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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

សសច្កតីសសងេប 

 ក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុដាំណាក្់កាេទី្៣ ព្តូវបានោក្ឱ់្ររព្បើព្បាស់ជាន្ូវកា រៅរដើមឆ្ែ ាំ២០១៦ 

សព្មាប់ យៈររេអនុវតតចាប់រឆី្ែ ាំ២០១៦ ដេឆ់្ែ ាំ២០២០។ អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ (អ.គ្.ហ.) កដេជារសនាធកិា ននគ្ណៈក្មាម ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញ

វតថសាធា ណៈ (គ្.ហ.ស) មានមុខ្ងា  នងិភា ក្ិចច ក្ែងុកា សព្មបសព្មតេ កា រ ៀបចាំ កា អនុវតត កា តាមោន នងិ កា ព្តតត

រនិិតរក្មមវធធកីក្ទ្ព្មង់ព្រមទាំងសព្មបសព្មតេក្ិចចសហព្បតិបតតិកា ជាមួយនដគ្អូភិវឌ្ឍនា៍ក្រ់ន័ធ បានរ ៀបចាំនូវព្បរន័ធនងិ

យនតកា តាមោនកា អនុវតតកននកា សក្មមភារដាំណាក្ក់ាេទី្៣ (CAP3/MAP3/GDAP3) ដូចជាសារាច សត ីរីវធធាននងិនតីិ

 វធធីននកា រ ៀបចាំ កា អនុវតត កា ព្តតតរនិតិរតាមោន នងិវាយតនម្រេើកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ និង

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្បចាាំព្តមីាស។  

 តួោ៉ា ង សព្មាប់ក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់ដាំណាក្ក់ាេទី្៣ បានអនុវតតបានចាំននួ៣ព្តមីាស ួចមក្រហើយ កដេអងគភារទាំង

អស់បានរធវើកា រាយកា ណ៍ តាមោន នងិវាយតនម្ តាម យៈ បាយកា ណ៍ រោយបានោក្់ឆ្្ងក្ែុងក្ិចចព្ប ុាំ នងិបានរោះ

ព្សាយនូវបញ្ហា ព្បឈមគ្ន្ះឹជាបនតបនាា ប់។ ជាក្់កសតង ក្ែងុព្តមីាសទី្៣ អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហ ិញ្ញវតថ ុ

បានបនតតាមោន នងិអនុវតតនវូកននកា សក្មមភារ បស់ខ្្តន (GDAP3)  រេើសក្មមភារនងិសូចនាក្ ព្តមីាសទី្៣ នងិទ្ទួ្េ

បានេទ្ធនេគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ។់ កា អនុវតតរេើកនែក្ទី្១ សរព្មចបាន ៧១ ភាគ្ យ ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងនវូភាររ ឿទុ្ក្ចិតតននថវធការៅ

កតអាចធានាបាន ក្ែុងរនាះកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេនិងកា អនុវតដកននកា ព្បមូេចាំណូេ, នងិ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង សាច់ព្បាក្់ នងិ 

គ្ណន ី រៅកតព្តូវបានបនតរព្ងឹងជាបនតបនាា ប់ របើរទះបីជាកា រព្ងងឹរេើកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ, នងិ កា អនុវតតថវធកា នងិ

រព្ងឹងកា អនុវតតកននកា ចាំណាយ សថ ិតក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយជាបនតិចក្តី។ រេើសរីរនះ កា អនុវតតកនែក្ទី្២ សរព្មចបាន ៦១ ភាគ្ យ 

កដេក្ែុងនយ័រនះអាចបងាា ញឱ្ររ ើញថាគ្ណរនយរភារហ ិញ្ញវតថុរៅកតព្តូវបានបនតរព្ងងឹ ប៉ាុកនតទមទ នវូកា យក្ទុ្ក្ោក្់

ខ្ពស់បកនថមរទ្ៀតរីអងគភារាក្់រន័ធ។ រោយកែក្ សព្មាប់កនែក្ទី្៣ អនុវតតបាន ៨៧ ភាគ្ យ អាចរនរេប់ានថាកា រ ៀបចាំ

ថវធកា បស់អងគភារនីមួយៗកាន់កតឈានរៅ ក្កា នា ភាា ប់រៅនឹងរោេនរោបាយ។ ោ៉ា ងណាមិញ សព្មាប់កនែក្ទី្៤ គ្ឺជា

កនែក្កដេមិនទនព់្តូវបានអនវុតតររញរេញរោយសា កតកនែក្រនះ គ្ជឺាកា រព្តៀមខ្្តនសព្មាប់ ាំហានបនតបនាា ប់ ប៉ាុកនត

រទះជាោ៉ា ងណាក្ម៏ានសក្មមភារនងិសូចនា ក្ គ្ន្ះឹមួយចាំននួបានោក្់រចញ ប៉ាុកនតវឌ្ឍនភារសថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ

កដេសរព្មចបាន ៦៥ ភាគ្ យ។    ឯផ្កនែក្ទី្៥ គ្ាឺក្រ់ន័ធនងឹព្គ្ប់អងគភារទាំងអស់ននក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់ ក្ែងុកា ចូេ ួមោាំព្ទ្

ដេក់ា អនុវតតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងព់្បក្បរោយរជាគ្ យ័និងចី ភារ កដេសរព្មចបាន ៦៣ ភាគ្ យ ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញសនាុះ

ននកា ចូេ ួមអនុវតតរៅមានក្ព្មិត។ 

 គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េន់ងកដ  វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទី្៣ រនះក្៏រៅកត ំរេចនូវបញ្ហា ព្បឈមគ្ន្ះឹមួយចាំននួ កដេ

ជាបញ្ហា រាាំងសាះដេេ់ទ្ធនេកដេព្តូវសរព្មច ក្ែុងរនាះ ួមមានសមតថភារននកា រធវើកននកា រៅមានក្ព្មិត ដូចជាកា រ ៀបចាំ

សក្មមភារ និងសូចនាក្  រៅមិនទនម់ានសងគតិភារ, ព្បរន័ធ បាយកា ណ៍ រៅមិនទនម់ានភារចាស់លាស់ និងព្គ្ប់ព្ ុង

រព្ជាយ, កា ងា សព្មបសព្មតេរៅមិនទនម់ានភារ េនូព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភាររៅរែើយ ជារិរសសកា សរព្មចបាននូវ



 

 

3 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

សូចនាក្ កដេមានរោេរៅនងិភារព្បទក្់ព្ក្ឡាោែ រៅមានក្ព្មិត, យនតកា តាមោន ព្តតតរនិិតរ នងិវាយតនម្ នងិរោះ

ព្សាយបញ្ហា ព្បឈមនានាសព្មាប់ននាក្ែុងអងគភារអនុវតត រៅមិនទនប់ានរព្ងឹង, និងសក្មមភារកា ងា គ្ន្ះឹៗមួយចាំននួរៅ

មិនទនព់្តូវបានបញ្ចប់ ឬអនុវតតររញរេញរៅរែើយ។ 

 ដូចរនះ សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣រនះ ព្គ្ប់កនែក្ទាំង៥ ននកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្ក់ាេទី្៣ កដេអនវុតតរោយអងគភារ

រព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុ រៅកតអាចធានាបានសព្មាប់កា អនុវតតក្ែងុព្តមីាស ក្ែុងឆ្ែ ាំ និង ាំហានបនតបនាា ប់ 

ប៉ាុកនតកា កក្េមអរេើបញ្ហា ព្បឈមគ្ន្ះឹៗ, និងបនតកក្េមអនវូយនតកា កា ងា ក្ែងុកា ព្តតតរនិតិរ តាមោន និងវាយតនម្ រៅកត

ជាវធធានកា រុាំអាចខ្វះបាន រដើមបីធានាកា សរព្មចបាននវូេទ្ធនេព្បរសើ  នងិរោេរៅ ួមព្បចាាំឆ្ែ ាំ។  



 

 

4 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

១. សសច្កតសី ត្ ើម 

 ១.១. សាវតាកមមវិធីកកទ្ត្មងក់ារត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ 

ក្ែុងសាម  តីរនះ ក្មមវធធកីក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ ព្តូវបានរា  ោា ភិបាេក្មពុជាព្បកាសោក្់ឱ្រអនុវតតរៅ

កខ្ធែូ ឆ្ែ ាំ២០០៤ សព្មាប់ យៈររេកវង ក្ែុងរោេរៅកព្បក្ាយព្បរន័ធហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈក្មពុជា រៅជាព្បរន័ធហិ ញ្ញវតថសុា

ធា ណៈ ព្សបតាមសដងោ់  នងិឧតតមានុវតតនអ៍នត ជាតិ កដេមានេក្េណៈ វធម ឈកា  រដដ តរេើធាតុរចញ និង  សមិទ្ធក្មមរៅ

ឆ្ែ ាំ២០២៥។ ជាក្់កសតង ក្ែងុឋានៈជាសស សដមភមួយននគ្ណៈក្មាម ធិកា រោេនរោបាយរសដាក្ិចចនិង ហិ ញ្ញវតថុ, គ្ណៈក្មាម

ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ (រ.ហ.ស.) មានភា ក្ចិចដឹក្នាាំ, រ ៀបចាំ, អនុវតត, សព្មប

សព្មតេ នងិ វាយតនម្កា អនុវតតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ រោយក្ាំណត់យក្ជា ៤  ាំហាន និង

ដាំណាក្់កាេ ដូចខាងរព្កាម៖  

 ដាំណាក្់កាេទី្១ : “ភាររ ឿទុ្ក្ចិតតបានននថវធកា” ព្តូវបានអនុវតត ចាបរ់ឆី្ែ ាំ២០០៤ ដេ់ ឆ្ែ ាំ២០០៨,  

 ដាំណាក្់កាេទី្២ : “គ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថ”ុ សព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០០៩ ដេ ់ឆ្ែ ាំ២០១៥,  

 ដាំណាក្់កាេទី្៣ : “កា នា ភាា ប់ថវធការៅនឹងរោេនរោបាយ” រឆី្ែ ាំ២០១៦ ដេ ់ឆ្ែ ាំ២០២០ និង  

 ដាំណាក្់កាេទី្៤ : “គ្ណរនយរភារចាំរាះសមិទ្ធក្មម” រឆី្ែ ាំ២០២១ ដេ់ ឆ្ែ ាំ២០២៥។ 

រជាគ្ ័យននកា អនុវតតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ  បស់រា  ោា ភបិាេក្មពុជា រឹងកនអក្ជា

សាំខាន់រេើកា ព្បមូេនដុាំនូវរាេក់្ិចចខ្ិតខ្ាំព្បងឹកព្បងនិងក្ិចចសហកា  ិតសែ ិទ្ធរពី្គ្ប់ភាគ្ាីក្់រន័ធទាំងអស់ ទាំងក្ែុង/ វាង អគ្គនា

យក្ោា ន នងិអងគភាររព្កាម ឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុ ក្៏ដូចជាព្ក្សួង-សាថ ប័ន ាក្់រន័ធននរា  ោា ភបិាេក្មពុជា។ 

ចេនាកា ននកា កក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈ តព្មូវឱ្រមានកា ោាំព្ទ្ព្បក្បរោយឆ្នាៈ, កា របដជាា ចិតតខ្ពស់, 

ភារជាមាច ស់ នងិកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវខ្ពស់រថីាែ ក្់ដឹក្នាាំនិងម្នតរីា កា ព្គ្ប់េាំោប់ថាែ ក្់, ចាបរ់ីក្ព្មតិបរចចក្រទ្ស ហតូដេ់

ក្ព្មិតរោេនរោបាយ ព្សបររេដាំរណើ កា ននកា អនុវតតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ ឆ្្ងកាត់រី

ដាំណាក្់កាេមួយ រៅដាំណាក្់កាេមួយ មិនអាចរគ្ចនុតរកីា ររើបព្បទ្ះនឹងបញ្ហា ព្បឈមដ៏ព្សតចព្សាេមួយចាំននួរនាះរទ្ 

កដេព្បកា រនះចាាំបាច់ព្តូវមានដាំរណាះព្សាយសមានគ្តនិងិទន់ររេ។ រដើមបីសរព្មចចក្េុវធស័យ យៈររេខី្្ មធរម នងិ

កវងឆ្ា យ រ.ហ.ស. បាននដតចរនដើមនងិបរងកើតឱ្រមានយនតកា កា ងា ព្បទក្់ព្ក្ឡាោែ ចាំននួបី គ្ឺ៖ 

 ទី្១.យនតកា សព្មបសព្មតេ វាងក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា អភិវឌ្ឍតាមកបបព្បជាធិបរតយររៅថាែ ក្់រព្កាមជាតិ ក្មមវធធីកក្

ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ នងិក្មមវធធីជាតកិ្ាំកណទ្ព្មង់ ដាបាេសាធា ណៈ នងិ  

 ទី្២.យនតកា រោះព្សាយបញ្ហា ព្បឈមក្ែុងកា អនុវតតសក្មមភារកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

រព្កាមកា សព្មបសព្មតេ បស់ អ.រ.ហ. 

 ទី្៣. វធធាននងិនីតិវធធនីនកា រ ៀបចាំ កា អនុវតត កា ព្តតតរនិិតរនិងតាមោន នងិកា វាយតនម្រេើកា ងា កក្ទ្ព្មងក់ា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ។ 



 

 

5 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

រោយកែក្ ឆ្ែ ាំ២០១៦ គ្ឺជាឆ្ែ ាំចាប់រនតើមអនវុតតដាំណាក្ក់ាេទី្៣ ននក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈ

បនាា ប់រ ី ដាំណាក្ក់ាេទី្២ បានសរព្មចរជាគ្ យ័ក្ែុងកា រព្ងងឹបាននវូគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ តាម យៈកា រព្ងឹងនងិ

ក្ាំរងុបនតរព្ងងឹកថមរទ្ៀត ក្ែុងកា ោក្ឱ់្រអនុវតតនូវសមាសភាគ្សាំខាន់ៗជាមូេោា ននានា ជាអាទ្ិ៍ កា ោក្ឱ់្រអនុវតតមាតកិា

ថវធកាថមី, ប្ង់គ្ណរនយរថមី, អងគភារថវធកា, ថវធកាក្មមវធធីររញរេញរៅព្ក្សួងទាំង២៥ នងិកា អនុវតតព្បរន័ធរ័តម៌ានវធទ្ា

សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈដាំណាក្់កាេទី្១ កដេបានបញ្ចប់រៅដាំណាច់ឆ្ែ ាំ២០១៦។ 

ក្ែុងដាំណាក្ក់ាេទី្៣ ក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ រដត តរេើចាំណចុអាទិ្ភារចាំននួ ៣គ្ ឺ

  ១.កា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ព្បមូេចាំណូេ 

  ២. កា រព្ងងឹ នងិរព្ងកី្កា រ ៀបចាំព្បរន័ធ FMIS  

  ៣. កា រព្ងងឹ នងិរព្ងកី្កា អនុវតតថវធកាក្មមវធធ ី

១.២. សោេបាំណង និងវិសាេភាព 

រសចក្តីព្ាងកននកា សក្មមភារ ដាំណាក្់កាេទី្៣ ននក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ ព្តូវបាន

រ ៀបចាំជាដាំបូងរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នគ្ណៈក្មាម ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ (អ.គ្.ហ.) 

រៅរដើមឆ្ែ ាំ២០១៥ នងិព្តូវបានរនិិតរ រភិាក្ា នងិនតេ់មតិរោបេ់រោយព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិអងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួង

រសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុ (ក្សហវ.)។ កននកា សក្មមភារ មួដាំណាក្់កាេទី្៣ គ្ជឺាឆុ្្ះបញ្ហច ាំងរីកននកា សក្មមភារ បស់

ព្ក្សួងសាថ ប័ន (MAP3) និងកននកា សក្មមភារ បស់អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្សហវ. (GDAP3) និងទ្ទួ្េបានកា អនុម័តឱ្រ

រព្បើព្បាស់ជាន្ូវកា សព្មាប់អនុវតតនារដើមឆ្ែ ាំ២០១៦។ កា អនុវតតកននកា សក្មមភាររនះ នងឹព្តូវបានព្តតតរិនតិរជាព្បចាាំព្តី

មាស នងិព្បចាាំឆ្ែ ាំ។ 

 កននកា សក្មមភារ ដាំណាក្់កាេទី្៣ រនះ ព្គ្បដណត ប់ ៥ កនែក្គ្ន្ះឹ ដូចខាងរព្កាម៖ 

 កនែក្ទី្១៖ បនតរព្ងឹងភាររ ឿទុ្ក្ចិតតននថវធកា 

 កនែក្ទី្២៖ បនតរព្ងឹងគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថ ុ

 កនែក្ទី្៣៖ កា នា ភាា ប់ថវធការៅនឹងរោេនរោបាយ 

 កនែក្ទី្៤៖ កា រព្តៀមខ្្តនសព្មាប់ ាំហានបនាា ប់ 

 កនែក្ទី្៥៖ កា ោាំព្ទ្ដេ់កា អនុវតតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ យ័និងចី ភារ 

 កា រ ៀបចាំ អនុវតត តាមោន នងិព្តតតរនិតិរ រេើកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទី្៣ គ្ជឺាយនតកា កា ងា មិនអាច

ខ្វះបានរដើមបធីានានូវកា សរព្មចបានរោេរៅចុងរព្កាយននដាំណាក្ក់ាេទី្៣ គ្ ឺ “កា នា ភាា ប់ថវធការៅនងឹរោេ

នរោបាយ” កដេព្តូវអនុវតតរឆី្ែ ាំ២០១៦ ដេ ់ឆ្ែ ាំ២០២០ មុននឹងឈានរៅដាំណាក្ក់ាេបនតបនាា ប់រទ្ៀត។ កា ព្តតតរនិិតរ 

នងិវាយតនម្រេើវឌ្ឍនភារកា ងា អនុវតតននកននកា សក្មមភារ ជាព្បចាាំព្តមីាស នងិព្បចាាំឆ្ែ ាំ នងឹនតេ់ជាមូេោា នដ៏ ងឹមា ាំ

សព្មាប់កា របាះ ាំហានរីមយួឆ្ែ ាំរៅមួយឆ្ែ ាំ រីមយួដាំណាក្ក់ាេរៅមួយដាំណាក្់កាេ កដេក្ែុងនងឹ ំរេចឱ្ររ ើញរីព្បសិទ្ធភារ



 

 

6 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ននកា រ ៀបចាំោក្់រចញនូវសក្មមភារ នងិសូចនាក្ គ្ន្ះឹព្បចាាំព្តមីាសនងិព្បចាាំឆ្ែ ាំ កា ក្ាំណតន់ូវបញ្ហា ព្បឈមគ្ន្ះឹនានា នងិ

ដាំរណាះព្សាយកដេអាចអនុវតតបាន រដើមបី យួដេ់អងគភារអនុវតត ក្៏ដូចជាក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់ទាំងមូេ អាចរព្តៀមេក្េណៈ

សព្មាប់ ាំហានបនតបនាា ប់ព្បក្បរោយរជាគ្ យ័ នងិព្បសិទ្ធភារខ្ពស់។ ទ្នាឹមរនះ តាម យៈកននកា សក្មមភាររនះ នងឹ

បរងកើនភារចាស់ទុ្ាំននកា ងា កក្ទ្ព្មង់, ព្បសិទ្ធភារកា ងា , កាលានុវតតភារនងិឧតតមភារកា ងា  សព្មាប់អងគភារាក្រ់ន័ធ ក្៏

ដូចជាសងគមជាតិទាំងមូេ។ 

១.៣.  វិធីសា្សតការសរបបច្ាំ តាមដ្ឋន និងត្រួរពិនិរយរបាយកាណ៍  

តាម យៈយនតកា កា ងា កដេបានោក្់រចញ អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្សហវ. តព្មូវឱ្ររ ៀបចាំ តាមោន និងព្តតតរនិតិរ

រេើកននកា សក្មមភារ បស់ខ្្តនជាព្បចាាំព្តមីាស និងព្បចាាំឆ្ែ ាំ  ួចរនាើមក្អ.គ្.ហ. រដើមបបូីក្ស ុប និងព្តតតរនិតិរ រដើមបីអាច

ក្ាំណតប់ាននូវដាំរណាះព្សាយនានាសព្មាប់បញ្ហា ព្បឈមចាំរាះមុខ្ ក្៏ដូចជាយនតកា ាក្់រន័ធរនសងៗកដេ ាំ ញុព្បសិទ្ធភារ

កា ងា ។  បាយកា ណ៍ នឹងព្តូវបានរ ៀបចាំ និងោក្់ឆ្្ងគ្ណៈក្មាម ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ក្ែុងក្ិចចព្ប ុាំាក្់រន័ធដូចជា ក្ិចចព្ប ុាំគ្ណៈក្មមកា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ (គ្.ក្.ហ.) និងក្ិចចព្ប ុាំគ្ណៈក្មាម

ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសាធា ណៈ (គ្.ហ.ស.) កដេមានកា ចូេ ួមរីព្ក្សួងសាថ ប័ននងកដ ។  

ដូចរនះ រដើមបធីានាបាននូវគ្ណុភារ នងិភារព្គ្ប់ព្ ងុរព្ជាយននកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ព្តតតរនិតិរ នងិវាយតនម្ក្មម

 វធធីកក្ទ្ព្មង់ក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ ចាប់រនតើមរពី្តមីាស  ហតូដេ ់ព្បចាាំឆ្ែ ាំ និងរីដាំណាក្់កាេទី្១ 

រៅដាំណាក្ក់ាេបនាា ប់ ព្ក្ុមកា ងា  បស់អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ

សាធា ណៈ (អ.គ្.ហ) កដេមានកា ចូេ ួមរីអងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហ ិញ្ញវតថុ នងិសាថ ប័ន ដាកដេាក្់រន័ធ 

តាម យៈកា អនុវតតដា េ ់និងរ ៀបចាំរចញជា បាយកា ណ៍ នងិរនាើមក្ អ.គ្.ហ. រដើមបរីនិិតរ វាយតនម្ នងិបូក្ស ុបរចញជា

 បាយកា ណ៍ ួម។  

កា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ព្តតតរិនិតរ និងវាយតនម្រនះ មានវធសាេភារព្គ្បដណត ប់កតអងគភារទាំង១៥ រព្កាមឱ្វាទ្ 

ក្សហវ  ួមមាន អគ្គរេខាធិកា ោា នព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ, អគ្គនាយក្ោា នរនធោ , អគ្គនាយក្ោា នគ្យនិង ោា ក្ 

ក្មពុជា, អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោា នថវធកា, អគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថុ

 ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ, អគ្គនាយក្ោា នេទ្ធក្មមសាធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដានិងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ, 

អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ, អោគ ធិកា ោា ន, អគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមននាក្ែុង,  វធទ្ា

សាថ នរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ នងិ ព្ក្ុមកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាងព្បរន័ធរត័៌មានវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងវធស័យហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ។ ទ្ព្មង់

 បាយកា ណ៍ស រស រនះព្តូវបានរធវើកក្សព្មតេ និងរធវើបចចុបបនែភារ ក្ែុងរោេរៅរព្ងឹងសមានគ្តិភារ និងសងគតិភារ

ជាមួយនឹងកា វធវឌ្ឍននក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រីមួយដាំណាក់្កាេរៅមួយដាំណាក្់កាេ ជា

រិរសស គ្ឺកនអក្រេើកននកា សក្មម ួមដាំណាក្់កាេទី្៣ (MAP3), និងកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទី្៣  បស់អគ្គ

នាយក្ោា ន (GDAP3)  រហើយគ្ិតព្តឹមកននកា សក្មមភារ និងសូចនាក្ ព្តីមាសទី្២ ឆ្ែ ាំ២០១៦ កតប៉ាុរណាណ ះ។ 



 

 

7 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 បាយកា ណ៍សមិទ្ធក្មមព្បចាាំព្តីមាសនីមួយៗ នឹងរ ៀបរាប់រេីទ្ធនេសរព្មចបាន រោយេមអតិរៅតាមកនអក្នីមួយៗ 

 ហូតដេក់្ព្មិតរោេបាំណង នងិចរងាក មសក្មមភាររធៀបនងឹសូចនាក្  ព្រមទាំងរេើក្រែើងរីបញ្ហា ព្បឈម សាំណូមរ  នងិ

កា ងា ព្តូវរធវើបនតនងកដ ។ 

 វធធីសា្សត កដេរព្បើព្បាស់សព្មាប់វាយតនម្សមិទ្ធក្មមននកា អនុវតតកននកា សក្មមភារ ក្ែងុព្តមីាសទី្២ ឆ្ែ ាំ២០១៦ រនះ 

កនអក្រេើមូេោា ន ២ គ្ឺ៖  

១. សក្មមភារកា ងា សរព្មចបានរធៀបនឹងសក្មមភារកដេបានរព្ោងអនុវតត 

២. េទ្ធនេសរព្មចបានរធៀបនងឹសូចនាក្ រោេរៅ។ 

ក្ែុងរនាះកដ  កា នតេន់ិរទ្ាសវាយតនម្រេើវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ព្តូវបានកបងកចក្ជា ៣ ក្ព្មិត សព្មាប់រោេ

បាំណង និងចរងាក មសក្មមភារគ្ឺ៖ េអ (៩០%-១០០%), មធរម (៨០%-៩០%),  នងិ រខ្ាយ (រព្កាម ៨០%)។ 

  



 

 

8 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

២. េទ្ធ្េសសត្មច្បានត្បចាំត្រីមាសទ្៣ី 

២.១. សសងេបវឌ្ឍនភាពននការអនុវរតសចូ្នកររនឹ្ះ 

ក្. សូចនាក្ ននព្ក្បខ្ណឌ សូចនាក្ សមទិ្ធក្មមសហភារអ ឺ បុ 

កា អនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈដាំណាក្់កាេទី្៣រនះ ទ្ទួ្េបានកា ោាំព្ទ្រនីដគ្ូអភិវឌ្ឍ

ន៍មួយចាំននួ ជារិរសសរីសហភារអឺ  ុប។ ោ៉ា ងណាមិញ នដគ្អូភិវឌ្ឍក្៏បានចូេ ួមចាំកណក្ក្ែងុកា នតេ់ជាអនសុាសនន៍ានា

សព្មាប់កក្េមអកា អនុវតត ក្ែុងរោេបាំណងរដើមបធីានាបាននវូកា សរព្មចបានរោេរៅ ួម។ រេើសរីរនះ សហភារអឺ  បុក្៏

បានោក្់រចញនូវសូចនាក្ ចាំននួ០៨ សព្មាប់អងគភារាក្់រន័ធ រេើកា អនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុរនះ 

កដេជាក្មមវតថុមួយ កដេគ្ណៈក្មាម ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ ព្តូវតាមោនជាព្បចាាំព្តី

មាសនងកដ ។ 

វឌ្ឍនភារតាមសូចនាក្ នីមួយៗ ព្តូវបានក្ាំណតន់ូវក្ព្មតិហានភិយ័ ដូចខាងរព្កាម៖ 

• ក្ព្មិតទប (៨០% រៅ ៩៩%) ក្ាំណត់រោយរ័ណន៌បតង 

• ក្ព្មិតមធរម (៥០% រៅ ៧៩%) ក្ាំណត់រោយរ័ណ៌រេឿង 

• ក្ព្មិតខ្ពស់ (០% រៅ ៤៩%) ក្ាំណត់រោយរ័ណ៌ព្ក្ហម   

សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣រនះ កា អនុវតតសូចនាក្ ទាំង៨ មានេទ្ធនេដូចខាងរព្កាម៖ 

េ.រ 
េកេ័ណឌ ជាក់លាក ់

(សកមមភាព) 

អងគភាព

ទ្ទ្ួេបនទុក 
សូច្នករ ឆ្ែ ាំ២០១៦ វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្៣ី 

កត្មិរ 

ហានិ

ភ័យ 

១ 

កក្េមអគ្ុណភារ

សថ ិតិជាត ិ MoP 

សថ ិតិគ្ណរនយរជាតឆិ្ែ ាំ ២០១៥ ព្តូវ

បាននសរវនាយ ក្ែុងកខ្វធចឆកិា ឆ្ែ ាំ

២០១៦ 

បានបញ្ចប់ជានូ្វកា គ្ណរនយរជាតិ និង បាយកា ណ៍

សព្មាបឆ់្ែ ាំ២០១៥ កដេរព្ោងនសរវនាយក្ែុងកខ្វធចឆិកា 

ឆ្ែ ាំ២០១៦ (បា៉ា ន់.៩០%)។ 

 

២ 

កក្េមអព្បរ័នធ

រ័ត៌មានវធទ្ា

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញ

វតថុសាធា ណៈ 

 FMWG 

ព្បរ័នធ FMISព្តូវបានោក់្ឱ្រអនុវតត

រៅ ក្សហវ និង  តនាោ រា ធានរីខ្តត 

បានោក់្ឱ្រដាំរណើ កា ររញរេញ (៦ អគ្គនាយក្ោា ន 

និង ២៥  តនាោ រា ធានី រខ្តត) (១០០%)។ 
ោម ន 

បញ្ចបក់ា រ ៀបចាំគ្រព្មាង FMIS 

 ាំហានទ្ី២  

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង FMIS ដាំណាក់្កាេទ្២ី 

(៩០%)។ 

 

៣ 

រព្ងឹងសុព្កឹ្ត

ភារ និងតម្ា

ភារថវធកាននកា 

រនា ថវធការៅ

ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

GDSNAF 

កា រនា ហិ ញ្ញវតថុរោយភាា ប់

េក្េខ្ណឌ រៅព្កុ្ង ព្សុក្ ននកា អនុ

វតតមុខ្ងា សព្មាប់       វធស័យប ធសាថ

ន,អប់ ,ំសុខាភបិាេ និង 

អភិវឌ្ឍន៍ នបទ្ 

 អនុព្កឹ្តរសត ីរីកា ព្បគ្េម់ុខ្ងា នានាាក់្រ័នធនឹងកា  

ព្គ្ប់ព្គ្ងកា អប់ ំកុ្មា តូច កា អប់ បំឋមសិក្ា និង

កា អប់ ំរព្ៅព្បរ័នធឲ្រដេ់ ដាបាេព្កុ្ង ព្សុក្ ព្តូវ

បានោក់្ឲ្រអនុវតត 

 រសចក្តីព្ាងអនុព្កឹ្តរសត ីរីកា រនា ធនធានហិ ញ្ញវតថុ

មានភាា បេ់ក្េខ្ណឌ រៅ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាតិ ព្តូវ

បានោក់្ព្ប ុាំរិភាក្ា។  

សព្មាបក់ា អនវុតតសចូនាក្ រនះសរព្មចបាន ៨០%។  

 



 

 

9 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

៤ 
រព្ងឹងតម្ាភារ

ថវធកា 

GDEPFP 

TOFE និង GFS ព្បចាាំកខ្ ព្តូវ

នសរវនាយមនិយូ ជាង ៣កខ្រព្កាយ

ររេ បាយកា ណ៍ព្តូវបានបញ្ចប ់

បាននសរវនាយ TOFE និង GFS រទ្ៀងទត់តាមសូចនា

ក្ ក្ាំណត់។  

NAA 

នសរវនាយ បាយកា ណ៍    សវនក្មម

ព្បចាាំឆ្ែ ាំសត ីរីកា អនវុតតហិ ញ្ញវតថុ

 បស់រា  ោា ភិបាេក្មពុជា ព្តូវបាន

នសរវនាយមនិយឺតជាង៣កខ្ 

រព្កាយ បាយកា ណ៍សវនក្មមអនុម័

តរោយរា  ោា ភិបាេក្មពុជា 

បាននសរវនាយ បាយកា ណ៍ សវនក្មមរេើកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈឆ្ែ ាំ២០០៦-២០១៤ ប៉ាុកនតសហភារ

អ ឺ ុប គ្ឺរសែ ើសុាំឱ្រនសរវនាយ បាយកា ណ៍សវនក្មមរេើ

ចាប់ទ្ូទត់។  

(បានរ ៀបចាំក្ចិចព្ប ុាំរៅនថាទ្២ី៨ កខ្តលុា ឆ្ែ ាំ២០១៦) 

 

៥ 

បរងកើនកា អនុវតត

ថវធកាកនអក្រេើ

សមិទ្ធក្មម 

GDB 

បរងកើតយនតកា ព្តតតរិនតិរសព្មាប់

កា សាក្េបង កា អនុវតតថវធកាកនអក្

រេើសមទិ្ធក្មម 

ោម នវឌ្ឍនភារ 

(បានរ ៀបចាំកិ្ចចព្ប ុាំរៅនថាទ្ី១២ កខ្តុលា ឆ្ែ ាំ២០១៦)  

៦ 

 

 

 

រព្ងឹងព្បសិទ្ធ

ភារ និងមុខ្ងា 

សវនក្មម 

GDIA 

រសៀវរៅរោេកា ណ៍សត ីរីសវនក្មម

ននាក្ែុងព្តូវបានអនុមត័ 

រសៀវរៅរោេកា ណ៍សត ីរីសវនក្មមននាក្ែុងព្តូវព្តតតរិនិ

តរ និងកក្តព្មូវ (៧០%)។ 
 

អងគភារសវនក្មមននាក្ែុងព្តូវបាន

បរងកើតោ៉ា ងរហាចណាស់ ៨០%នន

ព្ក្សងួ សាថ ប័ន កដេព្គ្បដ់ណត ប់

ោ៉ា ងរហាចណាស់ ៥០% នន

ចាំណាយច នត  ួមបញ្ចូេ ព្ក្សួង

អប់  ំយុវ ន និងកី្ឡា 

ព្ក្សងួចាំននួ ២៨ បានបរងកើតអងគភារសវនក្មមននាក្ែុង 

រេើក្កេងកត ព្ក្សងួព្រះប មរា វា ាំង។ 

 

៧ 

 

រព្ងឹងកា 

ព្បមូេចាំណូេ 

GDEPFP 

And 

Revenue 

Agencies 

ចាំណូេច នតព្បចាាំឆ្ែ ាំរក្ើនរែើង ០,៥ 

រិនាុភាគ្ យ នន ន.ស.ស 

សរព្មចបាន ៧៩,៩% រធៀបនឹងរោេរៅ (កនអក្រេើ

កា គ្ណនា បស់អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយ   

រសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ) 
 

៨ 

 

 

បរងកើនតម្ាភារ

េទ្ធក្មមសាធា 

ណៈ 

GDPP 

កននកា េទ្ធក្មមព្បចាាំឆ្ែ ាំ បស់

ព្ក្សងួ សាថ ប័ន  មួទាំងឱ្កាសេទ្ធ

ក្មម (Procurement 

Opportunity) និងកា ព្បគ្េ់កិ្ចច

សនាព្តូវបាននសរវនាយរេើរគ្ហ

ទ្ាំរ័  បស់អគ្គនាយក្ោា នេទ្ធក្មម

សាធា ណៈ 

កននកា េទ្ធក្មម បស់អងគភារ     េទ្ធក្មម និង ឱ្កាស

ននេទ្ធក្មម  (រសចក្តី ូនដាំណឺងចូេ មួរដញនថ្) និង

រសចក្តី ូនដាំណឺងកា ព្បគ្េ់កិ្ចចសនា ព្តូវបាន

នសរវនាយរេើ      រគ្ហទ្ាំរ័  បស់ GDPP 

(www.gdpp.gov.kh)។ 

      ស បុសរព្មចបាន ៩០% 
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ខ្. សូចនាក្ សមទិ្ធក្មមគ្ន្ះឹននកនែក្ទ្១ី ព្បចាាំព្តមីាសទ្៣ី 

សូច្នករ សោេសៅ 
វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣   

ឆ្ែ ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣ 

 ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

១. េទ្ធនេចាំណូេក្ែុងព្សុក្ស បុ 

ជាបរណត ើ ៗកានក់តខ្តិរៅ ក្រោេ

រៅកដេបានអនមុត័រៅក្ែងុចាប ់

ហ ិញ្ញវតថ ុ

ចាំណូេក្ែុងព្សុក្ស ុបសរព្មច

បាន+/-៥% រធៀបនឹងរោេរៅ

កដេបានអនុមត័ក្ែងុចាប់ 

ចាំណូេក្ែុងព្សុក្សរព្មចបាន៖ 

 ព្តមីាសទ្ី១: ២៣,១% 

 ចាំណូេច នត : ២៣,៩% 

 ចាំណូេមេូធន (ក្ែុងព្សុក្) : 

៧,៣% 

 ព្តមីាសទ្២ី: ២៨,៩% 

 ចាំណូេច នត : ២៩,៧% 

 ចាំណូេមេូធន (ក្ែុងព្សុក្): 

៩,២% 

 ព្តមីាសទ្ី៣: ២៧,៦៩% 

 ចាំណូេច នត : ២៧,៤៩% 

 ចាំណូេមេូធន (ក្ែុងព្សុក្): 

៣២,៧% 

សព្មាបក់ា អនុវតតកននកា ព្បមូេ

ចាំណូេសា ររើរនធរធៀបនឹងកននកា 

ព្បចាាំព្តមីាសទ្ី៣ ៖ 

 គ្យនិង ោា ក្ ៖ ១២១% 

 រនធោ ៖ ១១១,៤៨% 

សព្មាបក់ា អនុវតតកននកា ព្បមូេ

ចាំណូេមនិកមនសា ររើរនធរធៀបនឹង

កននកា ៖ 

 ព្ទ្ររសមបតតិ ដា៖ ១០២,៤៩% 

 ឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ៖ 

១១៤,១៧% 

ចាំណូេក្ែុងព្សុក្សរព្មចបាន៖ 

 ព្តមីាសទ្ី១: ២៧,២% 

 ចាំណូេច នត : ២៥,២% 

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្) : 

៥.៥% 

 ព្តមីាសទ្២ី: ២៨,២% 

 ចាំណូេច នត : ២៨,៦% 

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្) 

៤,០% 

 ព្តមីាសទ្ី៣: ២៤,៧៣% 

 ចាំណូេច នត : ២៥,០៦% 

 ចាំណូេមូេធន (ក្ែុងព្សុក្) 

១១,៥% 

សព្មាបក់ា អនុវតតកននកា ព្បមូេ

ចាំណូេសា ររើរនធរធៀបនឹងកននកា 

ព្បចាាំព្តមីាសទ្ី៣ ៖ 

 គ្យនិង ោា ក្ ៖ ៩៩,៣២% 

 រនធោ ៖ ១១២,០៥% 

សព្មាបក់ា អនុវតតកននកា ព្បមូេ

ចាំណូេមនិកមនសា ររើរនធរធៀបនឹង

កននកា ៖ 

 ព្ទ្ររសមបតតិ ដា៖ ៩៧,៩៣% 

 ឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ៖ 

១៧០,៨៥% 

២. ោម នកា បរងកើតរែើងនវូបាំណេុ 

ក្ក្សាះថម ី(គ្តិ យៈររេ៦០នថា) 

បាំណេុក្ក្សាះព្តូវក្ព្មិតមនិឱ្រ

រេើសរី ២%ននចាំណាយស ុប 
ោម ន ោម ន 

៣. អាណាបក័្ជាបរណត ើ ៗអាចបញ្ហា    

ចាំណាយរៅតាមក្មមវធធចីាំណាយនងិ

កននកា សាចព់្បាក្ ់

សាថ នភារចាំណាយមនិព្តូវតិចជាងៈ 

 ព្តមីាសទ្ី១: ១៥% 

 ព្តមីាសទ្២ី: ៤៥% 

 ព្តមីាសទ្ី៣: ៦៧% 

 ព្តមីាសទ្ី៤: ៩៦% 

ចាំណាយថ វធកាជាតិសរព្មចបាន៖  

 ព្តមីាសទ្ី១:  ១៥,១៦% 

 ព្តមីាសទ្២ី:  ៣០,១០% 

 ព្តមីាសទ្ី៣:  ៥៧,៤៦%  

 

ចាំណាយថ វធកាជាតិសរព្មចបាន៖  

 ព្តមីាសទ្ី១: ១៤,៥៧% 

 ព្តមីាសទ្២ី: ៣២,៩៧%  

 ព្តមីាសទ្ី៣: ៥៧,៣៧%  
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

សូច្នករ សោេសៅ 
វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣   

ឆ្ែ ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣ 

 ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

 

ភាគ្ យននកា ទ្ូទត់ នូអែក្នគតន់គង់

និងបុគ្គេិក្តាមព្បរន័ធធនាោ មនិ 

ព្តូវតិចជាង៨០%ននចាំណាយស ុប 

 

 

 

ភាគ្ យននកា បង់ចាំណូេតាម យៈ 

ព្បរ័នធធនាោ មនិព្តូវតិចជាង 

៦០%ននចាំណូេស ុប 

 

 

 

កា ទ្ូទត់តាមព្បរន័ធធនាោ សរព្មច 

បាន៖  

 ព្តមីាសទ្ី១: ១០០% 

 ព្តមីាសទ្២ី: ១០០% 

 ព្តមីាសទ្ី៣: ១០០% 

 ព្ក្សងួចាំននួ ៣៦ ព្ក្សងួ សាថ ប័ន 

បានរបើក្របៀវតសតាមព្បរន័ធនាោ  

ព្តមីាសទ្១ី៖ 

ចាំណូេរនធគ្យ:  

 ៩២% បង់តាមធនាោ រោយ 

 អតិថិ ន 

 ៨%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ 

-ចាំណូេរនធោ : 

 ៩៨,៨% បង់តាមធនាោ រោយ 

អតិថិ ន 

 ១,២%បង់តាមធនាោ រោយ 

រនធោ  

ព្តមីាសទ្២ី៖ 

ចាំណូេរនធគ្យ:  

 ៩២,៦% បង់តាមធនាោ រោយ

អតិថិ ន 

 ៧,៤%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ 

-ចាំណូេរនធោ : 

 ៨៥% បង់តាមធនាោ រោយ    

អតិថិ ន 

 ១៥%បង់តាមធនាោ រោយ 

រនធោ  

ព្តមីាសទ្៣ី៖ 

ចាំណូេរនធគ្យ:  

 ៩២,៦% បង់តាមធនាោ រោយ

អតិថិ ន 

 

 

កា ទ្ូទត់តាមព្បរន័ធធនាោ សរព្មច 

បាន៖  

 ព្តមីាសទ្ី១: ១០០% 

 ព្តមីាសទ្២ី: ១០០% 

 ព្តមីាសទ្ី៣: ១០០% 

 ព្ក្សងួចាំននួ ៣៦ ព្ក្សងួ សាថ ប័ន 

បានរបើក្របៀវតសតាមព្បរន័ធនាោ  

ព្តមីាសទ្១ី៖ 

-ចាំណូេរនធគ្យ:  

 ៩៤,២% បង់តាមធនាោ រោយ

អតិថិ ន 

 ៥,៨% បង់តាមធនាោ រោយគ្យ 

-ចាំណូេរនធោ : 

 ៩៦,៩% បង់តាមធនាោ រោយ 

អតិថិ ន 

 ៣,១%បង់តាមធនាោ រោយ 

រនធោ  

ព្តមីាសទ្២ី៖ 

ចាំណូេរនធគ្យ:  

 ៩០,៤% បង់តាមធនាោ រោយ

អតិថិ ន 

 ៩,៦%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ 

-ចាំណូេរនធោ : 

 ៩៩,៧% បង់តាមធនាោ រោយ

អតិថិ ន 

 ០,៣%បង់តាមធនាោ រោយរនធ

ោ  

ព្តមីាសទ្៣ី៖ 

ចាំណូេរនធគ្យ:  

 ៩៣,៤% បង់តាមធនាោ រោយ

អតិថិ ន 



 

 

12 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

សូច្នករ សោេសៅ 
វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣   

ឆ្ែ ាំ២០១៥ 

វឌ្ឍនភាពត្រីមាសទ្ី៣ 

 ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

 ៧,៤%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ 

-ចាំណូេរនធោ : 

 ៩៨,៩០% បង់តាមធនាោ រោយ    

អតិថិ ន 

 ១,១%បង់តាមធនាោ រោយ 

រនធោ  

 ៦,៦%បង់តាមធនាោ រោយគ្យ 

-ចាំណូេរនធោ : 

 ៩៩,៨០% បង់តាមធនាោ រោយ

អតិថិ ន 

 ០,២%បង់តាមធនាោ រោយរនធ

ោ  

៤. ចាំណាយតាមព្បរភទ្ (សព្មាប់

បគុ្គេកិ្) កានក់តខ្តិរៅ ក្ថវធកា

កដេបានអនមុត័ 

 

េទ្ធនេចាំណាយរធៀបនឹងថវធកា

អនុមត័មនិព្តូវតិចជាង៖ 

 របៀវតសៈ ៩៨% 

 ទ្ាំនញិ/រសវាៈ ៩៥% 

 មូេធនៈ ៨៥% 

 

ចាំណាយថ វធកាជាតិសរព្មចបាន៖ 

ព្តមីាសទ្ី១ ៖ 

 របៀវតស:  ២២,៣៤% 

 ទ្ាំនញិ/រសវា: ៨,៥៤% 

 មូេធនៈ ១២,៧៥% 

ព្តមីាសទ្២ី ឆ្ែ ាំ២០១៥៖ 

 របៀវតស:  ៤៤,៥៤% 

 ទ្ាំនញិ/រសវា: ១៩,៦៨% 

 មូេធនៈ ២៨,៩២% 

ព្តមីាសទ្ី៣ ឆ្ែ ាំ២០១៥៖ 

 របៀវតស:  ៧២,២៥% 

 ទ្ាំនញិ/រសវា: ៤១,២៦% 

 មូេធនៈ ៤៨,៩៧% 

ចាំណាយថវធកាជាតិសរព្មចបានៈ 

ព្តមីាសទ្ី១ ៖ 

 របៀវតស: ១៨,៦៤% 

 ទ្ាំនញិ/រសវា: ៨,៨៨% 

 មូេធនៈ ១៤,២៥% 

ព្តមីាសទ្២ី ឆ្ែ ាំ២០១៦៖ 

 របៀវតស: ៤២,១៥% 

 ទ្ាំនញិ/រសវា: ២០,៣០% 

 មូេធនៈ ២៧,៤៥% 

ព្តមីាសទ្ី៣ ឆ្ែ ាំ២០១៦៖ 

 របៀវតស: ៦៨,៨៩% 

 ទ្ាំនញិ/រសវា: ៤០,៤៥% 

 មូេធនៈ ៥៤,៤៤% 

៥.ទ្និែនេចាំណូេរេើមេូោា នរនធ

កានក់តព្បរសើ ជាងមនុតាម យៈ កា 

កក្េមអព្បសទិ្ធភារននកា ព្បមេូ នងិ

កននកា រព្បើព្បាសព់្បភរចាំណូេ មនិ

កមនសា ររើរនធ 

កា  ួមចាំកណក្រៅក្ែុង ន.ស.ស នន 

ចាំណូេ ស ុបមានកា កក្េមអ

រោយ បរងកើនព្បមាណ ០,៥% ក្ែុង

មួយឆ្ែ ាំ 

 ចាំណូេសា ររើរនធ៖ ២៧,៨២% 

 រនធដា េ់ : ២៣,៧% 

 រនធព្បរោេ : ២៥,២% 

 ចាំណូេមនិកមនសា ររើរនធ : 

២៥,៤% 

 ចាំណូេសា ររើរនធ៖ ២៤,៥២% 

 រនធដា េ់ : ២១,៧% 

 រនធព្បរោេ : ២៦,៩% 

 ចាំណូេមនិកមនសា ររើរនធ : 

២៨,៤% 

 

៦. រាេក់នែក្សាំខាន់ៗ ននចាំណូេ នងិ     

ចាំណាយសាធា ណៈព្តវូបានោក្ ់

បញ្ចូេក្ែុងថវធកានងិគ្ណន ីបស់  

 ោា ភបិាេ  

មនិមានកនែក្សាំខាន់ៗកដេព្តូវបាន

ដក្រចញ 

មានចាំននួគ្ណនសី ុប៖ ៨២ គ្ណន ី មានចាំននួគ្ណនសី ុប៖ ៨៣ គ្ណន ី

 

  



 

 

13 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

បាំណកត្សាយេទ្ធ្េននការអនុវរតសចូ្នករ៖  

ក្. កា អនវុតតកា ព្បមេូចាំណូេសា ររើរនធ នងិមនិកមនសា ររើរនធ 

 

 អគ្គនាយក្ោា នគ្យនងិ ោា ក្ ក្មពុជា  

រោងតាមទិ្នែនយ័ បស់អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្ោា នគ្យនងិ ោា ក្ ក្មពុជាអនុវតតបាន ១.៦៥០.៧០០ 

លានរ ៀេទបជាងកននកា ព្បចាាំព្តមីាសទី្៣ ព្បមាណ ០,៦៨% កដេរសម ើនងឹ ២៤,៨៣% ននចាប់ថវធកាឆ្ែ ាំ២០១៦។ 

ព្បសិនរបើរធៀបកា អនុវតតព្បចាាំព្តមីាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៦ នងិព្តីមាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៥ កា អនុវតតចាំណូេមានកា រក្ើនរែើង 

២,៨៦%។ តាម យៈទិ្នែន័យ បស់អគ្គនាយក្ោា នគ្យនងិ ោា ក្ ក្មពុជា (រោយគ្ិតកតចាំណូេសា ររើរនធ) តរួេខ្ននកា បង់

ចាំណូេគ្យចូេ តនាោ ជាតកិ្ែុងព្តមីាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៦ រនះ សរព្មចបាន ១.៦៤៥.២៣៩ លានរ ៀេ ទបជាងកននកា  

១,០១% កដេសថ ិតក្ែុង ងវង់ +/-៥% រធៀបនឹងកា រព្ោងទុ្ក្ រោយសា កា អនុវតតោ៉ា ងមឺុងមា៉ា តន់ូវកា ព្តតតរនិតិររដើមទី្ ក្

ណាត េទី្ នងិចុងទី្ នងិបានោក្់ឱ្រអនុវតតកននកា សក្មមភារននកា ព្បមូេរនធអាក្  នងិព្បាក្រ់និ័យរេើោនយនតមានព្សាប់

ក្ែុងព្បរទ្សកដេមិនបានបាំររញកាតរវក្ិចចរនធនងិអាក្ ។  

 អគ្គនាយក្ោា នរនធោ   

រោងតាមទិ្នែនយ័ បស់អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្ោា នរនធោ  (ចាំណូេសា ររើរនធថាែ ក្់ជាតិ) អនុវតតបាន 

