
 

 

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 

 

រម្មវិធកីរទក្ម្ង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កែនការសរម្មភាពរួម្ ដ្ណំារក់ាលទី៣ 

បច្ចុបបននរម្ម ២០១៩ (CAP3 2019) 

 

 

ផ្នែកទី ១៖ បន្តពង្រឹរភាពជ ឿទុកចិត្តនន្ថវិកា 

ផ្នែកទី ២៖ បន្តពង្រឹរគណជន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ផ្នែកទី ៣៖ ការនារភាា ប់ថវិកាជៅន្រឹជោលន្ជោបាយ្ 

ផ្នែកទី ៤៖ ការជង្ត្ៀមខ្លួន្សង្ាប់ ហំាន្បន្ទា ប់ 

ផ្នែកទី ៥៖ ការោំង្ទដលក់ារអន្វុត្តកមមវិធីផ្កទង្មរ់ង្បកបជោយ្ជោគ យ័្ ន្រិចីរភាព 





 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 1 

ផែនការសកម្មភាពរួម្ដណំាកក់ាលទី៣ បច្ចុបបននកម្ម  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

គោលបំណង/ច្គកោ ម្សកម្មភាព 

គពលគេលាត្រូេការ  
ត្កសួងស្ថា

ប័ន/អងគ

ភាព 

សូច្នាករសមិ្ទធកម្ម

គន្លឹះ ២០១៩ 

គោលគៅសូច្នាករសមិ្ទធកម្មគន្លឹះត្បចតំ្រីមាស ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ត្បភពហិរញ្ញ

បបទាន 

ចប់គែដើម្ បញ្ច ប់ ត្រីមាសទី១ ត្រីមាសទី២ ត្រីមាសទី៣ ត្រីមាសទី៤ ត្បភព $/TA 

ផែនកទី ១៖បនតពត្ងលងភាពគ ឿទុកចិ្រតននថេិកា             

១. ការអនវុត្តចណូំេ នងិចណំាយម្បចំម្ត្មី្មសម្មនភាពរេនូនងិអាចប៉ានស់ាា នបន (កម្រតិ្េររអៀងននការអនវុត្តរនិរេើសព ី+/-៥%រធៀបរៅនងឹករាវធិចំីណូេ-ចណំាយ) 

២. ការម្គ្បម់្គ្ងបណំេុម្ត្វូសង នងិបណំេុម្ត្វូទារកនុងឆ្ន ំម្បកបរោយម្បសទិធភាព 

សចូនករសរទិធករាគ្ន្ឹឹះ ៖  

១. ចំណូេកនុងម្សុកសរបុសរម្រចបន +/-៥% រធៀបនងឹរោេរៅកដេបនអនរុត័្កនុងចាប ់

២. ចណូំេចរនតរធៀបនងឹផ.ស.ស ម្មនករំណើនម្បម្មណ ០,៣ ពនិទុភាគ្រយននផេតិ្ផេកនុងម្សុកសរបុ (ផ.ស.ស.) 

កនុងរយួឆ្ន ំ 

៣.បណំេុកកសទឹះ (រយៈរពេ ៦០ នងៃ) ម្ត្វូកម្រតិ្រនិឱ្យរេើសព ី២% ននចណំាយសរបុ 

៤. សាថ នភាពចណំាយរនិម្ត្វូត្ចិជាងៈ ម្ត្មី្មសទ ី១: ១៥%, ម្ត្មី្មសទ ី២:៤៥%, ម្ត្មី្មសទ ី៣:៦៧% នងិម្ត្មី្មសទ ី

៤:៩៦% 

៥. រាេក់ផនកសំខាន់ៗ  ននចំណូេ នងិចំណាយសាធារណៈ ម្ត្វូបនោកប់ញ្ចូេកនុងគ្ណនរីដាងវកិាជាត្ ិ

៦. បណំេុសាររពើពនធម្ត្វូទារសរបុម្ត្វូបនកាត្ប់នថយ 

៧. បណំេុរនិករនសាររពើពនធម្ត្វូទារសរបុ ម្ត្វូបនកាត្ប់នថយ 

៨. ម្កបខណ័ឌ  សម្ម្មបក់ារម្គ្បម់្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិោគ្សាធារណៈ (ទសសនទាន នងិអនមុ្កតឹ្យ) ម្ត្វូបនររៀបច ំនងិោក់

ឱ្យអនវុត្ត 

              



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 2 

១១.បនតពម្ងងឹការម្គ្ប ់ម្គ្ងចណូំេនងិ

ការអនវុត្ដកផនការម្បរេូចណូំេ 

២០១៩     ការម្បរេូចណូំេម្ត្វូ

បនបរងកើនោ៉ា ងរោច

ណាស ់០,៣ ពនិទុភាគ្

រយនន ផសស ម្បចំឆ្ន ំ 

            

១១.១. ពម្ងឹងការអនុវត្តយុទធសាស្រសត រកៀរគ្រ

ចំណូេឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ 

    -អគ្គ.រោេ

ន/ប 

-អគ្គ.គ្យ  

-អគ្គ.ពនធោរ 

-អគ្គ.

ឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ 

-អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

និងចំណូេ

រនិករន

សាររពើពនធ 

-ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១. យុទធសាស្រសត រកៀរគ្រ

ចំណូេឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៣ ម្ត្ូវបនអនរុ័ត្ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

២. យនតការតារោន 

និងវាយត្នរ្ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

៣.របយការណ៍ពិនតិ្យ 

និងវាយត្នរ្ការអនុវត្ត

យុទធសាស្រសត រកៀរគ្រ

ចំណូេម្ត្ូវបនររៀបច ំ

            



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 3 

 ១១.១.១.បនតតារោន និងវាយត្នរ្ការ

អនុវត្តយុទធសាស្រសត រកៀរគ្រចំណូេរយៈ

រពេរធយរ ២០១៤-២០១៨ (ម្មន ១ 

សូចនករ)(៥០%) 

ររសា

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១.របយការណ៍វាយ

ត្នរ្រេើការអនុវត្តយុទធ

សាស្រសត រកៀរគ្រចំណូេ

រយៈរពេរធយរ

សម្ម្មប់រយៈរពេ ៥

ឆ្ន ំ (២០១៤-២០១៨) 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

  របយការណ៍

វាយត្នរ្រេើ

ការអនុវត្តយុទធ

សាស្រសត រកៀរគ្រ

ចំណូេរយៈ

រពេរធយរ

សម្ម្មប់រយៈ

រពេ ៥ឆ្ន ំ 

(២០១៤-

២០១៨) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងបញ្ចប់ 

        

 ១១.១.២. ររៀបចំយុទធសាស្រសត រកៀរគ្រ

ចំណូេ ២០១៩-២០២៣  

(ម្មន ១ សូចនករ) 

(៣០%) 

រករា រិងុន  អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១.យុទធសាស្រសត រកៀរគ្រ

ចំណូេ ២០១៩-

២០២៣ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំពិនិត្យ និង

សរម្រច 

រសចកតី

ម្ាងយុទធ

សាស្រសត

រកៀរគ្រ

ចំណូេ 

២០១៩-

២០២៣ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំម្ត្ឹរ

យុទធសាស្រសត

រកៀរគ្រចំណូេ 

២០១៩-

២០២៣ ម្ត្ូវ

បនោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ

ម្កសួងរសដា

កិចច និងហិរញ្ញ

វត្ថុ 

    
    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 4 

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

ពិនិត្យ និង

សរម្រច 

១១.១.៣. ររៀបចំយនតការតារោន នងិ

វាយត្នរ្ការអនុវត្តយុទធសាស្រសត រកៀរគ្រ

ចំណូេ ២០១៩-២០២៣(២០%) 

ររសា ធនូ  អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១. យនតការតារោន 

និងវាយត្នរ្ ការអនុ

វត្តយុទធសាស្រសត រកៀរគ្រ

ចំណូេ ២០១៩-

២០២៣ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ  

  ទសសនកិចច

សិកាសត ីពី 

"រោេ

នរោបយពនធ

រេើអចនម្ទពយ 

និងការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទីផារ

អចេនម្ទពយ" 

ម្ត្ូវបនអនុវត្ត 

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េសត ីពី 

Driving 

Government 

Performance: 

Leadership 

Strategies 

that 

Produce 

Results.  

យនតការតារ

ោន និងវាយ

ត្នរ្ការអនុ

វត្តRMS 

2019-2023

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ  

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 5 

១១.១.១ ររៀបចំរគ្គុរទសក៍ាក់ព័នធនឹង

ការងារបរចចករទសគ្យ (៥%) 

រករា កញ្ញញ  អគ្គ.គ្យ  រគ្គុរទសក៍ាក់ព័នធនឹង

ការងារបរចចករទស

គ្យចំនួន៣ម្ត្ូវបន

ររៀបចំនិងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

រគ្គុរទសក៍

សត ីពីត្នរ្

គ្ិត្ពនធគ្យ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

រគ្គុរទសក៍សត ីពី

ចំណាត្់ថ្នន ក់

ទំនិញម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

រគ្គុរទសក៍សត ី

ពីការអនុវត្តអ

ម្តាពនធ

អនុរម្ោឹះ

រម្ការកិចច

ម្ពររម្ពៀង

ាណិជជករា

រសរីម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

      

១១.១.២ ររៀបចំគ្ណៈករាការចំណាត្់

ថ្នន ក់ទំនិញ (១០%) 

ររសា ធនូ អគ្គ.គ្យ  គ្ណៈករាការចំណាត្់

ថ្នន ក់ទំនិញ 

ម្ត្ូវបនបរងកើត្ និង

ោក់ឲ្យដំរណើរការ 

  រសចកតីម្ាង

បឋរេិខិត្គ្ត្ិ

យុត្តិសត ីពីការ

បរងកើត្គ្ណៈ

ករាការចំណាត្់

ថ្នន ក់ទំនិញម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

េិខិត្គ្ត្ិ

យុត្តិសត ីពីការ

បរងកើត្គ្ណៈ

ករាការចំ

ណាត្់ថ្នន ក់

ទំនិញម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

គ្ណៈករាការ

ម្ត្ូវបន

ម្បកាសសុ

ពេភាព និង

ម្បជុំផសពវ 

ផាយពីកិចច

ដំរណើរការ 

    

១១.១.៣ អនុវត្តយនតការវាយត្នរ្កម្រិត្

អនុរោរភាពរជើងសាគ្យ (១០%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ  ម្ករសីេធរ៌រជើងសា

គ្យ និងយនតការវាយ

ត្នរ្រជើងសាគ្យម្ត្ូវ

បនោក់ឲ្យអនុវត្ត  

ម្ករសីេ

ធរ៌រជើងសា

គ្យម្ត្ូវ

បន

ម្បកាស

េកខណៈវិនិចឆ័

យ និងយនតការ

វាយត្នរ្

កម្រិត្ោនិ

ភ័យរជើងសា

េកខណៈវិនិចឆ័

យ និងយនត

ការវាយត្នរ្

កម្រិត្ោនិ

ភ័យរជើងសា

រជើងសាគ្យ

ម្ត្ូវបនពនិ

ត្យវាយត្នរ្

តារយនតការ
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ផសពវផាយ

ោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

គ្យម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

គ្យម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

កដេបន

ោក់រចញ 

១១.១.៤ កកេរអ និងបំរពញបកនថរ

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្តិ (៥%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ  េិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្តិ

កដេម្មនត្ម្រូវការកក

េរអ ឬ បំរពញបកនថរ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

អនុវត្ត 

កផនការ

សករាភាព

កកេរអ ឬ 

បំរពញ

បកនថរ

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តិកនុងឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

កផនការ

សករាភាពកក

េរអ ឬ បំរពញ

បកនថរេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តិកនុងម្ត្ី

ម្មសទ២ី ម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត 

កផនការ

សករាភាពកក

េរអ ឬ 

បំរពញបកនថរ

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តិកនុងម្ត្ី

ម្មសទ៣ី ម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត 

កផនការ

សករាភាពកក

េរអ ឬ 

បំរពញបកនថរ

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តិកនុងម្ត្ី

ម្មសទ៤ី ម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត 

    

១១.១.៥ ចុឹះម្ត្ួត្ពិនិត្យអាជីវករាោា ន/

ឃ្្ងំទំនិញ និងអោរេក់ទំនិញរចួពនធ 

(១០%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ  ការម្ត្ួត្ពិនិត្យអាជីវ

ករាោា ន/ឃ្្ងំទំនិញ 

និងអោរេក់ទំនិញរួច

ពនធ ម្ត្ូវបនររៀបចំ

កផនការអនុវត្ត 

-ការម្ត្ួត្

ពិនិត្យ

អាជីវករា

ោា ន ឬ

ឃ្្ងំទំនិញ

ម្ត្ូវបនចុឹះ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ោ៉ា ងត្ិច ៥

-ការម្ត្ួត្ពិនិត្យ

អាជីវករាោា ន 

ឬឃ្្ងំទំនិញ

ម្ត្ូវបនចុឹះ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ោ៉ា ងត្ិច ៥ទី

តំាង 

-អោរេក់

-ការម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យអាជីវករា

ោា ន ឬឃ្្ងំ

ទំនិញម្ត្ូវ

បនចុឹះម្ត្ួត្

ពិនិត្យោ៉ា ង

ត្ិច ៥ទីតំាង 

-អោរេក់

-ការម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យអាជីវករា

ោា ន ឬឃ្្ងំ

ទំនិញម្ត្ូវ

បនចុឹះម្ត្ួត្

ពិនិត្យោ៉ា ង

ត្ិច ៥ទីតំាង 

-អោរេក់
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ទីតំាង 

-អោរេក់

ទំនិញរួច

ពនធម្ត្ូវ

បនចុឹះ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ោ៉ា ងត្ិច 

២ទីតំាង 

ទំនិញរួចពនធ

ម្ត្ូវបនចុឹះ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ោ៉ា ងត្ិច ២ទី

តំាង 

ទំនិញរួចពនធ

ម្ត្ូវបនចុឹះ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ោ៉ា ងត្ិច ២ទី

តំាង 

ទំនិញរួចពនធ

ម្ត្ូវបនចុឹះ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ោ៉ា ងត្ិច ២ទី

តំាង 

១១.១.៦ ការរធវើទំរនើបករាម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចចម្បត្ិបត្តិការការងារគ្យ 

(១០%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ  ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងកិចច

ម្បត្ិបត្តិការការងារ

គ្យចំនួន៤រុខងារ

ម្ត្ូវបនបរងកើត្និងោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

រុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

េិខិត្

អរញ្ជ ើញនិង

ព័ត្៌ម្មនកិចច

ម្បជុំ 

រុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

េិខិត្

របសកករាកនុង

និងរម្ៅ

ម្បរទស 

រុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកត្រ

ម្បិ៍អាករ

សម្ម្មប់បរី 

រុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

េិខិត្

អនុញ្ញញ ត្ដឹក

ជញ្ជូនទំនិញ

រម្ការរបប

អោរេក់

ទំនិញរួចពនធ 

    

១១.១.៧ ការរម្បើម្បស់ម្បព័នធបរចចកវិទា

កនុងការម្ត្ួត្ពិនិត្យការបំរពញកបបបទ

គ្យ (១០%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ  ម្បព័នធបរចចកវិទាម្ត្ូវ

បនពម្ងីកបកនថរកនុង

ការងារម្ត្ួត្ពិនិត្យការ

បំរពញកបបបទគ្យ

រដើរបីពម្ងឹងម្បសិទធ

ភាពការងារ 

រុខងារ 

Centraliz

ed 

Scanning 

Image 

ម្ត្ូវបន

ម្បព័នធ CCTV 

កនុងការងារម្ត្ួត្

ពិនិត្យគ្យម្ត្ូវ

បនររៀបចំនិង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

សិកាេទធ

ភាពផ្្លស់បតូរ

ទិននន័យ

រោយ

សវ ័យម្បវត្តិ

រវាងអាជាា ធរ

ររៀបចំម្បព័នធ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ទំនិញរោយ

រម្បើម្បស់

ឧបករណ៍

ឆ្្ត្នវ 
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ោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

កំពង់កផ និង

អគ្គនយក

ោា នគ្យនិងរ

ោា ករករពុជា 

តារខឹ្រសារ 

MOU កដេ

បនចុឹះហត្ថ

រេខា 

១១.១.៨ ពម្ងឹងម្បសិទធភាពការអនុវត្ត

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភ័យ (១០%) 

ររសា ធនូ អគ្គ.គ្យ  បទបបញ្ញត្តិាក់ព័នធនងឹ

ការពម្ងឹងម្បសិទធភាព

ការអនុវត្តម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភ័យម្ត្ូវ

បនកកសម្រួេ 

  រសចកតីម្ាង

ការកកសម្រួេ

រសចកតីកណនំ

សត ីពីការម្ត្ួត្

ពិនិត្យរបូវន័ត

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

ការកក

សម្រួេរសច

កតីកណនំសត ីពី

ការម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យរបូវន័តម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

រសចកតីកណនំ

សត ីពីការម្ត្ួត្

ពិនិត្យរបូវន័ត

ម្ត្ូវបន 

ផសពវផាយ 

និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

    

១១.១.៩ រេើកករពស់ការយេ់ដឹងរបស់

ធុរជនពនីីត្ិវិធីននការបំរពញកបបបទគ្យ 

និងកាត្ពវកិចចរបស់ធុរជន (១០%) 

ររសា កញ្ញញ  អគ្គ.គ្យ  បញ្ជរព័ត្៌ម្មនម្ត្ូវបន

បរងកើត្ រដើរបីផតេ់

រោបេ់រេើការ

បំរពញការបំរពញ

កាត្ពវកិចចពនធ និង

អាករ 

  បញ្ជរព័ត្៌ម្មន

ចំនួន២ម្ត្ូវ

បនបរងកើត្ 

បញ្ជរព័ត្៌ម្មន

ចំនួន៣ម្ត្ូវ

បនបរងកើត្ 
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១១.១.១០ ពម្ងឹងម្បសិទធភាពការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងរុខទំនិញទទួេបនការរេើក

ទឹកចិត្ត របស់គ្រម្ម្មង វិនិរោគ្ម្មនេកខ

ណៈសរបត្តិម្គ្ប់ម្ោន់ (QIP) (១០%)  

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ  នីត្ិវិធីននការម្គ្ប់ម្គ្ង

ទំនិញទទេួបនការ

រេើកទឹកចិត្តម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

ការររៀបចំ

នីត្ិវិធីនន

ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទំនិញ

ទទួេបន

ការរេើក

ទឹកចិត្តម្ត្ូវ

បនចប់រផតើ

រសិកា

ម្សាវម្ជាវ 

នីត្ិវិធីននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទំនិញ

ទទួេបនការ

រេើកទឹកចិត្ត

ម្ត្ូវបនបនត

ការសិកា

ម្សាវម្ជាវ 

នីត្ិវិធី នងិ

រុខងារននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទំនិញទទួេ

បនការរេើក

ទឹកចិត្តរបស់ 

QIP ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

នីត្ិវិធីននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទំនិញទទួេ

បនការរេើក

ទឹកចិត្តម្ត្ូវ

បនោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

    

១១.១.១១. រេើកករពស់ម្បសិទធភាពការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា (១០%) 

ររសា ធនូ អគ្គ.គ្យ  ម្ទពយសរបត្តិរដាម្ត្ូវ

បនម្គ្ប់ម្គ្ងតារ

ម្បព័នធព័ត្៌ម្មនវិទា 

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

ម្ត្ូវបនកក

េរអ 

បញ្ជ ីសាររពើភ័

ណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដាម្ត្ូវ

បនរធវើបចចុបបនន

ភាពកនុងម្បព័នធ 

ព័ត្៌ម្មនវិទា 

បញ្ជ ីសាររពើភ័

ណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដាម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបននភាព

កនុងម្បព័នធ 

ព័ត្៌ម្មនវិទា 

បញ្ជ ីសាររពើភ័

ណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដាម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបននភាព

កនុងម្បព័នធ 

ព័ត្៌ម្មនវិទា 
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១១.១.១.អរងកត្អចេនម្ទពយរៅរាជ

ធានីភនំរពញ រដើរបីផតេ់រសវាពនធោររេើ

ការចុឹះបញ្ជ ី និងរធវើបចចុបបននភាពព័ត្៌ម្មន

អចេនម្ទពយ  

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

អរងកត្អចេនម្ទពយ

រៅរាជធានីភនំរពញ 

រដើរបីផតេ់រសវាពនធ

ោររេើការចុឹះបញ្ជ ី 

និងរធវើបចចុបបននភាព

ព័ត្៌ម្មនអចេនម្ទពយ

រៅខណឌ ចំនួន ៤ កនុង

រាជធានីភនំរពញ ម្ត្ូវ

បនបញ្ចប់  

អរងកត្

អចេន

ម្ទពយរៅ

ខណឌ ទី១ 

ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់  

អរងកត្អចេន

ម្ទពយរៅខណឌ

ទី២ ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់  

អរងកត្

អចេនម្ទពយ

រៅខណឌ ទី៣ 

ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់  

អរងកត្

អចេនម្ទពយ

រៅខណឌ ទី៤ 

ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់  

    

១១.១.២.ររៀបចំកកសម្រួេឧបសរព័នធសត ី

ពីត្នរ្អចេនម្ទពយសម្ម្មប់រូេោា នគ្ិត្

ពនធម្បថ្នប់ម្តា កនុងរាជធានី-រខត្ត ទទូាងំ

ម្បរទស 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ២ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

ការកកសម្រួេ

ឧបសរព័នធសត ីពីត្នរ្

អចេនម្ទពយសម្ម្មប់

រូេោា នគ្ិត្ពនធ

ម្បថ្នប់ម្តា កនុងរាជ

ធានី-រខត្ត ទទូាងំ

ម្បរទស ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

កិចចម្បជុំ

ពិភាកាកក

សម្រួេ

ឧបសរព័នធ

សត ីពីត្នរ្

អចេន

ម្ទពយ

សម្ម្មប់

រូេោា ន

គ្ិត្ពនធ

ម្បថ្នប់ម្តា 

កនុងរាជ

ធានី-រខត្ត 

កិចចម្បជុំ

ពិភាកាកក

សម្រួេឧប ស

រព័នធសត ីពីត្នរ្

អចេនម្ទពយ

សម្ម្មប់រូេ

ោា នគ្ិត្ពនធ

ម្បថ្នប់ម្តា កនុង

រាជធានី-រខត្ត 

ម្ត្ូវបនបញ្ចប់ 

និងឧបសរព័នធងាី

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងផសពវផាយ
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ម្ត្ូវបន

ដំរណើរការ 

ដេ់រស្រនតីរាជការ

ពនធោរ និង

អាជាា ធរាកព់័នធ 

រៅរាជធានី-

រខត្ត 
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១១.១.៣.ពម្ងឹងអនុរោរភាពអនកជាប់

ពនធតាររយៈការបណតុ ឹះបណាត េភាន ក់ងារ

រសវាករាពនធោរ និងវគ្គបណតុ ឹះបណាត េ

ននាក់ពន័ធនឹងបទបបញ្ញត្តិពនធោរ 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៤

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

វគ្គបណតុ ឹះបណាត េ

ភាន ក់ងាររសវាករាពនធ

ោរ និងវគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េននាក់ពន័ធ

នឹងបទបបញ្ញត្តិពនធោរ

ចំនួន ០២ ជំនន់ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងម្មន

សិកាខ ការចំនួន ១ 

៥០០ នក់ 

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េ

ភាន ក់ងាររស

វាករាពនធ

ោរជំនន់ទ ី

១២ និងវគ្គ

បណតុ ឹះប

ណាត េ

ននាក់

ព័នធនឹងបទ

បបញ្ញត្តិពនធ

ោរម្ត្ូវ

ររៀប ចំ

ដំរណើរការ

ជូនសិកាខ

ការចំនួន 

៧៥០ នក ់

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េភាន ក់ងារ

រសវាករាពនធ

ោរជំនន់ទី 

១២ និងវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ

ននាក់ពន័ធ

នឹងបទបបញ្ញត្តិ

ពនធោរម្ត្ូវ

បនបញ្ចប់ 

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េ

ភាន ក់ងាររសវា

ករាពនធោរ

ជំនន់ទ ី១៣ 

និងវគ្គបណតុ ឹះ

បណាត េនន

ាក់ព័នធនឹង

បទបបញ្ញត្តិ

ពនធោរម្ត្ូវ

ររៀបចំដំរណើរ

ការជូនសិកាខ

ការចំនួន 

៧៥០ នក ់

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េ

ភាន ក់ងាររសវា

ករាពនធោរ

ជំនន់ទ ី១៣ 

និងវគ្គបណតុ ឹះ

បណាត េនន

ាក់ព័នធនឹង

បទបបញ្ញត្តិ

ពនធោរម្ត្ូវ

បនបញ្ចប់ 
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១១.១.៤.ររៀបចំសិកាខ សាោផសពវផាយ

វបបធរ៌បង់ពនធ និងបចចុបបននភាពបទ

បបញ្ញត្តិសត ីពី 

ពនធោរ រៅសាខា 

ពនធោរ រខត្ត-ខណឌ  

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

សិកាខ សាោផសពវផាយ

វបបធរ៌បង់ពនធ និង

បចចុបបននភាពបទ

បបញ្ញត្តិសត ីពីពនធោរ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំរៅ

សាខាពនធោររខត្ត-

ខណឌ  និងម្មនជា

របយការណ៍ 

សិកាខ

សាោ

ផសពវផាយ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរៅ

សាខាពនធ

ោររខត្ត-

ខណឌ  

ចំនួន ០៨ 

សិកាខ សាោ

ផសពវផាយ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរៅ

សាខាពនធោរ

រខត្ត-ខណឌ  

ចំនួន ០៨ 

សិកាខ សាោ

ផសពវផាយ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរៅ

សាខាពនធោរ

រខត្ត-ខណឌ  

ចំនួន ០៨ 

សិកាខ សាោ

ផសពវផាយ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរៅ

សាខាពនធោរ

រខត្ត-ខណឌ  

ចំនួន ០៩ 

ទី

ម្បឹកា 

កនុង

ម្សុក 

(Local 

Consu

ltant) 

  

១១.១.៥.ជំរុញការចុឹះបញ្ជ ីអនកជាប់ពនធ

រៅកនុងម្បព័នធងាី ចំរាឹះអនកជាប់ពនធកដេ

រិនទានប់នចុឹះបញ្ជ ីពនធោរ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

ការចុឹះបញ្ជ ីអនកជាប់

ពនធរៅកនុងម្បពន័ធងាី 

ចំរាឹះអនកជាប់ពនធ

កដេរិនទានប់នចុឹះ

បញ្ជ ីពនធោរ ម្ត្ូវបន

ពម្ងឹង និងជំរុញបកនថរ 

ការចុឹះបញ្ជ ី

អនកជាប់

ពនធបន 

៥% នន

ចំនួនអនក

ជាប់ពនធ

កដេរិន

ទានប់ន

ចុឹះបញ្ជ ីពនធ

ោរ 

(រម្បៀប

រធៀប

ជារយួ

ការចុឹះបញ្ជ ីអនក

ជាប់ពនធបន 

៥% ននចំនួន

អនកជាប់ពនធ

កដេរិនទាន់

បនចុឹះបញ្ជ ី

ពនធោរ 

(រម្បៀបរធៀប

ជារយួទិននន័យ

អរងកត្សហ

ម្ោសឆ្ន ំ 

២០១៧ និង

២០១៨) 

ការចុឹះបញ្ជ ី

អនកជាប់ពនធ

បន ៥% នន

ចំនួនអនកជាប់

ពនធកដេរិន

ទានប់នចុឹះ

បញ្ជ ីពនធោរ 

(រម្បៀបរធៀប

ជារយួ

ទិននន័យ

អរងកត្សហ

ម្ោសឆ្ន ំ 

ការចុឹះបញ្ជ ី

អនកជាប់ពនធ

បន ៥% នន

ចំនួនអនកជាប់

ពនធកដេរិន

ទានប់នចុឹះ

បញ្ជ ីពនធោរ 

(រម្បៀបរធៀប

ជារយួ

ទិននន័យ

អរងកត្សហ

ម្ោសឆ្ន ំ 
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ទិននន័យ

អរងកត្សហ

ម្ោសឆ្ន ំ 

២០១៧ 

និង

២០១៨) 

២០១៧ និង

២០១៨) 

២០១៧ និង

២០១៨) 

១១.១.៦.ររៀបចំរសៀវរៅកណនំសត ីពី 

 វិធីសាស្រសតកនុងការកំណត្់ោនិភ័យអនក

ជាប់ពនធ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

រសៀវរៅកណនំសត ីពី

 វិធីសាស្រសតកនុងការ

កំណត្់ 

ោនិភ័យអនកជាប់ពនធ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

ផសពវផាយដេ់អងគ

ភាពាក់ពន័ធ 

រសចកតី

ម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

 វិធីសាស្រសត

កនុងការ

កំណត្់ោ

និភ័យអនក

ជាប់ពនធ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

កម្រិត្

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពីវិធី

សាស្រសតកនុងការ

កំណត្់ោនិ

ភ័យអនកជាប់

ពនធ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំកម្រិត្

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

 វិធីសាស្រសតកនុង

ការកំណត្់ោ

និភ័យអនក

ជាប់ពនធ ម្ត្ូវ

បនោក់ជូន

អងគម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

 វិធីសាស្រសតកនុង

ការកំណត្់ោ

និភ័យអនក

ជាប់ពនធ ម្ត្ូវ

បនសរម្រច

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

និង

ផសពវផាយ
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ការិោេ័

យជំនញ 

ដេ់អងគភាព

ាក់ព័នធ

រម្ការឱ្វាទ

អគ្គនយក

ោា ន 

១១.១.៧.ររៀបចំរសៀវរៅកណនំសត ីពី 

ការរសុើបអរងកត្បទរេាើសពនធោរ 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៣

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

រសៀវរៅកណនំសត ីពី

ការរសុើបអរងកត្បទ

រេាើសពនធោរម្ត្ូវបន 

ររៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

រសៀវរៅ

កណនំម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងកក

សម្រួេខឹ្រ

សារបកនថរ 

កម្រិត្ម្កុរ

ការងារ 

រសៀវរៅ

កណនំម្ត្ូវបន

ពិនិត្យ និង

សរម្រចកម្រិត្ 

អពដ 

រសៀវរៅ

កណនំម្ត្ូវ

បនសរម្រច 

និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 
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១១.១.១ ពម្ងឹងការអនុវត្តននការម្បរូេ

ចំណូេពី 

រសវាសាធារណៈ និងការកកកម្បអម្តា

ម្បក់រងាវ ន់រេើកទឹកចិត្តរេើការផតេ់រសវា

សាធារណៈ 

2019 2019 អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

ម្បកាសអនតរម្កសួងសត ី

ពីកម្រង 

រសវាសាធារណៈ និង

ការកកកម្ប 

អម្តាម្បក់រងាវ ន់រេើក

ទឹកចិត្តរេើការផតេ់រស

វាសាធារណៈ ម្ត្ូវបន

កកសម្រួេ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

កកសម្រួេ 

និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត

ម្បកាស

អនតរម្កសួង

សត ីពីកម្រង 

រសវាសា

ធារណៈ 

និងការកក

កម្បអម្តា

ម្បក់រងាវ ន់

រេើកទឹក

ចិត្តរេើការ

ផតេ់រសវា

សាធារណៈ 

កកសម្រួេ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត

ម្បកាសអនតរ

ម្កសួងសត ីពី

កម្រង 

រសវាសាធារ

ណៈ និងការកក

កម្បអម្តាម្បក់

រងាវ ន់រេើកទឹក

ចិត្តរេើការផតេ់

រសវា 

សាធារណៈ 

កកសម្រួេ 

និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត

ម្បកាសអនតរ

ម្កសួងសត ីពី

កម្រង 

រសវាសាធារ

ណៈ និងការ

កកកម្បអម្តា

ម្បក់រងាវ ន់

រេើកទឹកចិត្ត

រេើការផតេ់

រសវាសាធារ

ណៈ  

កកសម្រួេ 

និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត

ម្បកាសអនតរ

ម្កសួងសត ីពី

កម្រង 

រសវាសាធារ

ណៈ និងការ

កកកម្បអម្តា

ម្បក់រងាវ ន់

រេើកទឹកចិត្ត

រេើការផតេ់

រសវាសាធារ

ណៈ  
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១១.១.២ ពម្ងឹងការអនុវត្តចំណូេ-ចំណាយ

អាជីវករា វនិិរោគ្ និងការចុឹះបញ្ជសីាររពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដារបស់សហម្ោសសាធារ

ណៈឱ្យម្មន ម្បសិទធភាព 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

ការអនុវត្តកផនការ

អាជីវករា និងចំណាយ

 វិនិរោគ្ឆ្ន ំ២០១៨ 

ម្ពរទាងំការរផទៀងផ្លទ ត្់

បញ្ជ ីសាររពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដាម្បចំឆ្ន ំ 

របស់សហម្ោសសា

ធារណៈ ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ 

ពិនិត្យ និងវាយត្នរ្ 

ររៀបចំ និង

ម្បរូេឯក

សារាក់

ព័នធរផសងៗ

សម្ម្មប់ការ

ចុឹះម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យ និងវាយ

ត្នរ្រេើស

ហម្ោស

សាធារ

ណៈ។  

-ររៀបចំ

េិខិត្ជំរុញ

សហម្ោស

សាធារណៈ

ផដេ់របយ

ការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ 

របយ

ការណ៍

សវនករា

រោយសវន

ចុឹះម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងវាយត្នរ្

រេើការអនុវត្ត

កផនការអាជីវ

ករា និង

ចំណាយវិនិ

រោគ្ឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ពរ

ទាងំរធវើការ

រផទៀងផ្លទ ត្់បញ្ជ ី

សាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិរដា

ម្បចំឆ្ន ំ រៅ

តារបណាដ

សហម្ោសសា

ធារណៈ និង

ជំរុញការបង់

ចំណូេ 

បនតចុឹះម្ត្ួត្

ពិនិត្យ និង

វាយត្នរ្រេើ

ការអនុវត្ត

កផនការអាជីវ

ករា និង

ចំណាយវិនិ

រោគ្ឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ពរ

ទាងំរធវើការ

រផទៀងផ្លទ ត្់

បញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

ម្បចំឆ្ន ំ រៅ

តារបណាដ

សហម្ោស

សាធារណៈ 

និងជំរុញការ

បង់ចំណូេ 

បញ្ចប់ការចុឹះ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងវាយត្នរ្

រេើការអនុវត្ត

កផនការអាជីវ

ករា និង

ចំណាយវិនិ

រោគ្ឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ពរ

ទាងំរធវើការ

រផទៀងផ្លទ ត្់

បញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

ម្បចំឆ្ន ំ និង

ររៀបចំរបយ

ការណ៍បូក

សរុបេទធ

ផេជនូថ្នន ក់

ដឹកនំក.សហ

វ 
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ករឯករាជយ 

និងបញ្ជ ី

សាររពើ

ភណឌ ម្បចំ

ឆ្ន ំ 



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 19 

១១.១.៣ ររៀបចំេិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្ត

រដើរបីពម្ងឹងការម្គ្ប់ម្គ្ង សហម្ោសសា

ធារណៈ និងភាគ្ ករាសាធារណៈ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

ចូេររួម្កុរការងារ

បរចចករទសររៀបចំ និង

កកទម្រង់សហម្ោស

សាធារណៈ រដើរបី

ររៀបចំវិរសាធនករា

ម្ពឹះរាជម្ករសត ីពីេកខ

នតិកៈទរូៅ ននសហ

ម្ោសសាធារណៈ 

បញ្ចប់ការ

សិកា 

ម្សាវម្ជាវ

ចាប់ និង

ម្បរូេផតុំ

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តាក់

ព័នធសហ

ម្ោសសា

ធារណៈ-

ររៀបចំរសច

កតីម្ាង

ជំោន

ដំបូងនន

 វិរសាធនករា

ម្ពឹះរាជម្ករ

សត ីពីេកខនតិ

កៈទរូៅនន

សហម្ោស

សាធារណៈ 

បញ្ចប់រសចកតី

ម្ាងជំោន

ដំបូងនន

 វិរសាធនករា

ម្ពឹះរាជម្ករសត ី

ពីេកខនតិកៈ

ទរូៅននសហ

ម្ោសសាធារ

ណៈ កម្រិត្

នយកោា ន

ជំនញ 

ោក់ឆ្្ងរសច

កតីម្ាងដំបូង

ននវិរសាធន

ករាម្ពឹះរាជ

ម្ករសត ីពីេកខ

នតិកៈទរូៅ នន

សហម្ោស

សាធារណៈ

ជូន៖-នផទកនុង

អ.ទ.ច-ម្កុរ

ការងារបរចចក 

រទសររៀបចំ 

និងកកទម្រង់

សហម្ោស

សាធារណៈ -

ម្កុរម្បឹកា

នីត្ិករារបស់ 

ក.សហវ 

បនតោក់ឆ្្ង

រសចកតីម្ាង

ដំបូងនន

 វិរសាធនករា

ម្ពឹះរាជម្ករ

សត ីពីេកខនតិកៈ

ទរូៅ ននសហ

ម្ោសសាធារ

ណៈជូន៖-

ម្កុរការងារ

បរចចករទស

ររៀបចំ និងកក

ទម្រង់សហ

ម្ោសសាធារ

ណៈ -ម្កុរ

ម្បឹកានីត្ិករា

របស់ ក.សហ

វ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 20 

១១.១.៤ ររៀបចំេិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្ត

រដើរបីពម្ងឹងការម្គ្ប់ម្គ្ង សហម្ោសសា

ធារណៈ និងភាគ្ ករាសាធារណៈ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

ម្បកាសសដ ីពីកបបបទ 

និងនីត្ិវិធីននការបង់

ភាគ្ោភរបស់សហ

ម្ោសសាធារណៈ និង

ភាគ្ករាសាធារណៈ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំរ ើង 

សិកា

ម្សាវម្ជាវ

ចាប់ និង

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តាក់

ព័នធ រដើរបី

រម្ត្ៀរ

ររៀបចំ

រសចកដី

ម្ាង

ម្បកាសសដ ី

ពីកបបបទ 

និងនីត្ិវិធី

ននការបង់

ភាគ្ោភ

របស់សហ

ម្ោសសា

ធារណៈនិង

ភាគ្ករាសា

ធារណៈ 

ររៀបចំរសចកដី

ម្ាងម្បកាស

សដ ីកបបបទ និង

នីត្ិវិធីននការ

បង់ភាគ្ោភ

របស់សហ

ម្ោសសាធារ

ណៈនិងភាគ្

ករាសាធារណៈ

និងោក់ឆ្្ងរស

ចកតីម្ាង

ម្បកាសរនឹះ

ជូន៖ 

-នផទកនុងអ.ទ.ច 

-ម្កុរម្បឹកា

នីត្ិករារបស់ ក

.សហវ 

ម្បកាសសដ ីពី

កបបបទ និង

នីត្ិវិធីននការ

បង់ភាគ្ោភ

របស់សហ

ម្ោសសាធារ

ណៈនិងភាគ្

ករាសាធារ

ណៈ ម្ត្ូវបន

ចុឹះហត្ថរេខា

រោយរដារស្រនតី

ម្កសួងរសដា

កិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 
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១១.១.៥. ចូេរួររធវើការកកទម្រង់ម្គ្ឹៈ

សាថ នសាធារណៈរដាបេ រដើរបីជំរុញការ

អនុវត្តឱ្យម្សបតារម្ពឹះរាជម្កឹត្យសត ីពីេកខ

នតិកៈគ្ត្ិយុត្តងាីនន.គ្សរ. 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

បនតការងារចុឹះរធវើ

សាររពើភណឌ  ម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យវាយត្នរ្រ ើងវិញ 

នូវចេនម្ទពយ និង

អចេនម្ទពយទាងំអស់

របស់ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈរដាបេ (គ្.ស.រ)

កដេរិនទានប់ន

បញ្ចប់ចំនួន ១៣/២៨ 

រដើរបីកំណត្់ធនធាន

ម្ោដំបូង  

គ្.ស.រ

ចំនួន៤/

១៣ ម្ត្ូវ

ររៀបចំនិង

បញ្ចប់

ការងារសត ីពី

ការចុឹះរធវើ

សាររពើ

ភណឌ  ម្ត្ួត្

ពិនិត្យវាយ

ត្នរ្រ ើង

 វិញ នូវច

េនម្ទពយ 

និង

អចេន

ម្ទពយទាងំ

អស់ កនុង

ការកំណត្់

ធនធានម្ោ

ដំបូង 

គ្.ស.រចំនួន

៣/១៣ ម្ត្ូវ

ររៀបចំនិង

បញ្ចប់ការងារ

សត ីពីការចុឹះរធវើ

សាររពើភណឌ  

ម្ត្ួត្ពិនិត្យវាយ

ត្នរ្រ ើងវិញ 

នូវចេនម្ទពយ 

និងអចេន

ម្ទពយទាងំអស់ 

កនុងការកំណត្់

ធនធានម្ោ

ដំបូង 

គ្.ស.រចំនួន

៣/១៣ ម្ត្ូវ

ររៀបចំនិង

បញ្ចប់ការងារ

សត ីពីការចុឹះរធវើ

សាររពើភណឌ  

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

វាយត្នរ្រ ើង

 វិញ នូវចេន

ម្ទពយ និង

អចេនម្ទពយ

ទាងំអស់ កនុង

ការកំណត្់

ធនធានម្ោ

ដំបូង 

គ្.ស.រចំនួន

៣/១៣ ម្ត្ូវ

ររៀបចំនិង

បញ្ចប់ការងារ

សត ីពីការចុឹះរធវើ

សាររពើភណឌ  

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

វាយត្នរ្រ ើង

 វិញ នូវចេន

ម្ទពយ និង

អចេនម្ទពយ

ទាងំអស់ កនុង

ការកំណត្់

ធនធានម្ោ

ដំបូង 
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១១.១.៦. ចូេរួររធវើការកកទម្រង់ម្គ្ឹៈ

សាថ នសាធារណៈរដាបេ រដើរបីជំរុញការ

អនុវត្តឱ្យម្សបតារម្ពឹះរាជម្កឹត្យសត ីពីេកខ

នតិកៈគ្ត្ិយុត្តងាីនន.គ្សរ. 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

បនតចូេររួម្កុរការងារ

បរចចករទសរដើរបី

ររៀបចំវិរសាធនករា

អនុម្កឹត្យរេខ១៣៩ 

ចុឹះនងៃទី១១ កខកកកោ 

ឆ្ន ំ២០១៦ សដ ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងងវិកា និង

ម្ទពយសរបត្តិរដា នន

ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈ

រដាបេ 

 វិរសាធន

ករាអនុ

ម្កឹត្យរេខ

១៣៩ ចុឹះ

នងៃទី១១ កខ

កកកោ ឆ្ន ំ

២០១៦ សដ ី

ពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ងវិកា និង

ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

ននគ្.ស.រ

នឹងម្ត្ូវ

បន

សរម្រច 

ចុឹះហត្ថ

រេខា

រោយ

ម្បរុខរោា

ភិបេ 
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១១.១.៦. ចូេរួររធវើការកក 

ទម្រង់ម្គ្ឹៈសាថ នសាធារណៈ 

រដាបេ រដើរបីជំរុញការ 

អនុវត្តឱ្យម្សបតារម្ពឹះ 

រាជម្កឹត្យសត ីពីេកខនតិកៈគ្ត្ិយុត្តងាីនន.គ្

សរ. 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

បនតចូេររួម្កុរការងារ

បរចចករទសរដើរបី

ររៀបចំអនុម្កឹត្យ និង

ម្ពឹះរាជម្កឹត្យងាីសដ ីពី

ការបរងកើត្ម្គ្ឹឹះសាថ ន 

សាធារណៈរដាបេ  

បញ្ចប់អនុ

ម្កឹត្យ ឬ 

ម្ពឹះរាជ

ម្កឹត្យងាីសដ ីពី

ការបរងកើត្គ្

.ស.រ ចំនួន 

៦/២៨ 

បញ្ចប់អនុម្កឹត្យ 

ឬ ម្ពឹះរាជ

ម្កឹត្យងាីសដ ីពីការ

បរងកើត្គ្.ស.រ 

ចំនួន ៦/២៨ 

បញ្ចប់អនុ

ម្កឹត្យ ឬ ម្ពឹះ

រាជម្កឹត្យងាីសដ ី

ពីការបរងកើត្គ្

.ស.រ ចំនួន 

៦/២៨ 

បញ្ចប់អនុ

ម្កឹត្យ ឬ ម្ពឹះ

រាជម្កឹត្យងាីសដ ី

ពីការបរងកើត្គ្

.ស.រ ចំនួន 

៦/២៨ 

    

១១.១.៨. ចូេរួររធវើការកកទម្រង់ម្គ្ឹៈ

សាថ នសាធារណៈរដាបេ រដើរបីជំរុញការ

អនុវត្តឱ្យម្សបតារម្ពឹះរាជម្កឹត្យសត ីពីេកខ

នតិកៈគ្ត្ិយុត្តងាីនន.គ្សរ. 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

សិកាអំពីសាថ នភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ងរបស់ 

រោា ករទឹកតារបណាដ

រខត្តចំនួន៤ រម្ការឱ្

វាទម្កសួងឧសាហ

ករា និងសិបបករា 

កដេរិនករនជាសហ

ម្ោសសាធារណៈ 

 (ស.ស) 

ររៀបចំ

ម្បរូេឯក

សារសដ ីពី

សាថ នភា

ម្គ្ប់ម្គ្ង

របស់រោា

ករទឹកតារ

បណាដ រខត្ត 

រម្ការឱ្

វាទម្កសួង

ឧសាហ

ករា និង

សិបបករា 

កដេរិន

ចុឹះរបសកករា

ម្សង់ទិននន័យ

សាថ នភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ងរបស់

រោា ករទឹកតារ

បណាដ រខត្ត

ចំនួន២/៤ 

រម្ការឱ្វាទ

ម្កសួង

ឧសាហករា 

និងសិបបករា

កដេរិនករន

ជាស.ស 

បនតចុឹះ

របសកករា

ម្សង់ទិននន័យ

សាថ នភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ង

របស់រោា ករ

ទឹកតារបណាដ

រខត្ត២/៤ 

រម្ការឱ្វាទ

ម្កសួង

ឧសាហករា 

និងសិបបករា 

កដេរិនករន

ជាស.ស 

បូកសរុបេទធ

ផេននការ

ម្សង់ទិនន័យ

សាថ នភាព

ម្គ្ប់ម្គ្ង

របស់រោា ករ

ទឹកតារបណាដ

រខត្ត និង

រេើក

រោបេ់ សុំ

ការពិនិត្យ 

សរម្រច និង

ម្មនវិធានការ 

ពីថ្នន ក់ដឹកនំ

ក.សហវ។ 
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ករនជាស

.ស 

១១.១.១ ររៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពីកេបង

ាណិជជករាបនទ ប់ពីចាប់ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្ 

(40%) 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.

ឧសាហ

ករាហិរញ្ញ

វត្ថុ 

អនុម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ររៀបចំកនុងកម្រិត្

ជំនញ 

    សិកា

ម្សាវម្ជាវឯក

សារ និង

ម្បរូេធាត្ុ

ចូេរដើរបី

ររៀបចំអនុ

ម្កឹត្យ ៥០% 

រសចកតីម្ាង

បឋរននអនុ

ម្កឹត្យម្ត្ូវបន

ររៀបចំ ៥០% 

    

១១.១.២.ទប់សាក ត្់និង ោរឃ្ត្់ជា

ោច់ខាត្នូវសករាភាពកេបងភាន េ់ម្គ្ប់

ម្បរភទ និងអាជីវករាបញ្ញច នំិងម្បត្ិរភាគ្

រោយអនុបបទាន កដេោា នអាជាា បណណពី

ម្កសួងរសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ(30%) 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.

ឧសាហ

ករាហិរញ្ញ

វត្ថុ 

របយការណ៏ សត ីពី

េទធផេននការបស្រងាក ប 

និងទប់សាក ត្់ការរធវើ

អាជីវករាកេបងសុីសង

ខុសចាប់ម្គ្ប់ម្បរភទ

ម្ពរទាងំអាជីវករា

បញ្ញច  ំនិងម្បត្ិរភាគ្

រោយអនុបបទានកដេ

ពុំម្មនអាជាា បណណរៅទូ

ទាងំម្បរទស 

របយការ

ណ៏ សត ីពី

េទធផេនន

ការបស្រងាក ប 

និងទប់

សាក ត្់ការរធវើ

អាជីវករា

កេបងសុី

សងខុស

ចាប់ម្គ្ប់

ម្បរភទម្ពរ

ទាងំអាជីវ

របយការណ៏ 

សត ីពីេទធផេ

ននការបស្រងាក ប 

និងទប់សាក ត្់

ការរធវើអាជីវករា

កេបងសុីសង

ខុសចាប់ម្គ្ប់

ម្បរភទម្ពរ

ទាងំអាជីវករា

បញ្ញច  ំនិងម្បត្ិ

រភាគ្រោយអនុ

បបទានកដេពុំ

របយការណ៏ 

សត ីពីេទធផេ

ននការបស្រងាក ប 

និងទប់សាក ត្់

ការរធវើអាជីវ

ករាកេបងសុី

សងខុសចាប់

ម្គ្បម់្បរភទ

ម្ពរទាងំ

អាជីវករា

បញ្ញច  ំនិង

ម្បត្ិរភាគ្

របយការណ៏ 

សត ីពីេទធផេ

ននការបស្រងាក ប 

និងទប់សាក ត្់

ការរធវើអាជីវ

ករាកេបងសុី

សងខុសចាប់

ម្គ្បម់្បរភទ

ម្ពរទាងំ

អាជីវករា

បញ្ញច  ំនិង

ម្បត្ិរភាគ្
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ករាបញ្ញច  ំ

និងម្បត្ិ

រភាគ្រោយ

អនុបបទាន

កដេពុំម្មន

អាជាា បណណ

រៅទទូាងំ

ម្បរទស 

២៥% 

ម្មនអាជាា បណណ

រៅទទូាងំ

ម្បរទស 

២៥% 

រោយអនុបប

ទានកដេពុំ

ម្មនអាជាា ប

ណណរៅទទូាងំ

ម្បរទស 

២៥% 

រោយអនុបប

ទានកដេពុំ

ម្មនអាជាា ប

ណណរៅទទូាងំ

ម្បរទស 

២៥% 

១១.១.៣.ការកសាងឯកសារខឹ្រសារ

គ្ន្ឹឹះននការម្គ្ប់ម្គ្ងបរចចករទសកេបង 

និង វិធានននការរេងកេបងកាសុីណូ និង

កេបងភាន េម់្គ្ប់ម្បរភទ 

(30%) 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.

ឧសាហ

ករាហិរញ្ញ

វត្ថុ 

១. របយការណ៏សត ីពី

េទធផេននការចុឹះ

សិកាបរចចករទស

កេបង និងវិធានននការ

រេងកេបងរៅតារ

ម្កុរហ ុនកាសុីណូរៅ

ត្ំបន់ម្ពំកដនករពុជា 

២. រធវើទសសនៈកិចច

សិការៅរម្ៅម្បរទស 

ពីបរចចករទសកេបង,  វិ

របយការ

ណ៏សត ីពីេទធ

ផេននការ

ចុឹះសិកា

បរចចករទស

កេបង និង

 វិធានននការ

រេងកេបង

រៅតារម្កុរ

ហ នុកាសុី

ណូរៅត្ំបន់

របយការណ៏សត ី

ពីេទធផេននការ

ចុឹះសិកា

បរចចករទស

កេបង និងវិធាន

ននការរេង

កេបងរៅតារ

ម្កុរហ នុកាសុី

ណូរៅត្ំបនម់្ពំ

កដនករពុជា-នង 

២៥% 

របយការណ៏សត ី

ពីេទធផេនន

ការចុឹះសិកា

បរចចករទស

កេបង និង

 វិធានននការ

រេងកេបងរៅ

តារម្កុរហ នុ

កាសុីណូរៅ

រខត្តម្ពឹះសីហនុ 

២៥% 

រធវើទសសនៈកិចច

សិការៅរម្ៅ

ម្បរទស ពី

បរចចករទស

កេបង,  វិស័

យកេបង និង

ការោង

សម្មអ ត្ម្បក់ 

២៥% 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 26 

ស័យកេបង និងការ

ោងសម្មអ ត្ម្បក់  

ម្ពំកដនករពុ

ជា-រវៀត្ណា

រ ២៥% 



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 27 

១១.២. បនតកកេរអរោេនរោបយ និងរដា

បេគ្យ, ពនធោរ និងចំណូេរនិករន

សាររពើពនធ  

    -អគ្គ.រោេ

ន/ប 

-អគ្គ.គ្យ  

-អគ្គ.ពនធោរ  

-អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

និងចំណូេ

រនិករន

សាររពើពនធ 

-អគ្គ.

ឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ 

-ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១. សតង់ោររសវាននការ

បង់ និងម្បរូេចំណូេ 

ម្ត្ូវបនកកេរអ និងអនុ

វត្ត 

២. យនតការផតេ់រសវា

បង់ចំណូេ (បញ្ជរ

ពិរម្ោឹះរោបេ់) ម្ត្ូវ

បនពម្ងឹង 

៣. ការអរងកត្រេើគ្ុណ

ភាពរសវាននការម្បរេូ

ចំណូេ ពនធគ្យ ពនធោរ 

និងចំណូេរនិករន

សាររពើពនធ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងអនុវត្ត 

            

១១.២.១.វាយត្នរ្រេើផេប៉ាឹះាេ់នន

ការអនុវត្តកិចចម្ពររម្ពៀងាណិជជករារសរី

កដេករពុជាជាសម្មជិក(ម្មន ៥ សូចន

ករ)(៣០%) 

ត្ុោ

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១. របយការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្រេើផេ

ប៉ាឹះាេ់ននការចរច 

និងការអនុវត្តកិចចម្ពរ

រម្ពៀងាណិជជករា

ទំនិញអាសា ន

(ATIGA)ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

១. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយ

ត្នរ្រេើ

ផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និង

ការអនុវត្ត

កិចចម្ពរ

    ១. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្

រេើផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និងការ

អនុវត្តកិចច

ម្ពររម្ពៀង

ាណិជជករា

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 28 

រម្ពៀង

ាណិជជករា

ទំនិញអា

សា ន 

(ATIGA) 

ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ០ី១

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ទំនិញអាសា ន 

(ATIGA) 

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

១១.២.១.វាយត្នរ្រេើផេប៉ាឹះាេ់នន

ការអនុវត្តកិចចម្ពររម្ពៀងាណិជជករារសរី

កដេករពុជាជាសម្មជិក 

(ម្មន ៥ សូចនករ) 

(៣០%) 

ររសា 

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

២. របយការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្រេើផេ

ប៉ាឹះាេ់ននការចរច 

និងការអនុវត្តកិចចម្ពរ

រម្ពៀងាណិជជករារសរី

អាសា ន-ចិន

(ACFTA)ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

  ២. របយ

ការណ៍សត ីពីការ

វាយត្នរ្រេើ

ផេប៉ាឹះាេ់

ននការចរច 

និងការអនុវត្ត

កិចចម្ពររម្ពៀង

ាណិជជករា

រសរីអាសា ន-

ចិន

(ACFTA)ម្បចំ

ម្ត្ីម្មសទី០២ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

  ២. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្

រេើផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និងការ

អនុវត្តកិចច

ម្ពររម្ពៀង

ាណិជជករា

រសរីអាសា ន-

ចិន

(ACFTA)ម្ប
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ចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

១១.២.១.វាយត្នរ្រេើផេប៉ាឹះាេ់នន

ការអនុវត្តកិចចម្ពររម្ពៀងាណិជជករារសរី

កដេករពុជាជាសម្មជិក 

(ម្មន ៥ សូចនករ) 

(៣០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

៣.របយការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្រេើផេ

ប៉ាឹះាេ់ននការចរច 

និងការអនុវត្តកិចចម្ពរ

រម្ពៀងាណិជជករារសរី

អាសា ន-អូស្រសាត េី-ណូ

កវេរហស ង់

(AANZFTA)ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

៣.របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយ

ត្នរ្រេើ

ផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និង

ការអនុវត្ត

កិចចម្ពរ

រម្ពៀង

ាណិជជករា

រសរីអាសា 

    ៣.របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្

រេើផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និងការ

អនុវត្តកិចច

ម្ពររម្ពៀង

ាណិជជករា

រសរីអាសា ន-

អូស្រសាត េី-ណូ

កវេរហស ង់

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 30 

ន-អូស្រសាត

េី-ណូកវេ

រហស ង់

(AANZFT

A) ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ០ី១ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

(AANZFTA) 

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

១១.២.១.វាយត្នរ្រេើផេប៉ាឹះាេ់នន

ការអនុវត្តកិចចម្ពររម្ពៀងាណិជជករារសរី

កដេករពុជាជាសម្មជិក 

(ម្មន ៥ សូចនករ) 

(៣០%) 

រករា

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

៤. របយការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្រេើផេ

ប៉ាឹះាេ់ននការចរច 

និងការអនុវត្តភាពជា

នដគ្ូរសដាកិចចទេូំ

ទោូយអាសា ន-ជប៉ាុន

(AJCEP)ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

៤. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយ

ត្នរ្រេើ

ផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និង

ការអនុវត្ត

ភាពជានដគ្ូ

រសដាកិចច

ទេូំ

ទោូយអា

សា ន-ជប៉ាុន

(AJCEP) 

  ៤. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្

រេើផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និងការ

អនុវត្តភាពជា

នដគ្ូរសដាកិចច

ទេូំទោូយ

អាសា ន-

ជប៉ាុន

(AJCEP)ម្ប

ចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

      



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 31 

ម្បចំម្ត្ី-

ម្មសទ០ី១ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

១១.២.១.វាយត្នរ្រេើផេប៉ាឹះាេ់នន

ការអនុវត្តកិចចម្ពររម្ពៀងាណិជជករារសរី

កដេករពុជាជាសម្មជិក(ម្មន ៥ សូចន

ករ)(៣០%) 

ររសា 

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

៥. របយការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្រេើផេ

ប៉ាឹះាេ់ននការចរច 

និងការអនុវត្តកិចចម្ពរ

រម្ពៀងាណិជជករារសរី

អាសា ន-កូររ៉េ

(AKFTA)ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

  ៥. របយ

ការណ៍សត ីពីការ

វាយត្នរ្រេើ

ផេប៉ាឹះាេ់

ននការចរច 

និងការអនុវត្ត

កិចចម្ពររម្ពៀង

ាណិជជករា

រសរីអាសា ន-កូ

ររ៉េ(AKFTA) 

ម្បចំម្ត្ីម្មសទី

០២ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

  ៥. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្

រេើផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និងការ

អនុវត្តកិចច

ម្ពររម្ពៀង

ាណិជជករា

រសរីអាសា ន-

កូររ៉េ(AKFTA) 

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 
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១១.២.២.វាយត្នរ្រេើផេប៉ាឹះាេ់

កដេអាចរកើត្ម្មនសម្ម្មប់កិចចម្ពរ

រម្ពៀងាណិជជករារសរីកដេករពុជាកំពុង

ចូេរួរកនុងដំរណើរការចរច  

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(៣០%) 

ររសា 

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១. របយការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្រេើផេ

ប៉ាឹះាេ់ននការចរច 

និងការអនុវត្តជានដគ្ូ

រសដាកិចចទេូំទោូយ

ត្ំបន់ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

  ១. របយ

ការណ៍សត ីពីការ

វាយត្នរ្រេើ

ផេប៉ាឹះាេ់

ននការចរច 

និងការអនុវត្ត

ជានដគ្ូរសដា

កិចចទេូំ

ទោូយត្ំបន់ 

ម្បចំម្ត្ីម្មសទី

០២ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

  ១. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្

រេើផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និងការ

អនុវត្តជានដគ្ូ

រសដាកិចចទេូំ

ទោូយត្ំបន់ 

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    

១១.២.២.វាយត្នរ្រេើផេប៉ាឹះាេ់

កដេអាចរកើត្ម្មនសម្ម្មប់កិចចម្ពរ

រម្ពៀងាណិជជករារសរីកដេករពុជាកំពុង

ចូេរួរកនុងដំរណើរការចរច  

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(៣០%) 

រករា

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

២. របយការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្រេើផេ

ប៉ាឹះាេ់ននការចរច 

និងការអនុវត្តកិចចម្ពរ

រម្ពៀងាណិជជករារសរី

អាសា ន-ហុងកុង 

(AHKFTA)ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

២. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយ

ត្នរ្រេើ

ផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និង

ការអនុវត្ត

កិចចម្ពរ

រម្ពៀង

    ២. របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយត្នរ្

រេើផេប៉ាឹះ

ាេ់ននការ

ចរច និងការ

អនុវត្តកិចច

ម្ពររម្ពៀង

ាណិជជករា

រសរីអាសា ន-
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ាណិជជករា

រសរីអាសា 

ន-ហុងកុង 

(AHKFTA

) ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ០ី១ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ហុងកុង 

(AHKFTA) 

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

១១.២.៣.ពម្ងឹងការងារ វិភាគ្សំរៅកក

េរអ វិធានការរិនករនពនធ 

(ម្មន ១ សូចនករ) 

(២០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១.របយការណ៍ សដ ីពី

ការសិកាម្សាវម្ជាវ 

កំណត្់ និងផដេអ់នុ

សាសន៍រេើវិធានាក់

ព័នធនឹងការរឹងត្បិត្

ាណិជជករាបំផុត្ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

      របយការណ៍ 

សដ ីពីការសិកា

ម្សាវម្ជាវ 

កំណត្់ និង

ផដេ់អនុ

សាសន៍រេើ

 វិធានាកព់័នធ

នឹងការរឹង

ត្បិត្ាណិជជ

ករាបំផុត្ 

ម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 
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 ១១.២.៤.ពម្ងឹងការងារ វិភាគ្សំរៅកក

េរអ និហិត្ោា នជាត្ិព័ត្៌ម្មនាកព់័នធនឹង

ាណិជជករា (ម្មន ១ សូចនករ)(២០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១.ការកកេរអ និងការ

រធវើបចចុបបននភាព រេើរគ្

ហទំព័រ និហិត្ោា ន

ជាត្ិព័ត្៌ម្មនាក់ពន័ធ

នឹងាណិជជករាម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

      របយការណ៍ 

សដ ីពីការកក

េរអ និងការ

រធវើបចចុបបនន

ភាព រេើរគ្

ហទំព័រ និ

ហិត្ោា នជាត្ិ

ព័ត្៌ម្មនាក់

ព័នធនឹង

ាណិជជករា

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    

១១.២.១. របយការណ៍វាយត្នរ្ផេប៉ាឹះ

ាេ់ និងបញ្ញា ម្បឈរននរេើចំណូេ

ពីគ្យ (៦០%) 

រិងុន ធនូ អគ្គ.គ្យ -របយការណ៍វាយ

ត្នរ្ផេប៉ាឹះាេ់រេើ

ចំណូេគ្យពីកតាត

នន ម្ត្ូវបនបូក

សរុបម្បចំឆ្ម្មសទ១ី 

និងម្បចំឆ្ម្មសទី២  

  -របយការណ៍

បូកសរុបផេ

ប៉ាឹះាេ់រេើ

ចំណូេគ្យ

ម្បចំឆ្ម្មសទី

១ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

  -របយការណ៍

បូកសរុបផេ

ប៉ាឹះាេ់រេើ

ចំណូេគ្យ

ម្បចំឆ្ម្មសទី

២ និងម្បចំ

ឆ្ន ំ ម្ត្ូវបន

ប៉ា ន់សាា នបន

រៅកនុងឆ្ន ំ 
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១១.២.២. ការរធវើវិចរណករានិងពិពិធ

ករារោេនរោបយពនធអាករគ្យ 

(៤០%) 

កកកោ ធនូ អគ្គ.គ្យ ការកកសម្រួេអម្តា

ពនធអាករ និង

អនុរោរភាពតារ

កាត្ពវកិចចអម្តាពនធ

អាករម្ត្ូវបនសិកា 

និងរេើកសំរណើ 

    រសចកតីម្ាង

សំរណើកក

សម្រួេអម្តា

ពនធ អាករម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់ 

សំរណើកក

សម្រួេអម្តា

ពនធ អាករម្ត្ូវ

បនអនុរ័ត្ 

និង

ផសពវផាយ

រម្ត្ៀរោក់

អនុវត្ត 

    

១១.២.១.ររៀបចំរសចកដីម្ាងអនមុ្កឹត្យសដ ី

ពីនីត្ិវិធីកនុងការកាត្់កងចំណាយ និងការ

ផដេ់ទាយជជទានសម្ម្មប់ជារេូោា ន

គ្ណនម្បក់ចំណូេជាប់ពនធរបស់រូបវនត

បុគ្គេ (Personal Income Tax) 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសចកដីម្ាងអនុម្កឹត្យ

សដ ីពីនីត្ិវិធីកនុងការកាត្់

កងចំណាយ និងការ

ផដេ់ទាយជជទាន

សម្ម្មប់ជារេូោា ន

គ្ណនម្បក់ចំណូេ

ជាប់ពនធរបស់រូបវនត

បុគ្គេ (Personal 

Income Tax) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកដី

ម្ាងអនុ

ម្កឹត្យ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

បនតកក

សម្រួេ

កម្រិត្

ការិោេ័

យជំនញ 

រសចកដីម្ាង

អនុម្កឹត្យ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

បញ្ចប់កម្រិត្

ការិោេ័យ

ជំនញ 

រសចកដីម្ាង

អនុម្កឹត្យ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំបញ្ចប់

កម្រិត្នយក

ោា ន 

រសចកដីម្ាង

អនុម្កឹត្យ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំបញ្ចប់

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

និងបញ្ចូនរៅ  

ក.ស.ហ.វ 

រដើរបីពិនិត្យ 

និងសរម្រច 
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១១.២.២.ររៀបចំរសចកដីម្ាងម្បកាសសដ ី

ពីការម្បរូេពនធរេើម្បក់ចំណូេរបស់

រូបវនតបុគ្គេ (Personal Income Tax) 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសចកដីម្ាងម្បកាស

សដ ីពីការម្បរូេពនធរេើ

ម្បក់ចំណូេរបស់រូប

វនតបុគ្គេ (Personal 

Income Tax) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកដី

ម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

បនតកក

សម្រួេ

កម្រិត្

ការិោេ័

យជំនញ 

រសចកដីម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

បញ្ចប់កម្រិត្

ការិោេ័យ

ជំនញ 

រសចកដីម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំបញ្ចប់

កម្រិត្នយក

ោា ន 

រសចកដីម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំបញ្ចប់

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

និងបញ្ចូនរៅ  

ក.ស.ហ.វ 

រដើរបីពិនិត្យ 

និងសរម្រច 

    

១១.២.៣.ររៀបចំរសចកតីម្ាងម្បកាសសត ី

ពីពនធរេើចំរណញរូេធន របស់រូបវនត

បុគ្គេ (Capital Gains Tax) 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៤

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសចកតីម្ាងម្បកាស

សត ីពីពនធរេើចំរណញ

រូេធន របស់រូបវនត

បុគ្គេ (Capital 

Gains Tax) ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

រសចកតី

ម្ាង

ម្បកាសសត ី

ពីពនធរេើ

ចំរណញ

រូេធន 

របស់រូបវនត

បុគ្គេ 

(Capital 

Gains 

Tax) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសសត ីពី

ពនធរេើ

ចំរណញរូេ

ធន របស់រូប

វនតបុគ្គេ 

(Capital 

Gains Tax) 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

បញ្ចប់កម្រិត្

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសសត ីពី

ពនធរេើ

ចំរណញរូេ

ធន របស់រូប

វនតបុគ្គេ 

(Capital 

Gains Tax) 

ម្ត្ូវោក់ម្បជុំ

ពិនិត្យ

ពិភាកាកនុង

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសសត ីពី

ពនធរេើ

ចំរណញរូេ

ធន របស់រូប

វនតបុគ្គេ 

(Capital 

Gains Tax) 

ម្ត្ូវបនពនិិ

ត្យសរម្រច

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 
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និងបនតកក

សម្រួេ

កម្រិត្

នយកោា ន 

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

និងបញ្ចូនរៅ 

ក.ស.ហ.វ 

រដើរបីពិនិត្យ

និងសរម្រច 

១១.២.៤.ររៀបចំរសចកតីម្ាងសារាចរ

កណនំសត ីពីការបញ្ញជ ក់បកនថរនិយរន័យ

ាកយម្គ្ឹឹះសាថ នអចិនស្រនតយ៍ សួយសារ ភាគ្

ោភ ផេរបរ រសវាបរចចករទស រសវា

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសចកតីម្ាងសារាចរ

កណនំ 

សត ីពីការបញ្ញជ ក់បកនថរ

និយរន័យាកយ 

ម្គ្ឹឹះសាថ នអចិនស្រនតយ៍ 

សួយសារ ភាគ្ោភ 

ផេរបរ រសវា

បរចចករទសរសវា

ម្គ្ប់ម្គ្ង ម្ត្ួវបនពិនិ

ត្យសរម្រច និងោក់ឱ្យ

អនុវត្តរោយ កសហវ 

រសចកតី

ម្ាង 

សារាចរ

កណនំម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងបនតកក

សម្រួេ

កម្រិត្

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង 

សារាចរកណនំ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

បញ្ចប់កម្រិត្

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង 

សារាចរ

កណនំម្ត្ូវ

បនោក់ម្បជុំ

ពិនិត្យ

ពិភាកាកនុង

កម្រិត្ 

អគ្គនយក

ោា ន 

រសចកតីម្ាង 

សារាចរ

កណនំម្ត្ូវ

បនពិនិត្យស

រម្រចកម្រិត្ 

អគ្គនយក

ោា ន  

និងបញ្ចូនរៅ  

ក.ស.ហ.វ 

រដើរបីពិនិត្យ 

និងសរម្រច 
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១១.២.៥.ររៀបចំរសចកតីម្ាងម្បកាសសត ី

ពីការអនុវត្តចាប់សត ីពីសាររពើពនធ ម្មម្តា 

១១១ ាក់ព័នធនឹងការរឹបអូស និងេក់

ម្ទពយសរបត្តិរបស់អនកជាប់ពនធកដេ

ជំាក់ម្បក់ពនធ រហើយរិនម្ពរចូេខួ្ន

រកបង់ពនធ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសចកតីម្ាងម្បកាស

សត ីពីការអនុវត្តចាប់សត ី

ពីសាររពើពនធ ម្មម្តា 

១១១ ាក់ព័នធនឹងការ

 រឹបអូស និងេក់ម្ទពយ

សរបត្តិរបស់អនកជាប់

ពនធកដេជំាកម់្បក់

ពនធ រហើយរិនម្ពរ

ចូេខួ្នរកបង់ពនធ 

ម្ត្ូវបនពនិិត្យសរម្រច 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

រោយ កសហវ 

រសចកតី

ម្ាង

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

កម្រិត្ 

នយកោា ន 

និងម្មនការ

ពិនិត្យ

ពិភាកា

អនតរនយក

ោា នាក់

ព័នធ 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបនពនិិត្យ

កកសម្រួេ និង

ររៀបចំបញ្ចប់

កម្រិត្នយក

ោា ន 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបនោក់

ម្បជុំពិនិត្យ

ពិភាកាកនុង

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនពិនិត្យស

រម្រចកម្រិត្

អគ្គនយក

ោា ន និងបញ្ចូ

នរៅ  

ក.ស.ហ.វ 

រដើរបីពិនិត្យ 

និងសរម្រច 

    

១១.២.៦.ររៀបចំបរងកើត្វិធីសាស្រសតតារ

ោន វិភាគ្ វាយត្នរ្ និង 

ផតេ់រោបេ់រេើការអនុវត្តរោេ

នរោបយ 

ពនធោរ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

 វិធីសាស្រសតតារោន 

 វិភាគ្ វាយត្នរ្ និង ផត

េ់រោបេ់រេើការអនុ

វត្តរោេនរោបយ

ពនធោរ ម្ត្ូវបនពនិិ

ត្យ និងសរម្រចកម្រិត្ 

អគ្គនយកោា ន 

 វិធីសាស្រសត

តារោន 

 វិភាគ្ វាយ

ត្នរ្ និងផត

េ់រោបេ់

រេើការអនុ

វត្តរោេ

នរោបយ

ពនធោរ 

ម្ត្ូវបន

 វិធីសាស្រសតតារ

ោន 

 វិភាគ្ វាយ

ត្នរ្ និងផតេ់

រោបេ់រេើ

ការអនុវត្ត

រោេ

នរោបយពនធ

ោរ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំបញ្ចប់

 វិធីសាស្រសត

តារោន 

 វិភាគ្ វាយ

ត្នរ្ និងផតេ់

រោបេ់រេើ

ការអនុវត្ត

រោេ

នរោបយ 

ពនធោរ ម្ត្ូវ

បនោក់ជូន

 វិធីសាស្រសត

តារោន 

 វិភាគ្ វាយ

ត្នរ្ និងផតេ់

រោបេ់រេើ

ការអនុវត្ត

រោេ

នរោបយ 

ពនធោរ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ 
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ររៀបចំ និង

កកសម្រួេ

កនុងកម្រិត្ 

នយកោា ន 

កម្រិត្នយក

ោា ន 

ថ្នន ក់ដឹកនំ

អគ្គនយក 

ោា ន ពិនិត្យ  

និងផតេ់

រោបេ់ 

និងសរម្រច

កម្រិត្ 

អគ្គនយក

ោា ន 

១១.២.៧.ររៀបចំបទ 

បបញ្ញត្តិ នីត្ិវិធី និង 

យនតការ ននការរសន ើសុំការបងវិេសងអាករ

សម្ម្មប់រទសចរណ៍បររទស 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

បទបបញ្ញត្តិ នីត្ិវិធី និង

យនតការននការរសន ើសុំ

បងវិេសងរទសចរ

បររទស ម្ត្ូវបនពិនិ

ត្យ និងសរម្រចនិង

ោក់ឱ្យ 

អនុវត្តរោយ កសហវ  

រសចកតី

ម្ាងបទ

បបញ្ញត្តិ  

នីត្ិវិធី នងិ

យនតការ 

ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យស

រម្រច

រោយអគ្គ

នយកោា ន

ពនធោរ 

និងបន 

បញ្ចូនរៅ 

កសហវ 

រដើរបីពិនិ

ត្យ និង

សរម្រច 
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១១.២.៨.ររៀបចំម្បកាសសត ីពីយនតការពនធ

ោរចំរាឹះវិស័យោដំំណំារៅស ូ និងកក

នចនទិននផេដំណំារៅស ូ 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៣

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

ម្បកាសសត ីពីយនតការ

ពនធោរចំរាឹះវិស័យ

ោដំំណំារៅស ូ និងកក

នចនទិននផេដំណំា

រៅស ូម្ត្ូវបនពនិិត្យ 

និងសរម្រច រោយ ក

សហវ 

រសចកតី

ម្ាង

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងបញ្ចូន

រៅកផនក

ាក់ព័នធ 

រដើរបីផតេ់

រោបេ់ 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនម្បជុំ

ពិភាកាកម្រិត្ 

អគ្គនយកោា ន  

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនពិនិត្យស

រម្រចរោយ

អគ្គនយក

ោា នពនធោរ 

និងបនបញ្ចូ

នរៅ កសហវ 

រដើរបីពិនិត្យ 

និងសរម្រច 

      

១១.២.៩.ររៀបចំរសចកតីម្ាងបទបបញ្ញត្តិ

សត ីពីការកំណត្់ឱ្យបិទកត្រម្បិ៍រេើរភសជជៈ 

ម្សា ម្សារបៀរ កដេផេិត្កនុងម្សុក 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសចកតីម្ាងបទ

បបញ្ញត្តិសត ីពីការកំណត្់

ឱ្យបិទកត្រម្បិ៍រេើរភស

ជជៈ ម្សា ម្សារបៀរ 

កដេផេិត្កនុងម្សុក 

ម្ត្ូវបនបញ្ចប់ និងប

ញ្ចូនរៅ កសហវ 

រដើរបីពិនិត្យ និង

សរម្រច 

រសចកតី

ម្ាងបទ

បបញ្ញត្តិ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

កម្រិត្ម្កុរ

ការងារ និង

បញ្ជូនរៅ

កផនកាក់

ព័នធ រដើរបី

ពិនិត្យផតេ់

រោបេ់ 

រសចកតីម្ាង

បទបបញ្ញត្តិម្ត្ូវ

បនកកសម្រួេ

បកនថរធាត្ុចូេ 

និងោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ

នយក 

ោា នពិនិត្យ និង

សរម្រច 

រសចកតីម្ាង

បទបបញ្ញត្តិ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំកម្រិត្

នយកោា ន 

និងោក់ជូន

កិចចម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំ 

អគ្គនយក

ោា ន 

រសចកតីម្ាង

បទបបញ្ញត្តិ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំកម្រិត្

អគ្គនយក

ោា ន និង 

បញ្ចូនរៅ ក

សហវ រដើរបី

ពិនិត្យ និង

សរម្រច 
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១១.២.១០.ររៀបចំម្បកាសសត ីពីនីត្ិវិធី នន

ការម្គ្ប់ម្គ្ងការផតេ់អាជាា ប័ណណចំរាឹះ

សហម្ោសផគត្់ផគង់ និងកចកចយ

ផេិត្ផេបរី  

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

ម្បកាសសត ីពីនីត្ិវិធ ីនន

ការម្គ្ប់ម្គ្ងការផតេ់

អាជាា ប័ណណចំរាឹះសហ

ម្ោសផគត្់ផគង់ និងកចក

ចផេិត្ផេបរី ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ និង

សរម្រច ម្ត្ឹរកម្រិត្

អគ្គនយកោា ន 

- ម្កុរ

ការងារ

សិកា

ម្សាវម្ជាវ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ  

- សិកាពី

នីត្ិវិធី នងិ 

សហការ

ជារយួភាគ្ី

ាក់ព័នធ 

(ម្កសួងសុ

ខាភិបេ,

ម្កសួង

ាណិជជករា

, អគ្ន

នយកោា ន

គ្យ  

និងរោា ករ) 

ម្បរូេធាត្ុ

ចូេ 

ាក់ព័នធរផសងៗ 

រដើរបីររៀបចំជា

រសចកតីម្ាង

ម្បកាស កម្រិត្

ម្កុរការងារ

បរចចករទស 

និងរម្ត្ៀរោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ 

នយកោា នពនិិ

ត្យ និងសរម្រច 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបនម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្ 

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបនម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្ អគ្គ

នយកោា ន 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 42 

១១.២.១១.ររៀបចំសិកាកកសម្រួេ 

រូេោា នគ្ិត្ពនធអាករពិរសស Excise 

Tax system with minimum 

specific floor tax (uniform)  

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

របយការណ៍

ម្សាវម្ជាវសត ីពីការកក

សម្រួេរូេោា នគ្ិត្

ពនធអាករពិរសស 

Excise Tax system 

with minimum 

specific floor tax 

(uniform) ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យ និងសរម្រច

កម្រិត្នយកោា ន 

ម្កុរការងារ

សិកា 

ម្សាវម្ជាវ

សត ីពីការកក

សម្រួេ

រូេោា ន

គ្ិត្ពនធ

អាករ

ពិរសស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

របយ

ការណ៍េទធ

ផេសិកា

ម្សាវម្ជាវ

បឋរ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

របយការណ៍

េទធផេ 

សកិា

ម្សាវម្ជាវម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

បញ្ចប់កម្រិត្

ការិោេ័យ

ជំនញ និងរធវើ

បទបងាា ញជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ

នយកោា ន 

របយការណ៍

ម្សាវម្ជាវ 

សត ីពីការកក

សម្រួេរូេ

ោា នគ្ិត្ពនធ

អាករពិរសស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

បនតកក

សម្រួេ

បកនថរធាត្ុ

ចូេ 

របយការណ៍

ម្សាវម្ជាវ 

សត ីពីការកក

សម្រួេ 

រូេោា នគ្ិត្

ពនធអាករ

ពិរសស ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ 

និងសរម្រច

កម្រិត្ 

នយកោា ន 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 43 

១១.២.១២.ររៀបចំរសៀវរៅកណនំសត ីពី

ការពិរម្ោឹះរោបេ់ដេ់អនកជាប់ពនធ 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៤

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសៀវរៅកណនំសត ីពី

ការពិរម្ោឹះរោបេ់

ដេ់អនកជាប់ពនធ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការពិរម្ោឹះ

រោបេ់

ដេ់អនក

ជាប់ពនធ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ម្មនការពិនិ

ត្យពិភាកា

អនតរនយក

ោា នាក់

ព័នធ 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពីការ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់ដេ់

អនកជាប់ពនធ 

ម្ត្ូវបនពនិិត្យ

កកសម្រួេ និង

ររៀបចំបញ្ចប់ 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការពិរម្ោឹះ

រោបេ់ដេ់

អនកជាប់ពនធ 

ម្ត្ូវបនោក់

ម្បជុំពិនិត្យ

ពិភាកាកនុង

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការពិរម្ោឹះ

រោបេ់ដេ់

អនកជាប់ពនធ 

ម្ត្ូវបនពនិិ

ត្យសរម្រច 

និងោក់រអា

យអនុវត្ត 

    

១១.២.១៣.ររៀបចំរសៀវរៅកណនំ 

សត ីពីសវករានផទកនុង 

រករា ធនូ អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសៀវរៅកណនំសត ីពី

សវនករានផទកនុងម្ត្ូវ

បនពិនិត្យសរម្រច 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាង

រសៀវរៅ 

កណនំសត ីពី

សវនករា

នផទកនុងម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ 

កណនំសត ីពី

សវនករានផទកនុង

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

បញ្ចប់កម្រិត្

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ 

កណនំសត ីពី

សវនករានផទ

កនុង ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំពិនិ

ត្យពិភាកាកនុង

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

សវនករានផទ

កនុង ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យ 

សរម្រច និង
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កកសម្រួេ

កម្រិត្

នយកោា ន 

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

ោក់រអាយ

អនុវត្ត 

១១.២.១៤.ររៀបចំរធវើបចចុបបននភាព

រសៀវរៅកណនំរេើម្បរភទពនធរេើម្បក់

ចំណូេ និងពនធរេើម្បក់របៀរវត្ស 

រករា ធនូ អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសៀវរៅកណនំរេើ

ម្បរភទពនធ ពនធរេើ

ម្បក់ចំណូេ និងពនធ

រេើម្បក់របៀរវត្ស ម្ត្ូវ

បនរធវើបចចុបបននភាព 

និងផសពវផាយ 

រសៀវរៅ

កណនំរេើ 

ម្បរភទពនធ

រេើម្បក់

ចំណូេ 

និងពនធរេើ

ម្បក់របៀរ

វត្ស ម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបនន

ភាពចំននួ 

៥០% កនុង

កម្រិត្

ការិោេ័

យជំនញ 

រសៀវរៅ

កណនំរេើ 

ម្បរភទពនធរេើ

ម្បក់ចំណូេ 

និងពនធរេើ

ម្បក់របៀរវត្ស 

ម្ត្ូវបនបញ្ចប់

ការរធវើបចចុបបនន

ភាព កនុងកម្រិត្

ការិោេ័យ

ជំនញ 

រសៀវរៅ

កណនំរេើ 

ម្បរភទពនធ

រេើម្បក់

ចំណូេ និង

ពនធរេើម្បក់

របៀរវត្ស ម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបននភាព 

កម្រិត្នយក

ោា ន 

រសៀវរៅ

កណនំរេើ 

ម្បរភទពនធ

រេើម្បក់

ចំណូេ និង

ពនធរេើម្បក់

របៀរវត្សម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបននភាព 

និង សរម្រច

កម្រិត្ 

អគ្គនយក

ោា ន និង

ផសពវផាយ 
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១១.២.១៥.បនតអភិវឌ្ឍ រធវើបចចុបបននភាព 

និងរធវើកំកណកម្បម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យ

របស់អគ្គនយក 

ោា នពនធោរ 

រករា ធនូ អគ្គ.ពនធ

ោរ  

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យរបស់ 

អពដ  ម្ត្ូវបនបរងកើត្ 

រធវើបចចុបបននភាព និង

កំកណកម្បងាី 

បញ្ចប់ការ

អភិវឌ្ឍ 

និងោក់

ដំរណើរការ

សាកេបង

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ការចុឹះបញ្ជ ី

ជំនន់ងាី, 

E-

payment 

ោក់ដំរណើរការ

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

ចុឹះបញ្ជ ីជំនន់

ងាី, E-

payment,

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងពនធ

រេើររធាបយ 

បនតរធវើ

បចចុបបននភាព 

និងរធវើកំកណ

កម្បម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

សវនករា,  

សាកេបង

ដំរណើរការ 

Online E-

filing 

បនតរធវើ

បចចុបបននភាព 

និងរធវើកំកណ

កម្បម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងពនធ

រេើអចេន

ម្ទពយ និង

ម្បថ្នប់ម្តា,

ោក់ដំរណើរ

ការ E-filing 

    

១១.២.១៦.រធវើសនធ នករាម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យពនធោរជារួយម្បព័នធ FMIS 

រករា ធនូ អគ្គ.ពនធ

ោរ  

ត្ម្រូវការទិននន័យ នីត្ិ

 វិធីផ្្លស់បតូរ ទិននន័យ 

និងរហោា រចនសរព័នធ

ត្ភាជ ប់ម្ត្ូវបនសិកា

រួចរាេ់ និងរម្ត្ៀររួច

ជារម្សចរដើរបីភាជ ប់

ជារយួម្បព័នធ FMIS 

បញ្ចប់ការ

សិកាត្ម្រូវ 

ការទិននន័យ

រវាងភាគ្ី

ទាងំពីរ 

បញ្ចប់ការ

សិកាអំព ី

នីត្ិវិធីផ្្លស់បតូរ

ទិននន័យរវាង

ម្បព័នធទាងំពីរ 

បញ្ចប់ការ

សិកាអំព ី

រហោា រចន

សរព័នធ 

បណាត ញោំម្ទ

ការត្ភាជ ប់ 

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យ 

របស់អគ្គ

នយកោា ន

ពនធោរ 

រម្ត្ៀររួចជា

រម្សចរដើរបីត្

ភាជ ប់ជារយួ

ម្បព័នធ FMIS 
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១១.២.១៧.ររៀបចំរសចកតីម្ាងម្បកាស

សត ីពីការកកសម្រួេបរចចកស័ពទកំណត្់

និយរន័យ និងនីត្ិវិធីអនុវត្តពនធកត្រម្បិ៍

សាររពើពនធ 

រករា ធនូ អគ្គ.ពនធ

ោរ  

រសចកតីម្ាងម្បកាស

សត ីពីការកកសម្រួេប

រចចកស័ពទកំណត្់និយរ

ន័យ និងនីត្ិវិធីអនុវត្ត

ពនធកត្រម្បិ៍សាររពើពនធ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

រសចកតី

ម្ាង

ម្បកាស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

បនតកក

សម្រួេ

កម្រិត្ទី

ចត្់ការពនធ

ោររាជធានី

ភនំរពញ 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាស ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

បញ្ចប់ 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនោក់ម្បជុំ

ពិនិត្យ

ពិភាកាកនុង

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ 

និងសរម្រច

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

និងបញ្ចូនរៅ 

កសហវ 

រដើរបីពិនិត្យ 

និងសរម្រច 
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១១.២.១៨.ពម្ងឹងការទទួេព័ត្៌ម្មនអនក 

ជាប់ពនធឲ្យបនទាន់រពេរវោ នងិម្មន

េកខណៈសវ ័យម្បវត្តិពីអងគភាពនផទកនុង និង

សាថ ប័នាក់ព័នធ 

រករា ធនូ អគ្គ.ពនធ

ោរ  

យនតការរសន ើសុំព័ត្៌ម្មន

(ម្បកាស, សារាចរ,  

MOU) ជា Manually 

និង /ឬ សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួ ម្កសួង រសដា

កិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គ

.គ្យ និង 

រោា ករករពុជា, អគ្គ.