១.១៨២.៨០៦ លានរ ៀេ ខ្ពស់ជាងកននកា ព្បចាាំព្តមីាសទី្៣ ព្បមាណ ១២,០៥% កដេរសម ើនងឹ ២៤,១០% ននចាប់ថវធ

កា។ ព្បសិនរបើរធៀបកា អនុវតតព្បចាាំព្តមីាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៦ នងិព្តីមាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៥ កា អនុវតតចាំណូេមានកា រក្ើនរែើង 

២០,១៦%។ តាម យៈទិ្នែនយ័ បស់អគ្គនាយក្ោា នរនធោ  (រោយគ្ិតកតចាំណូេសា ររើរនធថាែ ក្់ជាតិ) តួរេខ្ននកា បង់

ចាំណូេរនធោ ចូេ តនាោ ជាតិក្ែុងព្តមីាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៦ រនះ សរព្មចបាន ១.១៩១.៩៦៣,២ លានរ ៀេ កដេរសម ើ 

១២,៩២% ននកននកា ព្បចាាំព្តីមាសទី្៣ ឬរសម ើ ២៤.២៩% ននចាប់ថវធកា។ កា រព្ងងឹកា អនុវតតចាប់រនធោ  នងិរព្ងងឹកា 

អនុវតតយុទ្ធសា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ នងិក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ គ្ ឺាំ ុញឱ្រចាំណូេរនធោ មាន

ក្ាំរណើនជាេាំោប់។ 

 ចាំណូេមនិកមនសា សាររើរនធ  

រោងតាមទិ្នែន័យ បស់អគ្គនាយោា ន តនាោ ជាតិ (រោយមិនបញ្ចូេចាំណូេរអីគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ) ចាំណូេ

មិនកមនសា ររើរនធអនុវតតបាន ៤២៦.៤៩៧ លានរ ៀេ ទបជាងកននកា  ២,០៧% ឬរសម ើនងឹ២៤.៨៣% ននចាប់ថវធកាឆ្ែ ាំ
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

២០១៦។ ព្បសិនរបើរធៀបកា អនុវតតព្បចាាំព្តមីាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៦ នងិកា អនុវតតព្តមីាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៥ ចាំណូេមានក្ាំរណើន 

១៤,៦០%។ កា ធ្ាក្់ចុះ ននចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ ក្ែងុព្តមីាសទី្៣រនះ គ្រឺោយសា កត ដូវរនះ គ្ឺជា ដូវបិទ្រនសាទ្ 

កដេរធវើឱ្រចាំណូេនេរនសាទ្មានកា ធ្ាក្់ចុះ នងិ ះឥទ្ធិរេដេ ់ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ។ 

អគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មមហ ិញ្ញវតថមុានព្បភរចាំណូេចាំននួ ៣ គ្ឺ (១) ចាំណូេកាតរវក្ិចចរីកាសុីណូ, (២) ចាំណូេ

កាតរវក្ិចចរីរឆ្ែ ត នងិ (៣) ចាំណូេរីអាជាា បណណកាសុីណូ។  រោងតាមទិ្នែនយ័ បស់អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាត ិ(មិនគ្តិ

បញ្ចូេចាំណូេមក្រីអាជាា ប័ណណ រោយចាំណូេរនះ ព្តូវោក្់ក្ែងុចាំណូេអាជាា ប័ណណជាមួយព្ក្សួង សាថ ប័ន), ចាំណូេព្បមូេ

បានចាំននួ ៩៩.៣៩៣ លានរ ៀេ ខ្ពស់ជាងកននកា  ៧០,៨៥% ឬ រសម ើនងឹ៧៣.៧១% ននចាប់ថវធកា។ កា រក្ើនរែើងនន

ចាំណូេ រោយកា  ឹតបនតងឹកា ចុះព្តតតរនិិតរបណាត  កាសុណូី នងិកា  ាំ ញុឱ្របង់ចាំណូេព្បចាាំកខ្បានទនរ់រេរវលា ជា

រិរសសកាសុីណូកដេបង់មតងមួយព្តមីាស។ 

ខ្. បាំណេុក្ក្សាះ 

ោម នកា បរងកើតរែើងនូវបាំណេុក្ក្សាះថមី របើគ្ិត យៈររេ៦០នថា ចាប់រអីាណតតិរបើក្នតេ់ព្បាក្ប់ានចូេ តនាោ ជាតិ

 ហតូដេន់ថាទូ្ទត។់ រនះបងាា ញថាដាំរណើ កា ទូ្ទត ់ នងិសាថ នភារសាច់ព្បាក្ ់មានេក្េណៈេអព្បរសើ ជាងមុន នងិខិ្ត តិ

រៅ ក្នោិមអនត ជាតនិនកា ក្ាំណត់បាំណេុក្ក្សាះ។ 

គ្. ចាំណាយថវធកាជាត ិ

កា អនុវតតចាំណាយសព្មាប់ព្តមីាសទី្៣ គ្ឺសរព្មចបាន ៥៧,៣៧% ននចាប់ថវធកា រាេគ្ទឺបជាង ៩,៦៣%។ ព្ក្សួង-

សាថ ប័នមួយចាំននួ កដេអនុវតតថវធកាសព្មាប់ព្តីមាសទី្៣ បានតិចជាងរោេរៅ ៦៧% រធៀបនងឹចាប់ថវធកា មានដូចតរៅ

៖  
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 

 

រោយកែក្  ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ (រា ធាន-ីរខ្តត, ព្ក្ុង-ព្សុក្ នងិ ុាំ-សងាក ត់) អនុវតតបាន៤៨,០៦%។ 

 . ចាំណាយតាមព្បរភទ្ 

ចាំណាយតាមព្បរភទ្សរព្មចបាន ដូចតរៅ៖ របៀវតស មាន ៦៨,៨៩%, ទ្ាំនញិ/រសវា មាន ៤០,៤៥% និង មេូធន មាន 

៥៤,៤៤%។ 
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

៣. វឌ្ឍនភាពននការអនុវរតក្នការសកមមភាពតាមក ែ្កនីមួយៗ 

ក ែ្កទ្ី១៖ បនតពត្ងឹងភាពស ឿទ្កុច្ិរតននថវិកា 

 ភាររ ឿទុ្ក្ចិតតននថវធកា  បានអនុវតត នងិសរព្មចរជាគ្ ័យរេើ ាំហានទី្១ ននដាំណាក្់កាេទី្១ នាឆ្ែ ាំ២០០៨ និង

បានបនតកា រព្ងឹងជាបនតបនាា ប់ក្ែុងដាំណាក្ក់ាេទី្២។ ក្ែុងដាំណាក្់កាេទី្៣រនះ ភាររ ឿទុ្ក្ចិតតននថវធកា ក្៏រៅកតជារោេ

រៅសាំខាន់មួយក្ែងុកនែក្ទាំង៥ ននកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទី្៣ កដេព្តូវបនតរព្ងងឹ និងចូេ ួមចាំកណក្រអីងគភារ

ននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ និងព្ក្សួងសាថ ប័ន។ ក្ែុងកា បនតរព្ងឹងភារទុ្ក្ចិតតននថវធកា ក្ែុងដាំណាក្ក់ាេទី្៣រនះ មាន

រោេបាំណងចមបងចាំននួ៤ គ្ ឺ(១) បនតរព្ងងឹកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេនងិកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ, (២) បនតរព្ងងឹកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ, (៣) រព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្ន់ងិគ្ណនី នងិ (៤) កក្េមអកា អនវុតតថវធកានិងរព្ងងឹកា អនុវតតចាំណា

យ។ ជាក្់កសតង រដើមបីសរព្មចបាននូវរោេបាំណងខាងរេើ រោេបាំណងចាំននួ ៤ នងិចរងាក មសក្មមភារចាំននួ ៩ ព្តូវបាន

ោក្់រចញក្ែងុកននកា សក្មមភារ ួម នងិចូេ ួមអនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនងិហ ិញ្ញវតថសុាធា 

ណៈ, អគ្គនាយក្ោា នគ្យនិង ោា ក្ ក្មពុជា, អគ្គនាយក្ោា នរនធោ , អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដានិងចាំណូេមិនកមន

សា រីរនធ, អគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថុ, អគ្គនាយក្ោា នថវធកា, អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្

ោា នេទ្ធក្មមសាធា ណៈ, អគ្គរេខាធិកា ោា ន ក្សហវ នងិព្ក្ុមកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាងព្បរន័ធរ័តម៌ានវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងវធស័

យហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ (FMWG)។ 

 

ក ែ្កទ្ី១ ច្ាំនួន 

រោេបាំណង ៤ 

ចរងាក មសក្មមភារ ១៤ 

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ. ១១ 

 

តាម យៈកា វាយតនម្រេើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្តីមាសទី្៣ រនះ កនែក្ទី្១ សរព្មចបាន ៧១% និងមានេទ្ធនេ

សរងេបដូចខាងរព្កាម៖ 

 រោេបាំណង ១១៖ បនតរព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ងចាំណូេនងិកា អនវុតតកននកា ព្បមេូចាំណូេ 

 រោេបាំណងរនះមាន ០៣ ចរងាក មសក្មមភារ កដេព្តូវអនវុតតរោយ អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនិង

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោា នគ្យនិង ោា ក្ ក្មពុជា, អគ្គនាយក្ោា នរនធោ , អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដានងិ

ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ, អគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មមហ ិញ្ញវតថុ នងិអគ្គរេខាធិកា ោា ននន ក្សហវ។ កា រព្ងងឹកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេ នងិកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ គ្ជឺាកា ធានាបាននូវកា អនុវតតចាំណូេព្បចាាំព្តីមាសមានភារ េនូ 
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

នងិអាចបា៉ានស់ាម នបានកដេសថតិក្ែងុក្ព្មិតេរមអៀង +/-៥%។ ជាក្ក់សតង ក្ែងុព្តមីាសទី្៣ រោេបាំណងរនះសរព្មចបាន 

៧៤%  ក្ែងុរនាះ ចរងាក មសក្មមភារ ១១.១.អនុវតតរោេនរោបាយចាំណូេ យៈររេមធរម នងិយុទ្ធសា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ 

៧៥%, ១១.២ បនតកក្េមអរោេនរោបាយនងិ ដាបាេគ្យ, រនធោ  និងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធនងិព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

៦៧%, នងិ ១១.៣. រព្ងឹងកា រាក្ ចាំណូេ ៧៩%។ 

 

កនែក្ទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្១១ ៨៨% ៧៧% ៧៤% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១១.១ ៧៨% ៨៦% ៧៥% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១១.២ ៨៨% ៨១% ៦៧% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១១.៣ ៩៧% ៦៣% ៧៩% 

 

 ជាវឌ្ឍនភារ កា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេ និងកា អនវុតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ មិនបានសរព្មចតាមរោេ

រៅររញរេញរែើយ។ រនះរោយសា កតមានសក្មមភាររសា ើ កតាក្់ក្ណាត េននសក្មមភារស ុប មិនសរព្មចបានររញ

រេញតាមសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត។់ ប៉ាុកនត របើកនអក្រេើសមិទ្ធនេជាក្់កសតង ននក្ិចចខិ្តខ្ាំព្បឹងកព្បង  បស់អគ្គនាយក្ោា ន នងិ

អងគភារាក្រ់ន័ធ ក្ែុងកា ចេូ មួចាំកណក្ោាំព្ទ្ដេក់ា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេ នងិកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ 

គ្ួ បញ្ហា ក្ឱ់្ររ ើញថា មានវឌ្ឍនភារសាំខាន់គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ។់ 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១១.១. “អនុវតតរោេនរោបាយចាំណូេ យៈររេមធរម និងយុទ្ធសា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ” បានចូេ ួម

អនវុតត រោយអគ្គនាយក្ោានរោេនរោបាយរសដាក្ចិចនងិហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោានគ្យនងិ ោា ក្ ក្មពុជា, អគ្គ

នាយក្ោា នរនធោ , អគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថ,ុ អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតត ិដានងិចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ 

នងិអគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្សហវ។ ជាវឌ្ឍនភារ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបានកត ៧៥% ប៉ាុរណាណ ះកដេសថ ិតក្ែងុក្ព្មិត

រខ្ាយរៅរែើយ ប៉ាុកនតរបើកនអក្រេើសមិទ្ធនេជាក្់កសតង គ្ួ បញ្ហា ក្់ឱ្ររ ើញថា មានវឌ្ឍនភារសាំខាន់ៗគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ។់ 

 ជាក្់កសតង  បាយកា ណ៍ព្តតតរនិិតរ និងវាយតនម្កា អនុវតត “យុទ្ធសា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេមធរម ២០១៤-

២០១៨” ព្បចាាំឆ្មាសទី្១ ព្តូវបានរ ៀបចាំរែើង និងបងាា ញឱ្ររ ើញរីកា រក្ើនរែើងននសមតថភារ បស់ ដាបាេសា ររើរនធ 

ក្ែុងកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ។ រោងតាម បាយកា ណ៍រនះ បានបងាា ញឱ្ររ ើញរទ្ៀតថា ចាំណូេសា ររើរនធព្តូវ

បាន ំរងឹទុ្ក្ថានងឹមានក្ាំរណើនខ្ពស់ខ្ាាំងរធៀបនងឹកននកា  រោយសា កតក្ាំរណើនេអននរសដាក្ិចច និងកា រព្ងងឹកា រោ រ

ចាប់ និងវបបធម៌បងរ់នធ។ ទ្នាមឹនងឹរនះ រដើមបោីាំព្ទ្ដេក់ា អនុវតតរោេនរោបាយចាំណូេ យៈររេមធរម នងិយុទ្ធសា្សត

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ េិខ្តិបទ្ោា នគ្តយិុតតសាំខាន់  ៗមួយចាំននួ ក្ាំរុងព្តូវបានសិក្ា រ ៀបចាំជារសចក្តីព្ាង និងបញ្ាូនរៅថាែ ក្់ដឹក្នាាំ

អគ្គនាយក្ោា ន រដើមបីរនិតិរ រិភាក្ា នងិសរព្មច។ ក្ែងុរនាះ  ួមមាន៖ 



 

 

18 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 រសចក្តីព្ាងរេើក្ទី្១ ននសារាច កណនាាំសត រីីកា រនា នថ្ (Transfer Pricing Guideline) ព្តូវបានរ ៀបចាំ រហើយ

ក្ាំរងុព្តតតរនិតិររែើងវធញជាភាសាអង់រគ្្ស 

 សារាច កណនាាំសត រីីកា អនុវតតកា រសុើបអរងកតបទ្រេមើសសា ររើរនធ ព្តូវបានរ ៀបចាំ នងិបកនថមធាតុចូេជាបនតបនាា ប់។  

 ាក្់រ័នធរៅនឹង កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ័យគ្យ រ ើញថា មិនទន់មានវឌ្ឍនភារគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ់រៅរែើយរទ្ រៅ

ក្ែុងព្តមីាសទី្៣រនះ។ ចាំរាះកា តរម្ើងព្បរ័នធទិ្នែនយ័ព្គ្ប់ព្គ្ងហានិភ័យគ្យរៅតាមកា ធោេ័យគ្យ អគ្គនាយក្ោា ន ាំនាញ

ក្ាំរងុសិក្ារអីាទិ្ភារកា ធោេយ័ ក្ែងុកា ោក្់ឱ្រអនវុតតរៅរែើយ។ ទ្នាមឹនងឹរនះ មុខ្ងា តភាា ប់ បស់ព្បរន័ធទិ្នែនយ័ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហានភិយ័គ្យ ជាមួយនឹងព្បរ័នធអាសីុគ្ូោ ព្តូវបានអភិវឌ្ឍន៍រែើង និងសរព្មចបានកត ៥០% ប៉ាុរណាណ ះ ននរោេរៅសូ

ចនាក្ ព្បចាាំព្តមីាសទី្៣ រោយសា កតមានអាទិ្ភារកា ងា ចាាំបាច់រនសងរទ្ៀត។ 

 ជា ួម របើរទះបីជាវឌ្ឍនភារននចរងាក មសក្មមភាររនះសថ ិតក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ សូចនាក្ គ្ន្ឹះសាំខាន់ៗ មួយ

ចាំននួ ព្តូវបានសរព្មចតាមកា  រំឹងទុ្ក្ ជារិរសសគ្េឺទ្ធនេននកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ កដេឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញ

តាម យៈយុទ្ធសា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេមធរម ២០១៤-២០១៨  បស់រា  ោា ភិបាេក្មពុជា។ ោ៉ា ងណាមិញ អគ្គនាយក្

ោា ន ាំនាញព្តូវបនតសរព្មចសក្មមភារកដេរៅរសសសេ់ឱ្រ ួចរាេ់ រៅព្តីមាសទី្៤ ខាងមុខ្ រដើមបីធានាកា សរព្មច

បាននូវរោេរៅព្បចាាំឆ្ែ ាំ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី១.២. “បនតកក្េមអរោេនរោបាយ នងិ ដាបាេគ្យ រនធោ  នងិចាំណូេមនិកមនសា ររើរនធ នងិព្ទ្ររ

សមបតត ិដា” បានចូេ ួមអនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នគ្យនងិ ោា ក្ ក្មពុជា, អគ្គនាយក្ោា នរនធោ , អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររ

សមបតតិ ដានងិចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ នងិអគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្សហវ ក្ែុងព្តមីាសទី្៣រនះ។ ជាវឌ្ឍនភារ ចរងាក ម

សក្មមភាររនះ សរព្មចបានកត ៦៧% ប៉ាុរណាណ ះ កដេសថ ិតរៅក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ។ ប៉ាុកនតរបើរោងតាមសមិទ្ធនេជាក្់

កសតង គ្ួ បញ្ហា ក្ថ់ា បទ្បបញ្ញតតិសាំខាន់ៗកដេោាំព្ទ្ដេ់កា កក្េមអរោេនរោបាយ និង ដាបាេរនធោ  ព្តូវបានរ ៀបចាំ 

និងសរព្មចបានតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំព្តមីាស។ ក្ែងុរនាះ  ួមមាន៖ 

 បទ្បបញ្ញតតិសត ីរ ី រនធរេើចាំណូេ ូបវនតបុគ្គេ ព្តូវបានសិក្ាព្សាវព្ជាវក្ែងុក្ព្មិតព្ក្ុមកា ងា  និងចាប់រនតើមរធវើកា 

សិក្ាសមិទ្ធភារ ជាមួយ ាំនាញកា ព្បរទ្សស ុយកអត 

 រសចក្ដីព្ាងព្បកាសរេើក្ទី្៣សត ីរីកា យក្រនធរេើរសវាដឹក្ ញ្ាូនអនត ជាតិ ព្តូវបានរ ៀបចាំក្ែងុក្ព្មិតព្ក្ុមកា ងា  

 រសចក្ដីព្ាងសារាច កណនាាំសត រីី វធសាេភារននកា អនុវតតអាក្ រេើតនម្បកនថមតាមអព្តាសូនរភាគ្ យ និងអ.ត.ប.ជា

បនាុក្ បស់ ដាចាំរាះអងគកា អនត ជាតពិ្តូវបានរនិតិរសរព្មចរោយអគ្គនាយក្ោា នរនធោ  

 រសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីរី កា បាំររញបកនថមកាតរវក្ិចចសា ររើរនធចាំរាះសហព្ោសកដេអនុវតតគ្រព្មាងរព្ចើន (Multi-

Qualified Investment Project) ព្តូវបានរ ៀបចាំ និងបញ្ាូនរៅថាែ ក្់ដឹក្នាាំ ក្សហវ រដើមបរីនិិតរនងិសរព្មច។  

 ទ្នាឹមរនះ រដើមបី ួយសព្មតេដេ់កា បង់រនធ កា ធោេ័យនតេរ់័ត៌មានតាមទូ្ ស័រា និងកា ធោេ័យទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងសាធា ណៈ 

នននាយក្ោា នរសវាអែក្ជាប់រនធ និងបាំណេុរនធ  បស់អគ្គនាយក្ោា នរនធោ ក្ាំរុងព្តូវបាន រ ៀបចាំរែើង តាម យៈកា 

រ ៀបចាំជាព្បកាសសត ីរកីា រ ៀបចាំ និងកា ព្បព្រឹតតរៅនននាយក្ោា នរសវាអែក្ជាប់រនធ នងិបាំណេុរនធ។ ជាវឌ្ឍនភារ ព្បកាស



 

 

19 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

រនះព្តូវបានោក់្ ូនថាែ ក្់ដឹក្នាាំននអគ្គនាយក្ោា នរនធោ  រដើមបីរិនិតរ និងសរព្មច។ គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េន់ងកដ  បញ្ា 

រិរព្ោះរោបេ់រនធរៅតាមសាខារនធោ ខ្ណឌ  (ខ័្ណឌ ចាំកា មន និងខ្័ណឌ ដូនររញ) ក្៏ព្តូវបានរ ៀបចាំរែើងជាបរណត ើ ៗ 

 ួចរាេ់ព្បមាណ ៥០%។ 

 ាក្រ់ន័ធនងឹកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ គ្ួ បញ្ហា ក្ថ់ាមានវឌ្ឍនភារគ្ួ ឱ្រក្តស់មាគ េ។់ ក្ែងុរនាះ កា 

រក្ៀ គ្ ចាំណូេរីអា ីវក្មមកាសីុណូ និងកេបងភាែ េ់ព្គ្ប់ព្បរភទ្ ក៏្ព្តូវបានរព្ងឹងព្បសិទ្ធភារជាបនតបនាា ប់ តាម យៈកា 

ចុះព្តតតរិនិតរជាព្បចាាំព្តីមាស និងឆុ្្ះបញ្ហា ាំងឱ្ររ ើញតាម យៈេទ្ធនេនន បាយកា ណ៍ព្បមូេចាំណូេព្បចាាំព្តីមាស

ទី្៣។ ព្សបោែ រនះកដ  រសចក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរសត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ និង

បានោក្់ឆ្្ងក្ិចចព្ប ុាំអនត អគ្គនាយក្ោា នននាក្ែុងព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ ក្ែុងព្តីមាសទី្៣ រនះ។ សូមគ្ូសបញ្ហា ក្់នង

កដ ថា កា រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងអនុព្ក្ឹតរសត រីិកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធរនះ ជាសក្មមភារថមី មិនមានរៅក្ែុង

កននកា សក្មមភារ បស់អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដា នងិចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ កដេបានរព្ោងទុ្ក្រែើយ ប៉ាុកនត

កា ងា រនះ ព្តូវបានអនុវតត ាំនួសឱ្រ កា រ ៀបចាំចាប់សត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ រោយរោងតាមអនុ

សាសន៍ បស់ផ្ក្ឧតតមបណឌ តិរទ្ស ដាម្នតី។ 

 រោយកែក្ចាំរាះកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា រសចក្តីព្ាងចាប់សត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា មិនទនព់្តូវបាន

សរព្មចរោយអនត ព្ក្សួងរៅរែើយ រោយតព្មូវឱ្រមានធាតចូុេបកនថម។  

 ជា ួម របើរទះបីជា វឌ្ឍនភារជាភាគ្ យ សថ ិតក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ សមិទ្ធនេជាក្់កសតង បស់អគ្គនាយក្ោា ន

បានឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញរកី្ិចចខិ្តខ្ាំព្បឹងកព្បង បស់អគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធ ក្ែុងកក្េមអរោេនរោបាយ នងិ ដាបាេចាំណូេ

សា ររើរនធ និងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ តាម យៈកា រ ៀបចាំបទ្បបញ្ញតតិរនសងៗោាំព្ទ្។ ោ៉ា ងណាមិញ អគ្គនាយក្ោា ន ាំនាញ

កដេាក្់រន័ធក្៏ព្តូវ ាំ ញុកា ងា រសសសេឱ់្រ ួចរាេ់ រៅព្តមីាសទី្៤ រនះ រដើមបីសរព្មចឱ្របានតាមរោេរៅកដេបាន

ក្ាំណត់ទុ្ក្សព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០១៦។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី១.៣. “រព្ងងឹកា រាក្ ណ៍ចាំណូេ នងិមា៉ា ព្ក្រូសដាក្ចិច” បានចូេ ួមរ ៀបចាំោាំព្ទ្រោយអគ្គនាយក្ោា នរោេ

នរោបាយរសដាក្ិចច និងហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈ អគ្គនាយក្ោា នគ្យនងិ ោា ក្ ក្មពុជា និងអគ្គនាយក្ោា នរនធោ  ក្ែុងព្តមីាសទី្

៣ រនះ។ ជាវឌ្ឍនភារ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន ៧៩% កដេសថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ ប៉ាុកនតរបើកនអក្រេើសមិទ្ធ

នេជាក្់កសតង គ្ួ បញ្ហា ក្់ថា មានវឌ្ឍនភារគ្ន្ឹះសាំខាន់ៗ គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ់ជារព្ចើន។  

 ាក្់រន័ធនឹងកា រព្ងឹងកា រាក្ ណ៍ចាំណូេ ម៉ាកូដេរាក្ ណ៍ចាំណូេ  បស់អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចច 

នងិហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ បានបងាា ញឱ្ររ ើញថាគ្ម្ាត វាងកា រាក្  នងិកា អនុវតតចាំណូេ មានក្ព្មិតទប កដេមិនតព្មូវ

ឱ្រមានកា កក្េមអបកនថមរនាះរែើយ ក្ែងុព្តមីាសទី្៣ រនះ។ ប៉ាុកនត អគ្គនាយក្ោា ន ាំនាញ នងឹបនតតាមោនបកនថមរទ្ៀតរៅព្តមីាស

បនាា ប់ រោយធានាឱ្របាននូវសុព្ក្ឹតភារននកា រាក្ ណ៍ចាំណូេ។ ព្សបោែ រនះកដ  គ្ព្មូរាក្ ណ៍ចាំណូេ  បស់អគ្គ

នាយក្ោា នរនធោ  ក្៏ព្តូវបានសាក្េបង និងរនិិតរោក្់ឱ្រអនុវតតនងកដ ។ 



 

 

20 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 ទ្នាឹមនឹងរនះ ាក្់រ័នធរៅនឹងកា រព្ងឹង និងកា វាយតនម្មា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច អគ្គនាយក្ោា ន ាំនាញបានរ ៀបចាំនូវ

 បាយកា ណ៍វាយតនម្វឌ្ឍនភារមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចចាក្់ក្ណាត េឆ្ែ ាំ ២០១៦ បានរោយរជាគ្ ័យ ជាភាសាកខ្ម  នងិភាសា

អង់រគ្្ស នងិបាននសរវនាយរៅរគ្ហទ្ាំរ័ ព្ក្សួងរសដាក្ិចច នងិហិ ញ្ញវតថុ សព្មាប់សាធា ណៈ ន។  

 ជា ួម របើរទះបីជាវឌ្ឍនភារជាភាគ្ យ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ រព្កាម ៨០% រនះមិនបញ្ហា ក្់រភីារថមថយនន

កា អនុវតតកននកា សក្មមភារ បស់អគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធរែើយ។ កា ធ្ាក្់ចុះននរនិាុរនះ គ្រឺោយសា កត សិកាេ សាលាចាំននួ

រី  មិនទន់បានរ ៀបចាំរៅក្ែងុព្តមីាសទី្៣រនះ គ្ឺ (១)សិកាេ សាលាប្ញ្ហា បចាំរណះដងឹដេអ់គ្គនាយក្ោា នព្បមូេចាំណូេ

ាក់្រ័នធ និង (២)សិកាេ សាលាសត ីរីកា រ ៀបចាំទ្ព្មង់រាក្ ណ៍ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធដេ់ព្ក្សួង-សាថ ប័នាក្រ់ន័ធ ។ 

កា ខ្ក្ខានមិនបានរ ៀបចាំសិកាេ សាលារនះ គ្ឺរោយសា កតអាទិ្ភារកា ងា  និងរោយសា កតទ្ព្មង់រាក្ ណ៍ចាំណូេមិន

កមនសា ររើរនធមិនទនម់ានេក្េណៈព្ ងុរព្ជាយសព្មាប់រ ៀបចាំសិកាេ សាលាបាន។ 

 ជារសចក្តីសនែិោា ន រទះបីជាសក្មមភារសាំខាន់ៗ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំព្តីមាស  វឌ្ឍន

ភារននរោេបាំណងរនះមានព្តឹមកត ៧៤% ប៉ាុរណាណ ះកដេសថតិរៅក្ែុងក្ព្មតិរខ្ាយរៅរែើយ។ រនះបណាត េមក្រី

សក្មមភារនិងសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញមួយចាំនួន មិនអាចអនុវតតបាន និងព្តូវបានកក្កព្បជាសក្មមភារថមី និងសូច

នាក្ ថមីកដេមិនមានរៅក្ែុងកននកា សក្មមភារកដេបានោក្រ់ចញ។ ទ្នាឹមនឹងរនះ សក្មមភារ និងសូចនាក្ មួយចាំននួ មិន

បាននតេ់ភារជាមាច ស់ដេ់អគ្គនាយក្ោា ន និងអងគភារទ្ទួ្េបនាុក្អនុវតតរនាះរែើយ កដេគ្ួ មានកា ព្តតតរិនិតរ តាមោន 

នងិក្ិចចសព្មបសព្មតេខ្ពស់មួយបកនថមរទ្ៀត។ សក្មមភារទាំងរនាះ មានដូចជា កា រ ៀបចាំព្បកាស ួមសត ីរកីា កក្សព្មតេក្ព្មង

រសវាសាធា ណៈ នងិ ងាវ ន់រេើក្ទឹ្ក្ចិតត បស់អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដានងិចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ នងិកា នតេម់តិ

ព្បឹក្ាចាប់ក្ែុងព្ក្បខ្ណឌ យទុ្ធសា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេមធរម បស់អគ្គរេខាធកិា ោា នននក្សហវជារដើម។ 

 រោេបាំណង ១២៖ កា បនតរព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ងបាំណេុ 

 កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុសាធា ណៈ សាំរៅដេ់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងរេើរាេព់្បតិបតតិកា  បស់ ោា ភបិាេាក្រ់ន័ធនឹងកា ខ្ចីព្បាក្់

រីរគ្, កា ឱ្រព្បាក្់រគ្ខ្ចី, កា របាះនាយនងិកា ោក្េ់ក្់មូេបព្ត ដា, កា របាះនាយនិងោក្់េក្់បណណ ដាអធិបរតយរ, កា ធា 

នា, កាតរវក្ិចចបាំណេុជាយថារហតុ, កា ទូ្ទត់រសវាបាំណេុ, កា រ ៀបចាំ ចនាសមព័នធបាំណេុរែើងវធញ, កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហានភិ័យ

, កា វធនិរោគ្រោយរព្បើអតិរ ក្សាច់ព្បាក្់ ឬអតិរ ក្ថវធកា នងិព្បតិបតតិកា រនសងៗរទ្ៀតាក្រ់ន័ធនឹងបាំណេុសាធា ណៈ។ 

 អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបោីាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ៖ 

  



 

 

21 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

កនែក្ទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្១២ ៧៣% ៨៣% ៥៣% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១២.១ ៩៣% ១០០% ៦៧% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១២.២ ៥០% ៧៥% ០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១២.៣ ៧០% ៧៣% ៧៥% 

 

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី២.១. “អនវុតតយទុ្ធសា្សត ព្គ្បព់្គ្ងបាំណេុព្បក្បរោយស័ក្កសិិទ្ធភារ នងិព្បសិទ្ធភារ” បានចូេ មួរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នគ្យនងិ ោា ក្ ក្មពុជា, អគ្គនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតនិងិព្គ្ប់ព្គ្ង

បាំណេុ និងអគ្គរេខាធិកា ោា ន ក្សហវ។ ជាេទ្ធនេ ចរងាក មសក្មមភាររនះសរព្មចបាន ៦៧% កដេបានចូេ ួម

ចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួចាំននួដូចជា អគ្គនាយក្ោា នគ្យ នងិ ោា ក្ ក្មពុជាបានចាប់រនតើមអនុវតតបាំណេុតងឹទ ក្ែងុឆ្ែ ាំ 

រោយបានរចញេិខិ្តឱ្រព្ក្ុមហ ុនចូេមក្រោះព្សាយ   ឯផ្អគ្គនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតនិិងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ ក្៏

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងព្រឹតតិបព្តសថ ិតិបាំណេុសាធា ណៈរេខ្រ ៀងទី្២ នងកដ ។ រោយកែក្ រសចក្តីព្ាងសតងោ់ នតីិ វធធី

ព្បតិបតតកិា  សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុសាធា ណៈ ក្៏មិនទន់មានវឌ្ឍនភារគ្ួ ឱ្រក្តស់មាគ េ់រែើយ រោយសា កតមានកា 

កក្សព្មតេរេើ ចនាសមពន័ធននាក្ែុងននអគ្គនាយក្ោា នថវធកា កដេតព្មូវឱ្រសូចនាក្ មួយចាំននួព្តូវបានរ ៀបចាំកក្សព្មតេរែើង

 វធញសព្មាប់អគ្គនាយក្ោា នថមីគ្ឺអគ្គនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ។ ជា ួម ចរងាក មសក្មមភារ

រនះ សថ តិរៅក្ែុងក្ព្មតិរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេទមទ ឱ្រអគ្គនាយក្ោា នកដេទ្ទួ្េបនាុក្សូចនាក្ នីមួយៗ រ ៀបចាំ

ព្តតតរនិតិរ នងិតាមោនរដើមបពី្បសិទ្ធភារននកា សរព្មចបានរោេរៅចុងឆ្ែ ាំឱ្របានទនរ់រេរវលា។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី២.២. “រ ៀបចាំព្ក្បខ្ណ័ឌ គ្តយិតុត នងិយនតកា សព្មាបអ់នវុតតកា ធានា បស់ ដា” បានចូេ ួមរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតនិិងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ និងអគ្គរេខាធិកា ោា ន ក្សហវ។ 

ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ០% មាននយ័ថាមាន សក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំោក្់រចញក្ែងុកននកា  មិនព្តូវបានអនុវតត នងិ

សរព្មចបានររញរេញរែើងក្ែុងព្តមីាសទី្៣ រនះរែើយ។ គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េន់ងកដ ថា សូចនាក្ ទាំងបីកដេបានោក្់រចញ

រោយអគ្គនាយោា នសាមី មិនបានសរព្មចតាមកា ក្ាំណតក់្ែុងកននកា  ក្ែុងរនាះ ួមមានកា កក្េមអនងិោក្់ឆ្្ងថាែ ក្់ដឹក្នាាំ

ព្ក្សួងននរសចក្តពី្ាងព្បកាសសត ីរីរោេកា ណ៍និងនតីិវធធកី្ែងុកា ធានា បស់ ដា មិនទនម់ានវឌ្ឍនភារគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ ់

រោយសា កា កក្សព្មតេនូវ ចនាសមពន័ធននាក្ែងុអគ្គនាយក្ោា ន  ឯផ្សចូនាក្ ាក្់រន័ធនងឹមតិព្បកឹ្ាចាប់រេើេិខ្ិតបទ្ោា ន

គ្តិយតុតសព្មាប់រ ៀបចាំព្ក្បខ្ណ័ឌ គ្តិយតុតនងិយនតកា សព្មាប់កា ធានា បស់ ដា ក្៏មិនបានសរព្មចតាមរោេរៅ រោយសា 

រុាំមានសាំរណើរអីងគភារាក្រ់ន័ធ។ ជា ួមតាម យៈវឌ្ឍនភាររនះ ក្ប៏ានឆុ្្ះបងាា ញឱ្ររ ើញនងកដ ថា កា ដ្ស់បតូ ឬកក្

សព្មតេ ចនាសមពន័ធ កា ក្ាំណតន់ូវសូចនាក្ កដេមានភារមិនចាស់លាស់ គ្ឺជាបញ្ហា ព្បឈមសព្មាប់កា បានសរព្មចបាន

រោេរៅជា ួម។   



 

 

22 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី២.៣. “រព្ងងឹព្បសិទ្ធភារននកា ព្គ្បព់្គ្ងបាំណេុព្តវូទ ក្ែងុឆ្ែ ាំ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុ

វតតរោយអគ្គនាយក្ោា នរនធោ  និងអគ្គរេខាធិកា ោា ន ក្សហវ។ ជាេទ្ធនេចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន ៧៥% 

រោយសា មានកតសូចនាក្ មួយប៉ាុរណាណ ះកដេសរព្មចបានររញរេញ គ្ឺម្នតីបាំណេុរនធរៅតាមនាយក្ោា ន/សាខារនធ

ោ រខ្តត-ខ្ណឌ  បានទ្ទួ្េកា បណតុ ះបណាត រេើក្ទី្២។  ឯផ្សចូនាក្ រនសងរទ្ៀត មានវឌ្ឍនភារយឺតក្ែុងកា សរព្មចដូចជាកា 

រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងរេើក្ទី្២ននរោេកា ណ៍នងិេិខ្តិបទ្ោា នកណនាាំសត រីីកា រធវើសវនក្មមននាក្ែុងកដេព្តូវោក្ឱ់្ររនិតិរស

រព្មចក្ព្មិតរោយព្ក្ុមកា ងា  ប៉ាុកនតក្ម៏ានវឌ្ឍនភារមួយចាំននួនងកដ ដូចជាអគ្គនាយក្ោា នសាមីក្ាំរុងរិនិតររេើផ្ក្សា  

និងេិខិ្តបទ្ោា នកដេរទ្ើបទ្ទួ្េបានរីអែក្ ាំនាញកា ។ រេើសរីរនះ រសចក្តីកណនាាំសត ីរីយនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ មិន

កមនសា ររើរនធព្តូវទ ក្ែងុឆ្ែ ាំ បស់ក្សហវ កដេព្តូវនសរវនាយនិងោក្់ឱ្រអនុវតតក្ែងុព្តមីាសទី្ ៣ រនះ មិនមានវឌ្ឍនភារ

រែើយរោយសា អងគភារសាមី ង់ចាាំព្ក្បខ្័ណឌ  ួម។ ជា ួម ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) 

កដេទមទ កា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់ខ្ពស់ បស់អងគភារសាមី ក្ែងុកា សរព្មចឱ្របាននូវសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញ។ 

 ដូចរនះ សព្មាប់រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ៥៣% គ្ឺសថ ិតក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ កដេគ្ួ មានកា ចាប់

អា មមណ៍បកនថម។ របើរធៀបនងឹកា សរព្មចបានក្ែុងព្តមីាសទី្២ក្ន្ងរៅ កា ថមថយក្ែុងព្តីមាសទី្៣រនះ ទមទ ជាចាាំបាច់

សព្មាប់អងគភារាក្រ់ន័ធ រេើកា រ ៀបចាំព្តតតរនិតិររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបានក្ាំនត។់  

 រោេបាំណង ១៣៖ រព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ងសាចព់្បាក្ ់នងិ គ្ណន ី

 កា រព្ងងឹកា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្ ់នងិគ្ណន ីមានរោេរៅអនុវតតកននកា សាច់ព្បាក្់ព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ និង

ស័ក្តិសិទ្ធភារ កដេ ួមមានព្បសិទ្ធភារននកា អនុវតតកននកា សាច់ព្បាក់្ព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារជាព្បចាាំព្តីមាស ព្បចាាំកខ្ 

នងិឈានរៅ ក្ព្បចាាំសបាត ហន៍ងិនថា, កា ទូ្ទតព់្បតិបតតកិា ចាំណូេចាំណាយតាមព្បរន័ធធនាោ , យនតកា ព្បមូេនតុាំបូក្ស ុប

 បាយកា ណ៍អនុវតតថវធកា បស់នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍កដេរៅរព្ៅព្បរន័ធ តនាោ ជាតិ, ព្បរន័ធតាមោន និងក្តព់្តាបាំណេុក្ក្សាះ, 

នងិកា ទូ្ទត់ថវធកាបុរ ព្បទនទន់ររេរវលា ជារដើម។ សព្មាប់រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានោក្់រចញនូវចរងាក មសក្មមភារ

ចាំននួ៥ និងមានវឌ្ឍនភារដូចខាងរព្កាម៖ 

 

កនែក្ទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្១៣ ៩៦% ៩៤ % ៩៩.៣៨ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៣.១. ៩០% ៩៨ % ៩៧.៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៣.២. ៩០% ៦៣ % ១០០ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៣.៣. ១០០% ១០០ % ១០០ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៣.៤. ១០០% ១០០ % ១០០ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៣.៥. ១០០% ១០០ % ១០០ % 



 

 

23 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី៣.១. “បនតកក្េមអ នងិរព្ងងឹកា រ ៀបចាំកននកា សាចព់្បាក្ ់(ចាបរ់នតើម រពី្បចាាំព្តមីាស/ព្បចាាំកខ្នងិឈាន 

រៅ ក្កា រ ៀបចាំកននកា សាចព់្បាក្ព់្បចាាំសបាត ហ ៍ នងិព្បចាាំនថា)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្

ោា ន តនាោ ជាតិ។  ចរងាក មសក្មមភាររនះសរព្មចបាន ៩៧.៥% កដេឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញរីកា  ក្ាបានជាវឌ្ឍនភារេអ

រធៀបនឹងព្តីមាសទី្២។ គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ់នងកដ ថា រព្កាម ាំនួយធនាោ រិភររលាក្ អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតបិាន

អភិវឌ្ឍព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្ ់ Online Web-based  Application (CMS) រដើមបីបញ្ចូេតរួេខ្ កននកា ចាំណូេ-

ចាំណាយបានសព្មាប់ រោយរុាំចាាំបាច់នតេ ់ផ្ក្សា ជា Hard copyមក្អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ បានបងកេក្េណៈងាយ

ព្សតេក្ែងុកា រធវើកននកា សាច់ព្បាក្ព់្បចាាំព្តមីាស ឈានរៅ ក្ភារព្តឹមព្តូវ នងិឆ្ប់ ហ័ស រហើយបានោក្ស់ាក្េបង

សព្មាប់ព្ក្សួង-សាថ ប័នអនុវតតថវធកាក្មមវធធីររញរេញចាំននួ១០ ប៉ាុកនតអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិរៅ ួបព្បទ្ះនូវបញ្ហា

ព្បឈមមួយចាំននួនងកដ  ដូចជាក្ែុងក្ាំែុងររេអនុវតតក្ន្ងមក្ អងគភារថវធកា បស់ព្ក្សួង-សាថ ប័នចាំននួ១០ រុាំបានបញ្ចូេតួ

រេខ្បានររញរេញរៅរែើយ។ រេើសរីរនះ អគ្គនាយក្ោា នរៅរុាំទនប់ានគ្ិតដេ់ សុព្ក្តឹរភារទិ្នែន័យរាក្ ណ៍ក្ែុងគ្ម្ា

ត  ងវង់ (+/- 5%) រៅរែើយ។ ជា ួម អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ គ្ួ បនតកា រ ៀបចាំវគ្គបណតុ ះបណាត េរី របៀបរព្បើ

ព្បាស់ព្បរន័ធដេ់ព្ក្សួង-សាថ ប័នទាំង ១០ មតងរទ្ៀត រដើមបីបរងកើនសមតថភារអែក្អនុវតតឱ្រកាន់កតយេ់ដឹងចាស់រីកា រព្បើ

ព្បាស់ព្បរន័ធ និងអាចសិក្ាកសវងយេ់បកនថមរេើរីបញ្ហា ព្បឈមាក្់រន័ធនានា ក្ែងុកខ្ធែឆូ្ែ ាំ២០១៦ អគ្គនាយក្ោា នមាន

កននកា ក្ែុងកា រ ៀបចាំបណតុ ះបណាត េរេើកា រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់រែើងវធញ ក្៏ដូចរធវើកា បកូ្ស ុបក្ិចចព្បឈម

ទាំងឡាយ ក្ែងុ យៈររេអនវុតតក្ន្ងមក្ រដើមបីរព្ងងឹកា ងា រនះឱ្របានក្ែងុព្តមីាសបនាា ប់។ រេើសរីរនះអគ្គនាយក្ោា ន

បានរព្ោងបរងកើតគ្ណនី នូព្ក្សួង-សាថ ប័នបកនថមរទ្ៀតចាំននួ ១០ ក្ែងុឆ្ែ ាំ២០១៧ និងព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័នទាំងអស់ក្ែងុឆ្ែ ាំ

២០១៨។  

ចរងាក មសក្មមភារទ្ ី ១៣.២. “បនតរព្ងងឹកា រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធធនាោ ព្រមទាំងសិក្ានងិរនិតិរេទ្ធភារឈានរៅអនវុតតកា 

ទ្ទូតត់ាម E-Transfer” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ។ ជាវឌ្ឍនភារក្ែងុព្តី

មាសរនះ ចរងាក មសក្មមភាររនះសរព្មចបានររញរេញ ១០០% កដេ មានសូចនាក្ គ្ន្ះឹដូចជា បានរធវើកា ទូ្ទត់កា របើក្

ព្បាក្់របៀវតសសព្មាប់ម្នតរីា កា តាមព្បរន័ធធនាោ  ររញរេញរៅថាែ ក្ក់្ណាត េ និងបានរបើក្រទ្ៀងទត់ រៅរ ៀងរាេស់បាត

ហ៍ទី្៤ ននកខ្នីមួយៗ, បានបនតសាក្េបងអនុវតត កា ទូ្ទតច់ាំណាយ តាម យៈព្បរន័ធ FMIS និង ព្បរន័ធ បស់ NBC រដើមបី

ឈានដេ់ដាំណាក្់កាេោក្ក់ា ទូ្ទត់ព្បរន័ធ E-Transfer ក្ែុង ព្បរន័ធ FMIS Production ក្៏ដូចជាបានបនតរនិតិរ េក្េខ្ណឌ  

PREFIX រៅក្ែងុអនសុា ណៈរោគ្យេោ់ែ  (MOU) ជាមួយធនាោ ជាតនិនក្មពុជា (NBC) នងកដ ។ ប៉ាុកនតអគ្គនាយក្ោា ន ត

នាោ ជាតិ ក្គ៏្ួ យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់បកនថមនងកដ ក្ែងុសិក្ារកី្ព្មិតហានភិយ័ក្ែងុកា រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធ E-Transfer (សុវតថិភារ

ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ទូ្ទត់) នងិបនត ាំ ុញកា រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធធនាោ  នងិកា ទូ្ទត់ព្បរន័ធ E-Transferឱ្របានទូ្េាំទូ្លាយ ក្ែុង

ន័យធានាបាននូវសុព្កឹ្តរ តម្ាភារ និងសនស ាំរេើព្បតិបតតិកា ចាំណូេ ចាំណាយសាធា ណៈ។  

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី៣.៣. “រ ៀបចាំយនតកា ព្បមេូនតុ ាំនងិបកូ្ស បុ បាយកា ណ៍អនវុតតថវធកាគ្រព្មាង បស់នដគ្អូភវិឌ្ឍន ៍កដេ

រៅរព្ៅព្បរ័នធ តនាោ  ជា ាំហានៗ និងបនតរព្ងងឹគ្ណនីរទេ តនាោ ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ



 

 

24 រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាត ិ នងិ អគ្គនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិកា នងិព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ។ សព្មាប់ព្តីមាសរនះ ចរងាក ម

សក្មមភារសរព្មចបានររញរេញតាមរោេរៅ ១០០%។ ក្ែុងព្តមីាសរនះ អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិបានរិនិតររេើ 

ព្បរភទ្គ្ណនីគ្រព្មាង បស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍មួយចាំនួនរៅធនាោ កាណាឌី្ោ៉ា កដេសងស័យថាមានកា រព្បើព្បាស់មិនបាន

ព្តឹមព្តូវ នងិចាំទិ្សរៅ រោយអគ្គនាយក្ោា នបាន សិក្ា នងិក្ាំណត់មុខ្សញ្ហញ តាមោនព្សាវព្ជាវ រេើគ្ណនីកដេរបើក្និង

រព្បើព្បាស់រៅតាមធនាោ ជានដគ្ូ។ រេើសរីរនះ យនតកា ព្បមូេនតុាំនងិបូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុវតតថវធកាគ្រព្មាង បស់នដគ្ូ

អភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរព្ៅព្បរន័ធ តនាោ  ក្៏ព្តូវបានរ ៀបចាំជា ាំហានៗ និង គ្ណនីរទេ តនាោ ព្តូវបានបនតរព្ងងឹនិងរព្បើ

ព្បាស់ររញរេញ។  រទះជាោ៉ា ងណាកា  បរងកើនក្ិចចសហកា  វាងអគ្គនាយក្ោា នាក្់រន័ធ ក្៏ជាក្តាត គ្ន្ះឹនិងចាាំបាច់

មិនអាចខ្វះបានក្ែងុកា សរព្មចបាននូវសូចនាក្ រោេរៅ មួព្បចាាំឆ្ែ ាំរនះ។  

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី៣.៤. “បនតតាមោនបាំណេុក្ក្សាះ នងិអាយកុាេ បស់វា” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតត

រោយអគ្គនាយោា ន តនាោ ជាតិ។  សព្មាប់ព្តីមាសរនះ ចរងាក មសក្មមភារសរព្មចបានររញរេញតាមរោេរៅ 

១០០% កដេចូេ ួមអនុវតតនងិសរព្មចបានរេើសូចនាក្ ដូចជា សាថ នភារននកា ទូ្ទតអ់ាណតតិ ព្តូវបានរនិតិរេទ្ធភារកក្

េមអរដើមបធីានាកា របើក្នតេក់ាន់កតឆ្ប់ ហ័ស នងិទន់ររេរវលា, នងិព្បរភទ្រ័តម៌ានទក្់ទ្ងនងឹកននកា វធនិរោគ្មូេធន

នងិរសវាក្មមបាំណេុ ព្តូវបានក្ាំណត់ជាមុខ្សញ្ហញ ចាស់លាស់។ រេើសរីរនះ កា រ ៀបចាំព្បរ័នធក្តព់្តាបាំណេុក្ក្សាះនិង

អាយកុាេបាំណេុក្ក្សាះ ក្ម៏ានភារចាស់លាស់ព្រមទាំងមានយនតកា ព្តតតរនិតិរព្តឹមព្តូវ រោយអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ 

ជាតិបានកក្េមអសាថ នភារននកា ទូ្ទតអ់ាណតតិ  រដើមបធីានាកា របើក្នតេក់ាន់កតឆ្ប់ ហ័ស នងិទន់ររេរវលារោយរព្ងងឹ 

យនតកា តាមោនរដើមបីក្ុាំឱ្រមានបាំណេុក្ក្សាះ (អាយកុាេរេើសរ៦ី០នថា)។  រទះជាោ៉ា ងណា អគ្គនាយក្ោា ន ក្ព៏្តូវយក្ចិតត

ទុ្ក្ោក្់បកនថមក្ែងុកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍សាថ នភារបាំណេុក្ក្សាះអាយុកាេរេើសរី៦០នថា នងិតាមោនជាព្បចាាំ ជា

រិរសសរៅចុងឆ្ែ ាំ រដើមបីបនតរ ៀសវាងកា  រក្ើតមានបាំណេុក្ក្សាះ ក្ែងុបាំណាច់ព្តមីាសទី្៤រោយសុព្ក្តឹរភារ ទន់ររេ

រវលា នងិព្បរភទ្រ័តម៌ានទក្់ទ្ងនឹង កននកា វធនិរោគ្មូេធននងិរសវាក្មមបាំណេុ ព្តូវបានក្ាំណត់ជាមុខ្សញ្ហញ ឱ្របាន

ចាស់លាស់។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី៣.៥. “ទ្ទូតប់រុ ព្បទនឲ្របានទនរ់រេរវលា” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គ

នាយក្ោា នថវធកា នងិអគ្គនាយោា ន តនាោ ជាត។ិ  ប៉ាុកនត អគ្គនាយក្ោា នសាមីរុាំមានោក្់រចញនូវសូចនាក្  សព្មាប់អនុវតត

ក្ែុងព្តមីាសទី្៣រនះរែើយ។ រទះបីជាោ៉ា ងរនះក្តី របើគ្តិព្តមឹនថាទី្ ១៩ កខ្តលុា ឆ្ែ ាំ២០១៦ ព្ក្សួង-សាថ ប័នកដេបានបុរ 

ព្បទន1ឱ្រព្បមូេសក្េីប័ព្តចាំណាយ នងិរធវើកា របាះនាយអាណតតនិយិ័តក្មមទូ្ទត ់ព្មះបញ្ា ីបានចាំននួ ៣៤៨ ៩១៧,៤ 

លានរ ៀេក្ែងរនាះ ៦៨ ២២២,៦ លានរ ៀេ (២០១៥) នងិ ២៨០ ៦៩៤,៨ លានរ ៀេ (២០១៦) រោយកែក្បាំណេុបុរ 

ព្បទនរៅសេ់មិនទន់ទូ្ទត ់ព្មះបញ្ា ីគ្តិព្តឹម នថាទី្១៩ កខ្តលុា ឆ្ែ ាំ២០១៦ ស ុបចាំននួ៥៣៨ ៤៨៩,៥លានរ ៀេ ក្ែុង

រនាះ ឆ្ែ ាំ២០១៤ ចាំននួ ៣៨៦,៦ លានរ ៀេ ( នូដាំណឹងព្ក្សួងសាធា ណកា រីបាំណេុជារេើក្ទី្២) ឆ្ែ ាំ២០១៥ ចាំននួ  ៧៧ 

៩០៣,៣ លានរ ៀេ និងឆ្ែ ាំ២០១៦ចាំននួ ៤៦០ ១៩៩,៦ លានរ ៀេ។ 

                                                           
1 រោង បាយកា ណស៍មិទ្ធក្មមព្បចាាំកខ្តលុា ឆ្ែ ាំ២០១៦ រេើក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ បស់អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ នថាទ្០ី១ កខ្វធចឆកិា ឆ្ែ ាំ

២០១៦ សក្មមភារ ១៣.៥.១ ចរងាក ម១៣.៥ រោេបាំណងទី្១៣ ទ្ាំរ័ ទ្១ី២ 



 

 

25 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 ជា ួម សព្មាប់ព្តីមាសទី្៣ រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ៩៩.៣៨% សថ តិរៅក្ែុងក្ព្មតិេអ គ្ួ ក្ត់

សមាគ ត់កដេឆុ្្ះបញ្ហច ាំងរកីា ខិ្តខ្ាំព្បឹងកព្បង បស់អងគភារាក្់រន័ធ ក្ែុងកា តាមោនវឌ្ឍនភារននសូចនាក្ កដេបានោក្់

រចញ ជារិរសសសូចនាក្ កដេោាំព្ទ្ចរងាក មសក្មមភារទី្១៣.២។ រទះជាោ៉ា ងណាក្៏រោយ ក្អ៏ងគភារាក្រ់ន័ធ ព្តវូបនត

រព្ងឹង នងិតាមោនរេើសក្មមភារ នងិសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញក្ែុងកននកា  រដើមបធីានាកា សរព្មចបានរោេរៅព្បចាាំ

ឆ្ែ ាំ។ រេើសរីរនះរៅរទ្ៀត អគ្គនាយក្ោា នកដេក្ាំរុងអនុវតតក្ែងុរោេបាំណង ព្តូវ ាំ ញុចរងាក មសក្មមភារ ១៣.៥ កដេាក្់

រន័ធនឹងកា ទូ្ទត់បុរ ព្បទនឱ្របានទន់ររេរវលា នងិព្បសិទ្ធភារខ្ពស់។ 

 រោេបាំណង ១៤៖ កក្េមអកា អនវុតតថវធកា នងិរព្ងងឹកា អនវុតតកននកា ចាំណាយ 

 ភារអាចបា៉ានស់ាម នបាននូវកា អនុវតតចាំណាយព្បចាាំព្តមីាសក្ែងុក្ព្មតិេរមអៀងមិនឱ្ររេើស៥% គ្ឺជារោេរៅ ួម

សព្មាប់រោេបាំណងរនះ រោយរដត តជាសាំខាន់រេើកា រ ៀបចាំនូវរសៀវរៅកណនាាំសត រីេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ, ក្ិចចដាំរណើ កា 

នងិតម្ាភារននក្ិចចេទ្ធក្មមសាធា ណៈ, នងិសុព្ក្ឹតភារននកា រ ៀបចាំកននកា ព្បចាាំព្តមីាស ជារដើម។ កា រ ៀបចាំនិងោក្់

រចញនូវចរងាក មសក្មមភារសព្មាប់ោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ មានចាំននួ៣។ ជាក្់កសតង វឌ្ឍនភារកដេសរព្មចបានក្ែុងរោេ

បាំណងរនះព្តូវបានរនរេ់ដូចខាងរព្កាម ៖  

កនែក្ទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្១៤ ៨៨% ៧១ % ៦២ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៤.១. ៩០% ៤៦ % ១៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៤.២. ៧១% ៤៨ % ៧២ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៤.៣. ១០០% ១០០ % ៧៥ % 

 

ចរងាក មសក្មមភារទ្១ី៤.១. “កា រធវើសុខ្ដមុនយីក្មម វាងកា អនវុតតវធធាននងិបទ្បបញ្ញតតសិត រីេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ (IRRPP)និងសត

ង់ោ នីតិវធធី ួម (SOP/PM)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោា ននាយក្ោា នេទ្ធក្មមសាធា 

ណៈ និងអគ្គនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិអនត ជាតិ និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណុេ។  សព្មាប់ព្តីមាសទី្៣រនះ ចរងាក មសក្មមភារ

រនះសរព្មចបានព្តឹមកត ១៥% ប៉ាុរណាណ ះ រោយសា កតអគ្គនាយក្ោា នេទ្ធក្មមសាធា ណៈ មិនមានវឌ្ឍនភារាក្រ់ន័ធនងឹកា 

រ ៀបចាំរសៀវរៅកណនាាំសត រីេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ (PPM) រោយសា កតសូចនាក្ រនះមានភារព្បទក្់ព្ក្ឡាខ្ាាំងនងិសហកា ជាមួយ

នងឹ អគ្គនាយក្ោា នសហព្បតបិតតិអនត ជាតិ និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុរដើមបធីានាបាននវូសុខ្ដុមនីយក្មម វាងកា អនុវតតវធធាននងិ

បទ្បបញ្ញតតិសត ីរេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ (IRRPP)និងសតងោ់ នតីិវធធី ួម (SOP/PM)។ កាេរនីថាទី្០១ កខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ២០១៦ អគ្គ

រេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម កា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ បានរ ៀបចាំព្ប ុាំរភិាក្ាអាំរកីា រធវើ

សុខ្ដុមនីយក្មម វាងកា អនុវតតវធធាន នងិបទ្បបញ្ញតតិសត ីរេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ (IRRPP) និងសតងោ់ នតីិវធធី ួមសត ីរកី្ចិចេទ្ធ

ក្មម (SOP/PM) រដើមបីរភិាក្ារេើសាំរណើអភិព្ក្មកា ងា សព្មាប់រធវើសុខ្ដុមនយីក្មម វាងកា រ ៀបចាំវធធាន នងិបទ្បបញ្ញតតិសត ីរី



 

 

26 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

េទ្ធក្មមសាធា ណៈ (IRRPP) ជាមួយសតងោ់ នតីិវធធី ួមសត ីរកី្ិចចេទ្ធក្មម SOP/PM រោយមានកា ចូេ ួមរីអគ្គនាយក្ោា ន

េទ្ធក្មមសាធា ណៈ អគ្គនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិកា អនត ជាតិ និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ នងិទី្ព្បឹក្ាអនត ជាតិ។ ជាេទ្ធនេ

បានសរព្មច (ទី្ ១) រ ៀបចាំសិក្ាបញ្ហា ខុ្សោែ  វាងសតងោ់ នតីិវធធី ួមសត ីរកី្ិចចេទ្ធក្មម (SOP/PM) និងវធធាន និងបទ្បបញ្ញតតិសត ី

រីេទ្ធក្មមសា-ធា ណៈ (IRRPP)  ួចរហើយរ ៀបចាំព្ប ុាំរិភាក្ារោះព្សាយក្ែងុក្ព្មតិ ាំនាញននអគ្គនាយក្ោា នទាំងរី ។ ជាមួយ

ោែ រនះ អគ្គនាយក្ោា នទាំងរី  បានផ្ក្ភារចាតត់ាាំងម្នតីបរងាគ េឲ្ររធវើកា ជាមួយោែ ក្ែុងដាំណាក្ក់ាេដាំបូងសិន។ និង (ទី្២) 

បញ្ហា ខ្ុសោែ កដេរៅរសសសេ់មិនអាចរោះព្សាយបានក្ែងុក្ព្មតិ ាំនាញននអគ្គនាយក្ោា នទាំងរី  នងឹព្តូវយក្មក្

រិភាក្ាក្ែងុសិកាេ សាលារិរព្ោះរោបេ់កដេដឹក្នាាំ នងិសព្មបសព្មតេរោយអគ្គរេខាធកិា  ននអគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្

មាម កា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ រោយមានសមាសភារចេូ មួមក្រីអគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធនន

ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថ ុភាែ ក្់ងា អនុវតតគ្រព្មាង នដគ្អូភិវឌ្ឍន៍ នងិព្ក្សួងសាថ ប័ន។   

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៤.២. “បរងកើនកា ព្បកួ្តព្បក ង និងតម្ាភារក្ែុងដាំរណើ កា េទ្ធក្មម រោយមានកា ចូេ ួមជាសាធា 

ណៈ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោា ននាយក្ោា នេទ្ធក្មមសាធា ណៈ, អគ្គ

រេខាធកិា ោា នក្សហវ,  វធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថ ុ នងិ ព្ក្ុមកា ងា  FMWG។  ជាកា ក្ត់សមាគ េក់្ែុងព្តមីាសទី្៣ 

សរព្មចបាន ៧២% ក្ែងុរនាះនងកដ  សូចនាក្ គ្ន្ះឺក្ែងុចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ ឺ (ទី្១)ក្ិចចេទ្ធក្មមព្បព្រតឹតរៅរោយតម្ា

ភារគ្ណរនយរភារនិងព្បសិទ្ធភារតាម យៈកា នសរវនាយ (ក្) កា ព្បកាសរដញនថ្ (ខ្) កននកា េទ្ធក្មម (គ្) កា ព្បគ្េ់

ក្ិចចសនា នងិ ( )េទ្ធនេននកា រោះព្សាយបណត ឹងជាសាធា ណៈ  (រគ្ហទ្ាំរ័ ) (ទី្២)គ្ណៈក្មាម ធិកា  រោះព្សាយប

ណត ឹង តវា សត ីរេីទ្ធក្មម ព្តូវបានបរងកើត។ ដូចរនះ ចរងាក មសក្មមភាររនះទ្ទួ្េបានព្តឹមកត ៧១.៨៨% កតប៉ាុរណាណ ះ។ រទះជា

ោ៉ា ងណា ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិរៅក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេបងាា ញអាំរីបញ្ហា ព្បឈមចមបងៗមួយចាំននួ

ដូចជា៖ សាថ ប័នអនុវតតេទ្ធក្មមមួយចាំននួមិនរនាើ រសចក្តី នូដាំណឹងសត ីរីកា រដញនថ្មក្, រៅមិនទន់សរព្មចបានកា រ ៀបចាំ 

(ទី្១)អនុព្ក្ឹតរសត ីរីកបបបទ្នងិនីតិវធធនីនកា បតងឹនិងកា រោះព្សាយបណត ងឹតវា  និងវធវាទ្េទ្ធក្មម, (ទី្២) ព្បកាសសត ីរកីា ចះុ 

កា  ព្មះនិងកា នសរវនាយបញ្ា ីរមម អែក្រដញនថ្, និង(ទី្៣)ព្បកាសសតរីីកបបបទ្និងនតីិវធធនីនកា បតងឹនងិកា រោះព្សាយប

ណត ឹងតវា  នងិវធវាទ្េទ្ធក្មម, ព្បកាសសត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនា។ ដូចរនះ អងគភារាក្់រន័ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរនិតិររេើកននកា 

សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត់រែើងវធញ។ សព្មាប់សូចនាក្ គ្ន្ះឹៗ អងគភារាក្រ់ន័ធ 

គ្ួ រ ៀបចាំអាទិ្ភាវូបនយីក្មមកា ងា រដើមបីធានាអាំរីព្បសិទ្ធភារកា ងា កដេមិនបានសរព្មចដូចជា (ទី្១)អនុព្ក្តឹរសត រីីកបប

បទ្និងនីតិវធធនីនកា បតងឹនងិកា រោះព្សាយបណត ឹងតវា  នងិវធវាទ្េទ្ធក្មម, (ទី្២)ព្បកាសសត ីរីកា ចុះ កា  ព្មះនងិកា 

នសរវនាយបញ្ា ីរមម អែក្រដញនថ្, នងិ(ទី្៣)ព្បកាសសតរីីកបបបទ្និងនីតិវធធនីនកា បតងឹនិងកា រោះព្សាយបណត ងឹតវា  នងិវធវាទ្

េទ្ធក្មម, ព្បកាសសតរីីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនា 

ចរងាក មសក្មមភារទី្១៤.៣. “រ ៀបចាំកននកា ចាំណាយព្បចាាំព្តីមាសឲ្រមានសុព្កឹ្តរភារ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំ

ព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោា ននាយក្ោា នេទ្ធក្មមសាធា ណៈ  និងអគ្គនាយក្ោា នថវធកា។  ជាេទ្ធនេ ចរងាក ម

សក្មមភារសរព្មចបានព្តឹម ៧៥% កតប៉ាុរណាណ ះ។ ក្ែុងរនាះនងកដ  សូចនាក្ គ្ន្ះឺក្ែងុចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ឺ ១.កននកា 



 

 

27 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ចាំណាយព្បចាាំព្តីមាសព្តូវបានរ ៀបចាំព្បក្បរោយសុព្ក្ឹតរភារ (ក្ព្មិតេាំរអៀងមិនរេើសរី+/-៥%) និង ២.មាន បាយ

កា ណ៍សត ីរីចាំណាយកដេ បញ្ហា ក្់រកី្ព្មិតេរមអៀងព្បចាាំព្តមីាស+/-៥%។  ដូចរនះ អងគភារាក្់រន័ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរនិិតរ

រេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្  កដេបានក្ាំណត់រែើងវធញ នវូវធធាននងិនតីិវធធនីនកា រ ៀបចាំ

និងកា អនុវតតក្មមវធធីចាំណូេ-ចាំណាយ ព្បចាាំព្តីមាស ព្បចាាំឆ្ែ ាំឱ្រេអព្បរសើ  កក្សព្មតេក្មមវធធីចាំណូេ-ចាំណាយតាមព្បរន័ធ 

Worksheet ឬ ព្បរន័ធននាក្ែុងណាមួយរដើមបីសព្មតេកា ងា ឱ្របានេអព្បរសើ ។ 

ជា ួម សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣ រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ៦២% សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ នងិមាន

វឌ្ឍភារថមថយខ្ាាំង របើរធៀបនងឹវឌ្ឍនភារព្តមីាសទី្២ រោយសា សូចនាក្ គ្ន្ះឹៗ មិនព្តូវបានសរព្មចបានតាមកននកា 

ដូចជារសចក្តីព្ាងរសចក្តកីណនាាំសត ីរេីទ្ធក្មមសាធា ណៈទី្១ជាភាសា អង់រគ្្ស, នងិេិខ្តិបទ្ោា នគ្តយិុតតសត រីីក្ិចចសព្មប

សព្មតេ វាងអងគភារថវធកា និងអងគភារហិ ញ្ញវតថុក្ែងុកា រ ៀបចាំកននកា េទ្ធក្មម កដេទមទ ឱ្រអងគភារាក្រ់ន័ធបរងកើនកា 

យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់ខ្ពស់ក្ែុងកា រព្ងឹងតាមោន នងិអនុវតតឱ្រសរព្មចបាន។  

ស ុបរសចក្តីមក្ សព្មាប់កនែក្ទី្១ រយើងអាចសនែោិា នបានថា វឌ្ឍនភារក្ែងុព្តមីាសទី្៣រនះ សរព្មចបានជា ួមគ្ ឺ

៧១% សថ តិក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយ។ រទះបីជា កា ចេូ ួមនងិអនុវតតរៅសក្មមភារនិងសូចនាក្ មួយចាំននួកដេបានោក្់រដើមបីោាំ

ព្ទ្ដេក់ា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេនងិកា អនវុតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ, កា បនតរព្ងងឹកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ, នងិកា កក្

េមអកា អនុវតតថវធក្ នងិរព្ងងឹកា អនុវតតកននកា ចាំណាយ មានវឌ្ឍនភារថយថយបនតិចោ៉ា ងណាក្៏រោយ ក្៏ក្ែងុព្តីមាសទី្៣ 

រនះ សមិទ្ធនេនងិសូចនាក្ គ្ន្ះឹៗមួយចាំននួ ក្ប៏ានចូេ ួមចាំកណក្ជាវធ ាមានដេ់កនែក្ទី្១ “បនតរព្ងងឹភាររ ឿទុ្ក្ចិតតបាន

ននថវធកា”  ួមមានចាំណូេសា ររើរនធ និងមិនកមនសា ររើ រនធ មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនងឹព្តមីាសទី្២ រទះបីជាកា អនុវតត

រធៀបនងឹកននកា មនិសថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេរមអៀង +/-៥% ក្៏រោយ។ រេើសរីរនះកា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់ នងិគ្ណន ីក្៏ព្តូវ

បានបនតរព្ងងឹជាបនតបនាា ប់ នងិរុាំមានបាំណេុក្ក្សាះរែើយ  ឯផ្កា បងរ់នធគ្យ នងិរនធោ  បស់អតិថិ នក្ែុងតាម យៈ

ព្បរ័នធធនាោ ក្៏មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនឹងព្តីមាសទី្២។ គ្ួ ក្ត់សមាគ េ់នងកដ ថា កា ចូេ ួមអនុវតតកនែក្ទី្១ ក្ែុងព្តី

មាសទី្៣រនះ ក្៏រៅកត ួបព្បទ្ះនូវបញ្ហា ព្បឈមមួយចាំនួននងកដ ដូចជាវធសាេភារននសូចនាក្ កដេបានក្ាំណតក់្ែុង

កននកា មានទ្ាំហាំធាំជាងកា អនុវតតជាក្់កសតងកដេតព្មូវឱ្រមានកា រសែ ើសុាំរនា ររេ នងិភារព្បទក់្ព្ក្ឡាមួយចាំនួនាក់្

រ័នធនឹងក្ញ្ច ប់ថវធកាកដេបងកកា រាាំងសាះដេ់កា អនុវតតសូចនាក្ ។ ដូចរនះ អងគភារាក្រ់ន័ធនីមួយៗ គ្ួ រនិតិរតាមោន

ឱ្របានជាប់លាប់រេើសូចនាក្ កដេបានក្ាំណតក់្ែុងកននកា  កដេបានអនុម័ត នងិក្ាំណត ់ក្បញ្ហា ឱ្របានចាស់លាស់ រដើមបី

កសវង ក្ដាំរណាះព្សាយឱ្របានចាំនូវបញ្ហា ។ 

ក ែ្កទ្២ី៖ បនតពត្ងឹងរណសនយយភាពហិរញ្ញវរថុ 

កា រព្ងងឹគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថ ុសាំរៅរេើគ្ណរនយរភារកដេាក្រ់ន័ធនងឹកា រ ៀបចាំព្បរន័ធ នងិនីតិវធធពី្គ្ប់ព្គ្ង

ថវធកា និងហិ ញ្ញវតថ ុព្សបតាមចាប់និងរោេកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ។ រដើមបធីានាបាននវូគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថ ុកា 



 

 

28 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

រ ៀបចាំព្បរន័ធតាមោន, ក្ត់ព្តា នងិកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ រោយសុព្ក្ឹតរ នងិទនរ់រេរវលា គ្ឺជាក្មមវតថុចាំបងសព្មាប់

 ាំហានទី្២។  

សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣ កនែក្ទី្២៖ បនតរព្ងឹងគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថុ សរព្មចបាន ១៣% រោយរហតថុា កនែក្រនះព្តូវ

បាននតេ់ទ្មាន ់០.២០% ក្ែងុចាំរណាមកនែក្ទាំង ០៥ នន CAP3។ កនែក្រនះ មានរោេបាំណងចាំននួ ៤ គ្ឺ (១)រព្ងងឹកា អនុវតត 

មាតកិាថវធកាថមី នងិប្ងគ់្ណរនយរថម ី(២) រព្ងឹងកា អនុវតតព្បរន័ធអនុវតតថវធកាថមនីិងដាំរណើកា ព្បតិបតតិថមី (៣) រព្ងងឹកា អនុ

វតតព្បរន័ធគ្ណរនយរថមី ព្បរន័ធក្ត់ព្តាថម ី ព្បរន័ធ បាយកា ណ៍ថមី និងព្បរន័ធតម្ាភារ នងិ (៤) រព្ងងឹកា អនុវតតឧបក្ ណ៍នងិ

យនតកា  រដើមបីបរងកើនកា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវនងិគ្ណរនយរភារ (ព្បរន័ធព្តតតរនិិតរ) នងិចរងាក មសក្មមភារចាំននួ ១៣ អនុវតត

រោយ អគ្គនាយក្ោា នអគ្គនាយក្ោា នថវធកា , អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាត,ិ អគ្គរេខាធកិា ោា ន        ក្សហវ, ព្ក្ុមកា ងា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMIS (FMWG), អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថសុា  ធា ណៈ, អគ្គនាយក្ោា ន

ព្ទ្ររសមបតិត ដានងិចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ  នងិអគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាម   ជាតិ។  

កា សរព្មចបាននវូរោេរៅខាងរេើ គ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ បាន

ោក្់រចញនូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ នងិសូចនាក្ ព្បចាាំឆ្ែ ាំក្ព្មិតរោេបាំណង នងិចរងាក មសក្មមភារ កដេ យួដេ់អងគភារាក្រ់ន័ធ

រ ៀបចាំ និងោក្់រចញនូវកននកា សក្មមភារ បស់អងគភារសាមីឱ្រចាំរោេរៅ (សូមរមើេក្ែុងតារាងខាងរព្កាម) 

ក ែ្កទ្២ី ច្ាំនួន 

រោេបាំណង ៤ 

ចរងាក មសក្មមភារ ១៣ 

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ. ៧ 

 

សោេបាំណងទ្២ី១៖ “ពត្ងងឹការអនុវរតមារកិាថវិកាថម ីនិងប្ង់រណសនយយថម”ី  

កា អនុវតតមាតិថវធកាថម ី នងិប្ង់គ្ណរនយរថម ី ព្តូវបនតកក្េមអរដើមបីធានាឱ្រមានសងគតិភារនិងអនុវតត តាមសតងោ់ 

អនត ជាតិ នងិចាំណាត់ថាែ ក្់ថវធកាទាំងព្បាាំរី (ភូមិសា្សត , អងគភារព្បតិបតតិ នងិ ដាបាេ, ក្មមវធធី, រសដាក្ិចច, មុខ្ងា , មូេនធិ ិ

នងិគ្រព្មាង) ព្តូវបានោក្់ឲ្រអនុវតតររញរេញ រដើមបធីានាភារឲ្របាននវូព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយននរ័តម៌ានក្ែងុ បាយកា ណ៍ថវធកា

ក្មមវធធី ។ 

អងគភារនន ក្សហវ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖ 

កនែក្ទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្២១ ៦២% ៩២% ៨២% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២១.១ ៦២% ៩២% ៨២% 



 

 

29 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្២ី១.១. “បនតកក្េមអប្ងគ់្ណរនយរថម ី នងិចាំណាតថ់ាែ ក្ថ់វធកាថម ី (ភមូសិា្សត , អងគភារព្បតបិតត ិ នងិ ដាបាេ, 

ក្មមវធធ ី នងិរសដាក្ចិច) នងិអនវុតត ចាំណាតថ់ាែ ក្ ់ ០៣ បកនថមរទ្ៀត (មខុ្ងា , មេូនធិ ិ នងិគ្រព្មាង)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នថវធកា នងិអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាត។ិ ជាេទ្ធនេ ចរងាក មសក្មមភាររនះ 

សរព្មចបាន ៨២%រោយសា សូចនាក្ ចាំននួ ៤ ដូចខាងរព្កាមសរព្មចបានតាមកា រព្ោងទុ្ក្។ អគ្គនាយក្ោា នថវធកា បាន

រ ៀបចាំោក្់ឲ្រអនុវតតចាំណាតថ់ាែ ក្ក់្មមវធធីចាំននួ ១១ ព្ក្សួង-សាថ ប័នបកនថមរទ្ៀត តាម យៈកា ោក្់ឱ្រអនុវតតក្ែងុកា រ ៀបចាំ

ថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ បស់ព្ក្សួង-សាថ ប័នទាំង ១១។ ឧបសមព័នធននចាំណាតថ់ាែ ក្អ់ងគភារថវធកាព្បតិបតតនិិង ដាបាេ ព្តូវបានរ ៀបចាំ

រែើងរៅក្ែុងព្តមីាសទី្១ នងិបានបនតកក្េមអជារេើក្ទី្៣ ក្ែុងព្តមីាសទី្៣  នងិរព្ោងបញ្ចប់រៅចុងឆ្ែ ាំរនះ។ អគ្គនាយក្ោា ន

 តនាោ ជាត ិក្ប៏ានរ ៀបចាំ COA សព្មាប់រព្បើព្បាស់ក្ែងុព្បរន័ធ FMIS  ួចរហើយក្ែងុព្តីមាសទី្១ រហើយក្ែងុព្តីមាសទី្៣ រនះ 

COA ព្សបតាមព្បរន័ធ FMIS ព្តូវបានរ ៀបចាំនសរវនាយក្ែងុវគ្គបណតុ ះបណាត េចាំននួ ៤ សព្មាប់ម្នតីបរងាគ េ តនាោ រា 

ធាន ីរខ្តត។ រព្ៅរីរនះ អគ្គ តនាោ ជាតិក្ប៏ានរ ៀបចាំព្បកាសចាំននួរី  (ព្បកាសរេខ្ ៩១៣សហវ.ព្បក្ ចុះនថាទី្០៩ សីហា 

២០១៦ សត ីរីកា បកនថមគ្ណន ីអនគុ្ណនី នងិព្បកាសរេខ្១៩២២ សហវ.ព្បក្ សត រីីកា េុប និងបរងកើតបកនថមគ្ណន ីនងិ

អនុគ្ណននីនប្ង់គ្ណរនយរថវធកា បស់ ដាបាេថាែ ក្់ជាតិ នងិ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ) រដើមបីកក្សព្មតេប្ងគ់្ណរនយរថមីឱ្រ

ព្សបតាម FMIS ។   

ជា ួម ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មតិេអ (៨២%) ក្៏ប៉ាុកនតបញ្ហា ព្បឈមចមបងៗមួយចាំននួក្៏រៅកតមាន 

ដូចជា៖ សក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំ មិនព្តូវបានអនុវតតរៅតាមររេរវលាកដេក្ាំណតក់្ែងុកននកា , អគ្គ តនាោ ជាតមិិន

ទន់បានរនិតិររែើងវធញកា អនុវតត COA កដេបានកក្សព្មតេព្សបតាម FMIS, និងអគ្គ តនាោ ជាតិមិនទន់បានបញ្ចប់

កា រ ៀបចាំគ្ណរនយរ បស់ព្គ្ះឹសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេនីមួយៗតាមកា រព្ោងទុ្ក្។ ដូចរនះ អងគភារាក្រ់ន័ធ គ្ួ រ ៀបចាំ

ព្តតតរនិតិររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបានក្ាំនត ់នងិគ្ួ យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់បកនថមរេើ

សក្មមភារកដេមិនទន់សរព្មចបាន។ 

សោេបាំណងទ្២ី២៖ “ពត្ងងឹការអនុវរតត្បព័នធថវិការថមី និងដ្ាំសណើរការត្បរិបរតកិារថមី”  

កា រព្ងងឹកា អនុវតតព្បរន័ធអនវុតតថវធកាថមី និងព្បតិបតតកិា ថម ីមានរោេរៅរដើមបីកាត់បនថយររេរវលាសព្មាប់សាំរណើ

សុាំធានាចាំណាយ និកា ទូ្ទត់រៅតាមព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិកក្េមអក្ព្មិតព្បតិបតតកិា រៅក្ែងុ ក្សហវ រោយរព្ងងឹកា អនវុតត

ព្បរន័ធថវធកាថមី តាម យៈកា បរងកើនក្ព្មិតយេ់ដឹង, ភារជាមាច ស់, កា ចូេ ួម នងិសមតថភារកនែក្ FMIS ទាំង  ក្សហវ នងិ

ព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត។ិ 

រោេបាំណងរនះ ជា ួមសរព្មចបាន ៥៣.៥០% ក្ែងុរនាះ ោាំព្ទ្រោយ ៥ ចរងាក មសក្មមភារ អនុវតតរោយ អគ្គ

រេខាធកិា ោា ន ក្សហវ, អគ្គនាយក្ោា នថវធកា, អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ នងិព្ក្ុមកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាងព្បរ័នធ

រ័តម៌ានវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ, ចរងាក មសក្មមភារ ២២.១. កាត់បនថយររេរវលាសព្មាប់សាំរណើសុាំធានា

ចាំណាយ នងិកា ទូ្ទត់រៅតាមព្ក្សួង-សាថ ប័ន សរព្មចបាន ៥២.៥%, ២២.២ កក្េមអព្បតិបតតកិា រៅក្ែងុ ក្សហវ/



 

 

30 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ព្ក្សួង-សាថ ប័ន រដើមបីឱ្រព្សបរៅនងឹកា វធវឌ្ឍនន៍នប្ងគ់្ណនី នងិបទ្ោា នគ្ណរនយរ ព្រមទាំងរធវើកា រនាៀងដា តគ់្ណនី

ធនាោ ជាព្បចាាំ សរព្មចបាន ៦៥%, ២២.៣ បរងកើនក្ព្មិតយេ់ដឹងភារជាមាច ស់កា ចូេ ួមនងិសមតថភារកនែក្ FMIS ដេ់

ក្សហវ ព្ក្សួង-សាថ ប័ន និង ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ សរព្មចបាន ៨៣% , ២២.៤   ក្សាងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង 

FMIS រោយ ួមទាំងរៅ ក្សហវ ព្ក្សួង-សាថ ប័ន និងអងគភារថាែ ក្់រព្កាមជាត ិសរព្មចបាន ៦៧.៥%  និង ២២.៥ អនុវតត

សាក្េបង ាំហាន ដាំបូងនិងរព្ងីក្កា អនុវតត FMIS (ម៉ាឌូ្េុសែូេ នងិម៉ាឌូ្េុសព្មាប់ថវធកានិងរព្ងីក្កា អនុវតត FMIS រៅ

ព្ក្សួង-សាថ ប័ន) សរព្មចបាន ២១%។ 

ជាក្់កសតង របើរនិតិររមើេេទ្ធនេសរព្មចបានននរោេបាំណង ២២ ព្តមីាសទី្៣ រនះ គ្ឺសរព្មចបានទបជាងព្តី

មាសទី្២ រោយព្តមីាសទី្២ ៨៤%   ឯផ្ ព្តមីាសទី្៣ ៥៣.៥% ប៉ាុរណាណ ះ។ រោងរេើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារននរោេបាំណង

ទី្២២ ព្បចាាំព្តមីាសទី្៣ រនះ គ្អឺាចបងាា ញបាននូវេទ្ធនេសរព្មចបាន និងមិនសព្មចបាន កនអក្រេើសូចនាក្ កដេអងគ

ភារទាំង ៤ ាក្រ់ន័ធ បានោក្រ់ចញ រដើមបោីាំព្ទ្ចរងាក មសក្មមភារចាំននួ ០៥ ខាងរេើដូចខាងរព្កាម៖ 

កនែក្ទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណង ២២ ៦៣% ៨៤% ៥៣.៥០% 

ចរងាក មសក្មមភារ ២២.១. ១០០% ៧៧% ៥២.៥% 

ចរងាក មសក្មមភារ ២២.២. ២៥% ៩៥% ៦៥% 

ចរងាក មសក្មមភារ ២២.៣. ៦៣% ៩០% ៨៣% 

ចរងាក មសក្មមភារ ២២.៤. ៣០% ១០០% ៦៧.៥% 

ចរងាក មសក្មមភារ ២២.៥. ៧៣% ៧២% ២១% 

ចរងាក មសក្មមភារ២២.១. កាតប់នថយររេរវលាសព្មាបស់ាំរណើសុាំធានាចាំណាយ នងិកា ទ្ទូតរ់ៅតាមព្ក្សួង-សាថ បន័។ 

ចរងាក មសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គ. ក្សហវ នងិថវធកា។ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ៥២.៥% 

មាននយ័ថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំននួកដេបានោក្រ់ចញ នងិអនុវតតក្៏រោយកតរុាំរៅទនប់ានសរព្មចឱ្របានររញ

រេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញ ថាសមតថភារដឹក្នាាំនងិព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវចាាំបាច់បនតរព្ងឹង

នងិបរងកើនក្ែុងព្តមីាសទី្៣។ រទះោ៉ា ងរនះក្តី េទ្ធនេកដេសរព្មចបានរនះ បានចូេ ួមចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួចាំននួ

ដូចជា៖ (១)រ ៀបចាំោក្់អនុវតតចាំណាតថ់ាែ ក្់ក្មមវធធីចាំននួ ១១ ព្ក្សួង-សាថ ប័នបកនថមរទ្ៀត, (២)ឧបសមព័នធននចាំណាត់ថាែ ក្់អងគ

ភារ ព្បតិបតតនិងិ ដាបាេ ព្តូវបានរ ៀបចាំរេើក្ទី្៣, (៣)នសរវនាយ COA ព្សបតាម  FMIS, (៤)រនិតិរកក្េមអនិងបរងកើត

បកនថមគ្ណនឱី្រព្សបតាមកា អនុវតត FMIS, និង (៥)បនតរ ៀបចាំប្ង់គ្ណរនយរ បស់ព្គ្ឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេនមួីយៗ។ 

ក្៏ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ឹះមួយ  ះឥទ្ធិរេអវធ ាមានដេេ់ទ្ធនេខាងរេើ នងិមិនព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅ រនាះគ្ ឺ(១)រិ

នតិររែើងវធញកា អនុវតត COA កដេបានកក្សព្មតេព្សបតាម FMIS។ 



 

 

31 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ជា ួម រយើងអាចសនែោិា នបាននងកដ ថា របើរទះជាមានសូចនាក្ មួយចាំននួបានសរព្មចតាមរោេរៅក្៏រោយ ក្៏ប៉ាុកនត 

អងគភារាក្រ់ន័ធមួយចាំននួគ្ ួបនតរនិតិរនិងរព្ងឹងកា ងា រ ៀបចាំ មាតកិាថវធកា CoA និង FMIS រោយរហតុថា កា ងា ទាំង

រនះ មានភារព្បទក្ព់្ក្ឡានងិសងគតិភារនឹងោែ  នាររេអនាគ្ត។ 

ចរងាក មសក្មមភារ២២.២. កក្េមអព្បតបិតតកិា រៅក្ែងុ ក្សហវ/ព្ក្សួង-សាថ បន័ រដើមបឱី្រព្សបរៅនងឹកា   វធវឌ្ឍនន៍នប្ងគ់្ណន ី

នងិបទ្ោា នគ្ណរនយរ ព្រមទាំងរធវើកា រនាៀងដា តគ់្ណនធីនាោ ជាព្បចាាំ។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្

អនុវតតរោយអគ្គ. តនាោ ជាតិ។ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ៦៥% មាននយ័ថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំននួកដេបានោក្់

រចញ និងអនុវតតក្៏រោយកតរុាំរៅទនប់ានសរព្មចឱ្របានររញរេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆុ្្ះបញ្ហច ាំង

ឱ្ររ ើញថា សមតថភារដឹក្នាាំនិងព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវចាាំបាច់បនតរព្ងងឹនងិបរងកើនក្ែុងព្តមីាសទី្៣។ ទ្នាឹមរនះ េទ្ធនេកដេ

សរព្មចបានរនះ បានចូេ មួចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួចាំននួដូចជា៖ (១)រភិាក្ា នងិកក្េមអព្ក្បខ្ណ័ឌ  យៈររេខី្្ និង

មធរមសព្មាប់ វធនិរោគ្សាធា ណៈ ( ាំរកូ្ ២១), (២)រសចក្ដីព្ាងព្ក្បខ្័ណឌ ថវធកា សួ េុ នងិកថទាំ ( ាំរកូ្ ៦១), និង 

(៣)កា បណតុ ះបណាត េនងិនសរវនាយកណនាាំអាំរី នតិិវធធ ី ននកា អនុវតតចាំណូេ ចាំណាយថវធកា កនអក្តាមេិខ្ិតបទ្ោា នគ្តិ

យុតតាិក្រ់ន័ធទាំងឡាយ ដេ់ម្នត ីាំនាញាក្់រន័ធនន អ. តន រដើមបីព្តតតរនិិតររេើកា អនុវតតថវធកា ជារិរសស ព្ក្សួងសាថ ប័ន

ាក្រ់ន័ធនានារដើមបអីនុវតតថ វធកាឱ្របានព្តឹមព្តូវព្សមតាមនតិិវធធីហិ ញ្ញវតថ។ុ រទះជាោ៉ា ងរនះ សូចនាក្ គ្ន្ឹះចាំននួ ៥  ះឥទ្ធិ

រេអ វធ ាមានដេេ់ទ្ធនេខាងរេើ នងិមិនព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅ រនាះគ្ ឺ (១)យនតកា ព្ចក្រចញចូេកតមយួព្តូវ

បានអនុម័ត នសរវនាយ កណនាាំ និងោក្ឱ់្រអនុវតត, (២)ម្នតីចាំននួ០៥ ូបរធវើទ្សសនក្ិចចសិក្ាដក្រិរសាធន៍រៅព្បរទ្សមា៉ា រែ

សីុ, (៣)បរងកើតព្ក្ុមកា ងា សព្មាប់សិក្ា Fixed Asset Threshold, (៤)រព្ងឹងកា អនុវតតសាក្េបងក្ិចចបញ្ា ិកាតាមព្បរន័ធ 

FMIS, នងិ (៥) ាំ ញុក្ិចចបញ្ាកិាគ្ណរនយរក្  ចាំណូេទក្ទ់្ង នងិក្នព្មរសវាសាធា ណៈ បស់  ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត។ិ 

ជា ួម រយើងអាចសនែោិា នបាននងកដ ថា របើរទះជាមានសូចនាក្ មួយចាំននួបានសរព្មចតាមរោេរៅក្៏រោយ ក្៏ប៉ាុកនត 

អងគភារមួយចាំននួកដេាក្រ់ន័ធនងឹកា ងា ខាងរេើ គ្ ួបនតរនិិតរនិងរព្ងឹងសមតថភារដឹក្នាាំ ព្គ្ប់ព្គ្ង រោយរហតុថា 

កា ងា ទាំងរនះ មានភារព្បទក្់ព្ក្ឡានងិសងគតិភាររៅនងឹសូចនាក្ ទាំងរនាះ។ 

ចរងាក មសក្មមភារ២២.៣. បរងកើនក្ព្មតិយេដ់ងឹភារជាមាច ស់កា ចេូ មួនងិសមតថភារកនែក្ FMIS ដេ ់ក្សហវ ព្ក្សួង-សាថ

បន័ នងិ ដាបាេថាែ ក្រ់ព្កាមជាត។ិ ចរងាក មសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ ព្ក្ុមកា ងា  FMWG។ ជា

េទ្ធនេសរព្មចបាន ៨៣% មាននយ័ថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំននួកដេបានោក្រ់ចញ នងិអនុវតតក្៏រោយកតរុាំរៅ

ទន់បានសរព្មចឱ្របានររញរេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញ ថាសមតថភារដឹក្នាាំនងិ

ព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវចាាំបាច់បនតរព្ងងឹនិងបរងកើនក្ែងុព្តមីាសទី្៣។ រទះោ៉ា ងរនះក្តី េទ្ធនេកដេសរព្មចបានរនះ បានចូេ ួម

ចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួចាំននួដូចជា៖ (១)ម្នតី ២៥ ូបននមនាី  សហវ ទ្ទួ្េបានកា បណដុ ះបណាដ េជាភាែ ក្់ងា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ដ្ស់បដូ សព្មាប់ព្បរ័នធ FMIS នងិ PFMRP, នងិ (២)បាននសរវនាយរ័តម៌ានរ ីFMIS តាមទូ្ ទ្សសន៍ក្ែងុព្សុក្

ជារេើក្ទី្២ ( ួមមាន -បានបនតនសរវនាយរត័ម៌ានរី FMIS តាម យៈបណាដ ញសា រត័៌មានក្ែុងព្សុក្រនសងៗ ជារេើក្ទី្៣ នងិ 

បានរចញព្រឹតតិបតតរ័តម៌ានអាំរ ីFMIS សព្មាប់ព្តីមាស៣ឆ្ែ ាំ២០១៦)។ ក្៏ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ះឹមួយ  ះឥទ្ធិរេអវធ ាមានដេ់



 

 

32 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

េទ្ធនេខាងរេើ នងិមិនសរព្មចបានតាមរោេរៅ រនាះគ្ ឺ (១)ថាែ ក្់ដឹក្នាាំក្ព្មិតអគ្គនាយក្ោា នននព្ក្សួង-សាថ ប័នទាំង

អស់បានចូេ ួមសិកាេ សាលានសរវនាយរី FMIS។ 

ជា ួម រយើងអាចសនែោិា នបាននងកដ ថា របើរទះជាមានសូចនាក្ មួយចាំននួបានសរព្មចតាមរោេរៅក្៏រោយ ក្៏ប៉ាុកនត អងគ

ភារមួយចាំននួកដេាក្រ់ន័ធនងឹកា ងា ខាងរេើ គ្ ួបនតរនិតិរនិងរព្ងងឹសមតថភារដឹក្នាាំ ព្គ្ប់ព្គ្ង សព្មាប់ព្តីមាសបនាា ប់។ 

ចរងាក មសក្មមភារ២២.៤. ក្សាងសមតថភារព្គ្បព់្គ្ងគ្រព្មាង FMIS រោយ មួទាំងរៅ ក្សហវ ព្ក្សួង-សាថ បន័ នងិអងគភារ

ថាែ ក្រ់ព្កាមជាត។ិ ចរងាក មសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ ព្ក្ុមកា ងា  FMWG។ ជាេទ្ធនេសរព្មច

បាន ៦៧.៥% មាននយ័ថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំននួកដេបានោក្់រចញ និងអនុវតតក្៏រោយកតរុាំរៅទនប់ានសរព្មច

ឱ្របានររញរេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញ ថាសមតថភារដឹក្នាាំនិងព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវ

ចាាំបាច់បនតរព្ងងឹនងិបរងកើនក្ែងុព្តមីាសទី្៣។ រទះោ៉ា ងរនះក្តី េទ្ធនេកដេសរព្មចបានរនះ បានចូេ មួចាំកណក្រសូីចនា

ក្ គ្ន្ះឹមួយគ្ឺ៖ (១)ម្នតីហិ ញ្ញក្ិចចរៅអមព្ក្សួង-សាថ ប័នចាំននួ ១០ បានទ្ទួ្េកា បណដុ ះបណាដ េ Oracle PeopleSoft 

Financial (FMIS)។ ក្៏ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ះឹមួយ  ះឥទ្ធរិេអវធ ាមានដេេ់ទ្ធនេខាងរេើ និងមិនព្តូវបានសរព្មចតាម

រោេរៅ រនាះគ្ ឺ(១)ម្នតី ITD ២៥ ូប បានទ្ទួ្េកា បណដុ ះបណាដ េកនែក្ Soft Skill រដើមបីរព្ងងឹសមតថភារដឹក្នាាំនិងព្គ្ប់

ព្គ្ង។ 

ចរងាក មសក្មមភារ២២.៥. អនវុតតសាក្េបង ាំហានដាំបងូនងិរព្ងកី្កា អនវុតត FMIS (ម៉ាឌូ្េុសែូេនងិម៉ា ូ   ឌ្េុសព្មាបថ់វធកា

នងិរព្ងកី្កា អនវុតត FMIS រៅព្ក្សួង-សាថ បន័)។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គ. ត

នាោ ជាតិ។ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ២១% មាននយ័ថា របើរទះជាសូចនាក្ មួយចាំននួកដេបានោក្់រចញ និងអនុវតតក្៏

រោយ កតរុាំរៅទនប់ានសរព្មចឱ្របានររញរេញរៅរែើយ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញ ថាសមតថ

ភារដឹក្នាាំនងិព្គ្ប់ព្គ្ង ព្តូវបនតរព្ងងឹនងិបរងកើនក្ែុងព្តមីាសទី្៣ ក្ែងុរនាះ មិនមានសូចនាក្ ណាសរព្មចបានរនាះរទ្  ួម

មាន៖ (១)មានផ្ក្សា កននកា ធនធានមនុសសសព្មាប់ព្ទ្ព្ទ្ង់ដេ់ដាំរណើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង នងិ អនុវតតព្បរន័ធ FMIS រៅព្គ្ប់

 ាំហាន រោយនា ភាា ប់រៅនងឹកននកា ក្សាងសមតថភារ យៈររេខី្្, មធរម នងិ យៈររេកវង, (២)ចងព្ក្ងបានផ្ក្សា 

នតីិវធធីអនុវតតកា ងា បចចុបបនែសព្មាប់ព្ក្សួងសាថ ប័នចាំននួ ៥, និង (៣)ចងព្ក្ងបានផ្ក្សា នតីិវធធីអនុវតតកា ងា បចចុបបនែរៅ

មនាី រសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុសាំណាក្ចាំននួ ៥ រខ្តត, (៤)រព្ ើសរ ឯសបានព្ក្ុមហ នុនគតន់គងក់នែក្ Software នងិ Hardware 

សព្មាប់ព្បរន័ធ FMIS  ាំហានទី្២ ដាំណាក្ក់ាេទី្១, នងិ (៥)ចងព្ក្ងនិងកក្សព្មតេតព្មូវកា នន បាយកា ណ៍អនុវតតនងិ

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណាយ នងិចាំណូេថវធកាសព្មាប់ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិ ថាែ ក្់រព្កាមជាត។ិ 

ជា ួម រយើងអាចសនែោិា នបាននងកដ ថា របើរទះជាមានសូចនាក្ មួយចាំននួបានសរព្មចតាមរោេរៅក្៏រោយ ក្៏ប៉ាុកនត 

ព្ក្ុមកា ងា  FMWG ជាមួយនឹងអងគភារមួយចាំននួកដេាក្រ់ន័ធ គ្ ួបនតរព្ងងឹ នងិររន្ឿនកា នសរវនាយកា ងា  FMIS 

ដាំណាក្់កាេទី្២ នងិនីតិវធធីបចចុបបនែនងិអនាគ្ត ននកា ងា កដេាក្រ់ន័ធនឹងព្បរន័ធរនះ។ 

សោេបាំណងទ្២ី៣៖ “ពត្ងឹងការអនុវរតត្បព័នធរណសនយយថមី ត្បព័នធករ់ត្តាថម ីត្បព័នធរបាយការណថ៍មី និង ត្បព័នធរម្ាភាព”  



 

 

33 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

រោេបាំណងរនះ សរព្មចបាន ៦១.១២% មានសូចនាក្ សមិទ្ធក្មមគ្ន្ឹះ គ្ឺព្បរន័ធគ្ណរនយរថមី ព្បរន័ធក្ត់ព្តាថម ី

ព្បរន័ធ បាយកា ណ៍ថមី នងិព្បរន័ធតម្ាភារ ព្តូវបានអនុវតតព្បក្បរោយស័ក្តិសិទ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ នងិោាំព្ទ្រោយចរងាក ម

សក្មមភារចាំននួ ៤ គ្ឺ ២៣.១. រ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសតងោ់  IPSAS នងិោក្់ឲ្រអនុវតតជាបរណត ើ

 ៗតាមេាំោប់េាំរោយ ព្រមទាំងនា ភាា ប់រៅនងឹកា រព្ងីក្កា រព្បើព្បាស់ FMIS នងិបរងកើត រព្មើសសព្មាប់កា អនុវតតជា ាំ

ហានៗ រៅ ក្កា អនុវតតគ្ណនីបងគ  សរព្មចបាន ៣៥%, ២៣.២. កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុវតតថវធកាកដេព្តូវរន ាើរៅ

គ្ណៈ ដាម្នត ីនិងសាថ ប័ននតីបិបញ្ញតត ិសរព្មចបាន ៨៣.៧៥%, ២៣.៣. កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍នងិកា ដ្ស់បតូ រត័៌មាន