េទធករាសាធារណៈ, 

អគ្គ.រត្នោរជាត្ិ, 

អគ្គ.សហម្បត្ិបត្តិការ

អនតរជាត្ិ និងម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ, អគ្គ.

ឧសាហករា ហិរញ្ញវត្ថុ 

...) ម្ត្ូវបនឯកភាព  

និងអនុវត្ត 

-ម្បជុំ

ពិភាកាអំពី

យនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មន

ជា 

Manually 

និង/ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

គ្យ និង  

រោា ករករពុ

ជា 

-ម្បជុំ

ពិភាកាអំពី

យនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មន

ជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

គ្យ និង 

រោា ករករពុជា 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

េទធករាសាធារ

ណៈ 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការរសន ើ

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

គ្យ និង  

រោា ករករពុជា 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

េទធករាសា

ធារណៈ 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

គ្យ និង  

រោា ករករពុជា 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

េទធករាសា

ធារណៈ 
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នយកោា ន 

េទធករាសា

ធារណៈ 

-ម្បជុំ

ពិភាកាអំពី

យនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មន

ជា 

Manually 

និង/ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

រត្នោ

រជាត្ិ 

-ម្បជុំ

ពិភាកាអំពី

យនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មន

ជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សុំ ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន រត្

នោរជាត្ិ 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារួយអគ្គ

នយកោា ន 

សហម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរជាត្ិ 

និង ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មនជា 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

រត្នោរជាត្ិ 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

សហម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរជាត្ិ 

និង ម្គ្ប់ម្គ្ង

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

រត្នោរជាត្ិ 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

សហម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរជាត្ិ 

និង ម្គ្ប់ម្គ្ង
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សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរ

ជាត្ិ និង 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

-ម្បជុំ

ពិភាកាអំពី

យនតការរសន ើ

សុំ ព័ត្៌ម្មន

ជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

ឧសាហ

ករាហិរញ្ញ

វត្ថុ 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

ឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ 

បំណេុ 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

ឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ 

បំណេុ 

-ម្បជុំពិភាកា

អំពីយនតការ

រសន ើសុំ 

ព័ត្៌ម្មនជា 

Manually 

និង/ ឬ 

សវ ័យម្បវត្តិ

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន 

ឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ 
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១១.២.១. ររៀបចំម្បព័នធព័ត្៌ម្មនវិទា

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិនករនសាររពើពនធ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

រនទីរជំនញចំននួ ៣ 

ទាងំ២៥  

រាជធានី-រខត្ត កដេ

ម្មនចំននួសរុប ៧៥ 

រនទីរជំនញ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស់ជាផូ្វការនវូ

ម្បព័នធព័ត្៌ម្មនវិទា

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេរិន

ករនសាររពើពនធ 

សិកាអំពី

នីត្ិវិធ,ី

ររៀបចំ

រេខកូដ

ចំណូេរិន

ករនសាររពើ

ពនធ និង

ររៀបចំ

ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មន

 វិទា

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិន

ករនសាររពើ

ពនធ 

សម្ម្មប់

រនទីរជំនញ

ចំនួន ៣ 

រោយសហ

ការោន កនុង

កម្រិត្ម្កុរ

ការងារ

ការររៀបចំ

ម្បព័នធព័ត្៌ម្មន

 វិទាន

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិន

ករនសាររពើពនធ 

សម្ម្មប់រនទីរ

ជំនញចំននួ៣ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

រួចរាេ់កនុង

ជំោនបឋរ 

ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនវិទា

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិន

ករនសាររពើ

ពនធសម្ម្មប់

រនទីរជំនញ

ចំនួន៣ ម្ត្ូវ

បនោក់ឲ្យ

រត្សតសាក

េបងរម្បើ

ម្បស ់

ការររៀបចំ

ម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនវិទា

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិន

ករនសាររពើ

ពនធ សម្ម្មប់

រនទីរជំនញ

ចំនួន៣ ម្ត្ូវ

បន

ផសពវផាយ ប

ណតុ ឹះបណាត េ 

និងោក់រអា

យរម្បើម្បស់

ជាផូ្វការ 
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ជារយួអគ្គ. 

រត្នោ

រជាត្ិ 

១១.២.២. ររៀបចំចាប់សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិនករនសាររពើពនធ 

២០១៨ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

រសចកតីម្ាងចាប់សត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រិនករនសាររពើពនធម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតី

ម្ាងចាប់

ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្

រេខាធិការ

ោា ននន

ម្កុរម្បឹកា

នីត្ិករាម្ក.

សហវ 

រសចកតីម្ាង

ចាប់ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកាកម្រិត្

រេខាធិការ

ោា នននម្កុរ

ម្បឹកានីត្ិករា

ម្ក.សហវ 

រសចកតីម្ាង

ចាប់ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្អនតរ

ម្កសួង-សាថ ប័

ន  នងិោក់

ឆ្្ងថ្នន ក់

ដឹកនំម្ក.

សហវ 

រសចកតីម្ាង

ចាប់ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្អនតរ

ម្កសួង-សាថ ប័

ន នងិោក់

ឆ្្ងថ្នន ក់

ដឹកនំម្ក.

សហវ 

    

១១.២.២. ររៀបចំចាប់សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិនករនសាររពើពនធ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

រសចកតីម្ាងចាប់សត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រិនករនសាររពើពនធម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតី

ម្ាងចាប់

ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្

រេខាធិការ

ោា ននន

រសចកតីម្ាង

ចាប់ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកាកម្រិត្

រេខាធិការ

ោា នននម្កុរ

ម្បឹកានីត្ិករា

ម្ក.សហវ 

រសចកតីម្ាង

ចាប់ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្អនតរ

ម្កសួង-សាថ ប័

ន  នងិោក់

ឆ្្ងថ្នន ក់

រសចកតីម្ាង

ចាប់ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា

កម្រិត្អនតរ

ម្កសួង-សាថ ប័

ន នងិោក់

ឆ្្ងថ្នន ក់
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ម្កុរម្បឹកា

នីត្ិករាម្ក.

សហវ 

ដឹកនំម្ក.

សហវ 

ដឹកនំម្ក.

សហវ 

១១.២.៣. ររៀបចំចាប់សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ង 

ចត្់កចង និងរម្បើម្បស់ម្ទពយសរបត្តិរដា 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

រសចកតីម្ាងចាប់សត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង ចត្់កចង 

និងរម្បើម្បសម់្ទពយ

សរបត្តិរដា ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ទីសត ីការគ្

ណៈរដា

រស្រនតីនឹងរធវើ

ការ ម្បជុំ

ពិនិត្យរេើ

រសចកតី

ម្ាងចាប់

រនឹះបនត។ 

ទីសត ីការគ្ណៈ

រដារស្រនតីនឹងរធវើ

ការ ម្បជុំពិនិត្យ

រេើរសចកតី

ម្ាងចាប់រនឹះ

បនត។ 

ទីសត ីការគ្ណៈ

រដារស្រនតីនឹងរធវើ

ការ ម្បជុំពិនិ

ត្យរេើរសចកតី

ម្ាងចាប់

រនឹះបនត។ 

ទីសត ីការគ្ណៈ

រដារស្រនតីនឹងរធវើ

ការ ម្បជុំពិនិ

ត្យរេើរសចកតី

ម្ាងចាប់

រនឹះបនត។ 
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១១.៣. ពម្ងឹងការវិភាគ្ និងការពាករ

ចំណូេ  

    -អគ្គ.គ្យ 

-អគ្គ.

ឧសាហករា

ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្កសងួសាថ ប័

ន 

១. កផនការចំណូេម្បចំ

ឆ្ន ំ រធៀបនឹងការអនុវត្ត

កនុងរងវង់ +/-៥% 

២. ការពាករចំណូេ

ម្បចំឆ្ន ំរធៀបនឹងការអនុ

វត្តកនុងរងវង់ +/-៥% 

៣. រ៉ាូកដេពាករណ៍

ចំណូេពនធ រៅថ្នន ក់រដា

បេរាជធានរីខត្តម្ត្ូវ

បនកកេរអ 

៤. ទម្រង់ពាករណ៍

ចំណូេរនិករនសាររពើ

ពនធរៅថ្នន ក់រដាបេរាជ

ធានីរខត្តម្ត្ូវបនកកេរអ 

            

១១.៣.១ ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការ

 វិភាគ្និងការពាករណ៍ចំណូេពនធគ្យ 

(១០០%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ  គ្ំរូពាករណ៍ចំណូេ

គ្យរួយម្ត្ូវបនោក់

ឲ្យអនុវត្តសាកេបង 

គ្ំរូ

ពាករណ៍

ចំណូេ

គ្យម្ត្ូវ

បនោក់

ឲ្យអនុវត្ត

សាកេបង 

វាយត្នរ្េទធ

ផេននការ

ពាករណ៍ម្បចំ

ម្ត្ីម្មស 

វាយត្នរ្េទធ

ផេននការ

ពាករណ៍

ម្បចំម្ត្ីម្មស 

វាយត្នរ្េទធ

ផេននការ

ពាករណ៍

ម្បចំឆ្ន ំ និង

វាយត្នរ្រ៉ាូ

កដេពាករ 

ណ៍កដេ

កំពុងអនុវត្ត 
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១១.៣.១-ពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការពាករ

ណ៏ចំណូេ និងការអនុវត្តកផនការ

ចំណូេឱ្យសរម្រចបនយករូេោា នឆ្ន ំ

២០១៥ 

(100%) 

២០១៤ ២០២០ អគ្គ.

ឧសាហករា

ហរិញ្ញវត្ថុ 

១. របយការណ៍វិភាគ្

ពាករណ៍ចំណូេ

រធៀបនឹងឆ្ន ំរុនៗ 

២. អម្តាកាត្ពវកិចច

ម្បរូេចំណូេកាសុី

ណូរធៀបនឹងកផនការ

សរម្រចបនកនុងរងវង់ 

១០% 

    េទធផេនន

ការពាករណ៏

ចំណូេម្បចំ

ឆ្ន ំនីរួយៗ

ម្មនសុម្កឹត្យ

ភាពជាងរុន 

50% 

អម្តា

កាត្ពវកិចច

ម្បរូេ

ចំណូេកាសុី

ណូរធៀបនឹង

កផនការ

សរម្រចបន

កនុងរងវង់ 

១០% 

(50%) 

    

១១.៤. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការម្គ្បម់្គ្ង

បំណេុកនុងឆ្ន ំ 

    -អគ្គ.ពនធោរ 

-អគ្គ.គ្យ 

-អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

និងចំណូេ

រនិករន

សាររពើពនធ 

-ម្កសងួ-សាថ

បន័ 

១. បំណេុពនធម្បរេូ

បនម្មនចនំនួ ២០% 

ននបំណេុពនធសរុប ឆ្ន ំ 

N 

២. បំណេុសាររពើពនធ 

និងរនិករនសាររពើពនធ

សរុប ម្ត្ូវបនររៀបចំចំ

ណាត្ថ់្នន ក់រៅតារ

ម្បរភទ ឬអាយុកាេ 
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១១.៤.១ ការពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុពនធនិងអាករគ្យ 

(១០០%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ  -ត្ួរេខបំណេុពនធ

និងអាករម្ត្ូវទារកនុងឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបនកំណត្់ 

- វិធានការទារបំណេុ

ម្ត្ូវបនកំណត្់ និង

អនុវត្ត 

-ត្ួរេខបំ 

ណេុពនធ

និងអាករម្ត្ូវ

ទារកនុងឆ្ន ំម្ត្ូវ

បនកំណត្់ 

- វិធានការទារ

បំណេុជា

េិ ខិត្ជូន

ដំណឹង រៅ

ម្ករុហ ុន

ាក់ព័នធម្ត្ូវ

បនោក់រចញ 

 វិធានការទារ

បំណេុម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត 

 វិធានការទារ

បំណេុម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត 

 វិធានការទារ

បំណេុម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត 
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១១.៤.១.ររៀបចំសំណុំឯកសារសហ

ម្ោសជំាក់បំណេុពនធទទូាងំម្បរទស 

និងររៀបចំចត្់ថ្នន ក់បំណេុពនធជា 

“បំណេុពនធអាចម្បរូេបន” នងិ 

“បំណេុពនធរិនអាចម្បរូេបន” 

សម្ម្មប់ោក់បញ្ជូេកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងម្បរូេបំណេុពនធោរងាី 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

សំណុំឯកសារសហ

ម្ោសជំាក់បំណេុ

ពនធទទូាងំម្បរទស និង

ការចត្់ថ្នន ក់បំណេុ

ពនធជា “បំណេុពនធ

អាចម្បរូេបន” និង 

“បំណេុពនធរិនអាច

ម្បរូេបន ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ សម្ម្មប់

ោក់បញ្ចូេកនុងម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងម្បរូេ

បំណេុពនធោរងាី 

សំណុំឯក

សារសហ

ម្ោស

ជំាក់

បំណេុពនធ

ទទូាងំ

ម្បរទស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

បំណេុពនធ

ម្ត្ូវបន

ចត្់ថ្នន ក់ 

រួចរាេ់ 

ចំនួន 

២៥% 

សំណុំឯកសារ

សហម្ោស

ជំាក់បំណេុ

ពនធទទូាងំ

ម្បរទស ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងបំណេុពនធ

ម្ត្ូវបនចត្់

ថ្នន ក់ រួចរាេ់ 

ចំនួន ៥០% 

សំណុំឯកសារ

សហម្ោស

ជំាក់

បំណេុពនធទូ

ទាងំម្បរទស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

បំណេុពនធ

ម្ត្ូវបនចត្់

ថ្នន ក់ រួចរាេ់ 

ចំនួន ៧៥% 

សំណុំឯកសារ

សហម្ោស

ជំាក់

បំណេុពនធទូ

ទាងំម្បរទស 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

បំណេុពនធ

ម្ត្ូវបនចត្់

ថ្នន ក់ រួចរាេ់ 

ចំនួន 

១០០% 

    

១១.៤.២.ររៀបចំយនតការការងារ និង

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និងម្បរូេបំណេុពនធ

ោរងាី សម្ម្មប់អគ្គនយកោា នពនធោរ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

យនតការងារការ និង

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង និង

ម្បរូេបំណេុពនធោរ

ងាី សម្ម្មប់ 

អគ្គនយកោា នពនធោរ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

យនតការ

ការងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុពនធ

ោរងាីម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងកក

យនតការការងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុពនធោរ

ងាីម្ត្ូវបនបន

ពិនិត្យ និង

សរម្រចកម្រិត្ 

អគ្គនយកោា ន 

ការររៀបចំ

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង

ម្បរូេ

បំណេុពនធ

ោរងាី 

សម្ម្មប់អគ្គ

ការររៀបចំ

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង

ម្បរូេ

បំណេុពនធ

ោរងាី 

សម្ម្មប់ 
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ោក់ 

ឱ្យអនុវត្ត 

សម្រួេ

ម្ត្ឹរកម្រិត្

នយកោា ន 

នយកោា ន

ពនធោរ ម្ត្ូវ

បន 

ដំរណើរការ 

អគ្គនយក

ោា នពនធោរ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស ់

១១.៤.១ ពម្ងឹងម្បសិទធភាពននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុម្ត្ូវទារកនុងឆ្ន ំ 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

និងចំណូេ

រិនករន

សាររពើពនធ 

ពម្ងឹងយនតការម្កុរ

ការងារត្ឹងទារបំណេុ

របស់ម្ក.សហវ រដើរបី

សហការណ៍ជារួយ

ម្កសួង-សាថ ប័នម្បរូេ

ចំណូេសំខាន់ៗ 

ម្កុរការងារ

បំណេុតារ

 វិស័យនឹង

បនតអនុវត្ត

 វិធានការត្ឹង

ទារបំណេុ 

ឬជម្រឹះ

បំណេុតារ

រោេការ

សរម្រច

របស់រាជរោា

ភិបេរេើវិ

ស័យរួយ

ចំនួនដូចជា

៖វិស័យនម្ប

ម្កុរការងារ

បំណេុតារវិ

ស័យនឹងបនត

អនុវត្តវិធាន

ការត្ឹងទារ

បំណេុ ឬ

ជម្រឹះបំណេុ

តាររោេការ

សរម្រចរបស់

រាជរោា ភិបេ

រេើវិស័យរួយ

ចំននួដូចជា៖វិ

ស័យនម្បសនី

យ៍  វិស័យ

អាកាសចរសុី

ម្កុរការងារ

បំណេុតារវិ

ស័យនឹងបនត

អនុវត្តវិធាន

ការត្ឹងទារ

បំណេុ ឬ

ជម្រឹះបំណេុ

តាររោេ

ការសរម្រច

របស់រាជរោា

ភិបេរេើវិ

ស័យរួយ

ចំនួនដូចជា៖

 វិស័យនម្បស

នីយ ៍ វិស័យ

ម្កុរការងារ

បំណេុតារវិ

ស័យនឹងបនត

អនុវត្តវិធាន

ការត្ឹងទារ

បំណេុ ឬ

ជម្រឹះបំណេុ

តាររោេ

ការសរម្រច

របស់រាជរោា

ភិបេរេើវិ

ស័យរួយ

ចំនួនដូចជា៖

 វិស័យនម្បស

នីយ ៍ វិស័យ
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សនីយ ៍ វិស័

យអាកាសចរ

សុីវិេ  វិស័

យកសិករា 

នងិវិស័យករ៉េ   

 វិេ វិស័យ 

កសិករា និងវិ

សយ័ករ៉េ ។េ។  

អាកាសចរសុី

 វិេ វិស័យ 

កសិករា និងវិ

ស័យករ៉េ ។េ។  

អាកាសចរសុី

 វិេ វិស័យ 

កសិករា និងវិ

សយ័ករ៉េ ។េ។  
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១១.៥.អនុវត្តការម្បរេូចំណូេផ្លទ េ់/

ចំណូេកចករកំេករបស់រដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

    អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

១.យនតការ និងនីត្ិវិធីនន

ការកបងកចកម្បក់រងាវ ន់

កដេម្បរេូតារម្ចក

រចញចេូកត្រយួរវាង

ថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិម្ត្ូវបនររៀបច ំ

២.យនតការ និងនតី្ិវិធីនន

ការកបងកចក ចំណូេ

កដេម្បរេូតារម្ចក

រចញចេូកត្រយួរវាង

ថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិម្ត្ូវបនររៀបច ំ

            

១១.៥.១.សិកា និងពនិិត្យេទធភាព

បរងកើនធនធានងវិកាជនូរដាបេឃុំ

សងាក ត្់ (៣០%) 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

របយការណ៍សិកា

េទធភាពននការបរងកើន

ធនធានងវិកាជនូរដា

បេឃុំ សងាក ត្់ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច និងោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំពនិិត្យ

និងសរម្រច 

ម្មនរបយ

ការណ៍សត ីពី

ការបរងកើន

ធនធាន

ងវិកាជនូ

រូេនិធិឃុំ 

សងាក ត្់ និង

ោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ

ពិនិត្យនិង

សរម្រច 
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១១.៥.២.ររៀបចំអនុម្កឹត្យ   សត ីពីការ

បរងកើនធនធានងវិកាជនូរដាបេឃុំ 

សងាក ត្់សម្ម្មប់ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍រូេ

ោា ន  (៣០%) 

រករា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីការ

បរងកើនធនធានងវិកា

ជូនរដាបេឃុំ សងាក ត្់

សម្ម្មប់ចំណាយ

អភិវឌ្ឍន៍រូេោា ន 

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពី

ការបរងកើន

ធនធាន

ងវិកាជនូ

រដាបេឃុំ 

សងាក ត្់

សម្ម្មប់

ចំណាយ

អភិវឌ្ឍន៍

រូេោា ន 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

រសចកតីម្ាង

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការបរងកើន

ធនធានងវិកា

ជូនរដាបេ ឃុំ 

សងាក ត្់សម្ម្មប់

ចំណាយ

អភិវឌ្ឍន៍រូេ

ោា ន ម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកាជារយួ

អនកាក់ពន័ធ 

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការបរងកើន

ធនធានងវិកា

ជូនរដាប

េឃុំ សងាក ត្់

សម្ម្មប់

ចំណាយ

អភិវឌ្ឍន៍រូេ

ោា ន ម្ត្ូវបន

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 
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១១.៥.៣.ររៀបចំយនតការនិងនីត្ិវធិី/អនុ

ម្កឹត្យននការកបងកចកម្បក់រងាវ ន់កដេ

ម្បរូេតារម្ចករចញចូេកត្រួយរវាង

ថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (៣០%) 

ររសា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

យនតការនិងនីត្ិវិធ/ី

អនុម្កឹត្យននការកបង

កចកម្បក់រងាវ ន់កដេ

ម្បរូេតារម្ចករចញ

ចូេកត្រួយរវាងថ្នន ក់

ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិម្ត្ូវបនររៀបចំរួច

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

  រសចកតីម្ាង

យនតការនិងនីត្ិ

 វិធី/អនុម្កឹត្យ

ននការកបងកចក

ម្បក់រងាវ ន់

កដេម្បរូេ

តារម្ចករចញ

ចូេកត្រួយ

រវាងថ្នន ក់ជាត្ិ 

និងថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

យនតការនិង

នីត្ិវិធី/អនុ

ម្កឹត្យននការ

កបងកចក

ម្បក់រងាវ ន់

កដេម្បរូេ

តារម្ចក

រចញចូេកត្

រួយរវាងថ្នន ក់

ជាត្ិ និងថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបនោក់

ម្បជុំពិភាកា

ជារយួអងគ

ភាពាក់ពន័ធ 

យនតការនិង

នីត្ិវិធី/អនុ

ម្កឹត្យននការ

កបងកចក

ម្បក់រងាវ ន់

កដេម្បរូេ

តារម្ចក

រចញចូេកត្

រួយរវាងថ្នន ក់

ជាត្ិ និងថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបនោក់

ឲ្យអនុវត្ត 
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១១.៥.៤.ផសពវផាយអនុម្កឹត្យសត ពីីការ

បរងកើនធនធានងវិកាជនូរដាបេឃុំ 

សងាក ត្់សម្ម្មប់ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍រូេ 

ោា ន (១០%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីការ

បរងកើនធនធានងវិកា

ជូនរដាបេឃុំ សងាក ត្់

សម្ម្មប់ចំណាយ

អភិវឌ្ឍន៍រូេោា ន 

ម្ត្ូវបនផសពវផាយ 

      អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការបរងកើន

ធនធានងវិកា

ជូនរដាប

េឃុំ សងាក ត្់

សម្ម្មប់

ចំណាយ

អភិវឌ្ឍន៍រូេ

ោា ន ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

    

១២. បនតពម្ងងឹការម្គ្បម់្គ្ងបណំេុ ២០១៩     យទុធសាស្រសតម្គ្បម់្គ្ង

បណំេុសាធារណៈឆ្ន ំ 

២០១៩-២០២៣ ម្ត្វូ

បនររៀបចយំទុធសាស្រសតសត ី

ពកីារអភិវឌ្ឍទផីាររេូប

ម្ត្រដារៅករពុជា ម្ត្វូបន

អនរុត័្ នងិោកឱ់្យអនវុត្ត 
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១២.១. ពម្ងឹងការអនុវត្តយទុធសាស្រសត  

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសាធារណៈ ម្បកបរោយ

ស័កតិសិទធភាព និងម្បសទិធភាព 

    អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តកិារ 

អនតរជាត្ិ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

១.យទុធសាស្រសត ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាស្រសតធារណៈ

ឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៣ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ២. អនុ

បត្បំណេុ  សំខាន់ៗ

ទាងំ៥ សថ ិត្រម្ការអនុ

បត្រោេ កនុងរនឹះ៖ ក

.អនបុត្ត្នរ្បចចុបបនននន

បំណេុរម្ៅម្បរទស

រធៀបនឹង ផ.ស.ស រនិ

រេើសពី ៤០% ខ.អនុ

បត្ត្នរ្បចចុបបនននន

បំណេុរម្ៅម្បរទស

រធៀបនឹងការនំរចញ រនិ

រេើសពី ១៥០% គ្.អនុ

បត្ត្នរ្បចចុបបនននន

បំណេុរម្ៅម្បរទស

រធៀបនឹងចំណូេងវិកា

ជាត្ិ រិនរេើសពី 

២៥០% ឃ.អនុបត្រស

វាបំណេុរធៀបនឹងការនំ

រចញ រនិរេើសពី 

២០% ង.អនបុត្រសវា

បំណេុរធៀបនឹងចំណូេ
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ងវិកាជាត្ ិរនិរេើសពី 

២០%៣. យុទធសាស្រសតសត ី

ពីការអភិវឌ្ឍទផីាររេូ

បម្ត្រដារៅករពុជា ម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត៤. រូេបម្ត្រដា 

នឹងម្ត្ូវបនរបឹះផាយ 

១២.១.១ ររៀបចំ   យុទធសាស្រសតសត ីពីការ 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុ សាធារណៈ ២០១៩-

២០២៣ (២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការ អនតរ

ជាត្ិ 

យុទធសាស្រសតសត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបំណេុសា

ធារណៈ ២០១៩-

២០២៣ ម្ត្ូវបនអនុ

រ័ត្ និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាងយុទធ

សាស្រសតសត ីពី

ការ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

សាធារណៈ 

២០១៩-

២០២៣ 

ម្ត្ូវបន

ឆ្្ងកិចច

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់

រសចកតីម្ាង

យុទធ សាស្រសតសត ី

ពីការ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ សា

ធារណៈ 

២០១៩-

២០២៣ ម្ត្ូវ

បន ពិនិត្យនិង

យេ់ម្ពរ ពីគ្

ណៈកម្មា ធិការ 

ម្គ្ប ់ម្គ្ង

យុទធសាស្រសតសត ី

ពីការ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ សា

ធារណៈ 

២០១៩-

២០២៣ ម្ត្ូវ

បន អនុរ័ត្ 

យុទធសាស្រសតសត ី

ពី ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសា

ធារណៈ 

២០១៩-

២០២៣ ម្ត្ូវ 

បនអនុវត្ត 

និងតារោន 
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ជារយួអគ្គ

នយកោា ន

ាក់ព័នធ 

បំណេុ សា

ធារណៈ 

១២.១.២. ររៀបចំ ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិបំណេុ

សាធារណៈករពុជា (៣០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការ អនតរ

ជាត្ិ 

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិបំណេុ

សាធារណៈ ម្ត្ូវបន

របឹះផាយ និង

ផសពវផាយ 

រសចកតី

ម្ាង

ម្ពឹត្តិបម្ត្ 

សថ ិត្ិ

បំណេុសា

ធារណៈ 

រេខររៀង

ទី៧ 

(Volume 

7)  

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ  

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

បំណេុសាធារ

ណៈ រេខររៀង

ទី៧ (Volume 

7) ម្ត្ូវបន

របឹះផាយ 

និងផសពវផាយ 

រសចកតីម្ាង

ម្ពឹត្តិបម្ត្ 

សថ ិត្ិបំណេុ

សាធារណៈ 

រេខររៀងទី៨ 

(Volume 8) 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ  

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

បំណេុសា

ធារណៈ 

រេខររៀងទី៨ 

(Volume 8) 

ម្ត្ូវបនរបឹះ

ផាយ   

និង

ផសពវផាយ 

    

១២.១.៣ ររៀបចំរបយការណ៍សត ីពីការ

វាយត្នរ្ម្បត្ិបត្តិការននការ ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធារណៈ (DeMPA) (២០%) 

២០១៨ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការ អនតរ

ជាត្ិ 

របយការណ៍សត ីពីការ

វាយត្នរ្ម្បត្ិបត្តិការ

ននការម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសាធារណៈ 

ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្ 

របយ

ការណ៍សត ីពី

ការវាយ

ត្នរ្

ម្បត្ិបត្តិ

ការននការ

របយការណ៍

សត ីពីការវាយ

ត្នរ្ម្បត្ិបត្តិ

ការ ននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

បំណេុសាធារ
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ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសា

ធារណៈ 

ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យ និង

ពិភាកានផទ

កនុង អសប 

ណៈ ម្ត្ូវបន

អនុរ័ត្ 

១២.១.៤.តារោន និងម្ត្ួត្ពនិតិ្យការ 

អនុវត្តនីត្ិវិធីររួ ម្បត្ិបត្តិការសម្ម្មប់ ការ

រម្គ្ប់ម្គ្ង បំណេុសាធារណៈ (SOP 

for PDM) (២៥%) 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការ អនតរ

ជាត្ិ 

នីត្ិវិធីររួម្បត្ិបត្តិការ

សម្ម្មប់ ការម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ សាធារណៈ 

(SOP for PDM) ម្ត្ូវ

បន តារោន និង

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ  

  ការអនុវត្តនីត្ិ

 វិធីររួ ម្បត្ិបត្តិ

ការសម្ម្មប់ 

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ សា

ធារណៈ ម្ត្ូវ

បនម្ត្ួត្ពនិិត្យ 

និងវាយត្នរ្ 

រសចកតីម្ាង

បឋរ នន

បចចុបបននករា

នីត្ិវិធីររួ

ម្បត្ិបត្តិការ

សម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុសា

ធារណៈ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 
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១៣.ពម្ងងឹការម្គ្បម់្គ្ងសាច់ម្បក ់នងិ 

គ្ណន ី 

២០១៩     ម្កសងួ សាថ បន័ ចនំនួ 

៣០ បនរម្បើម្បស់

ម្បពន័ធកផនការសាច់

ម្បក ់

-បណំេុកកសទឹះម្ត្វូ

កម្រតិ្រនិឱ្យរេើសព ី

២%ននចណំាយសរបុ 

-ពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការ

អនវុត្តម្បពន័ធទទូាត្ ់

EFT 

            

១៣.១.បនតកកេរអ និងពម្ងឹងការររៀបចំ

កផនការសាចម់្បក់ (ចប់រផតើរ ពីម្បចំម្ត្ី

ម្មស/ ម្បចំកខនិងឈាន រៅរកការររៀបចំ

កផនការសាច់ម្បក់ម្បចំសបត ហ៍ និងម្បចំ

នងៃ) 

    អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន ចនំនួ 

៣០ បនរម្បើម្បស់

ម្បព័នធកផនការសាច់ម្បក់ 
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១៣.១.១.រេើកករពស់យនតការម្គ្ប់ ម្គ្ងសាច់

ម្បក់រោយម្មនរោេការណ៍ និងនតី្ិវធីី

សម្ម្មប់អងគភាពាក់ព័នធននម្កសងួរសដាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអងគភាពាក់ព័នធរបស់

ម្កសងួ សាថ ប័ន រដើរបីបរងកើត្ការពាករណ៍េំ

ហូរសាច់ម្បក់ និងការពាករណ៍ សរត្ុេយ

សាច់ម្បក់ចុងនងៃ រៅគ្ណនរីទាេរត្នោរ

ឱ្យម្មនភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវនិងទានរ់ពេរវោ។ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ការពាករណ៍េំហរូ

សាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនកក

េរអ ឱ្យសថ ិត្កនុងរងវង់

(+/- 5%)។  (ពិនទុ 

0.2) 

សូចនករទី

១៖ ម្បព័នធ 

Online 

Web-

based  

Applicatio

n ម្ត្ូវបន

រម្បើម្បស់

សាកេបង

បនតជារយួ

ម្កសួង សាថ

ប័នទាងំ

៣០ 

សូចនករទ២ី

៖ ត្ួរេខ

កដេម្កសួង 

សាថ ប័ន បន

បញ្ចូេតារ 

ម្បព័នធ Web-

based 

Application 

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្

ពិនិត្យរផទៀង 

ផ្លទ ត្់និងតារោ

ន។ 

សូចនករទ៣ី

៖ ត្ួរេខ

កដេម្កសួង 

សាថ ប័ន បន

បញ្ចូេតារ 

ម្បព័នធ Web-

based 

Application 

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្

ពិនិត្យរផទៀង 

ផ្លទ ត្់និងតារ

ោន។ 

សូចនករទ៤ី

៖ សាកេបង 

អនុវត្តការរធវើ

កផនការសាច់

ម្បក់ម្បចំម្ត្ី

ម្មសរោយ

កផអករេើ

ទិននន័យពី

ម្បព័នធ Web-

based 

Application

។ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 69 

១៣.១.២.រេើកករពស់យនតការតារ ោន

សរត្ុេយសាច់ម្បក់កនុងគ្ណនី 

ទាងំឡាយកដេសថ ិត្រម្ការរចនសរព័នធ 

គ្ណនីរទាេរត្នោរជាត្ិ។ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

សរត្ុេយសាច់ម្បក់

ម្ត្ូវបនតារោន

ម្បកបរោយម្បសិទធភា

ព។  (ពនិទុ: 0.3) 

សូចនករទី

១៖បនត

តារោន

សរត្ុេយ

គ្ណនី

របស់

ម្កសួងសាថ

ប័នកដេ

ម្មនការ

អនុញ្ញញ ត្ពី

ម្កសួង

រសដាកិចច

និងហិរញ្ញ

វត្ថុ តាររ

យៈរបយ

ការណ៍

ធនោរ

កដេរផាើររ

ក អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

  សូចនករទ២ី

៖ បនតម្ត្ួត្

ពិនិត្យការរសន ើ

សុំរបើកគ្ណនី

របស់ម្កសួង

សាថ ប័ន រដើរបី

ធានថ្ន ម្គ្ប់

គ្ណនី ម្ត្ូវ

ម្មនការអនុ

ញ្ញញ ត្តពីម្កសួង 

សហវ 

សូចនករទ៣ី

៖ គ្ណនី

របស់ម្កសួង 

សាថ ប័ន កដេ

ម្ត្ូវបន

អនុញ្ញញ ត្ពី

ម្កសួង សហវ 

ម្ត្ូវបនតារ

ោនជាម្បចំ 

កនុងរោេ

បំណងពម្ងឹង 

សរត្ុេយ

សាច់ម្បក់

គ្ណនីរទាេ 

របស់រត្នោ

រជាត្ិ 
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១៣.១.៣.ពម្ងឹងការពាករណ៍េំហូរ

សាច់ម្បក់រយៈរពេ៣កខរំកិេ សម្ម្មប់

ចំណូេងវិកាជាត្ិ។ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

របយការណ៍ននការ

ពាករណ៍ េំហរូសាច់

ម្បក់រយៈរពេ៣កខ

រំកិេម្ត្ូវបនររៀបចំ

និងកកេរអ។  (ពនិទុ: 

0.5) 

សូចនករទី

១៖ ការ

ពាករណ៍

េំហរូសាច់

ម្បក់រយៈ

រពេ៣ កខ

រំកិេម្ត្ូវ

បនរធវើ

រ ើងរោយ 

ម្មនម្បព័នធ 

Web-

based 

Applicatio

n ជាជំនួ

យ។ 

សូចនករទ២ី

៖េំហរូសាច់

ម្បក់ជាក់កសតង 

និងការ

ពាករណ៍ តារ

កខនីរួយៗ 

ម្ត្ូវបនអនុវត្ត

ជាម្បចំ។ 

សូចនករទ៣ី

៖ ពាករណ៍

េំហរូសាច់

ម្បក់រយៈ 

រពេ៣កខ

រំកិេម្ត្ូវបន

ពម្ងឹងនិងកក

េរអឱ្យ

កាន់កត្ម្មន

ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូ

វ។ 

សូចនករទ៤ី

៖ ការ

ពាករណ៍េំ

ហរូសាច់ម្បក់

រយៈរពេ៣ 

កខរំកិេម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត

ោ៉ា ងរេនូ

និងអាច

ទុកចិត្តបន 

កនុងរងវង់ (+/-

៥%)។ 

    

១៣.២. បនតពម្ងឹងការរម្បើម្បស់ម្បព័នធ

ធនោរម្ពរទាងំសិកានិងពិនតិ្យេទធភាព

ឈានរៅអនុវត្តការទូទាត្ត់ារ E-Transfer   

    អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

១. បនតពម្ងឹងការរម្បើ 

ម្បស់ម្បព័នធធនោរ 

២. ពម្ងឹងនិងពម្ងីកការ

អនុវត្ត EFT 

(Electronic Fund 

Transfer) 
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១៣.២.១. បនតពម្ងឹងការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធធនោរ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ការរបើកផតេ់តារ

ម្បព័នធធនោរ ម្ត្ូវ

បនអនុវត្តទទូាងំ

ម្បរទសោ៉ា ងរេូន។ 

(ពិនទុ: 0.3) 

សូចនករទី

១៖ ពម្ងឹង

និងជម្រុញ

ការរបើកផត

េ់តាររ

យៈការរម្បើ

ម្បស់

ម្បព័នធ

ធនោរទូ

ទាងំម្បរទ

ស។ 

សូចនករទ២ី

៖ បនតតារ

ោនម្បសិទធ

ភាពការផតេ់

រសវាធនោរ

ាណិជជតារប

ណាត រខត្ត តាររ

យៈការចូេរួរ

ម្បជុំម្បចំកខ

របស់រត្នោរ

រាជធានី រខត្ត 

រៅអគ្គនយក

ោា នរត្នោ

រជាត្ិ 

សចូនករទ៣ី

៖ បនតតារ

ោនបញ្ញា

ម្បឈរនិង

ភាពរិន

ម្បម្កត្ីកដេ 

ប៉ាឹះាេ់ដេ់

ការរបើកផតេ់

តារម្បព័នធ

ធនោរទាងំ

ថ្នន ក់កណាត េ 

រខត្ត ម្កុង

នន ម្ត្ូវ

បនរោឹះ

ម្សាយ ជា

ម្បចំ។ 

សូចនករទ៤ី

៖ការរបើកផត

េ់ជូនអត្តោ

ហកៈតារ

ម្បព័នធ

ធនោរម្ត្ូវ

បនបនតអនុ

វត្តទទូាងំ

ម្បរទសបន

ោ៉ា ងរេនូ។ 
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១៣.២.២.ររៀបចំនិងអនុវត្តការទូទាត្់

តារម្បព័នធ E-Transfer 

ររសា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ការទូទាត្់តារម្បព័នធ 

E-Transfer ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងអនុវត្តកនុង

រនឹះ៖ 

-របើករបៀវត្សរស្រនតីរាជ

ការសុីវិេថ្នន ក់កណាត

េ 

-សិកាេទធភាពពម្ងីក

រុខសញ្ញញ បកនថរ។ 

 (ពិនទុ: 0.3) 

  សូចនករទ១ី៖ 

សិកាសុវត្ថិ

ភាព ម្បសិទធ

ភាពម្បព័នធ

ទទូាត្់រអ ិច

ម្ត្ូនិចរបស់

ធនោរ

ាណិជជកាណា

ឌ្ីោ៉ា និង 

ធនោររអសុី

េីោ រដើរបី

ពិនិត្យេទធភាព

ពម្ងីកការអនុ

វត្តម្បព័នធ EFT 

សូចនករទ២ី

៖ បនតសហ

ការជារួយ

ធនោរជាត្ិ

ននករពុជា 

រដើរបីពម្ងឹង

ម្បព័នធទទូាត្់ 

EFT របស់

ធនោរជាត្ិ

ននករពុជាឱ្យ

កាន់កត្ម្មន

ភាពរេនូ។ 

សូចនករទ៣ី

៖ ពម្ងីករុខ

សញ្ញញ  

របៀវត្សរស្រនតី

រាជការសុីវិេ

ម្គ្ប់ម្កសួង 

សាថ ប័ន រៅ

ថ្នន ក់កណាត េ 

យករកអនុ

វត្ត កនុងម្បព័នធ

ទទូាត្់  E-

Transfer។ 

    

១៣.២.៣.ររៀបចំនិងអនុវត្តការរបើក

ម្បក់របៀវត្សទទូាងំ់ម្បរទស ពីរដង/ កនុង 

១កខ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ទទូាត្់ម្បក់របៀវត្ស

រស្រនតីរាជការសុីវិេ ទូ

ទាងំម្បរទស តារ

ម្បព័នធធនោរ ពីរដង/

១កខ ឱ្យបនរទៀងទាត្់

និងទាន់រពេរវោ។

(ពិនទុ: 0.4) 

សូចនករទី

១៖ ទទូាត្់

ម្បក់

របៀវត្ស

រស្រនតីរាជ

ការសុីវិេ 

ទទូាងំ

ម្បរទស 

សូចនករទ១ី៖ 

ទទូាត្់ម្បក់

របៀវត្សរស្រនតី

រាជការសុីវិេ 

ទទូាងំម្បរទស 

តារម្បព័នធ

ធនោរ ពីរ

ដង/១កខ ឱ្យ

សូចនករទ១ី

៖ ទូទាត្់

ម្បក់របៀវត្ស

រស្រនតីរាជការ

សុីវិេ ទូទាងំ

ម្បរទស តារ

ម្បព័នធ

ធនោរ ពីរ

សូចនករទ១ី

៖ ទូទាត្់

ម្បក់របៀវត្ស

រស្រនតីរាជការ

សុីវិេ ទូទាងំ

ម្បរទស តារ

ម្បព័នធ

ធនោរ ពីរ
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តារម្បព័នធ

ធនោរ ពីរ

ដង/១កខ 

ឱ្យបន

រទៀងទាត្់

និងទាន់

រពេរវោ 

បនរទៀងទាត្់

និងទាន់រពេ

រវោ 

ដង/១កខ ឱ្យ

បនរទៀងទាត្់

និងទាន់រពេ

រវោ 

ដង/១កខ ឱ្យ

បនរទៀងទាត្់

និងទាន់រពេ

រវោ 

១៣.៣. ររៀបចំយនតការម្បរេូផតុនំងិបកូសរុប

របយការណ៍អនុវត្តងវកិាគ្រម្ម្មងរបស់នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរម្ៅម្បព័នធរត្នោរ ជាជំ

ោនៗ និងបនតពម្ងឹងគ្ណនីរទាេរត្នោរ 

    អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

ផសពវផាយដេ់អងគភាព

កដេអនុវត្តងវិកានដគ្ូ

អភិវឌ្ឍនរ៍រៀបចំរបយ 

ការណ៍តារប្ង់

គ្ណរនយយងវកិា (CoA) 

របស់រោា ភិបេ 

            

១៣.៣.១. សាកេបងោក់ ឱ្យអនុវត្តប្ង 

គ្ណរនយយសាធារណៈ (CoA) ដេ់ អងគ

ភាពកដេអនុវត្តងវិកាគ្រម្ម្មងរបស់នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ 

ររសា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ម្កសួងសុខាភិបេ

បនអនុវត្តម្មត្ិកា

គ្ណនីននប្ង់ 

គ្ណរនយយងវិកា 

(CoA) ងាីសម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង/ករាវិធីហិរញ្ញ

បបទានពីនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ 

(ពិនទុ: 1) 

  របយការណ៍  

សត ីពីសាថ នភាពនន

ការររៀបចំ

សម្ម្មបក់ារអនុ

វត្តម្មត្កិាគ្ណនី 

ននប្ង់

គ្ណរនយយងវកិា 

(CoA)  ងាី

សម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង/ករាវិធី

របយការណ៍  

សត ីពីសាថ នភាព

ននការររៀបចំ

និងការអនុវត្ត

ម្មត្ិកាគ្ណនី 

ននប្ង់

គ្ណរនយយ

ងវិកា (CoA)  

ងាីសម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង/ករាវិធី

ម្កសងួសុខាភិ

បេបនអនុ

វត្តម្មត្កិា

គ្ណនីននប្ង់

គ្ណរនយយ

ងវិកា (CoA) 

ងាីសម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង/ករាវិធី

ហិរញ្ញបបទានពី

នដគ្ូ អភិវឌ្ឍន ៍
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ហិរញ្ញបបទានពី

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

រៅម្កសងួសុខា

ភិបេម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ

ហិរញ្ញបបទានពី

នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍

រៅម្កសងួសុ

ខាភិបេម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

១៣.៤.បនតតារោនបំណេុកកសទឹះ និង

អាយកុាេរបស់វា (រយៈរពេ៦០នងៃ) 

    អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

បំណេុរនិរេើស ២% 

ននចណំាយសរុប 
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១៣.៤.១.បនតតារោនការទូទាត្់អាណត្ដិ

របើកម្បក់ជូនអនកផគត្ផ់គង់ ម្កសួង សាថ ប័ន 

និងអាយុកាេអាណត្តិ។ 

ររសា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ពម្ងឹងយនតការតារ

ោនអាណត្តិរដើរបីកុំឱ្យ

ម្មនបំណេុ កកសទឹះ 

(អាយុកាេរេើសពី

៦០នងៃ) រេើសពី ២%

ននចាប់ងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ។ (ពនិទុ: 0.5) 

  សូចនករទ១ី៖ 

សាកេបង និង

កកសម្រួេ

ទាញទិននន័យពី

ម្បព័នធ FMIS 

រដើរបីររៀបចំ 

និងតារោន 

អាយុកាេ

អាណត្តិ កនុង

រោេបំណង

ការារអាណត្តិ

កកសទឹះ។ 

សូចនករទ២ី

៖ សាថ នភាព

ននការទូទាត្់

អាណត្តិម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

េទធភាពកក

េរអ រដើរបី

ធានការរបើក

ផតេ់កាន់កត្

ឆ្ប់ រហ័ស 

និងទាន់រពេ

រវោ។ 

សូចនករទ៣ី

៖ របយ

ការណ៍សាថ ន

ភាពបំណេុ

កកសទឹះអាយុ 

កាេរេើសពី

៦០នងៃម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

និងតារោន

ជាម្បចំ ជា

ពិរសសរៅ

ចុងឆ្ន ំរដើរបី

បនតរជៀសវាង

ការរកើត្ម្មន 

បំណេុកក

សទឹះ។  
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១៣.៤.២.ររៀបចំការរធវើ សនធ នករា ត្ួ

រេខការខចី និងការឱ្យខចី និងកសវងរកនីត្ិ

 វិធី រដើរបីរធវើបចចុបបននភាពនិងកត្់ម្តាត្ួ

រេខរនឹះ ឱ្យបនទាន់រពេរវោ។ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

បញ្ចូេត្រួេខការខចី 

និងឱ្យខចី កនុងម្បព័នធ 

FMIS រោយរធវើ  

សនធ នករា ជារយួ

ម្បព័នធ DMFAS។  

(ពិនទុ: 0.5) 

 សហការ

ជារួយ អគ្គ.

សហ

ម្បត្ិបត្តកិារ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ និង

នយកោា ន

បរចចករទស

ព័ត្៌ម្មន

រដើរបីបរងកើត្ 

Template 

សនធ នករា 

ត្ួរេខ 

DMFAS 

ជារួយ

ម្បព័នធ 

FMIS ។ 

ទាញនិងរផទៀង

ផ្លទ ត្់ត្ួរេខការ

ខចី និងការឱ្យខចី

ពីម្បព័នធFMIS 

កដេបន

បញ្ចូេកនុង

Template

រោយអគ្គ.

សហម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរជាត្ិ។ 

  រផទៀងផ្លទ ត្់ ត្ួ

រេខកដេបន

រធវើសនធ នករា

ជារួយធនោរ

ជាត្ិ ជារួយ 

Hard Copy 

(Bank 

Statement, 

Debite, 

Credite 

Advice) កនុង

ម្បព័នធ FMIS 

រដើរបីជម្រុញ

កត្់ម្តាត្ួរេខ 

ការខចី និង ការ

ឱ្យខចីទានរ់ពេ

រវោ ចំរាឹះ

គ្ណនីធនោរ

ឆ្្ងកាត្់រត្

នោរជាត្ិ។ 

    

១៣.៥. ពរន្ឿនការទូទាត្់បរុរម្បទានឱ្យបន

ទានរ់ពេរវោ 

    -អគ្គ.ងវិកា 

-អគ្គ.រត្

នោរជា 

១.ងវិកាបុររម្បទានម្ត្ូវ

បនទូទាត្់ទានរ់ពេ

រវោ 
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១៣.៥.១.ជំរុញការទូទាត្់បុររម្បទានដេ់

ម្កសួងសាថ ប័ន អងគភាពាក់ពន័ធម្បរូេ

សកខីប័ម្ត្ជម្រឹះបញ្ជ ី 

ររសា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ររៀបចំេិខិត្និងតារាង

តារោនេរអិត្អំពីត្ួ

រេខបុររម្បទានរិន

ទាន់ទទូាត្់ រៅអគ្គ

នយកោា នាក់ព័នធ 

(ពិនទុ: 0.4) 

  ររៀបចំេិខិត្

និងតារាងតារ

ោនេរអិត្អំពី

ត្ួរេខបុររ

ម្បទានរិនទាន់

ទទូាត្់ រៅអគ្គ

នយកោា ន

ាក់ព័នធ 

  ររៀបចំេិខិត្

និងតារាង

តារោន

េរអិត្អំពីត្ួ

រេខបុររ

ម្បទានរិន

ទាន់ទទូាត្់ 

រៅអគ្គនយក

ោា នាក់ពន័ធ 

    

១៣.៥.២.កត្់ម្តាតារោនងវិកាបុររ

ម្បទាន នងិសករាភាពននការអនុវត្ត

ចំណាយរេើងវិកាបុររម្បទាន 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

រធវើការកត្់ម្តា និងតារ

ោនជាម្បចំរាេ់ការ

របើកផតេ់ម្បក់ បុររ

ម្បទាន។ 

 (ពិនទុ: 0.6)  

រធវើការកត្់

ម្តា និង

តារោនជា

ម្បចំរាេ់

ការរបើកផត

េ់ម្បក់ បុ

ររម្បទាន  

រធវើការកត្់ម្តា 

និងតារោនជា

ម្បចំរាេ់ការ

របើកផតេ់ម្បក់ 

បុររម្បទាន  

រធវើការកត្់ម្តា 

និងតារោន

ជាម្បចំរាេ់

ការរបើកផតេ់

ម្បក់ បុររ

ម្បទាន  

រធវើការកត្់ម្តា 

និងតារោន

ជាម្បចំរាេ់

ការរបើកផតេ់

ម្បក់ បុររ

ម្បទាន  
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១៣.៥.១. ការតារោននិងជំរុញការ

ទទូាត្់បុររម្បទានរបស់ម្កសួង-សាថ ប័ន

ម្បម្ពឹត្តរៅរោយរទៀងទាត្់ 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា  

ហិរញ្ញកិចច 

ងវិកាបុររម្បទានម្ត្ូវ

បនទូទាត្់កនុងឆ្ន ំងវិកា  

របយ

ការណ៍

ចំណាយ

បុររម្បទាន

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

ម្បចំម្ត្ី

ម្មសរដើរបី

ជារេូ

ោា នចត្់

 វិធានការ

ជំរុញទទូាត្់ 

របយការណ៍

ចំណាយបុររ

ម្បទានម្ត្ូវបន

ររៀបចំម្បចំម្ត្ី

ម្មសរដើរបីជា

រូេោា នចត្់

 វិធានការជំរុញ

ទទូាត្់ 

របយការណ៍

ចំណាយបុររ

ម្បទានម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ម្បចំម្ត្ីម្មស

រដើរបីជារេូ

ោា នចត្់

 វិធានការ

ជំរុញទទូាត្់ 

-របយការណ៍

ចំណាយបុររ

ម្បទានម្ត្ី

ម្មស និង

ម្បចំឆ្ន ំ 

-ោ៉ា ងរោច

៩៥%នន

ចំនួនសំរណើ

សុំបុររម្បទាន

ម្ត្ូវបន

ទទូាត្់  

    

១៣.៥.២. ការតារោននិងម្ត្ួត្ពិនិត្យ

រេើសំរណើសុំបុររម្បទានងវិកាវិនិរោគ្

របស់ម្កសួង-សាថ ប័ន (១០០%) 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា 

ន.វិនិ

រោគ្ 

ោ៉ា ងរោច៩៥%នន

ចំនួនសំរណើសុំបុររ

ម្បទានម្ត្ូវបនទទូាត្់ 

(ទីសត ីការគ្ណៈរដា

រស្រនតី, ម្កសួងរសដាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ម្កសួងអប់រំ យុវជន

និងកីឡា) 

របយ

ការណ៍

ចំណាយ

បុររម្បទាន

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

ម្បចំ ម្ត្ី

ម្មសរដើរបី

ជារេូ

ោា នចត្់

របយការណ៍

ចំណាយបុររ

ម្បទានម្ត្ូវបន

ររៀបចំម្បចំ 

ម្ត្ីម្មសរដើរបី

ជារេូោា ន   

ចត្់វិធានការ

ជំរុញទទូាត្់(ទី

សត ីការគ្ណៈ 

រដារស្រនតី, 

របយការណ៍

ចំណាយបុររ

ម្បទានម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ម្បចំ ម្ត្ី

ម្មសរដើរបីជា

រូេោា នចត្់

 វិធានការ

ជំរុញទទូាត្់(ទី

សត ីការគ្ណៈ

-របយការណ៍

ចំណាយបុររ

ម្បទានម្បចំ

ឆ្ន ំ 

-ោ៉ា ងរោច

៩៥%នន

ចំនួនសំរណើ

សុំបុររម្បទាន

ម្ត្ូវបន

ទទូាត្់     (ទី

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 79 

 វិធានការ

ជំរុញទទូាត្់

(ទីសត ីការគ្

ណៈរដា

រស្រនតី,

ម្កសួង

រសដាកិចច

និងហិរញ្ញ

វត្ថុ និង

ម្កសួងអប់រំ 

យុវជន 

និងកីឡា) 

ម្កសួងរសដា

កិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ និងម្កសួង

អប់រំ យុវជន 

និងកីឡា) 

រដារស្រនតី, 

ម្កសួងរសដា

កិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ និង

ម្កសួងអប់រំ 

យុវជន និង

កីឡា) 

សត ីការគ្ណៈ

រដារស្រនតី, 

ម្កសួងរសដា

កិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ និង 

ម្កសួងអប់រំ 

យុវជន និង

កីឡា) 
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១៤.១. ពិនិត្យរ ើង វិញនិងកកេរអម្បព័នធេទធ

ករាសាធារណៈ ឱ្យម្សបនឹងយទុធសាស្រសត កក

ទម្រង់ម្បព័នធងវកិាជាត្ ិ

    អគ្គ.េទធករា ១.យទុធសាស្រសតកកទម្រង់

ម្បព័នធេទធករាសាធារ

ណៈ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុ

វត្ត២.កផនការសករាភាព

េរអិត្សម្ម្មប់អនវុត្តយុទធ

សាស្រសត កកទម្រង់ម្បព័នធ

េទធករាសាធារណៈ ឆ្ន ំ

២០១៨-២០២៥ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ៣. ម្បកាស

សត ីពីការបរងកើនសិទធិ

សរម្រច និងការទទេួ

ខុសម្ត្ូវរេើកិចចេទធករា

ជាបរណត ើរៗ ជូនម្កសងួ

សាថ បន័ រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ និងអងគភាព

សាធារណៈម្បោក់

ម្បកហេ 
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១៤.១.១. ររៀបចំយុទធសាស្រសត ននការកក

ទម្រង់ម្បព័នធេទធករាសាធារណៈ 

២០១៩-២០២៥ 

រករា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

- អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ 

យុទធសាស្រសត ននការកក

ទម្រង់ម្បព័នធេទធករា

សាធារណៈ ២០១៩-

២០២៥ ឱ្យម្សបនឹង

យុទធសាស្រសត កកទម្រង់

ម្បព័នធងវិកាងាី ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

រសចកតីម្ាង

ចុងរម្កាយ

យុទធសាស្រសត

ននការកក

ទម្រង់

ម្បព័នធេទធ

ករាសាធារ

ណៈ 

២០១៩-

២០២៥ ម្ត្ូវ

បន Finalise 

និងបញ្ជូន

បនតរៅថ្នន ក់

ដឹកនំ ក

សហវ រដើរបី

ពិនិត្យស

រម្រច និង

បញ្ជូនបនត

រៅទីសត ីការ

គ្ណៈរដារ

ស្រនត ី

ឯកសារយុទធ

សាស្រសត ននការ

កកទម្រង់

ម្បព័នធ 

េទធករាសាធារ

ណៈ ២០១៩-

២០២៥ ម្ត្ូវ

បនចងម្កង

របឹះពុរភ និង

ផសពវផាយោក់

ឲ្យ 

អនុវត្ត 
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១៤.១.២. ររៀបចំសិកាខ សាោពិរម្ោឹះ

រោបេ់ជារយួភាគ្ីាក់ព័នធ រដើរបី

ម្បរូេធាត្ុចូេបកនថររេើរសចកតីម្ាង

ននឯកសារយុទធសាស្រសតការកកទម្រង់ម្បព័នធ

េទធករាសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ 

សិកាខ សាោពិរម្ោឹះ

រោបេ់ជារយួភាគ្ី

ាក់ព័នធ រដើរបីម្បរូេ

ធាត្ុចូេបកនថររេើរស

ចកតីម្ាងននឯកសារ

យុទធសាស្រសតការកក

ទម្រង់ម្បព័នធេទធករា

សាធារណៈ ២០១៩-

២០២៥ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរ ើង 

សិកាខ

សាោ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់

ជារយួភាគ្ី

ាក់ព័នធ 

រដើរបី

ម្បរូេធាត្ុ

ចូេបកនថរ

រេើរសចកតី

ម្ាងននឯក

សារយុទធ

សាស្រសតការ

កកទម្រង់

ម្បព័នធេទធ

ករាសាធារ

ណៈ 

២០១៩-

២០២០៥ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរ ើង 
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១៤.១.៣. ររៀបចំកផនការសករាភាព

េរអិត្សម្ម្មប់អនុវត្តយុទធសាស្រសត កកទម្រង់

ម្បព័នធេទធករាសាធារណៈ ឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៥  

ររសា

២០១៩ 

កញ្ញញ

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ 

កផនការសករាភាព

េរអិត្សម្ម្មប់អនុវត្ត

យុទធសាស្រសត កកទម្រង់

ម្បព័នធេទធករាសាធារ

ណៈ ឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៥ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

  រសចកតីម្ាង

កផនការ

សករាភាព

េរអិត្សម្ម្មប់

អនុវត្តយុទធសា

ស្រសត កកទម្រង់

ម្បព័នធេទធករា

សាធារណៈ ឆ្ន ំ

២០១៨-

២០២៥ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រ ើង 

រសចកតីម្ាង

កផនការ

សករាភាព

េរអិត្

សម្ម្មប់អនុ

វត្តយុទធសាស្រសត

កកទម្រង់

ម្បព័នធេទធ

ករាសាធារ

ណៈ ឆ្ន ំ

២០១៨-

២០២៥ ម្ត្ូវ

បន 

Finalise និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      

១៤.១.៤. ររៀបចំម្បកាសសត ីពីការផតេ់

កម្រិត្ទឹកម្បក់សិទធសរម្រចកនុងកិចចេទធ

ករាសាធារណៈ 

រករា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ 

ម្បកាសសត ីពីការផតេ់

កម្រិត្ទឹកម្បក់សិទធ

សរម្រចកនុងកិចចេទធ

ករាសាធារណៈ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងចុឹះ

ហត្ថរេខាោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

 រសចកតី

ម្ាង

ម្បកាសសត ីពី

ការផតេ់

កម្រិត្ទឹក

ម្បក់សិទធិ

សរម្រចកនុង

ម្បកាសសត ីពី

ការផតេ់កម្រិត្

ទឹកម្បក់សិទធ

សរម្រចកនុងកិចច

េទធករាសាធារ

ណៈ ម្ត្ូវបន
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កិចចេទធករា

សាធារណៈ 

ម្ត្ូវបនររៀប 

ចំ និងោក់

ម្បជុំ ពិនិត្យ

ពិភាកា នងិ

កកសម្រួេ

ចុងរម្កាយ 

រដើរបីោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ ក

សហវ ពិ

និត្យនិងចុឹះ

ហត្ថរេខា

ោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

ផសពវផាយោក់

ឲ្យអនុវត្ត 
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១៤.១.៥. ររៀបចំរោេការណ៍កណនំសត ី

ពីការភាជ ប់កផនការេទធករាជារយួនឹង

សំរណើសុំងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

រករា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ 

រោេការណ៍កណនំ

សត ីពីការភាជ ប់កផនការ

េទធករាជារួយនឹង

សំរណើសុំងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំម្ត្ូវបនររៀបចំនិង

អនុរ័ត្ 

រសចកតី

ម្ាងរោេ

ការណ៍

កណនំសត ីពី

ការភាជ ប់

កផនការ

េទធករា

ជារយួនឹង

សំរណើសុំ

ងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ម្បជុំពិនិត្យ

ពីភាកា 

រសចកតីម្ាង

រោេការណ៍

កណនំសត ីពីការ

ភាជ ប់កផនការ

េទធករាជារួយ

នឹងសំរណើសុំ

ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបនអនុរ័

ត្ 

        

១៤.២. ពម្ងឹងការររៀបចំ និងអនុវត្តកផនការ 

ចំណាយ ឱ្យម្មនសុម្កឹត្យភាព 

    អគ្គ.ងវកិា 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១.ការអនុវត្តងវកិារធៀប

កផនការចំណាយ ម្មន

កម្រិត្េររអៀង +/-៥% 

            

១៤.២.១ កកេរអទម្រង់នន   ករាវិធី

ចំណូេ-ចំណាយ 

 តារងវិកាករាវិធី   (២០%) 

២០១៨ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា   ទម្រង់ងាីននករាវិធី

ចំណូេ ចំណាយ តារ

ងវិកាករាវិធ ី ម្ត្ូវបន

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាងម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

ម្ត្ូវបន

ពិភាកានផទកនុង 

រសចកតីម្ាង

ម្ត្ូវបន

ម្បឹកា

រោបេ់

ទម្រង់ងាីម្ត្ូវ

បនោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 
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ជារយួម្កសួង 

សាថ ប័ន 

១៤.២.២ ររៀបចំករាវិធីចំណូេ -

ចំណាយឲ្យទាន់រពេរវោ (១០%) 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា   ករាវិធីចំណូេ 

ចំណាយម្ត្ូវបន

ររៀបចំ រិនឲ្យយូរជាង

សបត ហ៍ទី៣ននម្ត្ី

ម្មសបនទ ប់ 

ករាវិធី

ចំណូេ 

ចំណាយ

ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ១ី 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ រិន

ឲ្យយូរជាង

សបត ហ៍ទី

៣ 

ករាវិធីចំណូេ 

ចំណាយម្បចំ

ម្ត្ីម្មសទី២ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

រិនឲ្យយូរជាង

សបត ហ៍ទី៣ 

ករាវិធី

ចំណូេ 

ចំណាយម្បចំ

ម្ត្ីម្មសទី៣ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ រិនឲ្យ

យូរជាងសបត

ហ៍ទី៣ 

ករាវិធី

ចំណូេ 

ចំណាយម្បចំ

ម្ត្ីម្មសទី៤ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ រិនឲ្យ

យូរជាងសបត

ហ៍ទី៣ 

    

១៤.២.៣ ររៀបចំរបយការណ៍អនុវត្ត

ចំណាយននរនទីរជំនញ  (១០%) 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា   ម្មនរបយការណ៍អនុ

វត្តចំណាយតារ

ម្មត្ិការសដាកិចចនន

រនទីរជំនញ  

ម្មនរបយ

ការណ៍អនុ

វត្តចំណាយ

ម្ត្ីម្មសទី៤ 

តារម្មត្ិកា

រសដាកិចចនន

រនទីរជំនញ  

ម្មនរបយ

ការណ៍អនុវត្ត

ចំណាយម្ត្ី

ម្មសទ១ី តារ

ម្មត្ិការសដា

កិចចននរនទីរ

ជំនញ  

ម្មនរបយ

ការណ៍អនុវត្ត

ចំណាយម្ត្ី

ម្មសទ២ី 

តារម្មត្ិកា

រសដាកិចចនន

រនទីរជំនញ  

ម្មនរបយ

ការណ៍អនុវត្ត

ចំណាយម្ត្ី

ម្មសទ៣ីតារ

ម្មត្ិការសដា

កិចចននរនទីរ

ជំនញ  
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១៤.២.៤.ររៀបចំរបយការណ៍ចំណាយ

ឲ្យទាន់រពេរវោ (១៥%) 

រករា  

២០១៩ 

ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា   របយការណ៍អនុវត្ត

ចំណាយចរនតថ្នន ក់រដា

បេកណាត េម្បចំម្ត្ី

ម្មសម្ត្ូវបនររៀបចំ

ទាន់រពេរវោ 

របយ

ការណ៍អនុ

វត្តចំណាយ

ចរនតថ្នន ក់

រដាបេក

ណាត េ

ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ៤ីឆ្ន ំ

២០១៨ 

និងម្បចំឆ្ន ំ

២០១៨ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំទាន់

រពេ 

របយការណ៍

អនុវត្តចំណាយ

ចរនតថ្នន ក់រដាប

េកណាត េ

ម្បចំម្ត្ីម្មសទី

១ ឆ្ន ំ២០១៩

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

ទាន់រពេ 

របយការណ៍

អនុវត្ត

ចំណាយចរនត

ថ្នន ក់រដាប

េកណាត េ

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ទី២ ឆ្ន ំ

២០១៩ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ទាន់រពេ 

របយការណ៍

អនុវត្ត

ចំណាយចរនត

ថ្នន ក់រដាប

េកណាត េ

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ទី៣ ឆ្ន ំ

២០១៩ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ទាន់រពេ 

    

១៤.២.៥.ររៀបចំរបយការណ៍សរុបការ

អនុវត្តចំណាយឲ្យរទៀងទាត្់ (១៥%) 

រករា 

២០១៩ 

   ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា   ម្មនជារបយការណ៍

សរុបការអនុវត្ត

ចំណាយម្បចំររៀង

រាេ់ម្ត្ីម្មស កនុង   ឆ្ន ំ

២០១៩ 

របយ

ការណ៍បូក

សរុបការ    

អនុវត្ត

ចំណាយ

ថ្នន ក់រដាប

េកណាត េ

របយការណ៍

បូកសរុបការ    

អនុវត្តចំណាយ

ថ្នន ក់រដាបេក

ណាត េម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី២ 

របយការណ៍

បូកសរុបការ   

អនុវត្ត

ចំណាយថ្នន ក់

រដាបេកណាត

េម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី៣ 

របយការណ៍

បូកសរុបការ   

អនុវត្ត

ចំណាយថ្នន ក់

រដាបេ    ក

ណាត េម្បចំ

ម្ត្ីម្មសទី៤ 
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ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី១ 

១៤.៣. ពិនតិ្យ និងរធវើបចចុបបននភាពម្កប ខណឌ

គ្ត្ិយតុ្ត សម្ម្មប់ចំណាយ រជជរទយយបរុរ

ម្បទាន 

    អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

អគ្គ.ងវកិា 

របយការណ៍សិកាអំពី

ការរធវើបចចុបបនន ភាព ម្កប

ខណឌ គ្ត្យិុត្តននការ អនុ

វត្តរជជរទយយបរុរម្បទាន

ម្ត្ូវបន ររៀបចំ និងោក់

ជូន ថ្នន ក់ដឹកនំពិនិត្យ 

            

១៤.៣.១ ម្បរូេផតំបញ្ញា ម្បឈរ និង

ររៀបចំរោេការកណនំបកនថរ រដើរបី

បរងកើនម្បសិទធភាព គ្ណរនយយ និងត្ម្្ម

ភាព កនុងការអនុវត្តអនុវត្តនីត្ិវិធីរជជរទយយ

បុររម្បទាន 

ត្ុោ ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ  

របយការណ៍ម្បរូេផតុំ

បញ្ញា ម្បឈរននការ

អនុវត្តនីត្ិវិធីរជជរទយយ

បុររម្បទានបនររៀប

ចំ។  (ពិនទុ: 1)  