ជាមួយសាធា ណ ន សរព្មចបាន ១០០%, និង ២៣.៤. ោក្ឱ់្រអនុវតតយនតកា រដើមបបីញ្ចប់កា ចុះបញ្ាសីា ររើភ័ណឌ ព្ទ្ររ

សមបតតិ ដា និងរធវើបចចុបបនែភារជាព្បចាាំ សរព្មចបាន ២៥.៧១%។ 

អងគភារ ក្ហសវ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖ 

កនែក្ទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្២៣ ៧៦ % ៧៦ % ៦១.១២ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២៣.១. ៩០ % ៦៨ % ៣៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២៣.២. ៦០% ៨៤ % ៨៣.៧៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២៣.៣. ៧៥ % ៩៦ % ១០០ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២៣.៤. ៧៨ % ៥៥ % ២៥.៧១ % 

 

ចរងាក មសក្មមភារទ្២ី៣.១. រ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសតងោ់  IPSAS នងិោក្ឲ់្រអនវុតតជាបរណត ើ ៗ

តាមេាំោបេ់ាំរោយ ព្រមទាំងនា ភាា បរ់ៅនងឹកា រព្ងកី្កា រព្បើព្បាស់ FMIS នងិបរងកើត រព្មើសសព្មាបក់ា អនវុតតជា ាំហានៗ 

រៅ ក្កា អនវុតតគ្ណនបីងគ ។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា ននាយក្

ោា ន តនាោ ជាតិ។  សូចនាក្ គ្ន្ឺះក្ែុងចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ឺ (ទី្១)សតងោ់ គ្ណរនយរព្តូវបានោក្ឱ់្រអនុវតត  (ទី្២) យៈ

ររេបិទ្បញ្ា ិកាគ្ណរនយរព្តវូបានកាត់បនថយ មក្ព្តឹម ៣-៤កខ្រៅឆ្ែ ាំ២០១៦ នងិ (ទី្៣)  បាយកា ណ៏ហិ ញ្ញវតថុរោយមាន

មូេោា នរេើសាច់ព្បាក្ត់ាមសតងោ់  IPSAS មួយកនែក្ព្តវូបានរ ៀបចាំរៅឆ្ែ ាំ២០១៦។ ជាក្់កសតង រោងតាមចាប់សត ីរ ី

គ្ណរនយរ នងិសវនក្មម កដេបានអនុម័តនថាទី្ ១៤ កខ្មក្រា ឆ្ែ ាំ២០១៦ ក្ែុងមាព្តា២ ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតគិ្ណរនយរ កដេ

ក្ាំណត់ព្ក្បខ្័ណឌ គ្តិយតុតសព្មាប់កា ោក្ឱ់្រអនុវតតសតងោ់គ្ណរនយរ សតងោ់សវនក្មម នងិព្ក្មសីេធម៌ វធជាា  ីវៈ បស់

គ្ណរនយរក្  នងិសវនក្ កដេជារោេកា ណ៍ព្តូវមានសងគតភិារជាមួយនងឹសតងោ់អនត ជាតិ នងិព្តូវឆុ្្ះបញ្ហច ាំងរសចក្តី

ព្តូវកា ជាក្ក់សតង បស់ក្មពុជា ... ដូចរនះព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរព្តូវរ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរធា ណៈព្សបតាមសតងោ់  



 

 

34 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

IPSAS និងចូេ ួមរ ៀបចាំរោយអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ ដូចរនះចរងាក មសក្មមភារក្ែុងព្តមីាសទី្៣ អគ្គនាយក្ោា ន ត

នាោ ជាតិ រុាំអាចសរព្មចតាមរោេរៅបានរនាះរទ្ កដេអគ្គនាយក្ោា នដា េប់ានរនាើេិខ្តិរេខ្ ៤២៧៦ អ. តន ចុះនថា

ទី្ ១៩ កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែ ាំ២០១៦ រដើមបីសុាំេុបរចញសូចនាក្ ទី្៥, ទី្៦ នងិទី្៧ នន សក្មមភារ ២៣.១.១.។ ដូចរនះ ចរងាក ម

សក្មមភាររនះទ្ទួ្េបានព្តឹមកត ៣៥% កតប៉ាុរណាណ ះ។ 

រទះបីជា ចរងាក មសក្មមភាររនះសថ ិតរៅក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម ៨០%) ប៉ាុកនតអគ្គនាយក្ោា នបានសរព្មចកា ងា មួយ

ចាំននួដូចជា (ទី្មួយ)បានព្ប ុាំព្ក្ុមកា ងា ននាក្ែងុននអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិរដើមបីកក្សព្មតេទ្ព្មង់ នងិកា ទញតួរេខ្

សព្មាប់នេតិ បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវតថ ុតាមសតងោ់  IPSAS Cash Basis (ទី្រី ) ព្ប ុាំជាមួយនាយក្ោា នរត័ម៌ានវធទ្ានន អគ្គ

រេខាធកិា ោា ន ក្.ស.ហ.វ. រព្កាមអធិបតភីារផ្.ឧ ទី្ព្បកឹ្ា រដើមបរីិភាក្ាអាំរីកា កក្សព្មតេទ្ព្មង់ នងិកា ទញតរួេខ្

មួយចាំននួ រៅក្ែុង បាយកា ណ៍កដេបានរ ៀបចាំក្ែុងព្បរន័ធ FMIS ក្ន្ងមក្ នងិ (ទី្បី) បានចូេ ួមក្ិចចព្ប ុាំព្ក្ុមកា ងា 

រ ៀបចាំវធរសាធនក្មមចាប់ និងកក្កព្បេិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិុតតសព្មាប់ព្គ្ប់ព្គ្ងសហព្ោស សាធា ណៈ នងិព្គ្ះឹសាថ នសាធា 

ណៈ ដាបាេ រដើមបីបនតក្ិចចរិភាក្ារេើរសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីរនីិតិវធធីចាំណាយតាម  ារទ្យរបុរ ព្បទន បស់ព្គ្ឹះសាថ នសា

ធា ណៈ ដាបាេ។ 

ដូចរនះ អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ រមតាត រព្ងងឹសក្មមភារ ២៣.១.១. រោយបនតសហកា ជាមួយព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិ

គ្ណរនយររដើមបីរព្ងឹងរេើកា រ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសតងោ់ IPSAS និងរព្ងឹងនងិតព្មង់ទិ្ស ក្ិចច

បញ្ា ិកាគ្ណរនយរ បស់ព្គ្ះឹសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្២ី៣.២. កក្េមអទ្ព្មង ់បាយកា ណ៍អនវុតតថវធកាកដេព្តវូរនាើរៅគ្ណៈ ដាម្នត ី នងិសាថ បន័នតីបិបញ្ញតត ិ បាន

ចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោា ននាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ និងអគ្គនាយក្ោា នថវធកា។  សូចនាក្ គ្ន្ឹះ

ក្ែុងចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ឺ ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុវតតថវធកា ( បាយកា ណ៍សមិទ្ធក្មមនិងហិ ញ្ញវតថុ) ព្តូវបានកក្េមអ។ ក្ែុងព្តី

មាសរនះ អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិបនដបូក្ស ុបរោបេរ់ីថាែ ក្់ដឹក្នាាំ នងិអគ្គនាយក្ោា នាក្់រន័ធរដើមបីរធវើកា បចចុបបនែ

ភារបកនថមរេើរសចក្ដីព្ាងចាប់ទូ្ទត់ថវធកាឆ្ែ ាំ២០១៥   រៅក្ែងុក្ិចចព្ប ុាំថាែ ក្់ដឹក្នាាំព្ក្សួងរសដាក្ិចនងិហិ ញ្ញវតថ ុរនិតិរ នងិ

រិភាក្ារដើមបឈីានរៅបញ្ាូន រសចក្ដីព្ាងចាប់រនាះ រៅ ទី្សដ ីកា គ្ណៈ ដាម្នតី នាកខ្ខាងមុខ្។  ចាំកណក្ផ្អគ្គនាយក្ោា ន

ថវធកាបានកក្ទ្ព្មងត់ារាងទិ្នែទ័្យចាំណូេនងិចាំណាយ ៩ កខ្រដើមឆ្ែ ាំឱ្រព្សបតាម សតងោ់ ក្ែុងតាំបន់ នងិអនត ជាតិ ួចរាេ ់ប៉ាុកនត 

 បាយកា ណ៍សត ីរកីា អនុវតតថវធកា ៩ កខ្រដើមឆ្ែ ាំ មានក្ព្មិតវធភាគ្កានក់តេអព្បរសើ  នងិសីុ រព្ៅ។ ដូចរនះ ចរងាក មសក្មមភារ

រនះទ្ទួ្េបានព្តឹមកត ៨៣.៧៥ % កតប៉ាុរណាណ ះ។ 

រទះជាោ៉ា ងណា ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិរៅក្ែងុក្ព្មតិរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេបងាា ញអាំរីបញ្ហា ព្បឈមចមបងៗ

មួយចាំននួដូចជា៖ សាថ ប័នអនុវតតេទ្ធក្មមមួយចាំននួមិនរនាើ រសចក្តី នូដាំណឹងសត រីីកា រដញនថ្មក្, រៅមិនទន់សរព្មចបាន

កា រ ៀបចាំ (ទី្១)អនពុ្ក្តឹរសត រីកីបបបទ្និងនីតិវធធនីនកា បតងឹនងិកា រោះព្សាយបណត ឹងតវា  នងិវធវាទ្េទ្ធក្មម, (ទី្២) ព្បកាស

សត ីរីកា ចុះ កា  ព្មះនងិកា នសរវនាយបញ្ា ីរមម អែក្រដញនថ្, នងិ(ទី្៣)ព្បកាសសតរីីកបបបទ្និងនីតិវធធនីនកា បតងឹនងិកា 

រោះព្សាយបណត ឹងតវា  នងិវធវាទ្េទ្ធក្មម, ព្បកាសសតរីីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនា។ 



 

 

35 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ដូចរនះ អងគភារាក្រ់ន័ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរនិតិររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេបាន

ក្ាំណត។់ សព្មាប់សូចនាក្ គ្ន្ះឹៗ អងគភារាក្រ់ន័ធ គ្ួ រ ៀបចាំអាទិ្ភាវូបនយីក្មមកា ងា រដើមបីធានាអាំរពី្បសិទ្ធភារកា ងា ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្ ី ២៣.៣. កក្េមអទ្ព្មង ់បាយកា ណ៍នងិកា ដ្ស់បតូ រត័ម៌ានជាមយួសាធា ណ ន បានចូេ ួមរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចច នងិហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ អគ្គនាយោា ន តនាោ

 ជាតិ អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដា នងិ ចាំណូេ មិនកមនសា ររើរនធ  អគ្គនាយក្ោា នហ ិញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ នងិ

អគ្គនាយក្ោា នថវធកា។  សូចនាក្ គ្ន្ឺះក្ែុងចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ ឺ(ទី្១)ទ្ព្មង់  បាយកា ណ៍នងិកា ដ្ស់បតូ រត័ម៌ានជាមួយ

សាធា ណៈ នព្តូវបានកក្េមអ (ទី្២)តារាងសរងេបទិ្នែនយ័ថវធកា (Budget in Brief)ព្តវូបានរ ៀបចាំបនាា ប់រីថវធកាជាតពិ្តូវ

បានអនុម័តសព្មាប់ សាថ ប័ននតិិបញ្ញតត នងិសាធា ណៈ ន (ទី្៣)តារាងហិ ញ្ញវតថុ នងិចាំណាយសាធា ណៈ(TOFE) នងិ

ព្រឹតតិបព្តសថ តិិ ព្តូវបានរ ៀបចាំព្បចាាំកខ្ និងបរងាា ះរៅក្ែុងរគ្ហទ្ាំរ័  ក្ែងុ យៈររេ ៣កខ្ បនាា ប់រីកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៏នតុ

ក្ាំណត់ (ទី្៤) បាយកាណព៏្តតតរនិតិរកា អនុវតតថ វធកាព្បចាាំឆ្មាសព្តូវបានរ ៀបចាំនិងនសរវនាយក្ែងុរគ្ហ ទ្ាំរ័  ក្ែងុ យៈររេ 

៣កខ្ បនាា ប់រី បាយកា ណ៍ រនះព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ ់ (ឆ្ែ ាំ២០១៧) និង (ទី្៥) បាយកា ណ៏កា អនុវតតថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំព្តូវ

បានរ ៀបចាំ នងិបរងាា ះក្ែងុរគ្ហទ្ាំរ័  ក្ែុង យៈររេ១២កខ្ បនាា ប់រីបញ្ចប់ឆ្ែ ាំនីមួយៗ។ ជាក្់កសតង អគ្គនាយក្ោា នរោេ

នរោបាយរសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈបានរ ៀបចាំ បាយកា ណ័ននិាែ ក្ រសដាក្ិចចព្បចាាំកខ្ (SET)  បានរ ៀបចាំ ចួរាេ់

រៅព្តឹមសបាត ហ៍ទី្៤ននកខ្បនាា ប់ជាមួយនងឹរសចក្តីសរងេបនន បាយកា ណ៍ជារី ភាសា កខ្ម -អង់រគ្្ស (ព្បចាាំកខ្ មិថុនា ក្ក្កោ 

នងិ សីហា ឆ្ែ ាំ២០១៦) នងិព្រតឹតិប័ព្តសថ តិិរសដាក្ិចច នងិហិ ញ្ញវតថុ (BEF)ព្បចាាំព្តមីាស ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ជាមួយនឹងរសច

ក្តីសរងេបននព្រតឹតិប័ព្តជារី ភាសា (កខ្ម -អង់រគ្្ស) និងបានោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស់ននាក្ែងុអគ្គនាយក្ោា ន នងិអងគភារាក្រ់ន័ធ (ព្តី

មាសទី្៤ ឆ្ែ ាំ២០១៥, ព្តមីាសទី្១,២ ឆ្ែ ាំ២០១៦)  ដូចរនះចរងាក មសក្មមភាររនះសរព្មចបានព្តឹមកត ១០០%កតប៉ាុរណាណ ះ។ 

រទះជាោ៉ា ងណា ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិរៅក្ែងុក្ព្មិតេអព្បរសើ  (រេើស៩០%) ក្៏រោយប៉ាកុនតអគ្គនាយក្ោា នថ វធកា

សូមរធវើកា រាយកា ណ៍សក្មមភារឱ្រសីុជាមួយសូចនាកា ក្ែងុព្តមីាស ជាក្ក់សតងសក្មមភារកា រ ៀបចាំ នងិរធវើបចចបុបនែក្មម    រគ្

ហទ្ាំរ័ ននអគ្គនាយក្ោា នថវធកា ប៉ាុកនតរធវើកា ព្តតតរនិិតរ និងសមាអ ត Virus រគ្ហទ្ាំរ័  បស់អគ្គនាយក្ោា នថវធកា ជាព្បចាាំកដេ

វាជាសក្មមភារកដេព្តូវរធវើមិនចាាំបាច់ជាសក្មមភារកដេព្តូវរាយកា ណ៍រនាះរទ្។ 

ដូចរនះ អងគភារាក្់រន័ធ ព្តូវរព្ងងឹសក្មមភារកា ងា កដេាក្រ់ន័ធនឹងរ័តម៌ានជាមួយសាធា ណ នតាម យៈកា រព្ងងឹ

 បាយកា ណ៍ នងិកា នសរវនាយតាម យៈរគ្ហទ្ាំរ័  នងិព្បរន័ធនានាឱ្រមានព្បសិទ្ធភារខ្ពស់។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្ ី២៣.៤. ោក្ឱ់្រអនវុតតយនតកា រដើមបបីញ្ចបក់ា ចះុបញ្ាសីា ររើភណ័ឌ ព្ទ្ររសមបតត ិដា នងិរធវើបចចុបបនែភារជា

ព្បចាាំ បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្.ស.ហ.វ អគ្គនាយោា ន តនាោ ជាត ិ អគ្គ

នាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដា នងិ ចាំណូេ មិនកមនសា ររើរនធ  នងិ FMWG។  សូចនាក្ គ្ន្ះឺក្ែងុចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ឺ នតីិ

 វធធីនងិយនតកា ចុះបញ្ាសីា ររើភ័ណឌ ព្តូវបានអនុវតតនងិព្តូវរធវើបចចុបបនែភារជាព្បចាាំចាំកណក្ផ្អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតត ិដា 

នងិ ចាំណូេ មិនកមនសា ររើរនធ បាន រ ៀបចាំអនពុ្ក្តឹរសត រីកីា ព្ោបព់្គ្ងបញ្ាសីា ររើភណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដារធវើកា ព្ប ុាំរភិាក្ា

។ ក្ែងុព្តីមាសទី្៣រនះ រុាំមានសូចនាក្ ណាមួយសរព្មចរែើយ ជាក្់កសតង អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដា នងិ ចាំណូេ មិន



 

 

36 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

កមនសា ររើរនធបានរធវើកា ព្ប ុាំរភិាក្ារិរព្ោះរោបេ់ជាេក្េណៈអនត ព្ក្សួង-សាថ ប័ន  ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ នងិនតីិ

បុគ្គេសាធា ណៈ កាេរនីថាទី្២២ កខ្មិថុនា ឆ្ែ ាំ២០១៦ រហើយបានរធវើក្ាំណត់រហត ុនូព្ក្មុព្បឹក្ានតីកិ្មមននព្ក្សួងរសដាក្ិចច 

នងិហិ ញ្ញវតថុ រដើមបីរនិតិរ និងកក្សព្មតេតាមសាម  តនីនអងគព្ប ុាំ។ មា៉ាងវធញរទ្ៀត អគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្.ស.ហ.វ មិនបានប

ណតុ ះបណាត េម្នតីរព្បើព្បាស់ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងទិ្នែន័យចាំននួ១៥នាក្ ់ (០%), មិនបានសាក្េបងបញ្ចូេទិ្នែនយ័បញ្ាសីា ររើ

ភណឌ  (០%), រុាំបានរ ៀបចាំយនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដាព្តូវបាននសរវនាយ នងិកណនាាំោក្់ឱ្រអនុវតត (០%), រុាំទនប់ាន

នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ ់នូតាមកននកា  (៨០%), រុាំទនប់ានរ ៀបចាំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកីា នតេ់មតពិ្បឹក្ា

ចាប់ព្បចាាំព្តីមាស  នងិឆ្ែ ាំព្តវូបានរ ៀបចាំនងិរោ រ នូថាែ ក្ដឹ់ក្នាាំ (០%)។ ចាំកណក្ផ្ FMWG រុាំទនប់ានរ ៀបចាំនតីិវធធីអនុ

វតតកា ងា សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបញ្ាសីា ររើភណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្តូវបានសិក្ានិងក្ាំណត់ជាតព្មូវកា  ួចរាេ់សព្មាប់ព្បរ័នធ 

FMIS ដាំណាក្់កាេទី្២ មុខ្ងា  Asset Management។ ដូចរនះចរងាក មសក្មមភាររនះសរព្មចបាន ២៥.៧១ %។ 

រទះជាោ៉ា ងណា ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិរៅក្ែងុក្ព្មតិរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេអងគភារាក្់រន័ធក្ងវះររេរវលា 

នងិឆ្នាៈក្ែងុកា ងា កក្ទ្ព្មងហ់ិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ  ជារិរសសអគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្.ស.ហ.វ រុាំបានអនុវតតកា ងា តាម

កននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញ នងិមានកា រសែ ើដក្រចញនូវសក្មមភារជារព្ចើនកដេទមទ កា រនិតិររេើកា រ ៀបចាំ

ព្ក្ុមកា ងា កក្ទ្ព្មងក់្ព្មិតអគ្គរេខាធិកា ោា ន ក្.ស.ហ.វ រែើងវធញរដើមបធីានានិ នត ភារកា ងា កក្ទ្ព្មងត់ាមកននកា 

សក្មមភារ ួមដាំណាក្់ទី្៣។ 

សោេបាំណងទ្២ី៤៖ “ពត្ងងឹការអនុវរតឧបករណ៍ និងយនតការសដ្ើមបីបសងកើនការទ្ទ្េួខុសត្រូវ និង រណសនយយភាព 

(ត្បព័នធត្រួរពិនិរយ)”  

សព្មាប់រោេបាំណងរនះ មានសូចនាក្ សមិទ្ធក្មមគ្ន្ះឹគ្ឺឧបក្ ណ៏ និងយនតកា ព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតតរដើមបីបរងកើន

កា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវនងិគ្ណរនយរភារ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន ៥៥% កដេមានចរងាក មសក្មមភារចាំននួ ៤គ្ឺ ២៤.១. 

បរងកើតឱ្រមានទ្ណឌ ក្មម ដាបាេសមព្សប ចាំរាះក្ាំហុសឆ្គង ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន សាធា ណៈមិនសមព្សប នងិោម នព្បសិទ្ធ

ភារ ។ ទ្ណឌ ក្មមរនះព្តូវកចងរៅក្ែងុេិខ្តិបទ្ោា នគ្តយិុតត និង រធវើកា នសរវនាយ នងិកណនាាំឱ្របានទូ្េាំទូ្លាយ សរព្មច

បាន៣0% ២៤.២. រធវើបចចុបបនែភារនងិនតេ់សិទ្ធិអាំណាច នងិភារទ្នភ្់ន់ជាបនតបនាា ប់ នូអងគភារថវធកា សរព្មចបាន ៩០% 

២៤.៣. ព្តតតរនិិតររែើង វធញ រេើកា អនុវតតសិទ្ធិអាំណាចនងិភារទ្ន់ភ្នក់ដេបាននតេ ់នូ រដើមបីរធវើជាមូេោា នក្ែុងកា រព្ងកី្

កា នតេ ់សិទ្ធអិាំណាច និងភារទ្ន់ភ្ន ់សរព្មចបាន ០% នងិ២៤.៤. រ ៀបចាំនងិោក្់ឲ្រអនុវតតទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ

អនុវតតថវធកាព្បចាាំព្តមីាស ឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែ ាំ សរព្មចបាន ១០០%។ 

  



 

 

37 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

អងគភារនន ក្សហវ កដេបានរ ៀបចាំ និងោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖ 

កនែក្ទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្២៤ ៧០ % ៧៧ % ៥៦ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២៤.១. ១០០ % ៤០ % ៣០ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២៤.២. ០ % ១០០ % ៩០ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២៤.៣. ០ % ០ % ០ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្២៤.៤. ១០០ % ៧៦ % ១០០ % 

 

ចរងាក មសក្មមភារទ្២ី៤.១. “បរងកើតឱ្រមានទ្ណឌ ក្មម ដាបាេសមព្សប ចាំរាះក្ាំហសុឆ្គង ឬកា ព្គ្បព់្គ្ងធនធាន សាធា ណៈមនិ

សមព្សប នងិោម នព្បសិទ្ធភារ ។ ទ្ណឌ ក្មមរនះព្តវូកចងរៅក្ែងុេខិ្តិបទ្ោា នគ្តយិតុត នងិ រធវើកា នសរវនាយ នងិកណនាាំឱ្របាន

ទ្េូាំទ្លូាយ” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោា ននាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ អគ្គរេខាធិកា ោា ន ក្.

ស.ហ.វ និងអោគ ធិកា ោា ន។  សូចនាក្ គ្ន្ះឺក្ែងុចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ឺ ទ្ណឌ ក្មម ដាបាេសមព្សបចាំរាះក្ាំហុសឆ្គងព្តូវ

បានក្ាំណត់រៅក្ែុងេិខ្តិបទ្ោា នគ្តយិុតត។ ជាក្់កសតង រុាំមានសក្មមភារកដេសរព្មចបានរនាះរែើយរោយ អគ្គនាយោា ន

នាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ មិនទន់រ ៀបចាំបានររញរេញនវូរោេកា ណ៍កណនាាំាក្់រន័ធនងឹកា ព្គ្ប់ព្គ្ងអវតតមានម្នតរីា 

កា ននអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ ព្តូវបានោក្ឱ់្រអនុវតត (៩០%)។ អគ្គរេខាធិកា ោា ន ក្. ស. ហ.វ រុាំទន់រ ៀបចាំរសចក្តី

ព្ាងបឋមេិខ្ិតបទ្ោា នគ្តយិតុតាក្រ់ន័ធនឹង វធធានកា  ួមនន កា ោក្់ទ្ណឌ ក្មម ដាបាេក្ែុងវធស័យ ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈព្តូវ

បានរ ៀបចាំ នងិ រោ រ នូថាា ក្ដឹ់ក្នាាំ (០%) និងអោគ ធកិា ោា នរុាំទន់បានសិក្ារសចក្តីកណនាាំេិខ្ិតបទ្ោា នគ្តយិុតតទក្ទ់្ង

នងិទ្ណឌ ក្មមនិងវធន័យ ដាបាេននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានសាធា ណៈ (០%)។ ដូចរនះ ចរងាក មសក្មមភាររនះទ្ទួ្េបានព្តមឹកត 

៣០% កតប៉ាុរណាណ ះ។ រទះជាោ៉ា ងណា ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) អគ្គរេខាធិកា ោា ន    

ក្.ស.ហ.វ រមតាត នតេ់អាទិ្ភារ ូបនយីក្មមកា ងា កក្ទ្ព្មង់រែើងវធញ ក្ែងុក្ ណីរុាំបានអនុវតតកា ងា  រសែ ើសូមកក្សព្មតេម្នតី

កដេទ្ទួ្េបានថវធកាឧបតថមភកា ងា កក្ទ្ព្មង់ និងរសែ ើសូមរព្ងឹងកា ងា ឱ្រសរព្មចបាននាព្តីមាសបនាា ប់។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្២ី៤.២. រធវើបចចុបបនែភារនងិនតេសិ់ទ្ធអិាំណាច នងិភារទ្នភ្់នជ់ាបនតបនាា ប ់នូអងគភារថវធកា បានចូេ ួម

រ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយោា នថវធកា។  សូចនាក្ គ្ន្ះឹក្ែុងចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ឺ (សិទ្ធិអាំណាចនងិកា 

ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ បស់អងគភារថវធកាព្តូវបានរព្ងឹងនងិកក្េមអ។ ក្ែងុរនាះអគ្គនាយក្ោា នថវធកា បានសរព្មចសក្មមភាររោយ

រនិិតរនិងរ ៀបចាំសាំរណើបរងកើត អងកភារថវធកាសព្មាប់អនុវតតឆ្ែ ាំ ២០១៦  បស់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិបានកក្េមអកា រ ៀបចាំ

បរងកើត អងគភារថវធកាសព្មាប់បនតអនុវតតឆ្ែ ាំ២០១៦ ក្៏ដូចជារព្ងកី្បកនថមនវូកា ោក្ឱ់្រអនវុតតអងគភារ ថវធកាថមីរៅឆ្ែ ាំ ២០១៦ 

 បស់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន, បានរនិតិរ នងិកក្សព្មតេបកនថមកា  រសែ ើសុាំបរងកើតអងគភារថវធកា បស់ព្ក្សួង-សាថ ប័នកដេបាននងិ

ក្ាំរងុអនុវតតថវធកាក្មមវធធ ី និងបានរនិតិរ នងិកក្សព្មតេកា រសែ ើសុាំបរងកើតអងគភារថវធកា បស់ព្ក្សួងមួយចាំននួននវធស័យ ដាបា



 

 

38 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

េទូ្រៅសព្មាប់រព្តៀមអនុវតតឆ្ែ ាំ២០១៧បានរនិិតរនងិ កក្សព្មតេកា រសែ ើសុាំបរងកើតអងគភារថវធកា  បស់ព្ក្សួងមួយចាំននួនន

រសដាក្ិចច សព្មាប់រព្តៀមអនុវតតឆ្ែ ាំ២០១៧។ រទះបីជាោ៉ា ងរនះក្ត ី អគ្គនាយក្ោា នថវធកាមិនបានសរព្មចសក្មមភាររសចក្តី

ព្ាងព្បកាសសតរីីសិទ្ធិអាំណាច កា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ និងនតីិវធធ ី ននកា អនុវតតថវធកាក្មមវធធី បស់អងគភារថវធកានងិោក្ ់នូ

រិភាក្ាក្ែងុក្ព្មតិអនត អគ្គនាយក្ោា ននងិ រសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយព្តូវបានបញ្ចប់ សព្មាប់ោក្ ់នូថាែ ក្់ដឹក្នាាំ ក្សហវ រិ

នតិរ នងិចុះហតថរេខា(៨០%) ។ ដូចរនះ ចរងាក មសក្មមភាររនះទ្ទួ្េបានព្តឹមកត ៩០% កតប៉ាុរណាណ ះ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្២ី៤.៣. “ព្តតតរនិតិររែើង វធញ រេើកា អនវុតតសិទ្ធអិាំណាចនងិភារទ្នភ្់នក់ដេបាននតេ ់នូ រដើមបរីធវើជា

មេូោា នក្ែងុកា រព្ងកី្កា នតេ ់ សិទ្ធអិាំណាច នងិភារទ្នភ្់ន”់ បានចូេ មួរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គនាយក្-

ោា នថវធកា។  សូចនាក្ គ្ន្ះឺក្ែុងចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ឺ  បាយកា ណ៍នងិអនសុាសនព៍្តវូបានរ ៀបចាំ។ នងិអោគ ធិកា ោា នរុាំ

បានសិក្ារេើដាំរណើ កា អនុវតតអនុរលាមតាមកនន កា  BSPនិងកា ព្គ្ប់ ព្គ្ងថវធកាក្មមវធធ ី(PB) (០%) ក្ែងុរនាះ ដូចរនះ

ចរងាក មសក្មមភាររនះសរព្មចបានព្តឹមកត ០%កតប៉ាុរណាណ ះ។ រទះជាោ៉ា ងណា ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិរៅក្ែងុក្ព្មិត

រខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេបងាា ញអាំរីបញ្ហា ព្បឈមចមបងៗមួយចាំននួដូចជា៖ អោគ ធកិា ោា នរុាំបានអនុវតតកា ងា តាមកា 

ក្ាំណត់រនាះរែើយ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្២ី៤.៤. “រ ៀបចាំនងិោក្ឲ់្រអនវុតតទ្ព្មង ់បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារអនវុតតថវធកាព្បចាាំព្តមីាស ឆ្មាសនងិព្បចាាំឆ្ែ ាំ 

(រោយ រំេចរ ីកា រ ៀបចាំថវធកា េទ្ធនេសរព្មចបាននងិ ព្រមទាំងវធធានកា រោះព្សាយ រពី្ក្សួងសាថ បន័ រៅ ព្ក្សូងរសដាក្ចិច

នងិហ ិញ្ញវតថ ុនងិរៅននាក្ែងុព្ក្សួងនមីយួៗ)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោា នថវធកា។  សូចនា

ក្ គ្ន្ះឺក្ែងុចរងាក មសក្មមភាររនះគ្ ឺ ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារថវធកាព្បចាាំព្តមីាសនងិ/ឬឆ្មាសនងិព្បចាាំឆ្ែ ាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំនងិោក្់ឱ្រអនុវតត។ អគ្គនាយក្ោា នថវធកា បានសរព្មចទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារអនុវតតថវធកា ( បាយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវតថុ) ព្បចាាំព្តមីាស ព្តូវបានកក្េមអ, ទ្ព្មង់សាំរណើថវធកា ក្មមវធធីព្បចាាំព្តមីាស ព្តូវបានកក្េមអ, ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍នន

កា រធវើនយិត័ក្មម ព្តូវបានកក្េមអ, ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារថវធកា ព្បចាាំព្តមីាស នងិ/ ឬ ឆ្មាស នងិព្បចាាំ ឆ្ែ ាំ (ក្មមវធធី

នងិ មិនកមនក្មមវធធ)ី រៅថាែ ក្់ ដាបាេក្ណាត េព្តូវបានរ ៀបោក្ឱ់្រអនុវតត ដូចរនះចរងាក មសក្មមភាររនះសរព្មចបាន 

១០០%។ 

រយើងអាចសនែោិា នបានថា ក្ចិចកា សាំខាន់ៗ នងិចាាំបាច់មួយចាំននួ ជារិរសស សមាសធាតុចាាំបាច់អាចយក្មក្រព្បើព្បាស់

បាន សព្មាប់ធានាដេ់កា អនុវតតព្បរន័ធរ័តម៌ានវធទ្ាសព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា នៈ (FMIS) បានទន់ររេរវលា

តាមកាេក្ាំណត់។ រទះជាោ៉ា ងរនះក្តី កា ងា កដេគ្ួ កតបកនថមកា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់ខ្ពស់រនាះ គ្ភឺារចាស់លាស់ននកា បិទ្

បញ្ចប់គ្រព្មាង FMIS ដាំណាក្់កាេទី្១ កតមតង ទ្នាឹមនងឹកា ោក្ឱ់្រអនុវតតឧបក្ ណ៍ នងិយនតកា រដើមបីបរងកើនកា ទ្ទួ្េខ្ុស

ព្តូវ  និងគ្ណរនយរភារ  ជាររិសស ចាំរាះព្ក្សួងសាថ ប័ន កដេបានអនុវតតថវធកាក្មមវធធីររញរេញ និងព្ក្សួងសាថ ប័នកដេ

នងឹអនុវតតថវធកាក្មមវធធី រុាំទនព់្តូវបានរ ៀបចាំជាសក្មមភារឱ្របានជាក្ល់ាក្។់ កនែក្រនះ រៅកតធានាបាន ប៉ាុកនតអាចនងឹ ួប

ព្បទ្ះក្ិចចព្បឈមនាររេខាងមុខ្ ព្បសិនកា បញ្ចប់កា ងា  FMIS ដាំណាក្់កាេទី្១ មិនទន់ររេរវលា នងិក្ងវះកា ចេូ ួម

រ ៀបចាំ និងឆ្នាៈសព្មាប់កននកា ដាំណាក្ក់ាេទី្២។ 



 

 

39 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ក ែ្កទ្ី៣៖ ការ្ាភាា ប់ថវកិាសៅនឹងសោេនសោបាយ 

 ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន និង អងគភារ រព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុចូេ ួមក្ែុងកា ោាំព្ទ្ដេក់ា អនុវតតក្មម

 វធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ ័យ នងិចី ភារ កដេព្តូវរ ៀបចាំោក្់រចញនូវកននកា សក្មមភារក្ែងុកនែក្ទី្៣ ននចក្េុវធស័យ 

នងិយុទ្ធសា្សតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈដាំណាក្់កាេទី្៣។  

 ក្ែុងកនែក្ទី្៣ រនះ មានរោេរៅចមបង៦ គ្ ឺ(១) កា រព្ងឹង នងិរព្ងីក្កា អនុវតតថវធកាក្មមវធធី, (២) កា រ ៀបចាំថវធកា

ឱ្រមានេក្េណៈព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ នងិរធវើសមាហ ណក្មមថវធកា, (៣) កា រ ៀបចាំនិងោក្់ឱ្រអនុវតតព្បរន័ធបនាា តគ់្ណរនយរភារ 

( វាងនតីិបញ្ញតតនិងិនីតពិ្បតិបតតិ,  វាងក្សហវនិងព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិរៅក្ែុងព្ក្សួង-សាថ ប័ន), (៤) កា រព្ងងឹកា រ ៀបចាំ

រោេនរោបាយ និងកា រធវើកននកា ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ (កា រ ៀបចាំរោេនរោបាយនងិកននកា ចាំណូេនិងចាំណាយ យៈ

ររេមធរម), (៥) កា រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរនិតិរ នងិ (៦) កា រព្ងងឹកា អនុវតតរោេនរោបាយវធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ។ 

ក្ែុងកា សរព្មចបាននវូរោេរៅខាងរេើ គ្ណៈក្មាម ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

បានោក្់រចញនូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ នងិសូចនាក្ ព្បចាាំឆ្ែ ាំក្ព្មិតរោេបាំណង និងចរងាក មសក្មមភារ កដេ យួដេអ់ងគភារាក្់

រន័ធរ ៀបចាំ នងិោក្់រចញនូវកននកា សក្មមភារ បស់អងគភារសាមីឱ្រចាំរោេរៅ  

ក ែ្កទ្ី៣ ច្ាំនួន 

រោេបាំណង ៦ 

ចរងាក មសក្មមភារ ២៣ 

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ. ៨ 
 

តាម យៈកា វាយតនម្េ ់បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្តីមាសទី្៣ រនះ កនែក្ទី្៣ សរព្មចបាន ៨៦%  និងមានេទ្ធនេ

ដូចខាងរព្កាម៖ 

រោេបាំណងទ្៣ី១ ៖ “កា រព្ងងឹ នងិរព្ងកី្កា អនវុតតថវធកាក្មមវធធ”ី 

កា អនុវតតថវធកាក្មមវធធីជាឧបក្ ណ៍ ាំ ុញឱ្រមានកា នា ភាា ប់ថវធការៅនងឹរោេនរោបាយ បរព្មើឱ្រយុទ្ធសា្សត

ចតុរកាណ នងិកននកា យុទ្ធសា្សតអភិវឌ្ឍជាត។ិ កា រព្ងងឹ នងិរព្ងកី្ថវធកាក្មមវធធី ព្តូវយក្ចិតតទុ្ក្ខ្ពស់ នងិព្តូវមានកននកា 

ចាស់លាស់រដើមបីឱ្រកា អនុវតតថវធកាក្មមវធធីអាចសរព្មចរៅបានររញរេញ។  

អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ នងិោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបោីាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖ 

កនែក្ទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៣១ ៩៣% ១០០% ៩៧% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣១.១ ៨៣% ១០០% ៩៣% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣១.២ ១០០% ១០០% ១០០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣១.៣ ១០០% ១០០% ១០០% 



 

 

40 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៣ី១.១. “កា រនិតិររែើងវធញនងិកា កក្េមអកា អនវុតតថវធកាក្មមវធធ”ី បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុ

វតតរោយអគ្គនាយក្ោា នថវធកា អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ និងអោគ ធកិា ោា ន។ ជាេទ្ធនេ ចរងាក មរនះសរព្មចបាន 

៩៣% រោយបានចូេ មួចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួចាំននួដូចជា ព្ក្ុមកា ងា  trouble shooting  បស់អគ្គនាយក្ោា ន

ថវធកា បានរនិតិរនងិរោះព្សាយបញ្ហា ននកា អនុវតតថវធកាក្មមវធធីជាមួយព្ក្សួងសាថ ប័ន, ផ្ក្សា គ្តិយតុតាក្់រន័ធកា អនុវតត

ថ វធកាក្មមវធធី(រសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីសិទ្ធិអាំណាចកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវ នងិនីតិវធធអីនុវតតថវធកា និងរសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីរី  ា

រទ្យរបុរ ព្បទន) ព្តូវបានកក្េមអ, និងអោគ  ធកិា ោា នបានព្តតតរនិតិររែើងវធញរេើកា អនុវតតចាត់វធធានកា កក្ក្មអរៅតាមប

ណាត អងគភារថវធកាចាំននួ៥១អងគភាររៅមនាី  ាំនាញរា ធានរីខ្តត។ ទ្នាឹមនឹងរនះ សូចនាក្ មួយកដេមិនទនស់រព្មចបាន

តាមរោេរៅ គ្ ឺ មិនទន់បញ្ចប់កា រ ៀបចាំផ្ក្សា វាយតនម្អាំរីកា រ ៀបចាំ និងអនុវតតថវធកាក្មមវធធ ី  បស់ព្ក្សួងកដេអនុវតត

ថវធកាក្មមវធធី។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែងុក្ព្មិតមធរម (៩៣%) ប៉ាុកនតអគ្គនាយក្ោា នាក្់រន័ធ គ្ួ កតយក្ចិតតទុ្ក្ោក្់

រេើសក្មមភារកដេ ួមចាំកណក្ខ្ាាំងដេ់សូចនាក្ ននចរងាក មសក្មមភារ (កា វាយតនម្រេើកា រ ៀបចាំនងិអនុវតតថវធកាក្មមវធធី) 

ជាជាងកា ព្បឹងកព្បងរធវើសក្មមភារកដេមិនសូវ ួមចាំកណក្ខ្ាាំង។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៣ី១.២. “កា រ ៀបចាំយទុ្ធសា្សតរដើមបរីព្ងកី្ថវធកាក្មមវធធ”ី បានចូេ មួរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ

អគ្គនាយក្ោា នថវធកា។ ជាេទ្ធនេ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន ១០០% រោយសា កា រ ៀបចាំ និងអនុវតតយុទ្ធសា្សត

រព្ងកី្ថវធកាក្មមវធធី តាម យៈបញ្ចូេព្ក្សួងសាថ ប័នចាំននួ ១១ ឱ្រអនុវតតថវធកាក្មមវធធីសព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០១៧។ ស ុបជា ួម ចរងាក ម

សក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេអ (១០០%) ប៉ាុកនតក្៏រៅមានបញ្ហា ព្បឈមចមបងគ្ ឺសូចនាក្ កដេបានរ ៀបចាំអនុវតតចាំននួ 

៣ ក្ែងុព្តីមាសរនះ ១.យុទ្ធសា្សត រដើមបរីព្ងកី្ថវធកាក្មមវធធី ព្តូវបានរ ៀបចាំនងិោក្់ឱ្រអនុវតត ២.ព្ក្សួងកដេព្តូវបានរ ៀបចាំ

បញ្ចូេោក្់ឲ្រអនុវតតថវធកាក្មមវធធី នងិ ៣.ព្ក្សួង សាថ ប័នព្តូវបានរ ៀបចាំបញ្ចូេោក្ឱ់្រអនុវតតថវធកាក្មមវធធីររញរេញសាក្

េបងឆ្ែ ាំ ២០១៦-២០១៨(ឆ្ែ ាំ២០១៦=១៥  ឆ្ែ ាំ២០១៧=១១ ឆ្ែ ាំ២០១៨=៣) មានវឌ្ឍនភារកតមួយប៉ាុរណាណ ះគ្ឺ ព្ក្សួងសាថ ប័

ន ចាំននួ ១១ ព្តូវបានោក្ឱ់្រអនុវតតថវធកាក្មមវធធ។ី   

ចរងាក មសក្មមភារទ្៣ី១.៣. “កា អនវុតតកននកា បណតុ ះបណាត េនងិកា ក្សាងសមតថភារសព្មាបក់ា រព្ងងឹនងិរព្ងកី្កា អនុ

វតតថវធកាតាមក្មមវធធ”ី បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នថវធកា។ ជាេទ្ធនេសរព្មចបាន 

១០០% រោយសា បានចូេ មួចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួប៉ាុរណាណ ះគ្ឺ៖ វគ្គបណតុ ះបណាត េ នងិសិកាេ សាលាក្ែងុនាយក្

ោា នរព្កាមអគ្គនាយក្ោា នថវធកា ព្តូវបានសព្មបសព្មតេឲ្រ េនួ។ស ុបមក្ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេអ 

(១០០%) ប៉ាុកនតសក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំអនុវតតក្ែុងព្តមីាសរនះ មិនមានអវគី្ួ គ្ត់សមាគ េ់ កដេអាច ួមចាំកណក្ដេសូ់ចនា

ក្ ននចរងាក មសក្មមភាររនះរែើង នងិអងគភារាក្់រន័ធមិនបានរ ៀបចាំកននកា បណតុ ះបណាត េឱ្រមានេក្េណៈជាព្បរន័ធរៅ

រែើយ។ រោយសា កតក្ែងុព្តមីាសទី្៣ រនះ អគ្គនាយក្ោា នថវធកា មមាញឹក្ក្ែុងកា រ ៀបចាំថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ បស់ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ

ប័ន រនាះកា បណតុ ះបណាត េ មិនព្តូវបានរ ៀបចាំអនុវតតក្ែងុព្តីមាសរនះរែើយ។ 



 

 

41 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ដូចរនះ អងគភារាក្់រន័ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរនិតិររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនាក្ កដេ

បានក្ាំនត។់ សព្មាប់សូចនាក្ គ្ន្ះឹៗ ននសក្មមភារកដេបានោក្់រចញ ហាក្់រុាំទន់ឆុ្្ះបញ្ហា ាំងរកីា សរព្មចឱ្របាននវូសូច

នាក្ ចរងាក មសក្មមភាររៅរែើយ ជារហតុរតាងឱ្រមានកា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្ខ់្ពស់រេើកា កក្សព្មតេកននកា រអីងគភារាក្រ់ន័ធ

សព្មាប់អនុវតតបនតរៅឆ្ែ ាំ២០១៧ ។  

រោេបាំណងទ្៣ី២ ៖ “កា រ ៀបចាំថវធកាឱ្រមានេក្េណៈព្គ្បព់្ ងុរព្ជាយ នងិរធវើសមាហ ណក្មមថវធកា” 

កា រ ៀបចាំថវធកាព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ សាំរៅដេ់ថវធការរញរេញកដេឆុ្្ះបញ្ហច ាំងព្គ្ប់ព្បភរចាំណូេ នងិព្គ្ប់មុខ្ស

ញ្ហញ ។ កា រ ៀបចាំចាប់ថវធកាព្បចាាំ គ្ ួកត ំរេចនវូព្បតិបតតកិា ចាំណូេ នងិចាំណាយទាំងអស់ រហើយកា រធវើសមាហ ណក្មមនន

ថវធកាមូេធន នងិថវធកាច នត គ្ ួព្តូវរធវើឱ្រខានកតបាន។  

អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ នងិោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបោីាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖ 

កនែក្ទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៣២ ១០០% ១០០% ១០០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣២.១ ១០០% ១០០% ១០០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣២.២ មិនមានសក្មមភារ ១០០% ១០០% 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៣ី២.១. “បនតកក្េមអកា រធវើសមាហ ណក្មមថវធកាច នតនងិថវធកាមេូធន តាម យៈព្ក្បខ្ណ័ឌ ចាំណាយ យៈ

ររេមធរម (MTEF), កននកា យទុ្ធសា្សតថវធកា (BSP) នងិថវធកាក្មមវធធ ី (PB)” បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតត

រោយអគ្គនាយក្ោា នថវធកា អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ នងិអោគ ធកិា ោា ន។ ជាេទ្ធនេ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មច

បាន ១០០% រោយសា  អគ្គនាយោា នថវធកា បានរ ៀបចាំបញ្ាូេព្ក្បខ្ណឌ ចាំណាយវធនិរោគ្ នងិចាំណាយ ួស េុកថទាំ រៅ

ក្ែុងក្ែុងព្ក្បខ្័ណឌ ចាំណាយ យ:ររេមធរម (MTEF) នងិថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ (PB)។ រតិណាស់ថា ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិរៅ

ក្ែុងក្ព្មិតេអ (១០០%ររញ) ប៉ាុកនត សក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំ ព្តូវបានបញ្ចប់តាាំងរីព្តីមាសទី្១ រហើយសូចនាក្ ននកា 

 ំរេចរីកា កាត់បនថយភារព្ក្ពី្ក្នងិកយនឌ្័ រៅក្ែងុរោេកា ណ៏កណនាាំរ ៀបចាំ PB នងិ BSP រុាំមានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្

រៅរែើយ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៣ី២.២. “កា បញ្ចូេចាំណូេ-ចាំណាយកដេរៅរព្ៅប ធបទ្ថវធការៅក្ែងុថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ រោយ មួទាំងថវធកា

នដគ្អូភវិឌ្ឍន”៍ បានចូេ មួរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នថវធកា។ ជាេទ្ធនេ ចរងាក មសក្មមភាររនះ 

សរព្មចបាន ១០០% រោយសា កតក្ែុងព្តមីាសទី្៣ រនះ រុាំមានសក្មមភារអនុវតត។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ ព្តូវបានោាំព្ទ្

រោយសក្មមភារកតមួយប៉ាុរណាណ ះ រហើយសក្មមភារមួយរនះ ហាក្់រុាំទន់ឆុ្្ះបញ្ហា ាំងរសូីចនាក្ ននចរងាក មសក្មមភារទាំងមូេ

រៅរែើយ។ រហតុដូចរនះ សូចនាក្ ននចរងាក មសក្មមភារទាំងមូេ នងឹមិនអាចសរព្មចបានតាមកា រព្ោងទុ្ក្រែើយ។  



 

 

42 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ស ុបជា ួមមក្ អងគភារាក្រ់ន័ធ គ្ួ រ ៀបចាំព្តតតរនិិតររេើកននកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញជារិរសសសូចនា

ក្ កដេបានក្ាំណត់រែើងវធញ។ រោេបាំណងរនះ ទមទ ឱ្រអងគភារាក្រ់ន័ធយក្ចិតតទុ្ក្ោក្ឱ់្រខ្ាាំងជាងមុនរដើមបីគ្តិគ្ ូ

ដេ់រ ៀបចាំសក្មមភារសព្មាប់អនុវតតរៅឆ្ែ ាំបនាា ប់ឱ្រមានសងគតភិារជាមួយសូចនាក្ ចរងាក មសក្មមភារ។  

រោេបាំណងទ្៣ី៣៖ “រ ៀបចាំនងិោក្ឱ់្រអនវុតតព្បរន័ធបនាា តគ់្ណរនយរភារ ( វាងនតីបិបញ្ញតត ិនងិនតីពិ្បតបិតត,ិ  វាងក្សហវ 

នងិព្ក្សួង សាថ បន័ នងិរៅក្ែងុព្ក្សួង សាថ បន័” 

រៅររេថវធកាក្មមវធធីព្តូវបានោក្់ឲ្រអនុវតតោ៉ា ងទូ្េាំទូ្លាយ រហើយអងគភារថវធកាព្តូវបានរធវើវធម ឈិកា អាំណាច 

នងិកា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ ព្បរន័ធបនាា ត់គ្ណរនយរភារ គ្ ួព្តូវបានក្ាំណត់ឲ្របានចាស់លាស់ វាង      នតីិបញ្ញតតិ នងិនតីិ

ព្បតិបតតិ  វាង ក្សហវ នងិព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិននាក្ែងុព្ក្សួង-សាថ ប័ន។ ក្ែងុន័យរនះ ព្ក្សួង-      សាថ ប័នអនុវតតថវធកាក្មមវធធី 

ព្តូវកបងកចក្កា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តវូឱ្របានចាស់លាស់ព្សបតាមរោេកា ណ៍ននកា រ ៀបចាំ នងិអនុវតតថវធកាក្មមវធធី។  

អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ នងិោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបោីាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖ 

កនែក្ទ្៣ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៣៣ ១០០% ១០០% ១០០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣៣.១. ១០០% ១០០% មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣៣.២. មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣៣.៣. មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣៣.៤. ១០០% ១០០% មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

 ចរងាក មសក្មមភារសព្មាប់៣៣.១, ៣៣.២, ៣៣.៣ នងិ ៣៣.៤ មិនមានសក្មមភាររព្ោងអនុវតតរោយអគ្គ

នាយក្ោា នក្ែុងព្តមីាសទី្៣ រនះរទ្។ ោម នសក្មមភារនិងសូចនាក្ ណាមួយ ព្តូវបានរព្ោងអនុវតត រោយអគ្គនាយក្ោា នាក្់

រន័ធណារែើយ ។ ដូរចែះ អគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធក្ែងុរោេបាំណងរនះ ហាក្់រុាំទន់មានភារជាមាច ស់ព្គ្ប់ព្ោនក់្ែុងរ ៀបចាំ

សក្មមភារនងិសូចនាក្  បស់ខ្្តនរៅរែើយ រោយសា កតភាររខ្ាយននកា រព្ោងអនវុតតសក្មមភាររោយអគ្គនាយក្ោា ន

ទ្ទួ្េបនាុក្។  

រោេបាំណងទ្៣ី៤៖ “រព្ងងឹកា រ ៀបចាំរោេនរោបាយ នងិកា រធវើកននកា ហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈ (កា រ ៀបចាំរោេនរោ 

បាយ នងិកននកា ចាំណូេ នងិចាំណាយ យៈររេមធរម” 

កា រ ៀបចាំរោេនរោបាយ នងិកា រធវើកននកា ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ គ្ឺទមទ ឱ្រមានសមតថភារវធភាគ្ ប ធបទ្ព្ក្ប

ខ្ណឌ មា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច នងិសមតថភារកា រ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌ ថវធកា យៈររេមធរម រដើមបីជាមូេោា នសព្មាប់ព្ក្បខ្ណឌ ចាំណូេ-

ចាំណាយ យៈររេមធរម នងិរោិនសព្មាប់តាមវធស័យ ឬ ព្ក្សួង សាថ ប័ន។   

អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ កដេបានរ ៀបចាំ នងិោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបោីាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖ 



 

 

43 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

កនែក្ទ្៣ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៣៤ ៥៨% ៥៩% ៨៥% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣៤.១. ១០០% មិនមានសក្មមភារអនុវតត ៧០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣៤.២. ០% ២៥% មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៣៤.៣. ៩៤% ៦៣% ៨០% 

 ជាក្់កសតង រោេបាំណងរនះជា ួមសរព្មចបាន ៨៥% នងិមានចរងាក មសក្មមភារចាំននួ ៣ អនុវតតរោយអគ្គ

នាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ ក្ែុងរនាះ ចរងាក មសក្មមភារ ៣៤.១.រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ

នងិបរងកើនស័ក្តិសិទ្ធភារ នងិព្បសិទ្ធភារននព្ក្បខ្័ណឌ រោេនរោបាយមា៉ា ព្ក្ូរសដាក្ិចច ៧០%, ៣៤.២.រព្ងងឹសមតថភារ

រ ៀបចាំនងិបរងកើនស័ក្តិសិទ្ធភារ និងព្បសិទ្ធភារននព្ក្បខ្័ណឌ ចាំណូេ-ចាំណាយ យៈររេមធរម មិនមានសក្មមភារអនុវតតក្ែងុ

ព្តមីាសទី្២ រនះរទ្ នងិ ៣៤.៣. រព្ងងឹសមតថភារវធភាគ្ នងិរាក្ ណ៍សាថ នភាររសដាក្ចិច និងហិ ញ្ញវតថ ុ៨០%។ ចរងាក ម

សក្មមភារ ៣៤.១. នងិ ៣៤.៣ បានចូេ ួមរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចច 

នងិ ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ   តបិត ចរងាក មសក្មមភារ ៣៤.២. មិនមានសក្មមភារ និងសូចនាក្ រោេរៅ ក្ែុងកា ោាំព្ទ្ នងិ

អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធ សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣រនះ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះ ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញថាសមតថ

ភាររ ៀបចាំ  វធភាគ្ និងរាក្ ណ៍សាថ នភាររសដាក្ិចច នងិហ ិញ្ញវតថ ុ ព្តូវបានបរងកើនក្ែងុព្តមីាសទី្៣ រនះ។ េទ្ធនេកដេ

សរព្មចបានរនះ បានចូេ មួចាំកណក្រីសូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួចាំននួដូចជា៖ទិ្នែនយ័សូចនាក្  ញ្ាងីាណិ ាក្មម នងិ បាំណេុ 

(Monthly/ Yearly External Indicators Data-BOP, Trade, Debt-NBC/ MEF)ព្តវូបានបញ្ចូេក្ែងុឃ្្ ាំងនាុក្ទិ្នែនយ័ 

(MEF Database), បាយកា ណ៍ សដ រីីកា វាយតនម្រេើនេប៉ាះាេក់ដេអាចរក្ើតមានក្ែងុ ភារជានដគ្ូរសដាក្ចិចទូ្េាំ

ទូ្លាយតាំបន់ និងរេើកា អនវុតត វធធានរដើមក្ាំរណើត រព្កាមភារជានដគ្ូរសដាក្ិចចទូ្េាំទូ្លាយតាំបន់,  បាយកា ណ៍ សដ រីកីា 

រ ៀបចាំរហោា  ចនាសមព័នធរ័តម៌ានវធទ្ា នងិកា ចាតត់ាាំងម្នត ី សព្មាប់ព្តតតរនិិតរ នងិោក្់ឱ្រដាំរណើ កា នូវនហិិតោា នជាតិ

រ័តម៌ានាក្់រន័ធនងឹាណិ ាក្មម។ ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ឹះ មួយចាំននួរទ្ៀត ក្ប៏ាន ះឥទ្ធិរេអវធ ាមានដេេ់ទ្ធនេខាងរេើ 

នងិរៅររេកដេសក្មមភារមិនព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅ  ួមមាន៖ វធធានកា មិនកមនរនធព្តូវបាននសរវនាយ នងិព្បឹក្ា

រោបេ់ ដេភ់ាគ្ាីក្រ់ន័ធ,  បាយកា ណ៍ សដ រីីកា សកិ្ាព្សាវព្ជាវ ក្ាំណត់ នងិនដេអ់នសុាសន៍រេើវធធានាក្រ់ន័ធនឹងកា  ឹង

តបិតាណិ ាក្មមបាំនុត (២ក្ ណីមដង),  បាយកា ណ៏វឌ្ឍនភារសតរីេីទ្ធនេននកា សាក្េបងរព្បើព្បាស់ទ្ព្មង់ FPPព្តវូបាន

រ ៀបចាំ ,វគ្គបណតុ ះបណាត េននាក្ែុងរេើកា  វធភាគ្ នងិរាក្ ណ៍ រសដាក្ិចចរៅតាមរខ្តតព្តូវបានរេើររេរ ៀបចាំរៅរា ធានភីែាំររ

ញ។ របើកនអក្រេើសមិទ្ធនេជាក្ក់សតង ននក្ចិចខ្តិខ្ាំព្បឹងកព្បង  បស់អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ចិច នងិ ហ ិញ្ញវតថសុា

ធា ណៈ ក្ែងុកា ចេូ ួមចាំកណក្ោាំព្ទ្ដេ់កា រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ  វធភាគ្ នងិរាក្ ណ៍សាថ នភាររសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថគុ្ួ 

បញ្ហា ក្់ឱ្ររ ើញថា មានវឌ្ឍនភារសាំខាន់គ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ។់  



 

 

44 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

រទះជាោ៉ា ងណា រោេបាំណងរនះ សថ តិរៅក្ែុងក្ព្មតិមធរម (រេើស៨០%) ប៉ាុកនតក្៏បងាា ញអាំរីបញ្ហា ព្បឈមចមប

ងៗមួយចាំននួដូចជា៖ តាម យៈទិ្នែន័យកដេរយើងមាន ទ្ព្មង់ FPP រនះ អាចវធភាគ្ បានកតនេប៉ាះាេន់ន រសដាក្ិចចរេើវធ

ស័យសាំខាន់ៗបីកតប៉ាុរណាណ ះ។ ទិ្នែន័យ តាមកបប expenditure side រៅមានក្ព្មិត (A1) កដេរធវើឱ្ររយើងមិនអាចវធភាគ្

បានព្គ្ប់ព្ ងុរព្ជាយ ដូចសតងោ់ អនត ជាតបិានរែើយ, ររេរវលាមានក្ាំណត ់នងិក្ងវះខាតធនធានមនុសស សព្មាប់រធវើក្ិចច

កា រនះ រោយសា មានកា ងា អាទិ្ភារជាបនាា នរ់ព្ចើនរីថាែ ក្់ដឹក្នាាំ,  វធធានកា មិនកមនរនធកដេមានក្ែុងនហិិតោា នជាតិ

រ័តម៌ានាក្់រន័ធ នងឹាណិ ាក្មមមានចាំននួរព្ចើន រហើយព្តូវកា ព្បមូេរត័ម៌ាននិងទិ្នែនយ័ាក្់រន័ធបកនថមរទ្ៀត រដើមបីរធវើកា 

 វធភាគ្ និងវាយតនម្ឱ្របានព្តមឹព្តូវ។ 

 រទះបីជាសក្មមភារសាំខាន់ៗ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំព្តីមាសក្៏រោយ ក្៏សក្មមភារ និងសូចនា

ក្ កដេបានោក្់រចញមួយចាំននួ ក្ាំរុងបនតអនុវតត នងិព្តូវបានកក្កព្បជាសក្មមភារនិងសូចនាក្ ថមីកដេមិនមានរៅក្ែុងកននកា 

សក្មមភារកដេបានោក្់រចញ។ តបិត សក្មមភារ និងសូចនាក្ មួយចាំនួន មិនបាននតេភ់ារជាមាច ស់ដេ់អគ្គនាយក្ោា ន និង

ព្តូវកា អែក្ ាំនាញកា  បនត យួរនិតិរទ្ព្មង់កដេបានកក្េមអ នងិក្ាំណត់ព្បរភទ្ទិ្នែនយ័សព្មាប់កា វធភាគ្។ សក្មមភារទាំង

រនាះ មានដូចជា កក្េមអទ្ព្មង់ Financial Programming and Policies, រ ៀបចាំ និងកក្េមអព្ក្បខ្័ណឌ រោេនរោបាយមា៉ា ព្ក្ូ

រសដាក្ិចច (មាន ២ សូចនាក្ ),  បាយកា ណ៍សដ ីរកីា ព្បមូេក្ាំណត់ចាតថ់ាែ ក្់ នងិរនិិតររែើងវធញនវូវធធានកា មិនកមនរនធ កដេ

មានព្សាប់ (០៥ ចាប់មដង)ជារដើម។ ដូរចែះ អគ្គនាយក្ោា នាក្់រន័ធ គ្ួ រនិតិរសក្មមភារកដេរៅរសសសេ់ នងិរធវើអាទិ្ភាររេើ

សក្មមភារទាំងរនាះ រដើមបអីាចឈានរៅសរព្មចបានររញរេញនវូសូចនាក្ ព្បចាាំឆ្ែ ាំ បស់ខ្្តន។  

រោេបាំណង៣៥៖ “កា រ ៀបចាំព្បរន័ធព្តតតរនិតិរ” 

រៅក្ែងុព្បរន័ធថវធកាក្មម វធធី, ព្បរ័នធព្តតតរនិតិរនងិវាយតនម្ រិតជាមានសា ៈសាំខាន់កដេទមទ ឱ្រមានកា រ ៀបចាំ

ព្ក្បខ្័ណឌ ជាបរណដ ើ ៗ សព្មាប់កា អនុវតតថវធកាក្មមវធធីររញរេញ រៅព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន រៅក្ែងុឆ្ែ ាំ ២០១៨។ ទ្នាឹមរនះ 

សវនក្មមននាក្ែងុ ក្៏ព្តូវបានបរងកើតរែើងរដើមបីបរងកើនតនម្បកនថម នងិកក្េមអដាំរណើ ក្ែុងអងគភារ។ សវនក្មមននាក្ែងុ នងឹ យួអងគ

ភារសរព្មចបាននូវរោេបាំណង រោយនាាំមក្ជាព្បរន័ធ  វធនយ័រដើមបីវាយតនម្ នងិកក្េមអនូវព្បសិទ្ធភារននកា ព្គ្ប់ព្គ្ង, កា 

ព្តតតរនិតិរ នងិដាំរណើ កា អភបិាេក្ិចចរៅក្ែុងអងគភារ។  

េទ្ធនេជាភាគ្ យ ននចរងាក មសក្មមភារនីមួយៗ ននរោេបាំណងរនះ មានេមអតិដូចតរៅ ៖ 

កនែក្ទ្៣ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណង ៣៥ ៨៧ % ៨២ % ៧៩,៣ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៥.១.  ១០០ %  ៥៧ % ៨០ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៥.២. ៨២ % ១០០ % ៧៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៥.៣. ៦០ % ៧៦ % ៦២,៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៥.៤. ៩០ % ១០០ % ៨១ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៥.៥. អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិ អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិ អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិ

 



 

 

45 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៥.១.  ព្តតតរនិតិររមើេរែើងវធញរពី្បរន័ធព្តតតរនិតិរ អធកិា ក្ចិច សវនក្មម នងិសវនក្មមននាក្ែងុ នាររេ

បចចុបបនែរៅព្គ្បព់្ក្សួង-សាថ បន័ មានសក្មមភារអនុវតតោាំព្ទ្ចាំននួ ៥ កដេអនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នសវនក្មម  ននាក្ែងុ នងិអ

ោគ ធកិា ោា ន។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន ៨០ % កដេក្ែងុរនាះ សូចនាក្ សរព្មចបានតាមរោេរៅ  ួមមាន៖ 

១.នតីិវធធនីនកា អរងកតនងិព្បមូេរ័តម៌ានបឋម រដើមបីកក្សព្មតេកននកា រធវើសវនក្មម ព្តូវបានរ ៀបចាំ។ 

២.នតីិវធធនីនកា ក្ត់ព្តាកា ងា សវនក្មម (Recording the audit work) និងគ្ាំ ូព្តតតរនិិតរគ្ុណភារសវនក្មម 

(internal assignment quality review) ព្តូវបានរ ៀបចាំ រនិតិរ និងកក្េមអ រដើមបីកក្េមអនីតិវធធនីនកា អនុវតត

សវនក្មមននាក្ែងុ (audit field work)។ 

៣.ទ្ព្មង ់Check list ធានាគ្ណុភារ បាយកា ណ៍សវនក្មម ព្តូវបានរនិិតរនិងកក្េមអ សាំរៅកក្សព្មតេនតីិវធធនីន

គ្មនាគ្មនេ៍ទ្ធនេសវនក្មម (communicating results)។ 

៤.ទ្ព្មងន់នតារាងឧបសមពន័ធទី្១ (តាមោនកា អនុវតតអនសុាសន៍សវនក្មមព្ោមុន) នងិតារាងឧបសមពន័ធទី្២ (កនន

កា សក្មមភារកក្េមអអនសុាសន៍សវនក្មមបចចុបបនែ) ព្តូវបានរនិតិរ កក្េមអ និងរ ៀបចាំតាមនីតិវធធ ី សាំរៅកក្

សព្មតេនតីិវធធនីនកា តាមោនអនុវតតអនសុាសន៍សវនក្មម (audit follow-up)។ 

រោយកែក្ សូចនាក្  កដេមិនសរព្មចបានតាមរោេរៅ គ្ឺ ៖ ព្ក្ុមព្សាវព្ជាវព្បរន័ធព្តតតរនិិតរកដេាក្់រន័ធ 

សាំរៅបរងកើតព្បរន័ធព្តតតរនិតិរហិ ញ្ញវតថុកដេមានសងគតភិារ ព្តូវបានរ ៀបចាំបរងកើត (០%)។ 

 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៥.២.   រ ៀបចាំព្បរន័ធព្តតតរនិតិរថមឱី្រមានព្បសិទ្ធភារ ស័ក្តសិិទ្ធភារ នងិរឆ្្ើយតបបានរៅនងឹប ធបទ្ថម ី

រដើមបបីាំររញមខុ្ងា ោែ រៅវធញរៅមក្ សព្មាបក់ា ព្គ្បព់្គ្ងព្ក្សួង-សាថ បន័  កដេព្តូវបានោាំព្ទ្រោយសក្មមភារចាំននួ ៨ អនុ

វតតរោយ អគ្គរេខាធិកា ោា ន ក្សហវ អគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមននាក្ែងុ នងិអោគ ធិកា ោា ន។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មច

បាន ៧៥% កដេក្ែងុរនាះសចូនាក្ សរព្មចបាន  ួមមាន ៖ 

១.មតិព្បឹក្ាចាប់សព្មាប់រ ៀបចាំព្បរ័នធព្តតតរនិិតរថមី កដេមានស័ក្ដិសិទ្ធភារ ព្បសិទ្ធភារ នងិរឆ្្ើយតបបានរៅនឹង ប

  ធបទ្ថមី រដើមបីបាំររញមុខ្ងា ោែ រៅវធញរៅមក្ សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន ព្តូវបាននដេ ់ូនតាមកននកា ។  

តារាងឧបសមព័នធព្ាងសព្មាប់ោាំព្ទ្កា ងា សវនក្មមរៅអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ និងរៅតាមមនាី  សហវ  រា ធា

នីរខ្តត ព្តូវបានរ ៀបចាំតាមកននកា ។ 

២.ក្ព្មងសាំណួ ព្តតតរនិតិរននាក្ែុង (ICQ) សព្មាប់ចាំណាយបនាុក្បុគ្គេកិ្ និង ចាំណាយ  ារទ្យរបុរ ព្បទនរៅ

ដាំណាក្់កាេទូ្ទត់ ព្តូវបានរ ៀបចាំ។ 

៣.េិខ្ិតបទ្ោា ននងិសថ ិតិសាំខានោ់៉ា ងតិចចាំននួ ២០ ចាប់ ព្តូវបានព្បមូេនិងបញ្ចូេក្ែងុ Box Cloud ននdata base 

រដើមបីកក្េមអរេើកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា  េិខ្ិតបទ្ោា នគ្តយិុតត នងិសថ ិតិរនសងៗននសវនក្មមននាក្ែុង។ 

 

ទ្នាឹមរនះ សូចនាក្  កដេមិនបានសរព្មចតាមរោេរៅ  ួមមាន ៖ 



 

 

46 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

១. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ សដ ីរីកា នដេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ព្បចាាំព្តីមាសនិងព្បចាាំឆ្ែ ាំ ព្តូវបានរ ៀបចាំ និងរោ រ នូថាែ ក្់

ដឹក្នាាំ (០%)។ 

២.េក្េខ្ណឌ រោង (TOR) រដើមបីរព្ ើសរ ឯសទី្ព្បឹក្ាបរចចក្រទ្សជាតិនិងអនត ជាតិ  រដើមបីបរងកើតសដងោ់ អធកិា ក្ិចច

ហិ ញ្ញវតថុ ព្តូវបានរ ៀបចាំ (០%)។ 

 

ចរងាក មសក្មមភារ៣៥.៣ កក្េមអយនតកា ព្តតតរនិតិរ រដើមបធីានាកា រឆ្្ើយតបក្ែងុកា បាំររញមខុ្ងា  វាងសវនក្មមននាក្ែងុ នងិ

អធកិា ក្ចិចព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភាររៅនងឹេទ្ធនេ កដេ ក្រ ើញរោយសវនក្មមននាក្ែងុ នងិអធកិា ក្ចិច មានសក្មមភារអនុ

វតតោាំព្ទ្ ចាំននួ ៧ កដេក្ែុងរនាះ សក្មមភារចាំននួ ៦ មានក្ែុងកននកា ព្តមីាសទី្៣ និង ១ សក្មមភាររទ្ៀត នងឹចាប់រនដើមអនុ

វតតរៅព្តមីាសរព្កាយៗ។ ចរងាក មសក្មមភារ កដេអនុវតតរោយអគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្សហវ អគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមននាក្ែុង 

នងិអោគ ធិកា ោា ន រនះ សរព្មចបានព្តឹមកត ៦២,៥ % ប៉ាុរណាណ ះ កដេក្ែងុរនាះ ចរងាក មសក្មមភារសរព្មចបាន  ួមមាន ៖ 

១.សវនោា នចាំននួ ១១ រោេរៅ ព្តូវបាន ាំ ញុនិងកក្េមអតាមអនសុាសន៍ បស់សវនក្ ។ 

២.អនសុាសន៍ បស់ អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិោ៉ា ងតិច ២ រោេរៅ ព្តូវបានតាមោន។ 

៣.យនតកា រធវើអធកិា ក្ិចចហ ិញ្ញវតថ ុរៅព្គ្ះឹសាថ នសាធា ណៈ ព្ក្ុមហ នុ និងព្គ្ះឹសាថ នផ្ក្ ន។ 

 រោយកែក្ សូចនាក្  កដេមិនទន់សរព្មចបាន តាមរោេរៅ  ួមមាន ៖ 

១. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ សដ ីរីកា នដេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ព្បចាាំព្តមីាសនងិព្បចាាំឆ្ែ ាំ រេើកា កក្េមអយនតកា ព្តតតរនិតិរ 

រដើមបីកា រឆ្្ើយតបក្ែងុកា បាំររញមុខ្ងា  វាងសវនក្មមននាក្ែងុនងិអធកិា ក្ិចច ព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ រៅនងឹេទ្ធនេ

កដេ ក្រ ើញរោយសវនក្មមននាក្ែងុនិងអធកិា ក្ិចចព្តូវបានរ ៀបចាំ និងរោ រ នូថាែ ក្់ដឹក្នាាំ (០%)។ 

២.រសចក្ដីព្ាងយនតកា រធវើអធកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថ ុរៅ ដាបាេថាែ ក្់ជាតិ ព្តូវបានោក្់ឆ្្ងរោបេ់រៅក្ព្មតិអោគ ធិកា ោា ន 

(៧៥% រព្ាះបានឆ្្ងព្តឹមក្ព្មិតនាយក្ោា ន)។ 

៣.រសចក្ដីព្ាងយនតកា រធវើអធកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុ រៅ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានោក្ឆ្់្ងរោបេ់រៅក្ព្មិតអោគ

ធិកា ោា ន (០%)។ 

ចរងាក មសក្មមភារ៣៥.៤. រ ៀបចាំនងិកក្េមអកននកា សក្មមភារ នងិក្មមវធធសីវនក្មម/អធកិា ក្ចិច ព្បចាាំឆ្ែ ាំ បស់ព្ក្សួង-សាថ បន័ 

រោយកនអក្រេើេក្េណៈ វធនចិឆយ័ នងិចាត់វធធានកា វាយតនម្ហានភិយ័ កដេនតេអ់នសុាសនរ៍ោយព្ក្សួងរសដាក្ចិចនងិហ ិញ្ញវតថ ុ

ព្តូវបានអនុវតតោាំព្ទ្រោយសក្មមភារ ចាំននួ ៤  បស់អគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមននាក្ែុង នងិអោគ ធិកា ោា ន ក្ែងុរនាះ មាន

សក្មមភារ កត ៣ ប៉ាុរណាណ ះ កដេមានក្ែងុកននកា អនុវតតព្បចាាំព្តមីាសទី្៣រនះ។ ជា ួម ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន 

៨១% កដេក្ែងុរនាះ មានសូចនាក្ ចាំននួ ១ ប៉ាុរណាណ ះ កដេសរព្មចបានតាមរោេរៅក្ាំណត ់គ្ ឺគ្ាំ ូឧបក្ ណ៍ ាំនយួសវនក្មម  

(audit aid tool template) ចាំននួ ០៥ ព្តូវបានរ ៀបចាំ រនិតិរ នងិកក្េមអ។ 

  

   ឯផ្សចូនាក្ កដេមិនបានសរព្មចតាមរោេរៅ  ួមមាន ៖ 



 

 

47 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

1> កននកា នងិ បាយកា ណ៍សវនក្មម បស់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន ចាំននួ ៧ ព្តូវបានរនិតិរនងិនដេ់រោបេ់កក្េមអ ៖ សរព្មច 

បាន ៩៣ %។ 

2> ព្ក្សួង-សាថ ប័ន ោ៉ា ងតិច ៤ រោេរៅ ព្តូវបានចុះរនិិតរព្បសិទ្ធភាររេើកា អនុវតតកននកា និង បាយកា ណ៍សវន

ក្មម ៖ សរព្មចបាន ៥០% រោយរហតថុា អគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមននាក្ែុង បានរ ៀបចាំ ួចរាេ ់នូវេិខ្ិតរោ រ ូនផ្ក្

ឧតតមបណឌ ិតរទ្ស ដាម្នតី រដើមបីរសែ ើសុាំអនញុ្ហញ តឱ្រព្ក្ុមសវនក្  ននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ ចុះរិនិតរព្បសិទ្ធភារ

រេើកា អនុវតតមុខ្ងា សវនក្មមននាក្ែុង រៅតាមព្ក្សួង-សាថ ប័ន ព្រមទាំងបានបញ្ចប់កា រ ៀបចាំក្ព្មងសាំណួ សព្មាប់កា 

ចុះព្តតតរនិតិរ រោយ ង់ចាាំកតកា ចុះរបសក្ក្មមកតប៉ាុរណាណ ះ។ 

ជា ួម ោម នចរងាក មសក្មមភារណាមួយ ននរោេបាំណងរនះ សរព្មចបានតាមកននកា រែើយ។ រទះបីជាសូចនាក្ កដ

េមិនសរព្មចបាន ក្មិ៏នមាននេប៉ាះាេធ់ានធ់ា ដេ់ព្បសិទ្ធភារនងិស័ក្ដិសិទ្ធភារននព្បរន័ធនងិយនតកា ព្តតតរនិិតរននាក្ែុង 

រៅតាមព្ក្សួង-សាថ ប័នរែើយ រោយរហតុថា សូចនាក្ ទាំងរនះ ជារិរសស ាក្់រន័ធនងឹកា រ ៀបចាំរសចក្ដីព្ាងយនតកា រធវើ

អធកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុរៅតាមព្ក្សួង សាថ ប័ន អាចព្តូវបានរ ៀបចាំបនតនិង ួចរាេ់រៅព្តីមាសបនាា ប់ៗរទ្ៀត។ ទ្នាឹមរនះ អ.រ.ហ

. និងព្ក្ុមព្បកឹ្ានីតកិ្មមនន ក្សហវ ក្ប៏ាននងិក្ាំរុងរ ៀបចាំ នូវរសចក្ដពី្ាងសារាច សដ រីីសខុ្ដុមនីយក្មម ននមុខ្ងា សវនក្មម

ននាក្ែងុនិងអធកិា ក្ិចច រៅតាមព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងកដ  បនាា ប់រមីានកា រិរព្ោះរោបេជ់ាមួយព្ក្សួង សាថ ប័ន និងអងគភារ

ាក្រ់ន័ធ។ សារាច រនះនងឹ យួសព្មតេដេក់ា សរព្មចបាននូវរោេបាំណងរនះ គ្កឺា រ ៀបចាំព្បរន័ធព្តតតរនិិតរមួយ កដេ

មានសុខ្ដុមនឹងោែ ។ រទះោ៉ា ងណាក្៏រោយ អោគ ធកិា ោា ន កដេមានសក្មមភារភាគ្រព្ចើនមិនសរព្មចបាន ជារហតុនាាំឱ្រ

េទ្ធនេននរោេបាំណងរនះ មានកា ធ្ាក្់ចុះ ព្តូវរព្ងឹងយនតកា និងកា អនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់ រៅននាក្ែងុអងគភារ បស់ខ្្តន 

បកនថមរទ្ៀត។  

រោេបាំណងទ្ ី៣៦៖ “រព្ងងឹកា អនវុតតរោេនរោបាយ វធម ឈកា ហ ិញ្ញវតថ”ុ 

កា អនុវតតរោេនរោបាយវធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ សាំរៅរោេនរោបាយរនា កនែក្ហិ ញ្ញវតថុរថីាែ ក្់ជាតិ រៅថាែ ក្់រព្កាម

ជាតិ រដើមបធីានាដេ់អភិវឌ្ឍនថ៍ាែ ក្់រព្កាមជាតិព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ និងស័ក្តិសិទ្ធភារ។   េក្េណៈភូមិសា្សត , រសដាក្ិចច-

សងគម និងព្បជាសា្សត  គ្ឺខ្ុសោែ រៅថាែ ក្់រព្កាមជាត ិដូចរនះ ទ្ាំហាំហិ ញ្ញវតថុកដេព្តូវោាំព្ទ្ ក្៏ខ្ុសោែ រីតាំបន់មួយរៅតាំបនមួ់យ

នងកដ ។  

េទ្ធនេជាភាគ្ យ ននចរងាក មសក្មមភារោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ មានេមអិតដូចតរៅ៖ 

កនែក្ទ្៣ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណង ៣៦ ៨០ % ៨២ % ៦០ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.១. ៦៥ % ៥៧ % ៥០ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.២. ១០០ % ១០០ % ៦០ % 



 

 

48 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.៣. ៥០ % ៧៦ % ៦៦ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.៤. ១០០ % ១០០ % ោម នសក្មមភារអនុវតត 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.៥. ៨០ % ៨០ % ៦៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.៦. ៨០ % ៨៣ % ២៥ % 

 

រោេបាំណងរនះ សរព្មចបាន ៦០% កដេោាំព្ទ្រោយចរងាក មសក្មមភារចាំននួ ៦ អនវុតតរោយអគ្គនាយក្ោា ន

ហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ និងព្ក្ុមព្បឹក្ានតីកិ្មម ដូចខាងរព្កាម៖ 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.១. រនិតិររមើេរែើងវធញ នងិអនវុតតរោេនរោបាយសតរីីវធម ឈកា ហ ិញ្ញវតថ ុយៈររេមធរមនងិកវង 

មានសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថ ុដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ ចាំននួ ៨ កតក្ែុងរនាះ មានកតសក្មមភារ 

៣ ប៉ាុរណាណ ះ កដេព្តូវបានរព្ោងអនុវតតក្ែុងព្តមីាសទី្៣ ឆ្ែ ាំ២០១៦រនះ។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបានព្តឹមកត ៥០% 

កតប៉ាុរណាណ ះ នងិមិនមានសូចនាក្ ណាមួយ សរព្មចបានតាមរោេរៅរែើយ កដេក្ែងុរនាះ៖  

១. ផ្ក្សា រោេនរោបាយសត ីរី វធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថ ុ  យៈររេមធរមនិងកវង ព្តូវបានបក្កព្ប និង របាះរុមព

នាយជាន្ូវកា  ៖ សរព្មចបានព្តឹមកត ៥០% កតប៉ាុរណាណ ះ រព្ាះផ្ក្សា រនះសថ ិតរៅក្ែងុដាំណាក្់កាេរសចក្ដី

ព្ាងរៅរែើយ។ 

២. រសៀវរៅកណនាាំសត រីីកា រ ៀបចាំនងិអនុវតតថវធកា បស់ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិព្តូវបាននសរវនាយ ព្បក្បរោយ

ព្បសិទ្ធភារ ៖ សរព្មចបានព្តឹមកត ៥០% រោយសា រទ្ើបកតមានរសចក្ដីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំ។ 

៣. រសចក្តីព្ាងេខិ្ិតបទ្ោា នគ្តិយតុតសត ីរពី្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថ ុុាំ-សងាក ត់ព្តូវបានោក្ព់្ប ុាំរិភាក្ា  វាង 

ក្សហវ, គ្. .អ.ប នងិព្ក្សួងមហាននា ៖ សរព្មចបាន ៥០% រោយរហតថុា រសចក្ដីព្ាងអនុព្ក្ឹតរសដ ីរពី្បរន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេ ុាំ-សងាក ត់ ព្តូវបានរភិាក្ាព្តមឹកតក្ព្មតិននាក្ែុងព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ កតប៉ាុ

រណាណ ះ។  

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.២ អនវុតតកា ព្បមេូចាំណូេដា េ ់បស់ ដាបាេថាែ ក្រ់ព្កាមជាតិ សរព្មចបានេទ្ធនេ ៦០% នងិមាន

សក្មមភារោាំព្ទ្ចាំននួ ២ កតក្ែងុរនាះ សក្មមភារមួយ នងឹចាប់រនដើមអនុវតតចាប់រីព្តមីាសទី្៤ ឆ្ែ ាំ ២០១៦។ សូចនាក្  ១ កដេ

ព្តូវអនុវតតក្ែងុព្តមីាសទី្៣ រនះ គ្ឺ អនពុ្ក្ឹតរាក្រ់ន័ធកា អនវុតតកា ព្បមូេចាំណូេដា េ ់  បស់ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវ

បានរ ៀបចាំ ួចនងិោក្ឱ់្ររព្បើព្បាស់ កដេសរព្មចបាន កត ៦០% ប៉ាុរណាណ ះ រព្ាះក្ាំរងុព្តូវបានព្ប ុាំរភិាក្ារៅរែើយ។ រទះ

ោ៉ា ងណា តាម យៈក្ិចចព្ប ុាំរភិាក្ា វាងព្គ្ប់ភាគ្ាីក្រ់ន័ធ រសចក្ដីព្ាងអនពុ្ក្តឹររនះ នងឹព្តូវរ ៀបចាំ ួចរាេក់្ែុង យៈររេដ៏ខី្្

ខាងមុខ្។ 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.៣. អនវុតតសាក្េបងនងិរព្ងកី្មេូនធិិវធនរិោគ្សព្មាប ់ដាបាេថាែ ក្រ់ព្កាមជាត ិមានសក្មមភារ បស់

អគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត ិចាំននួ ៦ កដេក្ែុងរនាះ មាន ៤ សក្មមភារ កដេព្តូវបានអនុវតតបនតរីព្តី



 

 

49 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

មាសមុនៗ និង ២ សក្មមភាររទ្ៀត នងឹចាប់រនដើមអនុវតតរៅព្តីមាសរព្កាយៗ។ ក្ែុងចាំរណាម ៤ សក្មមភាររនាះ មិនមានសូច

នាក្ ណាមួយ សរព្មចបានតាមរោេរៅរែើយ កដេមានដូចតរៅ៖ 

១. ចនាសមពន័ធរេខាធកិា ោា ន ននព្ក្ុមព្បឹក្ាព្គ្ប់ព្គ្ងមូេនធិិវធនិរោគ្ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានរ ៀបចាំ

 ួចរាេ់ ៖ សរព្មចបាន ៩០ % រព្ាះមានព្តឹមកតរសចក្ដីព្ាងរសចក្ដីសរព្មចបរងកើតនងិសមាសភារននរេខាធិកា

 ោា ន កតរុាំទនព់្តូវបានចុះហតថរេខាោក្ឱ់្រអនុវតតជាន្ូវកា រៅរែើយ។ 

២. បាយកា ណ៍សិក្ានងិកា ក្ាំណតេ់ក្េណៈវធនិចឆ័យ សព្មាប់វាយតនម្រេើគ្រព្មាងមូេនធិិ វធនិរោគ្សព្មាប់ ដាបា

េថាែ ក្់រព្កាមជាត ិព្តូវបានោក្់ព្ប ុាំរិភាក្ាជាមួយអែក្ាក្រ់ន័ធ នងិព្តូវបានោក្ឱ់្ររព្បើព្បាស់ ៖ សរព្មចបានព្តឹម 

៥០% រីរព្ាះជាក្ក់សដង េក្េណៈវធនិចឆ័យព្តូវបានក្ាំណតក់្រ៏ិតកមន កត បាយកា ណ៍សិក្ានងិេក្េណៈវធនិចឆយ័ទាំង

រនាះ មនិទនព់្តូវបានោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់ តាមកា រព្ោងទុ្ក្រៅរែើយ។ 

៣.រសចក្ដពី្ាងកបបបទ្ នងិនតីិវធធនីានាសព្មាប់ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត ិ រ ៀបចាំនិងោក្់សាំរណើគ្រព្មាង រដើមបីរសែ ើ

សុាំមូេនធិិ SNIF ព្តូវបានព្ប ុាំរភិាក្ាជាមួយអែក្ាក្រ់ន័ធ ៖ សរព្មចបានព្តឹម ៧៥%។ 

៤.រសចក្ដីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំ សដ រីីព្បតិបតតិកា គ្រព្មាងមូេនធិិ SNIF ព្តូវបានោក្់ឱ្ររព្បើព្បាស់ ៖ សរព្មចបាន

ព្តឹម ៥០% រព្ាះរសចក្ដីព្ាងរសៀវរៅរនះ រៅមិនទន់ព្តវូបានោក្ឱ់្ររព្បើព្បាស់រៅរែើយ។  

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.៤. រនិតិររមើេរែើងវធញ នងិោក្ឱ់្រអនវុតតរោេកា ណ៍កណនាាំសតរីកីននកា យទុ្ធសា្សតថវធកាសព្មាប់

 ដាបាេថាែ ក្រ់ព្កាមជាត ិ៖ អគ្គនាយក្ោា នហ ិញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត ិបានរ ៀបចាំសក្មមភារចាំននួ ៧ កដេសក្មមភារ

ទាំងរនាះ ព្តូវបានអនុវតតក្ែងុព្តីមាសមុនៗ និងបនតរៅព្តមីាសរព្កាយ នងិសក្មមភារមួយចាំននួ នងឹចាប់រនដើមអនុវតតរៅព្តី

មាសរព្កាយ។ ជា ួម ោម នសក្មមភារ កដេព្តូវបានរ ៀបចាំសព្មាប់ចរងាក មសក្មមភាររនះ ក្ែងុព្តមីាសទី្៣រនះរទ្។ 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.៥. រ ៀបចាំនងិអនវុតតកា រនា ធនធានមានភាា បេ់ក្េខ្ណឌ   សរព្មចបានេទ្ធនេ ៦៥% កដេបានមក្រី

កា អនុវតតសក្មមភារចាំននួ ២ ក្ែុងព្តមីាសទី្៣ រនះ ក្ែងុចាំរណាមសក្មមភារចាំននួ ៧។ សូនាក្ ស ុបក្ែុងព្តមីាសទី្៣ សព្មាប់

ចរងាក មសក្មមភារ រនះ មាន ២ កតមិនមានសក្មមភារណាមួយ សរព្មចតាមរោេរៅរែើយ កដេ ួមមាន៖ 

១. េិខ្តិបទ្ោា នគ្តយិុតត សដ រីីកា រនា ធនធានមានភាា ប់េក្េខ្ណឌ  ព្តូវបានោក្់ព្ប ុាំសរព្មចរីថាែ ក្់ដឹក្នាាំ ក្សហវ 

នងិកា សរព្មចរី គ្ អប ៖ សរព្មចបាន ៨០ % តបតិរសចក្ដីព្ាង ព្តូវបានោក្់ឆ្្ងក្ិចចរិភាក្ាជាមួយអែក្ាក្់

រន័ធមួយចាំននួ ប៉ាុរណាណ ះ។ 

២.រោេកា ណ៍នងិេក្េណៈវធនិចឆយ័សព្មាប់រព្ ើសរ ឯស ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិមួយចាំននួ រដើមបអីនុវតតសាក្េបង

កា រនា ធនធានមានភាា ប់់េក្េខ្ណឌ  ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ ់ ៖ សរព្មចបានព្តឹមកត ៥០% ប៉ាុរណាណ ះ បាននយ័ថា 

រសចក្ដីព្ាងមិនទនព់្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេត់ាមរព្ោងទុ្ក្រែើយ។ 



 

 

50 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ចរងាក មសក្មមភារ ៣៦.៦. រ ៀបចាំរោេកា ណ៍កណនាាំសតរីកីា រ ៀបចាំនងិកា អនវុតតថវធកាក្មមវធធរីរញរេញ នងិអងគភារថវធកា

សព្មាបថ់វធកា ដាបាេថាែ ក្រ់ព្កាមជាត ិសរព្មចបានេទ្ធនេ ព្តឹមកត២៥% ប៉ារុណាណ ះ កដេក្ែុងរនាះ មានអងគភារចាំននួ ២ 

កដេមានសក្មមភារោាំព្ទ្ គ្ ឺអគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត ិមាន ៦ សក្មមភារ និងព្ក្ុមព្បកឹ្ានីតកិ្មមនន 

ក្សហវ មាន ១ សក្មមភារ។  

ក្ែុងចរងាក មសក្មមភាររនះ មានសូចនាក្ មួយ បានសរព្មចតាមរោេរៅ ១០០% គ្ឺ កា នសរវនាយនតីិវធធនីងិ

រោេកា ណ៍សព្មាប់រ ៀបចាំនងិអនុវតតថ វធកាក្មមវធធី នងិអងគភារថវធកា សព្មាប់ថ វធកា ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានរ ៀបចាំ

 ួចរាេ់។ 

ទ្នាឹមរនះ មានសូចនាក្ ចាំននួ ៣ រនសងរទ្ៀត មនិសរព្មចបានតាមរោេរៅ គ្ឺ ៖ 

១.វគ្គបណដុ ះបណាដ េ នតីិវធធី នងិរោេកា ណ៍សព្មាប់អនុវតតថ វធកាក្មមវធធនីិងអងគភារថវធកា សព្មាប់ថវធកា ដាបាេ

ថាែ ក្់រព្កាមជាតិ ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួច។ 

២.មតិព្បឹក្ាចាប់រេើេិខ្តិបទ្ោា នគ្តិយតុត ព្តូវបាននដេ ់នូតាមកា រសែ ើសុាំ ៖ វឌ្ឍនភាររៅទី្រនះ មិនមានេទ្ធ

នេ រោយរហតុថាមិនមានកា រសែ ើសុាំមតិព្បឹក្ារេើកា រ ៀបចាំេិខ្ិតបទ្ោា នគ្តយិតុតរអីគ្គនាយក្ោា នសាមីាក្់រន័ធ។ 

៣. បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ សដ ីរីកា នដេ់មតិព្បឹក្ាព្បចាាំព្តីមាស ៖ មិនព្តូវបានរ ៀបចាំ តបតិមិនមានកា នដេ់មតិ

ព្បឹក្ា។ 

កនអក្រេើកា វធភាគ្េមអិតរេើវឌ្ឍនភារននកា អនុវតតរោេនរោបាយ វធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុរនះ,ោម នចរងាក មសក្មមភារ

ណាមួយ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅរែើយ និង មានកតសូចនាក្ មួយកតប៉ាុរណាណ ះ កដេសរព្មចបាន ១០០%។ េទ្ធនេ

រនះ បានបងាា ញអាំរភីារយតឺោ៉ា វ បស់អគ្គនាយក្ោា នសាមី ក្ែុងកា អនុវតតសក្មមភារកក្ទ្ព្មងា់ក្រ់ន័ធនឹងកា រព្ងងឹ វធម ឈ

កា ហិ ញ្ញវតថ ុ កដេភាគ្រព្ចើន គ្ឺជាក្ិចចកា ងា ដ៏មានសា ៈសាំខាន់ ដូចជា កា រ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌ រោេនរោបាយ េិខ្តិ

បទ្ោា នគ្តយិតុត និងរោេកា ណ៍កណនាាំនានា កដេសុទ្ធសឹងជាគ្ន្ឹះននកា រ ៀបចាំ រនា ធនធានហិ ញ្ញវតថុដេ់ ដាបាេថាែ ក្់

រព្កាមជាត។ិ  

រហតុរនះ ក្ែងុកាេៈរទ្សៈកដេកា ងា  វធម ឈកា ហ ិញ្ញវតថកុាន់កតមានសា ៈសាំខាន ់អគ្គនាយក្ោា នសាមី ព្តូវបរងកើនកា យក្

ចិតតទុ្ក្ោក្់បនត ាំ ញុកា ងា កដេបានរព្ោងទុ្ក្ក្ែុងកននកា សក្មមភារ នងិព្តូវគ្ិតគ្ូ កក្សព្មតេសក្មមភារនងិសូចនាក្ 

រែើងវធញ សព្មាប់កា អនុវតតរៅក្ែងុឆ្ែ ាំ ២០១៧ ខាងមុខ្រនះ រោយសព្មបតាមេាំោប់អាទិ្ភារតាមទិ្សរៅយទុ្ធសា្សត នន

កា កក្ទ្ព្មងព់្បរន័ធថវធកា នងិកា រនា មុខ្ងា ក្ែងុកា កក្ទ្ព្មង់កា អភិវឌ្ឍតាមកបបព្បជាធបិរតយររៅថាែ ក្់រព្កាមជាត។ិ 

 

  



 

 

51 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ក ែ្កទ្ី៤៖ ការសត្រៀមខ្នួសត្មាប់ ាំហានបនទ ប ់

 កនែក្ទី្៤ ព្តវូបានបរងកើតរែើង ក្ែងុកា រព្តៀមខ្្តនសព្មាប់ ាំហានបនាា ប់ កដេរយើងចងប់ានព្ក្បខ័្ណឌ ថវធកា ព្ក្បខ័្ណឌ

គ្ណរនយរ នងិព្ក្បខ្័ណឌ សវនក្មមរោយកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម វាព្តូវបានរ ៀបចាំ តាម យៈរោេបាំណងចាំននួ ៤  ួមមាន (១)  

បរងកើតព្ក្បខ័្ណឌ ថវធការោយកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម (២) បរងកើតព្ក្បខ្ណឌ គ្ណរនយរភារននសមិទ្ធក្មម (៣) បរងកើតព្ក្បខ្ណឌ

សវនក្មមរេើសមិទ្ធក្មម នងិ (៤) រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារ (រោយ ួមទាំងសាថ ប័ននតីិបបញ្ញតតិ នងិ អាជាា ធ សវនក្មម

ជាតិ នងិ រោេបាំណងកដេសថ ិតរៅរព្កាមកនែក្ទី្៤រនះ ព្តវូបានោាំព្ទ្រោយចរងាក មសក្មមភារអនុវតតចាំននួ ០៩ ព្តូវបានោក្់

រចញក្ែងុកននកា សក្មមភារ មួ នងិចូេ ួមអនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោា នថវធកា, អគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្សហវ នងិវធទ្ាសាថ ន

រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថ។ុ  

ក ែ្កទ្ី៤ ច្ាំនួន 

រោេបាំណង ២ 

ចរងាក មសក្មមភារ ២ 

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ. ៣ 

តាម យៈកា វាយតនម្រេើ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្តីមាសទី្៣ រនះ កនែក្ទី្៤ សរព្មចបាន ៦៥% និងមានេទ្ធនេ

សរងេបដូចខាងរព្កាម៖ 

រោេបាំណង ៤១៖ បនតរព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ងចាំណូេនងិកា អនវុតតកននកា ព្បមេូចាំណូេ 

 រដើមបីរព្ងងឹព្បសិទ្ធភារននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេ (ចាំណូេសា ររើរនធ នងិចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ) កា រ ៀបចាំ

រោេនរោបាយចាំណូេ នងិយុទ្ធសា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេមធរម គ្ឺជាក្តាត គ្ន្ះឹរដើមបធីានានូវកា េុបបាំបាតឱ់្នភា

រសាច់ព្បាក្់ទាំងព្សុង, ភារ េនូននេាំហូ ចាំណូេ និងបា៉ា ន់ព្បមាណបាន។ 

 រោេបាំណងរនះមាន ០១ ចរងាក មសក្មមភារ កដេព្តូវអនុវតតរោយ អគ្គនាយក្ោា នថវធកា។ ជាក្់កសតង រោេ

បាំណងរនះសរព្មចបាន ១០០%  ក្ែងុរនាះ ចរងាក មសក្មមភារ ៤១.១.សិក្ា នងិរ ៀបចាំព្ក្បខ្័ណឌ រោេននរោេកា ណ៍

ថវធកា កនអក្រេើសមិទ្ធក្មម (Performance Based Budgeting- PBB)១០០%។ 

អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុកដេបានរ ៀបចាំ នងិោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបោីាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ៖ 

កនែក្ទ្៤ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៤១ ៦០% ៦០% ១០០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៤១.១. ៦០% ៦០% ១០០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៤១.២. មិនទន់ដេរ់រេអនុវតត មិនទន់ដេរ់រេអនុវតត មិនទន់ដេរ់រេអនុវតត 

 ជាក្់កសតង ព្ក្បខ្័ណឌ គ្តិយតុតាក្រ់ន័ធ សព្មាប់ជាមូេោា នននកា អនុម័តថវធកាក្មមវធធ ី នងិថវធកាកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម 

ព្តូវបានសិក្ា នងិចងព្ក្ង និងបងាា ញឱ្ររ ើញរីកា រក្ើនរែើងននសមតថភារកា អនុវតតយនតកា ព្តតតរនិិតរសមិទ្ធក្មមសាក្



 

 

52 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

េបងសព្មាប់ថវធកាក្មមវធធីរោយរដត តរេើេទ្ធនេ។ តាម យៈេទ្ធនេខាងរេើរនះឆុ្្ះបញ្ហច ាំង ឱ្ររ ើញថា រោេកា ណ៍ថវធកា

កនអក្រេើសមិទ្ធក្មមព្តូវបានរិរព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួងសាថ ប័ន នងិអងគភារាក្់រន័ធព្តូវបានបរងកើនក្ែងុព្តីមាសទី្៣ រនះ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៤១.១. “សិក្ា និងរ ៀបចាំព្ក្បខ័្ណឌ រោេននរោេកា ណ៍ថវធកាកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម ” បានរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គនាយក្ោា នថវធកា។ ជាវឌ្ឍនភារក្ែុងព្តមីាសរនះ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបានររញ

រេញ ១០០% មានសូចនាក្ គ្ន្ឹះដូចជា ព្ក្បខ្័ណឌ គ្តិយុតតាក្់រ័នធសព្មាប់ជាមូេោា នននកា អនុម័តថវធកាក្មមវធធីនិងថវធកា កនអក្

រេើសមិទ្ធក្មម ព្តូវបានសិក្ា និងចងព្ក្ងរោយព្ក្ុមកា ងា នាយក្ោា នថវធកានីយក្មម និង ទ្ីព្បឺក្ាបរចចក្រទ្ស។ 

ជា ួម សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣ រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន ១០០% សថ តិរៅក្ែងុក្ព្មិតេអ គ្ួ ក្ត់សមាគ េក់ដេ

ឆុ្្ះបញ្ហច ាំង កា ខ្ិតខ្ាំព្បងឹកព្បង បស់អគ្គនាយក្ោា នថវធកា ក្ែុងកា តាមោនវឌ្ឍនភារននសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញ ជា