      របយការណ៍

ម្បរូេផតុំ 

បញ្ញា ម្បឈរ

ននការអនុវត្ត

នីត្ិវិធីរជជរទ

យយបុររ

ម្បទានបន

ររៀបចំ។ 
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១៤.៣.១. ផដេ់ធាត្ុចូេដេ់អគ្គនយក

ោា នរត្នោរជាត្ិរដើរបីររៀបចំម្កបខ័ណឌ

គ្ត្ិយុត្តននការអនុវត្តរជជរទយយបុររម្ប 

ទានកដេម្មនភាពម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍សិកាពី

ការអនុវត្តម្កបខណឌ

គ្ត្ិយុត្តននការអនុវត្តរ

ជជរទយយ បុររម្បទាន 

ម្ត្ូវបនររៀបចំនិង

ោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំពនិិ

ត្យ 

របយ

ការណ៍សដ ីពី

ការផតេ់

ធាត្ុចូេ

រេើការអនុ

វត្ត 

របយការណ៍

សដ ីពីការផតេ់

ធាត្ុចូេរេើ

ការអនុវត្ត 

របយការណ៍

សដ ីពីការផតេ់

ធាត្ុចូេរេើ

ការអនុវត្ត 

របយការណ៍

សដ ីពីការផតេ់

ធាត្ុចូេរេើ

ការអនុវត្ត 

    

១៤.៤. បនតពម្ងឹងម្បសិទធភាពចំណាយវនិិ

រោគ្សាធារណៈ 

រករា  ធន ូ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តកិារ

អនតរជាត្ិ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

អគ្គ.ងវកិា 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

PPP 

១. ឯកសារម្កបខ័ណឌ សត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង ការវនិរិោគ្

សាធារណៈ ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

២. អនមុ្កឹត្យរោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ ររួសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវនិរិោគ្សា

ធារណៈ ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

អនុរ័ត្ 

៣. ចាប់សត ីពីយនតការភាព

ជានដគ្ូរវាងរដា និងឯកជន 

(ចាប់សត ីពី PPP) ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ នងិអនុរត័្ 

៤.អនុម្កឹត្យសត ីពីការោក់ឱ្យ

រម្បើម្បស់នតី្ិវិធីអនវុត្តសត

ង់ោរសម្ម្មបក់ារម្គ្ប់ម្គ្ង

ការវនិរិោគ្សាធារណៈ
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តារយនតការភាពជានដគ្ូរវាង

រដា និងឯកជន ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ នងិម្បកាសោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

៥. ឯកសារទសសនសត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវនិរិោគ្

សាធារណៈហិរញ្ញបបទាន

រោយងវកិាជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ នងិអនុរត័្ 

១៤.៤.១.ររៀបចំឯកសារម្កបខ័ណឌ  ទ

សសនទានសត ីព ីការម្គ្ប់ម្គ្ងការ  វិនិ

រោគ្សាធារណៈ (៣០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរ

ជាត្ិ និង

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

ឯកសារម្កបខ័ណឌ ទ

សសន ទានសតពីីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិនិរោ

គ្សាធារណៈ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ នងិោក់

ឱ្យអនុវត្ត 

ឯកសារ

ម្កបខ័ណឌ  

ទសសន

ទានសត ីពី

ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ការវិ

និរោគ្

សាធារ

ណៈ ម្ត្ូវ

បន

ររៀបចំ

ពិរម្ោឹះ 
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រោបេ់ 

ម្ត្ួត្ពនិិ

ត្យ នងិ

អនុរ័ត្ 

១៤.៤.២.ររៀបចំ អនុម្កឹត្យរោេសតពី ី

ម្កបខ័ណឌ រួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងការ  វិនិ

រោគ្សាធារណៈ (៣០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរ

ជាត្ិ និង

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

អនុម្កឹត្យរោេសតពីី

ម្កបខ័ណឌ  រួរ

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

ការ វិនិរោគ្សាធារ

ណៈម្ត្ូវបន ររៀបចំ 

នងិអនុរ័ត្ 

រសចកតី

ម្ាងអនុ

ម្កឹត្យ

រោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ  

រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ការវិ

និរោគ្

សាធារ

ណៈម្ត្ូវ

បន

ររៀបចំ 

នងិម្ត្ួត្

ពនិិត្យ  

អនុម្កឹត្យ

រោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ 

 វិនិរោគ្សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនម្បកាស

ោក់ឲ្យអនុវត្ត  
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១៤.៤.៣.ររៀបចំ អនុម្កឹត្យសត ពីីការ 

ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់ នតី្ិវិធីរួរ បចចុបបនន

ករាសម្ម្មប់ ការអនុវត្តគ្រម្ម្មង 

ហិរញ្ញបបទាន សហម្បត្ិបត្តិការ ពនីដ

គ្ូអភិវឌ្ឍន៍ (២០%) 

២០១៨ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរ

ជាត្ិ និង

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

អនុម្កឹត្យសត ីពកីារ

ោក់ឱ្យរម្បើ ម្បស់

នតី្ិវិធីរួរបចចុបបនន

ករាសម្ម្មប់ការអនុ

វត្តគ្រម្ម្មង ហិរញ្ញបប

ទានសហ ម្បត្ិបត្តិ

ការពនីដគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍

ម្ត្ូវបនររៀបចំ នងិ

ម្បកាសោកឱ់្យអនុ

វត្ត 

រសចកតី

ម្ាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពី

ការោក់

ឱ្យរម្បើ 

ម្បស់នតី្ិ

 វិធីរួរ 

បចចុបបនន

ករា

សម្ម្មប់ 

ការអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង 

ហិរញ្ញ

បបទាន 

សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការពនីដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការ ោក់ឱ្យ

រម្បើម្បស់ 

នតី្ិវិធីរួរ

បចចុបបនន ករា

សម្ម្មប់ការ 

អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង 

ហិរញ្ញបបទាន     

សហម្បត្ិបត្តិ

ការ ពនីដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ូវ 

បនម្បកាស

ោក់ ឱ្យអនុ

វត្ត 
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នងិម្ត្ួត្

ពនិិត្យ 

១៤.៤.៤.ររៀបចំ 

កផនការអភិវឌ្ឍន៍ សរត្ថភាពអសប 

(២០១៩-២០២៣) (២០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរ

ជាត្ិ និង

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

រសចកតីម្ាងកផនការ

អភិវឌ្ឍន៍សរត្ថភាព 

អសប (២០១៩-

២០២៣) ម្ត្ូវបន 

ររៀបចំ និងអនុរ័ត្

ោក់ឲ្យ រម្បើម្បស់ 

រសចកតី

ម្ាង

កផនការ 

អភិវឌ្ឍន៍

សរត្ថភាព 

អសបម្ត្ូវ

បន

ររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

កផនការ

អភិវឌ្ឍន៍

សរត្ថភាព 

អសប ម្ត្ូវ

បន ម្ត្តួ្ពនិិ

ត្យ នងិ កក

សម្រួេ  

កផនការ

អភិវឌ្ឍន ៍

សរត្ថភាព 

អសប ម្ត្ូវ

បនអនុរ័

ត្ោក ់ឲ្យ

រម្បើម្បស់ 

      

១៤.៤.១.ឯកសារទសសន ទានសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិនិរោ

គ្សាធា 

រណៈម្ត្ូវបនររៀបចំនិងោក់ឱ្យអនុរ័ត្ 

(២០%) 

២០១៦ ២០២០  អគ្គ.ងវិកា ឯកសារទសសនទានសត ី

ពីម្កបខ័ណឌ រួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិនិរោគ្

សាធារណៈម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុ

រ័ត្ 

ឯកសារទ

សសនទាន

សត ីពី

ម្កបខ័ណឌ

រួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងកា

រវិនិរោគ្   

សាធារណៈ

ម្ត្ូវបន

ឯកសារទសស

នទានសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្សាធារ

ណៈម្ត្ូវបន

ររៀបចំ ពិភាកា 

និងកកេរអ 

ឯកសារទសស

នទានសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្   សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

ឯកសារទសស

នទានសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្    

សាធារណៈ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង
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ររៀបចំ និង

ពិភាកា 

ពិភាកា នងិ

កកេរអ 

ោក់ឱ្យអនុរ័

ត្ 

១៤.៤.២. អនុម្កឹត្យរោេសត ីពីម្កបខ័ណឌ

ររួសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិនិរោគ្សាធារ

ណៈម្ត្ូវបនររៀបចំ និង  អនុរ័ត្ 

(៤០%) 

២០១៦ ២០២០  អគ្គ.ងវិកា អនុម្កឹត្យរោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិនិរោគ្

សាធារណៈ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងអនុរ័ត្ 

រសចកតី

ម្ាងអនុ

ម្កឹត្យរោេ

សត ីពី

ម្កបខ័ណឌ

រួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ការ វិនិ

រោគ្សា

ធារណៈ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ពិភាកា 

 អនុម្កឹត្យ

រោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្   សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ពិភាកានិងកក

េរអ 

អនុម្កឹត្យ

រោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្   សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ពិភាកានិង

កកេរអ 

អនុម្កឹត្យ

រោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្   សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងអនុរ័ត្ 

    

១៤.៤.៣. ឯកសារទសសនទានរោេ

ការណ៍សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយវិនិ

រោគ្សាធារណៈហិរញ្ញបបទានរោយ 

ងវិកាជាត្ិ (គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្ផ្លទ េ់)ឱ្យ

ម្មនសងគត្ិភាពនឹងអនុម្កឹត្យរោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិរោគ្

សាធារណៈម្ត្ូវបន 

២០១៦ ២០២០  អគ្គ.ងវិកា ឯកសារទសសនទាន

រោេការណ៍សត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយវិនិ

រោគ្សាធារណៈ

ហិរញ្ញបបទាន រោយ

ងវិកាជាត្ិ (គ្រម្ម្មង

 វិនិរោគ្ផ្លទ េ់) ឱ្យ

ឯកសារ

ទសសនទាន

រោេ

ការណ៍សត ីពី

ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណាយវិនិ

ឯកសារទសសន

ទានរោេ

ការណ៍សត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណាយវិនិ-

រោគ្សាធារ

ណៈហិរញ្ញបប

ឯកសារ

ទសសនទាន

រោេការណ៍

សត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណាយវិនិ-

រោគ្សាធារ

ឯកសារ

ទសសនទាន

រោេការណ៍

សត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណាយវិនិ-

រោគ្សាធារ
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ម្មនសងគិត្ភាពនឹងអនុ

ម្កឹត្យរោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិរោគ្សា

ធារណៈម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងអនុរ័ត្ 

រោគ្សា

ធារណៈ

ហិរញ្ញបប

ទានរោយ

ងវិកាជាត្ ិ

(គ្រម្ម្មង

 វិនិរោគ្

ផ្លទ េ់) ឱ្យ

ម្មនសងគិត្-

ភាពនងឹអនុ

ម្កឹត្យរោេ

សត ីពី

ម្កបខ័ណឌ

រួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

 វិនិ-រោគ្

សាធារណៈ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ពិភាកា 

ទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មង វិនិ

រោគ្ផ្លទ េ់) 

ឱ្យម្មនសងគិត្

ភាពនងឹអនុ

ម្កឹត្យរោេសត ី

ពីម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងវិន-ិ

រោគ្សាធារ

ណៈម្ត្ូវបន

ររៀបចំពិភាកា 

និងកកេរអ 

ណៈហិរញ្ញបប

ទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្ផ្លទ េ់) 

ឱ្យម្មនសងគិត្

ភាពនងឹអនុ

ម្កឹត្យរោេ

សត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិ-

រោគ្សាធារ

ណៈម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

ពិភាកា នងិ

កកេរអ 

ណៈហិរញ្ញបប

ទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មង 

 វិនិរោគ្

ផ្លទ េ់) ឱ្យ

ម្មនសងគិត្

ភាពនងឹ 

អនុម្កឹត្យ

រោេសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិ

រោគ្សាធារ

ណៈម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

អនុរ័ត្ 
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១៤.៤.៤.នីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការ និង

ម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយ     វិនិរោគ្សាធារ

ណៈហិរញ្ញបបទានរោយងវិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្ផ្លទ េ់)ម្ត្ូវបនផាពវ

ផាយជូនម្កសួងអាទិភាពទាងំ៧ 

(២០%) 

២០១៦ ២០២០  អគ្គ.ងវិកា នីត្ិវិធីម្បត្ិបត្តិការ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ងចំណាយ

 វិនិរោគ្សាធារណៈ

ហិរញ្ញបបទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ (គ្រម្ម្មង

 វិនិរោគ្ផ្លទ េ់) ម្ត្ូវ

បនផាពវផាយជនូ

ម្កសួង  អាទិភាពទាងំ 

៧ 

  សិកាខ សាោ

ផាពវផាយសត ី

ពីនីត្ិវិធី

ម្បត្ិបត្តិការ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណាយវិនិ

រោគ្ សាធារ

ណៈហិរញ្ញបប

ទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មងវិនិ-

រោគ្ផ្លទ េ់)

ជូនម្កសួង 

អាទិភាពទាងំ 

៧ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 
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១៤.៤. ១.បនតររៀបចំឯកសារម្កបខ័ណឌ /

រោេនរោបយសត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្សាធារណៈ (៥០%) 

រករា

២០១៩ 

កញ្ញញ

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ឯកសារម្កបខ័ណឌ /

រោេនរោបយ សត ី

ពីការម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិ

រោគ្សាធារណៈម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច និងោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាងឯក

សារ

ម្កបខ័ណឌ /

រោេ

នរោបយ

សត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

 វិនិរោគ្

សាធារណៈ

ម្ត្ូវបនកក

េរអ 

រសចកតីម្ាង

ឯកសារ

ម្កបខ័ណឌ /

រោេ

នរោបយសត ី

ពីការម្គ្ប់ម្គ្ង

 វិនិរោគ្សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនោក់ម្បជុំ

ពិនិត្យពភិាកា 

ឯកសារ

ម្កបខ័ណឌ /

រោេ

នរោបយសត ី

ពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងវិនិ

រោគ្សាធា រ

ណៈម្ត្ូវបន

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      

១៤.៤.២.ររៀបចំអនុម្កឹត្យ  សត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិនិរោ

គ្សាធារណៈ (៣០%) 

ររសា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរសម្ម្មប់

ការម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្សាធារណៈ

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

  រសចកតីម្ាង

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្សាធារ

ណៈម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនោក់ម្បជុំ

ពិភាកា 

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ម្កបខ័ណឌ រួរ

សម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 
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១៤.៤.៣.ររៀបចំអនុម្កឹត្យ  សត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការវិនិរោគ្សាធារណៈរបស់

រដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (២០%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីម្ាងអនុម្កឹត្យ

សត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងការវិ

និរោគ្សាធារណៈ

របស់រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

      រសចកតីម្ាង

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ការ  វិនិរោគ្

សាធារណៈ

របស់រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 
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១៤.៤.១. ចូេរួរររៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពី

រោេការណ៍កណនំរួរសម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង 

គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្ សាធារណៈ (PIM)  

(ពិនទុៈ ០.១០) 

2019 2019 PPP រសចកតីម្ាងអនុម្កឹត្យ 

សត ីពីរោេការណ៍

កណនំរួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្ សាធារណៈ 

(PIM) ម្ត្ូវ បនអនុរ័

ត្រោយ  រាជរោា ភិប

េ។ 

-រសចកតី

ម្ាង    

អនុម្កឹត្យសត ី

ពីរោេ

ការណ៍

កណនំរួរ 

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្ សា

ធារណៈ 

(PIM) ម្ត្ូវ

បនោក់

ពិរម្ោឹះ 

រោបេ់

ជារយួ ភា

គ្ីាក់ព័នធ។ 

-រសចកតី

ម្ាងឯក

សារទសស

នទានសត ីពី

ការ

រសចកតីម្ាង

អនុម្កឹត្យសត ីពី

រោេការណ៍

កណនំរួរ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្សាធារ

ណៈ (PIM) 

ម្ត្ូវបនអនុរ័

ត្ រោយរាជរ

ោា ភិបេ។ 
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ម្គ្ប់ម្គ្ង

 វិនិរោគ្ 

សាធារណៈ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

អនុរ័ត្។ 



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 101 

១៤.៤.២. បនតររៀបចំ រសចកតីម្ាងចាប់

សត ីពីយនតការភាពជានដគ្ូរវាងរដា និងឯក

ជន (ចាប់សត ីពី PPP) (ពិនទុៈ ០.៥០) 

2019 2019 PPP ចាប់សត ីពី PPP ម្ត្ូវ

បនអនុរ័ត្។ 

រសចកតី

ម្ាងចាប់

សត ីពី PPP 

ម្ត្ូវបន

៖(១)ោក់

ពិរម្ោឹះ

ពិភាកាជា 

រួយវិស័យ 

ឯកជន 

និង នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍ

ន(៍២) ោក់

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់ 

រួរ ជារួយ

 វិស័យ ឯក

ជន និង 

នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ 

និងម្កសួង 

សាថ ប័ន 

រសចកតីម្ាង

ចាប់សត ីពី PPP 

ម្ត្ូវបន៖(៣) 

ោក់ម្បជុំគ្

ណៈករា ការ

អនតរម្កសួង

ដឹកនំការអនុ

វត្តរោេ

នរោបយសត ី

ពី PPP(៤) 

ោក់ឆ្្ងគ្ណៈ

កម្មា  ធិការ

រោេ

នរោបយ 

រសដាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ  

រសចកតីម្ាង

ចាប់សត ីពី 

PPP ម្ត្ូវបន

៖ (៥) ោក់

ឆ្្ងម្កុរ

ម្បឹកា អនក

ចាប់ ននទីសត ី

ការ គ្ណៈរដា

រស្រនតី(៦) ោក់

ម្បជុំរពញអងគ 

គ្ណៈរដារស្រនតី 

រសចកតីម្ាង

ចាប់សត ីពី 

PPP ម្ត្ូវបន

៖ (៧) ោក់

ឆ្្ងសាថ ប័ន 

នីត្ិបបញ្ញត្តិ។ 
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១៤.៤.៣. បនតររៀបចំរសចកតីម្ាងនីត្ិវធីី

ម្បត្ិបត្តិការរួរ (SOPs) សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្តារយនតការ 

PPP កផនកទី១៖ រសចកតី ម្ាងរោេ

ការណ៍កណនំសត ីពីការសិកាសរិទធេទធ

ភាព (Feasibility Study)  

កផនកទី២៖ រសចកតី ម្ាងរោេការណ៍ 

កណនំសត ីពីការវិភាគ្ហិរញ្ញវត្ថុ 

(Financial Analysis) 

កផនកទី៣៖ រសចកតី ម្ាងរោេការណ៍

កណនំសត ីពីការវិភាគ្ត្នរ្ននេុយ 

(Value-for-money)កផនកទី៤៖ រសចកតី 

ម្ាងរោេការណ៍កណនំសត ីពីគ្ំរូកិចច- 

សនា (Contract Template) 

កផនកទី៥៖ រោេ ការណ៍កណនំសត ីពី 

យនតការោំម្ទរបស់ រោា ភិបេ 

(Government Support Measures) 

កផនកទី៦៖ រសចកតី ម្ាងរោេការណ៍

កណនំសត ីពីម្កបខ័ណឌ ម្គ្ប់ម្គ្ងោនិភ័យ 

(Risk Management Framework)    

កផនកទី៧៖ រសចកតី ម្ាងរោេការណ៍

2019 2019 PPP អនុម្កឹត្យោក់ឱ្យអនុ

វត្ត នីត្ិវិធី ម្បត្ិបត្តិ

ការរួរ សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង គ្រម្ម្មង 

តារយនតការ PPP ម្ត្ូវ

បនអនុរ័ត្ 

    -ោក់ម្បជុំ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់ 

ជារយួម្កសួង 

សាថ ប័ន នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ -

រសចកតីម្ាង

នីត្ិវិធី 

ម្បត្ិបត្តិការ

រួរសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង តារ

យនតការ PPP 

ម្ត្ូវបន អនុ

រ័ត្រោយគ្

ណៈករាការ 

អនតរម្កសួង។ 

-អនុម្កឹត្យ

ោក់ឱ្យអនុវត្ត

នីត្ិ វិធី 

ម្បត្ិបត្តិការ

រួរ សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

គ្រម្ម្មង តារ

យនតការ PPP 

ម្ត្ូវបនអនុរ័

ត្ 
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កណនំសត ីពីការម្គ្ប់ម្គ្ងកិចចសនា 

(ContractManagement) 

១៤.៤.៤ ររៀបចំរសចកតីម្ាងអនមុ្កឹត្យសត ី

ពីការម្គ្ប់ម្គ្ង និងរម្បើម្បស់រូេ និធិ

បំរពញផេហិរញ្ញវត្ថុ (Viability Gap 

Facility - VGF) សម្ម្មប់គ្រម្ម្មង តារ

យនតការ PPP(ពិនទុៈ ០.១០) 

រករា ធនូ PPP រសចកតីម្ាងអនុម្កឹត្យ

សត ីពី   ការម្គ្បម់្គ្ង 

និងរម្បើម្បស់រូេនិធិ

បំរពញផេហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ។ 

      រសចកតីម្ាង

បឋរអនុ

ម្កឹត្យ សត ីពី

ការម្គ្បម់្គ្ង 

និងរម្បើម្បស់

រូេនិធិ

បំរពញផេ

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ។  

    

១៤.៥. ពម្ងឹងម្បសិទធភាពម្គ្ប់ម្គ្ងនងិការ

អនុវត្តការងារជួសជេុនិងកងទារំហោា រចន

សរព័នធសាធារណៈ 

រករា  ធន ូ អគ្គ.ងវកិា 

អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តកិារ

អនតរជាត្ិ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

សារចរសត ីពីការអនុវត្ត

ការងារជួសជុេកងទារំហ

ោា រចនសរពន័ធសាធារ

ណៈ ហិរញ្ញបបទានសា

ធារណៈ ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

            



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 104 

១៤.៥.១. ររៀបចំ រជឈរណឌ េម្គ្ប់ 

ម្គ្ងទិននន័យ (Data center for 

project portfolio) គ្រម្ម្មងហិរញ្ញ

បប ទានពនីដគ្អូភិវឌ្ឍន ៍(១០០%) 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការអនតរ

ជាត្ិ  

រជឈរណឌ េ

ម្គ្ប់ម្គ្ង ទិននន័យ

គ្រម្ម្មង ហិរញ្ញបប

ទានពនីដគ្ ូ

អភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ  

នងិ ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

ឯកសារ 

Concept 

Note សត ី

ពីការ

ររៀបចំ

រជឈរណឌ

េទិននន័យ

គ្រម្ម្មង

ហិរញ្ញបប

ទានពនីដ

គ្ូអភិវឌ្ឍ

ន៍ម្ត្ូវ 

បន

ររៀបចំ 

ឯកសារ 

User 

Requirment 

សម្ម្មប់

ររៀបចំ

រជឈរណឌ េ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យ

គ្រម្ម្មង 

ហិរញ្ញបបទាន

ពនីដគ្ ូ

អភិវឌ្ឍន៍ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

ឯកសារ 

Project 

Proposal 

សត ីពីការ

ររៀបចំ

រជឈរណឌ េ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យ

គ្រម្ម្មង 

ហិរញ្ញបប

ទានពនីដគ្ូ 

អភិវឌ្ឍន៍

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ  

ងវិកា

សម្ម្មប់ 

ហិរញ្ញ

បបទាន 

គ្រម្ម្មង

ររៀបចំ 

រជឈរណឌ េ

ម្គ្ប់ ម្គ្ង

ទិននន័យ 

គ្រម្ម្មង

ហិរញ្ញបប- 

ទានពនីដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ 

ម្ត្ូវបន

រកៀរគ្រ 
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១៤.៥.១. ររៀបចំេកខខណឌ រោង (Term 

of Reference)សម្ម្មប់រម្ជើសររីសទី

ម្បឹកា សម្ម្មប់ររៀបចំឯកសារសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការអនុវត្តការងារជួសជុេកងទាំ

រហោា រចនសរព័នធសាធារណៈហិរញ្ញបប

ទានរោយងវិកាជាត្ិ (៥០%) 

២០១៦ ២០២០  អគ្គ.ងវិកា េកខខណឌ រោង 

(Term of 

Reference) សម្ម្មប់

រម្ជើសររីសទីម្បឹកា

សម្ម្មប់ររៀបចំ        

ឯកសារសម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ   អនុវត្ត

ការងារជួសជុេកងទា ំ 

រហោា រចនសរព័នធសា

ធារណៈ    ហិរញ្ញបប

ទានរោយងវិកាជាត្ិ  

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

អនុរ័ត្ 

សូចនករទី

១៖ រសច

កតីម្ាង

រេើកទី១ 

េកខខណឌ

រោង 

(Term of 

Referenc

e)សម្ម្មប់

រម្ជើសររីស

ទីម្បឹកា

សម្ម្មប់

ររៀបចំឯក

សារ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ការអនុវត្ត

ការងារជួស

ជុេកងទាំ

រហោា រចន

សរព័នធសា

ធារណៈ

សូចនករទ២ី

៖ រសចកតីម្ាង 

េកខខណឌ

រោង (Term 

of 

Reference) 

សម្ម្មប់រម្ជើស

ររីសទីម្បឹកា 

សម្ម្មប់ររៀបចំ

ឯកសារ

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

អនុវត្តការងារ

ជួសជុេកងទាំ

រហោា រចនស

រព័នធសាធារណៈ 

ហិរញ្ញបបទាន

រោយងវិកា

ជាត្ិ  ម្ត្ូវបន

អនុរ័ត្ និង

ោក់ឲ្យរម្បើ

ម្បស ់

  សូចនករទ៣ី

៖ កផនទីបទ

បងាា ញផូ្វ 

សម្ម្មប់

ការងារររៀបចំ

រោេការណ៍

កណនំ សត ីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិង

ការ  អនុវត្ត

ងវិកាសម្ម្មប់

ការងារ ជួស

ជុេនិងកងទាំ

រហោា រចន

សរព័នធសាធារ

ណៈ (ផូ្វងនេ់ 

៦១០៥៣) 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 
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ហិរញ្ញបប

ទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់

ឲ្យពិភាកា 

១៤.៥.២.ររៀបចំរសចកតីម្ាងសារាចរ

កណនំរបស់កសហវ 

សត ីពីការររៀបចំអនុវត្តនិងម្គ្ប់ម្គ្ងការងារ

ជួសជុេកងទា ំ

រហោា រចនសរព័នធសាធារណៈហិរញ្ញបប

ទានរោយ   ងវិកាជាត្ិ (៥០%) 

២០១៨ ២០២០  អគ្គ.ងវិកា រសចកតីម្ាងកក

សម្រួេការររៀបចំ 

រោេការណ៍កណនំ

សត ីការម្គ្ប់ម្គ្ងនិងការ

អនុវត្តងវិកាសម្ម្មប់

ការងារជួសជុេនិង

កងទារំហោា រចនស

រព័នធសាធារណៈ (ផូ្វ

ងនេ់ ៦១០៥៣) ម្ត្ូវ

បនពិភាកា និងកក

សម្រួេ ម្សបតារ

កផនទីបងាា ញផូ្វ 

  សូចនការទី១

៖ រសចកតីម្ាង

សត ីពីការររៀបចំ

រោេការណ៍

កណនំសត ីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង

ការអនុវត្ត

ងវិកាសម្ម្មប់

ការងារជួស

ជុេនិងកងទាំ

រហោា រចនស

រព័នធសាធារណៈ 

(ផូ្វងនេ់ 

សូចនការទី

២៖ រសចកតី

ម្ាងសត ីពីការ

ររៀបចំរោេ

ការណ៍កណនំ

សត ីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិង

ការអនុវត្ត 

ងវិកាសម្ម្មប់

ការងារជួស

ជុេនិងកងទាំ

រហោា រចន

សរព័នធសាធារ

ណៈ (ផូ្វងនេ់ 

សូចនការទី

៣៖  រសចកតី

ម្ាងកក

សម្រួេ ការ

ររៀបចំរោេ

ការណ៍កណនំ

សត ីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិង

ការអនុវត្ត

ងវិកាសម្ម្មប់

ការងារ ជួស

ជុេនិងកងទាំ

រហោា រចន

សរព័នធសាធារ
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៦១០៥៣) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

៦១០៥៣) 

ម្ត្ូវបន

ពិភាកា នងិ

កកសម្រួេ 

ណៈ (ផូ្វងនេ់ 

៦១០៥៣) 

ម្ត្ូវបន

ពិភាកា នងិ

កកសម្រួេ 

ម្សបតារ

កផនទីបងាា ញ

ផូ្វ 

ផែនកទី ២៖ បនតពត្ងលងគណគនយ្យភាពហិរញ្ញេរ្ 

-ម្បពន័ធ យនតការ ម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្តម្បកបរោយសក័តិសិទធភាព និងម្បសទិធភាពម្ត្ឹរឆ្ន ំ២០១៨ (ចំណាត្ថ់្នន ក់ងវិកា ប្ង់គ្ណរនយយ និងការអនុវត្ត FMIS 

ដំណាក់កាេទី១ និងដណំាក់កាេទ២ី។ 

-ម្បព័នធគ្ណរនយយម្បពន័ធកត្់ម្តា និងម្បព័នធរបយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបនអនវុត្តម្បកបរោយស័កតិសិទធភាពនងិម្បសិទធភាព ត្ម្្មភាព សុម្កឹត្ភាព និងទានរ់ពេរវោ។ 

សចូនករសរទិធករាគ្ន្ឹឹះ៖ 

១. ចំណាត្ថ់្នន ក់រុខងារ និងចំណាត្ភ់ូរិសាស្រសត ម្ត្ូវបនកកេរអ និងអនុវត្ត 

២. -សត ង់ោគ្ណរនយយសាធារណៈករពុជារេូោខ នសាច់ម្បក់ម្ត្ូវបនកំណត្់ 

    - កផនការយទុធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ គ្ណរនយយសាធារណៈករពុជាម្ត្ូវបនររៀបចំ 

    - ម្កបខណខ រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈករពុជាម្ត្ូវបនកំណត្់   

៣. តារាងឧបសរពន័ធចំណូេ ចំណាយសម្ម្មប់ររៀបចំចាបទ់ូទាត្់ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨ អាចផេិត្សាកេបងរចញពីម្បព័នធ FMIS  

៤. ម្កសងួ-សាថ ប័នចនំនួ ២ ម្ត្ូវបនរធវើ Business Process Streamline សម្ម្មប់ការអនុវត្តម្បព័នធសវ ័យម្បវត្តិករាសាកេបងននការអនុវត្តងវកិារេើការទទូាត្់ម្ត្ង់ 

៥. - IPSAS Cash Basis Report ម្ត្ូវររៀបចរំេើរូេោា នម្បព័នធ FMIS   

    -សម្មសធាត្ុ (Item) រៅកនុងរបយការណ៍ IPSAS Cash Basis ម្ត្ូវបនកកេរអ រដើរបីឱ្យអនរុោរភាព (Compliance) តារសត ង់ោរ IPSAS Cash Basis  

៦. ោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា និងយនតការតារោនវាយត្នរ្       
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២១.១. ររៀបចំោក់បញ្ចូេ និង ជំរុញការអនុ

វត្ត ចំណាត្ថ់្នន ក់ ងវិកាទាងំ០៧ កនុងម្បព័នធ 

FMIS 

    អគ្គ.ងវកិា 

អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ ការ

អនតរជាត្ិ 

និង 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

FMWG 

អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

១. ចំណាត្ថ់្នន ក់ងវិកា ៤ 

(រសដាកិចច, រដាបេ, ករា

 វិធី, គ្រម្ម្មង) ម្ត្ូវបន 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងកកេរអ 

តារការចំបច់  

២. ចំណាត្ថ់្នន ក់ភូរិសា

ស្រសត  ម្ត្ូវបន ជំរុញការ

អនុវត្តឱ្យបនរពញរេ

ញ។ 

៣. ចំណាត្ថ់្នន ក់រុខងារ

ម្ត្ូវបនអនុវត្តរពញ

រេញ 

៤. តារាងឧបសរពន័ធ

ចំណូេចំណាយ 

សម្ម្មបរ់រៀបចំ ចាប់

ទូទាត្ឆ់្ន ំ២០១៨ ម្ត្ូវ

បនផេតិ្សាកេបង

រចញពីម្បព័នធ FMIS 
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២២.១.១.កណនំម្កសួង  សាថ ប័នអនុវត្ត

ម្បព័នធ FMIS ជំោនទី២ អំពីបរិបទ និង

កបបបទចុឹះទិនន័យកនុងម្បព័នធ  

រករា 

២០១៩ 

     ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍េទធផេ

អំពីការកណនំបរិបទ

និងកបបបទចុឹះទិនន័យ

កនុងម្បព័នធ FMIS

ជំោនទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័នម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

របយ

ការណ៍េទធ

ផេអំពីការ 

កណនំបរិប

ទនិងកបប

បទចុឹះ

ទិនន័យកនុង

ម្បព័នធ 

FMIS 

ជំោនទី២

របស់

ម្កសួង-សាថ

ប័នម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ម្បចំម្ត្ី

ម្មស 

របយការណ៍

េទធផេអំពី

ការ កណនំប

 រិបទនិងកបប

បទចុឹះទិនន័យ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ជំោន

ទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័ន

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

ម្បចំម្ត្ីម្មស 

របយការណ៍

េទធផេអំពី

ការ កណនំប

 រិបទនិងកបប

បទចុឹះទិនន័យ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ជំោន

ទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័

នម្ត្ូវបន

ររៀបចំម្បចំ

ម្ត្ីម្មស 

របយការណ៍

េទធផេអំពី

ការ កណនំប

 រិបទនិងកបប

បទចុឹះទិនន័យ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ជំោន

ទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័

នម្ត្ូវបន

ររៀបចំម្បចំ

ម្ត្ីម្មស 
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២២.១.២.ចូេរួររោឹះ ម្សាយបញ្ញា

ម្បឈរននាក់ពន័ធដេ់ការអនវុត្ត

ងវិកាតារម្បព័នធ FMIS ជំោនទី២  

រករា 

២០១៩ 

     ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍អំពីបញ្ញា

ម្បឈរនននិងការ

រោឹះម្សាយកនុងការអនុ

វត្ត តារម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២របស់

ម្កសួង -សាថ ប័នម្ត្ូវ

បនម្កុរការងារររៀបចំ 

របយ

ការណ៍អំពី

បញ្ញា

ម្បឈរ

នននិង

ការរោឹះ

ម្សាយកនុង

ការអនុវត្ត 

តារម្បព័នធ 

FMIS 

ជំោនទី២

របស់

ម្កសួង-សាថ

ប័នម្បចំ 

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនម្កុរ

ការងារ

ររៀបចំ 

របយការណ៍

អំពីបញ្ញា

ម្បឈរនន

និងការរោឹះ

ម្សាយកនុងការ

អនុវត្ត តារ

ម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២

របសម់្កសួង-

សាថ ប័នម្បចំ 

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនម្កុរ

ការងារររៀបចំ 

របយការណ៍

អំពីបញ្ញា

ម្បឈរនន

និងការរោឹះ

ម្សាយកនុងការ

អនុវត្ត តារ

ម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២

របសម់្កសួង-

សាថ ប័នម្បចំ 

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនម្កុរ

ការងារររៀបចំ 

របយការណ៍

អំពីបញ្ញា

ម្បឈរនន

និងការរោឹះ

ម្សាយកនុងការ

អនុវត្ត តារ

ម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២

របសម់្កសួង-

សាថ ប័ន ម្បចំ

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនម្កុរ

ការងារររៀបចំ 
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២២.១.៣.របយការណ៍បូកសរុបវាយ

ត្នរ្សាថ នភាពអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS រៅ

ជំោនទី២ ននម្កសួងសាថ នប័ន ចំនួន១០ 

ងាី 

រករា 

២០១៩ 

     ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍បូកសរុប

ម្បចំម្ត្ីម្មសវាយត្នរ្

សាថ នភាពអនុវត្តម្បព័នធ 

FMIS រៅជំោនទី២ 

ននម្កសួងសាថ នប័ន

ចំនួន១០ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

  របយការណ៍

បូកសរុបម្បចំ

ម្ត្ីម្មសវាយ

ត្នរ្សាថ នភាព

អនុវត្តម្បពន័ធ 

FMIS រៅ

ជំោនទី២ នន

ម្កសួងសាថ នប័

នចំននួ១០ ងាី 

  របយការណ៍

បូកសរុប

ម្បចំម្ត្ីម្មស

វាយត្នរ្

សាថ នភាពអនុ

វត្តម្បព័នធ 

FMIS រៅ

ជំោនទី២ 

ននម្កសួង

សាថ នប័ន

ចំនួន១០ ងាី 

    

២២.១.៤. ររៀបចំរសៀវរៅ កណនំសត ីពី

ការបញ្ចូេម្បត្ិបត្តការចំណាយកនុង

ម្បព័នធ FMISម្ត្ូវបនររៀបចំនិងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

រករា 

២០១៩ 

     ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា រសៀវរៅកណនំសត ីពី

ការបញ្ចូេម្បត្ិបត្តការ

ចំណាយកនុងម្បព័នធ 

FMISម្ត្ូវបនររៀបចំ

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

ររៀបចំចង

ម្កង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការបញ្ចូេ

ម្បត្ិបត្ត

ការ

ចំណាយ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

ររៀបចំចងម្កង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពីការ

បញ្ចូេម្បត្ិបត្ត

ការចំណាយ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

ររៀបចំរបឹះ

ពុរពរសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការបញ្ចូេ

ម្បត្ិបត្តការ

ចំណាយកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 
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និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

២២.១.៥. ររៀបចំនិងកណនំម្កសួងសាថ ប័

ន ឲ្យរម្បើម្បស់ចំណាត្់ថ្នន ក់គ្រម្ម្មង នន

ម្មត្ិការងវិកា កនុងការចុឹះទិននន័យកនុង

ម្បព័នធ (១០០%) 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា សូចនករឆ្ន ំ២០១៩៖  

ចំណាត្់ថ្នន ក់គ្រម្ម្មង

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

អនុវត្តជាបរណដ ើរៗ 

      ម្បកាសសត ីពី

ការបំរពញ

បកនថរឱ្យអនុ

វត្តចំណាត្់

ថ្នន ក់គ្រម្ម្មង

ននម្មត្ិកា

ងវិការបស់រដា

បេជាត្ិម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    

២២.១.៦.របយការណ៍បូកសរុបននការ

ចុឹះសិកាត្នរ្ទំនិញ និងរសវា   រៅរេើ

ទីផារ (១០%) 

រករា 

២០១៩ 

   ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍បូកសរុប

ននការចុឹះសិកាត្នរ្

ទំនិញនិងរសវារៅរេើ

ទីផារ ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

រសចកតី

ម្ាងរបយ

ការណ៍បូក

សរុបននការ

ចុឹះសិកា

ត្នរ្ទំនិញ

និងរសវា 

រៅរេើទី

របយការណ៍

បូកសរុបននការ

ចុឹះសិកាត្នរ្

ទំនិញនិងរសវា 

រៅរេើទីផារ 

ម្ត្ូវបនោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ

សរម្រច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 
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ផារ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

២១.១.១. តារោន ការអនុវត្តចំណាត្់ 

ថ្នន ក់គ្រម្ម្មងរដើរបី ជារេូោា នសម្ម្មប់ 

កកសម្រួេ និងររៀបចំម្បកាសតារត្ម្រូវ 

ការជាក់កសតង (៥០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ 

ការអនតរ

ជាត្ិ  

របយការណ៍តារោន

ការអនុវត្តចំណាត្់ថ្នន ក់

គ្រម្ម្មងម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងម្មន

ម្បកាសសត ីពីការបកនថរ

ចំណាត្់ថ្នន ក់គ្រម្ម្មង 

កនុងករណីម្មនគ្រម្ម្មង

ងាី 

      ម្បកាសសត ីពី

ការ បកនថរចំ

ណាត្់ថ្នន ក់

គ្រម្ម្មងម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និង

អនុរ័ត្ កនុង

ករណីម្មន

គ្រម្ម្មងងាី 
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២១.១.២. តារោន ការអនុវត្តចំណាត្់ 

ថ្នន ក់ម្បភពហិរញ្ញបបទានរដើរបីជារូេ

ោា នសម្ម្មប់កកសម្រួេ និងររៀបចំ

ម្បកាសតារត្ម្រូវ ការជាក់កសតង 

(៥០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ 

ការអនតរ

ជាត្ិ  

របយការណ៍តារោន

ការ 

អនុវត្តចំណាត្់ថ្នន ក់

ម្បភពហិរញ្ញបបទាន

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

ម្មនម្បកាសសត ីពីការ

បកនថរចំណាត្់ថ្នន ក់

ម្បភពហិរញ្ញបបទាន 

កនុងករណីម្មននដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ងាី 

      ម្បកាសសត ីពី

ការ បកនថរចំ

ណាត្់ថ្នន ក់

ម្បភពហិរញ្ញ

បបទានម្ត្ូវ

បនររៀបចំ  

និងអនុរ័ត្  

កនុងករណី

ម្មននដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ងាី 

    

២១.១.១.រធវើបចចុបបននភាពចំណាត្់ថ្នន ក់

ងវិកាទាងំ ៧ រៅកនុងម្បពន័ធ FMIS 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

រេខកូដ និងរសចកដី

បរិោយនន  ចំណាត្់

ថ្នន ក់ងវិកាទាងំ ០៧ 

បនរធវើបចចុបបននភាព

រួចរាេ់រៅកនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្សបតារការ

កកសម្រួេពីអគ្គ

នយកោា នាក់ព័នធ 

     រេខកូដ និង

រសចកដី

បរិោយ

របស់ ចំណាត្់

ថ្នន ក់ងវិកា

ទាងំ ០៧ ម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបននភាព 

រៅកនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្សប

តារការកក

សម្រួេពីអគ្គ
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នយកោា ន

ាក់ព័នធ 

២១.១.២.ររៀបចំរបយការណ៍តារចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ងវិកាទាងំ ៧ រចញពីម្បព័នធ 

FMIS 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

របយការណ៍សារញ្ញ

ភាពតារចំណាត្់ថ្នន ក់

ងវិកាទាងំ ៧ ម្ត្ូវបន  

ផេិត្សាកេបងរចញ

ពីម្បព័នធ FMIS និង

ោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំពនិិ

ត្យវាយត្នរ្ 

របយ

ការណ៍

សារញ្ញ

ភាព

ចំណាយ

ងវិកាតារ

ចំណាត្់

ថ្នន ក់

គ្រម្ម្មង 

និងចំណាត្់

ថ្នន ក់ករាវិធី 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

រួចរាេ់រៅ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS និង

ោក់ជូន

របយការណ៍

សារញ្ញភាព

ចំណាយងវិកា

ងវិកាតារចំ

ណាត្់ថ្នន ក់រដា

បេ និងចំ

ណាត្់ថ្នន ក់រុខ

ងារ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់

រៅកនុងម្បព័នធ 

FMIS និងោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ

ពិនិត្យវាយត្នរ្ 

របយការណ៍

សារញ្ញភាព

ចំណាយ

ងវិកាតារចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ភូរិ

សាស្រសត  និងចំ

ណាត្់ថ្នន ក់

រូេនិធិ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់រៅ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS និង

ោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំពិនិត្យ

វាយត្នរ្ 

ឯកសារសដ ីអំពី

េទធផេនន

ការវាយត្នរ្

រេើរបយ

ការណ៍ការ

សារញ្ញភាព

ចំណាយ

ងវិកា តារចំ

ណាត្់ថ្នន ក់

ងវិកានីរួយៗ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 
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ថ្នន ក់ដឹកនំ

ពិនិត្យវាយ

ត្នរ្ 

២១.១.១ ជំរុញការកត្់ម្តារពញរេញ

តារចំណាត្់ថ្នន ក់ងវិកាទាងំ៧ រាេ់

ម្បត្ិបត្តិការកនុងម្បព័នធ FMIS  

ររសា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ  

សូចនករ៖ រាេ់

ម្បត្ិបត្តិការកនុងម្បព័នធ

FMISបនបំរពញចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ទាងំ៧ ម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវនិងម្គ្ប់ម្ោន។់ 

(ពិនទុៈ 1) 

  សូចនករ៖ 

រាេ់ម្បត្ិបត្តិ

ការកនុងម្បព័នធ

FMISបន

បំរពញចំណាត្់

ថ្នន ក់ទាងំ៧ 

ម្ត្ឹរម្ត្ូវនិង

ម្គ្ប់ម្ោន់ 

  សូចនករ៖ 

រាេ់ម្បត្ិបត្តិ

ការកនុងម្បព័នធ

FMISបន

បំរពញចំ

ណាត្់ថ្នន ក់

ទាងំ៧ ម្ត្ឹរ

ម្ត្ូវនិងម្គ្ប់

ម្ោន ់

    

២១.២. រធវើបចចុបបននភាពប្ង់ គ្ណរនយយសា

ធារណៈ 

 

    អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ  

១. ការអនវុត្តប្ង់

គ្ណរនយយ សាធារណៈ

ម្ត្ូវបនពិនតិ្យ និងកក

េរអ 

២. ការអនុវត្តប្ង់

គ្ណរនយយ សាធារណៈ 

រៅម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈ

រដាបេ ចំននួ០៣ ម្ត្ូវ

បន ពិនិត្យនិង ដក

ពិរសាធនរ៍ដើរបីកកេរអ 
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២១.២.១ កកេរអប្ង់គ្ណរនយយម្សប

តារការអនុវត្តម្បព័នធ FMIS 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ  

ការអនុវត្តប្ង់

គ្ណរនយយសាធារ

ណៈម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យ និងកកេរអ។ 

(ពិនទុៈ 0.3) 

សូចនករទី

១៖ពិនិត្យ

ត្ម្រូវការ

បរងកើត្

បកនថរ

គ្ណនី អនុ

គ្ណនី 

បំរពញ

បកនថរកនុង

ប្ង់

គ្ណរនយយ

សាធារណៈ 

សូចនករទ១ី៖

ពិនិត្យត្ម្រូវ

ការបរងកើត្

បកនថរគ្ណនី 

អនុគ្ណនី 

បំរពញបកនថរ

កនុងប្ង់

គ្ណរនយយសា

ធារណៈ 

សូចនករទ១ី

៖ពិនិត្យត្ម្រូវ

ការបរងកើត្

បកនថរគ្ណនី 

អនុគ្ណនី 

បំរពញបកនថរ

កនុងប្ង់

គ្ណរនយយ

សាធារណៈ 

សូចនករទ១ី

៖ពិនិត្យត្ម្រូវ

ការបរងកើត្

បកនថរគ្ណនី 

អនុគ្ណនី 

បំរពញបកនថរ

កនុងប្ង់

គ្ណរនយយ

សាធារណៈ 

សូចនករទ២ី

៖ររៀបចំ

ម្បកាស

បរងកើត្បកនថរ

គ្ណនី អនុ

គ្ណនី 

បំរពញកនុងប្

ង់គ្ណរនយយ

សាធារណៈ 
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២១.២.២.ម្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តប្ង់

គ្ណរនយយសាធារណៈរៅម្គ្ឹឹះសាថ នសា

ធារណៈរដាបេចំនួនបី 

រករា កញ្ញញ  អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ  

ប្ង់គ្ណរនយយសាធារ

ណៈម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យការអនុវត្តរៅ

ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណរដា

បេ។ (ពនិទុៈ 0.4) 

សូចនករទី

១៖ចុឹះពិនិ

ត្យវាយត្នរ្ 

និងត្ម្រង់

ទិសការអនុ

វត្ត ប្ង់

គ្ណរនយយ

សាធារណៈ

រៅរនទីរ

រពទយ

រិត្តភាព

កខារ សូរវៀ

ត្ 

សូចនករទ២ី

៖ ចុឹះពិនិត្យ

វាយត្នរ្ និង

ត្ម្រង់ទិសការ

អនុវត្ត ប្ង់

គ្ណរនយយសា

ធារណៈរៅ

សាោជាត្ិ

កសិករាកម្ពក

រេៀប 

សូចនករទ៣ី

៖ចុឹះពិនិត្យ

វាយត្នរ្ និង

ត្ម្រង់ទិស

ការអនុវត្ត 

ប្ង់

គ្ណរនយយ

សាធារណៈ

រៅសាោ

ជាត្ិកសិករា

កំពង់ចរ 

      

២១.២.៣ ពម្ងឹងការអនុវត្តកិចចបញ្ជ ិកា

គ្ណរនយយរបស់ ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈ

រដាបេ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ  

កិចចបញ្ជ ិកាគ្ណរនយយ 

របស់ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈរដាបេម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ និងពម្ងឹង

ការអនុវត្ត។  

(ពិនទុៈ 0.3) 

សូចនករទី

១៖ ម្បជុំ

ត្ម្រង់ទិស

រេើការអនុ

វត្តងវិកា 

និងកិចច

បញ្ជ ិកា

គ្ណរនយយ

ឆ្ន ំ២០១៩ 

សូចនករទ១ី៖ 

ម្បជុំត្ម្រង់ទិស

រេើការអនុវត្ត

ងវិកា និងកិចច

បញ្ជ ិកាគ្ណ 

រនយយឆ្ន ំ

២០១៩ របស់

ម្គ្រឹះសាថ នសា

សូចនករទ១ី

៖ ម្បជុំត្ម្រង់

ទិសរេើការ

អនុវត្តងវិកា 

និងកិចច

បញ្ជ ិកា

គ្ណរនយយឆ្ន ំ

២០១៩ របស់

ម្គ្រឹះសាថ នសា

សូចនករទ២ី

៖ បូកសរុប 

និងវាយត្នរ្

រដើរបីត្ម្រង់

ទិស ការអនុ

វត្តរបស់ម្គ្រឹះ

សាថ នសាធារ

ណៈរដាប

េ។ 
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របស់ម្គ្រឹះ

សាថ នសា

ធារណៈរដា

បេ 

ធារណៈរដាប

េ 

ធារណៈរដាប

េ 

២១.៣. ពម្ងឹងសងគត្ិភាពរវាងចំណាត្់ថ្នន ក់

ននម្មត្ិកាងវកិា, ជញ្ជ ីងទូទាត្់ (BoP), 

គ្ណរនយយជាត្ិ (National Accounts) និង

សថ ិត្ិរបូិយវត្ថុ និង ហិរញ្ញវត្ថុ (Monetary and 

Financial Statistics) ជារួយម្កបខ័ណឌ សថ ិត្ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរោា ភបិេ (GFS) 

    អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

តារាងចនំនួ ០៣/០៧ នន

សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ   រោា ភិប

េម្ត្ូវបនររៀបចំឱ្យម្មន

សងគត្ិភាពជារួយចំ

ណាត្ថ់្នន ក់ននម្មត្កិា

ងវិកា 
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២១.៣.១.បរងកើនសងគត្ិភាពននការបនសុីចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ម្មត្ិកាងវិកាជារួយរេខកដូ 

GFS និងកកេរអការបនសុីរេខកូដGFS

ម្សបតារការវិវត្តន៍ននចំណាត្់ថ្នន ក់

ម្មត្ិកាងវិកា 

(ម្មន ៤ សូចនករ) 

(៥០%) 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១.របយការណ៍ កក

េរអការបនសុីរេខកូដ 

GFS ជារួយចំណាត្់

ថ្នន ក់រសដាកិចចនន

ម្មត្ិកាងវិកា 

តារាងកកេអ

ការបនសុី

រេខកូដ 

GFS 

ជារយួចំ

ណាត្់ថ្នន ក់

រសដាកិចចនន

ម្មត្ិកា

ងវិកាម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

          

២១.៣.១.បរងកើនសងគត្ិភាពននការបនសុីចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ម្មត្ិកាងវិកាជារួយរេខកដូ 

GFS និងកកេរអការបនសុីរេខកូដGFS

ម្សបតារការវិវត្តន៍ននចំណាត្់ថ្នន ក់

ម្មត្ិកាងវិកា 

ររសា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

២.តារាងសថ ិត្ិ GFS 

សម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិចំនួន ០៣

តារាង 

  កម្រងទិននន័យ

ធាត្ុចូេ

សម្ម្មប់ររៀបចំ

សថ ិត្ិ GFS ថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

(ទាងំ៣កម្រិត្) 

ម្ត្ូវបន

ម្បរូេនិងពិនិ

ត្យរផទៀងផ្លទ ត្់

តារ

បរចចករទសសថ ិ

ត្ិ GFSM 
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២១.៣.១.បរងកើនសងគត្ិភាពននការបនសុីចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ម្មត្ិកាងវិកាជារួយរេខកដូ 

GFS និងកកេរអការបនសុីរេខកូដGFS

ម្សបតារការវិវត្តន៍ននចំណាត្់ថ្នន ក់

ម្មត្ិកាងវិកា(៥០%) 

កកកោ

២០១៩ 

កញ្ញញ

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

៣.របយការណ៍ពិនិ

ត្យរផទៀងផ្លទ ត្់ការរធវើ

សនធ នករាតារាងសថ ិត្ិ 

GFS កនុងម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី០១ 

    េទធផេ

បឋរនន

តារាងចំណូេ

របស់សថ ិត្ិ 

GFS ថ្នន ក់

ជាត្ិពីការរធវើ

សនធ នករា

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ 

និងរផទៀងផ្លទ ត្ ់

      

២១.៣.១.បរងកើនសងគត្ិភាពននការបនសុីចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ម្មត្ិកាងវិកាជារួយរេខកដូ 

GFS និងកកេរអការបនសុីរេខកូដGFS

ម្សបតារការវិវត្តន៍ននចំណាត្់ថ្នន ក់

ម្មត្ិកាងវិកា 

(ម្មន ៤ សូចនករ) 

(៥០%) 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

៤.របយការណ៍េទធ

ផេបឋរននការសិកា

កសវងយេ់ និងពនិិត្យ

េទធភាពររៀបតារាងទី

៧ (ចំណាយតារចំ

ណាត្់ថ្នន ក់រុខងារ

របស់រោា ភិបេ) នន

សថ ិត្ិ GFS 

    របយការណ៍

សត ីពីការជូប 

ពិភាកា នងិ

ម្បរូេធាត្ុ

ចូេពីភាគ្ី

ាក់ព័នធម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 
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២១.៣.២. អងគភាពកដេសថ ិត្កនុងវិស័យរ

ោា ភិបេ (general Government) 

និងសាជីវករាសាធារណៈ(public 

corporation)ម្ត្ូវបនកំណត្់/ឬរធវើចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ម្សបតារវិសាេភាពននសថ ិត្ិ 

GFS 

(ម្មន ៣ សូចនករ) 

(៥០%) 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១.របយការណ៍

ទសសនកិចចសិកាកសវង

យេ់ និងដកម្សង់បទ

ពិរសាធន៍រម្ៅម្បរទស

សត ីពីការររៀបចំសថ ិត្ិ 

GFS សម្ម្មប់សាធារ

ណៈរដាបេម្សបតារ

ម្បព័នធសថ ិត្ិ GFS 

    ទសសនកិចច

សិកាកសវង

យេ់ និងដក

ម្សង់បទ

ពិរសាធន៍រៅ

ម្បរទសរុសសុី 

ម្ត្ូវបនអនុ

វត្ត 

      

២១.៣.២. អងគភាពកដេសថ ិត្កនុងវិស័យរ

ោា ភិបេ (general Government)និង

សាជីវករាសាធារណៈ(public 

corporation)ម្ត្ូវបនកំណត្់/ឬរធវើចំ

ណាត្់ថ្នន ក់ម្សបតារវិសាេភាពននសថ ិត្ិ 

GFS 

កកកោ

២០១៩ 

កញ្ញញ

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

២.តារាងសរងខប 

(Summary 

Statement) ននសថ ិត្ិ 

GFS របស់ម្គ្ឹឹះសាថ ន

សាធារណៈរដាបេ

ចំនួន១៥ 

      របយការណ៍

េទធផេ

ជំនួបពិភាកា 

និងម្បរូេ

ទិនន័យធាត្ុ

ចូេពីបណាត

ម្គ្ឹឹះសាថ នសា

ធារណៈរដាប

េចំនួន ១៥

ម្គ្ឹឹះសាថ នម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត 
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២១.៣.២. អងគភាពកដេ 

សថ ិត្កនុងវិស័យរោា ភិបេ  

(general Government) 

និងសាជីវករាសាធារណៈ 

(public corporation)ម្ត្ូវបនកំណត្់/

ឬរធវើចំណាត្់ថ្នន ក់ម្សបតារវិសាេភាពនន

សថ ិត្ិ GFS 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

៣.របយការណ៍ពិនិ

ត្យរផទៀងផ្លទ ត្់សងគត្ិ

ភាពននសថ ិត្ិ GFS 

ជារយួម្បព័នធសថ ិត្ិម្ម៉ា

ម្កូរសដាកិចច (SNA, 

BoP, MFS) 

      សិកាខ សាោ

ពិភាកាសត ីពី

សងគត្ិភាព

ទិននន័យននសថ ិ

ត្ិ GFS 

ជារយួម្បព័នធ

សថ ិត្ិម្ម៉ា ម្កូ

រសដាកិចច 

(SNA, BoP, 

MFS) 

    

២២.១. ររៀបចំបរិបទននម្បត្ិបត្តិការចំណាយ 

(សំរណើសំុធានចំណាយ, កិចចេទធករា និង

សំរណើសំុទូទាត្)់ រៅតារម្កសងួ សាថ បន័ឱ្យ

ម្សបតារម្បព័នធ FMIS 

    ម្កុរការងារ  

FMWG 

អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

អគ្គ.ងវកិា 

១. រោេការណ៍កណនំ

និងម្បកាសម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ

២. ម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ 

១ ម្ត្ូវបនសិកាអំពី

ត្ម្រង់ទិសនិងកកេរអនតី្ិ

 វិធីអនុវត្តការងារ 

(Business Process 

Streamline) សាកេបង

ការអនុវត្តម្បព័នធ

សវ ័យម្បវត្តិករាននការអនុ

វត្តងវកិារេើចំណាយ

ទូទាត្់ម្ត្ង់ 
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៣.សនា នករាម្បព័នធ 

FMIS នឹងម្បព័នធរផសង

រទៀត្  ម្ត្ូវបនបនត

ររៀបចំ និងបញ្ចប់ 

(ម្បព័នធចំណូេរនិករន

សាររពើពនធ, ម្បព័នធរបៀ

វត្សរ៍, ម្បព័នធធនោរ

ជាត្ិ/ាណិជជ, ម្បព័នធពនធ

ោរ) 

៤. ការកណនំសត ីពីការ

បញ្ចូេម្បត្បិត្តកិារ

ចំណាយកនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

២២.១.១.ត្ម្រង់ទិស និងកកេរអនតី្ិវិធីអនុ

វត្តការងារបចចុបបនន ាក់ព័នធនឹងនតី្ិវធីិរសន ើសំុ

ធានចណំាយ រហតូ្ដេ់ការទូទាត្់ចណំាយ 

តារម្បពន័ធ FMIS 

២០១៩ ២០១៩ -ម្កុរការងារ  

FMWG 

នតី្ិវិធីអនវតុ្តការងារាក់

ព័នធនឹងការរសន ើសុំធាន

ចំណាយ រហតូ្ដេក់ារ

ទូទាត្់ចណំាយ ម្ត្ូវបន

កកេរអ ម្សបតារការអនុ

វត្តម្បព័នធ FMIS 

ឯកសារេទធ

ផេសដ ីអំពី

ការសិកាកក

េរអនតី្ិវិធី

អនុវត្ត

ការងាររេើ

ការទូទាត្់

របៀវត្ស កនុង

ម្កបខ័ណឌ ក

សហវ ម្ត្ូវ

នតី្ិវិធីអនុវត្ត

ការងារងាី រេើការ

ទូទាត្រ់បៀវត្សកនុង

ម្កបខ័ណឌ  ក

សហវ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរោងតារ

អនសុាសន៍

កណនំរបស់ថ្នន ក់

ដឹកនំ និងជំរុញ

ឯកសារេទធ

ផេននការ

សិកាកកេរអ

នតី្ិវិធីអនុវត្ត

ការងាររេើការ

ទូទាត្់ម្ត្ង់ 

រម្ៅពីការ

ទូទាត្រ់បៀវត្ស 

កនុងម្កបខ័ណឌ     

កសហវ ម្ត្ូវ

នតី្ិវិធីអនុវត្ត

ការងារងាីរេើ

ការទូទាត្់ម្ត្ង់

រម្ៅពី ការ

ទូទាត្រ់បៀវត្ស 

កនុងម្កបខ័ណឌ ក

សហវ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរោង

តារអនុ

សាសនក៍ណនំ

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 125 

បនររៀបចំ 

និងោក់ជនូ

ថ្នន ក់ដឹកនំ

ពិនតិ្យនិង

ផដេក់ារ

កណនំ 

ការអនុវត្តកនុង ក

សហវ 

បនររៀបចំ និង

ោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំពិនិត្យ

និងផដេ់ការ

កណនំ 

របស់ថ្នន ក់

ដឹកនំ និង

ជំរុញការអនុវត្ត

កនុង កសហវ 

២២.១.២.ចេូររួអនុវត្តម្បព័នធ FMIS 

ម្បកបរោយម្បសទិធភិាព 

រករា កញ្ញញ  អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

ម្បត្ិបត្តកិារឆ្្ងកាត្់

ម្បព័នធFMISម្ត្ូវបនអនុ

វត្ត ម្មនម្បសិទធភិាពនិង

រយឹះរពេខ្ី។ (ពិនទុ: 1) 

សចូនករទី

១៖ រាេ់

ម្បត្តិការណ៍

ចំណូេ-

ចំណាយម្ត្ូវ

បនអនវុត្ត

កនុង FMIS។  

-សចូនករទី២ 

៖របយការណ៍

ចំណូេ-

ចំណាយម្បចំកខ

ម្ត្ូវបនរបឹះពុរព

រចញពីFMIS 

នឹងចុឹះហត្ថរេ

ខា។ 

-សចូនករទី៣៖

ជម្រុញការ

ររៀបចំរបយ

ការណ៍ចំណូេ 

ចំណាយរចញ

ពីFMIS។ 

សចូនករទី៣

៖ជម្រុញការ

ររៀបចំរបយ

ការណ៍ចំណូេ 

ចំណាយរចញ

ពី FMIS។ 
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២២.១.១.កណនំម្កសួង  សាថ ប័នអនុវត្ត

ម្បព័នធ  

FMIS ជំោនទី២ អំពី 

បរិបទនិងកបបបទចុឹះទិនន័យកនុងម្បព័នធ  

រករា 

២០១៩ 

     ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍េទធផេ

អំពីការកណនំបរិបទ

និងកបបបទចុឹះទិនន័យ

កនុងម្បព័នធ FMIS

ជំោនទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័នម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

របយ

ការណ៍េទធ

ផេអំពីការ 

កណនំបរិប

ទនិងកបប

បទចុឹះ

ទិនន័យកនុង

ម្បព័នធ 

FMIS 

ជំោនទី២

របស់

ម្កសួង-សាថ

ប័នម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ម្បចំម្ត្ី

ម្មស 

របយការណ៍

េទធផេអំពី

ការ កណនំប

 រិបទនិងកបប

បទចុឹះទិនន័យ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ជំោន

ទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័ន

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

ម្បចំម្ត្ីម្មស 

របយការណ៍

េទធផេអំពី

ការ កណនំប

 រិបទនិងកបប

បទចុឹះទិនន័យ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ជំោន

ទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័

នម្ត្ូវបន

ររៀបចំម្បចំ

ម្ត្ីម្មស 

របយការណ៍

េទធផេអំពី

ការ កណនំប

 រិបទនិងកបប

បទចុឹះទិនន័យ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ជំោន

ទី២របស់

ម្កសួង-សាថ ប័

នម្ត្ូវបន

ររៀបចំម្បចំ

ម្ត្ីម្មស 
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២២.១.២.ចូេរួររោឹះ ម្សាយបញ្ញា

ម្បឈរននាក់ពន័ធដេ់ការអនវុត្ត

ងវិកាតារម្បព័នធ FMIS ជំោនទី២  

រករា 

២០១៩ 

     ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍អំពីបញ្ញា

ម្បឈរនននិងការ

រោឹះម្សាយកនុងការអនុ

វត្ត តារម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២របស់

ម្កសួង -សាថ ប័នម្ត្ូវ

បនម្កុរការងារររៀបចំ 

របយ

ការណ៍អំពី

បញ្ញា

ម្បឈរ

នននិង

ការរោឹះ

ម្សាយកនុង

ការអនុវត្ត 

តារម្បព័នធ 

FMIS 

ជំោនទី២

របស់

ម្កសួង-សាថ

ប័នម្បចំ 

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនម្ករុ

ការងារ

ររៀបចំ 

របយការណ៍

អំពីបញ្ញា

ម្បឈរនន

និងការរោឹះ

ម្សាយកនុងការ

អនុវត្ត តារ

ម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២

របសម់្កសួង-

សាថ ប័នម្បចំ 

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនម្កុរ

ការងារររៀបចំ 

របយការណ៍

អំពីបញ្ញា

ម្បឈរនន

និងការរោឹះ

ម្សាយកនុងការ

អនុវត្ត តារ

ម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២

របសម់្កសួង-

សាថ ប័នម្បចំ 

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនម្កុរ

ការងារររៀបចំ 

របយការណ៍

អំពីបញ្ញា

ម្បឈរនន

និងការរោឹះ

ម្សាយកនុងការ

អនុវត្ត តារ

ម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២

របសម់្កសួង-

សាថ ប័ន ម្បចំ

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនម្កុរ

ការងារររៀបចំ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 128 

២២.១.៣.របយការណ៍បូកសរុបវាយ

ត្នរ្សាថ នភាពអនុវត្តម្បពន័ធ FMIS រៅ

ជំោនទី២ ននម្កសួងសាថ នប័ន ចំនួន១០ 

ងាី 

រករា 

២០១៩ 

     ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍បូកសរុប

ម្បចំម្ត្ីម្មសវាយត្នរ្

សាថ នភាពអនុវត្តម្បព័នធ 

FMIS រៅជំោនទី២ 

ននម្កសួងសាថ នប័ន

ចំនួន១០ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

  របយការណ៍

បូកសរុបម្បចំ

ម្ត្ីម្មសវាយ

ត្នរ្សាថ នភាព

អនុវត្តម្បពន័ធ 

FMIS រៅ

ជំោនទី២ នន

ម្កសួងសាថ នប័

នចំននួ១០ ងាី 

  របយការណ៍

បូកសរុប

ម្បចំម្ត្ីម្មស

វាយត្នរ្

សាថ នភាពអនុ

វត្តម្បព័នធ 

FMIS រៅ

ជំោនទី២ 

ននម្កសួង

សាថ នប័ន

ចំនួន១០ ងាី 

    

២២.១.៤. ររៀបចំរសៀវរៅ 

 កណនំសត ីពីការបញ្ចូេម្បត្ិបត្តការ

ចំណាយកនុងម្បព័នធ FMISម្ត្ូវបន 

ររៀបចំនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

រករា 

២០១៩ 

     ធនូ     

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា រសៀវរៅកណនំសត ីពី

ការបញ្ចូេម្បត្ិបត្តការ

ចំណាយកនុងម្បព័នធ 

FMISម្ត្ូវបនររៀបចំ

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

ររៀបចំចង

ម្កង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការបញ្ចូេ

ម្បត្ិបត្ត

ការ

ចំណាយ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

ររៀបចំចងម្កង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពីការ

បញ្ចូេម្បត្ិបត្ត

ការចំណាយ

កនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ 

ឲ្យអនុវត្ត 

ររៀបចំរបឹះ

ពុរពរសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការបញ្ចូេ

ម្បត្ិបត្តការ

ចំណាយកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ 

ឲ្យអនុវត្ត 
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និងោក ់

ឲ្យអនុវត្ត 

២២.១.៥. ររៀបចំនិងកណនំម្កសួងសាថ ប័

ន ឲ្យរម្បើម្បស់ចំណាត្់ថ្នន ក់គ្រម្ម្មង នន

ម្មត្ិការងវិកា កនុងការចុឹះទិននន័យកនុង

ម្បព័នធ (១០០%) 

២០១៨ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា សូចនករឆ្ន ំ២០១៩៖  

ចំណាត្់ថ្នន ក់គ្រម្ម្មង

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

អនុវត្តជាបរណដ ើរៗ 

      ម្បកាសសត ីពី

ការបំរពញ

បកនថរឱ្យអនុ

វត្តចំណាត្់

ថ្នន ក់គ្រម្ម្មង

ននម្មត្ិកា

ងវិការបស់រដា

បេជាត្ិម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    

២២.១.៦.របយការណ៍បូកសរុបននការ

ចុឹះសិកាត្នរ្ទំនិញ និងរសវា   រៅរេើ

ទីផារ (១០%) 

រករា 

២០១៩ 

   ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍បូកសរុប

ននការចុឹះសិកាត្នរ្

ទំនិញនិងរសវារៅរេើ

ទីផារ ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

រសចកតី

ម្ាងរបយ

ការណ៍បូក

សរុបននការ

ចុឹះសិកា

ត្នរ្ទំនិញ

និងរសវា 

រៅរេើទី

របយការណ៍

បូកសរុបននការ

ចុឹះសិកាត្នរ្

ទំនិញនិងរសវា 

រៅរេើទីផារ 

ម្ត្ូវបនោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ

        



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 130 

ផារ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

សរម្រច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

២២.២. កកេរអម្បត្បិត្តកិារគ្ណរនយយ 

ហិរញ្ញវត្ថុរៅ កនុងកសហវ/ម្កសងួ សាថ ប័

នរដើរបី 

ឱ្យម្សបរៅនឹងការវិវឌ្ឍននប្ង់គ្ណរនយយ 

និងបទោា នគ្ណរនយយ ម្ពរទាងំរធវើការរផទៀង

ផ្លទ ត្គ់្ណនីធនោរជាម្បចំ 

    អគ្គ.រត្នោ

រ 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១.រត្នោរជាត្ិពិនិត្យសុ

ម្កឹត្យភាពនិងភាពទាន់

រពេរវោននរបយ

ការណ៍ សរម្រចទូទាត្់

របស់ម្កសងួ សាថ ប័ន 

កដេម្ត្ូវរផាើរនិឱ្យរេើស

ពី២កខរម្កាយ នងៃឈប់

ទទួេអាណត្តរិៅអគ្គ

នយកោា នរត្នោរជាត្ ិ
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២២.២.១.បនតពម្ងឹងការអនុវត្តងវិកា 

និងរធវើបចចុបបននភាព នីត្ិវិធីអនុវត្ត ងវិកា

រៅរដាបេថ្នន ក់ជាត្ិ និងរដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ (ឧ.រជជរទយយចំណូេ រជជរទ

យយបុររម្បទាន នីត្ិវិធីទូទាត្់ធរាតាការ

បិទបញ្ជ ីគ្ណរនយយ ការផគូផគងរបយ

ការណ៍ ការចត្់ កចងអត្ិររក។េ។) 

រករា កញ្ញញ  អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ការអនុវត្តងវិកាម្ត្ូវ

បនពម្ងឹង និង នីត្ិវិធ ី

អនុវត្តងវិការៅរដាប

េថ្នន ក់ជាត្ិ និងរដាប

េថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវ

បនរធវើ បចចុបបននភាព

ននការ អនុវត្តចំណូេ 

ចំណាយងវិកាបន

ទាន់ រពេរវោនិង

ម្ត្ឹរម្ត្ូវតារនិត្ិវិធី

ហិរញ្ញវត្ថុ។ (ពិនទុ: 

0.6) 

សូចនករទី

១៖ពម្ងឹង

និងជម្រុញ

ឱ្យម្កសួង 

សាថ ប័ន រដា

បេថ្នន ក់

ជាត្ិកនុងការ

រផាើរបយ

ការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ 

រដើរបីរធវើ

ការរផទៀង

ផ្លទ ត្់ ជា

ម្បចំ។ 

សចូនករទី២៖

ការបណតុ ឹះបណាត

េនិងផសពវ 

ផាយកណនំអំពី 

នតិ្ិវិធី ននការ

អនុវត្តចំណូេ 

ចំណាយងវិកា

កផអកតារេខិិត្ 

បទោា នគ្ត្យិុត្តិ

ាក់ព័នធ

ទាងំឡាយដេ់

រស្រនតីជនំញាក់

ពន័ធនន អ.រត្ន 

រដើរបីម្ត្តួ្ពិនិត្យ

រេើការអនុវត្ត

ងវិកាជាពិរសស

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

ាក់ព័នធនន

រដើរបីអនុវត្ត

ងវិកាឱ្យបន

ម្ត្ឹរម្ត្ូវម្សរ 

តារនិត្ិវិធី

ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

-សចូនករទី១

៖ពម្ងឹងនិងជ

ម្រុញឱ្យម្កសួង 

សាថ បន័ រដាប

េថ្នន ក់ជាត្ិកនុង

ការរផាើរបយ

ការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដើរបីរធវើការ

រផទៀងផ្លទ ត្់ ជា

ម្បចំ។-សចូន

ករទី២៖ការប

ណតុ ឹះបណាត េ

និងផសពវ ផាយ

កណនំអំពី នតិ្ិ

 វិធី ននការអនុ

វត្តចំណូេ 

ចំណាយងវិកា

កផអកតារេខិិត្ 

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តាិក់ព័នធ

ទាងំឡាយដេ់

រស្រនតីជនំញ

ាក់ពន័ធនន អ

.រត្ន រដើរបី
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ម្ត្ួត្ពិនតិ្យរេើ

ការអនុវត្តងវិកា

ជាពិរសស

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

ាក់ព័នធនន

រដើរបីអនុវត្ត

ងវិកាឱ្យបន

ម្ត្ឹរម្ត្ូវម្សរ 

តារនិត្ិវិធី

ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

២២.២.២.ររៀបចំបទោា នគ្ត្ិយុត្ត 

(Fixed Asset Threshold)រដើរបីអនុវត្ត

ងវិកាឱ្យ ម្សបតារបទោា នគ្ណរនយយ 

ររសា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត 

(Fixed Asset 

Threshold)សម្ម្មប់ 

អនុវត្តងវិកាឱ្យម្សប

តារបទោា ន

គ្ណរនយយម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងផសពវផាយ

អនវុត្ត។ (ពិនទុ: 0.4)  

  សូចនករទ១ី៖

សិកាកសវង

យេ់សុីជរម្ៅ

រេើបទោា ន

អនតរជាត្ិ 

Fixed Asset 

Threshold 

ជារយួជំនញ

ការ។ 

សូចនករទ២ី

៖របយ

ការណ៍សត ីពី

អត្ថ

ម្បរោជន៍ 

និងោនិភ័យ

ននការអនុវត្ត

បទោា នអនតរ

ជាត្ិ Fixed 

សូចនករទ៣ី

៖ រសចកតី

ម្ាង រោេ

ការកណនំ

កំណត្់ Fixed 

Asset 

Threshold។ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 133 

Asset 

Threshold។ 

២២.៣. កសាងសរត្ថភាពម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង 

FMISរោយររួទាងំរៅកសហវ ម្កសងួ សាថ ប័

ន និងអងគភាពថ្នន ក់រេូោា ន 

២០១៩ ២០១៩ ម្កុរការងារ

FMWG 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១. រស្រនតរីាជការនន

ម្កសងួ-សាថ ប័នចនំនួ 

១៧ បកនថររទៀត្ ទទួេ

បនការយេ់ដឹងអំពី 

ម្បព័នធ FMIS 

២. រនទីររសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុទាងំ២៥ រាជ

ធានី-រខត្ត ទទេួបនការ

បំប៉ានសរត្ថភាពបកនថរ

រេើម្បពន័ធ FMIS 

៣. របយការណ៍វាយ

ត្នរ្អំពីម្បសទិធភាពនន

ការបណតុ ឹះបណាត េ រេើ

ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ
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២២.៣.១.ររៀបចំកផនការបណដុ ឹះ

បណាដ េម្កុរការងារម្គ្ប់ម្គ្ងនិងអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS និងរស្រនតីរម្បើម្បស់ម្បព័នធ 

FMIS 

២០១៩ ២០១៩ ម្កុរការងារ

FMWG 

កផនការបណដុ ឹះ

បណាដ េម្កុរការងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS បន

ររៀបចំរួចរាេ់ ោក់អនុ

វត្ត និងវាយត្នរ្ 

  កផនការបណដុ ឹះ

បណាដ េរស្រនតី

ម្គ្ប់ម្គ្ងនិង

អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS និងរស្រនតី

រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

សម្ម្មប់ឆ្ន ំ

២០១៩ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់ 

ឧបករណ៍

វាយត្នរ្េទធ

ផេការ

បណដុ ឹះ

បណាដ េរស្រនតី

រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

ននម្កសួងសាថ

ប័ន ចំនួន 

១៧ បកនថរងាី

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

េទធផេនន

ការវាយត្នរ្

ការបណដុ ឹះ

បណាដ េរស្រនតី

រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

ននម្កសួងសាថ

ប័ន ចំនួន 

១៧ បកនថរងាី 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

    

២២.៣.២.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតីម្កុរ

ការងារម្គ្ប់ម្គ្ងគ្រម្ម្មង FMIS 

២០១៩ ២០១៩ ម្កុរការងារ

FMWG 

សរត្ថភាពកផនក

បរចចករទស និងកផនក

ទន់ របស់រស្រនតី

រេខាធិការោា នម្កុរ

ការងារម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង FMIS ម្ត្ូវ

បនពម្ងឹងនិងពម្ងីក 

  រស្រនតី

រេខាធិការ

ោា នម្កុរ

ការងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង FMIS 

កផនកសររសរ

ករាវិធី ៦រូប, 

កផនក 

Database ៦

រស្រនតី

រេខាធិការ

ោា នម្កុរ

ការងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង 

FMIS កផនក

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ 

ផ្្លស់បដូរ ៦រូប 

និងកផនក
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រូប, កផនករហោា

រចនសរព័នធប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន ២០

រូប, កផនកសនតិ

សុខបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន ៥រូប 

ទទួេបនការ

បណដុ ឹះបណាដ េ

ពម្ងីកសរត្ថ

ភាពបកនថរ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

គ្រម្ម្មង ៨រូប 

ទទួេបនការ

បណដុ ឹះ

បណាដ េ 

២២.៣.៣.កសាងសរត្ថភាពរស្រនតីនន

ម្កសួងរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្កសួង

សាថ ប័នរេើការរម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

២០១៩ ២០១៩ ម្កុរការងារ

FMWG 

-រស្រនតីម្កសួងសាថ ប័ន 

១៧ បកនថរងាីទទួេ

បនការបណដុ ឹះ

បណាដ េការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS  

-រស្រនតីម្កសួងសាថ ប័

នចំននួ ១០ និងរនទីរ

សហវ ទាងំ ២៥ 

ទទួេបនការបណដុ ឹះ

បណាដ េបំប៉ានសរត្ថ

ភាពបកនថរ 

រស្រនតីនន

ម្កសួង សាថ

ប័នចំនួន 

១០ និង

រនទីរសហវ 

ទាងំ ២៥ 

ទទួេបន

ការបណដុ ឹះ

បណាដ េ

ការអនុវត្ត

ផ្លទ េ់រៅ

រស្រនតីននម្កសួង

សាថ ប័នចំនួន 

១០ និងរនទីរ

សហវ ទាងំ 

២៥ ទទួេ

បនការបណដុ ឹះ

បណាដ េបំប៉ាន

សរត្ថភាព

បកនថររេើការ

រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

ថ្នន ក់ររៀន,ម្គ្ូ

បរងាគ េ,

កាេវិភាគ្ 

និងឯកសារ

សម្ម្មប់

រម្ត្ៀរបណដុ ឹះ

បណាដ េការ

រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS

សម្ម្មប់រស្រនតី

ម្កសួងសាថ ប័ន

រស្រនតីម្កសួង

សាថ ប័នចំនួន 

១៧ បកនថរងាី 

ទទួេបនការ

បណដុ ឹះ

បណាដ េអំពី

ការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 
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កកន្ងរធវើ

ការ (On 

Job 

Training) 

រេើការរម្បើ

ម្បស់

ម្បព័នធ 

FMIS 

ចំនួន ១៧ 

បកនថរងាី បន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

២២.៣.៤.ររៀបចំកផនការបរងកើនកម្រិត្

យេ់ដឹងអំពី FMISដេ់ កសហវ 

ម្កសួង-សាថ ប័ន និងរនទីរ សហវ 

២០១៩ ២០១៩ ម្កុរការងារ

FMWG 

-កផនការបរងកើនកម្រិត្

យេ់ដឹង ភាពជាម្មច ស់ 

និងការចូេរួរអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS របស់

រស្រនតីម្កសួងសាថ ប័នងាី

ចំនួន ១៧ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ ោក់អនុ

វត្ត និងវាយត្នរ្-េទធ

ផេននការវាយត្នរ្

អំពីសរត្ថភាពរម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

របស់រស្រនតីម្កសួងសាថ ប័

កផនការ

បរងកើន

កម្រិត្យេ់

ដឹង ភាពជា

ម្មច ស់ និង

ការចូេរួរ

អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង 

FMIS 

របស់រស្រនតី

ម្កសួងសាថ

ប័នងាីចំនួន 

 ឧបករណ៍

វាយត្នរ្ និង

េទធផេនន

ការវាយត្នរ្

អំពីសរត្ថ

ភាពរម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ 

FMIS របស់រ

ស្រនតីម្កសួងសាថ

ប័នងាីចំនួន 

១៧ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 
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នចំននួ១០ និងរនទីរ

សហវ ២៥ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

១៧ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់ 

២២.៣.៥.បរងកើនកម្រិត្យេ់ដឹង អំពី 

FMIS ដេ់ម្កសួងសាថ ប័ន 

២០១៩ ២០១៩ ម្កុរការងារ

FMWG 

-ថ្នន ក់ដឹកនំ រស្រនតីនន

ម្កសួងសាថ ប័ន ចំនួន 

១៧ បកនថរងាីម្មនការ

យេ់ដឹងម្ជួត្ម្ជាបអំពី

ម្បព័នធ FMIS 

-ម្កសួងសាថ ប័នចំនួន 

២០ និងរនទីរ សហវ 

ទាងំ២៥ បនយេ់ដឹង

ោ៉ា ងសុីជរម្ៅអំពី

ថ្នន ក់ដឹកនំ 

និង  រស្រនតី

ននម្កសួង 

សាថ ប័

នចំននួ 

១៧ បកនថរ

ងាី ទទួេ

បនការ

ផសពវផាយ

ថ្នន ក់ដឹកនំ និង

រស្រនតីននម្កសួង

សាថ ប័នចំនួន 

១៧ បកនថរងាី 

ទទួេបនការ

ផសពវផាយទាក់

ទាញចំណង់ 

និងបរងកើនភាព

ជាម្មច ស់រេើការ

ថ្នន ក់ដឹកនំ 

និងរស្រនតីនន

ម្កសួងសាថ ប័

នចំននួ ១០

កដេបនអនុ

វត្តម្បព័នធ 

FMIS រួចកនុង

ឆ្ន ំ ២០១៨ 

ទទួេបនការ

ថ្នន ក់ដឹកនំ 

និងរស្រនតីនន

ម្កសួងសាថ ប័

នចំននួ ១០ 

និងរនទីរសហ

វ ទាងំ ២៥ 

កដេបនអនុ

វត្តម្បព័នធ 

FMIS រួចកនុង
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ម្បព័នធ FMIS ម្មន

ភាពម្មច ស់ការ និងការ

ចូេរួរោ៉ា ងសករារេើ

ការអនុវត្តម្បព័នធ 

FMIS កនុងការទាញ

ផេម្បរោជន៍ជាអត្ិ

បរម្មពីម្បព័នធ 

បស្រញ្ញជ បការ

យេ់ដឹងពី 

FMIS 

អនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS 

ផសពវផាយ

អំពី ការទាញ

ផេ

ម្បរោជន៍ពី 

FMIS បរម្រើ

ការងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បចំនងៃ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

ទទួេបនការ

ផសពវផាយ

អំពីការទាញ

ផេ

ម្បរោជន៍ពី 

FMIS បរម្រើ

ការងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បចំនងៃ 

២២.៤. ពម្ងីកការអនុវត្ត FMIS (រ៉ាឌូ្ុេ 

សនូេ និងរ៉ាឌូ្ុេងាី និងពម្ងីកការអនុវត្ត 

FMIS រៅម្កសងួ សាថ ប័ន) 

    ម្កុរការងារ 

FMWG

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១. ម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ

១៧បកនថរម្ត្ូវបនពម្ងីក

ការោក់ឱ្យអនុវត្ត

គ្រម្ម្មងអនុវត្ត FMIS ជា

ផូ្វការ (ររួម្មនរុខងារ

ររៀបចំនតី្ិវិធីអនុវត្ត

ការងារ, ការបណតុ ឹះបណាត

េ, ការររៀបចំដរំ ើងរហ

ោា រចនសរពន័ធ និងការ

អភិវឌ្ឍម្បព័នធ FMIS)២. 

ម្កសងួសាថ ប័នចនំនួ១០

បកនថរ រនទរីសដាកិចចនិង

            



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 139 

ហិរញ្ញវត្ថុទាងំ២៥ រាជ

ធានី-រខត្ត ម្ត្ូវបនអនុ

វត្ត FMIS ជំោនទី២៣. 

រ៉ាូឌ្ុេងាី២ ននដណំាក់

កាេទ២ី (េទធករា និង

ការររៀបចំងវិកា)ម្ត្ូវបន 

ររៀបចំ ៤. អងគភាពងវិកា

រផទរសិទធរិពញរេញចនំនួ 

១២ អាចផេិត្របយ

ការណ៍រចញពីម្បព័នធ 

FMIS សម្ម្មបក់ារវិភាគ្ 

២២.៤.១.ររៀបចំម្កុរការងារអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS រៅតារម្កសួងសាថ ប័ន 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

ម្កុរការងារអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS រៅ

តារម្កសួងសាថ ប័នងាី

ទាងំ១៧ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ម្កសួងសាថ

ប័ន ចំនួន 

១៧បកនថរ

ងាីម្ត្ូវបន

ម្បកាសជា

ផូ្វការចូេ

រួរអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង 

FMIS 

ម្កុរការងារអនុ

វត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS រៅតារ

ម្កសួងសាថ ប័ន

ងាីទាងំ១៧ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 
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២២.៤.២.រធវើបចចុបបននភាពកផនការពម្ងីក

ការអនុវត្តគ្រម្ម្មង FMIS ជំោនទី២  

២០១៨ ២០២០ ម្កុរការងារ 

FMWG 

កផនការពម្ងីកការអនុ

វត្តគ្រម្ម្មង FMIS 

ជំោនទី២ ម្ត្ូវបន

រធវើបចចុបបននភាព ម្សប

តារការសរម្រចដ៏

ខពង់ខពស់របស់ថ្នន ក់

ដឹកនំ ម្កសួងរសដា

កិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

កផនការ

ពម្ងីកការ

អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង 

FMIS 

ជំោនទី២ 

ម្ត្ូវបនរធវើ

បចចុបបនន

ភាព ម្សប

តារការ

សរម្រចដ៏

ខពង់ខពស់

របស់ថ្នន ក់

ដឹកនំ 

ម្កសួង

រសដាកិចច

និងហិរញ្ញ

វត្ថុ 

  េទធផេនន

ការវាយត្នរ្

ការអនុវត្ត

កផនការ

ពម្ងីកការអនុ

វត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS ជំោន

ទី២ សម្ម្មប់

ឆ្ន ំ២០១៨ 

បនររៀបចំ

រួចរាេ់ 
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២២.៤.៣.ររៀបចំនីត្ិវិធីអនុវត្តការងារ

បចចុបបនន និងនតី្ិវិធីអនុវត្តការងារងាីតារ

ម្បព័នធ FMIS រៅតារម្កសួង-សាថ ប័ន 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ 

FMWG 

ម្មនឯកសារនីត្ិវិធីអនុ

វត្តការងារបចចុបបនន និង

នីត្ិវិធីអនុវត្តការងារ

តារម្បព័នធ FMIS 

របស់ម្កសួងសាថ ប័ន

ចំនួន ១៧ បកនថរងាី 

កផនការចុឹះ

សិកា និង

ររៀបចំនីត្ិ

 វិធីអនុវត្ត

ការងារ

បចចុបបនន 

របស់

ម្កសួងសាថ

ប័នចំនួន 

១៧ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់ 

-ឯកសារនីត្ិ

 វិធីអនុវត្ត

ការងារបចចុបបនន 

សម្ម្មប់ម្កសួង

សាថ ប័ន ចំនួន 

១៧ ម្ត្ូវ បន

ររៀបចំរួចរាេ់-

រឈាា ឹះរស្រនតី

រម្បើ-ម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

រៅម្កសួងសាថ

ប័ន ចំនួន ១៧

បកនថរងាីម្ត្ូវ

បនកំណត្់រៅ

តារត្ួនទីកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

ឯកសារនីត្ិ

 វិធីអនុវត្ត

ការងារងាី 

តារម្បព័នធ 

FMIS របស់

ម្កសួងសាថ ប័ន

ចំនួន ១៧ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

ឯកសារនីត្ិ

 វិធីអនុវត្ត

ការងារតារ

ម្បព័នធ FMIS 

របសម់្កសួង

សាថ ប័នចំនួន 

១៧ បកនថរងាី 

ម្ត្ូវបនោក់

ជូន អងគភាព

ជាម្មច ស់ ចុឹះ

ហត្ថរេខា

ទទួេសាគ េ់ 

    

២២.៤.៤.ររៀបចំរដញនង្ការផគត្់ផគង់

ឧបករណ៍សម្មភ របរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន នងិ

រសវាម្ទម្ទង់គ្រម្ម្មងម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២ 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ 

FMWG 

ម្មនឧបករណ៍សម្មភ រប

រចចកវិទាព័ត្៌ម្មនម្គ្ប់

ម្ោន់ និងដំរណើរការ

បនរេនូសម្ម្មប់

ម្ទម្ទង់ដេ់ដំរណើរការ

បនរធវើការ

បញ្ញជ ទិញ

រួចរាេ់រេើ

ឧបករណ៍ប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន

រសវាោំម្ទ និង

កងទាឧំបករណ៍ 

សម្មភ របរចចក

 វិទាព័ត្៌ម្មន 

និងករាវិធី

ព័ត្៌ម្មនវិទា

ទទួេបន

ឧបករណ៍ប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន

សម្ម្មប់

បណាដ ញ

ម្កុរហ ុនផគត្់

ផគង់រសវា

បណាដ ញ

ត្ភាជ ប់ 

(Bandwidth

) ម្ត្ូវបន
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គ្រម្ម្មង FMIS 

ជំោនទី២ 

សម្ម្មប់

បណាដ ញ

ត្ភាជ ប់ និង

សម្ម្មប់អនក

រម្បើម្បស់ 

រៅម្កសួង

សាថ ប័ន 

១៧ បកនថរ

ងាី 

រៅកនុង

រជឈរណឌ េ

ទិននន័យម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបន

ររៀបចំផគត្់ផគង់

បនត 

ត្ភាជ ប់ និង

សម្ម្មប់អនក

រម្បើម្បស់ 

រៅម្កសួងសាថ

ប័ន ១៧ 

បកនថរងាី 

រម្ជើសររីស 

សម្ម្មប់ការ

ផគត្់ផគង់បនតឆ្ន ំ 

២០២០ 

២២.៤.៥.ររៀបចំនិងអភិវឌ្ឍម្បព័នធ 

FMIS សម្ម្មប់ម្កសួងសាថ ប័ន នងិរនទីរ

រសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ 

FMWG 

ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបន

ររៀបចំនិងអភិវឌ្ឍ

រួចរាេ់រឆ្្ើយត្បរៅ

នឹងត្ម្រូវការនីត្ិវិធី

អនុវត្តការងាររបស់

ម្កសួងសាថ ប័នចំនួន 

១៧ បកនថរ 

កផនការ

ររៀបចំ និង

អភិវឌ្ឍ

ម្បព័នធ 

FMIS 

សម្ម្មប់

ម្កសួងសាថ

ប័នចំនួន 

១៧ បកនថរ

ងាី ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

រួចរាេ់ 

ម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

និងអភិវឌ្ឍ

រួចរាេ់ ាក់

ព័នធនឹងការ

បកនថររឈាា ឹះ

អនករម្បើម្បស់, 

ការកំណត្់ត្ួ

នទីកនុងម្បព័នធ 

FMIS រឆ្្ើយ

ត្បនឹងត្ម្រូវ

ការនីត្ិវិធីអនុ

វត្តការងាររបស់

ម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំនិង

អភិវឌ្ឍ

រួចរាេ់ 

១០០% រឆ្្ើយ

ត្បរៅនឹង

ត្ម្រូវការនីត្ិ

 វិធីអនុវត្ត

ការងាររបស់

ម្កសួងសាថ ប័ន

ចំនួន ១៧ 

បកនថរងាី 

ម្បព័នធ FMIS 

កដេបន

អភិវឌ្ឍងាី ម្ត្ូវ

បនរធវើរត្សត  

និងររៀបចំ

រួចរាេ់រៅ

កនុងរជឈោា ន

ផូ្វការ 

(Production 

Environme

nt) សម្ម្មប់

រម្ត្ៀរអនុវត្ត
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ម្កសួងសាថ ប័ន

ចំនួន ១៧ 

បកនថរងាី 

ផូ្វការកនុងឆ្ន ំ

២០២០ 

២២.៤.៦.ររៀបចំ និងកសាងរហោា រចន

សរព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់ម្ទម្ទង់

ម្បព័នធ FMIS 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

-រហោា រចនសរព័នធប

រចចកវិទាព័ត្៌ម្មន 

(បណាដ ញត្ភាជ ប់, 

ឧបករណអ៍នករម្បើ

ម្បស់) សម្ម្មប់

ម្កសួងសាថ ប័នចំនួន 

១៧បកនថរងាីម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងដំរ ើង

រួចរាេ់ រដើរបីរម្ត្ៀរ

អនុវត្តជាផូ្វការរៅ

រដើរឆ្ន ំ ២០២០-

រជឈរណឌ េទិននន័យ

ម្ទម្ទង់ម្បព័នធ FMIS 

ជំោនទី២ រួរទាងំរហ

ោា រចនសរព័នធបរចចក

 វិទាព័ត្៌ម្មនសម្ម្មប់

ម្បព័នធ FMIS ម្ត្ូវបន

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយ

ត្នរ្កផនកសុវត្ថិភាព 

-ទីតំាង

ការោា ន

សម្ម្មប់ការ

អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង 

FMIS រៅ

ម្កសួងសាថ

ប័ន ១៧ 

បកនថរងាី 

ម្ត្ូវបន

កំណត្់-ឯក

សារត្ម្រូវ

ការរម្ជើស

ររីសទី-

ម្បឹកា

បរចចករទស

កផនកម្ត្ួត្

ពិនិត្យនិង

វាយត្នរ្

-បនចុឹះសិកា 

និងគ្ូសប្ង់

រួចរាេ់អំពីទី

តំាងការោា ន 

និងទីតំាងអនក

រម្បើម្បស់នន

ម្កសួងសាថ ប័ន

ទាងំ ១៧ 

បកនថរងាី កដេ

ម្ត្ូវត្ភាជ ប់

ម្បព័នធ FMIS-

ទីម្បឹកា

បរចចករទស

កផនកម្ត្ួត្ពនិិត្យ

និងវាយត្នរ្

ម្បព័នធសុវត្ថិ

ភាពបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មនម្ត្ូវ

ដំរ ើងរួចរាេ់

នូវរហោា

រចនសរព័នធប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន

សម្ម្មប់

ម្កសួងសាថ ប័ន 

១៧បកនថរងាី 

(ការត្ភាជ ប់

បណាដ ញ 

WAN/LAN, 

ការត្ភាជ ប់

បណាដ ញអគ្គិ

សនី និងការ

ត្ភាជ ប់ 

Leased 

Line) 

-ដំរ ើង

រួចរាេ់នូវ

ឧបករណ៍

សម្ម្មប់អនក

រម្បើម្បស់រៅ 

ម្កសួងសាថ ប័ន 

១៧បកនថរងាី-

របយការណ៍ 

េទធផេនន

ការម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យវាយត្នរ្

កផនកសុវត្ថិ

ភាពរេើ

រជឈរណឌ េ

ទិននន័យងាី 

និងរហោា

រចនសរព័នធប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន
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ម្បព័នធ

សុវត្ថិភាពប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

រួចរាេ់ 

បនដំរណើរការ

រម្ជើសររីស 

ម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

២២.៤.៧.ពម្ងីកការរម្បើម្បស់ម្បព័នធ 

FMIS រៅតារម្កសួងសាថ ប័ន និងរនទីរ

រសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

-ម្កសួងសាថ ប័នចំនួន 

១០ បកនថរងាី (រួរទាងំ

អងគភាពងវិកាអាណាប័

ករផទរសិទធិរពញរេញ

រៅថ្នន ក់កណាដ េ) និង

រនទីរ សហវ ទាងំ២៥ 

បនរម្បើម្បស់ម្បពន័ធ 

FMIS ជាផូ្វការ 

សម្ម្មប់ម្បត្ិបត្តិការឆ្ន ំ

២០១៩ 

-ម្កសួងសាថ ប័នចំនួន 

១៧ បកនថរងាី បន

សាកេបងរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

ម្កសួងសាថ

ប័នចំនួន 

១០ បកនថរ

ងាី រួរទាងំ

រនទីរ សហវ 

ទាងំ២៥ 

បនរម្បើ

ម្បស់

ម្បព័នធ 

FMIS ជា

ផូ្វការ 

សម្ម្មប់

ម្បត្ិបត្តិ

ការឆ្ន ំ

២០១៩ 

ឧបករណ៍

សម្ម្មប់វាយ

ត្នរ្ការអនុវត្ត

ម្បព័នធ FMIS 

រៅម្កសួងសាថ

ប័នចំនួន១០ងាី 

និងរនទីរសហវ 

២៥ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

របយការណ៍

េទធផេនន

ការវាយត្នរ្

ការអនុវត្ត

ម្បព័នធ FMIS 

រៅម្កសួងសាថ

ប័នចំនួន១០

ងាី និងរនទីរ

សហវ ២៥ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

ម្កសួងសាថ ប័ន

ចំនួន ១៧ 

បកនថរងាី បន

សាកេបង

រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 
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២២.៤.៨.ររៀបចំនិងអភិវឌ្ឍម្បព័នធ 

FMIS រេើរុខងារងាីចំនួនពីរ គ្ររុខងារ

ររៀបចំងវិកា និងរុខងារេទធករា 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

រុខងារងាីចំនួនពីរ 

(រុខងារររៀបចំងវិកា 

និងរុខងារេទធករា) 

របស់ម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

អភិវឌ្ឍ 

-ឯកសារ

ត្ម្រូវការ

រុខងារ

ររៀបចំ

ងវិកាបន

ររៀបចំ

រួចរាេ់-

រសចកដី

ម្ាងឯក

សារត្ម្រូវ

ការរុខងារ

េទធករា

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

រួចរាេ់ 

៥០%-ឯក

សារសដ ីអំពី

នីត្ិវិធីអនុ

វត្តការងារ

បចចុបបនន

រេើរុខងារ

ររៀបចំ

-ឯកសារត្ម្រូវ

ការរុខងារេទធ

ករា ររៀបចំ

រួចរាេ់-ឯក

សារសដ ីអំពីនីត្ិ

 វិធីអនុវត្ត

ការងារបចចុបបនន

រេើការងារេទធ

ករាម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់-

ឯកសាររដញ

នង្ផគត្់ផគង់ការ

ររៀបចំរុខងារ

ររៀបចំងវិកា 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

រួចរាេ់ និង

ម្បកាស

ផសពវផាយ 

-ម្កុរហ ុនផគត្់

ផគង់ការររៀបចំ

រុខងារររៀបចំ

ងវិកាម្ត្ូវវាយ

ត្នរ្ និង

រម្ជើសររីស-

ឯកសារសដ ីអំពី

នីត្ិវិធីអនុវត្ត

ការងារងាីសដ ីពី

ររៀបចំងវិកា 

និងការងារ

េទធករា ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់ 

ការអនុវត្ត

គ្រម្ម្មងរេើ

រុខងារររៀបចំ

ងវិកា និង

េទធករា

សរម្រចបន 

ម្បម្មណ 

៦០% 
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ងវិកាបន

ររៀបចំ

រួចរាេ់ 

២២.៤.៩.បរងកើនម្បសិទធភាពននការ

ម្ទម្ទង់ ោំម្ទ កងទា ំនិងរោឹះម្សាយ

បញ្ញា រេើការរម្បើម្បស់ម្បព័នធ FMIS 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

ការម្ទម្ទង់ ោំម្ទ និង

រោឹះម្សាយបញ្ញា រេើ

ការរម្បើម្បស់ម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបនយក

ចិត្តទុកោក់បរងកើន

ម្បសិទធភាព 

-យនតការ 

និងនីត្ិវិធី

ននការ

ម្ទម្ទង់ ោំ

ម្ទ និង

រោឹះ

ម្សាយ

បញ្ញា រេើ

ការរម្បើ

ម្បស់

ម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

កកសម្រួេ

និង

ផសពវផាយ

អនុវត្ត 

-រជឈរណឌ េ

រោឹះម្សាយ

បញ្ញា  

(HelpDesk 

Center) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងោក់ឱ្យ

ដំរណើរការម្ត្ូវ

បនកំណត្់ 

-ម្មនរបយ

ការណ៍បឋរសដ ី

អំពីសាថ នភាព

ននការម្ទម្ទង់ 

ោំម្ទ និងរោឹះ

ម្សាយបញ្ញា  

-ឧបករណ៍ប

រចចកវិទា

-របយការណ៍

តារោនសដ ី

អំពីសាថ នភាព

ននការម្ទម្ទង់ 

ោំម្ទ និង

រោឹះម្សាយ

បញ្ញា ការរម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

-កម្រង

សំណួរ-

ចររ្ើយាក់

ព័នធនឹងការ

រោឹះម្សាយ

បញ្ញា រេើការ

រម្បើម្បស់

-េទធផេនន

ការវាយត្នរ្

ការអនុវត្ត

យនតការនិង

នីត្ិវិធីននការ

ម្ទម្ទង់ ោំម្ទ 

និងរោឹះ

ម្សាយបញ្ញា ងាី 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

-ឧបករណ៍ប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មនរៅ

តាររត្នោរ

រាជធានីរខត្ត 

រនទីរ សហវ 

និងម្កសួងសាថ
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ព័ត្៌ម្មនរៅ

តាររត្នោរ

រាជធានីរខត្ត 

រនទីរ សហវ 

និងម្កសួងសាថ

ប័នទាងំ ២០ 

ម្ត្ូវបនទទួេ

ការកងទានំិង

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

ម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់

ផសពវផាយ 

ប័នទាងំ ២០ 

ម្ត្ូវបន

ទទួេការ

កងទា ំម្ត្ួត្

ពិនិត្យ និង

បនកណនំ

បកនថរដេ់រ

ស្រនតីទទួេ

បនទុកនន

ការោា នទាងំ

រនឹះពីររបៀប

កងទាមំ្ត្ួត្ពិនិ

ត្យ និងរោឹះ

ម្សាយបញ្ញា

បឋររេើ

ឧបករណ៍ប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន 
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២២.៤.១០.ររៀបចំ និងោក់ដំរណើរការ

សនធ នករារវាងម្បព័នធ FMIS និងម្បព័នធ

រផសងៗ 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

-សនធ នករាទិននន័យ

រវាងម្បព័នធ FMIS 

ជារយួម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិនករន

សាររពើពនធ (NRMIS) 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

អភិវឌ្ឍ និងោក់

ដំរណើរការ-សនធ នករា

ទិននន័យរវាងម្បព័នធ 

FMIS និងម្បព័នធពនធ

ោរ ម្ត្ូវបនសិកា 

ររៀបចំ អភិវឌ្ឍ និង

ោក់អនុវត្ត-សនធ នករា

ទិននន័យរវាងម្បព័នធ 

FMIS និងម្បព័នធ

ធនោរ ANZ Royal 

ម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍនិង

ោក់ដំរណើរការ 

-ឯកសារសដ ី

អំពីត្ម្រូវ

ការទិននន័យ 

និង

បរចចករទស

សនធ នករា

រវាងម្បព័នធ 

FMIS 

ជារយួ

ម្បព័នធពនធ

ោរ និង

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិន

ករនសារ

សាររពើពនធ 

(NRMIS) 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

រួចរាេ់-

សនធ នករា

រវាងម្បព័នធ 

-េកខណៈប

រចចករទសនន

ការសនធ នករា

ទិននន័យរវាង 

FMIS និង

ម្បព័នធពនធោរ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

អភិវឌ្ឍ

រួចរាេ់-សនធ ន

ករាទិននន័យ

រវាងម្បព័នធ 

FMIS ជារួយ

ម្បព័នធ 

NRMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

អភិវឌ្ឍ និង

ោក់ដំរណើរការ 

-ការរធវើ

សនធ នករា

ទិននន័យរវាង

ម្បព័នធ FMIS 

និងម្បព័នធពនធ

ោរ ម្ត្ូវបន

ជំរុញោក់ឱ្យ

ដំរណើរការ 

      



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 149 

FMIS និង

ម្បព័នធ

ធនោរ 

ANZ 

Royal ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់ និង

ោក់ដំរណើរ

ការ 

២២.៤.១១.សិកាអំពីការរធវើសនធ នករា

រវាងម្បព័នធ FMIS ជារួយម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងរបៀវត្សរស្រនតីរាជការសុីវិេរបស់

ម្កសួងរុខងារសាធារណៈ 

    ម្កុរការងារ

FMWG 

-សនធ នករាទិននន័យ

រវាងម្បព័នធ FMIS និង

ម្បព័នធរបៀវត្សរស្រនតីរាជ

ការម្ត្ូវបនសិកា និង

ជំរុញការអភិវឌ្ឍ 

 របយការណ៍

សដ ីអំពីេទធផេ

ការសិការេើ

សនធ នករា

ទិននន័យរវាង

ម្បព័នធ FMIS 

ជារយួម្បព័នធ

របៀវត្សរស្រនតី

រាជការម្ត្ូវបន

របយការណ៍

សដ ីអំពីេទធ

ផេការសិកា

រេើសនធ ន-

ករាទិននន័យ

រវាងម្បព័នធ 

FMIS ជារួយ

ម្បព័នធរបៀវត្ស

រស្រនតីរាជការ

របយការណ៍

សដ ីអំពីេទធ

ផេការសិកា

រេើសនធ ន-

ករាទិននន័យ

រវាងម្បព័នធ 

FMIS ជារួយ

ម្បព័នធរបៀវត្ស

រស្រនតីរាជការ
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ររៀបចំ និង

ោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំពិនិត្យ 

វាយត្នរ្រេើក

ទី១ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ ពិនិត្យ

វាយត្នរ្

រេើកទី២ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំពិនិត្យ 

វាយត្នរ្ 

រេើកទី៣ 

២២.៤.១២. វិភាគ្ និងររៀបចំឯកសារ

វាយត្នរ្អនកាក់ព័នធ និងការម្គ្ប់ម្គ្ង

ការផ្្លស់បដូរ 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ

FMWG 

ឯកសារវិភាគ្អនកាក់

ព័នធនឹងគ្រម្ម្មង 

(Stakeholders 

Analysis), ឯកសារ

វាយត្នរ្ការរម្ត្ៀរ

េកខណៈរបស់អនកាក់

ព័នធ និងឯកសារវិភាគ្

ផេប៉ាឹះាេ់ បន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

 ឯកសារវិភាគ្

អំពីអនកាក់ពន័ធ

នឹងគ្រម្ម្មង 

FMIS រៅតារ

ម្កសួងសាថ ប័ន

ងាីចំនួន ១៧ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

រួចរាេ់ 

(Stakeholder

s Analysis) 

ឧបករណ៍

វាយត្នរ្រេើ

ការរម្ត្ៀរ

េកខណៈកនុង

ការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

និងវិភាគ្រេើ

ផេប៉ាឹះាេ់ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

(CRA និង 

CIA) 

េទធផេនន

ការវាយត្នរ្

រេើការរម្ត្ៀរ

េកខណៈកនុង

ការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់  
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២២.៤.១៣.ពម្ងីកការយេ់ដឹង និងទាក់

ទាញការោំម្ទរេើការអនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS តារម្បព័នធ និងររធាបយ

ផសពវផាយនន ជនូដេ់ រស្រនតីរាជការ

និងសាធារណជនទរូៅ 

២០១៩ ២០២០ ម្កុរការងារ 

FMWG 

-ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត្៌ម្មន

ម្បចំម្ត្ីម្មស ឆ្ន ំ

២០១៩ របស់គ្រម្ម្មង 

FMIS ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

របឹះពុរព និង

ផសពវផាយ-សាធារណ

ជនទរូៅ បនទទួេ

ដំណឹងពី FMIS តាររ

យៈម្បព័នធផសពវផាយ

នន 

-រសចកដី

ម្ាង

ម្ពឹត្តិបម្ត្

ព័ត្៌ម្មនត្រ

១ ឆ្ន ំ

២០១៩ 

របស់

គ្រម្ម្មង 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់-

ព័ត្៌ម្មន វី

រដអូ និង 

Poster 

ទាក់ទាញ

រេើការអនុ

វត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

និង

ផសពវផាយ 

រៅរេើរគ្

-ម្ពឹត្តិបម្ត្

ព័ត្៌ម្មនត្រ១ 

ឆ្ន ំ២០១៩ ម្ត្ូវ

បនរបឹះពុរព 

និងផសពវផាយ-

ព័ត្៌ម្មន វរីដអ ូ

និង Poster 

ទាក់ទាញរេើ

ការអនុវត្ត

គ្រម្ម្មង FMIS 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

និងផសពវផាយ 

រៅរេើរគ្ទំព័រ 

និងបណាដ ញ

សងគរម្ត្ូវបន

រធវើបចចុបបននភាព 

-ម្ពឹត្តិបម្ត្

ព័ត្៌ម្មនត្រ២ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

ម្ត្ូវបនរបឹះ

ពុរព និង

ផសពវផាយ-

ព័ត្៌ម្មន វរីដ

អូ និង 

Poster ទាក់

ទាញរេើការ

អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

និង

ផសពវផាយរៅ

រេើរគ្ហទំព័រ 

និងបណាដ ញ

សងគរម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបននភាព-

ឧបករណ៍

-ម្ពឹត្តិបម្ត្

ព័ត្៌ម្មនត្រ

៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ម្ត្ូវបនរបឹះ

ពុរពផាយ 

និង

ផសពវផាយ- វី

រដអូ និង 

Poster ទាក់

ទាញរេើការ

អនុវត្ត

គ្រម្ម្មង 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

និង

ផសពវផាយ-

បន

ផសពវផាយ

អំពីម្បព័នធ 

FMIS ជូន

ដេ់និសសិត្

ននសាកេ

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 152 

ទំព័រ និង

បណាដ ញ

សងគរម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបនន

ភាព 

សម្មភ រសម្ម្មប់

ការផសពវផាយ

បកនថរអំពី 

FMIS ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចរាេ់  

 វិទាេ័យកនុង

រាជធានី

ភនំរពញ-

ព័ត្៌ម្មនអំពី 

FMIS រេើរគ្

ហទំព័រ និង

បណាដ ញ

សងគរម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបននភាព 
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២៣.១.ររៀបចំសត ង់ោរគ្ណរនយយសាធារណៈ

ម្សបតារសត ង់ោរ IPSAS និងោក់ឱ្យអនុវត្ត

ជា បរណត ើរៗតារេំោប់េរំោយ ម្ពរទាងំ

ផារភាជ បរ់ៅនឹងការ ពម្ងីកការរម្បើម្បស់ 

FMISម្សប តារត្ម្រូវការជាក់កសតងនិងបរងកើត្

ជរម្រើសសម្ម្មប់ការអនុវត្តជា ជំោនៗ រៅ

រកការអនុវត្ត គ្ណរនយយបងគរ 

    -ម្កុរម្បឹកា

ជាត្ិ

គ្ណរនយយ 

-អគ្គ.រត្

នោរ 

១. ម្កបខ័ណឌ សម្ម្មប់ការ

អនុវត្តគ្ណ រនយយតារ 

Cash Basis IPSAS 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និងោក់ 

ឱ្យអនុវត្ត  

២. របយការណ៍ IPSAS 

Cash Basis ឆ្ន ំ២០១៧ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំរេើរេូ

ោា នម្បព័នធ FMIS 

៣.សម្មសធាត្ុចនំនួបី 

រៅកនុងរបយ ការណ៍ 

IPSAS Cash Basis 

ម្ត្ូវបន កកេរអរដើរបីឱ្យ 

compliance តារ        

សតង់ោរ IPSAS Cash 

Basis  

            

២៣.១.១ ផសពវផាយម្បកាស សត ីពីសត ង់ោ

គ្ណរនយយ សាធារណៈរេូោា នសាច់ម្បក់ 

(៤០%) 

កកកោ ធន ូ '-ម្កុរម្បឹកា

ជាត្ិ

គ្ណរនយយ 

សតង់ោគ្ណរនយយសា

ធារណៈរូេោា នសាច់

ម្បក់ ម្ត្ូវបនផសពវផាយ 

និងបណតុ ឹះបណាត េដេ់

សាថ បន័សាធារណៈ

សម្ម្មប២់៥ រខត្តម្កុង 

    ផសពវផាយសត ង់

ោគ្ណរនយយ

សាធាណៈករពុ

ជារូេោខ ន

សាច់ម្បក់រៅ

រាជធានភីនំរពញ   

 បណតុ ឹះបណាត

េសត ង់ោ

គ្ណរនយយសា

ធារណៈករពុជា

សម្ម្មប២់៥ 

រខត្តម្កុង 
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២៣.១.២ ររៀបចកំផនការយទុធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ 

គ្ណរនយយសាធារណៈករពុជា (៣០%) 

រករា ធន ូ '-ម្កុរម្បឹកា

ជាត្ិ

គ្ណរនយយ 

រសចកតីម្ាងចុងរម្កាយ

ននកផនការយុទធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍគ្ណរនយយសា

ធារណៈករពុជា  ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់សម្ម្មប់

ម្បឹកាពិរម្ោឹះរោបេ់ 

និងអនុរត័្ 

បរងតើត្ម្កុរ

ការងារប

រចចករទស

សម្ម្មបក់ារ

ររៀបចំ

កផនការយទុធ

សាស្រសត

អភិវឌ្ឍ 

គ្ណរនយយ

សាធារណៈ

ករពុជា 

រសចកតីម្ាងទី

រួយ (១) នន

កផនការយទុធ

សាស្រសតអភិវឌ្ឍ 

គ្ណរនយយសា

ធារណៈករពុជា

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

រសចកតីម្ាងទី

ពីរ (២) នន

កផនការយទុធ

សាស្រសតអភិវឌ្ឍ 

គ្ណរនយយសា

ធារណៈករពុជា

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

រសចកតីម្ាង

ចុងរម្កាយនន

កផនការយទុធ

សាស្រសតអភិវឌ្ឍ

គ្ណរនយយសា

ធារណៈករពុជា  

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

រចួរាេ់សម្ម្មប់

ម្បឹកាពិរម្ោឹះ

រោបេ់ និង

អនុរត័្ 

    

២៣.១.៣ កំណត្់ម្កបខណឌ រាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈករពុជា (Conceptual 

Framework for Financial Reporting) 

(៣០%) 

រករា ធន ូ '-ម្កុរម្បឹកា

ជាត្ិ

គ្ណរនយយ 

រសចកតីម្ាងឯកសារម្កប

ខណខ ទសសនទានសត ីពី

ម្បព័នធគ្ណរនយយសាធារ

ណៈ រដើរបីឈានរៅអនុ

វត្តម្បព័នធគ្ណរនយយបងគរ 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

កំណត្់េកខ

ខណខ រោង

ការងារ 

(TOR) 

ជារួយអនក

ជំនញការ

បរាំង 

បរងតើត្ម្កុរ

ការងារបរចចក

រទសសម្ម្មបក់ារ

ររៀបចំម្កបខណឌ

រាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈករពុជា 

រសចកតីម្ាងទី

រួយ (១) នន

ម្កបខណឌ រាយ

ការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ

ករពុជា 

(Conceptual 

Framework 

for Financial 

Reporting) 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

រសចកតីម្ាងទី

ពីរ (២) នន

ម្កបខណឌ រាយ

ការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ

ករពុជា 

(Conceptual 

Framework 

for Financial 

Reporting) 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

    

២៣.១.១.កកេរអរបយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្សបតារ IPSAS Cash Basis។ 

កកកោ ធន ូ អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

សម្មសធាត្ុចនំនួបី រៅ

កនុងរបយ ការណ៍ 

    -សចូនករទី១

៖ររៀបចំរបយ

-សចូនករទី២

៖ររៀបចំរោេ
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IPSAS Cash Basis 

ម្ត្ូវបនកកេរអរដើរបីឱ្យ 

compliance តាររោេ

ការណ៍សត ង់ោរ IPSAS 

Cash Basis រកើនរ ើង។  

 (ពិនទុ: 0.5) 

ការណ៍សត ីពី

សាថ នភាព

គ្ណនី ម្បក់

បរញ្ញើជារូបិយប

ណណរៅធនោរ

តារអម្តារៅ

នងៃបទិបញ្ជ ី 

រដើរបីភាជ ប់កនុង

របយការណ៍ 

Disclosure 

Note 

-សចូនករទី២

៖ររៀបចំរោេ

ការណ៍កណនំ

សត ីពីការទទួេ

សាគ េ់ម្បត្ិបត្តិ

ការរូបិយប

ណណបររទស 

ការណ៍កណនំ

សត ីពីការទទួេ

សាគ េ់ម្បត្ិបត្តិ

ការរូបិយប

ណណបររទស 

-សចូនករទី៣

៖ កំណត្់

រោេការណ៍

បំម្ពួញត្រួេខ 

ចំណូេ

ចំណាយ 

(rounding 

policy)រៅកនុង

របយការណ៍ 

IPSAS Cash 

Basis 

២៣.១.២.ររៀបចំរបយការណ៍ IPSAS Cash 

Basis ឆ្ន ំ២០១៧ រេើរេូោា នម្បព័នធFMIS 

រករា ធន ូ អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

របយការណ៍ IPSAS 

Cash Basis ឆ្ន ំ២០១៧ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំរេើរេូ

ោា នម្បព័នធ FMIS 

 (ពិនទុ: 0.5) 

សចូនករទី

១៖ រធវើការ

កកេរអ 

Mapping 

កនុងការ

ររៀបចំ 

សចូនករទី១៖ 

រធវើការកកេរអ 

Mapping កនុង

ការររៀបចំ របយ

ការណ៍ IPSAS 

  សចូនករទី២

៖ របយ

ការណ៍ IPSAS 

Cash Basis 

ឆ្ន ំ២០១៧ រេើ

រូេោា នម្បពន័ធ 
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របយ

ការណ៍ 

IPSAS 

Cash Basis 

កនុងម្បព័នធ

FMIS   

Cash Basis 

កនុងម្បព័នធFMIS   

FMIS ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ។ 

២៣.២.កកេរអទម្រង់របយការណ៍អនុវត្ត

ងវិកាកដេម្ត្ូវរផាើរៅគ្ណៈរដារស្រនតី និងសាថ ប័

ននតី្ិបបញ្ញត្តិ  

    អគ្គ.ងវកិា 

អគ្គ.រត្នោ

ជាត្ិ 

FMWG 

១.ទម្រង់របយការណ៍

អនុវត្តងវកិា (របយ

ការណ៍សរិទធករា) ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

 ២. ទម្រង់របយការណ៍

អនុវត្តងវកិា (របយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) ម្ត្ូវ

បនកកេរអ 

            

២៣.២.១.កកេរអទម្រង់តារាងទិននន័យ

ចំណូេ និងចំណាយាក់កណាត េឆ្ន ំ 

(២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា ទម្រង់តារាងទនិនន័

ចំណូេ និងចណំាយ

ាក់កណាត េឆ្ន ំ ម្ត្ូវបន

កកេរអតារសាថ នភាព

ជាក់កសដង 

ទម្រង់តារាង

ទនិនន័

ចំណូេ និង

ចំណាយ

ាក់កណាត

េឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនសិកា

រ ើងវិញ 

និងកកេរអ

តារសាថ ន

ទនិននយ័ចំណូេ

និងចំណាយាក់

កណាត េឆ្ន ំងាី 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

ទនិននយ័

ចំណូេនិង

ចំណាយាក់ក

ណាត េឆ្ន ំងាី 

ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 
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ភាពជាក់

កសដង 

២៣.២.២. កកេរអទម្រង់របយការណ៍

សត ីពីការ     អនុវត្តចំណូេនិងចំណាយ

០៩ កខរដើរឆ្ន ំ តារសាថ នភាពជាក់កសដង

(២៥%) 

២០១៧ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា ទម្រង់របយការណ៍សត ី

ពីការអនុវត្តងវិកា ០៩ 

កខ ម្ត្ូវបនកកេរអ

តារសាថ នភាពជាក់

កសដង 

 ទម្រង់របយ

ការណស៍ត ីពីការ

អនុវត្តងវិកា 

០៩ កខ ម្ត្ូវ

បនសិកា

រ ើងវិញ និង

កកេរអតារ

សាថ នភាពជាក់

កសដង 

បយការណ៍

សត ីពីការ 

អនុវត្ត ងវិកា 

០៩ កខ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

របយការណ៍

សត ីពីការ 

អនុវត្ត ងវិកា 

០៩ កខ ម្ត្ូវ

បន

ផសពវផាយ 
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២៣.២.១កកេរអទម្រង់របយការណ៍អនុ

វត្តងវិកាកដេម្ត្ូវរផាើរៅគ្ណៈរដារស្រនតី 

និងសាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ។ 

ររសា កញ្ញញ  អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ចាប់ទូទាត្់ងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

កកេរអរុនោក់ ជូនទី

សត ីការគ្ណៈរដារស្រនតី។ 

(ពិនទុ:1) 

  -សូចនករទ១ី

៖ពិនិត្យនិង

វាយត្នរ្ទម្រង់

ននឯកសារាក់

ព័នធកនុងការ

ររៀបចំរសចកតី

ម្ាងចាប់សីតពី

ការទូទាត្់ងវិកា

រទរូៅរបស់រដា

សម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំ

ឆ្ន ំ។ 

-សូចនករទ២ី

៖កកេរអ

ទម្រង់ននឯក

សារាក់ព័នធ

ការររៀបចំរសច

កតីម្ាងចាប់សត ី

ពិការទូទាត្់

ងវិការទូរៅ

របស់រដា

សម្ម្មប់ការ

សូចនករទ២ី

៖កកេរអ

ទម្រង់ននឯក

សារាក់ព័នធ

ការររៀបចំរស

ចកតីម្ាង

ចាប់សត ីពិការ

ទូទាត្់ងវិកា

រទរូៅរបស់

រដាសម្ម្មប់

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្បចំឆ្ន ំ តារ

ការចំបច់។ 
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ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំ

ឆ្ន ំ តារការចំ

បច់។ 
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២៣.២.១.ររៀបចំ កកេរអ និងអភិវឌ្ឍ

របយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, របយការណ៍អនុ

វត្តងវិកា, របយការណ៍តារោនម្បត្ិបត្តិ

ការ និងរបយការណ៍សថ ិត្ិ រចញពីម្បព័នធ 

FMIS 

2019 2019 ម្កុរការងារ

FMWG 

-របយការណ៍អនុវត្ត

ងវិកា និងតារាង

ឧបសរព័នធសម្ម្មប់

ចាប់ទទូាត្់ម្ត្ូវបន

អភិវឌ្ឍ និងោក់

ដំរណើរការសាកេបង-

របយការណ៍តារោន

ម្បត្ិបត្តិការ កនុងម្បព័នធ 

FMIS ម្ត្ូវបនអភិវឌ្ឍ

បកនថរ-របយការណ៍

 វិភាគ្ និងសថ ិត្ិម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងអភិវឌ្ឍ 

-របយ

ការណ៍ 

“តារាង ខ 

ចំណាយ

ងវិកាថ្នន ក់

ជាត្ិ” ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

និងោក់

ដំរណើរការ

សាកេបង-

ឯកសារ

រោេសដ ី

អំពីត្ម្រូវ

ការទិននន័យ

និងរូបរនត

សម្ម្មប់

របយ-

ការណ៍

ចំនួន ៦

បកនថរបន

ររៀបចំ

រួចរាេ់ 

-របយការណ៍

ចំនួន ៦បកនថរ 

បនររៀបចំ

រួចរាេ់ និង

ោក់ដំរណើរការ

សាកេបង-ឯក

សាររោេសដ ី

អំពីត្ម្រូវការ

ទិននន័យ និងរូប

រនតសម្ម្មប់ 

របយការណ៍ 

និងតារាង

ឧបសរព័នធ

ចំនួន ៩ 

-ឯកសារ

រោេ

សម្ម្មប់

ររៀបចំរបយ

ការណ៍តារ

ោនម្បត្ិបត្តិ

ការតាររុខ

ងារនីរួយៗ 

របស់ម្បព័នធ 

FMIS និង

របយការណ៍

 វិភាគ្និងសថ ិត្ិ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

-របយការណ៍

តារោន

ម្បត្ិបត្តិការ

តាររុខងារ

នីរួយៗ 

របស់ម្បព័នធ 

FMIS និង

របយការណ៍

 វិភាគ្សថ ិត្ិម្ត្ូវ

បនអភិវឌ្ឍ

បកនថររៅកនុង

ម្បព័នធ FMIS 

និងោក់

ដំរណើរការ

សាកេបង 
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២៣.៣. ោក់ឱ្យអនុវត្តយនតការរដើរបីបញ្ចប់

ការចុឹះបញ្ជសីាររពើភ័ណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា និង

រធវើបចចុបបននភាពជាម្បចំ 

    អគ្គ.ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

និងចំណូេ

រនិករន

សាររពើពនធ 

អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១. េិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តាក់ព័នធនឹងបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ ម្ទពយសរប

ត្ិតរដា ម្ត្ូវបនបញ្ចប ់

២. ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័បញ្ជសីាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្ិតរដា ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យរម្បើម្បសស់ាក

េបងតារម្កសងួសាថ ប័ន

រួយចនំនួ(ម្ត្មី្មសទី១ 

និងម្ត្មី្មសទ២ី ឆ្ន ំ

២០១៩) 

១. ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័បញ្ជសីាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្ិតរដា ម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យអនុវត្តម្គ្ប់

ម្កសងួសាថ ប័ន និងរាជ

ធានីរខត្ត (ម្ត្មី្មសទី៣ 

និងទី៤ ឆ្ន ំ២០១៩) 

៣. របយការណ៍របកគ្ំ

រហើញម្កសងួសាថ បន័

កដេរនិចេូររួ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងបញ្ចូេ

អនសុាសន៍សម្ម្មប់ជំរញុ
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ម្បសិទធភាពននការអនុវត្ត  

៤. យនតការតារោននងិ

វាយត្នរ្រេើម្បសិទធភាព

ននការម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយ

សរបត្តិរដារបស់ម្កសងួ

សាថ បន័ ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 
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២៣.៣.១ ររៀបចំេិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្ត

ាក់ព័នធ រដើរបីពម្ងឹងការម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា 

២០១៩ ២០១៩ នយកោា ន

សាររពើ

ភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

ម្បកាសសត ីពីគ្ំរូ នន

រសៀវរៅបញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ឆ្ន ំរោេ និង

តារាងរកើនរ ើងនិង

ងយចុឹះនូវម្ទពយ

សរបត្តិរដាម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនម្បជុំ

ពិភាកា

ម្កុរការងារ

ជំនញ

កម្រិត្អគ្គ

នយក 

ោា ន 

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនម្បជុំ

ពិភាកាម្កុរ

ការងារជំនញ 

និងឆ្្ងកម្រិត្

អគ្គនយកោា

ន។ 

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនម្បជុំ

ពិភាកាម្កុរ

ការងារ

ជំនញ និង

ឆ្្ងកម្រិត្

អនតរអគ្គ

នយកោា ន 

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនោក់ជូន 

ថ្នន ក់ដឹកនំក

សហវ ពិនិត្យ 

 និងសរម្រច 

    

២៣.៣.២ ររៀបចំេិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្ត

ាក់ព័នធ រដើរបីពម្ងឹងការម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា 

២០១៩ ២០១៩ នយកោា ន

សាររពើ

ភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា 

ម្បកាសសត ីពីវិធាន និង

នីត្ិវិធីេរអិត្ននការ

ជម្រឹះបញ្ជ ីសាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិរដា  ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនម្បជុំ

ពិភាកា

ម្កុរការងារ

ជំនញ

កម្រិត្អគ្គ

នយកោា ន 

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនម្បជុំ

ពិភាកាម្កុរ

ការងារជំនញ 

និងឆ្្ងកម្រិត្

អគ្គនយកោា ន 

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនម្បជុំ

ពិភាកាម្កុរ

ការងារ

ជំនញ និង

ឆ្្ងកម្រិត្

អនតរអគ្គ

នយកោា ន 

ម្បកាសម្ត្ូវ

បនោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំក

សហវ ពិនិត្យ 

និងសរម្រច 
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២៣.៣.៣ ររៀបចំម្បព័នធព័ត្៌ម្មនវិទា

រដើរបីម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យននបញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា 

២០១៩ ២០១៩ នយកោា ន

បរចចក 

 វិទា

ព័ត្៌ម្មន 

និង នយក

ោា ន 

សាររពើ

ភណឌ ម្ទពយ 

សរបត្តិរដា 

ម្បព័នធព័ត្៌ម្មនវិទា

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ រដាម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

ពិនិត្យកក

សម្រួេករា

 វិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យ

ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

តារម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មន

 វិទា ម្សប

តារសាា រត្ី

ននសិកាខ

សាោ

កាេពីនងៃទី

១៦ កខវិចឆិ

កា ឆ្ន ំ

២០១៨ 

កនុងករណីកក

សម្រួេករាវិធី

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យម្ទពយ

សរបត្តិរដារួច 

នឹងពនិិត្យ

ពិភាកាជារយួ

 វិទាសាថ នរសដា

កិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ កនុងការ

ររៀបចំវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ

ជូនអាជាា ធរ

កាន់កាប់

(ដំណាក់កាេ

ទី១) 

រម្ោងររៀបចំ

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េជូន

អាជាា ធរកាន់

កាប់ 

(ដំណាក់

កាេទ២ី) 

ោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស់កម្រិត្

បឋរសម្ម្មប់

ម្កសួង 

 សាថ ប័ន ថ្នន ក់

កណាត េ 
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២៣.៣.១. ពម្ងឹងការកត្់ម្តា តារោន 

និងការចុឹះបញ្ជ ីសាររពើភណឌ ម្ទពយសរបត្តិ

រដារបស់កសហវកនុងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យបញ្ជ ីសាររពើភណឌ  និងរធវើបចចុបបនន

ភាពជាម្បចំ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

 ទិននន័យបញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា 

ឆ្ន ំ២០១៦-២០១៧ 

របស់អងគភាពរម្បើ

ម្បស់ថ្នន ក់រូេោា ននន

កសហវ ចំនួន ២៥

រាជធានីរខត្ត ម្ត្ូវបន

បញ្ចូេកនុងម្បព័នធ 

 ទិននន័យ

បញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

ឆ្ន ំ២០១៦-

២០១៧ 

របស់អងគ

ភាពរម្បើ

ម្បស់ថ្នន ក់

រូេោា ន

ននកសហ

វចំនួន ៧

រាជធាន-ី

រខត្ត ម្ត្ូវ

បនបញ្ចូេ

កនុងម្បព័នធ 

និងម្មន

របយ

ការណ៍ 

 ទិននន័យបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិរដា

ឆ្ន ំ២០១៦-

២០១៧ របស់

អងគភាពរម្បើ

ម្បស់ថ្នន ក់រូេ

ោា នននកសហ

វចំនួន ៦ រាជ

ធានី-រខត្ត ម្ត្ូវ

បនបញ្ចូេកនុង

ម្បព័នធ និងម្មន

របយការណ៍ 

  

 ទិននន័យបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិ

រដាឆ្ន ំ២០១៦-

២០១៧ របស់

អងគភាពរម្បើ

ម្បស់ថ្នន ក់

រូេោា នននក

សហវចំនួន 

៦ រាជធានី-

រខត្ត ម្ត្ូវបន

បញ្ចូេកនុង

ម្បព័នធ និង

ម្មនរបយ

ការណ៍ 

  

 ទិននន័យបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិ

រដាឆ្ន ំ២០១៦-

២០១៧ របស់

អងគភាពរម្បើ

ម្បស់ថ្នន ក់

រូេោា នននក

សហវចំនួន 

៦ រាជធានី-

រខត្ត ម្ត្ូវបន

បញ្ចូេកនុង

ម្បព័នធ និង

ម្មនរបយ

ការណ៍ 
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២៣.៣.២. ររៀបចំោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យបញ្ជ ីសាររពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដាសម្ម្មប់អងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

ថ្នន ក់កណាត េ និងថ្នន ក់រូេោា ន ននក

សហវ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

អងគភាពរម្បើម្បស់ថ្នន ក់

កណាត េចំនួន០៤ននក

សហវ ម្ត្ូវបនផតេ់ 

User សម្ម្មប់រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យបញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា

របស់កសហវ  

  អងគភាពរម្បើ

ម្បស់ថ្នន ក់    

កណាត េចំនួន

០៤  ម្ត្ូវបនផត

េ់ User 

សម្ម្មប់រម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ

សាកេបងជំ

ោ នដំបូង 

អងគភាពរម្បើ

ម្បស់ថ្នន ក់   

កណាត េ

ចំនួន០៤ 

បន 

ពិនិត្យនិង

រផទៀងផ្លទ ត្់

ទិននន័យកនុង

ម្បព័នធ និង

ម្មនរត្ិ (ឬ

ឯកសារ) 

វាយត្នរ្ 

      

២៣.៣.៣.ររៀបចំរសច- កតីពនយេ់

កណនំសត ីពីការររៀបចំបញ្ជ ីសាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិរដាសម្ម្មប់រម្បើម្បស់នផទកនុង

របស់ម្កសួងរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រសចកតីពនយេ់កណនំ

សត ីពីការររៀបចំបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដាសម្ម្មប់រម្បើ

ម្បស់នផទកនុងរបស់ក

សហវ.ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

ផសពវផាយកណនំ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត  

  សិកានិង

ម្បរូេធាត្ុ

ចូេ រដើរបី

រម្ត្ៀរររៀបចំ

រសចកតីពនយេ់

កណនំសត ីពីការ

ររៀបចំបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ

ម្ទពយសរបត្តិរដា

សម្ម្មប់រម្បើ

រសចកតីម្ាង

រសចកតី

ពនយេ់

កណនំសត ីពី

ការររៀបចំ

បញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

សម្ម្មប់រម្បើ

ម្បស់នផទកនុង

រសចកតី

ពនយេ់

កណនំសត ីពី

ការររៀបចំ

បញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

សម្ម្មប់រម្បើ

ម្បស់នផទកនុង

របស់កសហវ
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ម្បស់នផទកនុង

របស់កសហវ. 

របស់កសហវ

.ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចរាេ់ 

រដើរបីោក់ឆ្្ង

ថ្នន ក់ដឹកនំ

ម្កសួង ពិ

និត្យ និង

សរម្រច 

.ម្ត្ូវបនចង

ម្កង និងោក់   

ឱ្យអនុវត្តរៅ

អងគភាពរម្បើ

ម្បស់ទាងំ

ថ្នន ក់កណាត េ 

និងថ្នន ក់រូេ

ោា ន ននក

សហវ. 
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២៣.៣.៤. សម្របសម្រួេ និងោំម្ទ

ដេ់ការកសាងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងចំណូេ

រិនករនសាររពើពនធ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរិនករន

សាររពើពនធ ដំរណើរការ

រេើឧបករណ៍ទរូស័ពទនវ

ឆ្្ត្ រេើរុខងារកដេ

បនកំណត្់ 

-ឯកសារ

ត្ម្រូវការ

សម្ម្មប់ក

សាង

ឧបករណ៍ 

-ឧបករណ៍

សម្ម្មប់រធវើ

សនធ នករា

ជារយួម្បព័នធ 

FMIS បនក

សាងរួចរាេ់ 

-បនបញ្ចប់ការ

រធវើ Test សាក

េបងឧបករណ៍

សម្ម្មប់រធវើ

សនធ នករា

ជារយួម្បព័នធ 

FMIS 

-ឯកសារត្ម្រូវ

ការ សម្ម្មប់

ររៀបចំនិងក

សាងម្បព័នធ 

NRMIS រេើ

ឧបករណ៍

ទរូស័ពទនវឆ្្ត្ 

-ម្មនគ្ំរូប្ង់ 

(prototype) 

ម្បព័នធ 

NRMIS រេើ

ឧបករណ៍

ទរូស័ពទនវឆ្្ត្ 

-ម្បព័នធ 

NRMIS 

ដំរណើរការ

រេើឧបករណ៍

ទរូស័ពទនវឆ្្ត្ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 169 

២៣.៣.៥. ររៀបចំោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យបញ្ជ ីសាររពើភណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដាសម្ម្មប់អងគភាពរម្បើម្បស់រៅ

ថ្នន ក់កណាត េ និងថ្នន ក់រូេោា ន ននក

សហវ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ និងសម្មភ

រៈ 

ការិោេ័យ សម្ម្មប់

នយកោា នបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន បនអភិវឌ្ឍ

រួចរាេ់និងោក់ 

ឱ្យរម្បើម្បស ់

-ឯកសារ

ត្ម្រូវការ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង 

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

បញ្ជ ីសាររពើ

ភណឌ  និង 

សម្មភ រៈ

ការិោេ័

យ សម្ម្មប់

នយកោា ន 

បរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន 

បនបញ្ចប់

ការកសាង 

៤០% 

-ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ  

និងសម្មភ រៈ

ការិោេ័យ 

សម្ម្មប់នយក

ោា នបរចចក

 វិទាព័ត្៌ម្មន 

បនបញ្ចប់ការ

កសាង ៨០% 

-ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ  

និង  

សម្មភ រៈ

ការិោេ័យ 

សម្ម្មប់

នយកោា ន 

បរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន បន

បញ្ចប់ការ

កសាង និង

ោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស់សាក

េបង 

-ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភណឌ  

និងសម្មភ រៈ

ការិោេ័យ 

សម្ម្មប់ 

នយកោា នប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន ោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់

ជាផូ្វការ 
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២៤.១. បរងកើត្ឱ្យម្មនទណឌ ករារដាបេសរ 

ម្សប ចំរាឹះកំហុសឆ្គង 

 ឬការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសា 

ធារណៈ រិនសរម្សប  

និងោា នម្បសទិធភាព 

    ម្កុរម្បឹកា

នតី្ិករា 

អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

  

១.ទណឌ ករារដាបេសរ

ម្សបចំរាឹះកំហុសឆ្គង ឬ

ការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសា

ធារណៈរនិសរម្សប 

និងោា នម្បសទិធភាព ម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

            

២៤.១.១ ររៀបចំកម្រងសម្រង់វិធានការ

រួរននការោក់ទណឌ ករាហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៤

២០១៩ 

ម្កុរម្បឹកា

នីត្ិករា 

រសៀវរៅកម្រងសម្រង់

 វិធានការររួននការ

ោក់ទណឌ ករាហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចសម្ម្មប់របឹះ

ពុរព 

ម្បរភទ

ទណឌ ករា

កនុង វិស័

យចំណាយ

សាធារណៈ 

ដេ់

ម្បរភទ

ទណឌ ករា

កនុង វិស័យ

គ្យនិងរោា

ករ នន

កម្រង

សម្រង់ 

ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យ 

ម្បរភទ

ទណឌ ករាកនុងវិ

ស័យពនធោរ 

ដេ់ម្បរភទ

ទណឌ ករាកនុងវិ

ស័យេទធករា

សាធារណៈ នន

កម្រងសម្រង់ 

ម្ត្ូវបនពនិិត្យ 

រផទៀងផ្លទ ត្់ 

បញ្ចប់ម្គ្ប់

ទិដាភាពកម្រិត្

ថ្នន ក់ដឹកនំ 

េកន 

រសៀវរៅ

កម្រងសម្រង់ 

ម្ត្ូវបនពនិិ

ត្យអនុរ័ត្

ម្គ្ប់ទិដាភាព

កម្រិត្ឯក

ឧត្តរអនុ

ម្បធានម្បចំ

ការម្កុរ

ម្បឹកានីត្ិករា 

កម្រងម្ត្ូវ

បនកកេរអ 

រចនសម្ម្មប់

ការរបឹះពុរព 
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រផទៀងផ្លទ ត្់ 

បញ្ចប់ម្គ្ប់

ទិដាភាព

កម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំ េក

ន 



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 172 

២៤.១.១. ចងម្កងនិងបរងកើត្ឱ្យ

ម្មនទណឌ ករារដាបេសរម្សបចំរាឹះ

កំហុសឆ្គង ឬ ការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធានសា

ធារណៈរិនសរម្សប និងោា នម្បសិទធភា

ព។ ទណឌ ករារនឹះ ម្ត្ូវកចងរៅកនុងេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិយុត្ត និងរធវើការផសពវផាយ

និងកណនំឱ្យបនទេូំទោូយ។ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ទណឌ ករារដាបេសរ

ម្សបចំរាឹះកំហុសឆ្គង 

ឬ ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធានសាធារណៈ

រិនសរម្សប និងោា ន

ម្បសិទធភាព ម្មនកចង

រៅកនុងេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្តកដេរៅម្មន

ជាធរម្មន ម្ត្ូវបនរធវើ

បចចុបបននភាព ចងម្ក

ង។  

(ពិនទុ:1) 

សូចនករទ ី

១៖ម្បរូេ

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត ាក់

ព័នធនឹង

ទណឌ ករារដា

បេសរ

ម្សប

ចំរាឹះ

កំហុសឆ្គង

ឬការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធានសា

ធារណៈ 

រិនសរ

ម្សបនិង

ោា នម្បសិទធិ

ភាព កដេ

សថ ិត្កនុង

កដនសរត្ថ

កិចចរបស់

សូចនករទ ី២

៖បនតម្បរូេ

េិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្ត ាក់

ព័នធនឹង

ទណឌ ករារដាប

េសរម្សប

ចំរាឹះកំហុស

ឆ្គងឬការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធានសាធារ

ណៈ រិនសរ

ម្សប និងោា ន

ម្បសិទធិភាព

កដេ 

 សថ ិត្កនុងកដន

សរត្ថកិចចរបស់

អគ្គនយកោា ន

រត្នោរជាត្ិ។ 

សូចនករទ ី

៣៖សិកាពី

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត ាក់ព័នធ

នឹងទណឌ ករា

រដាបេសរ

ម្សបចំរាឹះ

កំហុសឆ្គងឬ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធានសា

ធារណៈ រិន

សរម្សប 

និងោា ន

ម្បសិទធិភាព 

កដេសថ ិត្កនុង

កដនសរត្ថ

កិចចរបស់អគ្គ

នយកោា ន

រត្នោរជា

ត្ិ។ 

សូចនករទ ី

៤៖ ទណឌ ករា

រដាបេសរ

ម្សបចំរាឹះ

កំហុសឆ្គង ឬ 

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ធនធានសា

ធារណៈរិន

សរម្សប 

និងោា ន

ម្បសិទធភាព 

ម្មនកចងរៅ

កនុងេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេរៅ

ម្មនជា

ធរម្មន  ម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបននភាព 

និង ចងម្ក

ង។ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 173 

អគ្គនយក

ោា នរត្

នោរជា

ត្ិ។ 

២៤.២.ររៀបចនំិងោក់ឱ្យអនុវត្តទម្រង់របយ

ការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តងវិកាម្បចំម្ត្មី្មស 

ឆ្ម្មសនិងម្បចំឆ្ន ំ 

    អគ្គ.ងវកិា 

អគ្គ

រេខាធកិារ

ោា ន 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១.ទម្រង់របយការណ៍ងាី

ម្ត្ូវបនបនតកកេរអ និង

ោក់ឲ្យម្គ្ប់ម្កសងួ សាថ ប័

នអនវុត្ត 
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២៤.២.១.ពិនិត្យនិងតារោន រេើរបយ

ការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អងគភាពងវិកា 

ម្កសួង-សាថ ប័នតារសាថ នភាពជាក់កសដង 

២០១៩ ២០១

៩ 

អគ្គ.ងវិកា ទម្រង់របយការណ៏

ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំម្ត្ីម្មស 

ឆ្ម្មសនិងម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនអនុវត្តតារ

ម្កសួង- 

សាថ ប័ន  

ទម្រង់

របយការ

ណ៏ហិរញ្ញ

វត្ថុម្បចំម្ត្ី

ម្មស  ម្ត្ូវ

បន 

អនុវត្តតារ

ម្កសួង-សាថ

ប័ន  

ទម្រង់របយ

ការណ៏ហិរញ្ញ

វត្ថុម្បចំម្ត្ី

ម្មស  ម្ត្ូវបន 

អនុវត្តតារ

ម្កសួង-សាថ ប័ន  

ទម្រង់របយ

ការណ៏ហិរញ្ញ

វត្ថុម្បចំម្ត្ី

ម្មស និង

ឆ្ម្មស  ម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត

តារម្កសួង-

សាថ ប័ន  

ទម្រង់របយ

ការណ៏ហិរញ្ញ

វត្ថុម្បចំ

ឆ្ម្មសនិង

ម្បចំឆ្ន ំ  ម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត

តារម្កសួង-

សាថ ប័ន  

    

២៤.២.២ ពិនិត្យ និងតារោនរេើរបយ

ការណ៏សរិទធិករា/េទធផេរបស់អងគភាព

ងវិកាម្កសងួសាថ ប័ន តារសាថ នភាពជាក់

កសដង 

២០១៩ ២០១

៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៏សរិទធ

ករា/េទធផេ ម្បចំ

ឆ្ម្មស និងម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនអនុវត្តតារ

ម្កសួង-សាថ ប័ន 

  របយការណ៏

សរិទធករា/េទធ

ផេ ម្បចំ

ឆ្ម្មសបនអនុ

វត្តតារម្កសួង-

សាថ ប័ន 

របយការណ៏

សរិទធករា/

េទធផេ 

ម្បចំឆ្ម្មស 

និងម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនអនុ

វត្តតារ

ម្កសួង-សាថ ប័

ន 

របយការណ៏

សរិទធករា/

េទធផេ 

ម្បចំឆ្ម្មស 

និងម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនអនុ

វត្តតារ

ម្កសួង-សាថ ប័

ន 
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២៤.២.១ ពិនិត្យ និងកកសម្រួេទម្រង់

របយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តងវិកាម្បចំ

ម្ត្ីម្មសឆ្ម្មស 

 និងម្បចំឆ្ន ំ តារសាថ នភាព ជាក់កសតង 

(៥០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា ទម្រង់របយការណ៍

វឌ្ឍនភាពអនុវត្តងវិកា

ម្បចំម្ត្ីម្មសឆ្ម្មស

និងម្បចំឆ្ន ំបនកក

សម្រួេតារសាថ នភាព

ជាក់កសតង 

ទម្រង់

របយ

ការណ៍

វឌ្ឍនភាព

អនុវត្ត

ងវិកា 

(របយ

ការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ) 

ម្បចំម្ត្ី

ម្មស ម្ត្ូវ

បនកក

សម្រួេ 

ទម្រង់របយ

ការណវ៍ឌ្ឍន

ភាពននេទធ

ផេ ម្បចំ

ឆ្ម្មស ម្ត្ូវ

បនកកសម្រួេ

សម្រួេ 

  ទម្រង់របយ

ការណវ៍ឌ្ឍន

ភាពននេទធ

ផេម្បចំឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបន កក

សម្រួេ

សម្រួេ 

    

២៤.២.២ ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងកកសម្រួេ

ទម្រង់របយការណ៍ននការរធវើនិយ័ត្ករា  

(៥០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា ទម្រង់របយការណ៍នន

ការរធវើនិយ័ត្ករា ម្ត្ូវ

បនកកសម្រួេ 

    ទម្រង់របយ

ការណ៍ននការ

រធវើនិយ័ត្ករា 

ម្ត្ូវបនកក

សម្រួេ 
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២៤.២.១. ររៀបចំបូកសរុបរបយការណ៍

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរ្ការអនុវត្តងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ២០១៨ និងាក់កណាត េឆ្ន ំ

២០១៩ របស់ កសហវ.  

២០១៩ ២០១៩ ន.រដាបេ

និងហិរញ្ញ

វត្ថុ  (ការិ.

កផនការ

ងវិកា) 

របយការណ៍ម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យ និងវាយត្នរ្ការ

អនុវត្តងវិកាម្បចំឆ្ន ំ

២០១៨ និងាក់កណាត

េឆ្ន ំ២០១៩  របស់ ក

សហវ. ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងោក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ

ម្បជុំ 

របយ

ការណ៍ម្ត្ួត្

ពិនិត្យ និង

វាយត្នរ្

ការអនុវត្ត

ងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ២០១៨ 

របស់ ក

សហវ. ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំម្បជុំ

ជារយួអងគ

ភាពងវិកា 

ននកហសវ. 