រិរសសសូចនាក្ កដេោាំព្ទ្ចរងាក មសក្មមភារទី្៤១.១។ រទះជាោ៉ា ងណាក្៏រោយ ក្អ៏គ្គនាយក្ោា នថវធកាព្តូវបនតរព្ងឹង 

និងតាមោនរេើសក្មមភារ និងសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញក្ែុងកននកា  រដើមបីធានាកា សរព្មចបានរោេរៅព្បចាាំឆ្ែ ាំ។ 

រេើសរីរនះរៅរទ្ៀត អគ្គនាយក្ោា នកដេក្ាំរុងអនុវតតក្ែងុរោេបាំណង ព្តូវ ាំ ញុចរងាក មសក្មមភារ ៤១.១ កដេាក្់រន័ធ

នងឹយនតកា ព្តតតរនិតិរសមិទ្ធក្មមសាក្េបងសព្មាប់ ថវធកាក្មមវធធីរោយរដត តរេើេទ្ធនេ និងព្ក្បខ្័ណឌ រោេននរោេ

កា ណ៍ថវធកាកនអក្រេើសមិទ្ធក្មមឱ្រមានព្បសិទ្ធភារខ្ពស់។ 

រោេបាំណង ៤២. បរងកើតព្ក្បខ្ណ័ឌ គ្ណរនយរភារននសមទិ្ធក្មម 

 រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានោាំព្ទ្រោយចរងាក មសក្មភារចាំននួ២  ួមមាន ៤២.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌ រោេ នន

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម (Performance Based Management- PBM) និង ៤២.២.រិរព្ោះរោបេ់រេើរោេ

កា ណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម។ រោេបាំណងរនះមិនអាចវាស់កវងបានរែើយ រោយរុាំមាន អគ្គនាយក្ោា នរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្ចរងាក មសក្មមភាររែើយ។  

 ដូចរនះ រយើងអាចសនែោិា នបានថា រោេបាំណងទី្២ រនះ ក្៏សថ ិតរៅក្ែងុក្ព្មិតមួយរុាំទន់រឆ្្ើយតបបានទាំងព្សុង

តាមទិ្សរៅកដេបានោក្់រចញរៅរែើយកដេទមទ ឱ្រអគ្គនាយក្ោា ន ជារិរសសអគ្គរេខាធិកា ោា នព្ក្សួងរសដាក្ិចច

ហិ ញ្ញវតថុព្តូវរ ៀបចាំសក្មមភាររដើមបីោាំព្ទ្ចរងាក មសក្មមភារទាំងអស់រនះ។   

រោេបាំណង ៤៣. បរងកើតព្ក្បខ្ណ័ឌ សវនក្មមរេើសមទិ្ធក្មម 

 រោេបាំណងរនះ  ព្តូវបានោាំព្ទ្រោយចរងាក មសក្មមភារចាំននួ២   ួមមាន ៤៣.១.សិក្ានងិរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌ រោេ

នន សវនក្មមកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម (Performance Based Auditing- PBA) នងិ ៤៣.២. រិរព្ោះរោបេ់រេើ រោេកា ណ៍

សវនក្មម កនអក្រេើសមិទ្ធក្មម។ របើរនិិតររេើេទ្ធនេសរព្មចបាន  រោេបាំណងរនះមិនអាចវាស់កវងបានរទ្រោយក្ែងុរនាះ  

ចរងាក មសក្មមភារ៤៣.១. មិនទន់ដេ់ររេអនុវតត  និង៤៣.២. រុាំមានអគ្គនាយក្ោា នរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្ចរងាក មសក្មម

ភារ។   



 

 

53 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 ដូចរនះ រយើងអាចសនែិោា នបានថា រោេបាំណងទី្៣ រនះ ក៏្សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតមួយរុាំទន់រឆ្្ើយតបបានទាំង

ព្សុងតាមទិ្សរៅកដេបានោក្់រចញរៅរែើយកដេទមទ ឱ្រអគ្គនាយក្ោា ន ជារិរសសអគ្គរេខាធកិា ោា នព្ក្សួងរសដា

ក្ិចចហិ ញ្ញវតថ ុនិងអគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមននាក្ែុងព្តូវរ ៀបចាំសក្មមភាររដើមបោីាំព្ទ្ចរងាក មសក្មមភារទាំងអស់រនះ។ 

រោេបាំណង ៤៤៖ រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារ (រោយ មួទាំង សាថ បន័នតីបិបញ្ញតត ិនងិ អាជាា ធ សវនក្មមជាត)ិ 

រោេបាំណងរនះមាន ០១ ចរងាក មសក្មមភារ កដេព្តូវអនវុតតរោយ អគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្សហវ នងិ វធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចច 

នងិហិ ញ្ញវតថុ។ ជាក្់កសតង ក្ែងុព្តមីាសទី្៣  រោេបាំណងរនះសរព្មចបាន ៥១%  ក្ែងុរនាះ ចរងាក មសក្មមភារ ៤៤.២ 

រិរព្ោះរោបេ់ នងិអនុម័តកននកា ក្សាងសមតថភារសរព្មចបាន ៥១%។ 

 អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុកដេបានរ ៀបចាំ នងិោក្រ់ចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបីោាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ៖ 

កនែក្ទ្៤ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៤៤ ១៨ % មិនមានសក្មមភារអនុវតត ៥១% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៤៤.១ ៥៥ % មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៤៤.២ មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត ៥១% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៤៤.៣ មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

ជាវឌ្ឍនភារ រសចក្តីព្ាងកននកា បណតុ ះបណាត េព្តូវបានអនុម័ត រោយថាែ ក្់ដឹក្នាាំ និងនតេ ់នូ វធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចច

នងិហិ ញ្ញវតថុ មិនទនប់ានអនុវតតររញរេញព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ រៅក្ែងុព្តមីាសរនះរៅរែើយរទ្។ របើកនអក្រេើសមិទ្ធនេជាក្់

កសតង ននក្ិចចខ្តិខ្ាំព្បងឹកព្បង បស់អគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្សហវ និងវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចច នងិ ហិ ញ្ញវតថុ ក្ែុងកា ចូេ ួមចាំកណក្

ោាំព្ទ្ដេ់កា រ ៀបចាំរធវើបចចុបបនែក្មមកននកា យុទ្ធសា្សតអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុសស  បស់ព្ក្សួង សាថ ប័នក្ែងុកា ព្គ្ប់ព្គ្ងរសដា

ក្ិចច នងិហិ ញ្ញវតថុសព្មាប់ យៈររេ ០៣ឆ្ែ ាំ (២០១៦-២០១៨) សថ ិត រៅក្ែងុក្ព្មិតមួយរុាំទន់រឆ្្ើយតបបានទាំងព្សុងតាម

ទិ្សរៅកដេបានោក្់រចញរៅរែើយ។  

ចរងាក មសក្មមភារទី្៤៤.២. “រិរព្ោះរោបេ់ និងអនុម័តកននកា ក្សាងសមតថភារ” បានចូេ ួមអនុវតតរោយ  វធទ្រសាថ ន

រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថ ុ និងអគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្សហវ។ជាវឌ្ឍនភារ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបានកត ៥១% 

ប៉ាុរណាណ ះកដេសថតិក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ ប៉ាុកនតរបើកនអក្រេើសមិទ្ធនេជាក្់កសតង គ្ួ បញ្ហា ក្់ឱ្ររ ើញថា មានវឌ្ឍនភារសាំ

ខាន់ៗគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េ។់ 

ជាក្់កសតង រសចក្តពី្ាងកននកា បណតុ ះបណាត េ កដេបងាា ញអាំរីបញ្ហា ព្បឈមចមបងៗមួយចាំននួដូចជា៖ រ ៀបចាំ

កននកា បណតុ ះបណាត េសព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០១៧-២០១៩ នងឹរសែ ើសុាំកា ព្ប ុាំរីអគ្គរេខាធិកា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មងកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈនិងវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ។ 



 

 

54 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 រទះបីជាសក្មមភារសាំខាន់ៗ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំព្តមីាស  វឌ្ឍនភារននចរងាក ម

សក្មមភាររនះមានព្តឹមកត ៥១% ប៉ាុរណាណ ះកដេសថ ិតរៅក្ែងុក្ព្មតិរខ្ាយរៅរែើយ។ រនះបណាត េមក្រីសក្មមភារ នងិសូច

នាក្ កដេបានោក្់រចញមួយចាំននួ មិនអាចអនុវតតបាន នងិរសែ ើសុាំរនិតិរ នងិផ្ក្ភារ បស់ ថាែ ក្់ដឹក្នាាំ និងររេរវលាបកនថ

ម។ សក្មមភារទាំងរនាះ មានដូចជា ព្ក្ុមកា ងា រិរព្ោះរោបេ់រេើកា រ ៀបចាំបចចុបបនែក្មមកននកា យុទ្ធសា្សតអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានមនុសស បស់ព្ក្សួង សាថ ប័ន ព្តូវបានបរងកើត នងិ កននកា យុទ្ធសា្សដអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុសសព្តូវបានរិរព្ោះ

រោបេ ់និងរ ៀបចាំព្បកាសសត ីរីវធធាន នងិនតីិវធធី ននកា រ ៀបចាំ កា អនុវតត កា ព្តតតរនិិតរ និងវាយតនម្ននកា អភិវឌ្ឍសមតថ

ភារម្នតរីា កា ននក្សហវ  បស់ វធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចច នងិហិ ញ្ញវតថ ុ និងអគ្គរេខាធិកា ោា នននក្សហវជារដើម។ ក្ែុងរនាះ 

រ ើញថារុាំមានសូចនាក្ ណាមួយសរព្មចបានតាមរោេរៅរនាះរទ្។ ប៉ាុកនតសមិទ្ធនេជាក្់កសតង បស់អគ្គនាយក្ោា ន អាច

សរងកតបានថា កននកា ក្សាងសមតថភារព្តូវបានរ ៀបចាំរោយវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថមុានវឌ្ឍនភារមួយចាំននួ។   

   ជា ួម របើរទះបីជាវឌ្ឍនភារននចរងាក មសក្មមភាររនះសថ ិតក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ សូចនាក្ គ្ន្ឹះសាំខាន់ៗ មួយ

ចាំននួ មិនព្តូវបានសរព្មចតាមកា  ំរងឹទុ្ក្រៅរែើយ។ ោ៉ា ងណាមិញ អគ្គនាយក្ោា ន ាំនាញព្តូវបនតសរព្មចសក្មមភារ

កដេរៅរសសសេ់ឱ្រ ួចរាេ់ រៅព្តីមាសទី្៤ ខាងមុខ្ រដើមបីធានាកា សរព្មចបាននូវរោេរៅព្បចាាំឆ្ែ ាំ។ 

ជារសចក្តីសនែិោា ន រទះបីជាសក្មមភារសាំខាន់ៗ ព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅសូចនាក្ ព្បចាាំព្តីមាស  វឌ្ឍន

ភារននរោេបាំណងរនះមានព្តឹមកត ៥១% ប៉ាុរណាណ ះកដេសថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មតិរខ្ាយរៅរែើយ កដេ ទមទ ឱ្រមានកា យក្

ចិតតទុ្ក្ោក្់បកនថម។ ដូចរនះសមិទ្ធនេជាក្់កសតង បស់អគ្គនាយក្ោា នអាចសនែោិា ន បានថា រោេបាំណងទី្ ៤៤ ននកនែក្ទី្៤

រនះ រៅមិនទនម់ានភារ េនូ  និងចរងាក មសក្មមភារមួយចាំននួមិនសរព្មចបានតាមរោេរៅ។ េទ្ធនេរនះ បានឆុ្្ះបញ្ហច ាំង

អាំរីភារចាាំបាច់កដេព្តូវខ្ិតខ្ាំបកនថមរទ្ៀត ជារិរសស ព្តូវបញ្ចប់ 

សក្មមភារចាំរាះសូចនាក្ កដេមិនសរព្មចបានតាមរោេរៅខាងរេើ។ 

 

ក ែ្កទ្៥ី៖ ការោាំត្ទ្ដ្េក់ារអនុវរតកមមវិធីកកទ្ត្មង់ត្បកបសដ្ឋយសជារ ័យ និងច្ីរភាព 

 ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិ អងគភារ រព្កាមឱ្វាទ្ព្ក្សួងរសដាក្ចិចនងិហ ិញ្ញវតថ ុ ចូេ មួក្ែងុកា ោាំព្ទ្ដេក់ា អនវុតតក្មម

 វធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយរជាគ្ ័យ នងិចី ភារ កដេព្តូវរ ៀបចាំោក្់រចញនវូកននកា សក្មមភារក្ែងុកនែក្ទី្៥ននចក្េុវធស័យ នងិ

យុទ្ធសា្សតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈដាំណាក្់កាេទី្៣។  

 ក្ែុងកនែក្ទី្៥ រនះ មានរោេរៅចមបង៣ គ្ឺ (១) កា បរងកើនភារជាអែក្ដឹក្នាាំ សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង បណតុ ះឆ្នាៈក្ាំកណ

ទ្ព្មង់ ព្រមទាំងបរងកើនភារជាមាច ស់និងកា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ, (២) បរងកើនព្បសិទ្ធភារននកា ក្សាងសមតថភារនិងយនតកា រេើក្ទឹ្ក្

ចិតត, និង (៣) រព្ងឹងកា ក្សាងសមតថភារសព្មាប់អនុវតតក្មម វធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈដាំណាក្់កាេទី្៣។ 

ក្ែុងកា សរព្មចបាននវូរោេរៅខាងរេើ គ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

បានោក្់រចញនូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹ នងិសូចនាក្ ព្បចាាំឆ្ែ ាំក្ព្មិតរោេបាំណង នងិចរងាក មសក្មមភារ កដេ ួយដេអ់ងគភារ

ាក្់រន័ធរ ៀបចាំ និងោក្់រចញនវូកននកា សក្មមភារ បស់អងគភារសាមីឱ្រចាំរោេរៅ (សូមរមើេក្ែុងតារាងរេខ្១ ខាងរព្កាម) 



 

 

55 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ក ែ្កទ្៥ី ច្ាំនួន 

រោេបាំណង ៣ 

ចរងាក មសក្មមភារ ៨ 

អងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ ក្សហវ. ទាំងអស់ 

 

រោេបាំណងទ្៥ី១៖ “បរងកើនភារជាអែក្ដកឹ្នាាំ សមតថភារព្គ្បព់្គ្ង នងិបណតុ ះឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មងព់្រមទាំងបរងកើនភារជាមាច ស់

នងិកា ទ្ទ្េួខ្សុព្តវូ” 

ចរងាក មសក្មមភារសព្មាប់រព្ងឹងភារជាអែក្ដឹក្នាាំ និងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង នងិចរងាក មសក្មមភារសព្មាប់បរងកើនឆ្

នាៈកក្ទ្ព្មង់ ភារជាមាច ស់និងកា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ ព្តូវបានរ ៀបចាំរោយកែក្ រដើមបីក្ាំនតន់ូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹននភារជាអែក្ដឹក្នាាំ 

នងិឆ្នាៈននកា ងា កក្ទ្ព្មង។់ ភារជាអែក្ដឹក្នាាំ នងិសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង សព្មាប់ក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់ដាំណាក្់កាេទី្៣ សាំរៅ

ដេ់សមតថភារក្ែងុកា រ ៀបចាំកននកា  កា ដឹក្នាាំចាត់កចង កា ព្តតតរនិតិរនិងវាយតនម្ ជារដើម។  ឯផ្ ឆ្នាៈកក្ទ្ព្មងន់ងិកា 

ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ គ្ឺជាកា តាាំងចតិតចូេ ួមកក្េមអនវូព្បរន័ធដឹក្នាាំ បស់សាថ ប័ន ដូចជាកា កា  ព្មុញ និងរេើក្ទឹ្ក្ចិតតម្នតពី្គ្ប់

េាំោប់ថាែ ក្ឱ់្រចូេ ួម អនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់រដើមបីសរព្មចបាននវូរោេរៅ បស់សាថ ប័ន ក្៏ដូចជា បស់ក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ។ 

អងគភារននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថ ុកដេបានរ ៀបចាំ នងិោក្់រចញសព្មាប់អនុវតតរដើមបោីាំព្ទ្រោេបាំណងរនះ ៖ 

កនែក្ទ្៥ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៥១ ៥៦% ៧០ % ៥៧ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៥១.១. ៦១% ៧៨ % ៧០ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៥១.២. ៥៣% ៦២ % ៤៨ % 

 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៥ី១.១. “រព្ងងឹភារជាអែក្ដកឹ្នាាំនងិសមតថភារព្គ្បព់្គ្ង” បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គ

រេខាធកិា ោា ននន ក្សហវ. អគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត ិអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ នងិវធទ្ាសាថ ន

រសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ។ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៧០% ក្ែុងព្តមីាសទី្៣ កដេបានចូេ ួមចាំកណក្រីសូចនាក្ 

គ្ន្ះឹមួយចាំននួ ួមមាន ថាែ ក្ដឹ់ក្នាាំចាំននួ៣០ ូប រពី្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន ព្តូវបានរព្ ើសរ ឯសចូេ ួមក្ែុងក្មមវធធដ្ីស់បតូ ប

ទ្រិរសាធន ៍ជាអនត ជាតិវគ្គទី្ ៣, និងថាែ ក្់ដឹក្នាាំ នងិព្បធាន តនាោ រា ធានី-រខ្តត បានចូេ ួមដាំរណើ ទ្សសនក្ិចចសិក្ាអាំរី

ព្បរន័ធរត័ម៌ាន  វធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ (FMIS) រៅទី្ព្ក្ងុហាកាតា ព្បរទ្សឥណឌូ រនសីុ។ ប៉ាុកនត សូចនាក្ គ្ន្ះឹ
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

មួយចាំននួរទ្ៀតមិនព្តូវបានសរព្មចតាមរោេរៅ នងិបាន ះឥទ្ធិរេអវធ ាមានដេេ់ទ្ធនេខាងរេើ ដូចជាកននកា យុទ្ធ

សា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនុសសននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ សព្មាប់ យៈររេ ០៣ ឆ្ែ ាំ (២០១៧-២០១៩) កដេព្តូវអនុ

ម័តរោយថាែ ក្់ដឹក្នាាំក្ែងុព្តីមាសទី្៣រនះ មិនទនប់ានបញ្ចប់ររញរេញ។ ជា ួម ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិត

រខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេបងាា ញឱ្ររ ើញរីបញ្ហា ព្បឈមមួយចាំននួដូចជាសូចនាក្ រោេរៅមួយចាំននួកដេរ ៀបចាំរែើង

រោយអគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធ មិនមានសងគតភិារនងឹថវធកាកដេរព្ោងកដេ ះឥទ្ធិរេដេក់ា មិនសរព្មចបាននវូរោេ

រៅ ួម កដេទមទ កា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់បកនថមរីអងគភារសាមី រព្ងឹងយនតកា កា តាមោនព្តតតរនិិតរ និងវាយតនម្ ទាំង

ព្ក្បខ្័ណឌ រ ៀបចាំសូចនាក្ និងកា អនុវតត។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៥ី១.២. “បរងកើនឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង ់ភារជាមាច ស់ នងិកា ទ្ទ្េួខ្សុព្តវូ ” បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនវុតត

រោយអគ្គរេខាធកិា ោា ននន ក្សហវ., អគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ, និងវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនងិហ ិញ្ញវ

តថុ។ ជាវឌ្ឍនភារក្ែងុព្តមីាសទី្៣ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៤៨% កដេបានរកីា ចេូ ួមចាំកណក្សរព្មចបាននូវ

សូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួចាំននួ ដូចជាកា បរងកើនកា យេ់ដឹងចាប់ រសដាក្ិចច និងហិ ញ្ញវតថកុ្ែុងចាំរណាមម្នតីរា កា រៅរខ្តត, នងិ 

ក្ិចចព្ប ុាំព្បចាាំកខ្សត ីរកីា អនុវតតកននកា សក្មមភារក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ សរព្មចបានររញ

រេញរោយអគ្គនាយក្ោា នហ ិញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត។ិ រោយកែក្ សូចនាក្ ាក្រ់ន័ធនឹងកា រ ៀបចាំចងព្ក្ងនងិ

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្បញ្ញតតិគ្តយិតុតិនានា ដូចជាាក្រ់ន័ធនឹងគ្យនងិ ោា ក្ ក្មពុជា កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបុគ្គេិក្ ក្ិចចដាំរណើ 

កា សាថ ប័ន េទ្ធក្មមសាធា ណៈ និងគ្ណរនយរ មិនសរព្មចបានតាមកននកា  នងិបានរសែ ើរេើកននកា  រោយមូេរហតាុក្់

រន័ធនឹងក្ងវះររេរវលាព្គ្ប់ព្ោន់ក្ែងុកា រ ៀបចាំ។  ឯផ្រសចក្តីព្ាងសារាច សត រីីកា បរងកើនឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ ភារជាមាច ស់ នងិ

កា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ ននព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ ព្តូវបានរសែ ើរនា ររេរ ៀបចាំ និងទ្ទួ្េបានកា អនុម័ត។ ជា ួម ចរងាក ម

សក្មមភាររនះ សថ តិរៅក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) កដេតព្មូវឱ្រព្គ្ប់អងគភារាក្រ់ន័ធ ព្តតតរនិតិររែើងវធញរេីទ្ធភារ

ឱ្រព្សបតាមថវធកានិងររេរវលា កដេអាចធានាក្ែុងកា សរព្មចរោេរៅកដេបានោក្់រចញ។  

ដូចរនះ ក្ែងុព្តីមាសទី្៣ សព្មាប់រោេបាំណងរនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន (៥៧%) ទបជាងព្តមីាសទី្២ ឆុ្្ះ

បញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញថាកា ចេូ ួមក្ែុងកា បរងកើនភារជាអែក្ដឹក្នាាំ សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង នងិបណតុ ះឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មងព់្រមទាំង

បរងកើនភារជាមាច ស់នងិកា ទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ រៅមានក្ព្មិត រហើយព្គ្ប់អងគភារាក្់រន័ធគ្ ួរព្ងងឹ នងិតាមោនឱ្របានជាព្បចាាំ

រេើកា អនុវតតនូវសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញរដើមបធីានាកា សរព្មចបានរោេរៅ ួម។ 

រោេបាំណងទ្៥ី២៖ “បរងកើនព្បសិទ្ធភារននកា ក្សាងសមតថភារ នងិវធធានកា រេើក្ទ្កឹ្ចតិត”  

រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានរ ៀបចាំនងិោាំព្ទ្រោយចរងាក មសក្មមភារចាំននួ ០២ កដេាក្់រន័ធនងឹកា រនិតិររមើេ

រែើងវធញរពី្បសិទ្ធភារនិងស័ក្តសិិទ្ធភារននកា បណតុ ះបណាត េ កា រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារថមី នងិយនតកា នងិអភិ



 

 

57 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ព្ក្មននកា នតេក់ា រេើក្ទឹ្ក្ចិតត យៈររេក្ន្ងមក្ព្រមទាំងរ ៀបចាំឱ្រមានយនតកា  និងអភិព្ក្មថមីសត ីរីកា នតេក់ា រេើក្ទឹ្ក្

ចិតតកដេមានសមធម៌ នងិសងគតភិារ។  

កនែក្ទ្៥ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៥២ ៧៩% ៨០ % ៦២.៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៥២.១. ៥៨% ៧០ % ២៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៥២.២. ១០០% ៩០ % ១០០ % 

  

ចរងាក មសក្មមភារទ្៥ី២.១. “រនិតិររមើេរែើងវធញរពី្បសិទ្ធភារនងិ ស័ក្តសិិទ្ធភារននកា បណតុ ះបណាត េនងិរ ៀបចាំកននកា ក្

សាងសមតថភារថម”ី បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថ។ុ ជាេទ្ធនេក្ែងុព្តមីាសទី្៣ 

ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន២៥% រហើយមានកា ថមថយរបើរធៀបនងឹព្តីមាសទី្២ក្ន្ងរៅ។ ជាកា ក្ត់សមាគ េ់ មិន

មានសូចនាក្ ណាមួយកដេព្តូវសរព្មចបានររញរេញសព្មាប់ោាំព្ទ្ចរងាក មសក្មមភាររនះរែើយ ក្ែងុរនាះ ួមមាន ទិ្នែនយ័

នងិរត័ម៌ានកដេបានវាយតនម្ព្ក្សួង-សាថ ប័ន មនាី  រេើ ាំនាញរសដាក្ិចច នងិ ហិ ញ្ញវតថពុ្តូវបានវធភាគ្ ចងព្ក្ងជាផ្ក្សា  

នងិ ជា បាយកា ណ៍; នងិកា បណតុ ះបណាត េព្គ្ូបរងាគ េចាំននួ៣០នាក្ព់្បចាាំឆ្ែ ាំ មិនទនប់ានសរព្មចររញរេញ។ ជា ួម 

ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិរៅក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%)។ កា ក្ងវះររេរវលាក្ែងុកា អនុវតតសូចនាក្ កដេបានោក្់

រចញ រៅកតជាបញ្ហា ព្បឈមសព្មាប់អងគភារអនុវតត កដេបានរេើក្រែើងនងិរសែ ើសុាំកា រនា ររេ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៥ី២.២. “រនិតិររមើេរែើង វធញរយីនតកា នងិអភពិ្ក្មននកា នតេក់ា រេើក្ទ្កឹ្ចតិត យៈររេ ក្ន្ងមក្ នងិ

រ ៀបចាំឱ្រមានយនតកា  នងិ អភពិ្ក្មថមសីត រីកីា នតេក់ា រេើក្ទ្កឹ្ចតិតកដេមានសមធម ៌នងិសងគតភិារ” បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំ

ព្ទ្អនុវតតរោយព្គ្ប់អគ្គរេខាធិកា ោា ននន ក្សហវ. នងិវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ។ ក្ែងុព្តមីាសទី្៣ ចរងាក ម

សក្មមភាររនះ មានវឌ្ឍនភារសរព្មចបាន១០០% មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនឹងព្តមីាសទី្២ក្ន្ងរៅ។ េទ្ធនេកដេ

សរព្មចបានរនះ បានចូេ មួចាំកណក្រីកា សរព្មចបាននវូសូចនាក្ គ្ន្ះឹមួយចាំននួអគ្គរេខាធកិា ោា នននក្សហវ. បាន

រ ៀបចាំកននកា រនិិតរសមិទ្ធក្មម និងសាថ នភារបាំររញកា ងា  បស់ម្នត ី ននក្សហវ ទាំងថាែ ក្់ជាត ិនងិថាែ ក្់មូេោា នសព្មាប់

ឆ្ែ ាំ២០១៦ នងិ បាយកា ណ៍ព្បចាាំឆ្ែ ាំ នងិកា រធវើបចចុបបនែក្មមយនតកា រេើក្ទឹ្ក្ចិតតព្តូវបានរ ៀបចាំរែើងរោយ វធទ្ាសាថ នរសដា

ក្ិចចនងិហិ ញ្ញ។ ជា ួមេទ្ធនេកដេសរព្មចសព្មាប់ចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មិតេអ (១០០%) នងិមិនមាន

បញ្ហា ព្បឈមគ្ ួឱ្រក្ត់សមាគ េន់ងរែើយ។ 

ដូចរនះ វឌ្ឍនភារសរព្មចបានក្ែុងព្តមីាសទី្៣សព្មាប់រោេបាំណងរនះ គ្ឺ៦២.៥% ទបជាងព្តមីាសទី្២ក្ន្ង

រៅ កដេឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញថាកា រនិិតររមើេរែើងវធញរីព្បសិទ្ធភារនងិ ស័ក្តិសិទ្ធភារននកា បណតុ ះបណាត េនងិរ ៀបចាំ



 

 

58 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

កននកា ក្សាងសមតថភារថម ីរៅមានក្ព្មិត រហើយទមទ ឱ្រអងគភារាក្់រន័ធរព្ងឹងកា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់បកនថមរេើសូចនាក្ 

កដេបានោក្់រចញ។ 

រោេបាំណងទ្៥ី៣៖ “រព្ងងឹកា ក្សាងសមតថភារសព្មាបអ់នវុតត ក្មមវធធកីក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្បព់្គ្ងហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈ ដាំណាក្់

កាេទ្៣ី”  

រោេបាំណងរនះ ព្តូវបានរ ៀបចាំនិងោាំព្ទ្រោយចរងាក មសក្មមភារចាំននួ ០៤ គ្ឺ កា រ ៀបចាំសាថ ប័នរដើមបីរឆ្្ើយតប នឹង

ដាំណាក្់កាេទី្៣ រោយ ួមមាន៖ (១)កា បញ្ចប់ វធភាគ្មុខ្ងា រៅ ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោា នននក្សហវ និងនាយក្ោា ន ដាបាេ 

ហិ ញ្ញវតថនុនព្ក្សួង សាថ ប័ន។(២)រ ៀបចាំ និងអនុវតតកននកា កក្សព្មតេ ចនាសមព័នធ បស់អគ្គនាយក្ោែ ន នងិនាយក្ោា ននមួី

យៗ។ (៣) រ ៀបចាំនិង នសរវនាយផ្ក្សា កណនាាំសត រីីព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងថម។ី (៤) រ ៀបចាំរោេនរោបាយ សព្មាប់យុទ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងរ័តម៌ានវធទ្ារៅ ក្សហវ  (៥) កា រព្បើព្បាស់ ាំនយួ បរចចក្រទ្សព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ។ (៦)កក្េមអកា អនុវតតកា 

ងា តាម យៈកា បរងកើនកា រព្បើព្បាស់បរចចក្វធទ្ា; កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសសព្មាប់ដាំណាក្់កាេទី្៣ កដេ ួមមានកា បណតុ ះ

បណាត េ  ាំនាញទាំងរៅក្ែងុក្សហវ និង ព្ក្សួង សាថ ប័ន ; កា រ ៀបចាំ នងិអនុវតតយុទ្ធសា្សតទ្ាំនាក្់ទ្ាំនង នងិសព្មបសព្មតេ

សព្មាប់ដាំណាក្ក់ាេទី្៣; នងិ កា ក្ាំណតត់ួនាទី្និងកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវសព្មាប់កក្េមអក្ិចចសព្មបសព្មតេ វាងសាថ ប័ននងិអងគ

ភារ។  

កនែក្ទ្៥ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្១ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្២ី សរព្មចបានក្ែងុព្តមីាសទ្៣ី 

រោេបាំណងទី្៥៣ ៧៥% ៦៦ % ៦៥.៤៨ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៥៣.១. ៦៩% ៥១ % ៥២ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៥៣.២. ៨៨% ៥៦ % ៦៩ % 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៥៣.៣. មិនមានសូចនាក្ អនុវតត មិនមានសូចនាក្ អនុវតត ១០០% 

ចរងាក មសក្មមភារទី្៥៣.៤. ៥០% ៩០ % ៥៥ % 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៥ី៣.១. “រ ៀបចាំសាថ បន័រដើមបរីឆ្្ើយតប នងឹដាំណាក្ក់ាេទ្៣ី រោយ មួមាន៖ (១)កា បញ្ចប ់វធភាគ្មខុ្ងា 

រៅ ព្គ្បអ់គ្គនាយក្ោា នននក្សហវ នងិនាយក្ោា ន ដាបាេ ហ ិញ្ញវតថនុនព្ក្សួង សាថ បន័។(២)រ ៀបចាំ នងិអនវុតតកននកា កក្

សព្មតេ ចនាសមពន័ធ បស់អគ្គនាយក្ោែ ន នងិនាយក្ោា ននមីយួៗ។ (៣) រ ៀបចាំនងិ នសរវនាយផ្ក្សា កណនាាំសតរីពី្បរន័ធ

ព្គ្បព់្គ្ងថម។ី (៤) រ ៀបចាំរោេនរោបាយ សព្មាបយ់ទុ្ធសា្សត ព្គ្បព់្គ្ងរត័ម៌ានវធទ្ារៅ ក្សហវ  (៥) កា រព្បើព្បាស់ ាំនយួ 

បរចចក្រទ្សព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ។ (៦)កក្េមអកា អនវុតតកា ងា តាម យៈកា បរងកើនកា រព្បើព្បាស់បរចចក្វធទ្ា” បានរ ៀបចាំ

សក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គរេខាធកិា ោា នននក្សហវ., អគ្គនាយក្ោា នរនធោ , អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតត ដានងិ

ចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ, អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាត,ិ អោគ ធិកា ោា ន និងវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនងិហ ិញ្ញវតថុ។ ចរងាក ម
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

សក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៥២% ក្ែុងព្តមីាសទី្៣រនះ រហើយរសា ើ កតមិនមានបកព្មបព្មតេរបើរធៀបនឹងព្តមីាសទី្២រនះ។ 

េទ្ធនេកដេសរព្មចបានរនះ បានចូេ ួមចាំកណក្រកីា សរព្មចបាននូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹមួយចាំននួ ួមមានព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

បុគ្គេកិ្រនធោ តាមព្បរន័ធរត័ម៌ានវធទ្ាព្តូវបានសាក្េបងរព្បើព្បាស់, កា ព្បមូេ Feedbackនងិរោះព្សាយរាេ់បញ្ហា

កដេរក្ើតមានសព្មាប់ព្បរន័ាព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា  e-doc,បញ្ាសីា ររើភ័ណឌ  បស់សាខារនធោ រខ្តតចាំននួ១២ព្តូវបានរ ៀបចាំ, 

កា សិក្ារេើបទ្បញ្ញតតិជាធ មានអាំរីព្ក្បខ្ណឌ មុខ្ងា អោគ ធិកា ោា នតាមបណាត ព្ក្សួងចាំននួ១០ រនសងរទ្ៀត, រសចក្តពី្ាង

ព្បកាសសត ីរកីា រ ៀបចាំនងិកា ព្បព្រតឹតរៅននព្ក្ុមកា ងា  ាំនាញោាំាំព្ទ្កា បរងកើតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ងា អធកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថតុាម

បរចចក្វធទ្ារ័ត៌មាន ព្តូវបានរ ៀបចាំ, និងក្ិចចសហកា ជាមួយអគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធននក្សហវ សព្មាប់វគ្គបណដុ ះបណាដ េសដ ី

រី (១).នីតិវធធអីនុវតតថវធកាក្មមវធធីសព្មាប់អងគភារថវធកា (២). កា ព្ប ុាំនសរវនាយេខិ្ិតបទ្ោា នគ្តិយតុតិ  នូម្នតរីា កា ក្

សហវ ព្ក្សួង សាថ ប័ន នងិមនាី រា ធានរីខ្តត ចាំននួ ៧ វគ្គ សព្មាប់សិកាេ កាមចាំននួ ១០២០  ូប។ ទ្នាឹមរនះ សូចនាក្ គ្ន្ះឹ

មួយចាំននួរទ្ៀត ក្៏សរព្មចមិនទន់បានររញរេញ កដេបណាត េឱ្រវឌ្ឍនភារកដេព្តវូសរព្មចបានមានកា ធ្ាក្់ចុះ  ួម

មាន កា រ ៀបចាំរសចក្ដពី្ាងរោេនរោបាយបរចចក្ វធទ្ារត័៌មាននងិគ្មនាគ្មន៍សព្មាប់ ក្សហវ បានរិរព្ោះរោបេ់

ជាមួយអគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធ, កា រ ៀបចាំរសចក្ដីព្ាងកននកា យុទ្ធសា្សត  យៈររេកវងរេើវធស័យបរចចក្ វធទ្ារ័តម៌ាននងិ

គ្មនាគ្មន៍សព្មាប់ព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ, កា រ ៀបចាំរសៀវរៅរោេអាំរី ចនាសមព័នធ និងព្បរភទ្ រេខ្ក្ូដ ទិ្នែន័យ 

នងិផ្ក្សា ោក្ឱ់្ររព្បើ ព្រមទាំងចុះរឈាម ះ Sign up New Account និងទិ្ញទ្ាំហាំនាុក្, នងិ កា រ ៀបចាំរោេកា ណ៍ មួសត ីរី

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងនងិកា រព្បើព្បាស់បណាត ញបញ្ាូនសា Telegramក្ែុងកា ងា  ជារដើម។ អងគភារាក្រ់ន័ធ បានរងឹកនអក្រសា ើ កត

ទាំងព្សុងរេើរហតនុេននកា ក្ងវះខាតថវធកាសព្មាប់កា ោាំព្ទ្រេើកា អនុវតតសូចនាក្ ។ ោ៉ា ងណាមិញ វឌ្ឍនភារសរព្មច

បានននចរងាក មសក្មមភាររនះ គ្ឺសថ ិតរៅក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%)។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៥ី៣.២. “កា អភវិឌ្ឍធនធានមនសុសសព្មាបដ់ាំណាក្ក់ាេទ្៣ី កដេ មួមានកា បណតុ ះបណាត េ  ាំនាញ

ទាំងរៅក្ែងុក្សហវ នងិ ព្ក្សួង សាថ បន័” បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយ អគ្គរេខាធិកា ោា នននក្សហវ., អគ្គ

នាយក្ោា នរនធោ , អគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថ,ុ អគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ, អគ្គនាយក្

ោា នថវធកា, អគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមននាក្ែងុ, អោគ ធិកា ោា ន នងិវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ។ សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣ 

ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៦៩.២% នងិមានវឌ្ឍនភាររក្ើនរែើងរបើរធៀបនងឹព្តមីាសទី្២ ក្ន្ងរៅ កដេបានចូេ

 ួមចាំកណក្រីកា សរព្មចបាននូវសូចនាក្ គ្ន្ះឹមយួចាំននួ ួមមាន ម្នតរីាក្ ណ៍ចាំណូេននអគ្គនាយក្ោា នរនធោ ព្តូវបានប

ណតុ ះបណាត េក្ែងុព្សុក្រេើក្ទី្២, ម្នតីចាំននួ០៣នាក្ ់ ននអគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មមហិ ញ្ញវតថ ុ បានចូេ ួមវគ្គបណតុ ះបណាត

េនងិសិកាេ សាលា យៈររេខី្្ៗ ក្ែុងនងិរព្ៅព្បរទ្ស”, ម្នដីបរងាគ េ ននអគ្គនាយក្ោា នថវធកាបានចូេ ួមទ្សសនក្ិចចសិក្ា

រៅព្បរទ្សនថ, កា បណតុ ះបណាត េម្នតី ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិសព្មាប់កា រ ៀបចាំកននកា យុទ្ធសា្សតថវធកាសព្មាប់ ដាបាេ

ថាែ ក្់រព្កាមជាត ិ ព្តូវបាន រ ៀបចាំ ួច, សវនក្ ននាក្ែងុននអគ្គនាយក្ោា នសវនក្មមននាក្ែងុ ព្តូវទ្ទួ្េបានកា បងាា ត់បងាា ញរី



 

 

60 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 របៀបរព្បើព្បាស់ននក្មមវធធ ីITជាមូេោា នមួយចាំននួដូចជា៖  Box cloud, Network &Servers, Back up &recovery, 

ក្មមវធធីព្គ្ប់ព្គ្ងរបសក្ក្មម , ព្គ្ប់ព្គ្ងេិខ្ិតរចញចូេ, នងិកា ព្តតតរនិតិរសមិទ្ធក្មមព្បចាាំឆ្ែ ាំរេើកា រព្បើព្បាស់បណាដ ញ

សងគម រគ្ហទ្ាំរ័  នងិ កា រធវើបចចុបបនែក្មមរគ្ហទ្ាំរ័  បណាដ ញសងគម ព្តូវបានកក្េមអរែើងវធញ នងិម្នតីថមីកដេបានរព្ ើសរ ឯស

ព្តូវបានទ្ទួ្េកា បណតុ ះបណត េ នងិ អនុវតតតនួាទី្ភា ក្ិចច រោយវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ។ រោយកែក្ សូចនាក្ 

គ្ន្ះឹមួយចាំននួរទ្ៀតកដេសរព្មចមិនបានររញរេញ បាន ះនេជាអវធ ាមានដេេ់ទ្ធនេននចរងាក មសក្មមភាររនះ ក្ែងុ

រនាះ ួមមាន កា រ ៀបចាំកបបបទ្រសែ ើសុាំបណតុ ះបណាត េ រៅតាម ាំនាញនងិតព្មូវកា , កា ក្សាង នងិោក្់ឱ្រអនុវតតនូវកននកា 

រមសព្មាប់កា ក្សាងសមតថភារ, នងិ កា រ ៀបចាំរបើក្វគ្គបណតុ ះបណាត េសត ីរ ីាំនាញអធកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថុកដេព្តូវសហកា 

ជាមួយ វធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនិងហិ ញ្ញវតថុ។ ជា ួមចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) ប៉ាុកនតមិនមាន

បញ្ហា ព្បឈមណាមួយគ្ ួឱ្រក្ត់សមាគ េ់រែើយ។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៥ី៣.៣. “រ ៀបចាំ នងិអនវុតតយទុ្ធសា្សតទ្ាំនាក្ទ់្ាំនង នងិសព្មបសព្មតេសព្មាបដ់ាំណាក្ក់ាេទ្៣ី” បាន

រ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយវធទ្ាសាថ នរសដាក្ិចចនងិហ ិញ្ញវតថ។ុ សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣ ចរងាក មសក្មមភាររនះ សរព្មច

បាន១០០% រោយសា កតក្ែងុព្តមីាសរនះ មានសូចនាក្ កតមួយកដេព្តូវអនុវតត នងិសរព្មចបានររញរេញ គ្ឺ កា រធវើ

ទ្សសនក្ិចចសិក្ារៅប រទ្ស នូម្នតនីនវធទ្រសាថ នរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុចាំននួ១០នាក្់ រដើមបីកសវងយេអ់ាំរីបទ្រិរសាធន៍ នងិ 

កា អនុវតតរេើក្ិចចកា ព្សាវព្ជាវ។ វឌ្ឍនភារសរព្មចបានរនះ សថ ិតរៅក្ែុងក្ព្មតិេអ (១០០%)។ រទះបីជាចរងាក មសក្មមភារ

រនះ សរព្មចបានររញរេញក្៏រោយ ប៉ាុកនតអងគភារននក្សហវ. ាក្រ់ន័ធគ្ួ ព្តតតរនិតិរនងិរ ៀបចាំសូចនាក្ គ្ន្ះឹបកនថម

សព្មាប់ោាំព្ទ្ចរងាក មសក្មមភាររនះ នងិោក្់រចញក្ែងុកននកា សក្មមភារឆ្ែ ាំបនតបនាា ប់។ 

ចរងាក មសក្មមភារទ្៥ី៣.៤. “ក្ាំណតត់នួាទ្នីងិកា ទ្ទ្េួខ្សុព្តវូសព្មាបក់ក្េមអក្ចិចសព្មបសព្មតេ វាងសាថ បន័នងិអងគភារ” 

បានរ ៀបចាំសក្មមភារោាំព្ទ្អនុវតតរោយអគ្គរេខាធិកា ោា នននក្សហវ. នងិអគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយ ។ ចរងាក ម

សក្មមភាររនះ សរព្មចបាន៥៥% ក្ែុងព្តមីាសទី្៣ នងិមានវឌ្ឍនភារថមថយរបើរធៀបនងឹព្តមីាសទី្២ក្ន្ងរៅ ។ េទ្ធនេ

រនះ បានចូេ ួមរកីា អនុវតតនងិសរព្មចបានររញរេញរោយអគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនងិហ ិញ្ញវតថ ុ គ្ឺ

កននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្ក់ាេទី្៣ ព្តូវបានកក្សព្មតេ។    ឯផ្សចូនាក្ គ្ន្ឹះមយួចាំននួរទ្ៀតសរព្មចមិនបានររញរេញ 

ដូចជាកា ព្បមូេបូក្ស ុបកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់កាេទី្៣រពី្គ្ប់នាយក្ោា នននអគ្គរេខាធិកា ោា នក្សហវ. ។ ជា

 ួមចរងាក មសក្មមភាររនះ សថ តិក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម៨០%) រហើយបញ្ហា ក្ងវះថវធកានិងររេរវលា រៅកតជាបញ្ហា ព្បឈម

កដេបានរេើក្រែើងរោយអងគភារអនុវតត។  

ដូចរនះ តាម យៈ បាយកា ណ៍ព្តមីាសទី្៣ សព្មាប់រោេបាំណងទី្៥៣រនះ វឌ្ឍនភារននចរងាក មសក្មមភារទាំង៤

ខាងរេើ ចូេ ួមនូវកា សរព្មចបាន ៦៥.៨៨% និងមិនមានវឌ្ឍនភារកព្បព្បតេខ្ាាំងរបើរធៀបនងឹព្តមីាសទី្២។ វឌ្ឍនភារ

សរព្មចបានននរោេបាំណង រៅកតសថតិក្ែុងក្ព្មិតរខ្ាយ (រព្កាម ៨០%)។ រេើសរីរនះ កា ក្ងវះខាតររេរវលានងិថវធកា



 

 

61 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

រៅកតជាបញ្ហា ព្បឈមកដេបានរេើក្រែើងរោយអងគភារអនុវតត កដេឆុ្្ះបញ្ហច ាំងឱ្ររ ើញថាកា កា រ ៀបចាំសូចនាក្  នងិ

ររេរវលា រៅមិនទនម់ានសងគតភិារ។ 

ស ុបរសចក្តីមក្ សព្មាប់វឌ្ឍនភារននកនែក្ទី្៥ សរព្មចបានជា ួមគ្ ឺ៦១% ក្ែុងព្តមីាសទី្៣ កដេមានកា ធ្ាក្់ចុះ

របើរធៀបនឹងព្តមីាសទី្២។ រោងតាម បាយកា ណ៍ព្តមីាសទី្៣ េទ្ធនេខាងរេើរនះបានចូេ ួមរកីា សរព្មចបាននូវសូច

នាក្ ព្តមីាសកដេបានោក្់រចញក្ែងុរោេបាំណងទាំង៣ននកនែក្រនះ ដូចជា សព្មាប់រោេបាំណងទី្៥១ សរព្មចបាន 

៥៧%, សព្មាប់រោេបាំណងទី្៥២ សរព្មចបាន ៦២.៥%, និងសព្មាប់រោេបាំណងទី្៣ សរព្មចបាន ៦៥% ។ ម៉ាាងវធញ

រទ្ៀត េទ្ធនេរនះ ក្អ៏ាចបញ្ហា ក្់ឱ្ររ ើញថា កា ោាំព្ទ្ដេក់ា អនវុតដក្មមវធធកីក្ទ្ព្មងព់្បក្បរោយរជាគ្ យ័ នងិច ីភារ រៅ

សថ ិតក្ែងក្ព្មតិរខ្ាយ កដេទមទ នូវកា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់ខ្ពស់រីព្គ្ប់អងគភារាក្រ់ន័ធ ក្ែុងកា រ ៀបចាំនិងោក្់រចញនូវសូចនា

ក្ រោេរៅឱ្រមានសងគតិភារជាមួយនឹងថវធកា និងររេរវលា ព្រមទាំងសមតថភារ បស់អងគភារក្ែុងកា ធានានវូកា សរព្មច

បានតាមកននកា កដេបានោក្់រចញ។ 

៤. បញ្ហា ត្បឈម 

កា អនុវតតនូវសក្មមភារនងិសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញរៅកតមនិទនម់ានភារ េនូក្ែងុកា សរព្មចរោេរៅ ួមរៅ

រែើយ រហើយបាន ំរេចរៅបញ្ហា ព្បឈមមួយចាំននួដូចខាងរព្កាម៖ 

 សមតថភារននកា រធវើកននកា រៅមានក្ព្មិត ដូចជាកា រ ៀបចាំសក្មមភារ និងសូចនាក្  រៅមិនទនម់ានសងគតភិារ, 

ព្បរន័ធ បាយកា ណ៍ រៅមិនទនម់ានភារចាស់លាស់ និងព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ 

 កា ងា សព្មបសព្មតេរៅមិនទន់មានភារ េនូព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភាររៅរែើយ ជារិរសសកា សរព្មចបាននូវ

សូចនាក្ កដេមានរោេរៅនងិភារព្បទក្់ព្ក្ឡាោែ រៅមានក្ព្មិត 

 យនតកា តាមោន ព្តតតរនិតិរ នងិវាយតនម្ និងរោះព្សាយបញ្ហា ព្បឈមនានាសព្មាប់ននាក្ែុងអងគភារអនុវតត រៅ

មិនទនប់ានរព្ងឹង 

 សក្មមភារកា ងា គ្ន្ះឹៗមួយចាំននួរៅមិនទនព់្តូវបានបញ្ចប់ ឬអនុវតតររញរេញ ក្ែុងរនាះ ួមមាន៖ 

- ព្បរន័ធ IPSAS៖ បនាា ប់រីចាប់សត ីរី គ្ណរនយរ និងសវនក្មម កដេបានអនុម័តនថាទី្ ១៤ កខ្មក្រា ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

ក្ែុងមាព្តា២ ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរ ព្តូវដឹក្នាាំកា ងា ព្តវូរ ៀបចាំសតង់ោ គ្ណរនយរធា ណៈព្សបតាមសត

ងោ់  IPSAS។ ដចូរនះអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតមិនិអាចរ ៀបចាំព្បរន័ធសតងោ់  IPSAS រែើយ រទះបីជាអគ្គ

នាយក្ោា ន តនាោ ជាតិបានរនាើេិខ្តិរេខ្ ៤២៧៦ អ. តន ចុះនថាទី្ ១៩ កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែ ាំ២០១៦ រដើមបសុីាំេុប

រចញសូចនាក្ ទី្៥ “រ ៀបចាំបរងកើតសតងោ់ គ្ណរនយរសាធា ណៈ”, ទី្៦ “បនតរ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរសា

ធា ណៈ” និងទី្៧ “បនតរ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរសាធា ណៈ” នន សក្មមភារ ២៣.១.១. “រ ៀបចាំកក្េមអ

បទ្ោា ន គ្ណរនយរបចចុបបនែឱ្រព្សបតាមសតងោ់ គ្ណរនយរសាធា ណៈអនតជាត”ិ ក្៏រោយ អគ្គនាយក្ោា ន
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អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

ព្តូវរធវើកា កក្េមអកា ងា កក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈព្តឹមកតកក្េមអ បាយកា ណ៏ហិ ញ្ញវតថុ