  របយការណ៍

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងវាយត្នរ្

ការអនុវត្ត

ងវិកាាក់ក

ណាត េ 

២០១៩ របស់ 

កសហវ. ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ  

និងោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ

ម្បជុំជារយួ

អងគភាពងវិកា 

ននកហសវ. 
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២៤.៣. ពម្ងឹងការម្ត្ួត្ពិនតិ្យរេើម្បព័នធ

ព័ត្៌ម្មនវទិា និង FMIS (IT audit) 

    អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

១.អងគភាពចំននួ ៦ 

រម្ការឱ្វាទ កសហវ ម្ត្ូវ

បនរធវើសវនករារេើ

ម្បព័នធ FMIS 

២. អងគភាពងវិកាចំននួ 

៤ននម្កសងួសាថ បន័ ម្ត្ូវ

បនម្ត្ួត្ពិនតិ្យរេើការ

អនុវត្ត FMIS 

            

២៤.៣.១ ម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើការអនវុត្ត

ម្បព័នធ FMIS ននអងគភាពរម្ការឱ្វាទ ក

សហវ 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

អងគភាពរម្ការឱ្វាទ ក

សហវចំនួន ៦រោេ

រៅ ម្ត្ូវបនរធវើសវន

ករារេើម្បព័នធ FMIS 

និងរចញរបយការណ៍

សវនករា(ទរៃន់

០,៥០) 

អងគភាព

រម្ការឱ្

វាទកសហ

វចំនួន ១

រោេរៅ 

ម្ត្ូវបនរធវើ

សវនករា

រេើម្បព័នធ 

FMIS(

ទរៃន់ 

១,០០) 

អងគភាពរម្ការ

ឱ្វាទ កសហវ 

ចំនួន ១ រោេ

រៅ ម្ត្ូវបន

រធវើសវនករារេើ

ម្បព័នធ FMIS 

(ទរៃន់ ១,០០) 

អងគភាព

រម្ការឱ្វាទ

កសហវចំនួន 

២ រោេរៅ 

ម្ត្ូវបនរធវើ

សវនករារេើ

ម្បព័នធ 

FMIS(ទរៃន់ 

០,៥០) 

អងគភាព

រម្ការឱ្វាទ 

កសហវ 

ចំនួន ២ 

រោេរៅ 

ម្ត្ូវបនរធវើ

សវនករារេើ

ម្បព័នធ FMIS 

(ទរៃន់ 

០,៥០) 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 178 

២៤.៣.២ ម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើការអនវុត្ត

ម្បព័នធ FMISននអងគភាពងវិការបស់

ម្កសួងសាថ ប័ន(ទរៃន់០,៥០) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

អងគភាពងវិកានន

ម្កសួង សាថ ប័នចំនួន 

៤ ម្ត្ូវបនរធវើសវនករា

រេើម្បព័នធ FMIS និង

រចញរបយការណ៍

សវនករា (ម្កសួង

សាធារណការនិងដឹក

ជញ្ជូន ម្កសងួររៀប ចំ

កដនដី នគ្របូនីយករា 

និងសំណង់,ម្កសួង

រទស ចរណ៍ និង

ម្កសួងការងារ និងប

ណតុ ឹះបណាត េវិជាជ ជីវៈ) 

    ម្កសួង សាថ ប័

ន ចំននួ ២ 

រោេរៅ 

ម្ត្ូវបនរធវើ

សវនករារេើ

ម្បព័នធ FMIS 

(ទរៃន់ 

០,៥០) 

ម្កសួង សាថ ប័

ន ចំននួ ២

រោេរៅ 

ម្ត្ូវបនរធវើ

សវនករារេើ

ម្បព័នធ FMIS 

(ទរៃន់ 

០,៥០) 

    

២៥. បរងកើនត្ម្្មភាពងវកិា ២០១៩   

  
សនទសសនក៍ារសទងរ់ត្តិ្ម្្ម

ភាពងវកិាខពងជ់ាងរនុ 

            

២៥.១. បរងកើនការចេូររួសាធារណៈជនកនុង

ដំរណើរការងវិកា 

    អគ្គ.ងវកិា 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១.រវទិកាសាធារណៈសត ីពី

ម្កបខណឌ  ម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចច 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

២.កិចចពិរម្ោឹះរោបេ់

តារវិស័យម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ
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២៥.១.១ ររៀបចំរវទិកា  សាធារណៈសដ ីពី

ម្កបខណឌ ម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចចនិងម្កបខណឌ  

ងវិកា  (៣០%)  

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា រវទិកាសាធារណៈ សដ ី

ពីម្កបខណឌ  ម្ម៉ា ម្កូ

រសដាកិចច និងម្កប

ខណឌ ងវិកាម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រវទិកាសា

ធារណៈ  

សដ ីពីម្កប

ខណឌ ម្ម៉ា ម្កូ

រសដាកិចច 

និងម្កប

ខណឌ ងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

          

២៥.១.២ កកេរអនិងររៀបចំខឹ្រសារ

សរងខបម្បត្ិបត្តិសត ីពីរសចកតីម្ាងចាប់

ម្បចំឆ្ន ំ (៣០%) 

    អគ្គ.ងវិកា ឯកសាររសចកដីពនយេ់

សរងខបសដ ីពីរសចកដី

ម្ាងចាប់សដ ីពីហិរញ្ញ

វត្ថុសម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    ទម្រង់ខ្ឹរ

សារសរងខប

ម្បត្ិបត្តិសត ីពី

រសចកតីម្ាង

ចាប់ងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

រ ើងវិញ និង

កកសម្រួេ 

ទម្រង់ខ្ឹរ

សារសរងខប

ម្បត្ិបត្តិសត ីពី

រសចកតីម្ាង

ចាប់ងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 180 

២៥.១.៣ ររៀបចំរសៀវរៅងវិកាសរងខប

ននចាប់ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ (៤០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា រសៀវរៅងវិកាសរងខប

ននចាប់ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ  

    ទម្រង់

រសៀវរៅ

ងវិកាសរងខប 

ននចាប់ងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ   

(ឆ្ន ំបនទ ប់) 

ម្ត្ូវបនពិ

និត្យរ ើងវិញ 

និងកកេរអ  

រសៀវរៅ

ងវិកាសរងខប

ននចាប់ងវិកា

ឆ្ន ំបនទ ប់ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    

២៥.១.១.បស្រញ្ញជ បការយេ់ដឹងដេស់ា

ធារណៈជនអំពីសាថ នភាពនិង 

ទសសនវិស័យរសដាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុសា

ធារណៈករពុជា(៧០%) 

ររសា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១. រវទិកាសាធារណៈ

សត ីពីម្កបខណឌ ម្ម៉ា ម្កួ

រសដាកិចច ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

  

រវទិកាសាធារ

ណៈសត ីពីម្កប

ខណឌ ម្ម៉ា ម្កួ

រសដាកិចច ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    

    

២៥.១.២.ររៀបចំសិកាខ សាោពិរម្ោឹះ

រោបេ់រេើទិសរៅងវិកា និងរោេ

នរោបយ  

(៣០%) 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១.សិកាខ សាោពិរម្ោឹះ

រោបេ់រេើវិស័យ

អាទិភាពចំនួន ០២ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ   

  សិកាខ សាោ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់រេើវិ

ស័យអាទិភាព

ចំនួន ០២ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

      



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 181 

២៥.២. បរងកើនការផសពវផាយឯកសារងវិកា     អគ្គ.ងវកិា 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

NAA 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

១.សារាចរររៀបចំកផនការ

យុទធសាស្រសតងវកិា និង

កញ្ចប់ងវកិាម្ត្ូវបន

ផសពវផាយរេើរគ្ហរទំព័រ 

២.របយការណ៍ម្ត្តួ្ពិនិ

ត្យងវកិាាក់កណាត េឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបនផសពវផាយ  

៣.ចាប់ទូទាត្់ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

៤. របយការណ៍សវន

ករារេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្ត្ូវ

បន ផសពវផាយរេើរគ្ហ

ទំព័ររបស់អជ.ស 

៥. ងវិកាសរងខបម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ (Budget in 

Brief) 

៦. តារាងម្បត្ិបត្តកិារ

ហិរញ្ញវត្ថុ (TOFE & 

GFS) ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

៧. ងវកិាសរងខបរបស់រដា

បេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវ

បនផសពវផាយជាសាធារ

            



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 182 

ណៈ 

៨. ខ្ឹរសារសរងខបននរស

ចកតីម្ាងចាប់សត ីពីហិរញ្ញ

វត្ថុសម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយជាសាធារណៈ 

៩. ម្កបខណឌ ម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចចម្ត្ូវបនផសពវផាយ 

២៥.២.១ ផសពផាយខឹ្រសារសរងខបសត ីពី

រសចកតីម្ាងចាប់ងវិកាម្បចំឆ្ន ំបនទ ប់ពី

ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្គ្ណរដារស្រនតី (៤០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ បនទ ប់ពី

ម្ត្ូវបនអនុរ័ត្គ្ណ

រដារស្រនតី ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

      ខឹ្រសារ

សរងខប សត ីពី

រសចកតីម្ាង

ចាប់ងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បន

ផសពវផាយ 

    

២៥.២.២  ផសពវផាយរសៀវរៅងវិកា

សរងខប (Budget inbrief)ននចាប់ងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ (៣០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា រសៀវរៅងវិកាសរងខប

ននចាប់ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបនផសពវផាយ  

រសៀវរៅ

ងវិកា

សរងខបនន

ចាប់ងវិកា

ឆ្ន ំ ២០១៨ 

ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ  
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២៥.២.៣  ផសពវផាយសារាចរររៀបចំ

កផនការយុទធសាស្រសតងវិកា និងកញ្ចប់

ងវិកា (៣០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា     សារាចរររៀបចំ

កផនការយុទធ

សាស្រសតងវិកា 

និងកញ្ចប់

ងវិកាម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

        

២៥.២.៤  ផសពវផាយសារាចរកណនំសដ ី

ពីការ  អនុវត្តចាប់សដ ីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់

ការម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ ២០១៩ (១០%) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា         សារាចរ

កណនំសដ ីពី

ការ  អនុវត្ត

ចាប់សដ ីពី

ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ម្មប់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ 

២០១៩ ម្ត្ូវ

បន

ផសពវផាយ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 184 

២៥.២.៥. សម្របសម្រួេររៀបចំកិចច

ម្បជុំបូកសរុបការអនុវត្តកផនការ

សករាភាពម្បចំឆ្ម្មសម្បចំ៩កខ និង

ម្បចំឆ្ន ំ ននអគ្គនយកោា នងវិកា  

(៣០%) 

រករា 

២០១៩ 

   ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា កិចចម្បជុំបូកសរុប និង

វាយត្នរ្ ការអនុវត្ត

កផនការសករាភាព

ម្បចំឆ្ម្មស  ម្បចំ

០៩ កខ និងម្បចំឆ្ន ំ

របស់អគ្គនយកោា ន

ងវិកា 

  បនសម្រប

សម្រួេររៀបចំ

កិចចម្បជុំបូក

សរុប និងវាយ

ត្នរ្ការអនុវត្ត

កផនការ

សករាភាព

ម្បចំឆ្ម្មស 

របសអ់គ្គ

នយកោា ន

ងវិកា 

បនសម្រប

សម្រួេ

ររៀបចំកិចច

ម្បជុំបូកសរុប 

និងវាយត្នរ្

ការអនុវត្ត

កផនការ

សករាភាព

ម្បចំ ៩កខ 

របសអ់គ្គ

នយកោា ន

ងវិកា 

បនសម្រប

សម្រួេ

ររៀបចំកិចច

ម្បជុំបូកសរុប 

និងវាយត្នរ្

ការអនុវត្ត

កផនការ

សករាភាព

ម្បចំឆ្ន ំ 

របសអ់គ្គ

នយកោា ន

ងវិកា 

    

២៥.២.១. ពម្ងឹងការគ្ុណភាព និងកក

េរអការររៀបចំរបយការណ៍រសដាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្ម្មប់

ផសពវផាយដេ់សាធារណជនឱ្យបនទាន់

រពេរវោ(ម្មន ៤ សូចនករ)(៧០%) 

រករា

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

ន.សថ ិត្ិ និង

 វិភាគ្រសដា

កិចច 

១.ម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញ

វត្ថុរដា (សតង់ោរ 

TOFE) ម្បចំកខម្ត្ូវ

បនរចញផាយរេើរគ្

ហទំព័រម្កសួងរិន

រេើសពី២សបត ហ៍

បនទ ប់ពីោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ (រសចកតីសរងខប

ននរបយការណ៍ជា

 ម្បរូេ 

ចងម្កង

ទិននន័យ ពិ

និត្យរផទៀង

ផ្លទ ត្់ 

ររៀបចំ និង

ផសពវផាយ 

របយ

ការណ៍

ម្បត្ិបត្តិ

 ម្បរូេ ចង

ម្កងទិននន័យ ពិ

និត្យរផទៀងផ្លទ ត្់ 

ររៀបចំ និង

ផសពវផាយ 

របយការណ៍

ម្បត្ិបត្តិការ

ហិរញ្ញវត្ថុរដា 

(សតង់ោរ 

TOFE) ជា

 ម្បរូេ ចង

ម្កងទិននន័យ 

ពិនិត្យរផទៀង

ផ្លទ ត្់ ររៀបចំ 

និង

ផសពវផាយ 

របយការណ៍

ម្បត្ិបត្តិការ

ហិរញ្ញវត្ថុរដា 

(សតង់ោរ 

 ម្បរូេ ចង

ម្កងទិននន័យ 

ពិនិត្យរផទៀង

ផ្លទ ត្់ ររៀបចំ 

និង

ផសពវផាយ 

របយការណ៍

ម្បត្ិបត្តិការ

ហិរញ្ញវត្ថុរដា 

(សតង់ោរ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 185 

ភាសាកខារនិង

អង់រគ្្ស) 

ការហិរញ្ញ

វត្ថុរដា (សត

ង់ោរ 

TOFE) ជា

ម្បចំកខ

រេើរគ្

ហទំព័រ

ម្កសួង 

ម្បចំកខរេើរគ្

ហទំព័រម្កសួង 

TOFE) ជា

ម្បចំកខរេើ

រគ្ហទំព័រ

ម្កសួង 

TOFE) ជា

ម្បចំកខរេើ

រគ្ហទំព័រ

ម្កសួង 

២៥.២.១. ពម្ងឹងការគ្ុណភាព និងកក

េរអការររៀបចំរបយការណ៍រសដាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្ម្មប់

ផសពវផាយដេ់សាធារណជនឱ្យបនទាន់

រពេរវោ 

(ម្មន ៤ សូចនករ) 

(៧០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

ន.សថ ិត្ិ និង

 វិភាគ្រសដា

កិចច 

២.របយការណ៍សថ ិត្ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរោា ភិបេ

ថ្នន ក់ជាត្ិ (GFS 

budgetary Central 

Govt) ម្បចំកខ និងសថ ិ

ត្ិថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(GFS Local Govt) 

ម្បចំឆ្ម្មស ម្ត្ូវបន

រចញផាយ រេើរគ្ហ

ទំព័រម្កសួង រិនរេើស

ពី ២សបត ហ៍បនទ ប់ពី

ោក់ជូនថ្នន ក់ដឹកនំ

(រសចកតីសរងខបនន

ម្បរូេ 

ចងម្កង

ទិននន័យ ពិ

និត្យរផទៀង

ផ្លទ ត្់ 

ររៀបចំ និង

ផសពវផាយ

របយ

ការណ៍សថ ិត្ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរ

ោា ភិបេ

ថ្នន ក់ជាត្ិ( 

GFS 

budgetar

ម្បរូេ ចង

ម្កងទិននន័យ ពិ

និត្យរផទៀងផ្លទ ត្់ 

ររៀបចំ និង

ផសពវផាយ

របយការណ៍

សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរ

ោា ភិបេថ្នន ក់

ជាត្ិ( GFS 

budgetary 

Central 

Govt) ជា

ម្បចំកខ រេើរគ្

ហទំព័រម្កសួង 

ម្បរូេ ចង

ម្កងទិននន័យ 

ពិនិត្យរផទៀង

ផ្លទ ត្់ ររៀបចំ 

និង

ផសពវផាយ

របយការណ៍

សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ

រោា ភិបេ

ថ្នន ក់ជាត្ិ( 

GFS 

budgetary 

Central 

Govt) ជា

ម្បរូេ ចង

ម្កងទិននន័យ 

ពិនិត្យរផទៀង

ផ្លទ ត្់ ររៀបចំ 

និង

ផសពវផាយ

របយការណ៍

សថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ

រោា ភិបេ

ថ្នន ក់ជាត្ិ( 

GFS 

budgetary 

Central 

Govt) ជា
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របយការណ៍ជាភាសា

កខារនិងនិងអង់រគ្្ស) 

y Central 

Govt) ជា

ម្បចំកខ 

និងសថ ិត្ិ 

GFS ថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ

ម្បចំ

ឆ្ម្មសរេើ

រគ្ហទំព័រ

ម្កសួង 

ម្បចំកខ និង

សថ ិត្ិ GFS 

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិម្បចំ

ឆ្ម្មសរេើរគ្

ហទំព័រ

ម្កសួង 

ម្បចំកខ រេើ

រគ្ហទំព័រ

ម្កសួង 

២៥.២.១. ពម្ងឹងការគ្ុណភាព និងកក

េរអការររៀបចំរបយការណ៍រសដាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្ម្មប់

ផសពវផាយដេ់សាធារណជនឱ្យបនទាន់

រពេរវោ(៧០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

ន.សថ ិត្ិ និង

 វិភាគ្រសដា

កិចច 

៣.របយការណ៍

ននិន ការរសដាកិចច-

សងគរ (SET) ម្បចំ

កខម្ត្ូវបនរចញផាយ

រេើរគ្ហទំព័រម្កសួង

រិនរេើសពី២សបត ហ៍

បនទ ប់ពីោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ (រសចកតីសរងខប

ននរបយការណ៍ជា

ភាសាកខារ-អង់រគ្្ស) 

ររៀបចំ

របយ

ការណ៍

ននិន ការ

រសដាកិចច-

សងគរ 

(SET) ជា

ម្បចំកខ 

និងរចញ

ផាយរេើ

រគ្ហទំព័រ 

ម្កសួង 

ររៀបចំរបយ

ការណ៍និនន ការ

រសដាកិចច-

សងគរ (SET) 

ជាម្បចំកខ និង

រចញផាយរេើ

រគ្ហទំព័រ

ម្កសួង 

ររៀបចំរបយ

ការណ៍

ននិន ការរសដា

កិចច-សងគរ 

(SET) ជា

ម្បចំកខ និង

រចញផាយ

រេើរគ្ហទំព័រ 

ម្កសួង 

ររៀបចំរបយ

ការណ៍

ននិន ការរសដា

កិចច-សងគរ 

(SET) ជា

ម្បចំកខ និង

រចញផាយ

រេើរគ្ហទំព័រ 

ម្កសួង 
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២៥.២.១. ពម្ងឹងការគ្ុណភាព និងកក

េរអការររៀបចំរបយការណ៍រសដាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្ម្មប់

ផសពវផាយដេ់សាធារណជនឱ្យបនទាន់

រពេរវោ(៧០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

ន.សថ ិត្ិ និង

 វិភាគ្រសដា

កិចច 

៤.ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិរសដា

កិចច និងហិរញ្ញវត្ថុម្បចំ

ម្ត្ីម្មស (Bulletin) 

ម្ត្ូវបនពម្ងឹងគ្ុណ

ភាពកផនកពាករណ៍ 

និងបកនថរការរចញ

ផាយជាសាធារណៈ 

រេើរគ្ហទំព័រម្កសួង/

អគ្គនយកោា ន (រៅ

ម្ត្ីម្មសបនទ ប់) 

ររៀបចំ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិ

ត្ិរសដាកិចច 

និងហិរញ្ញ

វត្ថុម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ៤ី 

ឆ្ន ំ២០១៨ 

ររៀបចំ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

រសដាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំ

ម្ត្ីម្មសទី១ ឆ្ន ំ

២០១៩ 

ររៀបចំ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

រសដាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ទី២ ឆ្ន ំ

២០១៩ 

ររៀបចំ

ម្ពឹត្តិបម្ត្សថ ិត្ិ

រសដាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ទី៣ ឆ្ន ំ

២០១៩ 

    

២៥.២.២.ផសពវផាយម្កបខ័ណឌ រោេ

នរោបយម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចច និងរោេ

នរោបយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ម្មន ១ 

សូចនករ)(៣០%) 

ររសា

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

ន.ម្ម៉ា ម្កូ 

និង សាររពើ

ពនធ 

១.ម្កបខ័ណឌ រោេ

នរោបយម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចច និងរោេ

នរោបយហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 
  

ម្កបខ័ណឌ រោេ

នរោ បយម្ម៉ា ម្កូ

រសដាកិចច និង

រោេនរោ បយ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈម្ត្ូវបនផសពវ 

ផាយរេើរគ្ហ

ទំព័ររបស់ម្កសួង

រសដាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 
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២៥.២.១.ផសពវផាយរបយការណ៍អនុវត្ត

ងវិការដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិាក់កណាត

េ ឆ្ន ំកនុងរគ្ហទំព័រ អកហនិងកសហវ 

(៥០%) 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

របយការណ៍អនុវត្ត

ងវិការដាបេ ថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិាក់កណាត

េឆ្ន ំម្ត្ូវបន

ផសពវផាយកនុងរគ្

ហទំព័រ អកហ និងក

សហវ 

    របយការណ៍

អនវុត្តងវិការដា

បេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិាក់

កណាត េឆ្ន ំ

ម្ត្ូវបនផសពវ 

ផាយកនុងរគ្

ហទំព័រ អកហ

និងកសហវ 
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២៥.២.២.ផសពវផាយសារាចរកណនំទាងំ

៤ កនុងរគ្ហទំព័រ អកហ (៥០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

១.សារាចរកណនំសត ីពី

ការអនុវត្តចាប់ហិរញ្ញ

វត្ថុសម្ម្មបក់ារម្គ្ប់ម្គ្ង

ឆ្ន ំ២០១៩ របស់រដាប

េថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវ

បនផសពវផាយ 

២.សារាចរកណនំសត ីពី

ការររៀបចំកផនការរយុទធ

សាស្រសតងវិកា របស់រដា

បេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបនផសពវផាយ 

៣.សារាចរកណនំសត ីពី

នីត្ិវិធីបរចចករទស

ររៀបចំគ្រម្ម្មងងវិកាឆ្ន ំ

២០២០ របស់រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

៤.សារាចរកណនំសត ីពី

បិទបញ្ជ ីងវិកានិងររៀបចំ

របយការណ៍ចំណូេ

ចំណាយ២០១៩ របស់

រដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបនផសពវផាយ 

សារាចរ

កណនំសត ីពី

ការអនុវត្ត

ចាប់ហិរញ្ញ

វត្ថុសម្ម្មប់

ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងឆ្ន ំ

២០១៩ 

របស់រដាប

េថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

សារាចរកណនំ

សត ីពីការររៀបចំ

កផនការរយុទធ

សាស្រសតងវិកា 

របស់រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

សារាចរ

កណនំសត ីពី

នីត្ិវិធី

បរចចករទស

ររៀបចំ

គ្រម្ម្មងងវិកា

ឆ្ន ំ២០២០ 

របស់រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

សារាចរ

កណនំសត ីពី

បិទបញ្ជ ីងវិកា

និងររៀបចំ

របយការណ៍

ចំណូេ

ចំណាយ

២០១៩ របស់

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 
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២៥.៣.បរងកើនត្ម្្មភាពកិចចេទធករាសាធារ

ណៈ 

    អគ្គ.េទធករា

សាធារណៈ 

អគ្គ

រេខាធកិារ

ោា ន 

១. ម្បព័នធទនិនោា នេទធ

ករាសាធារណៈម្ត្ូវបន

បរងកើត្ និងសថ ិត្ិេទធករា

ម្ត្ូវបនផសពវផាយរេើរគ្

ហទំព័ររបស់អគ្គនយក

ោា ន២.បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត

ាក់ព័នធកិចចេទធករាសា

ធារណៈ កដេត្ម្រូវ

រោយចាប់ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំបរំពញបកនថរ និង

ោក់ឱ្យអនុវត្ត ម្ពរទាងំ

ផសពវផាយ 

            

២៥.៣.១. បនតការររៀបចំម្បកាសសត ពីីបុររ

េកខណសរបត្តិអនករដញនង្ 

រករា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

អគ្គ.េទធករា

សាធារណៈ 

ម្បកាសសត ីពីបុររេកខណ

សរបត្តិអនករដញនង្ ម្ត្ូវ

បនការកកសម្រួេជារស

ចកតីម្ាងចុងរម្កាយ និង

ចុឹះហត្ថរេខាោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

រសចកតី

ម្ាងចុង

រម្កាយនន

ម្បកាសសត ី

ពីបុររ

េកខណ

សរបត្តិអនក

រដញនង្

ម្ត្ូវបន

ោក់ជូន

ឯកឧត្តរ

 ម្បកាសសត ីពីបុររ

េកខណសរបត្តិ

អនករដញនង្ ម្ត្ូវ

បនផសពវផាយ

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 
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អគ្គបណឌ ិត្

សភាចរយ

ឧបនយក

រដារស្រនតី 

ពិនិត្យនិង

ចុឹះហត្ថ

រេខាោក់

ឱ្យអនុវត្ត  

២៥.៣.២. ររៀបចំបរងកើត្សថ ិត្េិទធករា រករា 

២០១៩ 

ធន ូ

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ  

ទម្រង់និងរសចកតីម្ាងសថ ិ

ត្ិេទធករាម្ត្ូវបនររៀបចំ

រ ើង 

រសចកតី

ម្ាងទម្រង់

សថ ិត្ិេទធ

ករាម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

ទម្រង់សថ ិត្េិទធ

ករាម្ត្ូវបនោក់

ម្បជុំពិនតិ្យ

ពិភាកាកនុងម្កុរ

ការងារទទេួ

បនទុក 

 រសចកតីម្ាង

ទម្រង់សថ ិត្េិទធ

ករាម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំពិនិត្យ

ពិភាកានផទកនុង

អគ្គ.ោា នរដើរបី

រចញជារសចកតី

ម្ាងទី១ 

 រសចកតីម្ាងទី

១ននសថតិ្ិេទធ

ករាម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំពិនិត្យ

ពិភាការដើរបី 

Finalizeជារស

ចកតីម្ាងចុ

រម្កាយ 
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២៥.៣.៣. បនតររៀបចំបរងកើត្ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

េទធករាសាធារណៈតារម្បពន័ធព័ត្ម៌្មនវទិា 

(Public Pro-curement Management 

Informa-tion System - PPMIS)សម្ម្មប់

រម្បើម្បសន់ផទកនុងអគ្គ.េទធករាសាធារណៈ

(GDPP) 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ  

-រុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងកិចច

សនាេទធករា កនុងម្បព័នធ 

PPMIS ម្ត្ូវបនររៀបចំ

រ ើង -រុខងារម្គ្ប់ម្គ្ង

ការម្បគ្េទ់ទេួ កនុង

ម្បព័នធ PPMIS ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរ ើង-រុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងតារោនេហំូរ

ឯកសារ កនុងម្បព័នធ 

PPMIS ម្ត្ូវបនររៀបចំ

រ ើង 

-សចូនករ

ទី១៖ 

សិកា និង

ររៀបចំរុខ

ងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

កិចចសនា

េទធករា 

កនុងម្បព័នធ 

PPMIS 

-សចូនករទ២ី៖ 

រុខងារម្គ្ប់ម្គ្ង

កិចចសនាេទធ

ករា កនុងម្បព័នធ 

PPMIS ម្ត្ូវបន

បរងកើត្ និងសាក

េបងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត-សចូនករទី

៣៖ សិកា និង

ររៀបចំរុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

ម្បគ្េទ់ទេួ 

កនុងម្បព័នធ 

PPMIS 

-សចូនករទ៤ី

៖ រុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

ម្បគ្េទ់ទេួ 

កនុងម្បព័នធ 

PPMIS ម្ត្ូវ

បនបរងកើត្ និង

សាកេបងោក់

ឲ្យអនុវត្ត-សចូ

នករទ៥ី៖ 

សិកា និង

ររៀបចំរុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងតារ

ោនេហំូរឯក

សារ កនុងម្បព័នធ 

PPMIS 

-សចូនករទ៦ី

៖ រុខងារ

ម្គ្ប់ម្គ្ងតារ

ោនេហំូរឯក

សារ កនុងម្បព័នធ 

PPMIS ម្ត្ូវ

បនបរងកើត្ និង

សាកេបងោក់

ឲ្យអនុវត្ត 
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២៥.៣.៤- ព័ត្៌ម្មនេទធករាសាធារណៈម្ត្ូវ

បនផសពវផាយរេើរគ្ហទំព័ររបស់អគ្គនយក

ោា នេទធករាសាធារណៈ 

រករា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ  

-កផនការេទធករាម្ត្ូវ

បនផសពវផាយរេើរគ្

ហទំព័រ GDPP 

-េិខិត្ជនូដំណឹងសត ីពី

ការម្បគ្េ់កិចចសនាម្ត្ូវ

បនផសពវផាយរេើរគ្

ហទំព័រ GDPP 

-របយការណ៍ម្ត្តួ្ពិនិត្យ

កិចចេទធករាតាររម្កាយ

រេើការអនុវត្តកិចចេទធសា

ធារណៈម្ត្ូវបន

ផសពវផាយរេើរគ្ហទំព័រ 

GDPP 

-សចូនករ

ទី១៖ 

កផនការ

េទធករា

ម្បចំឆ្ន ំ

២០១៩ 

របស់សាថ ប័

នអនុវត្ត

េទធករា 

និងអងគភាព

ងវិកាកដេ

បនអនុរ័

ត្រួចរាេ់

ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ

រេើរគ្ហ

ទំព័ររបស់ 

GDPP 

  -សចូនករទ២ី

៖  

របយការណ៍

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យកិចច

េទធករាតារ

រម្កាយម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយរេើ

រគ្ហទំព័រ 

GDPP  
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២៥.៣.៥.ររៀបចំសិកាខ សាោផសពវផាយោក់

ឲ្យអនុវត្តនវូេខិិត្បទោា នគ្ត្ិយតុ្តាក់ព័នធ

នឹងេទធករាសាធារណៈ ដេស់ាថ បន័អនុវត្ត

េទធករា 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ  

សិកាខ សាោផសពវផាយ

ោក់ឲ្យអនុវត្តនូវេិខតិ្

បទោា នគ្ត្យិុត្តាក់ព័នធ

នឹងេទធករាសាធារណៈ 

ដេ់សាថ បន័អនុវត្តេទធ

ករាម្ត្ូវបនររៀបច ំ

  

    សិកាខ សាោ

ផសពវផាយោក់

ឱ្យអនុវត្តនវូ

េិខតិ្បទោា ន

គ្ត្ិយតុ្តាក់

ព័នធនឹងេទធករា

សាធារណៈ 

ដេ់សាថ បន័អនុ

វត្តេទធករាម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រ ើង 

      

២៥.៣.១ សម្របសម្រួេ និងោំម្ទដេ់ការ

កសាងម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិាម្គ្ប់ ម្គ្ងការងារ

េទធករាសាធារ ណៈរបស់អគ្គនយកោា ន 

េទធករាសាធារណៈ (PPMIS) 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្បព័នធ PPMIS របស់អគ្គ

នយកោា នេទធករាសា

ធារណៈបនររៀបចំ និងក

សាងរចួរាេរ់េើរខុងារ

ចំននួ ៣ ចុងរម្កាយគ្រ 

១. រុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងការ

ម្បគ្េ់កិចចសនា, ២. 

រុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងការ

ម្បគ្េ់-ទទួេ, ៣. រុខ

ងារតារោនេហំូឯក

សារេទធករា 

-ឯកសារ

ត្ម្រូវការម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

សម្ម្មប់រុខ

ងារ ទី១កនុង

ចំរណាររខុ

ងារទាងំ ៣ 

-បនបញ្ចបក់ារក

សាងរុខងារ ទី១ 

កនុងចំរណាររុខ

ងារទាងំ ៣ 

-ឯកសារសម្ម្មប់

ការបណដុ ឹះ

បណាដ េរេើរុខ

ងារទី១ កដេ

បនអភិវឌ្ឍ 

បនររៀបចំ

រចួរាេ ់

-ឯកសារត្ម្រវូការ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងបនបញ្ចប់

ការកសាង រេើ

រុខងារ ទ២ី កនុង

ចំរណាររខុងារ

ទាងំ ៣ 

-ឯកសារសម្ម្មប់

ការបណដុ ឹះ

បណាដ េរេើ 

រុខងារទ២ី បន

ររៀបចំរចួរាេ ់

-ឯកសារត្ម្រវូការ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងបនបញ្ចប់

ការកសាងរខុងារ 

ទី៣ កនុង

ចំរណាររខុងារ

ទាងំ ៣ 

-ឯកសារសម្ម្មប់

ការបណដុ ឹះ

បណាដ េរេើរុខ

ងារកដេអភិវឌ្ឍ 

បនររៀបចំ

រចួរាេ ់
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ផែនកទី ៣៖ការែារភាា ប់ថេិកាគៅនលងគោលនគោបាយ្               

- រសចកតីម្ាងម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយៈរពេរធយរម្ត្ូវបនររៀបចំ និងពិភាកាកនុងម្កបខណឌ ម្កសងួរសដាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ (រោយរួរបញ្ចូេទាងំការវិភាគ្ោនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ) 

- កផនការយុទធសាស្រសតងវិកាម្ត្ូវបនររៀបចំ និងអនុវត្តម្បកបរោយស័កតិសិទធភាពនិងម្បសិទធភាព  

- ងវិកាករាវិធី និងអងគភាពងវិកាម្ត្ូវបនអនវុត្តម្គ្ប់ម្កសួងសាថ បន័ និងរដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្បកបរោយសក័តិសិទធភាពនិងម្បសិទធភាព 

- ការអនុវត្តរោេនរោបយវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈរពេរធយរ និង កវងម្ត្ូវបនពម្ងឹងសម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

សចូនករសរទិធករាគ្ន្ឹឹះ៖ 

១. រសចកតីម្ាងម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយៈរពេរធយរម្ត្ូវបនររៀបចំ និងពិភាកាកនុងម្កបខណឌ ម្កសងួរសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ (រោយរួរបញ្ចូេទាងំការវភិាគ្ោនភ័ិយហិរញ្ញវត្ថុ) 

២.រសចកតីម្ាងម្កបខ័ណឌ ងវកិារយៈរពេរធយរម្ត្ូវបនររៀបចំ និងពិភាកាកនុងម្កបខណឌ ម្កសួងរសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

៣.ការពម្ងីកការអនុវត្តងវកិាករាវិធីរៅរដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

៤. របយការណ៍អនុវត្តងវិកាករាវិធីម្បចំឆ្ម្មស និងម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវបនររៀបចំ 

៥. អនុវត្តយទុធសាស្រសតននការកកទម្រង់ម្បព័នធងវិកាថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ២០១៩-២០២៥ 

៣១.ពម្ងងឹ នងិពម្ងកីការអនតុ្ត ងវកិាករា

 វធិ ីនងិការម្ត្តួ្ពនិតិ្យ ងវកិា 

២០១៨     ងវកិាករាវធិមី្កសងួ-

សាថ បន័ នងិរដាបេ

រាជធាន-ីរខត្តចនំនួ 

១៨ ម្ត្វូបនអនវុត្ត 

ម្បកបរោយម្បសទិធ

ភាព             
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៣១.១. ពិនតិ្យរ ើងវញិ និងកកេរអការអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី ទាងំថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

    អគ្គ.ងវកិា 

អគ្គ.ហិរញ្ញវត្ថុ

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ ិ

អគ្គរេខាធិ 

ការោា ន 

ម្កសួងសាថ ប័ន 

១.របយការណ៍សត ីពីការ

ពិនតិ្យរ ើងវញិ និងការ

កកេរអ ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

រោយររំេចឱ្យរឃើញពីរ

បកគ្ំរហើញ និងអនុ

សាសនន៍ននិងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

            

៣១.១.១ ពិនិត្យរ ើងវិញ 

រោេការណ៍កណនំសត ីពី 

ការររៀបចំងវិកាករាវិធី 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា រោេការណ៍កណនំ

សត ីពី ការររៀបចំងវិកា

សរិទធករាម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យរម្បើម្បស ់

រោេ

ការណ៍

កណនំសត ីពី 

ការររៀបចំ 

ងវិកា

សរិទធករា

ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យនិង

កកេរអ 

រោេការណ៍

កណនំសត ីពី 

ការររៀបចំ 

ងវិកាសរិទធករា

ម្ត្ូវបនបញ្ចប់ 

  រោេការណ៍

កណនំសត ីពី 

ការររៀបចំ

ងវិកាសរិទធ

ករា ម្ត្ូវបន

របឹះពុរព និង

ផសពវផាយ 

    

៣១.១.២ ររៀបចំយនដការតារោនការរធវើ

ចេនឥណទានកនុងម្កបខណឌ ននការអនុ

វត្តងវិកាករាវិធី 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ទម្រង់តារាងសម្ម្មប់ 

តារោនចេនឥណ

ទានសរុបតារងវិកា

ករាវិធីម្ត្ូវបនកកេរអ 

ទម្រង់

តារាង

សម្ម្មប់

តារោន

ចេន

ទម្រង់តារាង

សម្ម្មប់តារ

ោនចេន

ឥណទានសរុប

តារងវិកាករា

ទម្រង់តារាង

សម្ម្មប់តារ

ោនចេន

ឥណទាន

សរុបតារ

ទម្រង់តារាង

សម្ម្មប់តារ

ោនចេន

ឥណទាន

សរុបតារ     
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ឥណទាន

សរុបតារ

ងវិកាករា

 វិធីម្ត្ូវបន

កកេរអ 

 វិធីម្ត្ូវបនកក

េរអ 

ងវិកាករាវិធី

ម្ត្ូវបនកក

េរអ 

ងវិកាករាវិធី

ម្ត្ូវបនកក

េរអ 

៣១.១.៣ កកសម្រួេទម្រង់ជំនួយសាា រត្ី

ចរចងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ទម្រង់ជំនួយសាា រត្ី

ចរចងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនពនិិត្យរ ើង

 វិញ និងរធវើការេរអ

តារការចំបច់ 

  ទម្រង់ជំនួយ

សាា រត្ីចរច

ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនពនិិត្យ

រ ើងវិញនិងរធវើ

ការកក េរអ

តារការចំបច់ 

ទម្រង់ជំនួយ

សាា រត្ីចរច

ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបន អនុ

រ័ត្ 

ទម្រង់ជំនួយ

សាា រត្ីចរច

ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនកក

េរអ និងោក់

ឱ្យរម្បើម្បស ់

    

៣១.១.៤ កកេរអការររៀបចំងវិកាករាវិធី

ម្បចំឆ្ន ំ រោយោក់បញ្ចូេការពិពណ៌ន

អំពីករាវិធ ី

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ចំណាត្់ថ្នន ក់ករាវិធី

ម្មនពិពណ៌នេរអិត្ពី

រោេបំណង   

ពិពណ៌ន

រោេ

បំណងករា

 វិធីម្ត្ូវបន

ោក់បញ្ចូេ

កនុង សារា

ចរកណនំ

សត ីពីការ

ររៀបចំ 

កផនការ

ពិពណ៌ន

រោេបំណង

ករាវិធីម្ត្ូវបន

ោក់បញ្ចូេកនុង

សារាចរកណនំ

សត ីពីការររៀបចំ 

ងវិកា និងរសច

កតីម្ាងចាប់

ងវិកា 

  ម្មនរបយ

ការណ៍សត ីពី

ការពិពណ៌ន

រោេបំណង  

ករាវិធី 
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យុទធសាស្រសត

ងវិកា 

៣១.១.៥ កកេរអការររៀបចំងវិកាករាវិធី

ម្បចំឆ្ន ំ រោយភាជ ប់កផនការ    េទធករា

ជារួយសំរណើងវិកា 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ការររៀបចំងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំម្មនភាជ ប់កផនការ

េទធករាជារួយនឹង

សំរណើងវិកា 

ការកណនំ

ររៀបចំ

កផនការ

េទធករា

ម្ត្ូវបន

ោក់ 

បញ្ចូេកនុង

សារាចរ

កណនំសត ីពី

ការររៀបចំ 

កផនការ

យុទធសាស្រសត

ងវិកា 

ការកណនំ

ររៀបចំកផនការ

េទធករា ម្ត្ូវ

បនោក់

បញ្ចូេ កនុង

សារាចរកណនំ

សត ីពី រសចកតី

ម្ាងចាប់

ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 
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៣១.១.៦ កកេរអការររៀប 

ចំងវិកាករាវិធីម្បចំឆ្ន ំ 

 រោយភាជ ប់កផនការរជជរទយយបុររម្បទាន

ជារួយនឹងសំរណើងវិកា 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ការររៀបចំងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំម្មនភាជ ប់កផនការរជជ

រទយយបុររម្បទាន

ជារយួនឹងសំរណើ

ងវិកា 

ការកណនំ

ររៀបចំកផន 

ការ រជជរទ

យយបុររ

ម្បទាន 

ម្ត្ូវបន

ោក់បញ្ចូេ

កនុងសារាចរ

កណនំសត ីពី

ការររៀបចំ

កផនការ

យុទធ 

សាស្រសត

ងវិកា 

ការកណនំ

ររៀបចំកផនការ   

រជជរទយយបុររ

ម្បទាន     ម្ត្ូវ

បនោក់

បញ្ចូេកនុង

សារាចរកណនំ

សត ីពីរសចកតី

ម្ាងចាប់

ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

    

    

៣១.១.៧.ពិនិត្យរ ើងវិញ និងកកេរអ

រោេការណ៍កណនំសត ីពីនីត្ិវិធីអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី (២០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍សដ ីពីការ

ពិនិត្យ កកេរអរោេ

ការណ៍កណនំសដ ីពីការ

អនុវត្តងវិកាករាវិធី 

របយ

ការណ៍

បឋរសដ ីពី

ការម្ត្ួត្

ពិនិត្យរ ើង

 វិញការអនុ

វត្តងវិកា

ករាវិធី 

របយការណ៍

បឋរសដ ីពីការ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

រ ើងវិញការ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធី 

របយការណ៍

បឋរសដ ីពីការ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

រ ើងវិញការ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធី 

របយការណ៍

បឋរសដ ីពីការ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

រ ើងវិញការ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធី 
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៣១.១.៨.ររៀបចំសម្រួេម្បកាសរេខ 

១៥៨៩   សហវ.ម្បក 

រករា 

២០១៩ 

ត្ុោ 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា ម្បកាសកកសម្រួេ 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រសចកដី

ម្ាងកក

សម្រួេ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំនផទ

កនុងនយក

ោា នហិរញ្ញ

កិចច 

រសចកដីម្ាង

ម្ត្ូវបនបញ្ជូន

រៅថ្នន ក់ដឹកនំ

អគ្គនយកោា ន 

រសចកតីម្ាង

ចុងរម្កាយ

ម្ត្ូវបនោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ កសហ

វ ពិនិត្យ និង

សរម្រច 

  

    

៣១.១.៩.ររៀបចំសម្រួេម្បកាស ៨៣៨ 

សហវ.ម្បក 

រករា 

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា ម្បកាសកកសម្រួេ 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

របយ

ការណ៍ពី

ការម្ត្ួត្

ពិនិត្យរេើ

ម្បកាស 

៨៣៨ 

រដើរបីកក

សម្រួេ 

រសចកដីម្ាងកក

សម្រួេម្ត្ូវ

បនររៀបចំនផទ

កនុងនយកោា ន

ហិរញ្ញកិចច 

រសចកតីម្ាង

ចុងរម្កាយ

ម្ត្ូវបនោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ កសហ

វ ពិនិត្យ និង

សរម្រច 

      

៣១.១.១០.ររៀបចំម្បកាស សដ ីពីនីត្ិវិធី

ចំណាយសម្ម្មប់ ការជួសជុេរងយនត 

និង សននិសីទ កិចចម្បជុំ ថ្នន ក់ជាត្ិ អនតរ

ជាត្ិ 

រករា 

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា ម្បកាសសដ ីពីនីត្ិវិធី

ចំណាយសម្ម្មប់ការ

ជួសជុេរងយនត និង 

សននិសីទ កិចចម្បជុំ 

ថ្នន ក់ជាត្ិ អនតរជាត្ិម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រសចកដី

ម្ាងបឋរ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ពិភាកានផទ

កនុងនយក

រសចកដីម្ាង

ម្ត្ូវបនោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ

អគ្គនយកោា ន

រដើរបីពិនិត្យ 

រសចកតីម្ាង

ចុងរម្កាយ

ម្ត្ូវបនោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ កសហ
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ោា នហិរញ្ញ

កិចច 

វ ពិនិត្យ និង

សរម្រច 

៣១.១.១១. ររៀបចំសារាចរកណនំសត ីពី

ការអនុវត្តម្បក់រម្ម៉ា ងបកនថរ 

រករា 

២០១៩ 

ឧសភា 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា សារាចរកណសដ ីពីការ

អនុវត្តម្បក់រម្ម៉ា ង

បកនថរម្ត្ូវបនោក់ 

ឱ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាងបឋរ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំនិង

ពិភាកានផទ

កនុងនយក

ោា នហិរញ្ញ

កិចច 

រសចកដីម្ាង

ម្ត្ូវបនោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ

អគ្គនយកោា ន

រដើរបីពិនិត្យ 

រសចកតីម្ាង

ចុងរម្កាយ

ម្ត្ូវបនោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ កសហ

វ ពិនិត្យ និង

សរម្រច 

      

៣១.១.១២.ចូេរួរររៀបចំរោេការណ៍

កណនំសដ ីពីការអនុវត្តងវិកាសរិទធករា 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍ចូេរួរ

ររៀបចំរោេការណ៍

កណនំ 

របយ

ការណ៍ចូេ

រួរររៀបចំ

រោេ

ការណ៍

កណនំ 

របយការណ៍

ចូេរួរររៀបចំ

រោេការណ៍

កណនំ 

របយការណ៍

ចូេរួរររៀបចំ

រោេការណ៍

កណនំ 

របយការណ៍

ចូេរួរររៀបចំ

រោេការណ៍

កណនំ 
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៣១.១.១៣.ម្បជុំបូកសរុប េទធផេនិង

បញ្ញា ម្បឈរ ននការអនុវត្តងវិកាករាវិធី 

 រៅតារម្កសួង សាថ ប័ន 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា ម្មនរបយការណ៍កិចច

ម្បជុំម្ត្ួត្ពិនិត្យ  

កិចចម្បជុំ

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ  

ចំនួន ១ 

រេើក 

កិចចម្បជុំ ម្ត្ួត្

ពិនិត្យ ចំននួ 

២ រេើក 

        

២១.១.១.ពិនិត្យ និងររៀបចំកកសម្រួេចំ

ណាត្់ភូរិសាស្រសត រដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(៥០%) 

កកកោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសសត ីពីការកក

សម្រួេចំណាត្់ភូរិ

សាស្រសត រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

    រសចកតីម្ាង

ម្បកាសសត ីពី

ការកក

សម្រួេចំ

ណាត្់ភូរិសា

ស្រសត រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច  

ម្បកាសសត ីពី

ការកក

សម្រួេចំ

ណាត្់ភូរិសា

ស្រសត រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត     

២១.១.២.ជំរុញការកត្់ម្តាចាប់ងវិកា, 

ការរផទរឧបត្ថរភពីថ្នន ក់ជាត្ិ, ការបកងវរ

ឥណទាន របស់រដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

តារម្បព័នធ FMIS (៥០%)  

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ចាប់ងវិការដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ, ការ

រផទរងវិកាពីថ្នន ក់ជាត្,ិ 

ការបកងវរឥណទាន

ងវិការបស់រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវ

បនកត្់ម្តាតារម្បព័នធ 

FMIS 

ចាប់ងវិកា

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ, ការ

រផទរងវិកាពី

ថ្នន ក់ជាត្ិម្ត្ី

ម្មស១ ម្ត្ូវ

បនកត្់ម្តា

ការរផទរងវិកាពី

ថ្នន ក់ជាត្ិម្ត្ី

ម្មស២ ម្ត្ូវ

បនកត្់ម្តា

តារម្បព័នធ 

FMIS 

ការរផទរងវិកា

ពីថ្នន ក់ជាត្ិម្ត្ី

ម្មស៣, ការ

បកងវរឥណ

ទាន ម្ត្ូវបន

កត្់ម្តាតារ

ម្បព័នធ FMIS 

ការរផទរងវិកា

ពីថ្នន ក់ជាត្ិម្ត្ី

ម្មស៤, ការ

បកងវរឥណ

ទាន ម្ត្ូវបន

កត្់ម្តាតារ

ម្បព័នធ FMIS 
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តារម្បព័នធ 

FMIS 

៣១.១.១.របយការណ៍សត ីពីការ ពិនិត្យ

រ ើងវិញ និងការកកេរអម្ត្ូវ បនររៀប ចំ

រោយរំរេចឲ្យរឃើញពី របកគ្ំរហើញនិង

អនុសាសន៍ នននិងោក់ឱ្យអនុវត្ត។ 

ត្ុោ ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ការអនុវត្តងវិកាករាវិធី

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពនិិត្យ

រ ើងវិញរេើការងារ

វឌ្ឍនភាព បញ្ញា

ម្បឈររផសងៗជារូេ

ោា នសម្ម្មប់ រោឹះ

ម្សាយបញ្ញា ាក់ព័នធ

រផសងៗនិងកំណត្់ទិស

រៅអនុវត្តរដើរបីធាន 

បននូវម្បសិទធភាពនន

ការអនុវត្តងវិកាករាវិធី     

  សូចនករទ១ី

៖របយ

ការណ៍ននការ

ពិនិត្យម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 
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៣១.១.១.កកេរអរេើការអនុវត្ត និងរម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ Database សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការអនុវត្តសននិធិឥណទានងវិកា

របស់កសហវ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

 ម្បព័នធ Database 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

អនុវត្តសននិធិឥណទាន

ងវិកា របស់អងគភាព

ងវិកាថ្នន ក់កណាត េ ក

សហវ. ម្ត្ូវបនកក

េរអ និងម្ត្ួត្ពនិិត្យ

វាយត្នរ្ពីម្បសិទធភាព

ននការអនុវត្ត 

ម្បព័នធ 

Database 

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ការអនុវត្ត

សននិធិឥណ

ទានងវិកា

របស់ក

សហវ 

របស់អងគ

ភាពងវិកា

ថ្នន ក់ កណាត

េ កសហវ

. ម្ត្ូវបន

ពម្ងីក

បកនថរដេ់

អងគភាព

ងវិការទើប

បរងកើត្ងាី

កនុងឆ្ន ំ

២០១៩ 

   របយការណ៍

ននការអនុវត្ត

ងវិកាកដេផ

េិត្រចញពី

ម្បព័នធ 

Database 

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

អនុវត្តសននិធិ

ឥណទាន

ងវិការបស់ក

សហវ ម្ត្ូវ

បនម្ត្ួត្ពនិិ

ត្យ និងវាយ

ត្នរ្ពីម្បសិទធ

ភាព រដើរបី

ម្មនសងគត្ិ

ភាពនងឹការ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធី 
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៣១.១.២. ររៀបចំ និងកសាងម្បព័នធ

របយការណ៍វិភាគ្កផនកងវិកា និងហិរញ្ញ

វត្ថុសម្ម្មប់ថ្នន ក់ដឹកនំ កសហវ និងថ្នន ក់

ដឹកនំននម្កសងួសាថ ប័ននន 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្បព័នធកញ្ចក់ងវិកា 

ម្ត្ូវបនកកសម្រួេ 

និងរធវើបចចុបបននភាព 

សម្ម្មប់ជំនន់ទី២ 

-ត្ម្រូវការ

សម្ម្មប់

ម្បព័នធ

កញ្ចក់

ងវិកា 

ជំនន់ទ២ី 

ម្ត្ូវបន

កំណត្់ 

-ម្បព័នធកញ្ចក់

ងវិកា ម្ត្ូវបន

កកសម្រួេរេើ

រសថ រភាព និង 

សុវត្ថិភាព 

សម្ម្មប់ជំនន់

ទី២ 

-ម្បព័នធកញ្ចក់

ងវិកា ម្ត្ូវ

បនបញ្ចប់

ការ  

កសាង

សម្ម្មប់

ជំនន់ទ២ី 

  

    

៣១.២.ររៀបចំយទុធសាស្រសត  ពម្ងីកងវិកាករាវិធី

ដេ់ ម្កសងួ សាថ ប័ន រៅឆ្ន ំ ២០១៨ និងរដា

បេរាជ ធានី រខត្ត រៅឆ្ន ំ ២០២០ 

    អគ្គ. ងវិកា  

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដាប

េថ្នន ក់ 

រម្ការជាត្ ិ

ពម្ងីកការររៀបចំងវិកា

ករាវិធីរៅ ម្គ្បម់្កសួង-

សាថ បន័និងរដាបេ រាជ

ធានី-រខត្ត  

            

៣១.២.១.ជំរុញរដាបេរាជធានី រខត្ត

អនុវត្តងវិកាករាវិធី (១០០%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសៀវរៅងវិកាករាវិធី

រដាបេរាជធានី រខត្ត

ទាងំ ២៤ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

      

រសៀវរៅ

ងវិកាករាវិធី

រដាបេរាជ

ធានី រខត្តទាងំ

២៤ សម្ម្មប់

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ឆ្ន ំ២០២០ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច     
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៣១.៣. អនុវត្តកផនការបណតុ ឹះ   បណាត េនិង

ការកសាងសរត្ថភាពសម្ម្មបក់ារពម្ងឹងនិង

ពម្ងីកការអនុវត្តងវិកាតារករាវិធី 

    អគ្គ. ងវិកា  

អគ្គ. រត្

នោរជាត្ ិ

អគ្គ. ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អគ្គ.គ្យរោា

ករ 

កផនការបណតុ ឹះបណាត េ

និងកសាងសរត្ថភាព 

ម្ត្ូវបនអនុវត្តម្បកប 

រោយម្បសិទធភាព 

            

៣១.៣.១. បចចុបបននភាពឯកសារបរម្ងៀន

ងវិកាករាវិធី 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ឯកសារបរម្ងៀនងវិកា

សរិទធករាម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ឯកសារ

បរម្ងៀន

ងវិកា

សរិទធករា

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

រោយ

ពិភាកានផទ

កនុងនយក

ោា ន  

ឯកសារ

បរម្ងៀនងវិកា

សរិទធករាម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រោយពិភាកា

នផទកនុងនយក

ោា ន និងនផទកនុង

អគ្គនយកោា ន

ងវិកា 

  ឯកសារ

បរម្ងៀនងវិកា

សរិទធករាម្ត្ូវ

បនម្របើ

ម្បស់សម្ម្មប់

បណតុ ឹះ     ប

ណាត េដេ់

ម្កសួងសាថ ប័ន 
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៣១.៣.២.ផតេ់ការបណតុ ឹះបណាត េនិង

ជំនួយបរចចករទសដេ់ម្កសួង-   សាថ ប័ន 

តារសាថ នភាពជាក់កសតង 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវកិា រស្រនតីននម្កសួង-សាថ ប័ន   

អនុវត្តងវិកាករាវិធី

ទទួេបនការបណតុ ឹះប

ណាត េ 

រស្រនតីនន

ម្កសួង-សាថ

ប័ន   អនុ

វត្តងវិកា

ករាវិធី

ទទួេបន

ការបណតុ ឹះ 

បណាត េ 

រស្រនតីនន

ម្កសួង-សាថ ប័ន   

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធីទទួេ

បនការបណតុ ឹះ 

បណាត េ 

  រស្រនតីនន

ម្កសួង-សាថ ប័

ន   អនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី

ទទួេបនការ

បណតុ ឹះ 

បណាត េ 

    

៣១.៣.៣.ផតេ់ការបណតុ ឹះបណាត េសត ីពី

ការពិនិត្យតារោនការអនុវត្តងវិកាករា

 វិធីដេ់រស្រនតីនននយកោា នងវិកានីយករា 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវកិា រស្រនតីនននយកោា ន

ងវិកានីយករាទទួេ

បនការបណតុ ឹះបណាត

េ 

  រស្រនតីនននយក

ោា នងវិកានីយ

ករាទទួេបន

ការ   បណតុ ឹះប

ណាត េសត ីពីការ   

ពិនិត្យតារោន

ការអនុវត្ត

ងវិកាសរិទធករា 

  រស្រនតីនន

នយកោា ន

ងវិកានីយករា

ទទួេបនការ   

បណតុ ឹះបណាត

េសត ីពីការ   

ពិនិត្យតារ

ោនការអនុ

វត្តងវិកា

សរិទធករា     

៣១.៣.៤.ររៀបចំរគ្គុរទសក៍សដ ីពីការ

បណដុ ឹះបណាដ េ 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០២០ 

អគ្គ.ងវកិា រសចកតីម្ាងរគ្គុរទស

ក៍សដ ីពីការបណដុ ឹះ

បណាដ េ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង ោក់ជូន

របយ

ការណ៍

សិកា

ម្សាវម្ជាវ

របយការណ៍

សិកា

ម្សាវម្ជាវសដ ីពី

រគ្គុរទសក៍ - 

រសចកតីម្ាង

បឋររគ្គុ

រទសក៍សដ ីពី

ការបណដុ ឹះ

រសចកដីម្ាង

កកសម្រួេ

ចុងរម្កាយ 

រដើរបីោក់ជូន     
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ថ្នន ក់ដឹកនំ អគ្គនយក

ោា នរដើរបីពិនិត្យ 

សដ ីពីរគ្គុ

រទសក៍ 

 - ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ 

នយក 

ោា ន 

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ 

នយក 

ោា ន 

បណាដ េម្ត្ូវ

បនររៀបចំ   

ថ្នន ក់ដឹកនំ

អគ្គនយក

ោា នពិនិត្យ 

និងសរម្រច 

៣១.៣.៥. ររៀបចំសម្មសភាពម្គ្ូ

បរងាគ េរបស់នយកោា នរដើរបីរឆ្្ើយត្ប

រៅនឹងត្ម្រូវការបណដុ ឹះបណាដ េឱ្យម្មន

ម្បសិទធភាព 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវកិា សម្មសភាពម្គ្ូ

បរងាគ េម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងទទួេ

សាគ េ់ពីថ្នន ក់ដឹកនំអគ្គ

នយកោា នងវិកា 

សម្មស

ភាពម្គ្ូ

បរងាគ េ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ទទួេ

សាគ េ់ពី

ថ្នន ក់ដឹកនំ

អគ្គនយក

ោា នងវិកា 

      

    

៣១.៣.៦.រធវើបចចុបបននភាពឯកសារបទ

បងាា ញសម្ម្មប់ការបណដុ ឹះបណាដ េ 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវកិា ឯកសារបទបងាា ញម្ត្ូវ

បនរធវើបចចុបបននភាព 

ឯកសារបទ

បងាា ញម្ត្ូវ

បនរធវើ

បចចុបបនន

ភាព 
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៣១.៣.៧.ររៀបចំ និងសម្របសម្រួេវគ្គ

បណតុ ឹះបណាត េរផសងៗ ននអគ្គនយក

ោា ន (១០%) 

រករា 

២០១៩ 

   ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.ងវកិា វគ្គបណតុ ឹះបណាត េនន

បណាត នយកោា ន

ចំណុឹះអគ្គនយក 

ោា នងវិកាម្មនដំរណើរ

ការរេូននងិម្មន

ម្បសិទធភាព 

បនសម្រប

សម្រួេវគ្គ

បណតុ ឹះប

ណាត េរួយ

ចំនួនកដេ

ររៀបចំ

រោយ

នយកោា ន

រម្ការឱ្

វាទអគ្គ

នយកោា ន

ងវិកា 

បនសម្រប

សម្រួេវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ

រួយចំនួនកដេ

ររៀបចំរោយ

នយកោា ន

រម្ការឱ្វាទអគ្គ

នយកោា ន

ងវិកា 

បនសម្រប

សម្រួេវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ

រួយចំនួន

កដេររៀបចំ

រោយនយក

ោា នរម្ការឱ្

វាទអគ្គ

នយកោា ន

ងវិកា 

បនសម្រប

សម្រួេវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ

រួយចំនួន

កដេររៀបចំ

រោយនយក

ោា នរម្ការឱ្

វាទអគ្គ

នយកោា ន

ងវិកា 
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៣១.៣.១.បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព រស្រនតី

ជំនញននម្កសួង សាថ ប័ន ាក់ពន័ធ អំពី

ការអនុវត្តងវិកាករាវិធី 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

រស្រនតីជនំញននម្កសួង 

សាថ ប័ន ាក់ព័នធម្មន

សរត្ថភាពម្គ្ប់ ម្ោន់

កនុងការអនុវត្តងវិកា

តារករាវិធី

ម្បកបរោយស័កតិសិទធ

ភាព នងិម្បសិទធិភាព។  

(ពិនទុ: 1) 

-សចូនករទ១ី

៖ ម្គ្ូបរងាគ េ

ម្ត្ូវបនរធវើ

បចចុបបននភាព

រ ើងវញិ

រដើរបីរម្ត្ៀរប

ញ្ចូនរៅរធវើការ

បណតុ ឹះបណាត

េរេើការងារ 

ាក់ព័នធនឹង

សរត្ថកិចច

របស់អគ្គ

នយកោា នរត្

នោរជាត្ិ 

ជនូ ដេ់

ម្កសងួ សាថ ប័

ន អនវុត្តងវកិា

ករាវិ

ធី។'សរត្ថភាព

រស្រនតីជនំញ

ននម្កសងួ សាថ

បន័ អនវុត្ត

ងវកិាករាវិធី

ម្ត្ូវបន

ពម្ងឹងរេើនតី្ិ

 វិធី អនវុត្ត

ងវកិាករាវិធី

កដេាក់ព័នធ

នឹងសរត្ថកិចច

សូចនករទ២ី

៖ សរត្ថភាព

រស្រនតីជនំញ នន 

ម្កសួង សាថ ប័ន 

កដេអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី

ម្ត្ូវ បន

ពម្ងឹងរេើនតី្ិ

 វិធ ីអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី

ាក់ព័នធនឹង

សរត្ថកិចចរបស់

អគ្គនយកោា ន

រត្នោរជាត្ិ។ 

សូចនករទ២ី

៖ សរត្ថភាព

រស្រនតីជនំញ 

នន ម្កសួង 

សាថ ប័ន កដេ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធីម្ត្ូវ 

បនពម្ងឹង

រេើនីត្ិវិធី 

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធីាក់

ព័នធនឹងសរត្ថ

កិចចរបស់អគ្គ

នយក ោា ន

រត្នោរជា

ត្ិ។ 

សូចនករទ២ី

៖ សរត្ថភាព

រស្រនតីជនំញ 

នន ម្កសួង 

សាថ ប័ន កដេ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធីម្ត្ូវ 

បនពម្ងឹង

រេើនីត្ិវិធី 

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធីាក់

ព័នធនឹងសរត្ថ

កិចចរបស់អគ្គ

នយក ោា ន

រត្នោរជា

ត្ិ។ 
    

៣១.៣.១.ររៀបចំវគ្គបណតុ ឹះបណាត េសត ីពី

នីត្ិវិធីការអនុវត្តងវិកាករាវិធីរបស់រដាប

េរាជធានី រខត្ត (៥០%) 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០១៩ 

អគ្គ. ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រដាបេរាជធានី រខត្ត 

ទាងំ១៨ ទទួេបន

ការបណតុ ឹះបណាត េនីត្ិ

 វិធីននការអនុវត្តងវិកា

ករាវិធី 

រដាបេរាជ

ធានី រខត្ត

ទាងំ ១៨ 

ទទួេបន

ការបណតុ ឹះ

បណាត េ           
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នីត្ិវិធីនន

ការអនុវត្ត

ងវិកាករា

 វិធ ី

៣១.៣.២.ររៀបចំវគ្គ      បណតុ ឹះបណាត

េសត ីពីការររៀបចំងវិកាករាវិធីរបស់រដាប

េរាជធានី រខត្ត (៥០%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ. ហិរញ្ញ

វត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រដាបេរាជធានីទាងំ 

២៥ ទទួេបនការប

ណតុ ឹះបណាត េការ

ររៀបចំងវិកាករាវិធី 

      រដាបេរាជ

ធានី រខត្តទាងំ 

២៥ ទទួេ

បនការប

ណតុ ឹះបណាត េ

ការររៀបចំ

ងវិកាករាវិធី     

៣១.៣.១. អនុវត្តកផនការបណតុ ឹះបណាត

េ និងការកសាងសរត្ថភាពសម្ម្មប់ការ

ពម្ងឹងការអនុវត្តងវិកាតារករាវិធី និង

ជំនញវិជាជ ជីវៈគ្យ (១០០%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ សិកាខ សាោ និងវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េម្ត្ូវបន

អនុវត្តតារកផនការ

សករាភាពឆ្ន ំ២០១៨ 

សិកាខ

សាោ និង

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត

តារ

កផនការ

សករាភាព

ឆ្ន ំ២០១៨ 

និងការវាយ

ត្នរ្កម្រិត្

សិកាខ សាោ 

និងវគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េម្ត្ូវបន

អនុវត្តតារ

កផនការ

សករាភាពឆ្ន ំ

២០១៨ និង

ការវាយត្នរ្

កម្រិត្យេ់ដឹង

របស់អនកចូេ

រួរ 

សិកាខ សាោ 

និងវគ្គបណតុ ឹះ

បណាត េម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត

តារកផនការ

សករាភាពឆ្ន ំ

២០១៨ និង

ការវាយត្នរ្

កម្រិត្យេ់

ដឹងរបស់អនក

ចូេរួរ 

សិកាខ សាោ 

និងវគ្គបណតុ ឹះ

បណាត េម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត

តារកផនការ

សករាភាពឆ្ន ំ

២០១៨ និង

ការវាយត្នរ្

កម្រិត្យេ់

ដឹងរបស់អនក

ចូេរួរ     
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យេ់ដឹង

របស់អនក

ចូេរួរ 

៣១.៤.ម្ត្តួ្ពិនិត្យរ ើងវិញ រេើការអនុវត្ត

សិទធិអំណាច និងភាពទន់ភ្នក់ដេបនផតេ់

ជូនអងគភាពងវកិានិងរធវើបចចុបបននភាព 

    អគ្គ. ងវិកា 

ម្កសងូ សាថ

បន័ 

១.សិទធិអំណាចនិងការ

ទទួេខុសម្ត្ូវរបស់អងគ

ភាពងវកិាម្ត្ូវបនពម្ងឹង

និងកកសម្រួេ 

២.របយការណ៍និងអនុ

សាសន៍ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

៣. រោេការណ៍កណនំ 

ម្ត្ូវបនកកេរអ និងោក់

ឱ្យអនុវត្តរៅឆ្ន ំ២០១៩ 

            

៣១.៤.១. ររៀបចំកិចចម្បជុំម្ពរទាងំពិនិ

ត្យរេើការ 

អនុវត្តសិទធិនិងភារកិចចរបស់អងគភាពងវិកា 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ. ងវិកា  ម្មនរបយការណ៍កិចច

ម្បជុំម្ត្ួត្ពិនិត្យរេើការ

អនុវត្តសិទធិនិងភារកិចច

របស់អងគភាពងវិកា 

ម្មនរបយ

ការណ៍កិចច

ម្បជុំ ម្ត្ួត្

ពិនិត្យ 

ចំនួន ១ 

រេើក 

ម្មនរបយ

ការណ៍កិចចម្បជុំ 

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

ចំនួន ២ រេើក 

        

៣២. ររៀបចំងវកិាឲ្យម្មនេកខណៈ ម្គ្បម់្ជុង

រម្ជាយ នងិរធវើសម្មហរណករាងវកិា 

២០១៨   
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៣២.១. បនតកកេរអការរធវើសម្ម -ហរណករា

ងវិកាចរនត និងងវកិារេូធនតាររយៈ

ម្កបខ័ណឌ ចំណាយរយៈរពេរធយរ (MTFF) 

កផនការយទុធសាស្រសតងវកិា (BSP) និងងវិកា

ករាវិធី (PB) រោយររំេចពីការកាត្ប់នថយ

ភាពម្កីម្កនិងកយនឌ្័ររៅកនុងការររៀបចំ PB

និងកផនការយទុធសាស្រសតងវកិា 

    អគ្គ.ងវកិា,

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

-ររៀបចំកផនការយទុធសា

ស្រសតងវិការោយភាជ ប់

ជារួយនូវកផនការេទធ

ករា និងកផនការរជជរទយយ

បុររម្បទាន-របយការណ៍

សត ីពីសម្មហរណករា

ងវិកាចរនត និងវនិរិោគ្

តារករាវិធី រៅកនុង

កផនការយទុធសាស្រសតងវកិា             

៣២.១.១កកេរអការរធវើ 

សម្មហរណករាងវិកាចរនត និងងវិការូេ

ធន (២៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ការរធវើសម្មហរណករា

ងវិកាចរនត និងងវិកា

រូេធន ម្ត្ូវបនកក

េរអ 

ពិនិត្យ និង

កកេរអ

សារាចរ

កណនំសត ីពី

ការររៀបចំ 

ផ.យ.ង 

ម្បចំឆ្ន ំ  

សារាចរកណនំ

សត ីពីការររៀបចំ 

ផ.យ.ង ម្បចំ

ឆ្ន ំ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

    

    

៣២.១.២.ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរ្រេើ

ការររៀបចំ     ផ.យ.ង របស់ម្កសួង

ងវិកា ករាវិធីចំននួ ១៥ (១៥%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ម្កសងួងវិកាករាវិធី

ទាងំ ១៥ បកនថរម្ត្ូវ

បនម្ត្ួត្ពនិិត្យវាយ

ត្នរ្ 

  ម្កសងួងវិកា

ករាវិធីទាងំ២៥ 

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្

ពិនិត្យវាយត្នរ្ 

ម្កសងួងវិកា

ករាវិធីទាងំ 

២៥ ម្ត្ូវបន

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

វាយត្នរ្ 
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៣២.១.៣ ផដេ់ការបណដុ ឹះបណាដ េរេើ

រោេការណ៍កណនំងាី 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា វគ្គបណដុ ឹះបណាដ េរេើ

ការររៀបចំ  

ផ.យ.ង បនររៀបចំ 

      វគ្គបណដុ ឹះ

បណាដ េរេើ

ការររៀបចំ ផ.

យ.ង ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ     

៣២.១.៤. របយការណ៍សត ីពីសម្មហរ

ណករា  ងវិកាចរនតនិងវិនិរោគ្តារករា

 វិធីរៅកនុងកផនការ យុទធសាស្រសតងវិកា

(១០០%) 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍សត ីពីការ

កបងកចកឥណទាន

ងវិកាចំណាយវិនិ

រោគ្សាធារណៈ

ហិរញ្ញបបទានរោយ

ងវិកាជាត្ ិ(គ្រម្ម្មង

 វិនិរោគ្ផ្លទ េ់) តារ

ករាវិធី ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងរបយការណ៍សត ីពី

ការអនុវត្តងវិកា

ចំណាយវិនិរោគ្សា

ធារណៈ ហិរញ្ញបបទាន

រោយងវិកាជាត្ ិ

(គ្រម្ម្មងវិនិរោគ្

ផ្លទ េ់) តារករាវិធី 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

របយ

ការណ៍សត ីពី

ការកបង

កចកឥណ

ទានងវិកា

ចំណាយវិនិ

រោគ្ 

សាធារណៈ 

ហិរញ្ញបប

ទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មង

 វិនិរោគ្

ផ្លទ េ់) តារ

ករាវិធ ីម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

របយការណ៍ 

សត ីពីការអនុវត្ត

ងវិកាចំណាយ

 វិនិរោគ្សាធា 

រណៈ ហិរញ្ញបប

ទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្ផ្លទ េ់) 

តារករាវិធី 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

របយការណ៍ 

សត ីពីការអនុ

វត្តងវិកា

ចំណាយវិនិ

រោគ្សាធា រ

ណៈ ហិរញ្ញ

បបទានរោយ

ងវិកាជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្ផ្លទ េ់) 

តារករាវិធី 

ម្ត្ូវបនបនត

ររៀបចំ 

របយការណ៍

សត ីពីការ    

អនុវត្តងវិកា

ចំណាយ     

 វិនិរោគ្សា

ធារណៈ 

ហិរញ្ញបបទាន

រោយងវិកា

ជាត្ិ 

(គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្ផ្លទ េ់) 

តារករាវិធី

ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់ 
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(សម្ម្មប់ម្កសួងអាទិ

ភាពទាងំ ០៧) 

៣២.១.៥.សម្របសម្រួេនិងកកេរអការ

ររៀបចំ ងវិកាម្បចំឆ្ន ំរបស់អគ្គនយក

ោា ន ជាអងគភាពងវិកា (១០%) 

រករា  

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា ងវិកាម្បចំឆ្ន ំរបស់អគ្គ

នយកោា ន ម្ត្ូវបន

ររៀបចំទាន់រពេរវោ 

បនសម្រប

សម្រួេ 

និង   

ររៀបចំ

ងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ របស់ 

អគ្គនយក

ោា ន បន

ទាន់រពេ

រវោ 

បនសម្រប

សម្រួេ និង

ររៀបចំ ងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំរបស់

អគ្គនយកោា ន 

បនទាន់រពេ

រវោ 

    

    

៣២.១.៥.សម្របសម្រួេនិងកកេរអការ

ររៀបចំ ងវិកាម្បចំឆ្ន ំរបស់អគ្គនយក

ោា ន ជាអងគភាពងវិកា (១០%) 

រករា  

២០១៩ 

រិន 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា 

១.ម្បត្ិបត្តិការចំណូេ 

- ចំណាយសរងខប

របស់ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈរដាបេ ម្ត្ូវបន

ោក់បញ្ចូេកនុង

ឧបសរព័នធននចាប់

ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ២.យនត

ការម្បរូេការអនុវត្ត

ងវិកានដគ្អូភិវឌ្ឍន៍

ម្ត្ូវបនបរងកើត្             
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៣២.២. បញ្ចូេចំណូេ ចំណាយកដេរៅ

រម្ៅ 

បរិបទងវិកា រៅកនុងងវិកាម្បចំឆ្ន ំ រោយរួរ

ទាងំងវិកា 

ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈរដាបេ 

 និងងវកិានដគ្អូភិវឌ្ឍន ៍

    អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តកិារ 

និងម្គ្ប់ម្គ្ង

បំណេុ 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១.ម្បត្ិបត្តិការចំណូេ - 

ចំណាយសរងខបរបស់

ម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈរដា

បេ ម្ត្ូវបនោក់

បញ្ចូេកនុងឧបសរព័នធនន

ចាប់ងវិកាម្បចំឆ្ន ំ 

២.យនតការម្បរូេការ

អនុវត្តងវកិានដគ្អូភិវឌ្ឍ

ន៍ម្ត្ូវបនបរងកើត្             

៣២.២.១.ររៀបចំទម្រង់របយការណ៍ 

និងយនតការម្បរូេ ទិននន័យននការ អនុ

វត្តចំណូេ ចំណាយរម្ៅ  បរិបទងវិកា 

(១០០%) 

២០១៧ ២០២០ អគ្គ.សហ

ម្បត្ិបត្តិ

ការ 

ម្កសួងសុខាភិបេ 

បនអនុវត្តម្មត្ិកា

គ្ណនី 

ននប្ង់គ្ណរនយយ

ងវិកា      (COA) ងាី

សម្ម្មប់គ្រម្ម្មង /ករា

 វិធីហិរញ្ញបបទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស ់

  របយការណ៍

សត ីពី 

សាថ នភាពននកា

ររៀបចំសម្ម្មប់

ការអនុវត្ត 

ម្មត្ិកាគ្ណនី

ននប្ង់

គ្ណរនយយ

ងវិកា (Chart 

of Accounts 

- COA) ងាី

សម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង/ ករា

 វិធីហិរញ្ញបប

របយការណ៍

សត ីពី 

សាថ នភាពនន

ការរៀបចំ 

និងអនុវត្ត 

ម្មត្ិកាគ្ណនី

ននប្ង់

គ្ណរនយយ

ងវិកា (Chart 

of Accounts 

- COA) ងាី

សម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង/ ករា

 វិធីហិរញ្ញបប

ម្កសួងសុខា

ភិបេ បន

អនុវត្តម្មត្ិកា

គ្ណនីននប្ង់ 

គ្ណរនយយ

ងវិកា      

(COA) ងាី

សម្ម្មប់

គ្រម្ម្មង /ករា

 វិធីហិរញ្ញបប

ទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ទាងំ

អស់ 
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ទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ទាងំ

អស់រៅម្កសួង

សុខាភិបេ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

ទានពីនដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ទាងំ

អស់រៅ

ម្កសួងសុខា

ភិបេម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

៣៣. ររៀបចនំងិោកឱ់្យអនវុត្តម្បពន័ធ

បនទ ត្គ់្ណរនយយភាព (រវាងនតិ្បិញ្ញត្ត ិ

នងិ នតិ្មិ្បត្បិត្ត,ិ រវាងកសហវ នងិ

ម្កសងួ- សាថ បន័ នងិរៅកនុងម្កសងួសាថ ប័

ន) 

២០១៩   

                

៣៣.១. ពិនតិ្យនិងររៀបចំ េិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកនុងម្កបខ័ណឌ ននការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈរបស ់រោា ភិបេកនុងបរិបងនន ការ

អនុវត្តងវកិាករាវិធី 

    អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិអគ្គ

រេខាធិការ

ោា នម្កសងួ 

សាថ បន័ 

របយការណ៍សត ីពីការពិនិ

ត្យ និងសំរណើ ររៀបចំ

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ
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៣៣.១.១.ពិនិត្យរ ើងវិញនិងររៀបចំ

េិខិត្បទោា នគ្ត្ិយុត្តកនុងម្កប ខ័ណឌ នន

ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ 

វត្ថុ សាធារណៈរបស់រោា ភិ 

បេកនុងបរិបងននការអន ុ

វត្តងវិកាករាវិធី។ 

ត្ុោ ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យរ ើងវញិរេើ

េិខតិ្បទោា នគ្ត្ិយតុ្ត 

ននការអនុវត្តងវកិាករាវិធី

និងផតេ់ធាត្ុចូេតារការ

ចំបច់។ 

(ពិនទុ: 1) 

  

    ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

រ ើងវិញរេើ

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត ននការ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធីនិងផត

េ់ធាត្ុចូេ

តារការចំ  

បច់។     

៣៣.១.១.ររៀបចំរសចកដីពនយេ់កណនំ

សដ ីពីទម្រង់ននការររៀបចំ ការអនុវត្ត និង

ការររៀបចំរបយការណ៍ចំណាយបនទុក

បុគ្គេិកសម្ម្មប់រម្បើម្បស់នផទកនុង កសហ

វ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រសចកដីពនយេ់កណនំ

សដ ីពីទម្រង់ននការ

ររៀបចំ ការអនុវត្ត និង

ការររៀបចំរបយ

ការណ៍ចំណាយបនទុក

បុគ្គេិកសម្ម្មប់រម្បើ

ម្បស់នផទកនុង កសហវ 

ម្ត្ូវបនផសពវផាយ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ពនយេ់

កណនំ ម្ត្ូវ

បនោក់

ម្បជុំ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់

កម្រិត្នផទ

កនុងនយក

ោា ន 

រសចកតីពនយេ់

កណនំម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់កម្រិត្

នផទកនុង 

អគ្គរេខាធិការ

ោា ន និង

ផសពវផាយោក់

ឱ្យអនុវត្ត 
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៣៣.២.កំណត្់ឱ្យបនចាសន់ូវបនទ ត្់

គ្ណរនយយភាពកនុងការររៀបចំករាវិធីវនិិរោគ្

សាធារណៈរដើរបីធានសងគត្ិភាពកនុងងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ (កំណត្់ពីការទទេួខុសម្ត្ូវឱ្យបន

ចាស់ោស់រវាងម្កសួង-សាថ ប័ននរីយួៗ ររួ

ម្មន ម្កសងួកផនការ,ម្កុរម្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពុ

ជានិងកសហវ 

    ម្កសងួ

កផនការ 

ម្កុរម្បឹកា

អភិវឌ្ឍន៍ករពុ

ជា 

កសហវ 

១. រោេការណ៍កណនំ

សត ីពីការររៀបចំករាវិធី

 វិរោគ្សាធារធារណៈ 

៣ឆ្ន ំរកិំេម្ត្ូវបនររៀបចំ

រ ើង 

២. ករាវិធីវនិិរោគ្សា

ធារណៈ ៣ឆ្ន ំរកិំេ

២០២០-២០២២ម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត              

                      

៣៣.៣.កកេរអរសចកតីម្ាងចាប់ងវិកាម្បចំ

ឆ្ន ំ រោយរួរបញ្ចូេព័ត្ម៌្មន សំខានក់ដេរួរ

ម្មន(១)ការកំណត្់ឱ្នភាពងវកិាម្សបតារ

ម្បព័នធ GFS(២)រសចកតីម្ាងចាប់ទូទាត្ឆ់្ន ំ

រនុ (N-1), េទធផេការអនុវត្តងវកិាឆ្ន ំ

បចចុបបនន (ឆ្ន ំ N) បរណាត ឹះអាសនន (៣)ត្ួរេខ

សត ីពីបំណេុ 

    អគ្គ.រត្នោ

រ ជាត្ិ 

រសចកតីម្ាងចាប់សត ីពី

ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនកកេរអរោយររួ

បញ្ចូេព័ត្ម៌្មន សំខាន់

ររួម្មន៖(១) រសចកតី

ម្ាងចាប់ ទូទាត្ឆ់្ន ំរនុ 

(N-1)(២) េទធផេការ

អនុវត្ត ងវិកាឆ្ន ំបចចុបបនន 

(ឆ្ន ំN) បរណាត ឹះ

អាសនន(៣).ការកំណត្់ឱ្

នភាពងវកិាម្សបតារ

ម្បព័នធ GFS             
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៣៣.៣.១ រសចកតីម្ាងចាប់ទូទាត្់ឆ្ន ំ

រុន (N-1), េទធផេការអនុវត្តងវិកា ឆ្ន ំ

បចចុបបនន (ឆ្ន ំ N)បរណាត ឹះអាសនន 

ររសា កញ្ញញ  អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

រសចកតីម្ាងចាប់

ទទូាត្់ឆ្ន ំរុន (N-1), 

េទធផេការអនុវត្ត

ងវិកា ឆ្ន ំបចចុបបនន (ឆ្ន ំ 

N)បរណាត ឹះអាសនន 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ។  

(ពិនទុ: 1) 

  សូចនករទ១ី៖ 

ររៀបចំរសចកតី 

ម្ាងចាប់ទូទាត្់

ឆ្ន ំរនុ (N-1) 

សូចនករទ២ី

៖ ររៀបចំេទធ

ផេការអនុ

វត្តងវិកា ឆ្ន ំ

បចចុបបនន (ឆ្ន ំ 

N)បរណាត ឹះ

អាសនន។ 

  

    

៣៤. ពម្ងងឹការររៀបចរំោេនរោបយ

នងិការរធវើកផនការហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(ការររៀបចរំោេនរោបយនងិកផនការ

ចណូំេនងិចណំាយរយៈរពេរធយរ) 

២០១៩   
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៣៤.១. ររៀបចំ និងបរងកើនស័កតិសិទធភាពនិង

ម្បសិទធភាពននម្កបខ័ណឌ  រោេនរោបយម្ម៉ា

ម្កូរសដាកិចច 

    អគ្គ.រោេ

ន/បអគ្គ

.ងវិកា 

១. រោេនរោបយម្ម៉ា

ម្កូរសដាកិចចកដេកផអករេើ

ការវភិាគ្តារវិស័យ 

រោយបកនថរការវិភាគ្

តារអនុវិស័យរយួចំននួ

ម្ត្ូវបនអនុវត្តរដើរបី

បរងកើនម្បសទិធភាពម្កប

ខណឌ រោេនរោបយ

ម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចច២. បនត

ពម្ងឹង និងពម្ងីកការ

ររៀបចំរោេនរោបយ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ -ណៈ

សម្ម្មប់វិស័យអាទភិាព

ឱ្យម្សបតារបរិបទរសដា

កិចច និងរោេ

នរោបយជាត្ិសម្ម្មប់

រម្បើម្បស់ជាធាត្ុចេូ

សម្ម្មបក់ារររៀបចំ

ម្កបខ័ណឌ សាររពើពនធ រ

យៈរពេរធយរ។៣.បនត

កកេរអការររៀបចំ

ម្កបខ័ណឌ រោេ

នរោបយម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចចនិងរោេនរោបយ             
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ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

តាររយៈការកកត្ម្រូវ

ម្កបខ័ណឌ រោេ

នរោបយឱ្យបនម្គ្ប់

ម្ជុងរម្ជាយ ជារួយនឹង

សុម្កឹត្យភាពននេទធផេ

ពាករណ៍។៤.រសចកតី

ម្ាងម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរ

យៈរពេរធយរម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងពិភាកាកនុង

ម្កបខណឌ ម្កសងួរសដា

កិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ (រោយ

រួរបញ្ចូេទាងំការវភិាគ្

ោនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ) 



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 223 

៣៤.១.១.ពម្ងឹងការពិនិត្យ និងវាយត្នរ្

ម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចច ម្បកបរោយការ វិភាគ្

ម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ  

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(៤០%) 

រករា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១. របយការណ៍ម្បចំ

ឆ្ន ំ និងរបយការណ៍

វឌ្ឍនភាពាក់កណាត

េឆ្ន ំសត ីពី សាថ នភាព

រសដាកិចច (CMM) 

ម្បកបរោយការវិភាគ្

ម្គ្បម់្ជុងរម្ជាយម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

របយ

ការណ៍

ម្បចំឆ្ន ំ 

និងរបយ

ការណ៍

វឌ្ឍនភាព

ាក់កណាត

េឆ្ន ំសត ីពី 

សាថ នភាព

រសដាកិចច 

(CMM) 

ម្បចំឆ្ន ំ

២០១៨ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

  ១.របយ

ការណ៍ម្បចំ

ឆ្ន ំ និងរបយ

ការណ៍វឌ្ឍន

ភាពាក់ក

ណាត េឆ្ន ំសត ីពី 

សាថ នភាព

រសដាកិចច 

(CMM) ាក់

កណាត េឆ្ន ំ

២០១៩ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

២. បណតុ ឹះប

ណាត េសត ីពី 

Local 

Economic 

Developme

nt រៅ

ម្បរទសហូ

 ង់ ម្ត្ូវបន

អនុវត្ត 

  

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 224 

៣៤.១.១.ពម្ងឹងការពិនិត្យ និងវាយត្នរ្

ម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចច ម្បកបរោយការ  វិភាគ្

ម្គ្ប់ម្ជុងរម្ជាយ (ម្មន ២ សូចន

ករ)(៤០%) 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

២. របយការណ៍ 

Economic 

Surveillance ម្បចំ

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវបនររៀបចំ 

របយ

ការណ៍ 

Economic 

Surveillan

ce ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ៤ី 

ឆ្ន ំ២០១៨ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

របយការណ៍ 

Economic 

Surveillance 

ម្បចំម្ត្ីម្មសទី

១ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

របយការណ៍ 

Economic 

Surveillanc

e ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ២ី ឆ្ន ំ

២០១៩ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

របយការណ៍ 

Economic 

Surveillanc

e ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ៣ី ឆ្ន ំ

២០១៩ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    

៣៤.១.២.ពម្ងឹងសុម្កឹត្ភាព និងម្បសិទធ

ភាពម្កបខ័ណឌ រោេនរោបយម្ម៉ា ម្កូ

រសដាកិចច និងរោេនរោបយហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ  

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(៤០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១.ម្កបខ័ណឌ រោេ

នរោបយម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចច និងរោេ

នរោបយហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈបនររៀបចំ

ម្បកបរោយសុម្កឹត្

ភាព នងិម្គ្ប់ម្ជុង

រម្ជាយ 

ម្កបខ័ណឌ

រោេ

នរោបយ

ម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចច និង

រោេ

នរោបយ

ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ

បនររៀបចំ 

     

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 225 

៣៤.១.២.ពម្ងឹងសុម្កឹត្ភាព និងម្បសិទធ

ភាពម្កបខ័ណឌ រោេនរោបយម្ម៉ា ម្កូ

រសដាកិចច និងរោេនរោបយហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (ម្មន ២ សូចនករ) 

(៤០%) 

រិងុន 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

២. របយការណ៍វាយ

ត្នរ្រសដាកិចចាក់ក

ណាត េឆ្ន ំ ម្ត្ូវបនររៀ

ចំ 

  

  របយការណ៍

វាយត្នរ្

រសដាកិចចាក់

កណាត េឆ្ន ំ 

ម្ត្ូវបនររៀចំ 

  

    

៣៤.១.៣.ពម្ងឹងការវិភាគ្សថ ិត្ិ និង 

តារោនសាថ នភាពរសដាកិចច និងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ 

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(២០%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

១.គ្ុណភាពននរបយ

ការណ៍វិភាគ្សត ីពី

សករាភាពរសដាកិចច

តារវិស័យ ម្បចំម្ត្ី

ម្មស/ឆ្ម្មស/ឆ្ន ំ ម្ត្ូវ

បនកកេរអ  

ររៀបចំ

របយ

ការណ៍សត ីពី

សករាភាព

រសដាកិចច

តារវិស័យ

ម្បចំឆ្ន ំ

២០១៨  

ររៀបចំរបយ

ការណ៍សត ីពី

សករាភាព

រសដាកិចចតារវិ

ស័យម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ១ី  

ររៀបចំរបយ

ការណ៍សត ីពី

សករាភាព

រសដាកិចចតារ

 វិស័យម្បចំ

ឆ្ម្មស  

ររៀបចំរបយ

ការណ៍សត ីពី

សករាភាព

រសដាកិចចតារ

 វិស័យ យៈ

រពេ ០៩កខ   

    

៣៤.១.៣.ពម្ងឹងការវិភាគ្សថ ិត្ិ និងតារ

ោនសាថ នភាពរសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ(ម្មន ២ សូចនករ)(២០%) 

ររសា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

ន/ប 

២.សរត្ថភាពរស្រនតី 

រេើការវិភាគ្រសដាកិចច

តារវិស័យ តាររយៈ

ការសិការេើការជំរុញ

កខសចងាវ ក់ផេិត្ករាម្ត្ី 

កផនកវារីវបបករា ម្ត្ូវ

បនរេើកករពស់ 

  របយការណ៍

ម្សាវម្ជាវសត ីពី

ការជំរុញកខស

ចងាវ ក់

ផេិត្ករាម្ត្ី 

កផនកវារីវបបករា 

    

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 226 

៣៤.២.១.ររៀបចំទសសនទានម្កបខ័ណឌ

ងវិកា        រយៈរពេរធយរ 

២០១៩ ២០២

៥ 

អគ្គ.ងវិកា ទសសនទានម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈរពេរធយរ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

អនុរ័ត្ 

ទសសនទាន

ម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈ

រពេ

រធយរម្ត្ូវ

បនសិកា 

ទសសនទាន

ម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈ

រពេរធយរ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

        

៣៤.២.២ ររៀបចំរសចកតីម្ាងម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈរពេរធយរ (MTBF) 

២០១៩ ២០២

៥ 

អគ្គ.ងវិកា រសចកតីម្ាងម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈរពេរធយរ 

(MTBF)ម្ត្ូវបនរធវើសុ

ពេភាព 

  

រសចកតីម្ាង

ម្កបខ័ណឌ  

ងវិការយៈ

រពេរធយរ

(MTBF) ម្ត្ូវ

បនរធវើ      សុ

ពេភាព         



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 227 

៣៤.២. ររៀបចំ និងបរងកើន ស័កតិសិទធភាព និង

ម្បសិទធភាពននម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(MTFF) រយៈរពេរធយរ (ចំណូេ-

ចំណាយ) និងម្កបខ័ណឌ ងវកិារយៈរពេ

រធយរ (MTBF) 

    អគ្គ.ងវកិា ១.ម្កបខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ (MTFF) រយៈ

រពេរធយរ ម្ត្ូវបន

ោក់ឲ្យអនុវត្តសាកេបង 

២. ទសសនទានម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈរពេរធយរ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និងអនរុ័

ត្ 

៣.រសចកតីម្ាង

ម្កបខ័ណឌ ងវិការយៈ

រពេរធយរ (MTBF)ម្ត្ូវ

បនរធវើសុពេភាព             

៣៤.២.១.ររៀបចំទសសនទានម្កបខ័ណឌ

ងវិកា        រយៈរពេរធយរ 

២០១៩ ២០២

៥ 

អគ្គ.ងវិកា ទសសនទានម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈរពេរធយរ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

អនុរ័ត្ 

ទសសនទាន

ម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈ

រពេ

រធយរម្ត្ូវ

បនសិកា 

ទសសនទាន

ម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈ

រពេរធយរ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

    

  

  

៣៤.២.២ ររៀបចំរសចកតីម្ាងម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈរពេរធយរ (MTBF) 

២០១៩ ២០២

៥ 

អគ្គ.ងវិកា រសចកតីម្ាងម្កបខ័ណឌ

ងវិការយៈរពេរធយរ 

(MTBF)ម្ត្ូវបនរធវើសុ

ពេភាព 

  

រសចកតីម្ាង

ម្កបខ័ណឌ  

ងវិការយៈ

រពេរធយរ

(MTBF) ម្ត្ូវ     
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បនរធវើសុពេ 

ភាព 

៣៤.៣. ពម្ងឹងសរត្ថភាពវិភាគ្ និង

ពាករណ៍សាថ នភាពរសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ  

    អគ្គ.រោេ

នរោបយ

ម្កសងួ

កផនការ 

១. រ៉ាូកដេពាករណ៍ម្ម៉ា

ម្កូរសដាកិចចម្ត្ូវបនរធវើ

បចចុបបននករា និងរម្បើ

ម្បស់ (Version 2)២.

ម្បព័នធ MEF Database 

Web-based System 

ម្ត្ូវបនរធវើបចចុបបននភាព 

និងពម្ងីកទនិននយ័៣. សថ ិ

ត្ិគ្ណរនយយជាត្ិម្ត្ូវ

បនកកេរអទាងំវិធីសា

ស្រសត  និងឆ្ន ំរោេងាី៤.សថ ិ

ត្ិគ្ណរនយយជាត្ឆិ្ន ំ 

២០១៨ ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ             



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 229 

៣៤.៣.១.ពម្ងឹងសរត្ថភាពររៀបចំ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ម្បព័នធទិននន័យ សម្ម្មប់ការវិភាគ្ទិននន័យ 

និងសាថ នភាពរសដាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ  

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(២៥%) 

កកកោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១.វគ្គបណតុ ឹះបណាត េ

សត ីពីសារសំខាន់ និង

ការរម្បើម្បស់ Online 

MEF Database 

សម្ម្មប់ការវិភាគ្រសដា

កិចច និងកផនការងវិកា

រូេោា ន ដេ់រស្រនតីសថ ិ

ត្ិថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនបនតអនុវត្ត 

    ផតេ់ការប

ណតុ ឹះបណាត េ

សត ីពីសា

រសំខាន់ និង

ការរម្បើម្បស់ 

Online MEF 

Database 

(៦ រខត្ត) 

ផតេ់ការប

ណតុ ឹះបណាត េ

សត ីពីសា

រសំខាន់ និង

ការរម្បើម្បស់ 

Online MEF 

Database 

(៦ រខត្ត) 

    

៣៤.៣.១.ពម្ងឹងសរត្ថភាពររៀបចំ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ម្បព័នធទិននន័យ សម្ម្មប់ការវិភាគ្ទិននន័យ 

និងសាថ នភាពរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ  

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(២៥%) 

ររសា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

២.ពម្ងីកវិសាេភាព

សថ ិត្ិរសដាកិចច 

 

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់រេើសថ ិ

ត្ិកផនកនំរចញ 

នំចូេជារយួ

អគ្គនយក 

ោា នគ្យ និងរ

ោា ករករពុជា 

រដើរបីពិនិត្យ

ររើេសងគត្ិ

ភាពសថ ិត្ិ និង

គ្រម្ម្មង

អភិវឌ្ឍ 

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់រេើ

សថ ិត្ិកផនកសហ

ម្ោសធុនត្ូច 

និងរធយរ 

(SME) 

ជារយួម្កសួង

ឧសាហករា

និងសិបបករា 

កដេធាត្ុ

ចូេសំខាន់

កនុងការជំរុញ
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CamTrade 

(Mobile 

Application) 

ការអភិវឌ្ឍ 

SME 

៣៤.៣.២.ោក់ឱ្យអនុវត្តសាកេបងនូវរ៉ាូ

កដេពាករម្ម៉ា ម្កូរសដាកិចច រួរទាំងការ

ពម្ងឹងសរត្ថភាពវិភាគ្ និងអនុវត្តរ៉ាកូដេ

ពាករ(២៥%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ    

២០១៨ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១.រ៉ាូកដេពាករម្ម៉ា ម្កូ

រសដាកិចចករពុជា 

(Cambodia 

Macroeconomic 

Forecasting Model 

- CMFM) ម្ត្ូវបនរធវើ

បចចុបបននករា និងរម្បើ

ម្បស់ (version 

២.០) 

      របយការណ៍

វាយត្នរ្រេើ

រ៉ាូកដេពាករ

ម្ម៉ា ម្កូរសដា

កិចចម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 
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៣៤.៣.៣. ជំរុញការផសពវផាយសថ ិត្ិ

រសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុតាររយៈការប

ស្រញ្ញជ បការយេ់ដឹង និងរម្បើម្បស ់ MEF 

Database (ម្មន ២ សូចន

ករ)(២៥%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១.សិកាខ សាោពិរម្ោឹះ

រោបេ់ ជារយួ

ម្កសួង/សាថ ប័នជាត្ិ/

អនតរជាត្ិ រដើរបពីម្ងឹង

កិចចសហម្បត្ិបត្តិការ 

និងបរងកើនម្បសិទធភាព

កនុងការផេិត្ រម្បើ

ម្បស់ និងផសពវផាយ 

MEF Database (១

រេើក/ឆ្ន ំ)  

      ររៀបចំសិកាខ

សាោសត ីពី

ការរេើកកំព

សស់ថ ិត្ិ និង

ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ម្មប់

ផសពវផាយ

ពីសារសំខាន់

របស់ MEF 

Database 

ដេ់ម្កសួង/

សាថ ប័នផតេ់

ទិននន័យ កនុង

រោេបំណង

បរងកើនម្បសិទធ

ភាពការប

ស្រញ្ញច ប និង

ការពម្ងីងកិចច

សហម្បត្ិបត្តិ

ការម្បរូេ

ទិននន័យ (១

រេើក)     
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៣៤.៣.៣. ជំរុញការផសពវផាយសថ ិត្ិ

រសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុតារ 

រយៈការបស្រញ្ញជ បការយេ់ដឹង និងរម្បើ

ម្បស់  MEF Database  

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(២៥%) 

    អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

២.សថ ិត្ិរសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

បចចុបបននភាព

ផសពវផាយទាន់រពេ

កនុង MEF Database/ 

រគ្ហទំព័ររបស់អគ្គ

នយកោា ន 

បចចុបបនន

ភាពសថ ិត្ិ

រសដាកិចច

និងហិរញ្ញ

វត្ថុម្បចំកខ 

បចចុបបននភាពសថ ិ

ត្ិរសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំ

កខ 

បចចុបបននភាព

សថ ិត្ិរសដាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បចំកខ 

បចចុបបននភាព

សថ ិត្ិរសដាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្បចំកខ 

    

៣៤.៣.៤.ពម្ងឹង និងបរងកើនម្បសិទធភាព

ននការម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យ  

(ម្មន ២ សូចនករ) 

(២៥%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

១. របយការណ៍សិកា 

(Feasibility Study) 

សត ីពីការអភិវឌ្ឍ 

Mobile MEF 

Database 

Application ពីម្បព័នធ 

MEF Database 

ពិភាកា

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់

ជារយួរស្រនតី

បរងាក េ IT 

រេើកផនកសថ ិ

ត្ិ 

  ពិភាកា

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់

ជារយួរស្រនតីប

រងាក េ IT រេើ

កផនក អភិវឌ្ឍ

ន៍ នងិ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

Mobile MEF 

Database 

Application 

ម្ត្ូវបនសាក

េបងអភិវឌ្ឍ 

២.របយ

ការណ៍

បរចចករទស

ននអភិវឌ្ឍ 

Mobile MEF 

Database 

Application 

ពីម្បព័នធ MEF 

Database      
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៣៤.៣.៤.ពម្ងឹង និងបរងកើនម្បសិទធភាព

ននការម្គ្ប់ម្គ្ងទិននន័យ (ម្មន ២ សូចន

ករ)(២៥%) 

ររសា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.រោេ

នរោបយ 

២. Feasibility 

Study រេើគ្រម្ម្មង

អភិវឌ្ឍ CamTrade 

(Mobile 

Application) 

សម្ម្មប់ជាសថ ិត្ិបឋរ

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំម្កសងួ 

 

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់

ជារយួអគ្គ

នយកោា ន

គ្យ និងរោា ករ

ករពុជា/នយក

ោា នព័ត្៌ម្មនប

រចចកវិទា រេើ

គ្រម្ម្មង

អភិវឌ្ឍ 

CamTrade 

(Mobile 

Application) 

  របយការណ៍

េទធផេ

សិកាសត ីពី

អភិវឌ្ឍ 

CamTrade 

(Mobile 

Application) 

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ 

    

៣៥. ពម្ងងឹការអនវុត្តរោេនរោបយវរិជឈ

ការហរិញ្ញវត្ថុ  
២០១៩   
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៣៥.១. អនុវត្តរោេនរោបយវិរជឈការ

ហិរញ្ញវត្ថុកដេបនកំណត្់ រៅកនុងកផនការ

អនុវត្ត ៣ឆ្ន ំ (២០១៨-២០២០) ននករាវិធី

ជាត្ិ 

    អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

១.ោក់ឱ្យអនុវត្តអនុ

ម្កឹត្យពីការរផទរ ធនធានពី

ងវិកាថ្នន ក់ជាត្ិជូនរដាប

េ ម្កុង ម្សុក និងឃំុ 

សងាក ត្ ់

២. ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដាប

េម្កុង ម្សុក និងឃំុ 

សងាក ត្់ងាីម្ត្ូវបន ោក់

ឲ្យអនុវត្ត 

        

    

៣៥.១.១.ររៀបចំអនុម្កឹត្យ  សត ីពកីារត្ំ

រ ើងម្បក់ឧបត្ថរភម្កុរម្បឹការដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ (៣០%) 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីការត្ំ

រ ើងម្បក់ឧបត្ថរភម្កុរ

ម្បឹការដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

អនុម្កឹត្យសត ី

ពីការត្ំ

រ ើងម្បក់

ឧបត្ថរភ

ម្កុរម្បឹកា

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួច និង

ោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 
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៣៥.១.២.ររៀបចំម្បកាសបរងកើត្ម្កុរ

ការងារបរចចករទស D & D ម្បចំម្កសួង

រសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ (៣០%) 

ររសា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសបរងកើត្ម្កុរ

ការងារបរចចករទស D 

& D ម្បចំម្កសួង

រសដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

  រសចកតីម្ាង

ម្បកាស

ម្បកាសបរងកើត្

ម្កុរការងារ

បរចចករទស D 

& D ម្បចំ

ម្កសួងរសដា

កិចច និងហិរញ្ញ

វត្ថុ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា 

ម្បកាស

ម្បកាស

បរងកើត្ម្កុរ

ការងារ

បរចចករទស 

D & D ម្បចំ

ម្កសួងរសដា

កិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

  

    

៣៥.១.៣.បនតររៀបចំអនុម្កឹត្យសត ីពីការ

ររៀបចំ និងម្បម្ពឹត្តិរៅននរូេនិធឃិុំ 

សងាក ត្់ (២០%) 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដាប

េថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីការ

ររៀបចំ និងម្បម្ពឹត្តរៅ

ននរូេនធិិឃុំ សងាក ត្់ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាងអនុ

ម្កឹត្យសត ីពី

ការររៀបចំ 

និងម្បម្ពឹត្ត

រៅននរូេ

និធិឃុំ 

សងាក ត្់ ម្ត្ូវ

បនបនតកក

េរអ 

រសចកតីម្ាង

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការររៀបចំ និង

ម្បម្ពឹត្តរៅនន

រូេនិធិឃុំ 

សងាក ត្់ ម្ត្ូវ

បនោក់ម្បជុំ

ពិភាកានផទកនុង

កសហវ 

រសចកតីម្ាង

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការររៀបចំ 

និងម្បម្ពឹត្ត

រៅននរូេនិ

ធិឃុំ សងាក ត្់ 

ម្ត្ូវបនោក់

ម្បជុំពិភាកា

ជារយួម្កសួង 

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការររៀបចំ 

និងម្បម្ពឹត្ត

រៅននរូេនិ

ធិឃុំ សងាក ត្់ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់អនុវត្ត 
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សាថ ប័នាក់

ព័នធ 

៣៥.១.៤.ររៀបចំម្បកាសអនតរម្កសួងសត ី

ពីការម្គ្ប់ម្គ្ងជំនួយការរដាបេឃុំ 

សងាក ត្់ (២០%) 

ររសា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសអនតរម្កសួងសត ី

ពីការម្គ្ប់ម្គ្ងជំនួយ

ការរដាបេឃុំ សងាក ត្់ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

  រសចកតីម្ាង

ម្បកាសអនតរ

ម្កសួងសត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងជំនួយ

ការរដាបេឃុំ 

សងាក ត្់ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច  

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសអនតរ

ម្កសួងសត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ជំនួយការរដា

បេឃុំ 

សងាក ត្់ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ម្បជុំ

ពិភាកាអនក

ាក់ព័នធ 

ម្បកាសអនតរ

ម្កសួងសត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ជំនួយការរដា

បេឃុំ 

សងាក ត្់ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

    

៣៥.២.អនុវត្តសាកេបង និងពម្ងីករេូនិធិ

 វនិិរោគ្សម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(SNIF) 

    អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

ម្កុង៥ និងម្សុកចំននួ 

២៨ម្ត្ូវបនរម្ជើសររសី

សម្ម្មប់អនុវត្តរេូនិធិ

 វនិិរោគ្សម្ម្មប់រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ             
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៣៥.២.១.ររៀបចំកកសម្រួេអនុម្កឹត្យ

រេខ៣២ រដើរបីកំណត្់ធនធានននរូេនិ

ធិវិនិរោគ្រដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(១៥%) 

ររសា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យសត ីពីការកក

សម្រួេអនុម្កឹត្យរេខ

៣២ ម្ត្ូវបនររៀបចំ

រួចនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

  រសចកតីម្ាង

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការកកសម្រួេ

អនុម្កឹត្យរេខ

៣២ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា 

អនុម្កឹត្យសត ីពី

ការកក

សម្រួេអនុ

ម្កឹត្យរេខ

៣២ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      

៣៥.២.២.បនតររៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

រោេការណ៍កណនំវាយត្នរ្សរិទធិករា

រដាបេម្កុង (១៥%) 

រករា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេការណ៍កណនំ

វាយត្នរ្សរិទធិករា

ម្កុងម្ត្ូវបនររៀបចំរចួ 

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាងរោេ

ការណ៍

កណនំវាយ

ត្នរ្សរិទធិ

ករាម្កុង

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា 

រោេការណ៍

កណនំវាយ

ត្នរ្សរិទធិករា

ម្កុងម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

        



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 238 

៣៥.២.៣.បនតររៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុវត្ត

រោេការណ៍កណនំវាយត្នរ្សរិទធិករា

រដាបេខណឌ  (១៥%) 

រករា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេការណ៍កណនំ

វាយត្នរ្សរិទធិករា

ខណឌ ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច 

និងោក់ឲ្យអនុវត្ត 

រសចកតី

ម្ាងរោេ

ការណ៍

កណនំវាយ

ត្នរ្សរិទធិ

ករាខណឌ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា 

រោេការណ៍

កណនំវាយ

ត្នរ្សរិទធិករា

ខណឌ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

        

៣៥.២.៤.ផសពវផាយរោេការណ៍

កណនំសត ីពីការវាយត្នរ្សរិទធិករារដាប

េម្កុង នងិខណឌ  (៥%) 

ររសា

២០១៩ 

កញ្ញញ

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដាប

េថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

រោេការណ៍កណនំ

សត ីពីការវាយត្នរ្

សរិទធិករារដាបេម្កុង 

និងខណឌ  ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយកណនំ 

  រោេការណ៍

កណនំសត ីពីការ

វាយត្នរ្សរិទធិ

ករារដាបេ 

ម្កុង ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

រោេការណ៍

កណនំសត ីពី

ការវាយត្នរ្

សរិទធិករារដា

បេ ខណឌ  

ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ       



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 239 

៣៥.២.៥.ររៀបចំរសចកតីកណនំបកនថរសត ី

ពីសំរណើគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្រដាបេម្កុង 

(១០%) 

ររសា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីកណនំបកនថរ

សត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្រដាបេម្កុង 

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

  រសចកតីម្ាង

រសចកតីកណនំ

បកនថរសត ីពី

សំរណើគ្រម្ម្មង

 វិនិរោគ្រដាប

េម្កុង ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ម្បជុំ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់  

រសចកតីកណនំ

បកនថរសត ីពី

សំរណើ

គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្រដាប

េម្កុងម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

      

៣៥.២.៦.ររៀបចំរសចកតីកណនំបកនថរសត ី

ពីសំរណើគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្រដាបេខណឌ  

(១០%) 

ររសា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីកណនំបកនថរ

សត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្រដាបេខណឌ  

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

  រសចកតីម្ាង

រសចកតីកណនំ

បកនថរសត ីពី

សំរណើគ្រម្ម្មង

 វិនិរោគ្រដាប

េខណឌ  ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ម្បជុំ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់  

រសចកតីកណនំ

បកនថរសត ីពី

សំរណើ

គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្រដាប

េខណឌ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត 

      



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 240 

៣៥.២.៧.ផសពវផាយរសច កតីកណនំ

បកនថរសត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មងវិនិរោគ្រដាប

េម្កុង នងិខណឌ  (៥%) 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រសចកតីកណនំបកនថរ

សត ីពីសំរណើគ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្រដាបេម្កុង 

និងខណឌ  ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយ 

    រសចកតីកណនំ

បកនថរសត ីពី

សំរណើ

គ្រម្ម្មងវិនិ

រោគ្រដាប

េម្កុង នងិ

ខណឌ  ម្ត្ូវ

បន

ផសពវផាយ       

៣៥.២.៨.វាយត្នរ្សរិទធករារដាប

េម្កុង នងិខណឌ  (១៥%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ចំននួរដាបេម្កុង និង

ខណឌ  ម្ត្ូវទទេួបន

គ្រម្ម្មងរូេនិធិវិនិ

រោគ្ 

    

រដាបេម្កុង

ចំនួន៨ 

និងរដាបេ

ខណឌ ចំនួន ៤ 

ម្ត្ូវបនវាយ

ត្នរ្ទទួេ

គ្រម្ម្មងរូេ

និធិវនិិរោគ្

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ       



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 241 

៣៥.២.៩.ររៀបចំការកណនំទម្រង់របយ

ការណ៍កផនការ សករា ភាពការងារដាប

េ ខណឌ  (១០%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ទម្រង់បយការណ៍

កផនការសករាភាព

ការងាររដាបេខណឌ

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

      ទម្រង់បយ

ការណ៍

កផនការ

សករាភាព

ការ ងាររដាប

េខណឌ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត     

៣៥.៣. ពិនតិ្យររើេរ ើងវិញនិងោក់ឱ្យអនុ

វត្តរោេការណ៍កណនំសត ីពីកផនការយុទធសា

ស្រសតងវិកាសម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

    អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កផនការយទុធសាស្រសតងវកិា 

ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអណវុត្ត

រៅ ៦ រដាបេខណឌ  និង

១៣ ម្កុង 

            



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 242 

៣៥.៣.១.កកសម្រួេរោេការណ៍

កណនំសត ីពីការររៀបចំកផនការយុទធសាស្រសត

ងវិកាសម្ម្មប់រដាបេរាជធានី រខត្ត 

(៥០%) 

ររសា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេការណ៍កណនំ

សត ីពីការររៀបចំកផនការ

យុទធសាស្រសតងវិកា

សម្ម្មប់រដាបេរាជ

ធានី រខត្តម្ត្ូវបនកក

េរអ រោយបញ្ចូេរដា

បេខណឌ  

  រោេការណ៍

កណនំសត ីពីការ

ររៀបចំកផនការ

យុទធសាស្រសត

ងវិកាសម្ម្មប់

រដាបេរាជ

ធានី រខត្តម្ត្ូវ

បនកកេរអ 

រោយបញ្ចូេ

រដាបេខណឌ

១២         

៣៥.៣.២.បណតុ ឹះបណាត េ និង

ផសពវផាយរោេការណ៍កណនំសត ីពីការ

ររៀបចំកផនការយុទធសាស្រសតងវិកាសម្ម្មប់

រដាបេរាជធានី រខត្ត (៥០%) 

ររសា 

២០១៩ 

រិងុន 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេការណ៍កណនំ

សត ីពីការររៀបចំកផនការ

យុទធសាស្រសតងវិកា

សម្ម្មប់រដាបេរាជ

ធានី រខត្តម្ត្ូវបនប

ណតុ ឹះបណាត េ និង

ផសពវផាយ 

  រោេការណ៍

កណនំសត ីពីការ

ររៀបចំកផនការ

យុទធសាស្រសត

ងវិកាសម្ម្មប់

រដាបេរាជ

ធានី រខត្ត ម្ត្ូវ

បនបណតុ ឹះប

ណាត េ និង

ផសពវផាយជូន

រដាបេរាជ         



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 243 

ធានី រខត្តទាងំ

២៥ 

៣៥.៤. អនុវត្តឯកសារយុទធសាស្រសត កំកណ

ទម្រង់ម្បព័នធងវកិាករពុជា ២០១៨-២០២៥  

    អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

១. យុទធសាស្រសត កំកណ

ទម្រង់ម្បព័នធងវកិាករពុជា 

២០១៨-២០២៥ 

សម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបនចប់ 

រផតើរអនុវត្តរៅតារកផនទី

បងាា ញផូ្វកដេបន

កំណត្់         

    

៣៥.៤.១.ោក់ឲ្យអនុវត្តយុទធសាស្រសត

កំកណទម្រង់ម្បព័នធងវិកាថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

២០១៨-២០២៥ (៦០%) 

រករា 

២០១៩ 

រីន 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

យុទធសាស្រសតកំកណ

ទម្រង់ម្បព័នធងវិកា

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

២០១៨-២០២៥ ម្ត្ូវ

បនោក់ឲ្យអនុវត្ត 

យុទធសាស្រសត

កំកណ

ទម្រង់

ម្បព័នធ

ងវិកាថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ

២០១៨-

២០២៥ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

និងោក់ឲ្យ

អនុវត្ត       

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 244 

៣៥.៤.២.ផសពវផាយឯកសារយុទធសាស្រសត

កំកណទម្រង់ម្បព័នធងវិការដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ ២០១៨-២០២៥ (១០%) 

ររសា

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដាប

េថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

យុទធសាស្រសតកំកណ

ទម្រង់ម្បព័នធងវិកា

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

២០១៨-២០២៥ ម្ត្ូវ

បនផសពវផាយ 

  យុទធសាស្រសត

កំកណទម្រង់

ម្បព័នធងវិកា

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

២០១៨-

២០២៥ ម្ត្ូវ

បនផសពវផាយ     

    

៣៥.៤.៣.ររៀបចំកផនការសករាភាព

េរអិត្សម្ម្មប់អនុវត្តយុទធសាស្រសត ននការកក

ទម្រង់ម្បព័នធងវិកាថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

(៣០%) 

ររសា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កផនការសករាភាព

េរអិត្សម្ម្មប់អនុវត្ត

យុទធសាស្រសត ននការកក

ទម្រង់ម្បព័នធងវិកា

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងោក់ឱ្យ

អនុវត្តម្បកបរោយ

ម្បសិទធភាព និង

ស័កតិសិទធភាព 

  រសចកតីម្ាង

កផនការ

សករាភាព

េរអិត្សម្ម្មប់

អនុវត្តយុទធ

សាស្រសត ននការ

កកទម្រង់

ម្បព័នធងវិកា

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

កផនការ

សករាភាព

េរអិត្

សម្ម្មប់អនុ

វត្តយុទធសាស្រសត

ននការកក

ទម្រង់ម្បព័នធ

ងវិកាថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

ម្ត្ូវបនោក់

ម្បជុំពិភាកា

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់ 

កផនការ

សករាភាព

េរអិត្

សម្ម្មប់អនុ

វត្តយុទធសាស្រសត

ននការកក

ទម្រង់ម្បព័នធ

ងវិកាថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ នងិ

ោក់ឱ្យអនុវត្ត 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 245 

៣៥.៥. ពិនិត្យនិងកកសម្រួេរោេការណ៍

កណនំសត ីពីការររៀបចំនិងនតី្ិវិធីអនុវត្តងវកិា

ករាវិធីរពញរេញ និងអងគភាពងវិកា សម្ម្មប់

ងវិការដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

    អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

រដាបេរខត្តសរុបចនំនួ 

១៨ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យអនុ

វត្តងវកិាករាវិធី 

            

៣៥.៥.១.កកសម្រួេរោេការណ៍

កណនំសត ីពីការររៀបចំងវិកាករាវិធី

សម្ម្មប់រដាបេរាជធានី រខត្ត (៥០%) 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេការណ៍កណនំ

សត ីពីការររៀបចំងវិកា

ករាវិធីសម្ម្មប់រដាបេ

រាជធានី រខត្ត ម្ត្ូវបន

កកេរអ និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

    រោេការណ៍

កណនំសត ីពី

ការររៀបចំ

ងវិកាករាវិធី

សម្ម្មប់រដាប

េរាជធានី 

រខត្ត ម្ត្ូវបន

កកេរអនិង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

  

    

៣៥.៥.២.កកសម្រួេរោេការណ៍

កណនំសត ីពីការអនុវត្តងវិកាករាវិធី

សម្ម្មប់រដាបេរាជធានី រខត្ត (៥០%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រោេការណ៍កណនំ

សត ីពីការអនុវត្តងវិកា

ករាវិធីសម្ម្មប់រដាបេ

រាជធានី រខត្ត ម្ត្ូវបន

កកេរអ និងោក់ឲ្យអនុ

វត្ត 

      រោេការណ៍

កណនំសត ីពី

ការអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី

សម្ម្មប់រដាប

េរាជធានី 

រខត្ត ម្ត្ូវបន

កកេរអ និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត     



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 246 

៣៥.៦. ពិនតិ្យនិងវាយត្នរ្ការអនុវត្តងវកិា

ការរផទររខុងាររបស់ម្កសងួ សាថ ប័ន ជូនរដាប

េថ្នន ក់រម្ការជាត្ ិ

    អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

១.របយការណ៍ពិនតិ្យ 

និងវាយត្នរ្ការអនុវត្ត

ងវិកាការរផទររខុងារបស់

ម្កសងួបរិសាថ ន និង

ម្កសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ២.

ម្កបខ័ណឌ គ្ត្ិយតុ្តិ/

ម្បកាសននការអនុវត្ត

ងវិកាការរផទររខុងារ

របស់ម្កសងួបរិសាថ ន ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច និងោក់

ឱ្យអនុវត្ត 

        

    

៣៥.៦.១.ពិនិត្យ និងវាយត្នរ្ការអនុវត្ត

ងវិកាការរផទររុខងាររបស់ម្កសងួបរិសាថ ន

, ម្កសួងអភិវឌ្ឍជនបទ (៤០%) 

រករា 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្មនរបយការណ៍ការ

ពិនិត្យ វាយត្នរ្ និង

របកគ្ំរហើញការអនុវត្ត

ងវិកាការរផទររុខងារ

របស់ម្កសួង  បរិសាថ ន 

និងម្កសួងអភិវឌ្ឍ

ជនបទ ោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ ពិនិត្យនិងផតេ់

រោបេ់ 

របយ

ការណ៍ការ

ពិនិត្យ វាយ

ត្នរ្និង

របកគ្ំរហើ

ញននការ

អនុវត្ត

ងវិកាការ

រផទររុខងារ

របស់

ម្កសួងប

  របយការណ៍

ការពិនិត្យ 

វាយត្នរ្និង

របកគ្ំរហើញ

ននការអនុវត្ត

ងវិកាការរផទរ

រុខងាររបស់

ម្កសួង

អភិវឌ្ឍ

ជនបទ ម្ត្ូវ

បនោក់ជូន
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 រិសាថ ន ម្ត្ូវ

បនោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំពិនិ

ត្យនិងផតេ់

រោបេ់ 

ថ្នន ក់ដឹកនំ

ពិនិត្យនិងផត

េ់រោបេ់ 

៣៥.៦.២.ររៀបចំម្បកាសសត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកញ្ចប់ងវិការសវាអនរ័យប

 រិសាថ ន (ម្បកាសអនតរម្កសួងរេខ 

០៧៣) (៤០%) 

ររសា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសសត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកញ្ចប់ងវិកា

រសវាអនរ័យបរិសាថ ន

ម្ត្ូវបនររៀបចំរួច និង

ោក់ 

ឲ្យអនុវត្ត 

  រសចកតីម្ាង

ម្បកាសសត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

កញ្ចប់ងវិការស

វាអនរ័យបរិ 

សាថ ន ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

ម្បកាសសត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

កញ្ចប់ងវិកា

រសវាអនរ័

យបរិសាថ ន 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់ម្បជុំ

ពិភាកា 

ម្បកាសសត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

កញ្ចប់ងវិកា

រសវាអនរ័

យបរិសាថ ន

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

    

៣៥.៦.៣.ផសពវផាយម្បកាសសត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកញ្ចប់ងវិការសវាអនរ័យប

 រិសាថ ន (២០%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្បកាសសត ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកញ្ចប់ងវិកា

រសវាអនរ័យបរិសាថ ន

ម្ត្ូវបនផសពវផាយរួច 

      ម្បកាសសត ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

កញ្ចប់ងវិកា

រសវាអន 

រ័យបរិសាថ ន     
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ម្ត្ូវបន

ផសពវផាយរួច 

ផែនកទី ៤៖ ការគត្រៀម្ខ្្នួសត្មាប់ ំហានបនាា ប់                 

សចូនករសរទិធករាគ្ន្ឹឹះ៖ 

១. ម្កបខណ័ឌ គ្ណរនយយភាព ននងវកិាសរទិធករាម្ត្វូបនររៀបចំ នងិោកឱ់្យអនវុត្ត 

២. ទម្រងក់ចិចម្ពររម្ពៀងពត័្ម៌្មនសរទិធករាបឋរ 

៣. ទម្រងព់ត័្ម៌្មនសរទិធករាម្បចំឆ្ន ំម្ត្វូបនររៀបចសំម្ម្មបភ់ាជ បច់ាបស់ត ពីហីរិញ្ញវត្ថសុម្ម្មបក់ារម្គ្បម់្គ្ងម្បចំឆ្ន ំ 

៤. ទម្រងប់ឋរចណំាត្ថ់្នន ករ់សដាកចិចបមំ្ពញួ សម្ម្មបរ់ម្ត្ៀរភាជ បច់ាបស់ត ពីហីរិញ្ញវត្ថសុម្ម្មបក់ារម្គ្បម់្គ្ងម្បចំឆ្ន ំ 

៥. ម្កបខណ័ឌ ទសសនទានននការតារោន នងិម្ត្តួ្ពនិតិ្យពត័្ម៌្មនសរទិធករា (Monitor and Review) 

៦. ទម្រងរ់បយការណ៍ពត័្ម៌្មនសរទិធករាននការអនវុត្តងវកិាម្បចំឆ្ន ំ 

៧. ម្កបខណ័ឌ សវនករារពញរេញ (សរទិធករា,ពត័្ម៌្មនវទិា, អនរុោរភាព នងិហរិញ្ញវត្ថុ) ម្ត្វូបនររៀបច ំនងិោកឱ់្យអនវុត្ត  

៨. ម្កបខណ័ឌ អធកិារកចិចហរិញ្ញវត្ថមុ្ត្វូបនររៀបចនំងិោកឱ់្យអនវុត្ត 

៩. របយការណ៍សវនករាសរទិធ ករារបសអ់ាជាា ធរសវនករាជាត្ចិនំនួ៤ ម្ត្វូបនោកជ់នូរដាសភា 

១០.កផនការយទុធសាស្រសតកសាងនងិអភវិឌ្ឍសរត្ថភាព កនុងម្កបខណ័ឌ ករាវធិកីកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដណំាកក់ាេទ ី៤ ម្ត្វូបនររៀបច ំនងិោកឱ់្យអនវុត្ត  
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៤១. បរងកើត្ម្កបខណ័ឌ ងវកិាពត័្ម៌្មនសរទិធករា 

(Performance Informed Budgeting) 

២០១៩     ១.ចាបស់ត ពីមី្បពន័ធ

ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ម្ត្វូបនម្ត្តួ្ពនិតិ្យ 

២.អនមុ្កតឹ្យរេខ ៨១ 

នងិ៨២ ម្ត្វូបនសកិា 

៣.រោេការណ៍

កណនំសតពីរីរៀបចំ

ងវកិាសរទិធករាម្ត្វូ

បនររៀបច ំនងិអនរុត័្ 

៤.រោេការណក៍ណនំ

សតពីកីារអនវុត្តងវកិា

សរទិធករាម្ត្វូបន

សកិា 

            

៤១.១. សិកានិងររៀបចំម្កបខ័ណឌ រោេនន

រោេការណ៍ងវិកាព័ត្ម៌្មនសរទិធករា 

(Performance Budgeting) 

    អគ្គ.ងវកិា ១. ទម្រង់កិចចម្ពររម្ពៀង

ព័ត្៌ម្មន សរទិធករាម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

២.ចំណាត្ថ់្នន ក់រសដាកិចច

បំម្ពួញម្ត្ូវបនររៀបចំ 

សម្ម្មបភ់ាជ ប់ចាប់ងវកិា

ម្បចំឆ្ន ំ 
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៤១.១.១ ររៀបចំឲ្យម្មនកិចចម្ពររម្ពៀង

រេើេទធផេកនុងឆ្ន ំ  

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ររៀបចំទម្រង់ននកិចច

ម្ពររម្ពៀងរេើេទធ

ផេកនុងឆ្ន ំ 

    សិការេើ

ទម្រង់កិចច

ម្ពររម្ពៀង 

រេើេទធផេ

កនុងឆ្ន ំ 

សិការេើ

ទម្រង់កិចច

ម្ពររម្ពៀង 

រេើេទធផេ

កនុងឆ្ន ំ 

    

៤១.១.២ ម្កបខណឌ រោេងវិកាព័ត្៌ម្មន

សរិទធករារៅករពុជា 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ.ងវិកា ម្កបខ័ណឌ ងវិកា

ព័ត្៌ម្មនសរិទធករារៅ

ករពុជា 

(Performance 

Budgeting)បន

ររៀបចំ 

ម្កបខ័ណឌ

ងវិកា

ព័ត្៌ម្មន

សរិទធករា

រៅករពុជា 

(Perform

ance 

Budgetin

g)ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

          

៤១.២. សិកា និងររៀបចំបទោា នគ្ត្ិយតុ្តិ

សម្ម្មបក់ារអនុវត្តងវិកាសរទិធករា 

    អគ្គ.ងវកិា ១. ចាប់សត ីពីម្បព័នធ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ន ំ

២០០៨ ម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិ

ត្យ និងោក់ឱ្យពិភាកានផទ

កនុង កសហវ   
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៤១.២.១ សិការេើចាប់សត ីពីម្បព័នធ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្ម្មប់ការអនុវត្ត

យុទធសាស្រសតសត ីពីការកកទម្រង់ម្បព័នធងវិកា 

ឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥ 

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ចាប់សត ីពីម្បព័នធហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈឆ្ន ំ

២០០៨ ម្ត្ូវបនពនិិ

ត្យ និង ពភិាការធវើ

 វិរសាធនករា    

ម្កុរការងារ

រដើរបីរធវើ

 វិរសាធន

ករាចាប់សដ ី

ពីម្បព័នធ

ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ

ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ម្ត្ូវបរងកើត្

រ ើង  

ចាប់សត ីពី

ម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈឆ្ន ំ

២០០៨ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ និង 

សិកា 

ចាប់សត ីពី

ម្បព័នធហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារ

ណៈឆ្ន ំ

២០០៨ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ 

និង សិកា   

ចាប់សត ីពី

ម្បព័នធហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារ

ណៈឆ្ន ំ

២០០៨ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ 

និង សិកា  

    

៤១.២.២.ររៀបចំកកសម្រួេ អនុម្កឹត្យ

រេខ ៨១ 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ      

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា រសចកដីម្ាងកក

សម្រួេអនុម្កឹត្យ 

រេខ ៨១ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

របយ

ការណ៍

សិកា     

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងកក

សម្រួេអនុ

ម្កឹត្យរេខ 

៨១ 

រសចកដីម្ាង

បឋរម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

រសចកដីម្ាង

ម្ត្ូវបនោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំអគ្គ

នយក   ោា ន

រដើរបីពិនិត្យ 

រសចកដីម្ាង

ម្ត្ូវបនោក់

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំកសហ

វរដើរបីពិនិត្យ 
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៤១.២.៣. ចូេរួរកនុងការពិនិត្យរ ើង

 វិញរេើចាប់សដ ីពីម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ងវិកា របយការណ៍សដ ីពីការ

ផដេ់ធាត្ុចូេ ឬការ

ចូេរួរកនុងការម្ត្ួត្ពិនិ

ត្រ ើងវិញ 

របយ

ការណ៍សដ ីពី

ការផដេ់

ធាត្ុចូេ ឬ

ការចូេរួរ

កនុងការម្ត្ួត្

ពិនិត្រ ើង

 វិញ 

របយការណ៍

សដ ីពីការផដេ់

ធាត្ុចូេ ឬការ

ចូេរួរកនុងការ

ម្ត្ួត្ពិនិត្រ ើង

 វិញ 

របយការណ៍

សដ ីពីការផដេ់

ធាត្ុចូេ ឬ

ការចូេរួរ

កនុងការម្ត្ួត្

ពិនិត្រ ើងវិញ 

របយការណ៍

សដ ីពីការផដេ់

ធាត្ុចូេ ឬ

ការចូេរួរ

កនុងការម្ត្ួត្

ពិនិត្រ ើងវិញ 

    

៤១.៣. ររៀបចំយនតការ និងឧបករណ៍សាក

េបងសម្ម្មប់   ម្ត្ួត្ពិនិត្យសរទិធករាសម្ម្មប់

ម្កសងួ សាថ ប័ន អនុវត្តងវិកាព័ត្ម៌្មនសរិទធ

ករា  

    អគ្គ.ងវកិា ១.ម្កបខ័ណឌ ទសសនទាន

ននការតារោន និងម្ត្ួត្

ពិនតិ្យព័ត្ម៌្មនសរទិធករា 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ
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៤១.៣.១ ររៀបចំម្កបខណឌ ទសសនទាន

ននការតារោន និងម្ត្ួត្ពិនិត្យពត័្៌ម្មន

សរិទធករាសាថ ប័ន អនុវត្តងវិកាព័ត្៌ម្មន

សរិទធករា  

២០១៩ ២០២០ អគ្គ.ងវិកា ម្កបខណឌ ទសសនទាន

ននការតារោន និង

ម្ត្ួត្ពិនិត្យព័ត្៌ម្មន

សរិទធករាសាថ ប័ន អនុ

វត្តងវិកាព័ត្៌ម្មនសរិទធ

ករា ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

    ម្កុរការងារ

សម្ម្មប់

ររៀបចំម្កប

ខណឌ ទសសន

ទានននការ

តារោន និង

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

ព័ត្៌ម្មន

សរិទធករា 

ម្ត្ូវបន

បរងកើត្ 

ទសសនទាន

ននការតារ

ោន និងម្ត្តួ្

ពិនិត្យ

ព័ត្៌ម្មន

សរិទធករា 

បនពិនិត្យ 

និងសិកា 

    

៤១.៤. ម្ត្ួត្ពិនិត្យអនុម្កឹត្យរេខ ៨១ សត ីពី

ការបរងកើត្ការម្ត្តួ្ពិនតិ្យហិរញ្ញវត្ថុរេើការ

ចំណាយងវិការដារៅតារម្កសួង រខត្ត ម្កុង 

ម្កុងសវយ័ត្រាជធានភីនំរពញ និងអងគការ សា

ធារណៈ និងអនុម្កឹត្យ រេខ ៨២ សត ពីីបទ

បញ្ញជ ទរូៅ ននគ្ណរនយយសាធារណៈ និង

ររៀបចំរោេការណ៍កណនំសត ីពីការ អនុវត្ត

ងវិកាព័ត្ម៌្មនសរិទធករា 

     អគ្គ.រត្ន

ោរជាត្ ិ

១. អនុម្កឹត្យរេខ ៨១ 

និងរេខ ៨២ ម្ត្ូវបន

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ (ម្មនរបយ

ការណ៍វឌ្ឍនភាព) 
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៤១.៤.១. ដឹកនំម្ត្ួត្ពិនតិ្យអនុម្កឹត្យអនុ

ម្កឹត្យ រេខ ៨២ សត ីពីបទបញ្ញជ ទរូៅ នន 

គ្ណរនយយសាធារណៈ   

ត្ុោ ធនូ អគ្គ.រត្ន

ោរជាត្ិ 

បទបញ្ញជ ទរូៅ នន

គ្ណរនយយសាធារ

ណៈ ងាីម្ត្ូវបនររៀប

ចំ។ 

(ពិនទុ: 0.5) 

      សូចនករទ១ី

៖ដឹកនំម្ត្ួត្

ពិនិត្យអនុ

ម្កឹត្យអនុ

ម្កឹត្យ រេខ 

៨២ សត ីពីបទ

បញ្ញជ ទរូៅ នន 

គ្ណរនយយ

សាធារណៈ 

    

៤១.៤.២. ម្ត្ួត្ពិនិត្យអនមុ្កឹត្យរេខ 

៨១ សត ីពីការបរងកើត្ការម្ត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញ

វត្ថុរេើការចំណាយងវិការដារៅតារ

ម្កសួង រខត្ត ម្កុង ម្កុងសវយ័ត្រាជ-ធានី

ភនំរពញ និងអងគការ សាធារណៈ  

ត្ុោ ធនូ អគ្គ.រត្ន

ោរជាត្ិ 

អនុម្កឹត្យរេខ ៨១ សត ី

ពីការបរងកើត្ការម្ត្ួត្

ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរេើការ

ចំណាយងវិការដារៅ

តារម្កសួង រខត្ត ម្កុង 

ម្កុងសវយ័ត្រាជ-ធានី

ភនំរពញ និងអងគការ 

សាធារណៈម្ត្ូវបន

ពិនិត្យរ ើងវិញ កនុង

កផនកាក់ពន័ធនឹងសរត្ថ

កិចចរត្នោរ។ (ពិនទុ: 

0.5) 

      សូចនករទ១ី

៖ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

អនុម្កឹត្យ

រេខ ៨១ សត ី

ពីការបរងកើត្

ការម្ត្ួត្ពិនិ

ត្យហិរញ្ញវត្ថុ

រេើការ

ចំណាយ

ងវិការដារៅ

តារម្កសួង 

រខត្ត ម្កុង 

ម្កុងសវយ័ត្
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រាជធានី

ភនំរពញ និង

អងគការ សា

ធារណៈ កនុង

កផនកាក់ពន័ធ

នឹងសរត្ថកិចច

រត្នោរ។ 

៤២. ររៀបច ំនងិោកឱ់្យអនវុត្តម្កបខណឌ គ្ណ  

រនយយភាពសរទិធករា 

២០១៩     ១. របយការណស៍នវ

ករាសរទិធករារបស់

អាជាា ធរសវនករាជាត្ិ

ចនំនួ ៤ ម្ត្វូបនោក់

ជនូរដាសភាជាត្ ិ    

២. រោេការកណនំ

សតពីកីាររធវើសវនករា

រេើសរទិធករា ម្ត្វូបន

ររៀបច ំនងិោកអ់នវុត្ត   

            

៤២.១.ររៀបចំរោេការណ៍កណនំសត ីពីការរធវើ

សវនករាសរទិធករា សម្ម្មប់សវនករានផទរម្ៅ 

    អាជាា ធរស

វនករាជាត្ិ 

និង 

សវនករានផទ

កនុង 

១.រសចកតីម្ាងរោេ

ការណ៍កណនំ    សត ីពី

ការរធវើសវនករាសរិទធករា

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និងោក់

ឱ្យអនុវត្ត 
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៤២.២. ររៀបចំ និងោក់ជូនសាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្តនិូវរបយការណ៍សវនករាសរទិធករា  

    អាជាា ធរស

វនករាជាត្ិ  

១.របយការណ៍សវនករា

សរិទធករាចនំនួ ៤ ម្ត្ូវ

បនោក់ជនូសាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្ត ិ

            

                      

៤៣. ពម្ងងឹម្បសិទធភាពម្បពន័ធម្ត្តួ្ពនិតិ្យ ២០១៩     ម្បពន័ធនងិយនតការម្ត្តួ្

ពនិតិ្យនផទកនុងម្ត្វូបន

បរងកើត្នងិអនវុត្តរៅ

ម្កសងួ-សាថ បន័ ចនំនួ 

៨ 

            

៤៣.១.ម្ត្តួ្ពិនិត្យររើេរ ើងវញិពីម្បព័នធ

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យអធិការកិចច និង សវនករានផទកនុងន

រពេបចចុបបននរៅម្គ្បម់្កសួង សាថ ប័ន 

    អគ្គ.សវន

ករានផទកនុងអ

ោគ ធិការោា ន

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១. រុខងារសវនករារបស់

អងគភាពសវនករានផទកនុង

ននម្កសងួសាថ បន័ ចនំនួ 

៨ ម្ត្ូវបនម្ត្តួ្ពិនិត្យ

រោយអគ្គនយកោា ន

សវនករានផទកនុងនន ក

សហវ២. ឧបករណ៍

សវនករាននសម្ម្មប់ 

ោំម្ទរុខងារសវនករានផទ

កនុង ចំនួន ១០ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងអនុវត្ត 
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៤៣.១.១ ពិនិត្យម្បសិទធភាពននរុខងារ

សវនករានផទកនុងរបស់ម្កសួង សាថ ប័ន 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

អងគភាពសវនករានផទ

កនុងនន 

ម្កសួង សាថ ប័ន ចំនួន 

៨ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនិត្យ

សុខភាពននរុខងារ

សវនករានផទកនុងនិង

ម្មនរបយការណ៍សត ីពី

ការម្ត្ួត្ពិនិត្យរុខងារ

សវនករានផទកនុង

(ម្កសួងកផនការ 

ឧសាករានិងសិបបករា 

យុត្តិធរ៌ បរិសាថ ន 

រទសចរណ៍ កិចចការ

ន រីនម្បសណីយ៍ និង

ទរូគ្រនគ្រន័ និង

ម្កសងួររៀបចំកដនដី 

(ទរៃន់០,១៥)នគ្រូបនី

យករា និងសំណង់) 

អងគភាព

សវនករា

នផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ

ប័នចំនួន 

២ រោេ

រៅម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

ម្បសិទធភាព

ននរុខងារ

សវនករា

នផទកនុង 

(ទរៃន់

០,២០) 

អងគភាពសវន

ករានផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ ប័

នចំននួ ២ 

រោេរៅម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

ម្បសិទធភាពនន

រុខងារសវ 

នករានផទកនុង 

(ទរៃន់០,១៥) 

អងគភាពសវន

ករានផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ ប័

នចំននួ ២ 

រោេរៅម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

ម្បសិទធភាព

ននរុខងារសវ 

នករានផទកនុង

(ទរៃន់០,១៥) 

អងគភាពសវន

ករានផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ ប័

នចំននួ ២ 

រោេរៅម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

ម្បសិទធភាព

ននរុខងារសវ 

នករានផទកនុង 

(ទរៃន់០,២០) 
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៤៣.១.២ ររៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនផទកនុង

សម្ម្មប់ 

សវនករារេើកិចចេទធករាសាធារណៈ 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

ឧបករណ៍ជំនួយសវន

ករា ចំនួន៣ ទាក់ទង

នឹងការរធវើសវនករារេើ

កិចចេទធករាសាធារ

ណៈ  

ម្ត្ូវបនររៀបចំ (ទរៃន់

០,១៥) 

  ឧបករណ៍

ជំនួយសវនករា 

សត ីពីកិចចេទធ

ករាទំនិញ 

រម្ការវិធី

សាស្រសត រដញនង្

ម្បកួត្ម្បកជង

កនុងម្សុកម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

(ទរៃន់០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករា 

សត ីពីកិចចេទធ

ករាសំណង់

រម្ការវិធី

សាស្រសត រដញ

ម្បកួត្ម្បកជង

កនុងម្សុក ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

(ទរៃន់០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករា 

សត ីពីកិចចេទធ

ករាសម្ម្មប់ 

រសវាទីម្បឹកា

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ(ទរៃន់

០,២០) 

    

៤៣.១.៣ ររៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនផទកនុង

សម្ម្មប់ 

សវនករារេើចំណូេរិនករនសាររពើពនធ 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

ឧបករណ៍ជំនួយសវន

ករាចំនួន ៣ ទាក់ទង

នឹងការរធវើសវនករារេើ

ចំណូេរិនករន

សាររពើពនធ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ (ទរៃន់០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករា 

សម្ម្មប់

តារោន

ចំណូេពី

ម្ទពយ

សរបត្តិរដា

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវនករា 

សម្ម្មប់តារ

ោនចំណូេ

សាធារណៈម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

(ទរៃន់០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករា 

សម្ម្មប់តារ

ោនចំណូេ

ពីសហម្ោស

សាធារណៈ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ(ទរៃន់

០,១៥) 
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(ទរៃន់

០,២០) 

៤៣.១.៤ ររៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនផទកនុង

សម្ម្មប់សវនករារេើចំណូេពី វិស័យ

ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

ឧបករណ៍ជំនួយសវន

ករាចំនួន ៤ ទាក់ទង

នឹងការរធវើសវនករារេើ

ចំណូេពីវិស័យ

ឧសាហករាហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ(ទរៃន់

០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករាសម្ម្មប់

សវនករា

រេើចំណូេ

ពីអាកររេើ

កាសុីណូ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

(ទរៃន់

០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវនករា

សម្ម្មប់សវន

ករារេើចំណូេ

ពីការផតេ់អាជាា

ប័ណណកាសុីណូ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

(ទរៃន់០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករាសម្ម្មប់

សវនករារេើ

ចំណូេពី

ម្កុរហ ុន

បញ្ញច មំ្ត្ូវបន

ររៀបចំ(ទរៃន់

០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករាសម្ម្មប់

សវនករារេើ

ចំណូេពី

ម្កុរហ ុន

អភិវឌ្ឍន៍

អចេនវត្ថុ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ (ទរៃន់

០,១៥) 

    

៤៣.១.៥ ររៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងនផទកនុង

សម្ម្មប់ 

សវនករារេើចំណូេសាររពើពនធរួយ

ចំនួន 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

ឧបករណ៍ជំនួយសវន

ករាចំនួន ៤ ទាក់ទង

នឹងការរធវើសវនករារេើ

ចំណូេសាររពើពនធ

(កផនកពនធោរ)ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ(ទរៃន់០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករា 

សម្ម្មប់ពនធ

ម្បថ្នប់ម្តា

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

(ទរៃន់

០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវនករា 

សម្ម្មប់ពនធរេើ

អចេនវត្ថុម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

(ទរៃន់០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករា 

សម្ម្មប់ពនធ

រេើឈនួ េផទឹះ

និងដីម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

(ទរៃន់០,១៥) 

ឧបករណ៍

ជំនួយសវន

ករា 

សម្ម្មប់អាករ

សាន ក់រៅម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

(ទរៃន់០,១៥) 
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៤៣.១.៦ ម្បរូេ េិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តិ និងសថ ិត្ិននបញ្ចូេកនុង Box 

cloud នន Databaseសម្ម្មប់ោំម្ទដេ់

រុខងារសវនករានផទកនុង 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

ោ៉ា ងត្ិច ១០០ចាប់

ននេិខិត្បទោា ននិង

សថ ិត្ិសំខាន់ៗសម្ម្មប់

ោំម្ទការងារសវនករា 

ម្ត្ូវបនម្បរូេ និង

បញ្ចូេកនុង Box 

cloud នន Database

(ទរៃន់០,១៥) 

េិខិត្

បទោា ន 

និងសថ ិត្ិសំ

ខាន់ៗោ៉ា ង

ត្ិច ២០

ចាប់ម្ត្ូវ

បន

ម្បរូេ 

និងបញ្ចូេ

កនុង Box 

cloud នន 

Database 

(ទរៃន់

០,១៥) 

េិខិត្បទោា ន 

និងសថ ិត្ិសំខា

ន់ៗោ៉ា ងត្ិច 

២០ចាប់ម្ត្ូវ

បនម្បរូេ 

និងបញ្ចូេ 

កនុង Box 

cloud នន 

Database 

(ទរៃន់០,១៥) 

េិខិត្

បទោា ន និង

សថ ិត្ិ 

សំខាន់ៗោ៉ា ង

ត្ិច៣០ចាប់

ម្ត្ូវបន

ម្បរូេនិង

បញ្ចូេកនុង 

Box cloud 

នន 

Database 

(ទរៃន់០,១៥) 

េិខិត្

បទោា ន និង

សថ ិត្ិសំខាន់ៗ

ោ៉ា ងត្ិច ៣០

ចាប់ម្ត្ូវបន

ម្បរូេ និង

បញ្ចូេកនុង 

Box cloud 

នន 

Database

(ទរៃន់០,១៥) 

    

៤៣.១.៧ ពិនិត្យម្បសិទធភាពននការអនុ

វត្តងវិកាករាវិធីននអងគភាពងវិការម្ការ

ឱ្វាទ កសហវ 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង 

ម្បសិទធភាពននការអនុ

វត្តងវិកាករាវិធី ចំននួ 

១៥ រោេរៅននអងគ

ភាពងវិការម្ការឱ្វាទ 

កសហវ ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្

ពិនិត្យ និងម្មនរបយ

ការណ៍ជូនអគ្គនយក

ោា នសវនករានផទកនុង 

របយ

ការណ៍សត ីពី

ការម្ត្ួត្

ពិនិត្យ

ម្បសិទធភាព

ននការអនុ

វត្តងវិកា

ករាវិធ ី

របយការណ៍

សត ីពីការម្ត្ួត្

ពិនិត្យម្បសិទធ

ភាពននការអនុ

វត្តងវិកាករាវិធី 

ចំនួន ៤ រោេ

រៅម្ត្ូវបន

របយការណ៍

សត ីពីការម្ត្ួត្

ពិនិត្យម្បសិទធ

ភាពននការ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធី ចំនួន 

៤ រោេរៅ

ម្ត្ូវបន

របយការណ៍

សត ីពីការម្ត្ួត្

ពិនិត្យម្បសិទធ

ភាពននការ

អនុវត្តងវិកា

ករាវិធី ចំនួន 

៥ រោេរៅ

ម្ត្ូវបន
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ចំនួន ២ 

រោេរៅ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

(ទរៃន់

០,១៥) 

ររៀបចំ (ទរៃន់

០,១០) 

ររៀបចំ (ទរៃន់

០,១០) 

ររៀបចំ (ទរៃន់

០,១៥) 

៤៣.១.១. វិភាគ្រុខងារននម្បព័នធអធិការ

កិចចតារបណាត ម្កសួងសាថ ប័ន 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

រុខងារននម្បព័នធ

អធិការកិចចចំនួន១០

ម្កសួងម្ត្ូវបនរធវើការ

 វិភាគ្ 

ទម្រង់

ត្ម្រូវការ

ព័ត្៌ម្មន

រដើរបីរម្បើ

ម្បស់កនុង

 វិភាគ្រុខ

ងារម្បព័នធ

អធិការកិចច 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

រស្រនតីជនំញ

របស់អោគ ធិ

ការោា នម្ត្ូវ

បនបណតុ ឹះប

ណាត េពីរេើ

ការម្សង់

ព័ត្៌ម្មនបញ្ចូេ

កនុងទម្រង់

ត្ម្រូវការ

ព័ត្៌ម្មន 

រុខងារនន

ម្បព័នធអធិការ

កិចចចំនួន៥

ម្កសួងម្ត្ូវ

បនវិភាគ្ 

រុខងារនន

ម្បព័នធអធិការ

កិចចចំនួន៥

ម្កសួងបកនថរ

រទៀត្ម្ត្ូវបន

 វិភាគ្ 
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៤៣.២. ពម្ងីកបកនថររុខងារ 

ននការម្ត្តួ្ពិនិត្យតារព័ត្៌ ម្មនវទិា និង

សរិទធករា រដើរបីឱ្យម្សបនឹងរុខងារ ម្បព័នធ

ងវិកាងា ី

    អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

ម្កសងួ-សាថ

បន័ 

១. រោេការកណនំសត ីពី

ការរធវើសវនករារេើប

រចចកវិទាព័ត្ម៌្មន ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងោក់អនុ

វត្ត 

២. រោេការកណនំសត ីពី

ការរធវើសវនករារេើសរទិធ

ករា ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

ោក់អនុវត្ត 

            

៤៣.២.១ ររៀបចំរោេការណ៍កណនំសត ី

ពីសវនករានផទកនុងកផអករេើសរិទធករា

(Performance based internal audit 

audit) 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

រោេការណ៍កណនំ

សត ីពីសវនករានផទកនុង

កផអករេើសរិទធករា ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងោក់

អនុវត្ត(ទរៃន់០,៤០) 

រោេ

ការណ៍

កណនំសត ីពី

សវនករា

នផទកនុងកផអក

រេើសរិទធ

ករាជារសច

កតីម្ាង

រេើកទី១ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ

(ទរៃន់

០,៥០) 

រោេការណ៍

កណនំសត ីពី

សវនករានផទកនុង

កផអករេើសរិទធ

ករាជារសចកតី

ម្ាងរេើកទី២ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

(ទរៃន់០,៥០) 

រោេការណ៍

កណនំសត ីពី

សវនករារេើ

សរិទធករាម្ត្ូវ

បនអនុរ័ត្

និងោក់អនុ

វត្ត(ទរៃន់

០,៤០) 

សិកាខ សាោ

ផសពវផាយ

រោេការណ៍

កណនំសវន

ករារេើសរិទធ

ករា ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ (ទរៃន់

០,៥០) 
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៤៣.២.២ ររៀបចំរោេការណ៍កណនំសត ី

ពីសវនករាបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន (IT 

audit) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

រោេការណ៍កណនំ

សត ីពី 

សវនករាបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន (IT audit) 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

ោក់អនុវត្ត (ទរៃន់

០,៤០) 

រោេ

ការណ៍

កណនំសត ីពី

សវនករាប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន 

(IT audit)

ជារសចកតី

ម្ាងទី១ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

(ទរៃន់

០,៥០) 

រោេការណ៍

កណនំសត ីពី

សវនករាប

រចចកវិទាព័ត្៌ 

ម្មន (IT 

audit)ជារសច

កតី 

ម្ាងទី២ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

(ទរៃន់០,៥០) 

រោេការណ៍

កណនំសត ីពី

សវនករាប

រចចកវិទាព័ត្៌ 

ម្មន (IT 

audit)ម្ត្ូវ

បនអនុរ័ត្

និងោក់អនុ

វត្ត 

(ទរៃន់០,៤០) 

សិកាខ សាោ

ផសពវផាយ

រោេការណ៍

កណនំសវន

ករាបរចចក

 វិទាព័ត្៌ម្មន 

(IT audit) 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ(ទរៃន់

០,៥០) 

    

៤៣.២.៣ អនុវត្តសាក 

េបងសវនករារេើសរិទធករា 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

សវនករនផទកនុងនន ក

សហវ ទទេួបនការ

អនុវត្តសាក 

េបងអំពីសវនករារេើ

សរិទធករា (ទរៃន់

០,២០) 

    សវនករនផទ

កនុងនន កសហ

វ 

ោ៉ា ងត្ិច ១០

នក់ទទេួ 

បនអនុវត្ត

សាកេបង

អំពីសវនករា

រេើសរិទធ 
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 ១រេើក 

(រខត្តបត្់

ដំបង) 

៤៣.៣. ថ្នន ក់ដឹកនំម្គ្ប់ម្កសួង-សាថ បន័ 

រឆ្្ើយត្បនឹងអនុសាសន/៍វធិានការ កដេបន

រេើករ ើងរោយសវនករនផទកនុង និង 

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

    អគ្គ. 

សវនករានផទ

កនុង  

អោគ ធិ

ការោា ន 

ម្កសងួ-សាថ

បន័ 

១.ោ៉ា ងត្ិចអនសុាសន៍ 

៥០% កដេបនរេើក

រ ើងរោយសវនករនផទ

កនុងននអងគភាពរម្ការ

ឱ្វាទ កសហវ ម្ត្ូវបន

កកេរអ និងោ៉ា ងត្ិច 

៣០%ននអងគភាពកដេ

បនកកេរអតារអនុ

សាសន៍សវនករត្ិចជាង

៥០% ម្ត្ូវអនុវត្តវិធាន

ការបកនថរ 

២.ម្កសងួ-សាថ បន័/អងគ

ភាព ៥០% បនរឆ្្ើយ

ត្ប និងកកេរអតារ

 វិធានការ 

            

៤៣.៣.១ តារោនការរឆ្្ើយត្បកកេរអ

តារអនុសាសន៍សវនករានផទកនុងននអងគ

ភាពរម្ការឱ្វាទ កសហវ  

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

ោ៉ា ងត្ិចអនុសាសន៍

៥០%ននអនុសាសន៍

របស់អងគភាពរម្ការ

ឱ្វាទ កសហវ ចំនួន 

៥០រោេរៅ កដេ

ោ៉ា ងត្ិច

អនុសាសន៍ 

៥០%នន

អនុសាសន៍

របសអ់ងគ

ោ៉ា ងត្ិចអនុ

សាសន៍៥០%

ននអនុសាសន៍

របសអ់ងគភាព

រម្ការឱ្វាទ ក

ោ៉ា ងត្ិចអនុ

សាសន៍៥០%

ននអនុសាស

ន៍របស់អងគ

ភាពរម្ការ

ោ៉ា ងត្ិចអនុ

សាសន៍៥០%

ននអនុសាស

ន៍របស់អងគ

ភាពរម្ការ
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បនរេើករ ើងរោយ

សវនករនផទកនុងម្ត្ូវបន

កកេរអនិងោ៉ា ងត្ិច 

៣០%ននអងគភាព

កដេបនកកេរអតារ

អនុសាសន៍ត្ិចជាង

៥០%ម្ត្ូវអនុវត្តវិធាន

ការបកនថរ(ទរៃន់

០,៤០) 

ភាពរម្ការ

ឱ្វាទ ក

សហវ 

ចំនួន ៨

រោេរៅ 

កដេបន

រេើករ ើង

រោយសវន

ករម្ត្ូវបន

កកេរអ និង

ោ៉ា ងត្ិច

៣០%នន

អងគភាព

កដេបន

កកេរអត្ិច

ជាង៥០%

ម្ត្ូវម្មន

 វិធានការ

បកនថរ

(ទរៃន់

០,៤០) 

សហវ ចំនួន

១២រោេរៅ 

កដេបនរេើក

រ ើងរោយ

សវនករម្ត្ូវ

បនកកេរអ 

និងោ៉ា ងត្ិច

៣០%ននអងគ

ភាពកដេបន

កកេរអត្ិចជាង

៥០%ម្ត្ូវម្មន

 វិធានការ

បកនថរ(ទរៃន់

០,៤០) 

ឱ្វាទ កសហ

វ ចំនួន១៥

រោេរៅ 

កដេបន

រេើករ ើង

រោយសវន

ករម្ត្ូវបនកក

េរអ និង

ោ៉ា ងត្ិច

៣០%ននអងគ

ភាពកដេ

បនកកេរអ

ត្ិចជាង

៥០%ម្ត្ូវ

ម្មនវិធានការ

បកនថរ(ទរៃន់

០,៤០) 

ឱ្វាទ កសហ

វ ចំនួន១៥

រោេរៅ 

កដេបន

រេើករ ើង

រោយសវន

ករម្ត្ូវបនកក

េរអ និង

ោ៉ា ងត្ិច

៣០%ននអងគ

ភាពកដេ

បនកកេរអ

ត្ិចជាង

៥០%ម្ត្ូវ

ម្មនវិធានការ

បកនថរ(ទរៃន់

០,៤០) 
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៤៣.៣.២ តារោនការរឆ្្ើយត្បកកេរអ

តារអនុសាសន៍សវនករានផទកនុង 

ននម្កសួង សាថ ប័ន  

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ. 

សវនករា

នផទកនុង  

ោ៉ា ងត្ិចអនុសាសន៍ 

៥០%ននអនុសាសន៍ 

កដេបនរេើក 

រ ើងរោយសវនករនផទ

កនុង ននម្កសួង សាថ ប័ន 

ចំនួន ៤ ម្ត្ូវបនកក

េរអពីអងគភាពរងសវន 

ោ៉ា ងត្ិច

អនុសាសន៍ 

៥០% 

ននអនុសា

សន៍ម្ត្ី

ម្មសទ១ី 

កដេបន

ពិនិត្យតារ

ោនរោយ

អងគភាព

សវនករា

នផទកនុងនន

ម្កសួងសាថ

ប័នចំនួន  

ោ៉ា ងត្ិចអនុ

សាសន៍ ៥០% 

ននអនុសាសន៍

ម្ត្ីម្មសទី២ 

កដេបនពិនិ

ត្យតារោន

រោយអងគភាព

សវនករានផទកនុង

ននម្កសួងសាថ ប័

នចំននួ  

ោ៉ា ងត្ិចអនុ

សាសន៍ 

៥០% 

ននអនុសាស

ន៍ម្ត្ីម្មសទី៣ 

កដេបនពិនិ

ត្យតារោន

រោយអងគ

ភាពសវនករា

នផទកនុងនន

ម្កសួងសាថ ប័ន

ចំនួន  

ោ៉ា ងត្ិចអនុ

សាសន៍ 

៥០% 

ននអនុសាស

ន៍ម្ត្ីម្មសទី៤ 

កដេបនពិនិ

ត្យតារោន

រោយអងគ

ភាពសវនករា

នផទកនុងនន

ម្កសួងសាថ ប័ន

ចំនួន  

    

៤៣.៣.២ តារោនការរឆ្្ើយត្បកកេរអ

តារអនុសាសន៍សវនករានផទកនុង 

ននម្កសួង សាថ ប័ន  

    អគ្គ. 

សវនករា

នផទកនុង  

ករករាននម្កសងួ សាថ ប័

ន  (ម្កសងួអបរ់,ំ វបប

ធរ,៌កសកិរា,នងិ

ម្កសងួរទសចរណ)៍  

(ទរៃន០់,១០) 

៤ ម្ត្ូវបន

កកេរអពី

អងគភាព 

រងសវន

ករា (ទរៃន់

០,២០) 

៤ម្ត្ូវបនកក

េរអពីអងគភាព 

រងសវនករា 

(ទរៃន់០,១០) 

៤ម្ត្ូវបនកក

េរអពីអងគ

ភាព 

រងសវនករា 

(ទរៃន់០,១០) 

៤ម្ត្ូវបនកក

េរអពីអងគ

ភាព 

រងសវនករា 

(ទរៃន់០,២០) 
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៤៣.៣.៣ តារោនការកកេរអតារអនុ

សាសន៍សវនករាកដេបនរេើករ ើង

រោយអាជាា ធរសវនករាជាត្ិ (NAA) 

ាក់ព័នធនឹងសរត្ថកិចច កសហវ 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ. 