រោយមានមូេោា នរេើសាច់ព្បាក្ត់ាមសតងោ់  IPSAS ក្ែុងកាតរវក្ិចច បស់អគ្គនាយក្ោា ន  

- កា រធវើសមាហ ណក្មម IRPP & SOP៖ អងគភារាក្រ់ន័ធមិនទនម់ានផ្ក្ភារោែ រៅរែើយ  រោយសា  ទី្១៖របើ

រទះបីជាមានរោេរៅននកា រធវើសុខ្ដុមនយីក្មម វាងកា អនុវតតវធធាន នងិបទ្បបញ្ញតតិសត ីរេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ 

(IRRPP) នងិសតងោ់ នីតិវធធី ួមសត ីរីក្ិចចេទ្ធក្មម (SOP/PM) ដូចោែ ក្៏រោយ កតវធធសីា្សតក្ែុងកា រធវើសុខ្ដុមនី

យក្មមរនះ មិនទន់បានផ្ក្ភារោែ រៅរែើយ, នងិ ទី្២៖មិនទនម់ានអងគភារទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវរ ៀបចាំ

ចាស់លាស់ 

- ព្បរន័ធ FMIS៖ កននកា សព្មាប់ដាំណាក្់កាេបនាា ប់មិនទនព់្តូវបានអនុម័ត រោយ ងច់ាាំកា សរព្មចជា ទិ្ស

រៅរីថាែ ក្់ដឹក្នាាំព្ក្សួងរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថុ នងិ ភារមិនចាស់លាស់ននព្បភរថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់ដេក់ា អនុវតត

គ្រព្មាង FMIS  ាំហានទី្២   ឯផ្បញ្ហា គ្ន្ឹះកដេរៅរសសសេ់មួយចាំននួក្ាំរុងព្តូវបានរោះព្សាយឱ្របាន

ចប់សរវព្គ្ប់មុនោក្ឱ់្រព្បរន័ធ FMIS  ាំហានទី្២ 

- សូចនាក្ គ្ន្ឹះៗាក្់រន័ធនឹងបញ្ា ីសា ររើ ភ័ណឌ  (ព្បរ័នធទិ្នែនយ័), ចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ, ចាប់ និងអនុ

ព្ក្ឹតរសត រីីព្ទ្ររសមបតតិ ដា រៅមិនទនប់ានបញ្ចប់ 

- សូចនាក្ គ្ន្ះឹៗាក្រ់ន័ធនឹងវធម ឈកា  ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ រៅមិនទនប់ានបញ្ចប់។ 

៥. សាំណូមពរ 

ោ៉ា ងណាមិញ រដើមបីរោះព្សាយបញ្ហា ព្បឈមចាំរាះមុខ្ ក្៏ដូចជាបរងកើនព្បសិទ្ធភាររេើយនតកា ននកា អនុវតតកននកា 

សក្មមភារកដេបានោក្់រចញ សាំណូមរ មយួចាំននួព្តូវបានរេើក្រែើងដូចខាងរព្កាម៖ 

  ាំ ញុបញ្ចប់កា រធវើបចចុបបនែក្មមរេើកននកា  CAP3 នងិ ចាប់រនតើមរ ៀបចាំ MAP3/GDAP3 

 គ្ ួរព្ងឹងរេើយនតកា តាមោនព្តតតរនិតិរ រោយរដត តរេើកា ព្តតតរនិតិររេើគ្ុណភារនន បាយកា ណ៍ នងិវឌ្ឍន

ភារកា ងា កក្ទ្ព្មង់បកនថមរទ្ៀត 

 ព្តតតរនិតិរ នងិរព្ងឹងយនតកា សព្មបសព្មតេ វាងព្គ្ប់អងគភារ ជារិរសសភារព្បទក្់ព្ក្ឡាោែ ននសូចនាក្ កដេ

ព្តូវសរព្មចបាន ួមោែ  

 សព្មាបស់តងោ  IPSAS៖ រដើមបី ព្មុញកា ងា  រ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសតងោ់  IPSAS ឱ្រ

បានរជាគ្ យ័គ្ួ រ ៀបចាំជាព្ក្មុកា ងា កដេមានមានសមាសភាររីអគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធ នងិដឹក្នាាំរោយព្ក្ុម

ព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរ រដើមបី ាំ ុញកា ងា ក្ែងុ CAP3 ២០១៧-២០២០ បនាា ប់ព្ក្ុមព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរបានអនុម័

តឱ្រចូេ ួមក្ែុងកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈកាេរី ២២ កខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ២០១៦។  

 សព្មាប់សមាហ ណក្មម IRPP/SOP៖ (១) គ្ួ រ ៀបចាំអងគភារទ្ទួ្េខ្ុសព្តូវ, និង (២) គ្ ួរ ៀបចាំបរងកើតព្ក្ុម

កា ងា  (Taskforce) ដឹក្នាាំរោយ ដារេខាធិកា មួយ ូប និងមានសមាសភាររី អគ្គនាយក្ោា នេទ្ធក្មមសាធា 

ណៈ,     អគ្គនាយក្ោា នសហព្បតិបតតិកា អនត ជាត ិនិងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ, អគ្គនាយក្ោា នថវធកា, អគ្គនាយក្ោា ន



 

 

63 
រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 តនាោ ជាតិ, អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយរសដាក្ិចចនងិហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ, អោគ ធិ-កា ោា ន, អគ្គនាយក្

ោា នសវនក្មមននាក្ែុង ព្រមទាំងអគ្គនាយក្ោា នាក្រ់ន័ធដនទ្រទ្ៀត រដើមបីរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌ កា ងា  (Framework) 

សព្មាប់កា កក្ទ្ព្មងព់្បរន័ធេទ្ធក្មមសាធា ណៈក្ែងុ យៈររេកវង រហើយកដេព្ក្បខ្ណឌ កា ងា រនះព្តូវសថ តិរព្កាម

ព្ក្បខ្ណឌ ននក្មមវធធកីក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ រោយមានសងគតិភារជាមួយនឹងទ្សសនាទនសត ីរីទិ្ស

រៅយុទ្ធសា្សត ននកា កក្ទ្ព្មង់ព្បរន័ធថវធកា ២០១៧-២០២៥។  អគ្គរេខាធិកា ោា នគ្ណៈក្មាម ធិកា ដឹក្នាាំកា ងា 

កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុសាធា ណៈ ជាអែក្តាមោន និងព្តតតរនិតិររេើកា អនុវតតព្ក្បខ្ណឌ កា ងា  

(Framework) ក្ាំកណទ្ព្មង់ព្បរ័នធេទ្ធក្មមសាធា ណៈ យៈររេកវងរនះ។ 

 សព្មាបព់្បរន័ធ FMIS៖ គ្ួ បញ្ចប់សក្មមភាររសសសេរ់ីដាំណាក្ក់ាេទី្១ នងិគ្ួ ររន្ឿនកា រ ៀបចាំនិងកា អនុវតត

កននកា ដាំណាក្់កាេបនាា ប់ 

 រសែ ើអគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ ដានិងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ គ្ួ រនិតិរកននកា សក្មមភារ នងិសូចនាក្ ាក្់

រន័ធ (បញ្ាសីា ររើ ភ័ណឌ  (ព្បរន័ធទិ្នែន័យ), ចាំណូេមិនកមនសា ររើ រនធ, ចាប់ នងិអនពុ្ក្តឹរសត ីរពី្ទ្ររសមបតតិ ដា) 

 រសែ ើអគ្គនាយក្ោា នហិ ញ្ញវតថ ុដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ គ្ួ រនិតិររេើគ្ុណភារននកននកា សក្មមភារ នងិសូចនាក្ ាក្់រន័ធ 

 រសែ ើអងគភារាក្រ់ន័ធព្តតតរនិតិររេើសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញក្ែងុកននកា  ប៉ាុកនតមិនសរព្មចបានតាមកា រព្ោង

ទុ្ក្ ជារិរសសសូចនាក្ ាក្រ់ន័ធនឹងកា រ ៀបចាំបទ្ោា នគ្តយិុតតនិានា ដូចខាងរព្កាម៖ 

- ព្បកាស ួមសត ីរកីា កក្សព្មតេក្ព្មងរសវាសាធា ណៈនិង ងាវ ន់រេើក្ទឹ្ក្ចិតត បស់ព្ក្សួងក្សិក្មម ុកាេ មាញន់ងិ

រនសាទ្ព្បកាស ួមសត ីរកីា កក្សព្មតេក្ព្មងរសវាសាធា ណៈនិង ងាវ នរ់េើក្ទឹ្ក្ចិតត បស់ព្ក្សួងរ័តម៌ាន  

- រសចក្តីកណនាាំសត រីីកា រក្ៀ គ្ ចាំណូេរកីា  េួអចេនព្ទ្ររ 

- រសចក្តីព្ាងបទ្បបញ្ញតត ិរដើមបអីនុវតតវធធានកា ប៉ាះប៉ាូវរេើចាំណូេកដេបាត់បង ់

- រសចក្តីព្ាងចាប់សត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា រព្បើព្បាស់នងិកា ចាត់កចងព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

- រសចក្តីព្ាងចាប់សត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ 

- រសចក្តីព្ាង នងិរោេកា ណ៍កណនាាំេមអិតអាំរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់ព្គ្ះឹសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ  

-  វធធាន នងិនតីិវធធេីមអិតសត រីីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

- រសចក្តីព្ាងទី្២សត ីរីរោេកា ណ៍នងិេិខ្ិតបទ្ោា នកណនាាំសត ីរីកា រធវើសវនក្មមននាក្ែងុ  

- រសចក្តីកណនាាំសត រីីកា រនិិតរនងិរ ៀបចាំយនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុមិនកមនសា ររើរនធព្តូវទ ក្ែងុឆ្ែ ាំ បស់ក្សហវ 

- រសចក្តីព្ាងទី្១រសៀវរៅកណនាាំសត ីរេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ (PPM)  

- អនុព្ក្ឹតរ នងិព្បកាសសតរីីកបបបទ្និងនីតិវធធ ីកា បតងឹនិងកា រោះព្សាយបណត ឹងតវា នងិវធវាទ្េទ្ធក្មម 

- ព្បកាសសត ីរកីា ចុះ កា  ព្មះនងិកា នសរវនាយបញ្ា ីរមម អែក្រដញនថ្  

- ព្បកាសសត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងក្ិចចសនាេទ្ធក្មម 

- េិខ្តិបទ្ោា នគ្តិយតុតសត ីរកី្ិចចសព្មបសព្មតេ វាងអងគភារថវធកា នងិអងគភារហ ិញ្ញវតថកុ្ែងុកា រ ៀបចាំកននកា េទ្ធក្មម 
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រសចក្តីព្ាង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តីមាសទ្ី៣ 

អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

- ផ្ក្សា កននកា ធនធានមនសុសសព្មាប់ព្ទ្ព្ទ្ង់ដេ់ដាំរណើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង នងិ អនុវតតព្បរន័ធ FMIS រៅព្គ្ប់ ាំហាន 

រោយនា ភាា ប់រៅនងឹកននកា ក្សាងសមតថភារ យៈររេខី្្, មធរម និង  យៈររេកវង (៤០%) 

-  បាយកា ណ៍អនុវតតនងិព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណាយ នងិចាំណូេថវធកាសព្មាប់ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិ ថាែ ក្់រព្កាមជាតិ 

- រសចក្តីព្ាងបឋមេិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិុតតាក្រ់ន័ធនងឹវធធានកា  ួមននកា ោក្់ទ្ណឌ ក្មម ដាបាេក្ែងុវធស័យហិ ញ្ញវតថុ

សាធា ណៈ 

- សិក្ារសចក្តីកណនាាំេិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិុតតទក្់ទ្ងនងិទ្ណឌ ក្មមនងិវធនយ័ ដាបាេននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានសាធា ណៈ  

- សិក្ារេើដាំរណើ កា អនុវតតអនុរលាមតាមកននកា យុទ្ធសា្សតថវធកា នងិកា ព្គ្ប់ព្គ្ងថវធកាក្មមវធធី (PB) 

- រធវើបចចុបបនែក្មមរសចក្តីកណនាាំរេខ្ ០០៥ សហវ សត ីរីរោេកា ណ៍និងនតីិវធធនីនាក្ែុងសព្មាប់កា អនុវតតថវធកាក្មមវធធី

 បស់ក្សហវ 

- រសចក្ដីព្ាងយនតកា រធវើអធកិា ក្ិចចហិ ញ្ញវតថ ុរៅ ដាបាេថាែ ក្ជ់ាតិ និង ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ  

- កា របាះនាយជាន្ូវកា នវូផ្ក្សា រោេនរោបាយសត ីរីវធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថុ  យៈររេមធរមនងិកវង 

- កា របាះនាយរសៀវរៅកណនាាំសត ីរកីា រ ៀបចាំនងិអនុវតតថវធកា បស់ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាត ិ

- អនុព្ក្ឹតរាក្់រន័ធកា អនុវតតកា ព្បមូេចាំណូេដា េ ់ បស់ ដាបាេថាែ ក្់រព្កាមជាតិ 

- រសចក្តីព្ាងកននកា បណតុ ះបណាត េសព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០១៧-២០១៩ 

- កននកា យុទ្ធសា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនសុសក្សហវ  យៈររេ ០៣ ឆ្ែ ាំ២០១៧-២០១៩ 

៦. សនែដិ្ឋឋ ន 

 តាម យៈេទ្ធនេននកា អនុវតតក្ែងុព្តីមាសទី្៣ ឆុ្្ះបងាា ញឱ្ររ ើញថាកា សូចនាក្ នងិចរងាក មសក្មមភារកដេបាន

ក្ាំណតក់្ែុងកននកា សក្មមភារហាក្់រុាំទនម់ានសងគតិភារនងឹេទ្ធភារកដេអាចអនុវតតបានរាេគ្រឺរេរវលា ថវធកា នងិក្ិចច

សហកា  វាងអងគភារាក្រ់ន័ធ។ រទះបីជាោ៉ា ងរនះ វឌ្ឍនភារននកនែក្ទាំង៥ ព្តូវបានសនែោិា នជាសរងេបដូចខាងរព្កាម៖ 

 ភាររ ឿទ្កុ្ចតិតននថវធកា៖ កា ចូេ ួមនិងអនុវតតរៅសក្មមភារនិងសូចនាក្ មួយចាំននួកដេបានោក្់រចញរដើមបោីាំ

ព្ទ្ដេ់កា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេនងិកា អនុវតតកននកា ព្បមូេចាំណូេ, កា បនតរព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ

, និងកា កក្េមអកា អនុវតតថវធកា នងិរព្ងឹងកា អនុវតតកននកា ចាំណាយ សថ ិតរៅក្ែងុក្ព្មិតកដេអាចតាមោនបាន។ 

ប៉ាុកនតគ្ួ ឱ្រក្ត់សមាគ េន់ងកដ  សព្មាប់ចាំណូេសា ររើរនធ នងិមិនកមនសា ររើ រនធ មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនងឹព្តី

មាសទី្២ រទះបីជាកា អនុវតតរធៀបនឹងកននកា មិនសថ តិរៅក្ែុងក្ព្មិតេរមអៀង +/-៥% ក្៏រោយ។ រេើសរីរនះកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក្់ នងិគ្ណនី ក្៏ព្តូវបានបនតរព្ងឹងជាបនតបនាា ប់ នងិរុាំមានបាំណេុក្ក្សាះរែើយ  ឯផ្កា បង់រនធ

គ្យ និងរនធោ  បស់អតិថិ នក្ែងុតាម យៈព្បរន័ធធនាោ ក្៏មានកា រក្ើនរែើងរបើរធៀបនងឹព្តមីាសទី្២ ។ ដូចរនះ 

រទះបីជាវឌ្ឍនភារមានកាថមថយក្តី ក្៍សក្មមភារព្គ្ឹះសព្មាប់ោាំព្ទ្ក្ែុងកនែក្រនះបនតចូេ មួចាំកណក្ោ៉ា ងសាំខាន ់

រោយកែក្ព្ក្បខ្័ណឌ មួយចាំននួគ្ ួព្តូវររន្ឿន។  
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អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 គ្ណរនយរភារហ ិញ្ញវតថុ៖  វឌ្ឍនភារមានកាថមថយខ្ាាំង កដេគ្ួ មានកា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់ខ្ពស់ រហើយអងគភារ

ាក្រ់ន័ធគ្ួ យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់បកនថមរេើកា សរព្មចឱ្របាននវូសូចនាក្ កដេបានក្ាំណត់រចញជារិរសសក្ែុងរោេ

បាំណងទី្២២, ទី្២៣, នងិទី្២៤។ 

 កា នា ភាា បថ់វធការៅនងឹរោេនរោបាយ៖ ឆុ្្ះបងាា ញឱ្ររ ើញថាកា សក្មមភារកដេបានោក្់រចញកាន់កតឈាន

 ក្កា នា ភាាប់រៅនងឹថវធកាជាបរណត ើ ៗ រោយកែក្សក្មមភារកដេបរព្មើឱ្ររព្ងងឹកា អនវុតតរោេនរោបាយ វធម ឈ

កា ហិ ញ្ញវតថុ  គ្ួ ព្តូវបានយក្ចិតតទុ្ក្ោក្់បកនថមរទ្ៀត។ 

 កា រព្តៀមេក្េណៈសព្មាប ់ាំហានបនាា ប៖់ សថ តិរៅក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយរៅរែើយ។ ប៉ាុកនតរបើរទះបីជាកនែក្រនះ មិនទន់

អាចអនុវតតបានររញរេញ ភាគ្រព្ចើនននសក្មមភារកដេបានរ ៀបចាំ ព្តូវបានអនុវតតនិងសរព្មចបានជាេទ្ធនេគ្ួ 

ឱ្រក្ត់សមាគ េន់ងកដ ។ 

 កា ោាំព្ទ្ដេក់ា អនវុតតក្មមវធធកីក្ទ្ព្មងព់្បក្បរោយរជាគ្ យ័ នងិច ីភារ៖ សថ តិក្ែងុក្ព្មិតរខ្ាយ កដេទមទ នូវ

កា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្់បកនថម បស់ព្គ្ប់អងគភារាក្់រន័ធក្ែងុកា ព្តតតរនិតិររែើងវធញរេើសូចនកា កដេបានោក្់រចញ

ក្ែុងកននកា រដើមបធីានាកា សរព្មចបានរោេរៅព្បចាាំឆ្ែ ាំ។ សព្មាប់ព្តមីាសទី្៣រនះ កា អនុវតតសរព្មចបានហាក្់

មានភារថមថយបនតិចកដេទមទ នូវកា យក្ចិតតទុ្ក្ោក្ខ់្ពស់រីព្គ្ប់អងគភារាក្រ់ន័ធក្ែងុកា រ ៀបចាំនងិោក្់រចញ

នវូសូចនាក្ រោេរៅឱ្រមានសងគតភិារ និងភារព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ។ រេើសរីរនះ អងគភារាក្រ់ន័ធគ្ ួគ្តិគ្ ូនងកដ 

នវូកា រព្ងងឹកា រ ៀបចាំនងិតាមោនកននកា សក្មមភារ, យនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនុសសនិងកននកា អភិវឌ្ឍន

សមតថភារ កា រេើក្ក្មពស់កា យេ់ដឹងតាម យៈសិកាេ សាលានសរវនាយ ។េ។ រដើមបជីាមូេោា នសព្មាប់រព្ងងឹ

ភារជាអែក្ដឹក្នាាំ នងិបរងកើតឆ្នាៈននកា ចូេ ួមនិងអនុវតតកា ងា កក្ទ្ព្មង់។ 

ដូចរនះ រដើមបធីានាបាននូវកា សរព្មចបានជាអតិប ធមានវូសូចនាក្ កដេបានោក្់រចញ ព្គ្ប់អងគភារាក្រ់ន័ធគ្ួ 

រនិិតររែើងវធញ នងិរ ៀបចាំកក្េមអយនតកា កា ងា ននាក្ែងុរដើមបីធានាកា សរព្មចបាន និងទ្ទួ្េបានកា វាយតនម្ខ្ពស់រេើ

េទ្ធនេជាព្បចាាំព្តមីាស។   
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អគ្គរេខាធកិា ោា នគ្ណៈក្មាម ធកិា ដឹក្នាាំកា ងា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

 

 

 

 

ឧបសមព័នធ 

 

 



ឧបសមព័នធ ក៖ តារាងវឌ្ឍនភាពសសងេប នន ក ែ្កទាំង៥ ត្បចាំត្រីមាសទ្៣ី 

GDAP3 អងគភាព ទ្មងន់ រម១ រម២ រម៣ 

ក ែ្កទី្ ១៖បនតពត្ងឹងភាពស ឿទុ្កច្ិរតននថវិកា     0.15   88% 80.0% 71.3% 

១១.បនតរព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ងចាំណូេនងិកា អនវុតដកននកា ព្បមេូចាំណូេ     0.30  88.0% 77.0% 74.0% 

១១.១. អនុវតតរោេនរោបាយចាំណូេ យៈររេមធរម និងយទុ្ធសា្សតរក្ៀ គ្ ចាំណូេ 
អគ្គ. រោេន/បា គ្យ រនធោ  ឧសាហក្មម

ហិ ញ្ញវតថុ  ព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.35  
78.0% 86.0% 75.0% 

១១.២. បនតកក្េមអរោេនរោបាយ  នងិ ដាបាេគ្យ  រនធោ  និងចាំណូេមិនកមនសា ររើ

រនធ នងិព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

អគ្គ.គ្យ រនធោ  ព្ទ្ររសមបតតិ ដា ឧសាហក្មម

ហិ ញ្ញវតថុ ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.30  
88.0% 81.0% 67.0% 

១១.៣. រព្ងឹងកា រាក្ ណ ៍ចាំណូេ 
អគ្គ. រោេន/បា គ្យ រនធោ  ឧសាហក្មម

ហិ ញ្ញវតថុ  ព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.35  
97.0% 63.0% 79.0% 

១២. បនតរព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ងបាំណេុ     0.20  73.0% 83.0% 53.0% 

១២.១. អនុវតតយុទ្ធសា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្បក្បរោយស័ក្តិសិទ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ អគ្គ. ថវធកា 
   

0.35  
93.0% 100.0% 67.0% 

១២.២. រ ៀបចាំព្ក្បខ័្ណឌ គ្តយិតុតនិងយនតកា សព្មាប់អនវុតតកា ធានា បស់ ដា អគ្គ. ថវធកា 
   

0.25  
50.0% 75.0% 0.0% 

១២.៣. រព្ងឹងព្បសិទ្ធភារននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្តូវទ ក្ែងុឆ្ែ ាំ 
អគ្គ.រនធោ គ្យព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.40  
70.0% 73.0% 75.0% 

១៣.រព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ង សាចព់្បាក្ ់នងិ គ្ណន ី     0.20  96.0% 94.0% 99.4% 

១៣.១.បនតកក្េមអ និងរព្ងឹងកា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក់្ (ចាប់រនតើម រីព្បចាាំព្តមីាស/ ព្បចាាំ

កខ្និងឈាន រៅ ក្កា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក់្ព្បចាាំសបាត ហ ៍និងព្បចាាំនថា) 
អគ្គ.  តនាោ ជាត ិ

   

0.25  
90.0% 98.0% 97.5% 

១៣.២. បនតរព្ងឹងកា រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធធនាោ ព្រមទាំងសិក្ានងិរនិតិរេទ្ធភារឈានរៅ

អនវុតតកា ទ្ទូតត់ាម E-Transfer   
អគ្គ.  តនាោ ជាត ិ

   

0.15  
90.0% 63.0% 100.0% 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

1 
រសចក្តីព្ាង 

១៣.៣. រ ៀបចាំយនតកា ព្បមូេនតុាំនងិបូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុវតតថវធកាគ្រព្មាង បស់នដគូ្

អភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរព្ៅព្បរន័ធ តនាោ  ជា ាំហានៗ និងបនតរព្ងឹងគ្ណនរីទេ តនាោ  

អគ្គ.ថវធកា (ន/ដា សហព្បតិបតតកិា និងបាំណេុ) 

និងអគ្គ.  តនាោ ជាត ិ

   

0.15  
100.0% 100.0% 100.0% 

១៣.៤. បនតតាមោនបាំណេុក្ក្សាះ និងអាយកុាេ បស់វា អគ្គ.  តនាោ ជាត ិ
   

0.20  
100.0% 100.0% 100.0% 

១៣.៥. ទ្ទូត់បុរ ព្បទនឲ្របានទនរ់រេរវលា 
អគ្គ.ថវធកានិង 

អគ្គ.  តនាោ ជាត ិ

   

0.25  
100.0% 100.0% 100.0% 

១៤.កក្េមអកា អនវុតតថវធកា នងិរព្ងងឹកា អនវុតតកននកា ចាំណាយ     0.30  88.0% 71.0% 62.0% 

១៤.១. កា រធវើសុខ្ដុមនីយក្មម វាងកា អនុវតត វធធាននិងបទ្បបញ្ញតតសិត ីរេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ 

(IRRPP)និងសតងោ់ នតីិវធធី ួម (SOP/PM) 
អគ្គ. េទ្ធក្មមសាធា ណៈនិងថវធកា  

   

0.20  
90.0% 46.0% 15.0% 

១៤.២. បរងកើនកា ព្បកួ្តព្បក ង និងតម្ាភារក្ែងុដាំរណើ កា េទ្ធក្មម រោយមានកា ចូេ ួម

ជាសាធា ណៈ  
អគ្គ. េទ្ធក្មមសាធា ណៈ 

   

0.35  
71.0% 48.0% 72.0% 

១៤.៣. រ ៀបចាំកននកា ចាំណាយព្បចាាំព្តមីាសឲ្រមានសុព្កឹ្តរភារ 
អគ្គ.ថវធកា  

ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.45  
100.0% 100.0% 75.0% 

កនែក្ទ្ ី២៖ បនតរព្ងឹងគ្ណរនយរភារហិ ញ្ញវតថ ុ     0.20   67% 82.0% 61.3% 

២១. រព្ងងឹកា អនវុតតមាតកិាថវធកាថម ីនងិប្ងគ់្ណនថីម ី     0.20  62.0% 92.0% 82.0% 

២១.១. បនតកក្េមអប្ងគ់្ណនថីមី និងចាំណាតថ់ាែ ក់្ថវធកាថមី(ភូមិសា្សត ,អងគភារព្បតិបតតនិិង ដា

បាេ,ក្មមវធធីនិងរសដាកិ្ចច)និងអនុវតតចាំណាតថ់ាែ ក់្បីបកនថមរទ្ៀត(មុខ្ងា ,មូេនិធនិិងគ្រព្មាង) 

អគ្គ.   តនាោ ជាតិ និង ថវធកា និង អគ្គ ហិ/វ ដា

បាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

   

1.00  
62.0% 92.0% 82.0% 

២២.រព្ងងឹកា អនវុតតព្បរន័ធអនវុតតថវធកាថមនីងិដាំរណើ កា ព្បតបិតតកិា ថម ី     0.35  63.0% 84.0% 53.5% 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

2 
រសចក្តីព្ាង 

២២.១. បនតកាត់បនថយររេរវលា សព្មាប់សាំរណើសុាំធានាចាំណាយ និងកា ទ្ទូត ់រៅតាម

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 
អគ្គ. ថវធកានិង តនាោ ជាតិ និង ព្ក្សងួ សាថ ប័ន 

   

0.20  
១០០% 77.0% 52.5% 

២២.២. កក្េមអព្បតិបតតិកា រៅ ក្ែងុក្សហវ/ព្ក្សួង-សាថ ប័ន រដើមបីឱ្រព្សប រៅនងឹកា វធវ

ឌ្ឍន៍ននប្ង់គ្ណន ីនិង បទ្ោា នគ្ណរនយរ ព្រមទាំងរធវើកា រនាៀងដា តគ់្ណនធីនាោ ជាព្បចាាំ  

ក្សហវ (ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោា ន) 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.10  
25.0% 95.0% 65.0% 

២២.៣. បរងកើនក្ព្មិតយេ់ដឹងភារជាមាច ស់កា ចេូ ួមនិងសមតថភារកនែក្ FMISដេ់ក្សហវ 

ព្ក្សួង-សាថ ប័ន នងិ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាតិ  
ព្កុ្មកា ងា  FMWG និងព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.20  
63.0% 90.0% 83.0% 

២២.៤. ក្សាងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMISរោយ ួមទាំងរៅក្សហវ ព្ក្សួង- សាថ ប័ន 

និងអងគភារថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ
ព្កុ្មកា ងា  FMWG និងព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.20  
30.0% 100.0% 67.5% 

២២.៥. អនុវតតសាក្េបង ាំហានដាំបូង នងិរព្ងីក្កា អនុវតត FMIS (ម៉ាឌូ្េុសែូេ នងិម៉ាឌូ្េុ

សព្មាប់ថវធកានិងរព្ងីក្កា អនុវតតFMIS រៅព្ក្សួងសាថ ប័ន) 
ព្កុ្មកា ងា  FMWG និងព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.30  
73.0% 72.0% 21.0% 

២៣.រព្ងងឹកា អនវុតតព្បរន័ធគ្ណរនយរថម ីព្បរន័ធក្តព់្តាថម ីព្បរន័ធ បាយកា ណថ៍ម ីនងិ ព្បរន័ធ

តម្ាភារ  
    0.20  76.0% 76.0% 61.1% 

២៣.១. រ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សបតាមសតងោ់ IPSAS និងោក់្ឲ្រអនុវតតជា

បរណត ើ ៗតាមេាំោប់េាំរោយ ព្រមទាំងនា ភាា ប់រៅនឹងកា រព្ងីក្កា រព្បើព្បាស់ FMISនិង

បរងកើត រព្មើសសព្មាប់កា អនុវតតជា ាំហានៗ រៅ ក្កា អនុវតតគ្ណនីបងគ  

អគ្គ.  តនាោ ជាត ិ
   

0.20  
90.0% 68.0% 35.0% 

២៣.២.កក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុវតតថវធកាកដេព្តូវរន ាើរៅគ្ណៈ ដាម្នត ីនិង សាថ ប័ននតីិ

បបញ្ញតតិ ។ 
អគ្គ.ថវធកានិង តនាោ ជាត ិ

   

0.20  
60.0% 84.0% 83.8% 

២៣.៣. កក្េមអទ្ព្មង ់បាយកា ណន៍ិងកា ដ្ស់បតូ រត័ម៌ានជាមួយសាធា ណ ន ។ ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 
   

0.30  
75.0% 96.0% 100.0% 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

3 
រសចក្តីព្ាង 

២៣.៤. ោក់្ឱ្រអនុវតតយនតកា រដើមបីបញ្ចប់កា ចុះបញ្ាសីា ររើភ័ណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងរធវើ

បចចុបបនែភារជាព្បចាាំ 

អគ្គ.ព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងចាំណូេមិនកមនសា ររើ

រនធ 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.30  
78.0% 55.0% 25.7% 

២៤. រព្ងងឹកា អនវុតតឧបក្ ណ ៍នងិយនតកា រដើមបបីរងកើនកា ទ្ទ្េួខ្សុព្តវូ នងិ គ្ណរនយរ

ភារ (ព្បរន័ធព្តតតរនិតិរ) 
    0.25  70.0% 77.0% 55.0% 

២៤.១. បរងកើតឱ្រមានទ្ណឌ ក្មម ដាបាេសមព្សប ចាំរាះក្ាំហុសឆ្គង ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន 

សាធា ណៈមិនសមព្សប និងោម នព្បសិទ្ធភារ ។ ទ្ណឌ ក្មមរនះព្តូវកចងរៅក្ែងុេិខិ្តបទ្ោា ន

គ្តិយតុត និង រធវើកា នសរវនាយ និងកណនាាំឱ្របានទ្េូាំទ្លូាយ 

ក្សហវ អគ្គរេខាធកិា ោា ន  និង 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.30  
100.0% 40.0% 30.0% 

២៤.២.រធវើបចចុបបនែភារនិងនតេស់ិទ្ធអិាំណាច និងភារទ្នភ់ន្់ជាបនតបនាា ប់ នូអងគភារថវធកា អគ្គ. ថវធកា និង ព្ក្សងួ សាថ ប័ន 
   

0.30  
0.0% 100.0% 90.0% 

២៤.៣.ព្តតតរនិតិររែើង វធញ រេើកា អនវុតតសិទ្ធិអាំណាចនិងភារទ្នភ់ន្់កដេបាននតេ ់នូ 

រដើមបីរធវើជាមូេោា នក្ែងុកា រព្ងីក្កា នតេ ់សិទ្ធិអាំណាច និងភារទ្ន់ភន្ ់

អគ្គ. ថវធកា 

អោគ ធកិា ោា ន 

ព្ក្សូង សាថ ប័ន 

   

0.20  
0.0% 0.0% 0.0% 

២៤.៤.រ ៀបចាំនិងោក់្ឲ្រអនុវតតទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារអនវុតតថវធកាព្បចាាំព្តមីាស 

ឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែ ាំ(រោយ ំរេចរី កា រ ៀបចាំថវធកា េទ្ធនេសរព្មចបាននិង ព្រមទាំងវធធាន

កា រោះព្សាយ រីព្ក្សួងសាថ ប័ន រៅ ព្ក្សូងរសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថុ និងរៅននាក្ែងុព្ក្សួង

នីមួយៗ) 

អគ្គ. ថវធកា និង 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.20  
100.0% 76.0% 100.0% 

កនែក្ទ្ ី៣៖កា នា ភាា ប់ថវធការៅនឹងរោេនរោបាយ     0.35   85% 87.0% 86.0% 

៣១. រព្ងងឹ នងិរព្ងកី្កា អនតុតថវធកាក្មមវធធី     0.20  93.0% 100.0% 97.0% 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

4 
រសចក្តីព្ាង 

៣១.១. រនិតិររែើងវធញ និងកក្េមអកា អនុវតតថ វធកាក្មមវធធី ។ 

អគ្គ. ថវធកាេទ្ធក្មម តនាោ ជាត ិ

អោគ ធកិា ោា ន 

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.40  
83.0% 100.0% 93.0% 

៣១.២.រ ៀបចាំយុទ្ធសា្សត រដើមបី រព្ងីក្ថវធកាក្មមវធធី អគ្គ. ថវធកា  
   

0.20  
100.0% 100.0% 100.0% 

៣១.៣.អនុវតតកននកា បណតុ ះបណាត េនងិកា ក្សាងសមតថភារសព្មាប់កា រព្ងឹងនិងរព្ងីក្

កា អនុវតតថវធកាតាមក្មមវធធី 

អគ្គ. ថវធកា  

េទ្ធក្មម  តនាោ ជាត ិ

   

0.40  
100.0% 100.0% 100.0% 

៣២. រ ៀបចាំថវធកាឲ្រមានេក្េណៈ ព្គ្បព់្ ងុរព្ជាយ នងិរធវើសមាហ ណក្មមថវធកា     0.15  100.0% 100.0% 100.0% 

៣២.១. បនតកក្េមអកា រធវើសមាហ ណក្មម ថវធកាច នត និងថវធកាមូេធន តាម យៈព្ក្បខ័្ណឌ

ចាំណាយ យៈ ររេមធរម (MTEF) កននកា យុទ្ធសា្សតថវធកា (BSP) និងថវធកាក្មមវធធី 

(PB)។ ំរេចរកីា កាត់បនថយភារព្កី្ព្ក្នងិកយនឌ្័ រៅក្ែងុរោេកា ណ៍កណនាាំរ ៀបចាំ PBនិង 

BSP 

អគ្គ. ថវធកា  

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.60  
100.0% 100.0% 100.0% 

៣២.២. បញ្ចូេចាំណូេ ចាំណាយកដេរៅរព្ៅប ធបទ្ថ វធកា រៅក្ែងុថ វធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ រោយ ួម

ទាំងថវធកានដគូ្អភិវឌ្ឍន ៍

អគ្គ. ថវធកា  

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.40  
មិនមានសក្មមភារ 100.0% 100.0% 

៣៣. រ ៀបចាំនងិោក្ ់  ឱ្រអនវុតតព្បរន័ធ បនាា តគ់្ណរនយរភារ ( វាងនតិបិញ្ញតត ិនងិ នតិិ

ព្បតបិតត,ិ  វាងក្សហវ នងិព្ក្សងួ- សាថ បន័ នងិរៅក្ែងុព្ក្សងួ-សាថ បន័) 
    0.15  100.0% 100.0% 100.0% 

៣៣.១.រនិតិររែើងវធញនិងរ ៀបចាំេិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុតក្ែងុព្ក្បខ័្ណឌ នន កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញ

វតថសុាធា ណៈ បស់ ោា ភបិាេក្ែងុប ធបថននកា អនុវតតថវធកាក្មមវធធី 

ក្សហវ (ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោា ន) 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.25  
100.0% 100.0% មិនមានសក្មមភារអនុវតត 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

5 
រសចក្តីព្ាង 

៣៣.២.ក្ាំណត់ឱ្របានចាសន់ូវបនាា ត់គ្ណរនយរភារក្ែងុកា រ ៀបចាំក្មមវធធី វធនិរោគ្សាធា 

ណៈរដើមបធីានាសងគតភិារក្ែងុថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ(ក្ាំណតរ់ីកា ទ្ទ្េួខុ្សព្តូវឱ្របានចាសល់ាស់

 វាងព្ក្សួង-សាថ ប័ននីមួយៗ  ួមមាន ព្ក្សួងកននកា ព្កុ្មព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជានងិក្សហវ 

ព្ក្សងួកននកា ព្កុ្មព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា 

និងក្សហវ 

   

0.25  

មិនមានសក្មមភារអនុ

វតត 
មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

៣៣.៣.រធវើបចចុបបនែភារនិងនសរវនាយនតីិវធធី កណនាាំកដេរនរេរ់ីកា នតេស់ិទ្ធអិាំណាចនិង

កា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវដេ់អងគភារថវធកា និងអែក្ព្គ្ប់ព្គ្ងថវធកាតាមក្មមវធធី 

អគ្គ.ថវធកា េទ្ធក្មម តនាោ ជាតនិិង 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.25  

មិនមានសក្មមភារអនុ

វតត 
មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

៣៣.៤.កក្សព្មតេ ចនាសមពន័ធសាថ ប័នឱ្ររឆ្្ើយតបរៅនឹងព្បរន័ធដាំរណើ កា កា ងា ថមកីដេព្តូវ

បានបរងកើតរោយ ួមទាំងកា ព្តតតរនិតិររមើេរែើងវធញរេើមុខ្ងា និងកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវ បស់ម

្នតីព្តតតរនិតិរហ ិញ្ញវតថកុដេព្តវូបានបញ្ាូនរៅតាមព្ក្សួង-សាថ ប័ន  

អគ្គរេខាធិកា ោា ន 

អគ្គថវធកា និង 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.25  
100.0% 100.0% មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

៣៤. រព្ងងឹកា រ ៀបចាំរោេនរោបាយនងិកា រធវើកននកា ហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈ (កា រ ៀបចាំ

រោេនរោបាយនងិកននកា ចាំណូេនងិចាំណាយ យៈររេមធរម) 
    0.20  58.0% 59.0% 85.0% 

៣៤.១.រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ និងបរងកើនស័ក្តិសិទ្ធភារ និងព្បសិទ្ធភារននព្ក្បខ័្ណឌ  រោេ

នរោបាយមា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចច  
អគ្គ.រោេន.ប 

   

0.30  
100.0% មិនមានសក្មមភារអនុវតត 70.0% 

៣៤.២.រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ និងបរងកើន ស័ក្តសិិទ្ធភារ និង ព្បសិទ្ធភារននព្ក្បខ័្ណឌ

ចាំណូេ ចាំណាយ យៈររេមធរម  
អគ្គ.រោេន.ប 

   

0.40  
0.0% 25.0% មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

៣៤.៣.រព្ងឹងសមតថភារ វធភាគ្ និង រាក្ ណស៍ាថ នភាររសដាកិ្ចច និងហិ ញ្ញវតថុ។ 
អគ្គ.រោេន.ប 

ព្ក្សួងកននកា  

   

0.30  
94.0% 63.0% 80.0% 

៣៥. រ ៀបចាំព្បរន័ធព្តតតរនិតិរ 
អគ្គ.សវនក្មមននាក្ែងុ អោគ ធកិា ោា ន នងិ 

ព្ក្សងួ សាថ បន័ 
  0.15  87.0% 82.0% ៧៩,៣ % 

៣៥.១.ព្តតតរនិតិររមើេរែើងវធញរីព្បរន័ធព្តតត រនិតិរ អធិកា កិ្ចច សវនក្មម និង សវនក្មមននា

ក្ែងុនាររេបចចុបបនែរៅព្គ្ប់ព្ក្សងួ សាថ ប័ន 

អគ្គ.សវនក្មមននាក្ែងុ អោគ ធិកា ោា ននងិព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

   

0.25  
100.0% 57.0% 80.0% 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

6 
រសចក្តីព្ាង 

៣៥.២. រ ៀបចាំព្បរន័ធព្តតតរនិតិរថមីឲ្រមាន ព្បសិទ្ធភារ ស័ក្តិសិទ្ធភារនិងរឆ្្ើយតបបានរៅនឹង 

ប ធបថថមី រដើមបីបាំររញមុខ្ងា ោែ រៅវធញរៅមក្សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

អគ្គ. សវនក្មមននាក្ែងុ អោគ ធិកា ោា ននងិព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

   

0.25  
82.0% 100.0% 75.0% 

៣៥.៣.កក្េមអយនតកា ព្តតតរនិតិររដើមបធីានាកា រឆ្្ើយតបក្ែងុកា បាំររញមុខ្ងា  វាងសវន

ក្មមននាក្ែងុ និងអធកិា កិ្ចចព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ រៅនឹងេទ្ធ នេកដេ ក្រ ើញរោយ

សវនក្មមននាក្ែងុ និងអធិកា កិ្ចច 

អគ្គ.សវនក្មមននាក្ែងុ អធកិា កិ្ចច និង 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.15  
60.0% 76.0% ៦២,៥ % 

៣៥.៤.រ ៀបចាំនិងកក្េមអកននកា សក្មមភារនិង ក្មមវធធីសវនក្មម/អធិកា កិ្ចចព្បចាាំឆ្ែ ាំ  បស់

ព្ក្សួងសាថ ប័នរោយកនអក្រេើេក្េណៈវធនចិឆ័យ និងចាត់វធធានកា  វាយតនម្ហានិភយ័កដេនតេ់

អនសុាសនរ៍ោយព្ក្សួង រសដាកិ្ចច និងហ ិញ្ញវតថ ុ

អគ្គ.សវនក្មមននាក្ែងុ អធកិា កិ្ចច និង 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

   

0.20  
90.0% 100.0% 81.0% 

៣៥.៥. រព្ងីក្និងរព្ងឹងកា រធវើសវនក្មមននារព្ៅ អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិ
   

0.15  
អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិ អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិ អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិ

៣៦. រព្ងងឹកា អនវុតតរោេនរោបាយ វធម ឈកា ហ ិញ្ញវតថ ុ     0.15  80.0% 82.0% 60.0% 

៣៦.១. រនិតិររមើេរែើង វធញ និងអនុវតតរោេនរោបាយសត ីរីវធម ឈកា ហិ ញ្ញវតថ ុ យៈររេ

មធរម និង កវង 
អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

   

0.20  
65.0% 57.0% 50.0% 

៣៦.២.អនុវតតកា  ព្បមូេចាំណូេដា េ់ បស់ ដាបាេ ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ
   

0.15  
100.0% 100.0% 60.0% 

៣៦.៣. អនុវតតសាក្េបង និងរព្ងីក្មូេនិធ ិវធនិរោគ្សព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាតិ 

(SNIF) 
អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

   

0.15  
50.0% 76.0% 66.0% 

៣៦.៤.រនិតិររមើេរែើងវធញនងិោក់្ឲ្រអនុវតតរោេកា ណក៍ណនាាំសត ីរកីននកា យទុ្ធសា្សត

ថវធកាសព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ
អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

   

0.20  
100.0% 100.0% ោម នសក្មមភារអនុវតត 

៣៦.៥. រ ៀបចាំ និងអនុវតតកា រនា ធនធានមានភាា ប់េក្េខ្ណឌ  អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ
   

0.10  
80.0% 80.0% 65.0% 
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៣៦.៦. រ ៀបចាំរោេកា ណក៍ណនាាំសត ីរកីា រ ៀបចាំនិងកា អនុវតតថវធកាក្មមវធធីររញរេញ និង

អងគភារថវធកា សព្មាប់ថវធកា ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ
អគ្គ.ហិ ញ្ញវតថុ ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

   

0.20  
80.0% 83.0% ២៥ % 

ក ែ្កទី្ ៤៖ ការសត្រៀមខ្នួសត្មាប់ ាំហានបនទ ប់     0.10   20% 76.0% 65% 

៤១.  បរងកើតព្ក្បខ្ណ័ឌ ថវធការោយកនអក្រេើសមទិ្ធក្មម     0.30  60.0% 60.0% 100.0% 

៤១.១. សិក្ានងិរ ៀបចាំព្ក្បខ័្ណឌ រោេនន រោេកា ណ៍ថវធកាកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម 

(Performance Based Budgeting- PBB) 
អគ្គ. ថវធកា 

   

0.70  
60.0% 60.0% 100.0% 

៤១.២.ររិព្ោះរោបេ់រេើរោេកា ណថ៍វធកាកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម អគ្គ.ថវធកា 
   

0.30  
មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត 

៤២. បរងកើតព្ក្បខ្ណឌ គ្ណរនយរភារននសមទិ្ធកិ្មម     0.25    n/a n/a 

៤២.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌ រោេ ននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម (Performance 

Based Management- PBM) 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន 

   

0.70  
មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត 

៤២.២.ររិព្ោះរោបេ់រេើរោេកា ណព៍្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម អគ្គរេខាធិកា ោា ន 
   

0.30  
មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត 

៤៣. បរងកើតព្ក្បខ្ណឌ សវនក្មមរេើសមទិ្ធកិ្មម     0.25    n/a n/a 

៤៣.១.សិក្ានងិរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌ រោេនន សវនក្មមកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម (Performance 

Based Auditing- PBA) 

អគ្គរេខាធិកា ោា ន និង 

អគ្គ សវនក្មមននាក្ែងុ 

   

0.70  
មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត 

៤៣.២.ររិព្ោះរោបេ់រេើ រោេកា ណ៍សវនក្មម កនអក្រេើសមិទ្ធក្មម 
អគ្គរេខាធិកា ោា ន និង 

អគ្គ សវនក្មមននាក្ែងុ 

   

0.30  
មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត មិនទន់ដេរ់រេអនវុតត 

៤៤. រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារ(រោយ មួទាំងសាថ បន័នតីបិបញ្ញតត នងិ អាជាា ធ សវនក្មម

ជាត ិ

អគ្គរេខាធកិា ោា ន ក្សហវនងិអគ្គរេខាធកិា 

ោា ន ដាសភា ព្រទឹ្ធសភា នងិអាជាា ធ  សវនក្មម

ជាត ិ

  0.20  18.0% មនិមានសក្មមភារអនវុតត 51.0% 
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៤៤.១.រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថភារ (Capacity Development Plan-CDP) អគ្គរេខាធិកា ោា ន  
   

0.40  
55.0% មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

៤៤.២. ររិព្ោះរោបេ់ និងអនុម័តកននកា ក្សាងសមតថភារ  អគ្គរេខាធិកា ោា ន  
   

0.20  

មិនមានសក្មមភារអនុ

វតត 
មិនមានសក្មមភារអនុវតត 51.0% 

៤៤.៣.នសរវនាយ និងអនុវតតកននកា ក្សាងសមតថភារ អគ្គរេខាធិកា ោា ន  
   

0.40  

មិនមានសក្មមភារអនុ

វតត 
មិនមានសក្មមភារអនុវតត មិនមានសក្មមភារអនុវតត 

ក ែ្កទី្៥៖ការោាំត្ទ្ដ្េ់ការអនុវរដកមមវិធីកកទ្ត្មង់ត្បកបសដ្ឋយសជារ ័យ និងច្ីរភាព     0.20  71%  72.0% 63% 

៥១. បរងកើនភារជាអែក្ដកឹ្នាាំ សមតថភារ ព្គ្ប ់ព្គ្ង នងិ បណតុ ះឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង ់ព្រមទាំង 

បរងកើនភារជាមាច ស ់នងិកា ទ្ទ្េួ ខ្សុព្តវូ ។ 
    0.40  56.0% 70.0% 57.0% 

៥១.១.រព្ងឹងភារជាអែក្ដឹក្នាាំ និង សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង។ ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 
   

0.40  
61.0% 78.0% ៧០ % 

៥១.២.បរងកើនឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ ភារជាមាច ស់ និងកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវ ។ ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 
   

0.60  
53.0% 62.0% 48.0% 

៥២.បរងកើនព្បសទិ្ធភារននកា  ក្សាងសមតថភារ នងិវធធានកា រេើក្ទឹ្ក្ចតិត     0.30  79.0% 80.0% 62.5% 

៥២.១.រនិតិររមើេរែើងវធញរីព្បសិទ្ធភារនិង ស័ក្តសិិទ្ធភារននកា បណតុ ះបណាត េនងិរ ៀបចាំ

កននកា ក្សាងសមតថភារថមី  

 វធទ្ាសាថ នរសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថុ អគ្ហ នងិ 

គ្ណៈក្មមកា សព្មបសព្មតេ ទាំងបី (PFM, 

PAR and NCDD) 

   

0.50  
58.0% 70.0% ២៥ % 

៥២.២.រនិតិររមើេរែើង វធញរយីនតកា នងិអភិព្ក្មននកា នតេក់ា រេើក្ទឹ្ក្ចតិត យៈររេ 

ក្ន្ងមក្ និងរ ៀបចាំឱ្រមានយនតកា  និង អភិព្ក្មថមសីត ីរកីា នតេក់ា រេើក្ទ្ឹក្ចតិតកដេមាន

សមធម៌ និងសងគតភិារ  

ព្គ្ប់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 
   

0.50  
100.0% 90.0% 100.0% 

៥៣. រព្ងងឹកា ក្សាងសមតថភារសព្មាបអ់នវុតត ក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា ព្គ្បព់្គ្ងហ ិញ្ញវតថសុាធា 

ណៈ ដាំណាក្ក់ាេទី្៣ 
    0.30  75.0% 66.0% 69.84% 
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៥៣.១.រ ៀបចាំសាថ ប័នរដើមបរីឆ្្ើយតប នឹងដាំណាក្់កាេទី្៣ រោយ ួមមាន៖ (១)កា បញ្ចប់