សវនករា

នផទកនុង  

អនុសាសន៍របស់ NAA 

ាក់ព័នធនឹងសរត្ថកិចច 

កសហវ ោ៉ា ងត្ិច 

១០ រោេរៅ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ និងរចញ

េិខិត្ជំរុញអនុវត្តការ

កកេរអតារអនុ

សាសន៍ (ទរៃន់០,២០) 

អនុសាសន៍

កនុងរបយ

ការណ៍

សវនករា

របស់ NAA 

ាក់ព័នធនឹង

សរត្ថកិចច 

កសហវ 

ោ៉ា ងត្ិច 

២រោេ

រៅ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ 

និងរចញ

េិខិត្ជំរុញ

តារោនកក

េរអ 

(ទរៃន់

០,៤០) 

អនុសាសន៍កនុង

របយការណ៍

សវនករារបស់ 

NAA ាក់ព័នធ

នឹងសរត្ថកិចច 

កសហវ ោ៉ា ង

ត្ិច ២រោេ

រៅ ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យ និង

រចញេិខិត្

ជំរុញតារោន

កកេរអ 

(ទរៃន់០,២០) 

អនុសាសន៍

កនុងរបយការ 

ណ៍សវនករា

របស់ NAA 

ាក់ព័នធនឹង

សរត្ថកិចច  

កសហវ ោ៉ា ង

ត្ិច ៣រោេ

រៅ ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យ និង

រចញេិខិត្

ជំរុញតារ

ោនកកេរអ 

(ទរៃន់០,២០) 

អនុសាសន៍

កនុងរបយការ 

ណ៍សវនករា

របស់ NAA 

ាក់ព័នធនឹង

សរត្ថកិចច  

កសហវ ោ៉ា ង

ត្ិច ៣រោេ

រៅ ម្ត្ូវបន

ពិនិត្យ និង

រចញេិខិត្

ជំរុញតារ

ោនកកេរអ

(ទរៃន់០,៤០) 
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៤៣.៣.៤ តារោនេទធផេសវនករានផទ

កនុងសរុបសម្ម្មប់រិយបរិរចឆទនីរួយៗ និង

រចញផាយរបយការណ៍ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ 

កសហវ 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

របយការណ៍សត ីពីេទធ

ផេសវនករានផទកនុងឆ្ន ំ

២០១៩ "ការិយ

បរិរចឆទ២០១៨"ម្ត្ូវ

បនបូក សរុប និងអនុ

រ័ត្ ោ៉ា ងយូរម្ត្ឹរ ១២

កខរម្កាយដំណាច់ឆ្ន ំ

២០១៨(ទរៃន់០,៣០) 

  របយការណ៍

សត ីពីេទធផេ

សវនករានផទកនុង

ឆ្ន ំ២០១៩ "កា

 រិយបរិរចឆទ

២០១៨"ម្ត្ូវ

បនបូកសរុប

ជារសចកតីម្ាង 

(ទរៃន់០,៣០) 

របយការណ៍

សត ីពីេទធផេ

សវនករានផទ

កនុងឆ្ន ំ២០១៩ 

"ការិយ

បរិរចឆទ

២០១៨"ម្ត្ូវ

បនបូកសរុប 

អនុរ័ត្ និង

ោក់ជូន ក

សហវ (ទរៃន់

០,៣០) 

      

៤៣.៣.១.តារោនការអនុវត្តវិធានការ 

របស់ម្កសួងរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៅ

តារម្កសួងសាថ ប័ន 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

របយការណ៍តារោន

ការអនុវត្តវិធានការកក

េរអរបស់ កសហវ 

ចំរាឹះម្កសួងសាថ ប័ន 

រេើការអនុវត្តឆ្ន ំ

២០១៨ បនចងម្កង 

ទម្រង់

របយ

ការណ៍តារ

ោន និង

រោេរៅ

ននការតារ

ោនម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រស្រនតីអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ ក

សហវ ម្ត្ូវបន

បណតុ ឹះ បណាត

េរេើការរម្បើ

ម្បស់ទម្រង់

របយការណ៍

តារោន 

៥០%នន

ម្កសួងសាថ ប័ន

កដេម្ត្ូវបន

ចត្់វិធានកនុង

ឆ្ន ំ២០១៨ 

ម្ត្ូវបនតារ

ោន 

របយការណ៍

តារោនការ

អនុវត្តវិធាន

ការកកេរអ

របស់កសហវ 

កនុងឆ្ន ំ២០១៨ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 
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៤៣.៤.ររៀបចនំិងកកេរអកផនការសករាភាព 

របយ-ការណ៍ និងករាវិធីសវនករា/អធិការ

កិចចម្បចំឆ្ន ំ របស់ម្កសងួសាថ ប័នរោយកផអក

រេើេកខណៈវនិិចឆយ័ និងចត្់វិធានការវាយ

ត្នរ្ 

ោនិភ័យកដេផតេ ់

អនសុាសនរ៍ោយម្កសងួ 

រសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

    អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

អោគ ធិ

ការោា ន 

ម្កសងួ-សាថ

បន័ 

១. ម្កសងួ-សាថ ប័ន ចនំនួ 

២៥ ម្មនកផនការយុទធ

សាស្រសតសវនករា និង

កផនការសវនករាម្បចំឆ្ន ំ 

២. ោ៉ា ងត្ិច ៩០% នន

កផនការសករាភាពទាងំ

អស់កដេម្មនរៅកនុង

កផនការសវនករាម្បចំឆ្ន ំ

របស ់ កសហវ ម្ត្ូវបន

អនុវត្ត 

៣. ោ៉ា ងត្ិច ៦០% នន

កផនការសករាភាពទាងំ

អស់កដេម្មនរៅកនុង

កផនការសវនករាម្បចំឆ្ន ំ

របស់ម្កសងួ-សាថ ប័នម្ត្ូវ

បនអនវុត្ត 

៤.ោ៉ា ងត្ិច ៩០% នន

កផនការសករាភាព

អធិការកិចចម្បចំឆ្ន ំ និង

ករាវិធីអធិការកិចចម្បចំ

ឆ្ន ំរបស់ម្កសងួ-សាថ បន័

ម្ត្ូវបនអនុវត្ត 
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 ៤៣.៤.១ តារោនរេើការររៀបចំ

កផនការយុទធសាស្រសតនិង កផនការសវនករា

ម្បចំឆ្ន ំ របស់ម្កសួង សាថ ប័ន 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

ម្កសួង សាថ ប័នចំនួន 

២៥ ម្ត្ូវបនតារោន

រេើការររៀបចំកផនការ

យុទធសាស្រសតនិង

កផនការសវនករាម្បចំ

ឆ្ន ំ និងចត្់វិធានការ

ជំរុញចំរាឹះម្កសួង 

សាថ ប័ន កដេពុំទាន់

ម្មនកផនការយុទធ

សាស្រសត  និងកផនការ

សវនករាម្បចំឆ្ន ំ 

(ទរៃន់០,៣០) 

អងគភាព

សវនករា

នផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ

ប័ន ចំនួន 

៥ ម្ត្ូវបន

តារោន

រេើការ

ររៀបចំកផន

ការយុទធ

សាស្រសតនិង

កផនការ

សវនករា

ម្បចំឆ្ន ំ 

និងម្មន

 វិធានការ

ជំរុញ

ចំរាឹះ

ម្កសួងសាថ

ប័ន កដេ

ពុំទាន់ម្មន

កផនការ

អងគភាពសវន

ករានផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ ប័ន 

ចំនួន ៨ ម្ត្ូវ

បនតារោន

រេើការររៀបចំ

កផនការយុទធ

សាស្រសតនិងកផន

ការសវនករា

ម្បចំឆ្ន ំ និង

ម្មនវិធានការ

ជំរុញចំរាឹះ

ម្កសួងសាថ ប័ន 

កដេពុំទាន់

ម្មនកផនការ

យុទធសាស្រសត  

និងកផនការ

សវនករាម្បចំ

ឆ្ន ំ (ទរៃន់

០,៣០) 

អងគភាពសវន

ករានផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ ប័

ន ចំននួ ៨ 

ម្ត្ូវបនតារ

ោនរេើការ

ររៀបចំកផន

ការយុទធ

សាស្រសតនិង

កផនការសវន

ករាម្បចំឆ្ន ំ 

និងម្មនវធិាន

ការជំរុញ

ចំរាឹះម្កសួង 

សាថ ប័ន កដេ

ពុំទាន់ម្មន

កផនការយុទធ

សាស្រសត  និង

កផនការសវន

ករាម្បចំឆ្ន ំ 

(ទរៃន់

០,៣០) 

អងគភាពសវន

ករានផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ ប័

ន ចំននួ ៤ 

ម្ត្ូវបនតារ

ោនរេើការ

ររៀបចំកផន

ការយុទធ

សាស្រសតនិង

កផនការសវន

ករាម្បចំឆ្ន ំ 

និងម្មនវធិាន

ការជំរុញ

ចំរាឹះម្កសួង 

សាថ ប័ន កដេ

ពុំទាន់ម្មន

កផនការយុទធ

សាស្រសត  និង

កផនការសវន

ករាម្បចំឆ្ន ំ

(ទរៃន់

០,៣០) 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 271 

យុទធសាស្រសត  

និងកផន

ការសវន

ករាម្បចំឆ្ន ំ 

(ទរៃន់

០,៤០) 
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 ៤៣.៤.២ ពម្ងឹងការកកេរអរេើកផនការ

យុទធសា 

ស្រសតនិង កផនការសវនករាម្បចំឆ្ន ំ របស់

ម្កសួង  

សាថ ប័ន 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ. 

សវនករា

នផទកនុង  

កផនការយុទធសាស្រសត

និងកផនការសវនករា

ម្បចំឆ្ន ំននម្កសួង សាថ

ប័ន ចំនួន ១២ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យនិងផតេ់

រោបេ់កកេរអ 

(ទរៃន់០,២០) 

  កផនការយុទធ

សាស្រសត  និង

កផនការសវន

ករាម្បចំឆ្ន ំ

របស់អងគភាព

សវនករានផទកនុង

ននម្កសួង សាថ

ប័ន 

ចំនួន៤ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យនិង

ផតេ់រោបេ់

កកេរអតារនីត្ិ

 វិធីជាសតង់ោរ

(ទរៃន់០,២០) 

កផនការយុទធ

សាស្រសត  និង

កផនការសវន

ករាម្បចំឆ្ន ំ

របស់អងគភាព

សវនករានផទ

កនុងននម្កសួង 

សាថ ប័ន 

ចំនួន៤ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

និងផតេ់រោ

បេ់កកេរអ

តារនីត្ិវិធីជា

សតង់ោរ

(ទរៃន់០,២០) 

កផនការយុទធ

សាស្រសត  និង

កផនការសវន

ករាម្បចំឆ្ន ំ

របស់អងគភាព

សវនករានផទ

កនុងននម្កសួង 

សាថ ប័ន 

ចំនួន៤ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

និងផតេ់រោ

បេ់កកេរអ

តារនីត្ិវិធីជា

សតង់ោរ 

(ទរៃន់០,២០) 
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៤៣.៤.៣ តារោនរេើការអនុវត្ត

កផនការសករាភាពននកផនការសវនករា

របស់ កសហវ 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ. 

សវនករា

នផទកនុង  

ោ៉ា ងត្ិច ៩០% នន

កផនការសករាភាព

ទាងំអស់កដេម្មនរៅ

កនុងកផនការសវនករា 

ម្បចំឆ្ន ំរបស់ កសហវ 

ចំនួន ១០០រោេរៅ 

ម្ត្ូវបនអនុវត្ត (ទរៃន់

០,៣០) 

ោ៉ា ងត្ិច 

៩០%នន

កផនការ

សករាភាព

កដេម្មន

រៅកនុង

កផនការ

សវនករា

ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ១ី 

ចំនួន ២០ 

រោេរៅ 

ម្ត្ូវបន

អនុវត្ត 

(ទរៃន់

០,៤០) 

ោ៉ា ងត្ិច 

៩០%នន

កផនការ

សករាភាព

កដេម្មនរៅ

កនុងកផនការ

សវនករាម្បចំ

ម្ត្ីម្មសទី២ 

ចំនួន ៣០ 

រោេរៅ ម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត 

(ទរៃន់០,៣០) 

ោ៉ា ងត្ិច 

៩០%នន

កផនការ

សករាភាព

កដេម្មនរៅ

កនុងកផនការ

សវនករា

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ទី៣ ចំនួន 

៣០រោេរៅ 

ម្ត្ូវបនអនុ

វត្ត 

(ទរៃន់

០,៣០) 

ោ៉ា ងត្ិច 

៩០%នន

កផនការ

សករាភាព

កដេម្មនរៅ

កនុងកផនការ

សវនករា

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ទី៤ ចំនួន 

២០រោេរៅ 

ម្ត្ូវបនអនុ

វត្ត (ទរៃន់

០,៣០) 
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៤៣.៤.៤ តារោនរេើការអនុវត្ត

កផនការសវនករាននកផនការសវនករា

របស ់ម្កសួង សាថ ប័ន 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.សវន

ករានផទកនុង  

ោ៉ា ងត្ិច ៦០%នន

កផនការសករាភាព

ទាងំអស់កដេម្មនរៅ

កនុងកផនការសវនករា

ម្បចំឆ្ន ំរបស់ម្កសួង 

សាថ ប័នចំនួន ៨ ម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត (ម្កសួង

កផនការ ឧសាករានិង

សិបបករា យុត្តិធរ៌ ប

 រិសាថ ន រទសចរណ៍ 

កិចចការនរី នម្បសណី

យ៍និងទរូគ្រនគ្ន៍ 

និងម្កសួងររៀបចំកដន

ដី នគ្របូ នីយករា និង

សំណង់)(ទរៃន់០,១៥) 

ោ៉ា ងត្ិច

៦០%នន

កផនការ

សករាភាព

កដេម្មន

រៅកនុង

កផនការ

សវនករា

ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទ១ី 

របស់អងគ

ភាពសវន

ករានផទកនុង

ននម្កសួង 

សាថ ប័ន 

ចំនួន ៨

ម្ត្ូវបន

អនុវត្ត 

(ទរៃន់

០,២០) 

ោ៉ា ងត្ិច៦០%

ននកផនការ

សករាភាព

កដេម្មនរៅ

កនុងកផនការ

សវនករាម្បចំ

ម្ត្ីម្មសទី២ 

របស់អងគភាព

សវនករានផទកនុង

ននម្កសួង សាថ

ប័ន ចំនួន ៨

ម្ត្ូវបនអនុវត្ត 

(ទរៃន់០,២០) 

ោ៉ា ងត្ិច

៦០%នន

កផនការ

សករាភាព

កដេម្មនរៅ

កនុងកផនការ

សវនករា

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ទី៣ របស់អងគ

ភាពសវនករា

នផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ ប័

ន ចំននួ ៨

ម្ត្ូវបនអនុ

វត្ត (ទរៃន់

០,២០) 

ោ៉ា ងត្ិច

៦០%នន

កផនការ

សករាភាព

កដេម្មនរៅ

កនុងកផនការ

សវនករា

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ទី៤ របស់អងគ

ភាពសវនករា

នផទកនុងនន

ម្កសួង សាថ ប័

ន ចំននួ ៨

ម្ត្ូវបនអនុ

វត្ត (ទរៃន់

០,២០) 
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៤៣.៤.១.ររៀបចំកផនការយុទធសាស្រសត

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ ២០២១-២០២៥ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន 

រសចកតីម្ាងបឋរ

កផនការយុទធសាស្រសត

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

ព័ត្៌ម្មនសំ

ខាន់ៗ

កដេោំម្ទ

កនុងការ

ររៀបចំ

កផនការ

យុទធសាស្រសត

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ 

២០២១-

២០២៥ 

ម្ត្ូវបន

ម្បរូេផតុំ 

ម្មត្ិកាននកផន

យុទធសាស្រសត

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ 

២០២១-

២០២៥ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

  រសចកតីម្ាង

បឋរនន

កផនការយុទធ

សាស្រសតអធិការ

កិចចហិរញ្ញវ

ត្ថុត២០២១-

២០២៥ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 
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៤៣.៥.ររៀបចំម្កបខ័ណឌ អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ     អោគ ធិ

ការោា ន 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១. អនុម្កឹត្យសត ីពីវិធាន

និងនតី្ិវិធីអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងោក់ឱ្យអនុវត្ត 

២. រសៀវរៅរោេសត ីពី

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងោក់ឱ្យ

អនុរត័្ 

៣.រសចកតីម្ាងសត ង់ោរ

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

៤.ម្បព័នធការងារអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុតារបរចចក

 វិទាព័ត្ម៌្មន ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងអនុវត្តសាក

េបង 

៥.ម្ករសីេធ៌រវិជាជ ជីវៈ

អធិការកិចច ហិរញ្ញវត្ថុ

ររៀបចំ និងោក់ឱ្យ 

អនុវត្ត 
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៤៣.៥.១.ចងម្កងេិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត តារជំនញសម្ម្មប់ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុរៅរដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

កម្រងេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្ត ម្ត្ឹរឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ត្ូវបនចង

ម្កងតារជំនញ 

សម្ម្មប់បរម្រើដេ់ការ

រធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រៅរដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

កម្រង

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត បរម្រើ

ដេ់ការរធវើ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិម្ត្ូវ

បនកបង

កចកតារ

ជំនញ 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹងការ

រធវើអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុកផនក

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេ  រសវា

សាធារណៈ, 

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

សាច់ម្បក់រៅ

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនចងម្កង 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

កផនកេទធករា

សាធារណៈ, 

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយសរបត្តិ

រដា រៅរដាប

េថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ចងម្កង 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

កផនកចំណាយ

សាធារណៈ,

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

សននិធិឃ្្ងំ 

រៅរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ចងម្កង 
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៤៣.៥.២.ររៀបចំបរចចករទសននការរធវើ

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុរេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវាសាធារណៈរៅម្ចករចញ

ចូេកត្១ សម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

រសចកតីម្ាងនន

បរចចករទសកនុងការរធវើ

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវាសាធារ

ណៈរៅម្ចករចញចូេ

កត្១ សម្ម្មប់រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិម្ត្ូវ

បនចងម្កង 

ព័ត្៌ម្មនសំ

ខាន់ៗាក់

ព័នធនឹងការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរស

វាសាធារ

ណៈរៅ

ម្ចករចញ

ចូេកត្១ 

សម្ម្មប់រដា

បេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ

ម្ត្ូវបន

ម្បរូេផតុំ 

ចំណុចោនី

ភ័យននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរៅ

ម្ចករចញចូេ

កត្១ រៅរដាប

េថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

 វិភាគ្និង

ររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

បរចចករទស 

ននការរធវើ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវា

សាធារណៈ

រៅម្ចករចញ

ចូេកត្១ រៅ

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

រោយម្កុរ

ការងារ 

រសចកតីម្ាង

បរចចករទស 

ននការរធវើ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវា

សាធារណៈ

រៅម្ចករចញ

ចូេកត្១ រៅ

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់ការ

ពិភាកា

កម្រិត្អោគ ធិ

ការោា ន 
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៤៣.៥.៣.រធវើបចចុបបននភាពននទម្រង់

របយការណ៍អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ និង

ទម្រង់កំណត្់រហត្ុអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

ទម្រង់របយការណ៍ 

និងទម្រង់កំណត្់រហត្ុ

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្ត្ូវបនរធវើបចចុបបនន

ភាព 

១. ព័ត្៌ម្មន

ម្ត្ ប់រេើ

ចំណុចខវឹះ

ខាត្នន

ទម្រង់

កំណត្់រហ

ត្ុអធិការ

កិចចហិរញ្ញ

វត្ថុ រៅ

សហម្ោស

សាធារណៈ

និងម្កុរ

ហ ុនឯក

ជន ម្ត្ូវ

បនបញ្ចប់

ការពិភាកា

កម្រិត្ម្កុរ

ការងារ 

២. ចំណចុ

ខវឹះខាត្កនុង

ទម្រង់

កំណត្់រហ

១. ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើស

ហម្ោសសា

ធារណៈនិង

ម្កុរហ ុនឯក

ជនម្ត្ូវបនកក

សម្រួេរ ើង

 វិញ 

២. ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ម្គ្ឹឹះសាថ នសា

ធារណៈរដាប

េម្ត្ូវបនកក

សម្រួេរ ើង

 វិញរោយម្កុរ

ការងារ 

១. ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ

រេើសហ

ម្ោសសាធារ

ណៈនិងម្កុរ

ហ ុនឯកជន

ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់ការ

ពិភាកា

កម្រិត្អោគ ធិ

ការោា ន 

២. ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ម្គ្ឹឹះសាថ នសា

ធារណៈរដាប

េម្ត្ូវបន

បញ្ចប់ការ

ពិភាកា

១. ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ

រេើសហ

ម្ោសសាធារ

ណៈនិងម្កុរ

ហ ុនឯកជន

ម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់ 

និង បណតុ ឹះប

ណាត េដេ់រ

ស្រនតីអោគ ធិ

ការោា ន 

២. ទម្រង់

កំណត្់រហត្ុ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ម្គ្ឹឹះសាថ នសា

ធារណៈរដាប

េម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យរម្បើ
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ត្ុអធិការ

កិចចហិរញ្ញ

វត្ថុរៅ

ម្គ្ឹឹះសាថ ន

សាធារណៈ

រដាបេ

ម្ត្ូវបន

ចងម្កង

រោយម្កុរ

ការងារ 

កម្រិត្អោគ ធិ

ការោា ន 

ម្បសន់ិងប

ណតុ ឹះបណាត

េដេ់ រស្រនតី

អោគ ធិ

ការោា ន 
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៤៣.៥.៤.ចងម្កងេិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត តារជំនញសម្ម្មប់ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុរៅម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈ 

សហម្ោសសាធារណៈ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

កម្រងេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្ត ម្ត្ឹរឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ត្ូវបនចង

ម្កងតារជំនញ 

សម្ម្មប់បរម្រើដេ់ការ

រធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រៅម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈ សហម្ោសសា

ធារណៈ 

១. ខឹ្រសារ

សំខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ

រេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាច់ម្បក់

រៅ

ម្គ្ឹឹះសាថ ន

សាធារណៈ 

ម្ត្ូវបន

ចងម្កង 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹងការ

រធវើអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេ 

ចំណាយ នន

ការឧបត្ថរភក

ធនពីងវិការដា 

និងចំណូេពី

ការផតេ់រសវា

សាធារណៈរៅ

ម្គ្ឹឹះសាថ ន សា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនចងម្កង 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រេើកិចចេទធ

ករាសាធារ

ណៈ រៅ

ម្គ្ឹឹះសាថ នសា

ធារណៈ ម្ត្ូវ

បនចងម្កង 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយសរបត្តិ

រដា និងការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងសននិ

ធិឃ្្ងំ ម្ត្ូវ

បនចងម្កង 
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៤៣.៥.៤.ចងម្កងេិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត តារជំនញសម្ម្មប់ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុរៅម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារណៈ 

សហម្ោសសាធារណៈ 

    អោគ ធិ

ការោា ន  

កម្រងេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្ត ម្ត្ឹរឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ត្ូវបនចង

ម្កងតារជំនញ 

សម្ម្មប់បរម្រើដេ់ការ

រធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រៅម្គ្ឹឹះសាថ នសាធារ

ណៈ សហម្ោសសា

ធារណៈ 

២. ខឹ្រ

សារសំខា

ន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ

រេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

សាច់ម្បក់ 

រៅសហ

ម្ោសសា

ធារណៈ 

ម្ត្ូវបន

ចងម្កង 

២. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹងការ

រធវើអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេ 

ចំណាយ

ផេិត្ករា អាជី

ករា និងរសវា

ករា(េទធផេ

រពញរេញ) 

រៅសហម្ោស

សាធារណៈ 

ម្ត្ូវបនចង

ម្កង 

២. ខឹ្រសារ

សំខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងកិចច

េទធករា និង

កាត្ពវកិចច

ជារួយងវិកា

រដា ម្ត្ូវបន

ចងម្កង 

២. ខឹ្រសារ

សំខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយ និង

បរិកាខ រ  សននិ

ធឃ្ិ្ងំ និង

ការគ្ណន

រំេស់រេើ

ម្ទពយ និង

បរិកាខ ររៅ

សហម្ោសា

ធារណៈ ម្ត្ូវ

បនចងម្កង 
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៤៣.៥.៥.ចងម្កងេិខិត្បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត តារជំនញសម្ម្មប់ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុរៅរដាបេថ្នន ក់ជាត្ិ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

កម្រងេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្ត ម្ត្ឹរឆ្ន ំ

២០១៨ ម្ត្ូវបនចង

ម្កងតារជំនញ 

សម្ម្មប់បរម្រើដេ់ការ

រធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រៅរដាបេថ្នន ក់ជាត្ ិ

កម្រង

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត បរម្រើ

ដេ់ការរធវើ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នន ក់ជាត្ិ

ម្ត្ូវបន

កបងកចក

តារជំនញ 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹងការ

រធវើអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុកផនក

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវា

សាធារណៈ,

ការម្គ្ប ់ម្គ្ង

សាច់ម្បក់ រៅ

រដាបេថ្នន ក់

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ចងម្កង 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

កផនកេទធករា

សាធារណៈ, 

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ម្ទពយសរបត្តិ

រដារៅរដាប

េថ្នន ក់ជាត្ិ 

ម្ត្ូវបនចង

ម្កង 

១. ខឹ្រសារសំ

ខាន់ៗនន

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តកដេ

ាក់ព័នធនឹង

ការរធវើអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

កផនកចំណាយ

សាធារណៈ, 

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

សននិធិឃ្្ងំ  

រៅរដាបេ

ថ្នន ក់ជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនចងម្កង 
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៤៣.៥.៦.ររៀបចំបរចចករទសននការរធវើ

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុរេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវាសាធារណៈរៅម្ចករចញ

ចូេកត្១ សម្ម្មប់រដាបេថ្នន ក់ជាត្ិ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

រសចកតីម្ាងនន

បរចចករទសកនុងការរធវើ

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ

រេើការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវាសាធារ

ណៈរៅម្ចករចញចូេ

កត្១ សម្ម្មប់រដាបេ

ថ្នន ក់ជាត្ិម្ត្ូវបនចង

ម្កង 

ព័ត្៌ម្មនសំ

ខាន់ៗាក់

ព័នធនឹងការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរស

វាសាធារ

ណៈរៅ

ម្ចករចញ

ចូេកត្១ 

សម្ម្មប់រដា

បេថ្នន ក់

ជាត្ិម្ត្ូវ

បន

ម្បរូេផតុំ 

ចំណុចោនី

ភ័យននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរៅ

ម្ចករចញចូេ

កត្១ រៅរដាប

េថ្នន ក់ជាត្ិ 

ម្ត្ូវបនវិភាគ្

និងររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

បរចចករទស 

ននការរធវើ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវា

សាធារណៈ

រៅម្ចករចញ

ចូេកត្១ រៅ

រដាបេថ្នន ក់

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

រោយម្កុរ

ការងារ 

រសចកតីម្ាង

បរចចករទស 

ននការរធវើ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ចំណូេរសវា

សាធារណៈ

រៅម្ចករចញ

ចូេកត្១ រៅ

រដាបេថ្នន ក់

ជាត្ិ ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់ការ

ពិភាកា

កម្រិត្អោគ ធិ

ការោា ន 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 285 

៤៣.៥.៧.ររៀបចំម្បព័នធ 

បរចចកវិទាម្គ្ប់ម្គ្ងការងារអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Inspection 

Database Management System - 

FIDS) 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

រុខងារទាងំ១៥១ អនុ

វត្តរេើរ៉ាូឌ្ុេទាងំបី 

IM, MM, PB និង 

Dashboard ចំនួន

១០ ម្ត្ូវបនោក់ឱ្យ

រម្បើម្បស់កនុងម្បព័នធ 

FIDS 

កូដននរុខ

ងារចំនួន

៧០ កនុងរ៉ាូ

ឌ្ុេននការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

នផទកនុង 

(IM) ម្ត្ូវ

បនបញ្ចប់ 

កូដននរុខងារ

ចំនួន៦៥ កនុង

រ៉ាូឌ្ុេននការ

ម្គ្ប់ ម្គ្ង

របសកករា 

(MM) និង កូដ

ននរុខងារការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងងវិកា

ករាវិធី 

(PB)ចំនួន១៦

ម្ត្ូវបនបញ្ចប់ 

១. រ៉ាូឌ្ុេ 

IM, MM, PB 

សរុប ១៥១

រុខងារម្ត្ូវ

បនរធវើការ

បញ្ចប់ការ

សាកេបង 

២. ផ្លទ ងំករា

 វិធី 

(Dashboard

) ចំនួន ១០ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរេើ

ម្បព័នធ FIDS  

១. រុខងារ 

IM, MM, PB 

ទាងំ១៥១រុខ

ងារម្ត្ូវបន

រធវើការបញ្ចប់

ការកកត្ម្រូវ 

២. ផ្លទ ងំករា

 វិធី 

(Dashboard

) ចំនួន ១០ 

ម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់

រេើម្បព័នធ 

FIDS 

    

៤៣.៥.៨.ររៀបចំរសៀវរៅកណនំសត ីពីការ

រម្បើម្បស់ ម្បព័នធបរចចកវិទាព័ត្៌ម្មន 

(FIDS User Manual) 

ររសា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

រសៀវរៅកណនំសត ីពី

ការរម្បើម្បស់ម្បព័នធ 

FIDS ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់

  រសៀវរៅ

កណនំសត ីពីការ

រម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FIDS 

ម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់

សាកេបង 

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FIDS 

ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់ការកក

សម្រួេ និង

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

ការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FIDS 

ម្ត្ូវបនរបឹះ

ពុរព 
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ោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បសផូ្់វការ 

៤៣.៥.៩. ររៀបចំម្បព័នធការារសុវត្ថិ

ភាពទិននន័យរេើ ម្ម៉ាសុីនររ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

ម្បព័នធសុវត្ថិភាព

ទិននន័យរេើម្ម៉ាសុីនររ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំទាងំ 

Local និង Internet 

Network 

ម្បព័នធ

ការារ

ទិនន័យរេើប

ណាត ញ 

Local 

network 

ជារយួ

ម្ម៉ាសុីនររ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ម្បព័នធការារ

ទិនន័យរេើប

ណាត ញ 

Internet 

network 

ជារយួម្ម៉ាសុីន

ររម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ឧបករណ៍

កងទាទំិនន័យ

ជារយួម្ម៉ាសុីន

ររម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

ម្បព័នធការារ

ទិនន័យរេើប

ណាត ញ Local 

network & 

Internet 

network និង

ឧបករណ៍

កងទាទំិនន័យ

ជារយួម្ម៉ាសុីន

ររម្ត្ូវបន

ោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស់ជាផូ្វ

ការ 
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៤៣.៥.១០.ររៀបចំម្កបខណឌ  គ្ត្ិយុត្ត

រដើរបីពម្ងឹងរុខងារម្ត្ួត្ពិនិត្យកនុងម្កប

ខណឌ អោគ ធិការោា ន កសហវ 

រករា កញ្ញញ  អោគ ធិ

ការោា ន  

អនុម្កឹត្យសត ីពីវធិាននិង

នីត្ិវិធីអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនោក់

ឱ្យអនុវត្ត និង

ផសពវផាយ 

អនុម្កឹត្យសត ី

ពីវិធាននិង

នីត្ិវិធី

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបន

បញ្ចប់ការ

កកសម្រួេ

ចំណុចរៅ

សេ់ 

អនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាននិងនីត្ិ

 វិធីអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 

អនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាន និងនីត្ិ

 វិធីអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុរស្រនតី

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុតារ

បណាត ម្កសួង

សាថ ប័នថ្នន ក់

ជាត្ិ និងរស្រនតី

អោគ ធិ

ការោា ន 

ចំនួន ១៥០

នក់  

អនុម្កឹត្យសត ីពី

 វិធាន និងនីត្ិ

 វិធីអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ

បន

ផសពវផាយ

ជូនរស្រនតី

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុតារ

រនទីរចំនួន 

១០រខត្ត  

    

៤៣.៥.១១.ររៀបចំរសៀវរៅកណនំសត ីពី

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

រសៀវរៅកណនំសត ីពី

អធិការកិចច ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និង

ោក់ឱ្យរម្បើម្បស់ 

ពម្ងាង

រសៀវរៅ

កណនំ សត ី

ពីអធិការ

កិចចហិរញ្ញ

វត្ថុ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ចងម្កង 

រដើរបី

សិកាខ សាោ

ម្បរូេធាត្ុ

ចូេសម្ម្មប់

អភិវឌ្ឍន៍

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសៀវរៅ

កណនំសត ីពី

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បនកក

សម្រួេ 

រសៀវរៅ

រោេសត ីពី

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ

បនអនុរ័ត្

ោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស់ និង

ផសពវផាយ។ 
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រម្ត្ៀររធវើ

សិកាខ

សាោ 

ម្បរូេធាត្ុ

ចូេ 

៤៣.៥.១២.ររៀបចំសតង់ោរ អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

រសចកតីម្ាងសតង់ោរ

អធិការកិចច ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

ម្មត្ិកានន

រសចកតី

ម្ាងសតង់

ោរអធិការ

កិចចហិរញ្ញ

វត្ថុម្ត្ូវបន

សរម្រច

រោយថ្នន ក់

ដឹកនំអោគ

ធិការោា ន 

រសចកតីម្ាង

បឋរននសតង់

ោរអធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

បឋរននសតង់

ោរអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ត្ូវបនឆ្្ង

រោបេ់ថ្នន ក់

ដឹកនំអោគ ធិ

ការោា ន 

រសចកតីម្ាង

សតង់ោរ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

    

៤៣.៥.១៣.ររៀបចំម្ករសីេធរ៌វិជាជ ជីវៈ

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

ម្ករសីេធរ៌វិជាជ ជីវៈ

អធិការកិចចហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្ត្ូវបនម្បកាសោក់

ឱ្យរម្បើម្បស ់

រម្ោងខអរង

ននម្ករ

សីេធរ៌

 វិជាជ ជីវៈ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ

រសចកតីម្ាង

បឋរននម្ករ

សីេធរ៌ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រសចកតីម្ាង

ម្ករសីេធរ៌

 វិជាជ ជីវៈ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ

បនឆ្្ងថ្នន ក់

ម្ករសីេធរ៌

 វិជាជ ជីវៈ

អធិការកិចច

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវ

បនម្បកាស

ោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស់ រោយ
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ម្ត្ូវបន

ម្បរូេផតុំ 

ដឹកនំអោគ ធិ

ការោា ន 

ថ្នន ក់ដឹកនំ ក

សហវ 

៤៣.៥.១៤.វាយត្នរ្ការអនុវត្តភារកិចច

របស់អងគភាពអនុវត្តងវិកាករាវិធីម្សប

តារបទោា នគ្ត្ិយុត្តននអងគភាពងវិកា 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

របយការណ៍វាយត្នរ្

រេើការអនុវត្តភារកិចច

របស់អងគភាពអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធីរធៀបនឹង

គ្ត្ិយុត្តននអងគភាព

ងវិកា៩ម្កសួង ម្ត្ូវ

បនររៀបចំនិងោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ កសហ

វ 

ទម្រង់

សម្រង់

ព័ត្៌ម្មន

ចំបច់រេើ

ការអនុវត្ត

ងវិកាករា

 វិធីរបស់

អងគភាព

ងវិកា ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

របយការណ៍

វាយត្នរ្រេើ

ការអនុវត្តភារ

កិចចរបស់អងគ

ភាពអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី

រធៀបនឹងគ្ត្ិ

យុត្តននអងគភាព

ងវិកា៣ម្កសួង 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

របយការណ៍

វាយត្នរ្រេើ

ការអនុវត្តភារ

កិចចរបស់អងគ

ភាពអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី

រធៀបនឹងគ្ត្ិ

យុត្តននអងគ

ភាពងវិកា៦

ម្កសួង ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

របយការណ៍

វាយត្នរ្រេើ

ការអនុវត្តភារ

កិចចរបស់អងគ

ភាពអនុវត្ត

ងវិកាករាវិធី

រធៀបនឹងគ្ត្ិ

យុត្តននអងគ

ភាពងវិកា៩

ម្កសួង ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

និងោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំក

សហវ 
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៤៣.៥.១៥.ររៀបចំទសសនកិចចសិកាដក

ម្សង់បទពិរសាធន៍ អំពីការងារអធិការ

កិចចហិរញ្ញវត្ថុ  

កកកោ ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

រស្រនតីជនំញអោក ធិ

ការោា នចំនួន៤រូប

បនរធវើទសសនៈកិចច

សិកាដកម្សង់បទ

ពិរសាធន៍រៅទវីបអររ៉េុប 

រយៈរពេ៥នងៃ 

    សាថ ប័នកដេ

ម្ត្ូវាក់ពន័ធ

កនុងការរធវើទ

សសនៈកិចច

សិកាបន

ម្ពរម្ាង

ទទួេ ករាវិធី

ទសសនៈកិចច

សិកា និង

កំណត្់កាេ

បរិរចឆទននការ

រធវើទសសនៈ

កិចចសិកា 

រស្រនតីជនំញអ

ោក ធិការោា ន

ចំនួន៤រូប

បនរធវើទសស

នៈកិចចសិកា

ដកម្សង់បទ

ពិរសាធន៍រៅ

ម្បរទសបរាងំ

រយៈរពេ៥

នងៃ និងម្មន

របយការណ៍

ពីបទ

ពិរសាធន៍

កដេទទួេ

បន 

    

៤៣.៥.១៦.ររៀបចំកផនការអភិវឌ្ឍ

ធនធានរនុសសរៅអោគ ធិការោា ន ៣ឆ្ន ំ 

(២០២០-២០២២) 

រករា ធនូ អោគ ធិ

ការោា ន  

កផនការអភិវឌ្ឍ

ធនធានរនុសសរៅអ

ោគ ធិការោា ន ៣ឆ្ន ំ 

២០២០-២០២២ ម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យអនុវត្ត 

 េទធផេ

សត ីពីការ

វាយត្នរ្

សរត្ថភាព 

និងត្ម្រូវ

ការបណតុ ឹះ

បណាត េ

  រសចកតីម្ាង

កផនការ

អភិវឌ្ឍន៍

ធនធាន

រនុសសរៅអ

ោគ ធិការោា ន 

៣ឆ្ន ំ 

កផនការ

អភិវឌ្ឍន៍

ធនធាន

រនុសសរៅអ

ោគ ធិការោា ន 

៣ឆ្ន ំ 

២០២០-
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របស់រស្រនតី

អោគ ធិ

ការោា ន 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

២០២០-

២០២២ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

២០២២ ម្ត្ូវ

បនោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

៤៤.ររៀបច ំនងិអនវុត្តកផនការកសាង

សរត្ថភាព (រោយររួទាងំសាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្ត ិនងិ អាជាា ធរ សវនករាជាត្)ិ 

២០១៩     ម្មនរសចកតមី្ាង

កផនការយទុធសាស្រសតក

សាងនងិអភវិឌ្ឍសរត្ថ

ភាពកនុងម្កប ខណ័ឌ ករា

 វធិកីកទម្រងក់ារ 

ម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈដណំាកក់ាេទី 

៤ 

            

៤៤.១ ររៀបចំរធវើបចចុបបននករាកផនការយុទធសា

ស្រសតសដ ីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាពកនុង

ម្កប-ខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ ដណំាក់កាេទី៤ (២០២០-

២០២៥) 

     វិទាសាថ ន 

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ  

រសចកដីម្ាងឯកសារសដ ីពី

ការបចចុបបននករាកផនការ

យុទធសាស្រសតសដ ីពីការក

សាងនិងអភិវឌ្ឍសរត្ថ

ភាព កនុងម្កបខណឌ ករាវិធី

កកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដំណាក់កាេទី០៤ 

(២០២០-២០២៥) ម្ត្វូ

បនររៀបច ំ
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៤៤.១.១. ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយត្នរ្រេើការ

អនុវត្តកផនការយទុធសាស្រសតសដ ីពីការកសាងនិង

អភិវឌ្ឍសរត្ថភាពកនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(ដំណាក់កាេទី៣) 

កខរករា កខរិងុ

ន 

 វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

របយការណ៍សដ ីពីការ

ម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយត្នរ្

ននការអនុវត្តកផនការយទុធ

សាស្រសតសដ ីពីការកសាង

និងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព 

កនុងម្កបខណឌ ករាវិធីកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថុ ដំណាក់កាេទី៣ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និងរបឹះ

ពុរព 

កផនការ

សករាភាព

សម្ម្មប់ម្ត្ួត្

ពិនតិ្យនិង

វាយត្នរ្រេើ

ការអនុវត្ត

កផនការយទុធ

សាស្រសតសដ ីពី

ការកសាង

និងអភិវឌ្ឍ

សរត្ថភាព 

កនុងម្កប

ខណឌ ករាវិធី

កកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ 

ដំណាក់

កាេទី ៣ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

អនុវត្ត 

របយការណ៍សដ ី

ពីការម្ត្ួត្ពិនតិ្យ 

និងវាយត្នរ្រេើ

ការអនុវត្ត

កផនការយទុធសា

ស្រសតសដ ីពីការក

សាងនិងអភិវឌ្ឍ

សរត្ថភាព កនុង

ម្កបខណឌ ករាវិធី

កកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ 

ដំណាក់កាេទី 

៣ ម្ត្ូវបនអនរុ័

ត្ និងរបឹះពុរព 

- - 
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៤៤.១.២. រធវើបចចុបបននករាកផនការយទុធសាស្រសត

សត ីពី 

ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសរត្ថភាព កនុងម្កប

ខណឌ ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ដំណាក់កាេទី៤ 

(២០២១-២០២៥) 

កខរនី កខធន ូ  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

រសចកតីម្ាងកផនការយុទធ

សាស្រសត  

សត ីពីការកសាងនិង

អភិវឌ្ឍសរត្ថភាព កនុង

ម្កបខណឌ ករាវិធីកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថ ុ

សាធារណៈ ដំណាក់

កាេទី៤  

(២០២១-២០២៥) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ និងពិរម្ោឹះ

រោបេ់ជារយួអគ្គ

នយកោា នាក់ព័នធ ក

សហវ និងនដគ្ូអភិវឌ្ឍន ៍

- 

កផនការ

សករាភាព

សម្ម្មប ់

រធវើបចចុបបននករា

កផនការ 

យុទធសាស្រសតក

សាងនិង 

អភិវឌ្ឍសរត្ថ

ភាព 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងអនុវត្ត 

រសចកដីម្ាង

កផនការយទុធ

សាស្រសតសដ ីពីការ

កសាងនិង

អភិវឌ្ឍសរត្ថ

ភាព កនុងម្កប

ខណឌ ករាវិធីកក

ទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថ ុ

សាធារណៈ 

ដំណាក់កាេទី

៤ (២០២១-

២០២៥) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រសចកដីម្ាង

បឋរ និងម្បជុំ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់កម្រតិ្ 

នផទកនុងវិទា

សាថ នរសដាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រសចកតីម្ាង

កផនការយទុធ

សាស្រសតសត ីពីការ

កសាងនិង

អភិវឌ្ឍសរត្ថ

ភាព កនុងម្កប

ខណឌ ករាវិធីកក

ទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថ ុ

សាធារណៈ 

ដំណាក់កាេទី

៤ (២០២១-

២០២៥) ម្ត្ូវ

បនម្បជុំ

ពិរម្ោឹះ

រោបេ់

ជារួយអគ្គ

នយកោា ន 

ាក់ព័នធ ននក

សហវ, និងនដ

គ្ូអភិវឌ្ឍន ៍
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៤៤.២.ររៀបចំ និងអនុវត្តកផនការសករាភាព

កសាងសរត្ថភាព (រោយររួទាងំ សាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្តិ និងអាជាា ធរសវនករាជាត្ិ) 

     វិទាសាថ ន 

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ  

១. ររៀបចំកផនការ

សករាភាពកសាងសរត្ថ

ភាពឆ្ន ំ ២០២០ 

២. វគ្គបណដុ ឹះបណាដ េ

ចំននួ ២ ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

            

៤៤.២.១. ររៀបចំកផនការបណតុ ឹះបណាត េនិង

 វិម្កឹត្ការ  

(រោយររួទាងំ សាថ បន័នតី្ិបបញ្ញត្តនិិងអាជាា ធរ

សវនករាជាត្)ិ 

កខរករា កខធន ូ  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

កផនការបណដុ ឹះបណាដ េ

និងវិម្កឹត្ការ ឆ្ន ំ ២០១៩ 

(រោយររួទាងំ សាថ បន័

នតី្ិបបញ្ញត្តនិិងអាជាា ធរ

សវនករាជាត្)ិម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និងវាយត្នរ្ 

កផនការ

បណដុ ឹះ

បណាដ េ 

និង 

 វិម្កឹត្ការ 

ម្ត្ូវបនអនុ

រ័ត្  

និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

សម្ម្មប ់

ឆ្ន ំ ២០១៩ 

- - ការអនុវត្ត

កផនការ 

បណដុ ឹះបណាដ េ

និងវិម្កឹត្ការ 

ឆ្ន ំ ២០១៩ ម្ត្ូវ

បនវាយត្នរ្ 

    

៤៤.២.២ ររៀបចំវគ្គបណតុ ឹះបណាត េ រោយ

រផ្លត ត្រេើការការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ 

កខររសា កខធន ូ  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

ការបណតុ ឹះបណាត េ 

រោយរផ្លត ត្រេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ជនូ

អាជាា ធរសវនករាជាត្និិង

សាថ បន័នតី្ិបបញ្ញត្តិ ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

- ករាវិធី និងឯក

សារបណដុ ឹះ

បណាដ េសដ ីពីការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថុ ម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ

វគ្គបណដុ ឹះ

បណាដ េសដ ីពី 

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ម្មប់រស្រនតី

ជាសវនករ នន

អាជាា ធរសវន

វគ្គបណដុ ឹះ

បណាដ េសដ ីពី

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុជនូ

ដេ់សាថ បន័នតី្ិ

បបញ្ញត្តិ ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ
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ករាជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

ផែនកទ៥ី៖ការោតំ្ទដល់ការអនុេរដកម្មេិធីផកទត្ម្ង់ត្បកបគោយ្គោគ ័យ្ និងច្ីរភាព (សម្រាភាព នំាញ សម្រាភាពអនុេរតកំផណទត្ម្ង់ ការគលើកទលកច្ិរត) 

- ភាពជាអនកដកឹនំ សរត្ថភាពម្គ្បម់្គ្ង សរត្ថភាពបរចចករទស ភាពជាម្មច ស ់ការទទេួខសុម្ត្វូ ម្មនសម្មនគ្ត្ភិាពជារយួនងឹការោំម្ទការអនវុត្តករាវធិកីកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សចូនករសរទិធករាគ្ន្ឹឹះ៖ 

១. យនតការ នតី្ិវធិ ីននការអនវុត្តការងារកកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ តារម្កសងួ សាថ បន័ ម្ត្វូបនអនវុត្ត  

២.កផនការសករាភាពកនងុការអនវុត្តកផនការយទុធសាស្រសតកសាងសរត្ថភាពកនុងម្កបខណ័ឌ ករាវធិកីកទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈម្ត្វូបនអនវុត្ត  

៣.ទសសនទានយទុធសាស្រសត  នងិយនតការននការរម្ជើសររសីនងិពម្ងងឹសរត្ថភាពរស្រនតជំីនញាកព់ន័ធការងារម្គ្ប ់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្វូបនររៀបច ំ 

៥១. បរងកើនភាពជាអនកដកឹនំ, សរត្ថភាព, 

ម្គ្បម់្គ្ង នងិបណតុ ឹះឆ្នទៈកកំណទម្រង ់ម្ពរ

ទាងំ បរងកើនភាពជាម្មច ស ់នងិការទទេួខសុម្ត្វូ 

។ 

២០១៩     យនតការ នតី្ិវធិ ីននការ

អនវុត្តការងារកក

ទម្រងក់ារម្គ្បម់្គ្ង

ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

តារម្កសងួ សាថ បន័ 

ម្ត្វូបនអនវុត្ត  
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៥១.១. ពម្ងឹងការអនុវត្តវធិាននិងនតី្ិវិធីាក់

ព័នធនឹងយនតការររៀបចនំិងអនុវត្តការងារកក

ទម្រង់ តារម្កសងួ សាថ ប័ន និងអងគភាព តារ

សារាចររេខ ០៩ និងម្បកាសសដ ីពីវធិាននិង

នតី្ិវិធីននការរេើកទឹកចិត្ត 

    អគ្គ.គ្យ 

និងរោា ករ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

អគ្គ.េទធករា

សាធារណៈ 

អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

អគ្គ.រត្នោ

រជាត្ិ 

យនតការ នតី្ិវិធី ននការ

អនុវត្តការងារកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ តារ

ម្កសងួ សាថ ប័ន ម្ត្ូវបន

អនុវត្ត   

            

៥១.១.១. ពម្ងឹងការអនុវត្តវិធាននិងនីត្ិ

 វិធីាក់ព័នធនឹងយនតការររៀបចំ និងតារ

ោនការអនុវត្តការងារកកទម្រង់កនុងអងគ

ភាពាក់ពន័ធ (១០០%) 

រករា ធនូ អគ្គ.គ្យ 

និងរោា ករ 

យនតការររៀបចំ និង

តារោនការអនុវត្ត

ការងារកកទម្រង់កនុង

អងគភាពម្ត្ូវបនពម្ងឹង

ការអនុវត្តតារសារាចរ

រេខ ០៩ 

-កិចចម្បជុំ

ម្បចំកខ

ម្ត្ូវបន

អនុវត្តជា

ម្បចំ 

-របយ

ការណ៍អនុ

វត្តការងារ

កកទម្រង់

ម្បចំម្ត្ី

-កិចចម្បជុំម្បចំ

កខម្ត្ូវបនអនុ

វត្តជាម្បចំ 

-របយការណ៍

អនុវត្តការងារ

កកទម្រង់ម្បចំ

ម្ត្ីម្មសម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច

តារកាេ

កំណត្់ 

-កិចចម្បជុំ

ម្បចំកខម្ត្ូវ

បនអនុវត្តជា

ម្បចំ 

-របយការណ៍

អនុវត្តការងារ

កកទម្រង់

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ម្ត្ូវបន

-កិចចម្បជុំ

ម្បចំកខម្ត្ូវ

បនអនុវត្តជា

ម្បចំ 

-របយការណ៍

អនុវត្តការងារ

កកទម្រង់

ម្បចំម្ត្ីម្មស

ម្ត្ូវបន
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ម្មសម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រួចតារ

កាេ

កំណត្់ 

ររៀបចំរួចតារ

កាេកំណត្់ 

ររៀបចំរួចតារ

កាេកំណត្់ 

៥១.១.១.ររៀបចំកិចចម្បជុំនផទកនុងអគ្គ

នយកោា នម្បចំកខ សត ីពីការអនុវត្ត

កផនការសករាភាពកាងារកកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (២៥%) 

រករា

២០១៩ 

ធនូ

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដាប

េថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

ម្មនរបយការណ៍កិចច

ម្បជុំម្បចំកខោក់ជូន

រដារស្រនតីកសហវ និង    

អគ្គរេខាធិការោា ន

ដឹកនំការងារកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

របយ

ការណ៍កិចច

ម្បជុំម្បចំ

កខរករា 

កុរភៈ  រីន 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

របយការណ៍

កិចចម្បជុំម្បចំ

កខររសា ឧស

ភា រិងុន ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

របយការណ៍

កិចចម្បជុំម្បចំ

កខកកកោ 

សីោកញ្ញញ  

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

របយការណ៍

កិចចម្បជុំម្បចំ

កខត្ុោ វិចឆិ

កា ធនូ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច 

    

៥១.១.២.ររៀបចំរបយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ការងារកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ម្បចំម្ត្ីម្មស និងម្បចំឆ្ន ំ និងរផាើជូនអ

គ្ហ ឲ្យបនទាន់រពេរវោ (២៥%) 

រករា 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

របយការណ៍វឌ្ឍន

ភាពការងារកកទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ម្បចំម្ត្ីម្មស និង

ម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួចនិងទាន់រពេ

រវោ 

របយ

ការណ៍

វឌ្ឍនភាព

ម្ត្ីម្មសទី១ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច

និងទាន់

រពេរវោ 

របយការណ៍

វឌ្ឍនភាពម្ត្ី

ម្មសទ២ី ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច

និងទាន់រពេ

រវោ 

របយការណ៍

វឌ្ឍនភាពម្ត្ី

ម្មសទ៣ី ម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច

និងទាន់រពេ

រវោ 

របយការណ៍

វឌ្ឍនភាពម្ត្ី

ម្មសទ៤ី និង

ម្បចំឆ្ន ំម្ត្ូវ

បនររៀបចំរួច

និងទាន់រពេ

រវោ 
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៥១.១.៣.សររសរអត្ថបទាក់ព័នធនឹងការ

ររៀបចំនិងអនុវត្តងវិការដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ និងវិរជឈការហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ម្មប់ចុឹះផាយកនុងម្ពឹត្តិប័ម្ត្ករាវិធីកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(២៥%) 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

អត្ថបទាក់ព័នធនងឹការ

ររៀបចំនិងអនុវត្តងវិកា

រដាបេថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ និងវិរជឈការ

ហិរញ្ញវត្ថុសម្ម្មប់ចុឹះ

ផាយកនុងម្ពឹត្តិប័ម្ត្ករា

 វិធីកកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ ម្ត្ូវបនរបឹះ

ពុរពផាយ 

    អត្ថបទាក់

ព័នធនឹងការ

ររៀបចំនិងអនុ

វត្តងវិការដាប

េថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ និងវិរ

ជឈការហិរញ្ញ

វត្ថុសម្ម្មប់ចុឹះ

ផាយកនុង

ម្ពឹត្តិប័ម្ត្ករា

 វិធីកក

ទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ ម្ត្ូវ

បនរបឹះពុរព

ផាយ 
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៥១.១.៤.ររៀបចំ Operational Plan 

របស់អគ្គនយកោា នសម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២០ 

(២៥%) 

ត្ុោ 

២០១៩ 

ធនូ 

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

ម្មន Operational 

Plan របស់អគ្គនយក

ោា នហិរញ្ញវត្ថុរដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ

សម្ម្មប់ឆ្ន ំ២០២០ 

      Operational 

Plan សម្ម្មប់

ឆ្ន ំ២០២០ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច និង

ោក់ឲ្យអនុវត្ត 

    

៥១.១.១. ថ្នន ក់ដឹកនំអគ្គនយកោា ន

ពម្ងឹងសរត្ថភាពដឹកនំកនុងការអនុវត្តករា

 វិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុតាររ

យៈការដឹកនំម្បជុំតារោន និងវាយត្នរ្

វឌ្ឍនភាពជាម្បចំ។ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

កផនការសករាភាពរួរ 

GDAP3 សម្ម្មប់ការ

អនុវត្តករាវិធីកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុដំណាក់កាេ

ទី៣ ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងផសពវផាយ រោយ

ម្មនកិចចសហការរវាង

ថ្នន ក់ដឹកនំអគ្គនយក

ោា នរត្នោរជាត្ិ និង

រស្រនតីរម្ការឪវាទតាររ

យៈកិចចម្បជុំ។ (ពិនទុ: 

0.5) 

សូចនករទី 

១៖ 

កផនការ 

សករាភាព

រួរ 

GDAP3 

របស ់អគ្គ

នយកោា ន

រត្នោរ

ជាត្ិ

សម្ម្មប់ការ 

អនុវត្តករា

 វិធីកក

ទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

សូចនករទ ី២

៖ថ្នន ក់ដឹកនំ

ម្បជុំពិភាកា

តារោនវឌ្ឍន

ភាពននការអនុ

វត្តកផនការ

សករាភាព

GDAP3របស់

អគ្គនយកោា ន 

រត្នោរជាត្ិ។ 

សូចនករទ ី

៣៖ថ្នន ក់

ដឹកនំបនត

ម្បជុំពិភាកា

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

វឌ្ឍនភាព 

និងត្ម្រង់

ទិសននការ

អនុវត្ត

កផនការ

សករាភាព

GDAP3របស់

អគ្គនយក

ោា នរត្នោរ

ជាត្ិ។ 

សូចនករទ ី

៤៖ថ្នន ក់

ដឹកនំបនត

ម្បជុំពិភាកា

វាយត្នរ្ពី

េទធផេ

វឌ្ឍនភាពនន

ការអនុវត្ត 

កផនការ

សករាភាព 

GDAP3 

របស់អគ្គ

នយកោា ន

រត្នោរជា

ត្ិ។ 
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ដំណាក់

កាេទ៣ី 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំោក់

ឱ្យអនុវត្ត 

និងផសពវផា

យ។ 

៥១.១.២. បនតពម្ងឹងឆ្នទៈកំកណទម្រង់

ភាពជាម្មច ស់ការនិងការទទេួខុសម្ត្ូវ 

តាររយៈយនតការតារោន និងវាយត្នរ្

រេើការងារកកទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈកដេម្មនម្សាប់។ 

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

យនតការតារោននិង

ម្គ្ប់ម្គ្ងសរិទធករា

ការងារ និងម្បព័នធវាយ

ត្នរ្រេើការអនុវត្តករា

 វិធីកកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈរៅអគ្គនយក

ោា នរត្នោរជាត្ិម្ត្ូវ

បនអនុវត្ត។  (ពនិទុ: 

0.5) 

សចូនករទី 

១៖ តារ

ោនការអនុ

វត្តនូវយនត

ការនិង

ម្បព័នធ វាយ

ត្នរ្រេើការ

អនវតុ្តករាវិធី

កកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈរៅ

អគ្គនយក

ោា នរត្នោ

រជាត្ិ។ 

សូចនករទី ២

៖បនតតារោន

ការអនុវត្តនូវ

យនតការនិង

ម្បព័នធ វាយ

ត្នរ្រេើការអន

វុត្តករាវិធីកក

ទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ

រៅអគ្គនយក

ោា នរត្នោរ

ជាត្ិ។ 

សូចនករទី 

២៖បនតតារ

ោនការអនុ

វត្តនូវយនតការ

និងម្បព័នធ 

វាយត្នរ្រេើ

ការអនវុត្តករា

 វិធីកក

ទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈរៅ

អគ្គនយក

ោា នរត្នោរ

ជាត្ិ។ 

សូចនករទ ី

៣៖េទធផេ

ននការវាយ

ត្នរ្រេើការ

ចូេរួរអនវុត្ត

ករាវិធីកក

ទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈរៅ

អគ្គនយក

ោា នរត្នោ

រជាត្ិ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

និងផសពវផា

យ។ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 301 

៥១.១.១. ររៀបចំកិចចម្បជុំនផទកនុងម្បចំម្ត្មី្មស

សត ីពីការអនុវត្តកផនការសករាភាពការងារកក

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

រករា 

២០១៩ 

ធន ូ

២០១៩ 

អគ្គ.េទធករា

សាធារណៈ 

របយការណ៍កិចចម្បជុំ

ម្បចំម្ត្មី្មសម្ត្ូវបន

ររៀបចនំិងោក់ជនូ

ម្បធានម្កុរការងារកក

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ 

-សចូនករទី

១៖ របយ

ការណ៍ម្បជុំ

ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី១

ោក់ជូន

ម្បធានម្កុរ

ការងារការ

កកទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ 

-សចូនករទ២ី៖ 

របយការណ៍

ម្បជុំម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី២ ោក់

ជូនម្បធានម្កុរ

ការងារការកក

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

-សចូនករទ៣ី

៖ របយ

ការណ៍ម្បជុំ

ម្បចំម្ត្មី្មសទី

៣ោក់ជូន

ម្បធានម្កុរ

ការងារការកក

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

-សចូនករទ៤ី

៖ របយ

ការណ៍ម្បជុំ

ម្បចំម្ត្មី្មសទី

៤ោក់ជូន

ម្បធានម្កុរ

ការងារការកក

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

    

៥១.១.២. ររៀបចំរបយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ការងារកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈម្បចំម្ត្ី

ម្មស និងម្បចំឆ្ន ំ និងរផាើជនូ អគ្ហ ឲ្យបន

ទានរ់ពេរវោ 

រករា 

២០១៩ 

ធន ូ

២០១៩ 

អគ្គ.េទធករា

សាធារណៈ 

របយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ការងារកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈម្បចំម្ត្មី្មស 

និងម្បចំឆ្ន ំ ម្ត្វូបន

ររៀបចំទានរ់ពេរវោ 

-សចូនករទី

១៖ របយ

ការណ៍វឌ្ឍន

ភាពការងារ

កកទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ

ម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី១ 

និងរផាើជនូ អ

គ្ហ ឲ្យបន

ទានរ់ពេ

រវោ 

-សចូនករទ២ី៖ 

របយការណ៍

វឌ្ឍនភាព

ការងារកកទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈម្បចំម្ត្ី

ម្មសទី២ និងរផាើ

ជូន អគ្ហ ឲ្យ

បនទានរ់ពេ

រវោ 

-សចូនករទ៣ី

៖ របយ

ការណ៍វឌ្ឍន

ភាពការងារកក

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ

ម្បចំម្ត្មី្មសទី

៣ និងរផាើជនូ 

អគ្ហ ឲ្យបន

ទានរ់ពេរវោ 

-សចូនករទ៤ី

៖ របយ

ការណ៍វឌ្ឍន

ភាពការងារកក

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ

ម្បចំម្ត្មី្មសទី

៤ និងម្បចំឆ្ន ំ 

និងរផាើជនូ អ

គ្ហ ឲ្យបន

ទានរ់ពេរវោ 
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របសអ់គ្គរេខាធិការោា ន ម្ត្វូបនររៀបចំ និង

អនុវត្ត 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

កផនការសករាភាព 

GDAP3 2019 របសអ់គ្គ

រេខាធិការោា នម្ត្ូវបន

ោក់អនុវត្ត និងតារោន 

កផនការ

សករាភាព 

GDAP3 

2019 របស់

អគ្គរេខា ធិ

ការោា នម្ត្ូវ

បនោក់អនុ

វត្ត 

របយការណ៍

សរិទធផេ ម្ត្ី

ម្មសទី១ ននការ

អនុវត្តកផនការ

សករាភាព 

GDAP3 2019 

របសអ់គ្គរេខា

ធិ ការោា នម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

របយការណ៍

សរិទធផេ ម្ត្ី

ម្មសទី២ នន

ការអនុវត្ត

កផនការ

សករាភាព 

GDAP3 2019 

របសអ់គ្គរេខា

ធិ ការោា នម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

របយការណ៍

សរិទធផេ ម្ត្ី

ម្មសទី៣ នន

ការអនុវត្ត

កផនការ

សករាភាព 

GDAP3 2019 

របសអ់គ្គរេខា

ធិ ការោា នម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

    

៥១.២. ររៀបចំម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងការផ្្លស់បតូរ 

(Change Management) 

    ម្កុរម្បឹកា

នតី្ិករា

ម្កសងួរុខ

ងារសាធារ

ណៈម្កសងួ-

សាថ បន័ 

១. យនតការការងារកនុង

ការម្គ្ប់ម្គ្ងការផ្្លស់បតូរ

ម្ត្ូវបនអនុវត្តពីម្គ្បត់្ួ

អងគាក់ព័នធ២. ម្កុរ

ការងារអនុវត្តគ្រម្ម្មង 

FMIS តារម្កសងួសាថ ប័

នម្ត្ូវបនរធវើបចចុបបនន

ភាព និងបរងកើត្ងាីសម្ម្មប់

ម្កសងួ-សាថ ប័ន ១៧ 

បកនថរងាី ៣. ម្កសងួសាថ

បន័ចនំនួ១៧  ម្ត្ូវររៀបចំ

កផនការម្គ្បម់្គ្ងការ

ផ្្លស់បតូរសម្ម្មប់អនុវត្ត

ម្បព័នធ FMIS 
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៥១.២.១ ររៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់ការ

របឹះពុរពកម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្ត

ាក់ព័នធេទធករាសាធារណៈ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា កម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តាក់

ព័នធេទធករាសាធារ

ណៈម្ត្ូវបនររៀបចំរួច

សម្ម្មប់ការរបឹះពុរព 

គ្នថីទ១ី ដេ់

គ្នថីទ៤ី នន

កម្រង

សម្រង់ម្ត្ូវ 

បនពនិិត្យ 

រផទៀងផ្លទ ត្់ 

បញ្ចប់ម្គ្ប់

ទិដាភាព

កម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំេកន 

គ្នថី៥ ដេ់គ្នថី

ទី៨ ននកម្រង

សម្រង់ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

រផទៀងផ្លទ ត្់ 

បញ្ចប់ម្គ្ប់

ទិដាភាពកម្រិត្

ថ្នន ក់ដឹកនំនន 

េកន 

ម្គ្ប់គ្នថីនន

កម្រងសម្រង់ 

ម្ត្ូវបនពនិិ

ត្យអនុរ័ត្

ម្គ្ប់ទិដាភាព

កម្រិត្ ឯក

ឧត្តរអនុ

ម្បធានម្បចំ

ការម្កុរ

ម្បឹកានីត្ិករា 

កម្រងសម្រង់

ម្ត្ូវបនកក

េរអរចន

សម្ម្មប់ការ

របឹះពុរព 

    

៥១.២.២ ររៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់ការ

របឹះពុរព កម្រងសម្រង់បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិ

យុត្តាក់ព័នធកិចចដំរណើរការសាថ ប័ន 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា កម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តាក់

ព័នធកិចចដំរណើរការសាថ

ប័នម្ត្ូវបនររៀបចំចង

ម្កងរួចសម្ម្មប់ការ

របឹះពុរព 

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តាក់

ព័នធម្ត្ូវ

បន

ម្បរូេ,ចំ

ណាត្់ ថ្នន ក់

គ្ត្ិយុត្តម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

និងអត្ថបទ

ននេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

ម្គ្ប់គ្នថីនន

កម្រងសម្រង់

ម្ត្ូវបនរផទៀង

ផ្លទ ត្់ម្គ្ប់

ទិដាភាពកម្រិត្

កផនកជនំញនន 

េកន. 

ម្គ្ប់គ្នថីនន

កម្រងសម្រង់

ម្ត្ូវបនពនិិ

ត្យរផទៀងផ្លទ ត្់

អនុរ័ត្ម្គ្ប់

ទិដាភាព

កម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំេកន 

កម្រងសម្រង់

ម្ត្ូវបនកក

េរអរចន

សម្ម្មប់ការ

របឹះពុរព 
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យុត្តម្ត្ូវ

បនវាយ

ចរ្ង 

៥១.២.៣ បចចុបបននករាកម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តាក់ព័នធម្ទពយសរបត្តិរដា

និងចំណូេរិនករនសាររពើពនធ (រេើកទី

១) 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា បចចុបបននករាកម្រង

សម្រង់បទបបញ្ញត្តគ្ត្ិ

យុត្តម្ទពយសរបត្តិរដា

និងចំណូេរិនករន

សាររពើពនធម្ត្ូវបន

ររៀបចំចងម្កងរួច

សម្ម្មប់ការរបឹះពុរព 

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តាក់

ព័នធម្ត្ូវ

បន

ម្បរូេ, ចំ

ណាត្់ថ្នន ក់

គ្ត្ិយុត្តម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

និងអត្ថបទ

ននេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្តម្ត្ូវ

បនវាយ

ចរ្ង 

ម្គ្ប់គ្នថីនន

កម្រងសម្រង់

ម្ត្ូវបនពនិិត្យ

រផទៀងផ្លទ ត្់ ម្គ្ប់

ទិដាភាពកម្រិត្

កផនកជនំញនន 

េកន 

ម្គ្ប់គ្នថីនន

កម្រងសម្រង់

ម្ត្ូវបនពនិិ

ត្យរផទៀងផ្លទ ត្់ 

អនុរ័ត្ម្គ្ប់

ទិដាភាព

កម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំ េកន 

កម្រងម្ត្ូវ

បនកកេរអ 

រចនសម្ម្មប់ 

ការរបឹះពុរព 
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៥១.២.៤ ររៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់ការ

របឹះពុរពរគ្គរទទសក៍នីត្ិសាស្រសតាក់ព័នធ

ម្ទពយសរបត្តិរដានិងចំណូេរិនករន

សាររពើពនធ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា រគ្គរទទសក៍នីត្ិសាស្រសត

ាក់ព័នធម្ទពយសរបត្តិ

រដានិងចំណូេរិនករន

សាររពើពនធម្ត្ូវបន

ររៀបចំចងម្កងរួច

សម្ម្មប់ការរបឹះពុរព 

រចនសរព័នធ

ប្ង់ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

រោយកផអក

រេើការ

 វិភាគ្អត្ថ

បទនិង

េិខិត្

បទោា នគ្ត្ិ

យុត្ត 

ខឹ្រសារនន

រសៀវរៅរគ្គ

រទទសក៍ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

តាក់កត្ង រៅ

តាររចនស

រព័នធប្ង់ 

រសៀវរៅរគ្គ

រទទសក៍ ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

រផទៀងផ្លទ ត្់ 

អនុរ័ត្ម្គ្ប់

ទិដាភាព

កម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំ េកន 

រសៀវរៅរគ្គ

រទទសក៍ ម្ត្ូវ

បនកកេរអ 

រចនសម្ម្មប់

ការរបឹះពុរព 

    

៥១.២.៥ ការររៀបចំចងម្កងសម្ម្មប់ការ

របឹះពុរពរគ្គរទសក៍ម្ករនីយករា 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៤

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា រគ្គរទទសក៍ម្ករនីយ

ករាម្ត្ូវបនររៀបចំចង

ម្កងរួចសម្ម្មប់កា

របឹះពុរព 

រសចកតី

ម្ាងបឋរ

រសៀវរៅ

រគ្គរទសក៍

ម្ករនី

យករា ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

កម្រិត្កផនក

ជំនញ 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅរគ្គ

រទទសក៍ម្ករនី

យករាចុង

រម្កាយម្ត្ូវបន

ពិនិត្យកក

សម្រួេកម្រិត្

ថ្នន ក់ដឹកនំ 

េកន 

រសៀវរៅរគ្គ

រទទសក៍ម្ករនី

យករា ម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ

រផទៀងផ្លទ ត្់ 

អនុរ័ត្ម្គ្ប់

ទិដាភាព

កម្រិត្ថ្នន ក់

ដឹកនំ េកន 

រសៀវរៅរគ្គ

រទទសក៍ម្ករនី

យករា ម្ត្ូវ

បនកកេរអ 

រចនសម្ម្មប់

ការរបឹះពុរព 
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៥១.២.៦ ររៀបចំករាវិធីបរចចកវិទាព័ត្ ៌

ម្មនតារវឌ្ឍនភាពននកម្រងសម្រង់

នីរួយៗ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា ករាវិធីបរចចកវិទា 

ព័ត្៌ម្មនតារវឌ្ឍនភាព

ននកម្រងសម្រង់

នីរួយៗ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំនិងោក់ឱ្យ

ដំរណើរការ 

  ករាវិធីបរចចក

 វិទា 

ព័ត្៌ម្មន

សម្ម្មប់កម្រង

ននកម្រង

សម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តិ

ទាងំអស់របស់

ម្កុរម្បឹកានីត្ិ

ករា ម្ត្ូវបន

ររៀបចំនិងោក់

ឱ្យដំរណើរការ 

ករាវិធីបរចចក

 វិទាព័ត្៌ 

ម្មនសម្ម្មប់

កម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញត្តិ

គ្ត្ិយុត្តិាក់

ព័នធពនធោរ 

ម្ត្ូវបនរធវើ

បចចុបបននករា 

និងោក់ឱ្យ

ដំរណើរការ 

ករាវិធីបរចចក

 វិទាព័ត្៌ 

ម្មនសម្ម្មប់

កម្រងសម្រង់

បទបបញ្ញត្តិ

គ្ត្ិយុត្តិាក់

ព័នធការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង និង

ការអភិវឌ្ឍ

ធនធាន

រនុសស នន

ម្កសួងរសដា

កិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង

ោក់ឱ្យ

ដំរណើរការ 

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 307 

៥១.២.៧ ររៀបចំសិកាខ សាោសត ីពីការ

រេើកករពស់ការយេ់ដឹងសត ីពីវបបធរ៌

សាររពើពនធ ដេ់វិស័យយុត្តិធរ៌ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា សិកាខ សាោសត ីពីការ

រេើកករពស់ការយេ់

ដឹងសត ីពីវបបធរ៌សាររពើ

ពនធ ដេ់វិស័យ

យុត្តិធរ៌ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

      សិកាខ សាោ

ម្ត្ូវបន 

ររៀបចំ 

    

៥១.២.៨ ររៀបចំសិកាខ សាោសត ីពីការ

ផសពវផាយនិងបរងកើនម្បសិទធភាពននការ

អនុវត្តឧបករណ៍កិចចការគ្ត្ិយុត្តទាក់ទង

សរត្ថកិចចម្កសួងរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា សិកាខ សាោសត ីពីការ

ផសពវផាយនិងបរងកើន

ម្បសិទធភាពននការអនុ

វត្តឧបករណ៍កិចចការ

គ្ត្ិយុត្តទាក់ទងសរត្ថ

កិចចម្កសួងរសដាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

      សិកាខ សាោ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 
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៥១.២.៩ ររៀបចំករាវិធីផសពវផាយកម្រង

សម្រង់បទបបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តសថ ិត្រម្ការ

សរត្ថកិចច កសហវ និងេិខិត្បទោា ន

គ្ត្ិយុត្តសថ ិត្កនុងវិស័យរសដាកិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ ដេ់សាថ ប័នកំពូេ ម្កសួងសាថ ប័នកនុង

 វិស័យរសដាកិចច និងម្គ្ឹឹះសាថ នសិកាធិការ 

ម្ពរទាងំរដាបេថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៤

២០១៩ 

ក.នីត្ិករា ករាវិធីផសពវផាយ

កម្រងសម្រង់បទ

បបញ្ញត្តិគ្ត្ិយុត្តសថ ិត្

រម្ការសរត្ថកិចច ក

សហវ និងេិខិត្

បទោា នគ្ត្ិយុត្តសថ ិត្

កនុងវិស័យរសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ម្ត្ូវបនផតេ់

ជូនសាថ ប័នកំពូេ 

ម្កសងួសាថ ប័នកនុងវិស័

យរសដាកិចច និង

ម្គ្ឹឹះសាថ នសិកាធិការ 

ម្ពរទាងំរដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

      សិកាខ សាោ

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ 

    

៥២.បរងកើនម្បសទិធភាពននការកសាងសរត្ថ

ភាព នងិវធិានការរេើកទកឹចិត្ត 

២០១៩     -ោ៉ា ងត្ចិ៨០%នន

កផនការសករាភាព

កដេបនោករ់ចញ

សរម្រចបន 
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៥២.១. បនតោក់ឱ្យអនុវត្តកផនការយទុធសាស្រសត

សត ីពីការកសាងសរត្ថភាព ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាេទី៣ 

     វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្កសងួ-សាថ

បន័ 

១. កផនការសករាភាពឆ្ន ំ 

២០១៩ សម្ម្មប់អនុវត្ត

កផនការយទុធសាស្រសតសដ ីពី

ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍ

សរត្ថភាពកនុងម្កបខណឌ

ករាវិធីកកទម្រង់ការម្គ្ប ់

ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ និងអនុ

វត្ត (អនុវត្តបនោ៉ា ង

រោចណាស់ ៨០% នន

ចំននួសករាភាពកដេ

បនោក់រចញ) 

២. រស្រនតីវភិាគ្ងវកិាចំននួ 

១០នក់ ម្ត្ូវបនបណតុ ឹះ

បណាត េ 
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៥២.១.១. ររៀបចំេិខតិ្គ្យិុត្តផូ្ិវការទទេួ

សាគ េ់ និងការរេើកទឹកចិត្តម្គ្បូរងាគ េរបស់

ម្កសងួរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រេើរុខជំនញ

សម្ម្មបក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កខរករា កខកញ្ញញ   វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

េិខតិ្គ្ត្យិុត្តទិទេួ

សាគ េ់ និងការរេើកទឹក

ចិត្តម្គ្ូបរងាគ េ របស់

ម្កសងួរសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ រេើរុខជនំញ

សម្ម្មបក់ារម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

រសចកដីម្ាង

េកខណៈ

 វនិន ិចឆយ័គ្ុណ

វុឌ្ឍិ យនតការ

រម្ជើសររសី

និងការរេើក

ទឹកចិត្ត ម្គ្ូ

បរងាគ េរបស់

កសហវ រេើ

រុខជនំញ

សម្ម្មបក់ារ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងពិនតិ្យស

រម្រចកនុង

កម្រិត្ជនំញ

រោយម្កុរ

ការងារកសាង

សរត្ថភាព 

របស់កសហវ 

ម្គ្ូបរងាគ េរបស់ 

កសហវ រេើរុខ

ជំនញសម្ម្មប់

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ ម្ត្ូវបនរធវើ

បចចុបបននករា និង

ររៀបចំជារសចកដី

ម្ាងម្បកាស ឬ

រសចកដីសរម្រច 

រោរពជនូថ្នន ក់

ដឹកនំកសហវ ពិ

នតិ្យ និងសរម្រច 

េិខតិ្គ្ត្យិុត្តិ

ទទួេសាគ េ់

និងការរេើក

ទឹកចិត្តម្គ្ូ

បរងាគ េរបស់

ម្កសងួរសដា

កិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ រេើរុខ

ជំនញសម្ម្មប់

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ ម្ត្ូវ

បនអនរុ័ត្ 

និងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 

- 
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៥២.១.២ ររៀបចំកផនការបណដុ ឹះបណាដ េរេើ

ជំនញ 

សម្ម្មបក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្ន ំ

២០២០  

សម្ម្មប់ចេូរួរអនុវត្តករាវិធីកកទម្រង់ការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាេទ៣ី 

កខរករា កខធន ូ  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

-កផនការបណដុ ឹះបណាដ េ

រេើជនំញសម្ម្មប ់

ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ ម្ត្ូវបន 

ររៀបចំ និងអនរុ័ត្ 

សម្ម្មបក់ារអនុវត្ត 

ឆ្ន ំ២០២០ 

- សិកាខ សាោផសពវផាយ

ត្ម្រូវការ 

បណដុ ឹះបណាដ េ និង

កផនការបណដុ ឹះបណាដ េ 

និងវិម្កឹត្ការសម្ម្មបឆ់្ន ំ 

២០២០ ម្ត្ូវបន 

ររៀបច ំ

រសចកដីម្ាង

កម្រង

សំណួរសដ ីពី 

ត្ម្រូវការ

បណដុ ឹះ

បណាដ េ 

សម្ម្មបក់ារ

អភិវឌ្ឍករា

 វិធីនិង ត្ម្រូវ

ការបណដុ ឹះ

បណាដ េ 

រេើជនំញ

សម្ម្មបក់ារ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ 

ម្ត្ូវបនរធវើ

បចចុបបននករា 

ម្បជុំពិរម្ោឹះ

រោបេ់ 

កម្រិត្នផទកនុង 

 វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង 

ហិរញ្ញវត្ថុ 

េិខតិ្សដ ីពីការ

រសន ើសុំទនិននយ័ 

អំពីត្ម្រូវការ

បណដុ ឹះបណាដ េ 

និងវិម្កឹត្ការ

សម្ម្មបឆ់្ន ំ

២០២០ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ 

និងអនុវត្ត 

ដេ់ម្កសងួ សាថ

បន័ រនទីរ 

ជំនញ និង

ម្គ្ឹឹះសាថ នរដាប

េ 

សាធារណៈ និង

ររៀបចំបូក 

សរុបជារបយ

ការណ៍បឋរ 

េទធផេននការ

ម្បរូេទនិននយ័ 

អំពីត្ម្រូវការ

បណដុ ឹះបណាដ េ

និង 

 វិម្កឹត្ការ ឆ្ន ំ 

២០២០ ម្ត្ូវ

បន 

ររៀបចំជា

កផនការបណដុ ឹះ

បណាដ េ 

និងវិម្កឹត្ការ 

សម្ម្មបក់ារអនុ

វត្ត 

ឆ្ន ំ ២០២០ 

សិកាខ សាោ

ផសពវផាយសដ ីពី 

"េទធផេនន

ការម្បរេូ

ទនិននយ័ 

ពីត្ម្រូវការ

បណដុ ឹះបណាដ េ 

សម្ម្មបឆ់្ន ំ

២០២០ និង

កផនការ 

បណតុ ឹះបណាត េ

និងវិម្កឹត្ការ 

សម្ម្មបឆ់្ន ំ

២០២០" 

សម្ម្មប ់

ចូេររួអនុវត្ត

ករាវិធីកកទម្រង់ 

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ

ដំណាក់កាេទី

៣  

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

    



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 312 

៥២.១.៣ សិកា និងវាយត្នរ្េទធភាពកនុង

ការររៀបចំវគ្គវិម្កឹត្យការ  សម្ម្មប់រស្រនតទីទេួ

បនទុកម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ របស់រនទីរ អងគភាព

ជំនញជំុវញិរាជធានរីខត្ត ទាងំ ២៥ 

កខរករា កខធន ូ  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

របយការណ៍េទធផេសត ី

ពីការសិកា និងវាយត្នរ្

េទធភាពកនុងការររៀបចំវគ្គ

 វិម្កឹត្យការសម្ម្មប់រស្រនតី

ទទេួបនទុកម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រនទីរ អងគ

ភាពជំនញជំុវញិរាជធានី

រខត្តទាងំ ២៥ ម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ

ករាវិធីសិកា

វាយត្នរ្សត ី

ពីការសិកា 

និងវាយត្នរ្

េទធភាពកនុង

ការររៀបចំវគ្គ

 វិម្កឹត្យការ 

សម្ម្មប់រស្រនតី

ទទេួបនទុក

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

របស់រនទីរ 

អងគភាព

ជំនញជំុវញិ

រាជធានរីខត្ត 

ទាងំ ២៥ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ

ការចុឹះពិនតិ្យនិង

វាយត្នរ្េទធ

ភាពននការ

ររៀបចំវគ្គ វិម្កឹត្យ

ការ ម្ត្ូវបនអនុ

វត្ត សម្ម្មប់១២

រខត្ត និងររៀបចំ

ជារបយការណ៍ 

ការចុឹះពិនតិ្យ

និងវាយត្នរ្

េទធភាពននការ

ររៀបចំវគ្គ វិ

ម្កឹត្យការ ម្ត្ូវ

បនអនវុត្ត 

សម្ម្មប់១៣

រខត្ត និងររៀបចំ

ជារបយ

ការណ៍ 

របយការណ៏

េទធផេសត ីពី

ការសិកា និង

វាយត្នរ្េទធ

ភាពកនុងការ

ររៀបចំវគ្គវិម្កឹ

ត្យការ សម្ម្មប់

រស្រនតីទទេួ

បនទុកម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុ របស់

រនទីរ អងគភាព

ជំនញជំុវញិ

រាជធានរីខត្ត 

ទាងំ ២៥ ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ
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៥២.១.៤ ររៀបចំវគ្គបណតុ ឹះបណាត េសត ីពី ការ

 វិភាគ្ងវកិា 

ជូនរស្រនតីវភិាគ្ងវិកាម្គ្ូបរងាគ េ និងរស្រនតរីាជ

ការាក់ព័នធ ននកសហវ រោយសហការ

ជារួយ IMF 

កខរករា កខ រនី  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

រស្រនតីវភិាគ្ងវិកា ម្គ្ូ

បរងាគ េ និងរស្រនតរីាជការ

ាក់ព័នធ ននកសហវ 

ចំននួ ៣០ នក់ ទទេួ

បនកាការបណតុ ឹះបណាត

េសដ ីពី ការវិភាគ្ងវកិា - 

វគ្គបណតុ ឹះបណាត

េសដ ីពី ការ 

 វិភាគ្ងវកិា ជូន

រស្រនតីវភិាគ្ 

ងវិកា ម្គ្ូ

បរងាគ េ និងរ

ស្រនត ី

រាជការាក់ព័នធ 

ននកសហវ  

ចំននួ ៣០ របូ 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

- - 

    

៥២.១.១.ផសពវផាយ និងោក់ឱ្យអនវុត្ត ម្កប

ខណឌ ម្គ្ប់ម្គ្ង និងអភិវឌ្ឍធនធានរនុសសឆ្ន ំ

២០១៨-២០២៣ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

សករាភាពសំខាន់ៗ ជា

អាទិភាព កដេម្មនកនុង

ម្កបខណឌ ម្គ្ប់ម្គ្ង និង

អភិវឌ្ឍធនធានរនុសសឆ្ន ំ

២០១៨-២០២៣ ម្ត្ូវ

បនររៀបចរំដើរបីោក់អនុ

វត្ត 

កផនការ

សករាភាព

រោយកបង

កចកកម្រិត្

អាទិភាពម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងោក់ឆ្្ង

ថ្នន ក់ដឹកនំ

អគ្គរេខា-ធិ

ការោា ន 

យនតការសម្រប

សម្រួេរួយ

ចំននួម្ត្ូវបន

បរងកើត្រ ើង 

រដើរបីកកេរអ

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង 

និងអភិវឌ្ឍ

ធនធានរនុសស 

        



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 314 

៥២.១.២.ម្បរេូទនិននយ័ និងកសាងរូេ

ោា នសត ីពីត្ម្រូវការជំនញអាទភិាពរដើរបីោំម្ទ

កិចចការធនធានរនុសស 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ទនិននយ័រេូោា ន សដ ីពី

ត្ម្រូវការជនំញអាទិភាព 

ម្ត្ូវចងម្កង 

ររៀបចំការ

ជូនដំណឹង

សត ិពីសំរណើ

សុំបំរពញ

រេើតារាង 

ឧបសរពន័ធ ក 

និង ខ រដើរបី

រធវើបចចុបបនន

ភាពកម្រិត្

សញ្ញញ បម្ត្ 

និងវគ្គបណតុ ឹះ

បណាត េរ

យៈរពេខ្ី

តារម្បកាស

រេខ ៧៨១ 

រៅអងគភាព

រម្ការឱ្វាទ

ម្កសងួ 

 រសដាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ព័ត្៌ម្មនបចចុបបនន

ភាពសត ីពីកម្រិត្

សញ្ញញ បម្ត្ និង

វគ្គបណតុ ឹះបណាត

េរយៈរពេខ្ី

ម្ត្ូវបនម្បរេូ 

ព័ត្៌ម្មន

បចចុបបននភាពសត ី

ពីកម្រិត្សញ្ញញ

បម្ត្ និងវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េរ

យៈរពេខ្ីម្ត្ូវ

ោក់ឆ្្ងថ្នន ក់

ដឹកនំអគ្គ

រេខាធិការ

ោា នពិនិត្យ និង

 វិភាគ្ 

ររៀបចំម្បពន័ធ 

និងកកសម្រួេ

រដើរបីបញ្ចូេ

ព័ត្៌ម្មន

បចចុបបននភាពសត ី

ពីកម្រិត្សញ្ញញ

បម្ត្ និងការប

ណតុ ឹះបណាត

េនន 
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៥២.១.៣.អនុវត្តរុខងារម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

រនុសសរដើរបីវាយត្នរ្ត្ម្រូវការអភិវឌ្ឍសរត្ថ

ភាព 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

កំណត្់បននវូត្ម្រូវការ

អភិវឌ្ឍសរត្ថភាពជនំញ

សម្ម្មប់រស្រនតរីាជការ ក

សហវ 

ពម្ងាង

ឧបករណ៍

វាយត្នរ្

ត្ម្រូវការប

ណតុ ឹះបណាត

េ 

ឧបករណ៍វាយ

ត្នរ្ត្ម្រូវការប

ណតុ ឹះបណាត េ

ម្ត្ូវបនឯកភាព

ពីថ្នន ក់ដឹកនំ និង

ោក់ឱ្យរម្បើម្បស ់

ម្កុរការងារចុឹះ

វាយត្នរ្ត្ម្រូវ

ការបណតុ ឹះប

ណាត េតារអងគ

ភាពរួយចនំនួ 

ត្ម្រូវការបណដុ ឹះ

បណាដ េជា

អាទិភាពម្ត្ូវ

បន វិភាគ្ 

    

៥២.២.ពិនតិ្យររើេរ ើងវិញពីយនតការនិងអភិ

ម្ករននការផតេក់ាររេើកទឹកចិត្តរយៈរពេ 

កន្ងរក និងររៀបចំឱ្យម្មនយនតការ និង អភិ

ម្ករងាីសត ីពីការផតេ់ការរេើកទឹកចិត្តកដេម្មន

សរធរ៌និងសងគត្ិភាព  

    អគ្គ

រេខាធិការ

ោា នម្កសងួ 

សាថ បន័ 

១. ម្បព័នធនិងយនតការ

រេើកទឹកចិត្តសម្ម្មប់ម្កុរ

ការងារកកទម្រង់ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ រៅតារម្គ្ប់

ម្កសងួ-សាថ ប័ន សម្ម្មប់

ទទួេការរេើកទឹកចិត្ត

កដេោក់ឱ្យអនុវត្ត 

រោយ គ្ហស.២. យនត

ការនិងនីត្ិវិធី (ម្បព័នធ)

ននការរេើកទឹកចិត្តជារួរ 

រោយផារភាជ ប់ជារយួ

នឹងយនតការម្ត្ួត្ពិនតិ្យ

និងវាយត្នរ្សរទិធករា 

ម្ត្ូវបនររៀបចំោក់ឱ្យ

អនុវត្ត ឬ ររៀបចកំកេរអ 
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៥២.២.១.បរងកើនម្បសទិធភិាពការអនុវត្តការ

វាយត្នរ្សរទិធករារស្រនតរីាជការ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ទម្រង់របយការណ៍ងាី សត ី

ពីការអនុវត្តការវាយត្នរ្

សរិទធករាបនររៀបចំ និង

វាយត្នរ្ 

រស្រនតីទទេួ

បនទុកកផនក

បុគ្គេិកម្ត្ូវ

បនកណនំ

អំពីនិត្ិវិធី

កនុងការវាយ

ត្នរ្សរទិធ

ករា (នីត្ិវិធី

ងាីកនុងការ

វាយត្នរ្, 

ទម្រង់គ្ំរូ, 

េកខខណឌ

ការងារ) 

តារោនការអនុ

វត្តការវាយត្នរ្

សរិទធករា 

តារោនការ

អនុវត្តការវាយ

ត្នរ្សរទិធករា 

របយការណ៍សត ី

ពីការអនុវត្តការ

វាយត្នរ្សរទិធ

ករាបនររៀបចំ 

និងវាយត្នរ្ 

    

៥២.២.២.ររៀបចំកកេរអនតី្ិវិធីនិងយនតការ

កនុងការររៀបចផំតេ់ម្បក់ឧបត្ថរភរោេ

នរោបយធានរា៉េប់រងសងគរ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

នតី្ិវិធីនិងយនតការននការ

ររៀបចផំតេ់ម្បក់ឧបត្ថរភ

រោេនរោបយធាន

រា៉េប់រងសងគររេើ ២

ករណី (ម្បក់ររណភាព 

និងម្បក់ឧបត្ថរភរតងគ្ត្់

ជូនរស្រនតរីាជការកដេសុំ

ោឈប់ និងចូេនវិត្តន៍

រនុកាេកំណត្់) ម្ត្ូវ

បនររៀបចកំកេរអ ោក់

របយ

ការណ៍សត ីពី

ការសិកា

រេើរាេ់

បញ្ញា

ម្បឈរ

កដេបន

រកើត្ម្មន

ាក់ពនធនឹង

ការផតេ់

ម្បក់ឧបត្ថរភ

រសចកតីម្ាងនីត្ិ

 វិធីនិងយនតការងាី

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

រសចកតីម្ាង

នតី្ិវិធីនិងយនត

ការងាីម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំកម្រិត្

បរចចករទស 

រសចកតីម្ាង

នតី្ិវិធីនិងយនត

ការងាីម្ត្ូវបន

ោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ រដើរបី

ពិនតិ្យ និង

សរម្រច 
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ជូនថ្នន ក់ដឹកនំពីនតិ្យ និង

សរម្រច 

រោេ

នរោបយ

ធានរា៉េប់រង

សងគររេើ

ករណី (១). 

ម្បក់ររណ

ភាព (២). 

ម្បក់ឧបត្ថរភ

រតងគ្ត្់ជនូ

រស្រនតរីាជការ

កដេសុំោ

ឈប ់និង

(៣)ចូេ

និវត្តន៍រនុ

កាេកំណត្ ់

៥២.២.៣.កកេរអនតី្ិវិធីនិងយនតការដំរ ើង

ថ្នន ក់ ឋាននតរស័កិត របស់រស្រនតរីាជការ កសហវ. 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

នតី្ិវិធីនិងយនតការននការ

ររៀបចំដរំ ើងថ្នន ក់ 

ឋាននតរស័កិត របស់រស្រនតី

រាជការ កសហវ.  ោក់

ជូនថ្នន ក់ដឹកនំពីនតិ្យ  

របយ

ការណ៍សត ីពី

ការសិកា

រេើរាេ់

បញ្ញា

ម្បឈរ

កដេបន

រកើត្ម្មន

ាក់ពនធនឹង

រសចកតីម្ាងនីត្ិ

 វិធីនិងយនតការងាី

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

រសចកតីម្ាង

នតី្ិវិធីនិងយនត

ការងាីម្ត្ូវបន

ោក់ម្បជុំកម្រិត្

បរចចករទស 

រសចកតីម្ាង

នតី្ិវិធីនិងយនត

ការងាីម្ត្ូវបន

ោក់ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំ រដើរបី

ពិនតិ្យ 
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ការដំរ ើង

ថ្នន ក់ ឋាននតរ

ស័កិត របស់

រស្រនតរីាជការ 

កសហវ. 

៥៣. ពម្ងងឹការកសាង 

សរត្ថភាពសម្ម្មបអ់ន ុ

វត្តករាវធិកីកទម្រងក់ារ 

ម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសា 

ធារណៈ ដណំាកក់ាេទី៣ 

២០១៩     -រស្រនតចីនំនួ១០៤៥ម្គ្ប់

ម្កសងួ-សាថ បន័ម្ត្វូ

បន 

បណតុ ឹះបណាត េ 
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៥៣.១. អភិវឌ្ឍន៍ធនធានរនុសសសម្ម្មប់

ដំណាក់កាេទី៣ កដេរួរម្មនការបណតុ ឹះប

ណាត េជនំញទាងំរៅកនុងកសហវ នងិ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន 

    - វិទាសាថ ន

រសដាកិចច 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

-អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ  

-អគ្គ.រត្

នោរជាត្ ិ

-អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេថ្នន ក់

រម្ការជាត្ ិ

-អគ្គ.ពនធោរ 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

រស្រនតរីាជការចនំនួ 

១០៤៥ នក់ ម្ត្ូវបន

ចេូរួរវគ្គបណដុ ឹះ

បណាដ េរេើរុខវិជាជ

បរចចករទស កដេម្ត្ូវ

បនររៀបចំម្សបតារ ចកខុ

 វិស័យការងារកកទម្រង់ 

ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ (PFM) និងយទុធ

សាស្រសត កកទម្រង់ម្បព័នធ

ងវិកា និងត្ម្រូវការផ្លទ េ់

របស់រស្រនតរីាជការរេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈននកសហវ និង 

ម្កសងួសាថ ប័ន ៕ 

            



 

ររៀបចំរោយ៖ អគ្គរេខាធិការោា ន គ្ណៈកម្មា ធិការដឹកនំការងារកកទម្រងក់ារម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ២១ កុរភៈ ២០១៩ ទំព័រទី 320 

៥៣.១.១ ររៀបចំវគ្គបណដុ ឹះបណាដ េម្គ្ូ

បរងាគ េសដ ីពី 

 វិធីសាស្រសតបរម្ងៀន ជូនម្គ្ូបរងាគ េ សម្ម្មបោំ់

ម្ទការអនុវត្ត 

វគ្គបណដុ ឹះបណាដ េសដ ីពីរុខវិជាជ បរចចករទស 

កខរករា កខរនី  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្គ្ូបរងាគ េចនំនួ ៥០ 

នក់ ទទួេបនការ 

បណដុ ឹះបណាដ េសដ ីពី វិធី

សាស្រសតបរម្ងៀន  

សម្ម្មបោំ់ម្ទការអនុវត្ត

វគ្គបណដុ ឹះបណាដ េ 

សដ ីពី រុខវិជាជ បរចចករទស 

ររៀបចំវគ្គ

បណដុ ឹះ

បណាដ េម្គ្ ូ

បរងាគ េសដ ីពី 

 វិធីសាស្រសត  

បរម្ងៀន ជនូ

ម្គ្ូបរងាគ េ

ចំននួ 

៥០ នក់ 

សម្ម្មបោំ់

ម្ទការ 

អនុវត្តវគ្គ

បណដុ ឹះ

បណាដ េសដ ី

ពី 

រុខវិជាជ ប

រចចករទស 

- - - 
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៥៣.១.២ ររៀបចំវគ្គបណដុ ឹះបណាដ េជំនញ

បរចចករទសរេើការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ (ងវិកា គ្ណរនយយ េទធករា សវនករា 

និង ការម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីសាររពើភ័ណឌ ម្ទពយ

សរបត្តិរដា) ជូនរស្រនតរីាជការននកសហវ និង

ម្កសងួសាថ ប័ន រដើរបីចូេររួអនុវត្តការងារកក

ទម្រង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដំណាក់កាេទី៣ 

កខរនី កខធន ូ  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

រស្រនតរីាជការចនំនួ 

១០៤៥ នក់ ននកសហវ

និងម្កសងួសាថ បន័ ទទេួ

បនការបណដុ ឹះបណាដ េ

ជំនញបរចចករទសរេើ

ការម្គ្ប់ ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (ងវកិា 

គ្ណរនយយ េទធករា 

សវនករា និងការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ីសាររពើភ័

ណឌ ម្ទពយសរបត្តិរដា) 

ករាវិធី និង

ឯកសារប

ណតុ ឹះ បណាត

េ សម្ម្មប់

ោំម្ទការ

ររៀបចំវគ្គ

បណដុ ឹះ

បណាដ េ

ជំនញ

បរចចករទស

រេើការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

វគ្គបណដុ ឹះ

បណាដ េជនំញ

បរចចករទសរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ

ណៈ (ងវិកា

គ្ណរនយយ េទធ

ករា សវនករា

និងការម្គ្ប់ម្គ្ង

បញ្ជសីាររពើភ័ណឌ

ម្ទពយសរបត្តិរដា) 

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

សម្ម្មប់រស្រនតរីាជ

ការរបស់ម្កសងួ

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និង

ម្កសងួសាថ ប័

នចនំនួ ៣៦០ 

នក់ 

វគ្គបណដុ ឹះ

បណាដ េ

ជំនញ

បរចចករទសរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ (ងវិកា

គ្ណរនយយ 

េទធករា សវន

ករានិងការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភ័ណឌ

ម្ទពយសរបត្តិ

រដា) ម្ត្ូវបន

ររៀបចំសម្ម្មប់

រស្រនតរីាជការ

របស់ម្កសងួ

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និង

ម្កសងួសាថ ប័ន 

ចំននួ ៣៦០ 

នក់ 

វគ្គបណដុ ឹះ

បណាដ េ

ជំនញ

បរចចករទសរេើ

ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ (ងវិកា

គ្ណរនយយ 

េទធករា សវន

ករានិងការ

ម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ជ ី

សាររពើភ័ណឌ

ម្ទពយសរបត្តិ

រដា) ម្ត្ូវបន

ររៀបចំសម្ម្មប់

រស្រនតរីាជការ

របស់ម្កសងួ

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និង

ម្កសងួសាថ ប័ន 

ចំននួ ៣៦០

នក់ 
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៥៣.១.៣ ររៀបចំវគ្គបណដុ ឹះបណាដ េ និងករា

 វិធីទសសនៈ 

កិចចសិកាផ្្លស់បដូរបទពិរសាធន៍អនតរជាត្ិ ាក់

ព័នធការកកទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងភាព

ជានដគ្រូវាងរដានិងវិស័យឯកជន ជនូថ្នន ក់

ដឹកនំជាន់ខពស់ (ពីថ្នន ក់នយកោា នដេ់រដា

រេខាធិការ) បទពិរសាធន៍ម្បរទសចនិ 

កខររសា កខធន ូ  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

រស្រនតរីាជការននម្កសងួសាថ

បន័ចនំនួ 

 ១២០ នក់ទទេួបន

ការបណដុ ឹះបណាដ េ 

បរងកើនសរត្ថភាពាក់ព័នធ

នឹងការងារកកទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

FMIS និង ភាពជា 

នដគ្រូវាងរដានិងវិស័យ

ឯកជន 

- 

រស្រនតរីាជការ

ម្កសងួសាថ ប័ន  

ចំននួ ៣០ នក់ 

ទទួេការ 

បណដុ ឹះបណាដ េ 

និង ករាវិធី 

ទសសនៈកិចច

សិកាផ្្លស់បតូរប

ទពិរសាធន៍ជាត្ិ

និងអនតរជាត្ិ 

ាក់ព័នធការកក

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ និង 

FMISបទ

ពិរសាធន៍

ម្បរទសចនិ 

រស្រនតរីាជការ

ម្កសងួសាថ ប័ន  

ចំននួ ៣០ 

នក់ ទទួេការ 

បណដុ ឹះបណាដ េ 

និង ករាវិធី 

ទសសនៈកិចច

សិកាផ្្លស់បតូ

របទ ពិរសាធន៍

ជាត្និិងអនតរ

ជាត្ិ ាក់ព័នធ

ការកកទម្រង់

ហិរញ្ញវត្ថុសា

ធារណៈ បទ

ពិរសាធន៍

ម្បរទសចនិ  

រស្រនតរីាជការ

ម្កសងួសាថ ប័ន 

ចំននួ ៦០ នក់ 

ទទួេការ 

បណដុ ឹះបណាដ េ 

និង ករាវិធី 

ទសសនៈកិចច

សិកាផ្្លស់បតូរ 

បទ ពិរសាធន៍

ជាត្និិងអនតរ

ជាត្ិាក់ព័នធ 

ភាពជានដគ្ូរ

វាងរដានិងវិស័

យឯកជន បទ

ពិរសាធន៍

ម្បរទសចនិ  

    

៥៣.១.៤ ផសពវផាយរោេការណ៍កណនំសត ី

ពី នីត្ិវិធី 

ររៀបចំសននិធិនផទកនុង ជូន 

រស្រនតរីាជការាក់ព័នធ ននវសហ ចនំនួ ២០ 

នក់ 

កខត្ុោ កខធន ូ  វិទាសាថ ន

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

រស្រនតីននវទិាសាថ នរសដា

កិចច និងហិរញ្ញវត្ថុចនំនួ 

២០ នក់ ទទេួបនការ

បណតុ ឹះបណាត េសត ីពីនតី្ិ

 វិធីកនុងការររៀបចំសននិធិ

នផទកនុង 

- - - 

សិកាខ សាោសត ី

ពី នីត្ិវិធីកនុង

ការររៀបចំសននិ

ធិនផទកនុង ម្ត្ូវ

បនររៀបចំជនូ

រស្រនតរីាជការ

ាក់ព័នធនន
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វសហ ចំននួ 

២០ នក់ 

៥៣.១.១.ររៀបចំវគ្គបណតុ ឹះបណាត េ ខ្ីរេើការ

រម្បើម្បស់ករាវិធី Microsoft Excel VBA 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័  

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រស្រនតីននការិោេយ័

កផនការងវកិា ចូេររួវគ្គ

បណតុ ឹះបណាត េខ្ី រេើការ

រម្បើម្បស់ករាវិធី 

Microsoft Excel VBA 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័    

រស្រនតីនន

ការោិេយ័

កផនការងវកិា 

ចំននួ ១៥ របូ 

ចេូរួរវគ្គបណតុ ឹះ

បណាត េខ្ីរេើ

ការរម្បើម្បស់ករា

 វិធី Microsoft 

Excel VBA 

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័  

    

    

៥៣.១.២. ររៀបចំសិកាខ សាោសត ីពីការររៀបចំ

កផនការយទុធសាស្រសតងវកិាឆ្ន ំ២០២០-២០២២ 

របស់ម្កសងួរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

សិកាខ សាោសត ីពីការ

ររៀបចកំផនការយទុធ

សាស្រសតងវកិាឆ្ន ំ២០២០-

២០២២ របស់ កសហវ. 

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

  

សិកាខ សាោសត ីពី

ការររៀបចំ

កផនការយទុធ

សាស្រសតងវកិាឆ្ន ំ

២០២០-

២០២២ របស់ 

កសហវ. ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រោយម្មនការ

ចូេររួពីអងគ

ភាពងវកិាថ្នន ក់ក
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ណាត េ និងថ្នន ក់

រូេោា ន 

៥៣.១.៣. ររៀបចំសិកាខ សាោសត ីពីការររៀបចំ

គ្រម្ម្មងចំណូេ-ចំណាយងវិកាម្បចំឆ្ន ំ

២០២០ របស់ម្កសងួរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

សិកាខ សាោសត ីពីការ

ររៀបចំគ្រម្ម្មងចំណូេ-

ចំណាយងវិកាម្បចំឆ្ន ំ

២០២០ របស់ កសហវ.

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

  

  សិកាខ សាោសត ី

ពីការររៀបចំ

គ្រម្ម្មង

ចំណូេ-

ចំណាយងវិកា

ម្បចំឆ្ន ំ

២០២០ របស់ 

កសហវ.ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

រោយម្មនការ

ចូេររួពីអងគ

ភាព ងវិកាថ្នន ក់

កណាត េ និង

ថ្នន ក់រូេោា ន 

  

    

៥៣.១.៤ ររៀបចំទសសនកិចចសិកាដកបទ

ពិរសាធន៍អំពីការបរងកើនម្បសិទធភាព ននការ

រម្បើម្បស់ម្ទពយសករា និងម្បព័នធបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មនម្គ្ប់ម្គ្ងម្ទពយសរបត្តិរដា 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រស្រនតីចនំនួ ០៥របូ ចូេ

ររួទសសនកិចចសិកាដក

បទពិរសាធនរ៍ៅម្បរទស

ម្ម៉ា រ សីុ រយៈរពេ០៥

នងៃ 

    រស្រនតីចនំនួ ០៥

របូ ចូេររួ

ទសសនកិចច

សិកាដកបទ

ពិរសាធនរ៍ៅ

ម្បរទស 

ម្ម៉ា រ សីុ រយៈ

រពេ០៥នងៃ 
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៥៣.១.៥.ររៀបចំវគ្គបណតុ ឹះបណាត េ ខ្ីរេើការ

រម្បើម្បស់ករាវិធី Avance Exel Level 1  

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រស្រនតីចនំនួ ២០របូ បន

ចេូរួរវគ្គបណតុ ឹះបណាត

េខ្រីេើការរម្បើម្បស់ករា

 វិធី  Avance Exel 

Level 1 (កនុងម្បរទស) 

  រស្រនតីចនំនួ ២០

របូ បនចូេររួ

វគ្គបណតុ ឹះបណាត

េខ្រីេើការរម្បើ

ម្បស់ករាវិធី  

Avance Exel 

Level 1 (កនុង

ម្បរទស) 

        

៥៣.១.៦ កសាងសរត្ថភាពកផនកបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មនកម្រតិ្ខពស់ ជនូ   រស្រនតី នយកោា ន 

បរចចកវិទា ននអគ្គរេខា-ធិការោា ន រដើរបី

ម្ទម្ទង់ដេក់ារអភិវឌ្ឍសាថ បន័ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រស្រនតីនននយកោា នប

រចចកវិទាព័ត្ម៌្មន បន

ទទេួការបណដុ ឹះបណាដ េ

រេើកផនក 

បរចចកវិទាព័ត្ម៌្មនងាីៗ 

ម្សបតារការអភិវឌ្ឍ

របស់ពិភពរោក 

  រស្រនតីនននយក

ោា នបរចចកវទិា

ព័ត្៌ម្មនបន

ទទេួការបណដុ ឹះ

បណាដ េរេើកផនក

ររៀចចំរោេ

នរោបយប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន និងការ

អភិវឌ្ឍករាវិធី 

រស្រនតីនននយក

ោា នបរចចកវទិា

ព័ត្៌ម្មន បន

ទទួេការ

បណដុ ឹះបណាដ េ

រេើកផនករអ ិច

ម្ត្នូិក 

      

៥៣.១.៧ ទសសនកិចចសិកាដកម្សង់បទ

ពិរសាធនរ៍ៅកានប់ណណសារោា នននម្កសងួសាថ

បន័ទាំងំកនុងនិងរម្ៅម្បរទស 

រករា

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ទសសនកិចចសិការៅប

ណណសារននម្កសងួសាថ បន័

កនុងនិងរម្ៅម្បរទស ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

ទសសនកិចច

ននបណណសារ

ោា នឬឃ្្ងំ

ត្រកេ់ឯក

សារកនុង

ទសសនកិចចននប

ណណសារ-    ោា ន

ឬម្កសងួសាថ បន័

រម្ៅម្បរទស ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ
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ម្បរទស ម្ត្ូវ

បនររៀបច ំ

៥៣.១.១-សហការជារួយ EFI ររៀបចំវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ/វិម្កឹត្ការជំនញេទធករារោយ

ម្មនរចញវញិ្ញញ បនបម្ត្ជូនដេ់រស្រនតេីទធករា

របស់សាថ បន័អនុវត្តេទធករា 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ  

វគ្គបណតុ ឹះបណាត េ និង

 វិម្កឹត្ការជំនញេទធករា

រោយម្មនរចញ

 វញិ្ញញ បនបម្ត្ជូនដេ់រ

ស្រនតេីទធករារបស់សាថ  

បន័អនុវត្តេទធករាម្ត្ូវ

បនររៀបចរំ ើង 

    -សចូនករទ១ី

៖វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េ/វិម្កឹត្

ការជំនញេទធ

ករាជូនដេ់សាថ

បន័អនុវត្តេទធ

ករា/អងគភាព

ងវិកាចំននួ៣

វគ្គ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរ ើង 

     

៥៣.១.២-ររៀបចំវគ្គពម្ងឹងសរត្ថភាពម្គ្ូ

បរងាគ េរបស់អគ្គនយកោា នេទធករាសាធារ

ណៈ 

ររសា 

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

-អគ្គ.េទធ

ករាសាធារ

ណៈ 

វគ្គវិម្កឹត្ការជំនញេទធ

ករាជូនដេ់ម្គ្ូបរងាគ េ

របស់អគ្គនយកោា នេទធ

ករាសាធារណៈម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ

  -សចូនករទ១ី៖

វគ្គវិម្កឹត្ការ

ជំនញេទធករា

ជូនដេ់ម្គ្ូ

បរងាគ េរបស់អគ្គ

នយកោា នេទធ

ករាសាធារណៈ

ម្ត្ូវបនររៀបច ំ
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៥៣.១.១ បនតពម្ងឹង សរត្ថភាពរស្រនតីរត្

នោររាជធានី រខត្ត រេើការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS។  

រករា ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

រស្រនតីរត្នោររាជធានី 

រខត្តទទួេបនការប

ណតុ ឹះបណាត េ បកនថរ 

រដើរបីពម្ងឹងសរត្ថភាព

រេើការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS។ 

(ពិនទុ: 0.8) 

សូចនករទី

១៖ រស្រនតី

រត្នោ

ររខត្តចំនួន

៦ ទទួេ

បនការប

ណតុ ឹះបណាត

េ រដើរបី

ពម្ងឹង

សរត្ថភាព

បកនថររេើ

ការរម្បើ

ម្បស់

ម្បព័នធ 

FMIS

រោយម្កុរ

រស្រនតីជនំញ

ម្បចំការ 

ននអគ្គ

នយកោា ន

រត្នោរជា

ត្ិ។ 

សូចនករទ២ី

៖ រស្រនតីរត្

នោររខត្ត

ចំនួន៦ ទទួេ

បនការបណតុ ឹះ

បណាត េ រដើរបី

ពម្ងឹងសរត្ថ

ភាពបកនថររេើ

ការរម្បើម្បស់

ម្បព័នធ FMIS

រោយម្កុររ

ស្រនតីជនំញម្បចំ

ការ ននអគ្គ

នយកោា នរត្

នោរជាត្ិ។ 

សូចនករទ៣ី

៖ រស្រនតីរត្

នោររខត្ត

ចំនួន៦ 

ទទួេបនការ

បណតុ ឹះបណាត

េ រដើរបី

ពម្ងឹងសរត្ថ

ភាពបកនថរ

រេើការរម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ 

FMISរោយ

ម្កុររស្រនតី

ជំនញម្បចំ

ការ ននអគ្គ

នយកោា ន

រត្នោរជា

ត្ិ។ 

សូចនករទ៤ី

៖ រស្រនតីរត្

នោររខត្ត

ចំនួន៦ 

ទទួេបនការ

បណតុ ឹះបណាត

េ រដើរបី

ពម្ងឹងសរត្ថ

ភាពបកនថរ

រេើការរម្បើ

ម្បស់ម្បព័នធ 

FMISរោយ

ម្កុររស្រនតី

ជំនញម្បចំ

ការ ននអគ្គ

នយកោា ន

រត្នោរជា

ត្ិ។ 
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៥៣.១.២ បនតពម្ងឹងសរត្ថភាព រស្រនតីរេើ

ការបណតុ ឹះបណាត េរុខជំនញចំបច់រផស

ងៗ (ជំនញដឹកនំ/ ម្គ្ប់ម្គ្ងឬជំនញ

បរចចករទស) 

ត្ុោ ធនូ អគ្គ.រត្

នោរជាត្ិ 

រស្រនតីចំបច់រួយចំនួន

កដេបនទទួេនូវការ

បណតុ ឹះបណាត េ 

 ម្មនសរត្ថភាពម្គ្ប់

ម្ោន់រេើរុខ ជំនញ

រផសងៗ  (ជំនញ

ដឹកនំ/ម្គ្ប់ម្គ្ងឬ

ជំនញបរចចករទស)។ 

(ពិនទុ: 0.2)  

      រស្រនតីចំនួន៥

រួបរៅ១០រួប

ទទួេបនការ

បណតុ ឹះបណាត

េរផសងៗ 

ទាក់ទងនឹង

ជំនញភាពជា

អនកដឹកនំ។ 

    

៥៣.១.១.ររៀបចំវគ្គ      បណតុ ឹះបណាត េ

ការអនុវត្តងវិការដាបេម្កុង ម្សុក 

(៥០%) 

ររសា

២០១៩ 

រិងុន

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ រដាប

េថ្នន ក់

រម្ការជាត្ិ 

វគ្គបណតុ ឹះបណាត េសត ីពី

ការអនុវត្តងវិការដាប

េម្កុង ម្សុក ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

  វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េសត ីពីការ

អនុវត្តងវិការដា

បេម្កុង 

ម្សុកម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 

        

៥៣.១.២.ររៀបចំវគ្គ      បណតុ ឹះបណាត េ

សត ីពីការររៀបចំងវិការដាបេម្កុង ម្សុក 

(៥០%) 

កកកោ 

២០១៩ 

កញ្ញញ  

២០១៩ 

អគ្គ.ហិរញ្ញ

វត្ថុ  

រដាបេ

ថ្នន ក់រម្ការ

ជាត្ិ 

រដាបេម្កុង ម្សុក

ចំនួន ១៨៥ ររៀបចំ

គ្រម្ម្មងងវិកាោក់

ចូេជាជំពូករួយនន

ចាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្បចំឆ្ន ំ

២០២០ ទាន់រពេ

រវោ 

    វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េសត ីពី

ការររៀបចំ

ងវិការដាប

េម្កុង ម្សុក

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរួច 
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៥៣.១.១.ររៀបចំរោេការណ៍ និងនីត្ិ

 វិធីចត្់កចងរស្រនតី (Authorized 

Staffing Patterns-ASP) 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

រោេការណ៍ និងនីត្ិ

 វិធី (Authorized 

Staffing Patterns-

ASP) ម្ត្ូវបនោក់

ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ អពដ 

ពិនិត្យ និងសរម្រច 

រោេ

ការណ៍ និង

នីត្ិវិធី 

(Authoriz

ed 

Staffing 

Patterns-

ASP) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ 

និងបនតកក

សម្រួេ

កម្រិត្ម្កុរ

ការងារ

បរចចករទស  

រោេការណ៍ 

និងនីត្ិវិធី 

(Authorized 

Staffing 

Patterns-

ASP) ម្ត្ូវបន

ររៀបចំកម្រិត្

ការិោេ័យ

ជំនញ 

រោេការណ៍ 

និងនីត្ិវិធី 

(Authorized 

Staffing 

Patterns-

ASP) ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

កម្រិត្ 

នយកោា ន 

រោេការណ៍ 

និងនីត្ិវិធី 

(Authorized 

Staffing 

Patterns-

ASP) ម្ត្ូវ

បនោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ អ

ពដ ពិនិត្យ 

និងសរម្រច 

    

៥៣.១.២.ររៀបចំរោេការណ៍នីត្ិវិធី វិធី

សាស្រសត  និងបរចចករទសននករាវិធីបណតុ ឹះប

ណាត េ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានរនសុស 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

របយការណ៍សត ីពីេទធ

ផេននការម្សាវម្ជាវ

គ្ំរូរោេការណ ៍និង

នីត្ិវិធីម្ត្ូវបនររៀបចំ 

សិកា

ម្សាវម្ជាវ

ការអនុវត្ត

របស់បណាត

ម្បរទស

កដេម្មន

ការអភិវឌ្ឍ

ធនធាន

របយការណ៍

ម្សាវម្ជាវ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

កម្រិត្

ការិោេ័យ 

របយការណ៍

ម្សាវម្ជាវ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំកម្រិត្

នយកោា ន 

របយការណ៍

សត ីពីេទធផេ

ននការ

ម្សាវម្ជាវគ្ំរូ

រោេការណ ៍

និងនីត្ិវិធីម្ត្ូវ

បនពិនិត្យ 

និងសរម្រច
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រនុសស

កម្រិត្ខពស់ 

ជារោេ

ការណ៍រោយ

ថ្នន ក់ដឹកនំ អ

ពដ 

៥៣.១.៣.ពម្ងឹងសរត្ថភាពរស្រនតរីាជការ

ពនធោរតាររយៈការររៀបចំ 

វគ្គបណតុ ឹះបណាត េាក់ព័នធចាប់ និងបទ

បបញ្ញត្តិ 

សត ីពីពនធោរ 

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

វគ្គបណតុ ឹះបណាត េាក់

ព័នធនឹងចាប់ និងបទ

បបញ្ញត្តិ 

សត ីពីពនធោរ ចំនួន 

៤២ វគ្គ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំជូនរស្រនតីរាជការ

ពនធោរទូទាងំរៅ

សាោជាត្ិពនធោរ 

កដេម្មនសិកាខ ការ

ចូេរួរចំនួន ២ ០០០ 

នក ់

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត

េចំនួន  

៩ វគ្គ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ជូនរស្រនតី

រាជការពនធ

ោរ  

ចំនួន 

៥០០ នក់ 

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េចំនួន 

១២ វគ្គ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំជូន

រស្រនតីរាជការ

ពនធោរ ចំនួន 

៥០០ នក់ 

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េចំនួន 

១២ វគ្គ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ជូនរស្រនតីរាជ

ការពនធោរ 

ចំនួន ៥០០ 

នក ់

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េចំនួន 

៩ វគ្គ ម្ត្ូវ

បនររៀបចំ

ជូនរស្រនតីរាជ

ការពនធោរ 

ចំនួន ៥០០ 

នក ់

    

៥៣.១.៤.ពម្ងឹងសរត្ថភាព និងភាពជា

អនកដឹកនំរបស់អនកម្គ្ប់ម្គ្ងតារបណាត

សាខាពនធោររខត្ត-ខណឌ  

ត្រ១ 

២០១៩ 

ត្រ៤ 

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

វគ្គបណតុ ឹះបណាត េាក់

ព័នធនឹងភាពជាអនក

ដឹកនំ ចំននួ ៨ វគ្គ 

ម្ត្ូវបនររៀបចំជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំតារបណាត

សាខាពនធោររខត្ត-

ខណឌ  

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េាក់

ព័នធនឹងភាព

ជាអនក

ដឹកនំ

ចំនួន ២ 

វគ្គ ម្ត្ូវ

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េាក់ព័នធ

នឹងភាពជាអនក

ដឹកនំចំននួ ២ 

វគ្គ ម្ត្ូវបន

ររៀបចំជូនថ្នន ក់

ដឹកនំតារប

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េាក់

ព័នធនឹងភាព

ជាអនកដឹកនំ

ចំនួន ២ វគ្គ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំជូន

វគ្គបណតុ ឹះប

ណាត េាក់

ព័នធនឹងភាព

ជាអនកដឹកនំ

ចំនួន ២ វគ្គ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំជូន
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បនររៀបចំ

ជូនថ្នន ក់

ដឹកនំតារ

បណាត

សាខាពនធ

ោររខត្ត-

ខណឌ  

ណាត សាខាពនធ

ោររខត្ត-ខណឌ  

ថ្នន ក់ដឹកនំ

តារបណាត

សាខាពនធោរ

រខត្ត-ខណឌ  

ថ្នន ក់ដឹកនំ

តារបណាត

សាខាពនធោរ

រខត្ត-ខណឌ  

៥៣.១.៥.បណតុ ឹះបណាត េរស្រនតីជនំញប

រចចកវិទាព័ត្៌ម្មន 

ត្រ១

២០១៩ 

ត្រ៤

២០១៩ 

អគ្គ.ពនធ

ោរ 

រស្រនតីជនំញបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មនម្ត្ូវបនទទួេ

ការបណតុ ឹះបណាត េ

រដើរបីពម្ងឹងសរត្ថភាព

អំពីបរចចកវិទាងាីៗ 

បណតុ ឹះប

ណាត េរស្រនតី

រេើរុខ

ជំនញសនតិ

សុខបណាត

ញ 

ម្គ្ប់ម្គ្ងប

ណាត ញ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យ 

អភិវឌ្ឍ

ម្បព័នធ និង

បរចចកវិទា

ងាីៗ 

បណតុ ឹះបណាត េ

ពម្ងឹងសរត្ថ

ភាពរស្រនតីរេើ

រុខជំនញ 

អភិបេកិចច

ម្បព័នធ IT សនតិ

សុខបណាត ញ 

ម្គ្ប់ម្គ្ងបណាត

ញ ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យ និង

អភិវឌ្ឍម្បព័នធ 

បណតុ ឹះបណាត

េពម្ងឹង

សរត្ថភាពរ

ស្រនតីរេើរុខ

ជំនញ 

អភិបេកិចច

ម្បព័នធ IT 

សនតិសុខប

ណាត ញ 

ម្គ្ប់ម្គ្ងប

ណាត ញ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យ និង

អភិវឌ្ឍម្បព័នធ 

បណតុ ឹះបណាត

េរស្រនតីរេើ

រុខជំនញ

សនតិសុខប

ណាត ញ 

ម្គ្ប់ម្គ្ងប

ណាត ញ 

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទិននន័យ 

អភិវឌ្ឍម្បព័នធ 

និងបរចចក

 វិទាងាីៗ 
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៥៣.២.ររៀបចំសាថ បន័រដើរបីរឆ្្ើយត្បនឹង

ដំណាក់កាេទី៣ រោយររួម្មន៖  

(១). ររៀបចំចកខុវិស័យ និងរបសកករានន

ម្កសងួ-សាថ ប័ន 

(២).កកសម្រួេរចនសរពន័ធរបស់អគ្គនយក

ោា ន និងនយកោា ននីរយួៗ និងបញ្ចប់វភិាគ្

រុខងាររៅម្គ្ប់អគ្គនយកោា នននកសហវ 

និងនយកោា នរដាបេ ហិរញ្ញវត្ថុននម្កសងួ 

សាថ បន័ 

    -អគ្គនយក

ោា ន

ឧសាហករា

ហិរញវត្ថុ 

-អគ្គ.ងវិកា 

-អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្កសងួ សាថ

បន័ 

១. ចកខុវិស័យ និង

របសកករាននម្កសងួ-សាថ

បន័ម្ត្ូវបនររៀបច ំ

២. រចនសរពន័ធ និងការ

 វិភាគ្រុខងារម្ត្ូវបនកក

សម្រួេ 

            

៥៣.២.១-បរងកើនសរត្ថភាពរស្រនតីតាររ

យៈការ 

បណតុ ឹះបណាត េរស្រនតីរេើកផនកសវនករានិង

រធវើទសសនៈកិចចរម្ៅម្បរទស 

(100%) 

២០១៩ ២០២០ អគ្គនយក

ោា ន

ឧសាហ

ករាហិរញ

វត្ថុ 

រស្រនតីម្ត្ូវបនចូេរួរ

វគ្គបណតុ ឹះបណាត េវគ្គ

សវនករារយៈរពេខី្ 

  រស្រនតីម្ត្ូវបន

ចូេរួរវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ

វគ្គសវនករារ

យៈរពេខី្ 

(៣០%) 

រស្រនតីម្ត្ូវបន

ចូេរួរវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ

វគ្គសវនករារ

យៈរពេខី្ 

(៣៥%) 

រស្រនតីម្ត្ូវបន

ចូេរួរវគ្គប

ណតុ ឹះបណាត េ

វគ្គសវនករារ

យៈរពេខី្ 

(៣៥%) 

    

៥៣.២.១ បនតអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស

របស់នយកោា នងវិកានីយករារេើ

ជំនញភាពជាអនកដឹកនំ 

២០១៧ ២០២

៥ 

អគ្គ.ងវិកា រស្រនតីជាន់ខពស់នន

នយកោា នងវិកានី

យករា ទទេួបនការ

បណដុ ឹះបណាដ េជំនញ

ភាព    ជាអនកដឹកនំ 

  រស្រនតីជាន់ខពស់

នននយក     

ោា នងវិកានី

យករា ៣រូប 

ម្ត្ូវបនទទួេ

ការបណដុ ឹះ
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បណាដ េ

ជំនញភាពជា

អនកដឹកនំ 

៥៣.២.២ បនតអភិវឌ្ឍធនធានរនុសស

របស់នយកោា នងវិកានីយករារេើ

ជំនញងវិកាព័ត្៌ម្មនសរិទធករា រដើរបី

ក្ាយជាអនកវិភាគ្ងវិកា 

២០១៧ ២០២

៥ 

អគ្គ.ងវិកា រស្រនតីនយកោា នងវិកា

នីយករា ទទួេបន

ការបណដុ ឹះបណាដ េ

ជំនញងវិកាព័ត្៌ម្មន

សរិទធករា 

(Advanced 

budgeting and 

Cost 

management) 

  

រស្រនតីន.ងវិកា

នីយករា ចំនួន 

៣រូប ទទួេ

បនការបណដុ ឹះ

បណាដ េ

ជំនញ 

Advanced 

budgeting 

and Cost 

management 

        

៥៣.២.១.ររៀបចំ និងោក់ឱ្យដំរណើរការករា

 វិធីទទេួរត្រិោបេរ់ៅ (ច.ច.រ)ម្កសងួ

រសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ករាវិធីទទេួរត្ិរោបេ់

រៅ (ច.ច.រ) កសហវ 

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្ពិនតិ្យ និង

វាយត្នរ្រេើេទធផេ

របយការណ៍កដេផេតិ្

រចញពីម្បព័នធ 

ករាវិធីទទេួ

រត្ិរោបេ់ 

ម្ត្ូវបន

សិកា

ម្បរូេធាត្ុ

ចូេនិងកក

េរអ 

ករាវិធីទទេួរត្ិ

រោបេ់ម្ត្ូវបន

កសាងនិងកក

េរអរចួរាេ ់

ករាវិធីទទេួ

រត្ិរោបេ់

ម្ត្ូវបនោក់ 

ឱ្យដំរណើរការ

សាកេបង 

ករាវិធីទទេួ

រត្ិរោបេ់ 

ម្ត្ូវបនម្ត្ួត្

ពិនតិ្យ វាយ

ត្នរ្ និងម្មន

របយការណ៍ពី

អនករម្បើម្បស់

រសវា ច.ច.រ.

ផេិត្រចញពី

ម្បព័នធ 
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៥៣.២.២.ររៀបចកំកេរអការផតេរ់សវាសាធារ

ណៈតារកបបបរចចកវទិាព័ត្ម៌្មនងាីរៅទីសត ី

ការម្កសងួរសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រជឈរណឌ េផតេ់ព័ត្ម៌្មន

រសវាសាធារណៈតារ

កបបបរចចកវិទាព័ត្ម៌្មន

រៅទីសតកីារម្កសងួ ម្ត្ូវ

បនររៀបចនំិងោក់ឱ្យ

ដំរណើរការ 

-

រជឈរណឌ េ

ផតេ់ព័ត្ម៌្មន

រសវាសាធារ

ណៈរបស់

ម្កសងួ ម្ត្ូវ

បនសិកាទី

តំាងរៅអគ្គ

នយកោា ន 

និងអងគភាព

រៅទីសតកីារ

ម្កសងួ 

- សិកា

សម្មសភាព 

និង ត្ម្រូវ

ការ

ឧបករណ៍

រដើរបីជាធាត្ុ

ចូេកនុងការ

ររៀបចំ

រជឈរណឌ េ

ផតេ់ព័ត្ម៌្មន

ររួរបស់

ម្កសងួ 

ម្មនរបយ

ការណ៍សត ីពី

សិកាទីតំាងោក់

ឧបករណ៍ និង

សម្មសភាពអនក

រម្បើម្បស់ ោក់

ជូនថ្នន ក់ដឹកនំ

ពិនតិ្យនិង

សរម្រច 

រជឈរណឌ េផត

េ់ព័ត្ម៌្មនរស

វាសាធារណៈ

ររួរបស់ម្កសងួ  

ម្ត្ូវបនបាំក់

ឧបករណ៍ និង

ោក់ឱ្យដំរណើរ

ការសាកេបង

រៅអគ្គនយក

ោា ន ចំននួ០៣ 

 -រជឈរណឌ េ

ផតេ់ព័ត្ម៌្មន 

រសវាសាធារ

ណៈរបស់

ម្កសងួ ម្ត្ូវ

បនោក់រអាយ

អនុវត្តជាផូ្វការ

រៅអគ្គនយក

ោា នចនំនួ០៣         

 -ម្ត្ូវបនបាំ

ក់ឧបករណ៍ 

និងោក់ឱ្យអនុ

វត្តសាកេបង 

រៅអគ្គនយក

ោា ន និងអងគ

ភាពកនុងទីសត ី

ការម្កសងួ  
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រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ  

៥៣.២.៣ ពម្ងឹងការម្គ្ប់ម្គ្ងធនធាន

រនុសសតារកបបព័ត្ម៌្មនវទិា 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងវត្តម្មន 

និង Online Profile 

(ជំននទ់ី ២) ម្ត្ូវបន

បរងកើត្ 

-ម្ចកទាវ រ

សុវត្ថិភាព 

រអ ិម្ត្នូិច

ម្ត្ូវបន 

សិកា និង

ោក់ឱ្យ រម្បើ

ម្បស់សាក

េបង រៅទី

សត ីការ

ម្កសងួ 

ប្ង់រហោា រចន 

សរព័នធបណាត ញ

ឧបករណ៍

ព័ត្៌ម្មនវទិា

សម្ម្មប់ម្បពន័ធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងវត្ថម្មន

ម្ត្ូវបនសិកា

 វិភាគ្ និងររៀបច ំ

Online 

Profile (ជំនន់

ទី២)ម្ត្ូវបន

រធវើទរំនើបករា 

(រ៉ាូឌ្េុ ៖ម្ពឹត្ត

បម្ត្ការងារ

ម្បចំឆ្ន ំរបស់រ

ស្រនតរីាជការ ក

សហវ,,របៀវត្ស

, ម្បក់ឧបត្ថរភ

រេើកទឹកចិត្ត) 

ឧបករណ៍

ម្គ្ប់ម្គ្ង

វត្តម្មនតារ

ម្បព័នធព័ត្ម៌្មន

 វិទាម្ត្ូវបន

ោក់ ឱ្យរម្បើ

ម្បស់សាក

េបងតារ ប

ណាត អងគភាព

ចំននួ១០  

    

៥៣.២.៤ ចងម្កងរសៀវរៅ េហំូរការងារ

របស់នយកោា នបគុ្គេិក 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រសៀវរៅ េហំូរការងារ

របស់នយកោា នបគុ្គេិក

ម្ត្ូវបនចងម្កងោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ ពិនិត្យ និង

សរម្រច 

ឯកសារាក់

ព័នធម្ត្ូវបន

សិកា

ម្សាវម្ជាវ 

ឱ្យម្គ្ប់ម្ជុង

រម្ជាយរដើរបី

ម្បរេូផតុខ្ំឹរ

សារទុកជា

ធាត្ុចូេ

របស់នយក

ោា នបុគ្គេិក 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅេំហូរ

ការងារម្ត្ូវបន

ររៀបច ំ

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅេំហូរ

ការងារម្ត្ូវបន

ោក់ឆ្្ងកិចច

ម្បជុំកម្រិត្

បរចចករទស 

រសចកតីម្ាង

រសៀវរៅេំហូរ

ការងារម្ត្ូវបន

ររៀបចំ ោក់ជូន

ថ្នន ក់ដឹកនំ 

រដើរបីពិនិត្យ 

និងសរម្រច 
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៥៣.២.៥ ររៀបចរំសៀវរៅអត្ថម្បរោជន៍រស្រនតី

រាជការ កសហវ. 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រសៀវរៅអត្ថម្បរោជន៍

រស្រនតរីាជការ កសហវ.ម្ត្ូវ

បនររៀបចំោក់ជនូថ្នន ក់

ដឹកនំ ពិនតិ្យ និង

សរម្រច 

ឯកសារាក់

ព័នធបន

សិកា

ម្សាវម្ជាវ 

ឱ្យម្គ្ប់ម្ជុង

រម្ជាយរដើរបី

ម្បរូេផតុខ្ំឹរ

សារទុកជា

ធាត្ុចូេ 

រសៀវរៅអត្ថ

ម្បរោជន៍រស្រនតី

រាជការ កសហវ.

ម្ត្ូវបនររៀបចំ

និងោក់ជនូថ្នន ក់

ដឹកនំ 

        

៥៣.២.៦. ពម្ងឹងសុវត្ថិភាពរេើការរម្បើម្បស់

ឧបករណ៍បរចចកវិទា សម្ម្មប់ កសហវ 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

បស្រញ្ញជ បការយេ់ដឹកជា

រូេ-    ោា នរេើសុវត្ថិ

ភាពបរចចកវទិាព័ត្ម៌្មន

សម្ម្មប់រស្រនដរីាជការ នន

ម្កសងួរសដាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

  ររៀបចំឯកសារ

គ្ន្ឹឹះកណនំសដ ីពី 

"សុវត្ថិភាពរេើ

ការរម្បើម្បស់ប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន" 

-ររៀបចំសិកាខ

សាោបស្រញ្ញជ ប

ការយេ់ដឹងជា

រូេោា នរេើ

សុវត្ថិភាពប

រចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន

សម្ម្មប់រស្រនដី

រាជការ នន

ម្កសងួរសដា

កិចច និងហិរញ្ញ

វត្ថ ុ
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៥៣.២.៧. ររៀបចំ និងកសាងម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ការរចញ-ចូេរបសរ់ភាៀវ រៅទីសដ ីការ កសហវ 

ភាជ ប់ជារួយម្បពន័ធម្គ្ប់ម្គ្ងម្ចកទាវ រសុវត្ថិភាព 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ងការ

រចញ-ចេូរបស់រភាៀវ រៅ

ទីសដ ីការ បនកសាង

រចួរាេន់ឹងោក់ឱ្យរម្បើ

ម្បស ់

-ឯកសារ

ត្ម្រូវការ 

ម្ត្ូវបន

ររៀបចំ និង 

ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

រចញ-ចេូ

របស់រភាៀវ 

រៅទីសដកីារ 

បនបញ្ចប់

ការកសាង 

៥០% 

-ម្បព័នធម្គ្ប់ម្គ្ង

ការរចញ-ចូេ

របស់រភាៀវ រៅទី

សដ ីការ បន

បញ្ចបក់ារ

អភិវឌ្ឍ និងោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់

សាកេបង 

-ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

រចញ-ចេូ

របស់រភាៀវ រៅ

ទីសដ ីការ ោក់

ឱ្យរម្បើម្បស់ជា

ផូ្វការ 

-ឯកសារវាយ

ត្នរ្ និងត្ម្រូវ

ការបកនថរ 

សម្ម្មប់ ម្បព័នធ

ម្គ្ប់ម្គ្ងការ

រចញ-ចេូ

របស់រភាៀវ រៅ

ទីសដ ីការ  

ជំននទ់២ី 
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៥៣.២.៨ ររៀបចនំិងផសពវផាយរសចកតី

កណនំសត ីពីរោេការណ៍និងនីត្ិវិធីនផទកនុង

សម្ម្មបក់ារអនុវត្តកិចចការម្គ្ប់ម្គ្ង កងរកា

ឯកសារ និងបណណសាររបស់ម្កសងួរសដាកិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រករា 

២០១៩ 

ធន ូ

២០១៩ 

អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រសចកតីកណនំសត ីពីរោេ

ការណ៍និងនីត្ិវិធីនផទកនុង

សម្ម្មបក់ារអនុវត្តកិចចការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង កងរកាឯកសារ 

និងបណណសាររបស់

ម្កសងួរសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវបនររៀបចំ 

ផសពវផសយ និងោក់ឱ្យអនុ

វត្ត 

រសចកតី

កណនំសត ីពី

រោេ

ការណ៍និង

នតី្ិវិធីនផទកនុង

សម្ម្មបក់ារ

អនុវត្តកិចច

ការម្គ្ប់ម្គ្ង 

កងរកាឯក

សារ និងប

ណណសារ

របស់ម្កសងួ

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុម្ត្ូវ

បន ពិនិត្យ

សរម្រច 

ផសពវផាយ

និងោក់ឱ្យ

អនុវត្ត 

ការម្បរេូផតុ ំ ការ

ររៀបចំ ការទុក

ោក់ និងការចង

ម្កងឯកសារ

របសអ់គ្គនយក

ោា ន និងអងគភាព

រម្ការឱ្វាទ

ម្កសងួ ម្ត្ូវបន

អនុវត្តតារយនត

ការ និងនតី្ិ វិធី

ការងារ កដេ

បនកំណត្់កនុង

រសចកតីកណនំសត ី

ពីរោេការណ៍

និងនតី្ិវិធីនផទកនុង

សម្ម្មបក់ារអនុ

វត្តកិចចការ

ម្គ្ប់ម្គ្ង កង

រកា ឯកសារ 

និងបណណសារ

របស់ម្កសងួ

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ 

  កកន្ងត្រកេ់

ឯកសាររបស់

អគ្គនយកោា ន 

និងរនទីររសដា

កិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ រាជធានី

រខត្តចនំនួ ០៣ 

ម្ត្ូវបនចុឹះពិនិ

ត្យ 
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៥៣.២.៩ ររៀបចំកសាងម្បព័នធបរចចកវិទា

ព័ត្៌ម្មន សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័ឯកសាររួរ  

កកកោ 

២០១៩ 

ធន ូ 

២០១៩ 

អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

ម្បព័នធព័ត្ម៌្មនវទិា

សម្ម្មប់ម្គ្ប់ម្គ្ងទនិននយ័

ឯកសាររួរម្ត្ូវបន

ររៀបចនំិងោក់ឱ្យដំរណើ

ការសាកេបង 

  

  

ត្ម្រូវការ នន

ការកសាង

ម្បព័នធបរចចក

 វិទាព័ត្ម៌្មន 

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័ឯក

សាររួរ ម្ត្ូវ

បនសិការចួ 

ម្បព័នធបរចចក

 វិទាព័ត្ម៌្មន

សម្ម្មប់

ម្គ្ប់ម្គ្ង

ទនិននយ័ឯក

សាររួរ ម្ត្ូវ

បនោក់ឆ្្ង

ថ្នន ក់ដឹកនំពិនិ

ត្យនិងសរម្រច 

    

៥៣.២.១០ . ររៀបចំបចចុបបននភាព រគ្គរទទស

រសដាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-រខត្ត 

២០១៩ ២០១៩ អគ្គ

រេខាធិការ

ោា ន 

រគ្គរទទសរសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-រខត្ត 

ម្ត្ូវបនរធវើបចចុបបននភាព 

និងរបឹះពុរព 

  ទនិននយ័បចចុបបនន

ភាពរគ្គ-   រទទស

រសដាកិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី

-រខត្ត ម្ត្ូវបនពិ

នតិ្យកកសម្រួេ 

បចចុបបននភាព

រគ្គរទទសរសដា

កិចចនិងហិរញ្ញ

វត្ថរុាជធានី-

រខត្ត ម្ត្ូវបន

ររៀបចំរចួរាេ់

សម្ម្មបរ់បឹះ

ពុរព 
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ii 

បញ្ជ ីអងគភាពសក្កាម្ឱវាទក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

កដ្លច្ូលរមួ្អនុវត្តកែនការសរម្មភាពករទក្ម្ងក់ារក្របក់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 

ល.រ. អងគភាពទទលួបនទុរ 
ច្ំនួនសរម្មភាព

លម្អិត្ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ច្ំនួនសរម្មភាព

លម្អិត្ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

១ អគគន្ទយ្កោា ន្ជោលន្ជោបាយ្  ២៣ ២០   

២ អគគន្ទយ្កោា ន្គយ្ ន្ិររោា ករកមពុោ ២០ ១៧ 

៣ អគគន្ទយ្កោា ន្ពន្ធោរ ៣៣ ៣២ 

៤ អគគន្ទយ្កោា ន្ង្ទពយសមបត្តិរដា ន្រិចំណូលមិន្ផ្មន្សារជពើពន្ធ ១៤ ១១ 

៥ អគគន្ទយ្កោា ន្ឧសាហកមមហរិញ្ញវត្ថ ុ ០៧ ០៦   

៦ អគគន្ទយ្កោា ន្ថវិកា ៦២ ៧៦ 

៧ អគគន្ទយ្កោា ន្ហិរញ្ញវត្ថុរដាបាលថ្នែ ក់ជង្កាមោត្ិ ៤៦ ៤៦ 

៨ អគគន្ទយ្កោា ន្រត្ន្ទោរោត្ ិ ៣០ ៣២ 

៩ អគគន្ទយ្កោា ន្លទធកមមសាធារណៈ ១៤ ១៤ 

១០ អគគជលខាធកិារោា ន្ង្កសួរជសដាកិចច ន្ិរហិរញ្ញវត្ថុ ៣៦ ៣៤ 

១១ អគគន្ទយ្កោា ន្សវន្កមមននាកែរុ ១៨ ២០ 

១២ អោគ ធិការោា ន្ ១៨ ១៩ 

១៣ អគគន្ទយ្កោា ន្សហង្បត្ិបត្តកិារអន្តរោត្និ្ិរង្គប់ង្គរបំណលុ ២៣ ១២ 

១៤  វិទស្ថសាថ ន្ជសដាកិចចន្ិរហិរញ្ញវត្ថ ុ ២៤ ១២ 

១៥ ង្កុមការករង្គប់ង្គរគជង្ារពត័្៌ាន្វិទស្ថង្គប់ង្គរហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ១៧ ២៣ 

១៦ ង្កុមង្បឹកាន្តី្ិកមម ១២ ១០ 

១៧ ង្កុមង្បឹកាោត្គិណជន្យ្យ ០២ ០៤ 

១៨ អរគភាពោនដគូរវាររដា ន្ិរឯក ន្ថ្នែ កក់ណ្តត ល ០៤ ០៤ 

 

 

 



 

 

iii 

ទម្ងន់ច្សកោ ម្សរម្មភាព, សោលបណំង និងកែនរននកែនការសរម្មភាពរមួ្ 

ដ្ំណារក់ាលទ៣ី បច្ចុបបននភាព ២០១៩ (CAP3 2019) 

១. រក្ម្តិ្ច្សកោ ម្សរម្មភាព 

កែនរ សោលបំណង ច្សកោ ម្សរម្មភាព ទម្ងន់ 

កែនរទី១៖ បនតពក្ងឹងភាពស ឿទរុច្ិត្តននថវកិា 

ជោលបណំរ ១១ 

១១.១ ០.២០ 

១១.២ ០.២០ 

១១.៣ ០.២០ 

១១.៤ ០.២០ 

១១.៥ ០.២០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ១២ 
១២.១ ១.០០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ១៣ 

១៣.១ ០.៣០ 

១៣.២ ០.៣០ 

១៣.៣ ០.២០ 

១៣.៤ ០.១០ 

១៣.៥ ០.១០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ១៤ 

១៤.១ ០.៣០ 

១៤.២ ០.២០ 

១៤.៣ ០.១០ 

១៤.៤ ០.៣០ 

១៤.៥ ០.១០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទ២ី៖ បនតពក្ងឹងរណសនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ជោលបណំរ ២១ 

២១.១ ០.៤០ 

២១.២ ០.៤០ 

២១.៣ ០.២០ 



 

 

iv 

កែនរ សោលបំណង ច្សកោ ម្សរម្មភាព ទម្ងន់ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ២២ 

២២.១ ០.២៥ 

២២.២ ០.២៥ 

២២.៣ ០.២៥ 

២២.៤ ០.២៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ២៣ 

២៣.១ ០.៣០ 

២៣.២ ០.៣០ 

២៣.៣ ០.៤០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ២៤ 

២៤.១ ០.២០ 

២៤.២ ០.៣០ 

២៤.៣ ០.៥០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ២៥ 

២៥.១ ០.៣០ 

២៥.២ ០.៣០ 

២៥.៣ ០.៤០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី៣៖ ការែារភាជ បថ់វិកាសៅនឹង 

សោលនសោបាយ្ 

ជោលបណំរ៣១ 

៣១.១ ០.២៥ 

៣១.២ ០.១៥ 

៣១.៣ ០.២៥ 

៣១.៤ ០.៣៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៣២ 

 

 

៣២.១ ០.៦៥ 

៣២.២ ០.៣៥ 

សរុប ១.០០ 



 

 

v 

កែនរ សោលបំណង ច្សកោ ម្សរម្មភាព ទម្ងន់ 

ជោលបណំរ៣៣ 

៣៣.១ ០.២០ 

៣៣.២ ០.៣០ 

៣៣.៣ ០.៥០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៣៤ 

៣៤.១ ០.២៥ 

៣៤.២ ០.៥០ 

៣៤.៣ ០.២៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៣៥ 

៣៥.១ ០.១៥ 

៣៥.២ ០.២០ 

៣៥.៣ ០.២០ 

៣៥.៤ ០.៣០ 

៣៥.៥ ០.០៥ 

៣៥.៦ ០.១០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី៤៖ ការសក្ត្ៀម្ខ្លនួសក្មាប់ ំហានបន្ទទ ប ់

ជោលបណំរ ៤១ 

៤១.១ ០.២៥ 

៤១.២ ០.២០ 

៤១.៣ ០.២០ 

៤១.៤ ០.១០ 

៤១.៥ ០.២៥ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ៤២ 

៤២.១ ០.៥០ 

៤២.២ ០.៥០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៤៣ 
៤៣.១ ០.២០ 

៤៣.២ ០.២០ 



 

 

vi 

កែនរ សោលបំណង ច្សកោ ម្សរម្មភាព ទម្ងន់ 

៤៣.៣ ០.២០ 

៤៣.៤ ០.២០ 

៤៣.៥ ០.២០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ៤៤ 

៤៤.១ ០.៥០ 

៤៤.២ ០.៥០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទ៥ី៖ ការោកំ្ទដ្លក់ារអនុវត្ដរម្មវិធីករ

ទក្ម្ង់ក្បរបសោយ្សោរ យ័្ និងច្ីរភាព  

(សម្ត្ថភាព នំ្ទញ សម្ត្ថភាពអនុវត្តរកំណ

ទក្ម្ង់ សលើរទរឹច្ិត្ត) 

ជោលបណំរ ៥១ 

៥១.១ ០.៣០ 

៥១.២ ០.៧០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ ៥២ 

៥២.១ ០.៥០ 

៥២.២ ០.៥០ 

សរុប ១.០០ 

ជោលបណំរ៥៣ 

៥៣.១ ០.៣០ 

៥៣.២ ០.៧០ 

សរុប ១.០០ 

 

២. រក្ម្តិ្សោលបណំង 

សោលបំណង ស ម្ ោះសោលបំណង ទម្ងន់ 

កែនរទី ១៖ បនតពក្ងងឹភាពស ឿទរុច្ិត្តននថវិកា 

ជោលបំណរ ១១ បន្តពង្ររឹការង្គប់ង្គរចំណូលន្រិការអន្ុវត្ដផ្នន្ការង្បមូលចំណូល ០.៤០ 

ជោលបំណរ ១២ បន្តពង្ររឹការង្គប់ង្គរបំណលុ ០.១០ 

ជោលបំណរ ១៣ ពង្ររឹការង្គប់ង្គរសាច់ង្បាក ់ន្រិ គណន្ ី ០.២០ 

ជោលបំណរ ១៤ ផ្កលមអការអន្ុវត្តថវិកា ន្ិរពង្រឹរការអន្ុវត្តផ្នន្ការចំណ្តយ្ ០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី ២៖ បនតពក្ងងឹរណសនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 



 

 

vii 

សោលបំណង ស ម្ ោះសោលបំណង ទម្ងន់ 

ជោលបំណរ ២១ ពង្ររឹការអន្ុវត្តាត្កិាថវិកាថមី ន្រិបលរគ់ណជន្យ្យថម ី ០.២០ 

ជោលបំណរ ២២ ពង្ររឹការអន្ុវត្តង្បពន័្ធអន្ុវត្តថវិកាថមីន្ិរដំជណើរការង្បត្ិបត្តកិារថមី ០.២៥ 

ជោលបំណរ ២៣ ពង្ររឹការអន្ុវត្តង្បពន័្ធគណជន្យ្យថមី ង្បពន័្ធកត្ង់្ាថមី ង្បពន័្ធរបាយ្ការណ៍ថមី ០.២០ 

ជោលបំណរ ២៤ ពង្ររឹការអន្ុវត្តឧបករណ៍ ន្រិយ្ន្តការជដើមបីបជរោើន្ការទទួលខុ្សង្ត្ូវ ន្រិ 

គណជន្យ្យភាព(ង្បពន័្ធង្ត្តួ្ពនិ្តិ្យ) 

០.២០ 

ជោលបំណរ២៥ បជរោើន្ត្ាល ភាពថវិកា ០.១៥ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី ៣៖ ការែារភាជ បថ់វកិាសៅនឹងសោលនសោបាយ្ 

ជោលបំណរ៣១ ពង្ររឹ ន្រិពង្រកីការអន្តុ្តថវិកាកមមវិធី ន្រិ ការង្ត្ួត្ពនិ្ិត្យថវិកា ០.២៥ 

ជោលបំណរ៣២ ជរៀបចំថវិកាឱ្យាន្លកខណៈ ង្គប់ង្ រុជង្ោយ្ ន្ិរជធវើសាហរណកមមថវិកា ០.១៥ 

ជោលបំណរ៣៣ ជរៀបចំន្រិោក់ឱ្យអន្ុវត្តង្បពន័្ធបន្ទា ត្់គណជន្យ្យភាព (រវារន្តិ្ិបញ្ញត្តិ ន្រិ 

ន្តិ្ិង្បត្ិបត្តិ, រវារកសហវ ន្រិង្កសួរ- សាថ ប័ន្ ន្រិជៅកែរុង្កសួរសាថ ប័ន្) 

០.១៥ 

ជោលបំណរ៣៤ ពង្ររឹការជរៀបចំជោលន្ជោបាយ្ន្រិការជធវើផ្នន្ការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(ការជរៀបចំជោលន្ជោបាយ្ន្រិផ្នន្ការចំណូលន្ិរចំណ្តយ្រយ្ៈជពល

មធយម) 

០.២៥ 

ជោលបំណរ៣៥ ពង្ររឹការអន្ុវត្តជោលន្ជោបាយ្វិម ឈការហិរញ្ញវត្ថ ុ ០.២០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី ៤៖ ការសក្ត្ៀម្ខ្លនួសក្មាប់ ំហានបន្ទទ ប ់

ជោលបំណរ៤១ បជរោើត្ង្កបខ័្ណឌ ថវិកាព័ត្ា៌ន្សមិទធកមម (Performance Informed 

Budgeting) 

០.៣០ 

ជោលបំណរ៤២ ជរៀបចំ ន្ិរោកឱ់្យអន្ុវត្តង្កបខ្ណឌ គណជន្យ្យភាពសមិទធកមម ០.៣០ 

ជោលបំណរ៤៣ ពង្ររឹង្បសិទធភាពង្បពន័្ធង្ត្តួ្ពនិ្ិត្យ ០.២០ 

ជោលបំណរ៤៤ ជរៀបចំ ន្ិរអន្ុវត្តផ្នន្ការកសារសមត្ថភាព (ជោយ្រួមទរំសាថ ប័ន្ន្តី្ិ

បបញ្ញត្ត ិន្រិអាោា ធរសវន្កមមោត្ិ)  

០.២០ 

សរុប ១.០០ 

កែនរទី ៥៖ ការោកំ្ទដ្លក់ារអនុវត្ដរម្មវិធីករទក្ម្ង់ក្បរបសោយ្សោរ ័យ្ និងច្ីរភាព (សម្ត្ថភាព នំ្ទញ 

សម្ត្ថភាពអនុវត្តរកំណទក្ម្ង ់សលើរទរឹច្ិត្ត) 



 

 

viii 

សោលបំណង ស ម្ ោះសោលបំណង ទម្ងន់ 

ជោលបំណរ៥១ បជរោើន្ភាពោអែកដឹកនំ្ទ, សមត្ថភាព ង្គប់ង្គរ ន្រិបណតុ ុះឆន្ាៈកំផ្ណទង្មរ ់

ង្ពមទរំ បជរោើន្ភាពោាច ស់ ន្រិការទទួលខ្ុសង្ត្ូវ 

០.៤០ 

ជោលបំណរ៥២ បជរោើន្ង្បសិទធភាពនន្ការកសារសមត្ថភាព ន្រិវិធាន្ការជលើកទឹកចិត្ត ០.៣០ 

ជោលបំណរ៥៣ ពង្ររឹការកសារសមត្ថភាពសង្ាប់អន្ុវត្ត កមមវិធីផ្កទង្មរក់ារង្គប់ង្គរ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំណ្តកក់ាលទី៣ 

០.៣០ 

សរុប ១.០០ 

 

៣. រក្ម្ិត្កែនរ 

កែនរ ស ម្ ោះកែនរ ទម្ងន់ 

កែនរទី ១ បន្តពង្ររឹភាពជ ឿទុកចិត្តនន្ថវិកា ០.១៥ 

កែនរទី ២ បន្តពង្ររឹគណជន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ ០.២០ 

កែនរទី ៣ ការនារភាា ប់ថវិកាជៅន្រឹជោលន្ជោបាយ្ ០.៣០ 

កែនរទី ៤ ការជង្ត្ៀមខ្លួន្សង្ាប់ ហំាន្បន្ទា ប់ ០.២០ 

កែនរទី ៥ ការោំង្ទដល់ការអន្ុវត្ដកមមវិធផី្កទង្មរ់ង្បកបជោយ្ជោគ យ័្ ន្រិចីរភាព 

(សមត្ថភាព នំ្ទញ សមត្ថភាពអន្ុវត្តកំផ្ណទង្មរ់ ជលើកទឹកចិត្ត) 

០.១៥ 

សរុប ១.០០ 

 

 

 