 វធភាគ្មុខ្ងា រៅ ព្គ្ប់អគ្គនាយក្ោា នននក្សហវ និងនាយក្ោា ន ដាបាេ ហិ ញ្ញវតថុននព្ក្សួង 

សាថ ប័ន។(២)រ ៀបចាំ និងអនុវតតកននកា កក្សព្មតេ ចនាសមព័នធ បស់អគ្គនាយក្ោែ ន និង

នាយក្ោា ននីមួយៗ។ (៣) រ ៀបចាំនិង នសរវនាយផ្ក្សា កណនាាំសត ីរីព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងថមី។ (៤) 

រ ៀបចាំរោេនរោបាយ សព្មាប់យទុ្ធសា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងរត័ម៌ានវធទ្ារៅ ក្សហវ  (៥) កា រព្បើ

ព្បាស់ ាំនយួ បរចចក្រទ្សព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ។ (៦)កក្េមអកា អនុវតតកា ងា តាម យៈកា 

បរងកើនកា រព្បើព្បាស់បរចចក្វធទ្ា 

ព្គ្ប់ អគ្គនាយក្ោា ន និង 

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.40  
69.0% 51.0% 54.5 % 

៥៣.២. កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសសព្មាប់ដាំណាក្់កាេទ្៣ី កដេ ួមមានកា បណតុ ះបណាត

េ  ាំនាញទាំងរៅក្ែងុក្សហវ និង ព្ក្សងួ សាថ ប័ន  

ព្គ្ប់ អគ្គនាយក្ោា ន និង 

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.20  
88.0% 56.0% 76.2% 

៥៣.៣. រ ៀបចាំ និងអនុវតតយុទ្ធសា្សតទ្ាំនាក់្ទ្ាំនង និងសព្មបសព្មតេសព្មាប់ដាំណាក្់កាេទ្ី

៣ 
អគ្ហ និងព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.20  
មិនមានសូចនាក្ អនវុតត មិនមានសូចនាក្ អនវុតត 100.0% 

៥៣.៤. ក្ាំណតត់នួាទ្នីិងកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវសព្មាប់កក្េមអកិ្ចចសព្មបសព្មតេ វាងសាថ ប័ន

និងអងគភារ 

អគ្គរេខាធិកា ោា នក្សហវអគ្ហ និង 

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

   

0.20  
50.0% 90.0% 64.0% 
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ឧបសមព័នធ ខ៖ តារាងវឌ្ឍនភាពសសងេបេមអិរ 

សោេបាំណង /ច្សងាក ម

សកមមភាព 

សពេសវលាត្រូវ

ការ  

ត្កសួងសាថ

ប័ន/ អងគ

ភាព 

សូច្នករ 

សមិទ្ធកមមរនឹ្ះត្រីមាសទ្៣ី 
វឌ្ឍនភាព 

    រម ៣ % បញ្ហា ត្បឈម សាំណូមពរ 

១១.បនតរព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ង

ចាំណូេនងិកា អនវុតដកននកា 

ព្បមេូចាំណូេ 

២០១៦ ២០១៨   កា អនវុតតចាំណូេព្បចាាំព្តមីាស មានភារ េនួនងិ

អាចបា៉ានស់ាម នបាន (ក្ព្មតិេរមអៀង+/-រ៥ី%) 

        

១១.១. អនុវតតរោេ

នរោបាយចាំណូេ យៈររេ

មធរម និងយទុ្ធសា្សត រក្ៀ គ្ 

ចាំណូេ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. រោេ

ន/បា គ្យ 

រនធោ  

ឧសាហក្មម

ហិ ញ្ញវតថុ  

ព្ទ្ររសមបតតិ

 ដា ព្ក្សួង

សាថ ប័ន 

១.ព្បសិទ្ធភារននកា  ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ព្បមូេចាំណូេ 

(រក្ើនព្បចាាំ ឆ្ែ ាំ=ក្ាំរណើនរតិ នសស+អតនិ ណា 

+៥%)  

២. កា អនុវតតយុទ្ធសា្សតរក្ៀ គ្ ចាំណូេព្បក្ប

រោយព្បសិទ្ធភារ និងស័ក្តសិិទ្ធភារ  

៣. កា ព្បមូេចាំណូេព្តវូបានបរងកើនោ៉ា ងរហាច

ណាស ់០.៥%នន នសសព្បចាាំឆ្ែ ាំ  

៤.ព្បកាសអនត ព្ក្សួងចាំននួ១២ សត ីរីរសវាក្មម

សាធា ណៈ និង ងាវ នរ់េើក្ទ្ឹក្ចតិតព្តូវបានរ ៀបចាំ

រៅឆ្ែ ាំ២០១៦ រដើមបីបរងកើនចាំណូេមិនកមនរនធ  

៥.កននកា សក្មមភារអនុវតតយុទ្ធសា្សតរក្ៀ គ្ 

ចាំណូេព្តូវបានរ ៀបចាំ ោក់្ឲ្រអនុវតត នងិតាម

ោនព្តតតរនិតិរ និងវាយតនម្ 
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១១.១.១.បនតតាមោន និងវាយ

តនម្កា អនុវតតយុទ្ធសា្សត

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេ

មធរម ២០១៤-٢٠٢٠ 

      ៣.  បាយកា ណ៍វាយតនម្រីវឌ្ឍនភារននកា អនុ

វតតយុទ្ធសា្សតរក្ៀ គ្ ចាំណូេព្បចាាំឆ្មាសព្តូវ

បានរ ៀបចាំ 

-កនែក្ចាំណូេសា ររើរនធ៖ បាន

រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍វាយតនម្រី

វឌ្ឍនភារននកា អនុវតតយុទ្ធ

សា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេព្បចាាំ

ឆ្មាសទ្១ី ឆ្ែ ាំ២០១៦-កនែក្

ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធ៖ 

បានរ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ វាយ

តនម្រីវឌ្ឍនភារននកា អនុវតតយុទ្ធ

សា្សត រក្ៀ គ្ ចាំណូេព្បចាាំ

ឆ្មាស និងោក់្ នូរៅសរមតច 

រតរជានាយក្ ដាម្នត ី

សរព្មច

បាន

១០០% 

ក្ងវះខាតទ្និែន័យចាាំបាច់

មួយចាំននួរធវើឱ្រកា វាយតនម្

មិនទន់ឈានដេ់ក្ព្មិត

កដេបានរព្ោងទុ្ក្ 

-រសែ ើសុាំសាថ ប័នាក្់រន័ធនត

េ់ទ្និែន័យ និងកិ្ចចសហ

ព្បតិបតតិកា ខ្ពស់រដើមបី

ធានាគុ្ណភារននកា 

ព្តតតរនិតិរនិងវាយតនម្-

រសែ ើសុាំឱ្រមានកិ្ចច សហ

កា រី នបរងាគ េនន

ព្ក្សួងសាថ ប័នក្ែងុកា 

រ ៀបចាំកននកា 

សក្មមភារ 

១១.១.១.រ ៀបចាំនិងោក់្ឲ្រអនុ

វតតនតីិវធធីបរញ្ចញទ្ាំនញិរីគ្យ

មុនររេទ្ាំនិញមក្ដេ ់

      រសចក្តីព្ាងព្បកាសព្តូវបានរនិតិរនិងអនុម័តរស

ចក្តីព្ាង រែើងវធញរោយ អគ្  

រសចក្តីព្ាងបឋមរសចក្តីកណនាាំ

អាំរនីតីិវធធីននបាំររញកបបបទ្

បរញ្ចញទ្ាំនិញរីគ្យមុនររេ

ទ្ាំនញិមក្ដេ់ ព្តវូបានរនិតិរកក្

េមអជាបនតបនាា ប់ រៅ អគ្  

75%     
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១១.១.២. ក្សាង និងអនុវតត 

MOU  វាងគ្យ និងកាាំសាប 

រេើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា ដឹក្

 ញ្ាូន តាមនាវា  

      រសចក្តីព្ាង MOUព្តូវបានរនិតិរ នងិកក្េមអ ទ្ព្មង់រសចក្តីព្ាង MOU បាន

ព្ាង ួច និងបានរព្តៀមរ ៀបចាំ

ព្ប ុាំជាមួយ ភាែ ក់្ងា ក្មពុជានាវា

ច  “កាាំសាប” រដើមបីរ ៀបចាំ 

រសចក្តីព្ាង  MOU រេើនតីិវធធី

ព្គ្ប់ព្គ្ង និងទ្ទ្េួផ្ក្សា  

ដឹក្ ញ្ាូនកដេព្តឹមព្តូវ នងិទន់

ររេរវលា 

25%     

១១.១.៣. បរងកើតនិងោក់្ឲ្រ

អនវុតតព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន

មនសុសតាមព្បរន័ធរត័ម៌ានវធទ្ា 

      ផ្ក្សា គ្រព្មាងព្តូវបានរ ៀបចាំ ួច  ផ្ក្សា គ្រព្មាងព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

ធនធានមនសុសតាមព្បរន័ធ

រ័តម៌ានវធទ្ាព្តូវបានរ ៀបចាំ ួច 

100%     

១១.១.៤. រធវើបចចុបបនែក្មម

ព្បរ័នធទ្និែនយ័តនម្គិ្តរនធគ្យ  

      ព្តូវបានរធវើបចចុបបនែភារ ៣ ាំរូក្ទ្ាំនញិ បានរធវើបចចុបបនែភារទិ្នែន័យ

តារាងតនម្ចម្ងកា សព្មាប់ 

ជាមូេោា នរិចា ណាក្ែងុព្បរន័ធ

 ួចចាំននួ១១  ាំរូក្ 

100%     
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១១.១.៥. តរម្ើងព្បរន័ធទ្និែនយ័

ព្គ្ប់ព្គ្ងហានីភយ័គ្យតាម

កា ធោេយ័បកនថមរទ្ៀត 

      ព្បរ័នធទ្និែនយ័ព្គ្ប់ព្គ្ងហានភី័យគ្យ ព្តវូបាន

រព្ងីក្ភារព្គ្បដណត ប់រៅកាន់កា ធោេយ័គ្យ 

០១ បកនថមរទ្ៀត  

បានរព្តៀមកនែក្បរចចក្រទ្ស

 ួចរាេ់ និងក្ាំរុងសិក្ាអាទ្ភិារ

កា ធោេយ័ព្តូវោក់្ឲ្រអនុវតត 

25%     

១១.១.៦. កា អរងកត និងវាយ

តនម្អនុរលាមភារធុ  ន និង

បញ្ាូេទិ្នែនយ័រៅក្ែងុព្បរន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងភាររ ឿជាក់្រេើធុ 

 ន 

      កា អរងកតវាយតនម្ បសធ់ុ  នព្តូវបានរ ៀបចាំ

សិក្ាវាយតនម្ 

បានរធវើបចចុបបនែភារក្ព្មិតហានិ

ភ័យធុ  នចេូរៅក្ែងុព្បរន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងភាររ ឿជាក់្រេើធុ  ន 

(TCMS) សតរីីកា ដក្រចញរីបញ្ា ី

ធុ  នមិនសាគ េ់ កា ទ្ទួ្េចុះ

បញ្ា ីធុ  នថមី ព្កុ្មហ នដ្សបតូ អ

សយោា ន បតូ នាមក្ ណ៏ និងបតូ 

អតតសញ្ហញ ណក្មមសា ររើរនធ 

100%     

១១.១.៧. បរងកើតបណាត ញដ្ស់

បតូ រ័តម៌ានហានភី័យគ្យតាម

ព្បរ័នធរត័ម៌ានវធទ្ា 

      ព្បរ័នធសវ ័យព្បវតតិក្មមព្តូវបានចាប់រនតើមអភិវឌ្ឍ បានរ ៀបចាំជាព្បរន័ធសាក្េបង

 ួចរាេ ់

100%     

១១.១.៨. តភាា ប់ព្បរន័ធទ្និែន័យ

ព្គ្ប់ព្គ្ងហានីភយ័គ្យ ជាមួយ 

ព្បរ័នធអាសុីគូ្ោ 

      មុខ្ងា តភាា ប់ បស់ព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងហានភីយ័គ្យ

ព្តូវបានអភិវឌ្ឍ ួច 

មុខ្ងា តភាា ប់ព្បរន័ធបានចាប់រនតើម

អភិវឌ្ឍរៅព្បរន័ធទាំងរី  

50%     
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១១.១.៩. កា វាយតនម្តព្មូវ

កា  និងកា បណតុ ះបណាត េ 

ធនធានមនសុស 

      កា រាក្ ណក៍ា តព្មូវធនធានមនុសសតាម ាំនាញ

គ្យសព្មាប់ យៈររេ៥ឆ្ែ ាំ 

បានរ ៀបចាំបញ្ា ីម្នតីរា កា តាម

 ាំនាញ និងក្ាំណត់វគ្គបណតុ ះប

ណាត េ ួចរាេ ់

50%     

១១.១.៩. កា វាយតនម្តព្មូវ

កា  និងកា បណតុ ះបណាត េ 

ធនធានមនសុស 

      ម្នតីគ្យោ៉ា ងតចិ ១០០នាក់្ព្តូវបានបណតុ ះបណាត

េ រៅតាម ាំនាញកដេបានរាក្ ណ ៍

NA       

១១.១.១០.បរងកើតនិងោក់្ឲ្រ

ដាំរណើ កា ព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

េិខិ្តអនញុ្ហញ តដឹក្ ញ្ាូន 

      ព្បរ័នធព្តូវបានបកនថមមុខ្ងា នេតិ បាយកា ណ ៍ មុខ្ងា នេតិ បាយកា ណ៍ក្ែងុ

ព្បរ័នធបានបកនថម ួច 

100%     

១១.១.១១.បរងកើតនិងោក់្ឲ្រ

ដាំរណើ កា ព្បរន័ធរចញ

បងាក នន់ដរេើចាំណូេគ្យរនស

ងៗ 

    (ព្កុ្មកា ងា 

គ្រព្មាងជាតិ

អាសុីគូ្ោ) 

ព្បរ័នធរចញបងាក ន់នដរេើចាំណូេគ្យរនសងៗព្តូវ

បានចាប់រនតើមអភិវឌ្ឍ 

ព្បរ័នធរចញបងាក ន់នដរេើចាំណូេ

គ្យរនសងៗព្តូវបានអភិវឌ្ឍ ួច 

និងបានោក់្ឲ្រដាំរណើ កា ជាន្វូ

កា  

100%     

១១.១.១២.បរងកើតនិងោក់្ឲ្រ

ដាំរណើ កា ព្បរន័ធនេតិ បាយ

កា ណ ៍

      ព្បរ័នធសែូេព្តូវបានអភិវឌ្ឍ ួចនិងោក់្ឲ្រអនវុតត

សាក្េបងបញ្ចូេទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍ 

ព្បរ័នធសែូេព្តូវបានអភិវឌ្ឍ ួច 

រោយបានបញ្ចូេមុខ្ងា បកនថម 

ក្ែងុទិ្សរៅនតេេ់ទ្ធភារនេតិ

 បាយកា ណត៍ាមកា ក្ាំណត ់

75%     
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១១.១.១- រ ៀបចាំសារាច 

កណនាាំសត ីរកីា រនា នថ្ (

(Transfer Pricing 

Guideline) 

      រសចក្តីព្ាងរេើក្ទ្ី១ ព្តូវបានរ ៀបចាំ ក្ាំរុងព្តតតរនិតិររែើងវធញរេើរស

ចក្តីព្ាងរេើក្ 

ទី្១ជាភាសាអង់រគ្ស្ 

100%     

១១.១.២- រ ៀបចាំ  សារាច 

កណនាាំសត ីរសីវនក្មមរេើវធស័យ 

ទ្ ូគ្មនាគ្មន ៍

      រសចក្តីព្ាងព្តវូបានព្ប ុាំសរព្មចក្ព្មិត អរដ រសចក្តីព្ាងបានោក្ ់នូថាែ ក់្

ដឹក្នាាំរដើមបរីនិតិរ និងសរព្មច 

95% អរដមានកិ្ចចព្ប ុាំរព្ចើន

ទក់្ទ្ងនិង ចាប់សត ីរកីា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថឆុ្ែ ាំ២០១៧ 

រធវើឲ្រមានកា រនា ររេ

ព្ប ុាំ 

  

១១.១.៣-រ ៀបចាំ  សារាច 

កណនាាំសត ីរសីវនក្មមរេើវធស័យ 

ដឹក្ ញ្ចូន 

      រសចក្តីព្ាងព្តវូបានព្ប ុាំសរព្មចក្ព្មិត អរដ -រសចក្តីព្ាងបានបញ្ចប់ជាភាសា

អង់រគ្ស្-ចាំរាះកា បក្កព្បបាន

បញ្ចប់ព្តឹមកនែក្ទ្២ី 

81% ព្តូវកា ររេរវលា រដើមបី

រិភាក្ាជាមួយ ាំនាញកា ប

រចចរក្ទ្ស 

  

១១.១.៤- រ ៀបចាំសារាច 

កណនាាំសត ីរកីា អនុវតតកា រសុើប

អរងកតបទ្រេមើសសា ររើរនធ 

      រសចក្តីព្ាងព្តវូបានព្ប ុាំសរព្មចក្ព្មិត អរដ         
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១១.១.៥- រ ៀបចាំរព្ ើសរ ឯស 

និងចុះរធវើសវនក្មមចព្មុះកតមតង

ចាំរាះសហព្ោសធាំចាំននួ ៨៥ 

កដេសថតិរៅរព្កាមកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ង បស់នាយក្ោា ន

ព្គ្ប់ព្គ្ងអែក្ជាប់រនធធាំ 

      បនតនតីិវធធីននកា រធវើសវនក្មមចព្មុះ - បានបញ្ចប់ បាយកា ណស៍វន

ក្មមចព្មុះចាំរាះសហព្ោសចាំននួ 

៣៥ សហព្ោស  

-បានចុះរធវើសនវក្មម និងក្ាំរុង

រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍សវនក្មម 

រេើសហព្ោសកដេរៅរសស

សេ ់

100%     

១១.១.១អនុវតតរោេ

នរោបាយចាំណូេ យៈររេ

មធរមនិងយុទ្ធសា្សតរក្ៀ គ្ 

ចាំណូេ 

      ព្បកាស ួមសតរីីកា កក្សព្មតេក្ព្មងរសវាសាធា 

ណៈនិង ងាវ ន់ រេើក្ទ្ឹក្ចតិត បស ់ព្ក្សួង 

ក្សិក្មម ុកាេ មាញន់ិងរនសាទ្ព្បកាស ួមសតរីីកា 

កក្សព្មតេក្ព្មងរសវាសាធា ណៈនិង ងាវ ន់រេើក្

ទ្ឹក្ចតិត បស់ព្ក្សួងរត័ម៌ាន 

-ោម នសក្មមភារ រព្ាះព្ក្សួង

រ័តម៌ាន មិន 

បានរសែ ើសុាំកក្សព្មតេក្ព្មងរសវា

សាធា ណៈនិងអព្តា ងាវ នរ់េើក្

ទ្ឹក្ចតិត។ 

សរព្មច

បាន ០% 

មិនមានកា រសែ ើសុាំកក្សព្មតេ

ក្ព្មងរសវាសាធា ណៈ 

និងអព្តា ងាវ ន ់

រេើក្ទ្ឹក្ចតិតរី ព្ក្សួងរត័ម៌ា

ន។ 
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១១.១.៣-រព្ងឹង ព្បសទិ្ធភារ

ននកា រក្ៀ គ្ ចាំណូេរី អា ីវ

ក្មមកាសុណូី និងកេបងភាែ េ់

ព្គ្ប់ព្បរភទ្ក្ែងុ ររេ ងច់ាាំ

ចាប់សត ីរាីណិ ាក្មមកេបងព្តូវ

បាន អនុម័ត និងោក់្ ឱ្រអនុ

វតត 

       បាយកា ណ៏ព្តតតរនិតិរចាំណូេ ព្បចាាំព្តមីាសទ្ី

៣ 

បានបញ្ចប់កា ចុះព្តតតរនិតិរព្គ្ប់

សក្មមភារអា ីវក្មមជាព្បចាាំព្តី

មាសទី្៣ និងបានបញ្ចប់កា 

ក្សាង បាយកា ណព៏្តតតរនិិ

តរចាំណូេព្បចាាំព្តមីាសទី្៣  ួច

រហើយ។ 

១០០.០០%     

១១.១.៥.ទ្ប់សាក តន់ិងហាម

ឃ្ត់ជាោច់ខាតនវូសក្មមភារ

កេបងភាែ េ់ព្គ្ប់ព្បរភទ្និង

អា ីវក្មមបញ្ហច ាំនិងព្បតិរភាគ្

រោយអនុបបទនកដេ ោម ន

អាជាា បណណរី ព្ក្សួងរសដាកិ្ចច 

និងហិ ញ្ញវតថ ុ

       បាយកា ណ៏ សត ីរេីទ្ធនេននកា  ប្ងាក ប និង

ទ្ប់សាក ត់ កា រធវើអា ីវក្មមកេបងសុសីងខុ្សចាប់

ព្គ្ប់ព្បរភទ្ព្រមទាំងអា ីវក្មមបញ្ហច ាំ និងព្បតិ

រភាគ្រោយអនុបបទនកដេរុាំមាន អាជាា បណណរៅ

ក្ែងុរខ្តតបនាា យមាន ័យ 

-កា អនុវតតព្បកាសអនត ព្ក្សួង 

 វាងព្ក្សួងសហវ. និងព្ក្សួង 

មហាននា និងេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិ

យុតតនានាព្តូវបានរព្ងឹង រដើមបី

ចាត់ វធធានកា តាមន្ូវចាប់ 

ចាំរាះអា ីវក្មមកេបងសុសីងព្គ្ប់

ព្បរភទ្ព្រមទាំងអា ីវក្មម បញ្ហច ាំ 

និងព្បតិ រភាគ្រោយអនុបបទន

កដេរុាំមាន អាជាា បណណរៅរខ្តត

សាវ យរ ៀង,រខ្តតក្ណាត េ និង

រខ្តតតបូង មុ ាំ។ 

១០០% កិ្ចចសហកា ចុះអនុវតតវធធាន 

កា ចាប់រីអាជាា ធ កដនដី 

រៅមានក្ព្មិត 
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១១.១.៦-កា ក្សាងផ្ក្សា 

ខឹ្្មសា គ្ន្ឹះ ននកា ព្គ្ប់ព្គ្ងប

រចចក្រទ្សកេបង និង វធធាននន

កា រេងកេបងកាសុីណូ និង 

កេបងភាែ េ់ ព្គ្ប់ព្បរភទ្ 

       បាយកា ណស៏ត ីរេីទ្ធនេននកា ចុះសិក្ា

បរចចក្រទ្សកេបង និងវធធានននកា រេងកេបង

រៅតាមព្កុ្មហ នុកាសុណូីរៅតាំបន់ព្រាំកដនក្មពុជា-

នថ 

-បានបញ្ចប់ បាយកា ណស៏ត ីរី

េទ្ធនេននកា ចុះសិក្ា

បរចចក្រទ្ស កេបងរៅតាមព្កុ្ម

ហ នុកាសុីណូ រៅតាំបនប់ាវធត និង

ក្ាំរុងរ ៀបចាំចុះ នប៉ាេនិ និង

របា៉ាយកប៉ាត ។-សិក្ារីព្បរភទ្

កេបង និងបរចចក្រទ្សកេបង

កដេជាកា វធវតតន៏នន បរចចក្វធទ្ា 

និងក្ាំរុងតាមោនកិ្ចច កា រនះជា

ព្បចាាំរោយចេូ ួមក្ែងុ កិ្ចចព្ប ុាំ

រនសងៗទាំងក្ែងុតាំបន់ និងក្ែងុ

រិភររលាក្។   

១០០%     

១១.១.១ រនិតិរ និងរេើក្ 

សាំរណើចេូ ួមរព្ងឹងព្បសិទ្ធ

ភារ ននកា រក្ៀ គ្ ចាំណូេ មិន

កមនសា ររើរនធ បស់ក្សហវ 

      រសចក្តីកណនាាំសត រីីកា រក្ៀ គ្ ចាំណូេរកីា  េួ

អចេនព្ទ្ររ(ដូចជាកា ក្ាំណតឆ់្ែ ាំ េួនងិតនម្

ននកា  េួអចេនព្ទ្ររជារដើម)ព្តូវបានរ ៀបចាំ 

មិនទន់សរព្មចបាន ០.០០%  ង់ចាាំព្ក្បខ័្ណឌ  ួម (នាយក្

ោា នមិនអាចបា៉ានស់ាម នដឹង

ថាអនុព្កឹ្តរសត ីរកីា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមន

សា ររើរនធរនះោក់្ឱ្រអនុវតត

រៅររេណា) 

រសែ ើសុាំរនាររេ ងច់ាាំ

អនុព្កឹ្តររនះោក់្ឱ្រអនុ

វតតសនិ 
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១១.១.២ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់កា អនវុតតយុទ្ធសា្សត

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេ

មធរមឆ្ែ ាំ២០១៤-٢٠١٩ 

២០១៦ ២០១៨   មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ នូ តាមកននកា  បាននតេ់ព្បឹក្ាចាប់រេើេិខិ្ត

បទ្ោា នគ្តយិតុត ០៥ តាមសាំរណើ

 បស់អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ

 ដា អគ្គនាយក្ោា នគ្យនងិ ោា

ោ  និងអគ្គនាយក្ោា នរនធោ  

សថ តិក្ែងុព្ក្បខ្ណឌ យុទ្ធសា្សត

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ រោយរុាំកនអក្រេើ

កននកា រែើយ 

៨០.០០% កា ក្ាំណតស់ូចនាក្ ដូរចែះ 

រិបាក្អនុវតត និងរុាំអាចអនុ

វតតបាន រោយរហតុរុាំនតេ់

នូវភារជាមាច ស់ដេន់ាយក្

ោា ននតីកិ្មម/រេខាធកិា 

ោា នព្កុ្មព្បឹក្ានតីិក្មម ក្ែងុ

កា សរព្មចនូវសូចនាក្ 

កដេបានោក្់រចញ រោយ

កា សរព្មចសូចនាក្ រនះ 

អាព្សយ័ទាំងព្សងុរេើវឌ្ឍន

ភារនិងកា ក្ាំណតអ់ាទ្ិភារ

 បស់អគ្គនាយក្ោា ន

បរចចក្រទ្សាក់្រន័ធ 

រសែ ើបតូ សចូនាក្ រៅជា 

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ 

តាម យៈររេ ដូចខាង

រព្កាម៖១. រព្កាម ១០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ២ សបាត

ហ៍២. រី ១០ រៅ ៣០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ៣ ស

បាត ហ៍៣. ៣០ ព្បកា /

មាព្តា ដេ់ ៦០ ព្បកា /

មាព្តា៖ ៤ សបាត ហ៍

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា 

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៥ 

សបាត ហ៥៍.១០០ ព្បកា /

មាព្តារែើងរៅ៖ ៦ ស

បាត ហ៍” 
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១១.១.២ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់កា អនវុតតយុទ្ធសា្សត

រក្ៀ គ្ ចាំណូេ យៈររេ

មធរមឆ្ែ ាំ២០១៤-٢٠٢٠ 

       បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ី រកីា នតេ់មតិព្បឹក្ា

ចាប់ព្បចាាំព្តវូព្តមីាសនិងព្បចាាំឆ្ែ ាំព្តវូបានបាន

រ ៀបចាំនិងរោ រ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំបានរ ៀបចាំ ០.០០%  បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតកិ្ចច

សហកា រីអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធ 

  

១១.២. បនតកក្េមអរោេ

នរោបាយ  និង ដាបាេគ្យ  

រនធោ  និងចាំណូេមិនកមន

សា ររើរនធ និងព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.គ្យ 

រនធោ  

ព្ទ្ររសមបតតិ

 ដា ឧសាហ

ក្មមហិ ញ្ញវតថុ 

ព្ក្សួងសាថ ប័

ន 

១.រសវាសព្មាប់អែក្បង់រនធ/បង់ចាំណូេមានេក្ា

ណៈ េអព្បរសើ ជាងមុន ២.គ្ណៈក្មាម ធកិា រោះ

ព្សាយវធវាទ្សា ររើរនធព្តូវបានបរងកើត ៣.រោេ

នរោបាយ រនធគ្យ រនធោ  និង ចាំណូេមិន

កមនរនធនិងព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្តូវបានរ ៀបចាំ និង

ោក់្ឲ្រអនុវតតព្បក្បរោយស័ក្តសិិទ្ធភារ និង

ព្បសិទ្ធភារ៤.សវនក្ គ្យទាំង៩ព្កុ្មព្តូវបាន

ោក់្ឱ្រដាំរណើ កា ព្កុ្ម និងអងគភាររសុើប អរងកត

បទ្រេមើសរនធព្តូវបានបរងកើត 

        

១១.២.១. កា កក្សព្មតេ

រោេនរោបាយរនធ រដើមបី 

ប៉ាះប៉ាូវចាំណូេគ្យកដេ

បាត់បង់រោយរហតនុេរនសងៗ 

      រសចក្តីព្ាងបទ្បបញ្ញតតិ រដើមបីអនុវតតវធធានកា ប៉ាះ

ប៉ាូវរេើចាំណូេកដេបាត់បង ់ព្តូវបានអនតុម័ត 

បានរធវើវធចា ណក្មមអព្តារនធ-

អាក្  តារាងរនធគ្យថមសីព្មាប់ 

អនវុតតចាប់រឆី្ែ ាំ២០១៧  ួចរាេ ់

75%     
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១១.២.៤- សិក្ាព្សាវព្ជាវរី

បទ្បបញ្ញតតិ សតរីីរនធរេើចាំណូេ

 ូបវនតបុគ្គេ(Personal 

Income Tax) 

       បាយកា ណស៍ិក្ាព្សាវព្ជាវ ព្តូវបានបញ្ចប់

ក្ព្មិត ព្កុ្មកា ងា  

ក្ាំរុងសិក្ាព្សាវព្ជាវក្ែងុក្ាំព្មិត

ព្កុ្មកា ងា  និងចាប់រនតើមរធវើកា 

សិក្ាសមិទ្ធភារ(Feasibility 

study) ជាមួយ ាំនាញកា 

ព្បរទ្សស ុយកអត 

100%     

១១.២.៥- រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង

ព្បកាសសត ីរីរនធរេើព្បាក់្

ចាំរណញមូេធន  បស់ ូបវនត

បុគ្គេ  

      រសចក្ដីព្ាងព្បកាសព្តូវបានរនិតិរសរព្មចរោយ 

អរដ 

រ ៀបចាំបញ្ចប់ព្តឹមក្ព្មិតព្កុ្ម

កា ងា   

95% ក្ាំរុង ង់ចាាំ ាំនាញកា 

ប រទ្សមក្រធវើកា វធភាគ្

បញ្ចប់ 

  

១១.២.៦- រ ៀបចាំរសចក្តីរព្រៀង

ព្បកាសសត ីរកីា អនុវតតចាប់សត ី

រីសា ររើរនធ មាព្តា១១១ ាក់្

រ័នធនឹងកា  ឹបអូស និងេក់្

ព្ទ្ររសមបតតិ បស់អែក្ជាប់រនធ

កដេ ាំាក់្ព្បាក់្រនធ រហើយមិន

ព្រមចេូខ្្តនមក្បង់រនធ 

      រសចក្តីព្ាងព្បកាសព្តូវបានរនិតិរសរព្មចរោយ 

អរដ 

-បានព្ប ុាំ និងរិភាក្ាក្ព្មិតព្កុ្ម

កា ងា បរចចក្រទ្សជាមួយនិង 

OTA-បានបក្កព្បរសចក្តីព្ាង

ព្បកាសរភីាសាអង់រគ្ស្មក្

ភាសាកខ្ម -ក្ាំរុងោក់្ នូព្កុ្ម

កា ងា រដើមបីរនិតិរ និងសរព្មច 

មុននិងោក់្ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំអរដ

រិនតិរ សរព្មច 

95%     



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

22 
រសចក្តីព្ាង 

១១.២.៧- រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង

ព្បកាសសត ីរកីា បាំររញបកនថម

កាតរវកិ្ចចសា ររើរនធចាំរាះ

សហព្ោសកដេអនវុតតគ្រព្មាង

រព្ចើន (Multi QIP)  

      រសចក្តីព្ាងរេើក្ទ្ី១ ព្តូវបានរ ៀបចាំ បានបញ្ចប់រសចក្ដីព្ាងព្បកាស

ព្តឹមក្ព្មិត អរដ និងបញ្ាូនរៅក្

សហវ តាម យៈេិខិ្តរេខ្ 

១១១០៥ អរដ ចុះនថាទ្១ី៥ ក្

ក្កោ ២០១៦ 

100%     

១១.២.៨- រ ៀបចាំសារាច 

កណនាាំសត ីរី វធសាេភារននកា 

អនវុតតអាក្ រេើតនម្បកនថមតាម

អព្តាសនូរភាគ្ យ (0%) និង

អ.ត.ប.ជាបនាុក្ បស់ ដាចាំរាះ

អងគកា អនត ជាត ិ

      រសចក្ដីព្ាងសារាច កណនាាំព្តូវបានរនិតិរស

រព្មចរោយ អរដ 

បានបញ្ចប់ព្តឹមក្ព្មិតព្កុ្មកា ងា 

បរចចក្រទ្ស និងោក់្ នូថាែ ក់្

ដឹក្នាាំ អរដ រនិតិរ សរព្មច 

100%     

១១.២.៩- រ ៀបចាំសារាច 

កណនាាំសត ីរកីា បញ្ហា ក់្បកនថម

និយមនយ័ាក្រ ព្គឹ្ះសាថ នអ

ចិន្នតយ៍ សយួសា ភាគ្លាភ 

នេ ប  (Turnover) 

      រសចក្តីព្ាងសារាច ព្តូវបានរនិតិរសរព្មចរោយ 

អរដ 

បានបញ្ចប់ព្តឹមព្កុ្មកា ងា  90%     

១១.២.១០- រ ៀបចាំព្បកាសសត ី

រីកា យក្រនធរេើរសវាដឹក្

 ញ្ាូនអនត ជាត ិ 

      រសចក្ដីព្ាងព្បកាសរេើក្ទ្៣ីព្តូវបានរ ៀបចាំក្ែងុ

ក្ព្មិតព្កុ្មកា ងា  

រសចក្តីព្ាងព្បកាស ព្តូវបាន

បានបញ្ចប់ក្ព្មិតព្កុ្មកា ងា  

100%     
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១១.២.១១- អភិវឌ្ឍព្បរន័ធ E-

Tax System (E-Filing, E-

registration, E-Payment)

 បស់អគ្គនាយក្ោា នរនធោ  

      បចចុបបនែភារព្បរន័ធរេើ Module កដេបានោក់្

ឲ្ររព្បើព្បាសន់ិងបនតអភិវឌ្ឍ Module ថមីៗ 

- Moduleចុះបញ្ា ីរនធោ បាន

បញ្ចប់ ាំហានទ្១ីរហើយបានរធវើ

បចចុបបនែភារក្មមវធធី និងក្ាំរុង

កថទាំអនុវតតបនត 

- Module រនធរេើព្បាក់្របៀវតស

ក្ាំរុងរព្បើព្បាស់ រហើយបានរធវើ

បចចុបបនែភារ នងិកថទាំ 

- Module អាក្ រេើតនម្បកនថម

បានោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស់រហើយបាន

រធវើបចចុបបនែភារ និងក្ាំរុងរធវើកា 

កថទាំ 

- Module រនធមរធាបាយដឹក្

 ញ្ាូនក្ាំរុងរព្បើព្បាស់ទូ្ទាំង

ព្បរទ្សរហើយបានរធវើបចចុបបនែ

ភារ និងកថទាំ 

- Module រនធអចេនព្ទ្ររោក់្

ឲ្ររព្បើព្បាស ់

ទ្ទូាំងព្បរទ្សរហើយបានរធវើ 

បចចុបបនែភារ នងិបនតអភិវឌ្ឍ

បកនថម 

- Moduleរនធសវ ័យព្បកាស (អែក្

ជាប់រនធតចូ) បានបញ្ចប់ រហើយ

បានរធវើ បចចុបបនែភារ និងបនត

អភិវឌ្ឍបកនថម 

- Module Single Invoice បាន

ោក់្ឱ្ររព្បើព្បាស់ទ្ទូាំងព្បរទ្ស

90%     
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រហើយបានរធវើ បចចុបបនែភារ និង

កថទាំ 

- Module Street Survey បាន

ោក់្ឲ្ររព្បើព្បាស់ និងបនតអភិវឌ្ឍ

បកនថម 

- Module E-Payment ក្ាំរុង

អភិវឌ្ឍន ៍

- Module សវនក្មមបានោក់្ឲ្រ

រព្បើព្បាស់ និងបនតអភិវឌ្ឍបកនថម 

- Module ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុរនធ

ក្ាំរុងអភិវឌ្ឍន ៍
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១១.២.១២-រ ៀបចាំអនុវតតកា 

េុបរចាេកា ចុះបញ្ា ី (De-

registration) ចាំរាះសហ

ព្ោសកដេបាត់ខ្្តន មិនមក្

ោក់្េិខិ្តព្បកាសរដើមបីព្គ្ប់

ព្គ្ងបញ្ា ីអែក្ជាប់រនធច នត និង

រធវើសុព្កឹ្តនូវបញ្ា ីអែក្ជាប់រនធ

កដេមានសក្មមភាររតិ

ព្បាក្ដ 

      អែក្ជាប់រនធច នតកដេបាត់ខ្្តន មិនមក្ោក់្េិខិ្ត

ព្បកាស ព្តូវបានចុះព្តតតរនិតិរ 

-ព្កុ្មកា ងា អរងកតសហព្ោស

ក្ាំរុងចុះព្តតតរនិតិរ កា ចុះបរញ្ា ើ

សា ររើរនធ បសអ់ា ីវក្មមោា នរៅ

រា ធានភីែាំររញ-តាម យៈព្កុ្ម

កា ងា ចុះបញ្ា  ីបានព្តតតរនិតិរ

រេើសហព្ោសកដេមានភារមិន

ព្បព្ក្ត ី

100%     



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

26 
រសចក្តីព្ាង 

១១.២.១៣- រ ៀបចាំបរងកើត

កា ធោេយ័នតេ់រត័ម៌ានតាម

ទ្ ូសរា (Call Center) 

      ភាែ ក់្ងា នតេរ់ត័ម៌ានតាមទ្ ូសរាព្តូវបានបណតុ ះប

ណាត េ 

-រសចក្តីព្ាងព្បកាសសត ីរកីា 

រ ៀបចាំ និងកា ព្បព្រតឹតរៅនន

នាយក្ោា នរសវាអែក្ជាប់រនធ និង

បាំណេុ ព្តូវបានោក្ ់នូថាែ ក់្

ដឹក្នាាំអរដ រនិតិរ សរព្មច 

-កា បរងកើតព្កុ្មកា ងា  Call 

Center តាម យៈេិខិ្តបងាគ ប់

កា រេខ្១៤៤៩៦ 

-បានរ ៀបចាំកននកា បណតុ ះបណាត

េ រោយមាន ាំនយួរ ីាំនាញកា 

ស ុយកអត និងសរព្មចបានជា

រោេកា ណ៍ ួចរហើយ រោយ

រព្ោងនឹងរ ៀបចាំ 

បណតុ ះបណាត េរៅដាំណាចឆ់្ែ ាំ

២០១៦។ 

80%  ង់ចាាំកា សរព្មចចាំរាះកា 

បរងកើតកា ធោេ័យ  Call 

Center ជាន្ូវកា រោយ

ព្បកាស បស់ក្សហវ 

  

១១.២.១៤- រ ៀបចាំបរងកើត

កា ធោេយ័ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងសាធា 

ណៈ 

      រសចក្តីព្ាងព្បកាសព្តូវបានរនិតិរសរព្មចរោយ 

ក្សហវ 

រសចក្តីព្ាងព្បកាសសតរីីកា 

រ ៀបចាំ និងកា ព្បព្រតឹតរៅនន

នាយក្ោា នរសវាអែក្ជាប់រនធ និង

បាំណេុ ព្តូវបានោក្ ់នូថាែ ក់្

ដឹក្នាាំអរដ រនិតិរ សរព្មច 

80%     
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១១.២.១៥- រ ៀបចាំបរងកើតបញ្ា 

រិរព្ោះរោបេ់រនធ រៅតាម

សាខារនធោ ខ្ណឌ  

      បញ្ា ព្តូវបានោក្ឲ់្ររព្បើព្បាស់ ៣សាខារនធោ 

ខ្ណឌ បនាា ប់ 

-បញ្ា សាខារនធោ ខ្ណឌ ចាំកា 

មន បានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ព្បមាណ

ជា៨០% 

-បញ្ា សាខារនធោ ខ្ណឌ ដូន

ររញ បានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ព្បមាណ

ជា១០% 

50% ព្តូវកា ររេរវលារព្ចើនសាំ

រាប់កា រ ៀបចាំ និងសាងសង ់

  

១១.២.១៦-អនុវតតរសៀវរៅ

កណនាាំសត ីរីរសវាអែក្ជាប់រនធ   

      បណតុ ះបណាត េដេ់ម្នតនីតេ់រសវាអែក្ជាប់រនធ

រៅសាខារនធោ រខ្តត 

បានបណតុ ះបណាត េដេ់ម្នតនីតេ់

រសវាអែក្ជាប់រនធរៅសាខារនធ

ោ រខ្តត 

100%     

១១.២.១៧-កក្សព្មតេ

រសៀវរៅកណនាាំសតរីីព្បរភទ្រនធ

នីមួយៗ  

      រសចក្តីព្ាងបនាា ប់រកីក្សព្មតេព្តវូបានោក្់ នូ

ថាែ ក់្ដឹក្នាាំ អរដ 

បានកក្សព្មតេរសៀវរៅកណនាាំ

សត ីរនធរេើព្បាក់្របៀវតស 

100%     
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១១.២.១៨-រ ៀបចាំនិងោក់្ឱ្រ

អនវុតតនវូយុទ្ធសា្សតរព្ងឹងរស

វាអែក្ជាប់រនធកដេមានេក្េ

ណៈព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយក្ែងុរនាះ

 ួមមានយនតកា សព្មបសព្មតេ

 វាងថាែ ក់្ក្ណាត េនងិអងគភារ

មូេោា ន, ក្មមវធធីនតេ់រសវាអែក្

ជាប់រនធ, កា បណតុ ះបណាត េ

ព្កុ្មម្នតីបរងាគ េកដេមាន

 ាំនាញរសវាអែក្ជាប់រនធនិង

កា នសរវនាយ។េ។ 

      បនតព្សាវព្ជាវបកនថមរោយរ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ 

រេើក្ ទ្ី៣ 

បានសិក្ាព្សាវព្ជាវបកនថមរោយ

រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍ រេើក្ទ្៣ី 

100%     

១១.២.១៩-ព្តតតរនិតិរនិងតាម

ោនកា រនា អែក្ជាប់រនធតាម

សាខារនធោ រខ្តត-ខ្ណឌ  

      តាមោន និងព្តតតរនិតិរកា រនា អែក្ជាប់រនធ បប

រៅ៉ាកា តាមសាខារនធោ រខ្តតចាំននួ ៦បនាា ប់ 

បានតាមោន និងព្តតតរនិតិរកា 

រនា អែក្ជាប់រនធ បបរៅ៉ាកា  រៅ

តាមសាខារនធោ រខ្តត អនរុលាម

តាមចាប់ហិ ញ្ញវតថឆុ្ែ ាំ២០១៦ 

កដេបានេុបរចាេ បបរៅ៉ាកា

 ។ 

100%     



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

29 
រសចក្តីព្ាង 

១១.២.១រ ៀបចាំកក្េមអរោេ 

នរោបាយព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ

សមបតតិ ដាចាំណូេមិនកមន

សា ររើ រនធ 

      រសចក្តីព្ាងចាប់សត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា រព្បើព្បាស់

និងកា ចាតក់ចងព្ទ្ររសមបតតិ ដាព្តវូ 

បានរនិតិរនិងសរព្មចរោយអនត ព្ក្សួង 

រសចក្តីព្ាងចាប់សត ីរកីា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងកា រព្បើព្បាសន់ិងកា 

ចាត់កចងព្ទ្ររសមបតិត ដា (កក្

សព្មតេរៅជាកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ

សមបតតិ)បានោក់្ នូរៅព្កុ្ម

ព្បឹក្ានតីិក្មម បស់ព្ក្.សហវ និង

បានព្ប ុាំរិភាក្ាព្គ្ប់អនត អគ្គ 

នាយក្ោា នកដេាក់្រន័ធ  រដើមបី

ព្បមូេនតុាំ ធាតចុេូបកនថម។ 

សរព្មច

បាន ០% 

មានកា ព្ប ុាំយតឺោ៉ា វរោយ

ថាែ ក់្ ដឹក្នាាំមានកា ងា  វេ់

រព្ចើន 

ោម ន 

១១.២.២រ ៀបចាំកក្េមអរោេ

នរោបាយព្គ្ប់ព្គ្ងនិងកា 

ចាំណូេសាធា ណៈ 

      រសចក្តីព្ាងចាប់សត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិន

កមនសា ររើរនធព្តូវបានព្ប ុាំរភិាក្ា និងរិនតិរ

រេើខឹ្្មសា ចាប់ក្ព្មិតអនត ព្ក្សងួ 

-ោម នសក្មមភារ 

-ចូេ ួមព្ប ុាំអនត អគ្គនាយក្ោា ន

ននាក្ែងុ ព្ក្សួងរសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញ

វតថុរភិាក្ារេើ រសចក្តីព្ាងអនុ

ព្កឹ្តរសត រីីកា ព្គ្ប់ព្គ្ង ចាំណូេ

មិនកមនសា ររើរនធ។ 

សរព្មច

បាន ០% 

ព្កុ្មកា ងា  ាំ នាញជាប់

 វេ់ ចូេ ួមព្ប ុាំរ ៀបចាំរស

ចក្តីព្ាង អនុព្កឹ្តរសត ីរកីា  

រព្ងឹងកា ព្គ្ប់ ព្គ្ងចាំណូេ

មិនកមនសា ររើរនធ។ 

ោម ន 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

30 
រសចក្តីព្ាង 

១១.២.៣ចេូ ួមរ ៀបចាំរធវើ

 វធរសាធក្មមព្រះរា ព្កឹ្តរសត ីរី

េក្េនតិក្ៈគ្តយិតុតននព្គឹ្ះសាថ ន

សាធា ណៈ ដាបាេ 

      ចូេ ួមរ ៀបចាំនិងនតេរ់ោបេ់រេើអនុព្កឹ្តរសត រីី

កា បរងកើត គ្.ស.  ាក់្រន័ធនឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ

សមបតតិ ដា  បស់ព្គឹ្ះសាថ នចាំននួ ៥/៣០ 

កិ្ចចកា រនះព្តូវបានបញ្ចូនរៅ

រព្កាមកា ព្គ្ប់ព្គ្ង បស់អគ្គ

នាយក្ោា នថវធកានិងព្តូវរនិតិរ នត

េ់រោបេ ់រោយព្កុ្មកា ងា 

បរចចក្រទ្ស រដើមបីរ ៀបចាំរធវើ

 វធរសាធនក្មមចាប់ និងកក្កព្ប 

េិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុតសព្មាប់

ព្គ្ប់ព្គ្ង សហព្ោសសាធា ណៈ

និងព្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ 

សរព្មច

បាន 0% 

មិនមានកា រេើក្សាំរណើ

រីសាមីព្គឹ្ះសាថ នរធវើវធរសាធន

ក្មមសត ីរីកា រ ៀបចាំនិង

ព្បព្រឹតតរៅ  បស់ គ្.ស.  

ព្តូវរោះព្សាយរោយ

ព្កុ្មកា ងា  បរចចក្ទ្ស 

និងមានកា  ាំ ុញរីព្ក្

សួងអាណារាបាេ ប

រចចក្រទ្ស។ 

១១.២.៤ចេូ ួមរ ៀបចាំរធវើ

 វធរសាធក្មមព្រះរា ព្កឹ្តរសត ីរី

េក្េនតិក្ៈគ្តយិតុតននព្គឹ្ះសាថ ន

សាធា ណៈ ដាបាេ 

      រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង និងអនុម័តែរោេកា ណ៍

កណនាាំេមអតិអាំរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ 

សមបតតិ ដា  បស់ព្គឹ្ះសាថ នសា ធា ណៈ ដាបាេ 

ក្ាំរុងសិក្ារ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង

សារាច កណនាាំសត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់ព្គឹ្ះសាថ នសា

ធា ណៈ ដាបាេ។ 

សរព្មច

បាន ២០% 

ព្តូវ ងច់ាាំចាប់សត រីីកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា។ 

ោម ន 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

31 
រសចក្តីព្ាង 

១១.២.៥ចេូ ួមរ ៀបចាំរធវើ

 វធរសាធក្មមចាប់សត ីរេីក្េនតិក្ៈ

ទ្រូៅននសហព្ោសសាធា ណៈ 

      តាក់្កតងរសចក្តីព្ាងចាប់ថមីមតងមួយមាព្តាៗ

សិក្ាេក្េនតិក្ៈននសហព្ោសសា ធា ណៈ និង

ភាគ្ក្មមសាធា ណៈព្រមទាំងសហព្ោសសាធា 

ណៈកដេរបាះរោយ IPO 

បានបញ្ចប់កា រ ៀបចាំកិ្ចចព្ប ុាំ

រិភាក្ាសត ីរកីា រព្ងឹងកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

 បស់សហព្ោសសាធា ណៈព្រម

ទាំងបានបញ្ចប់ បាយកា ណ ៍នូ

ផ្ក្ឧតតមរទ្ស ដា 

ម្នតី ួចរាេ់។ 

សរព្មច

បាន ២០% 

ព្តូវរធវើកា សិក្ាមូេធាតុ

ចូេរីសហព្ោសសាធា 

ណៈទាំងអស់បកនថមរទ្ៀត 

ោម ន 



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

32 
រសចក្តីព្ាង 

១១.២.៦រធវើកា សិក្ានងិ

រ ៀបចាំេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងអងគភារនិ

តិបុគ្គេសាធា ណៈ 

      ក្ាំណតអ់ងគភារ ដាឫអងគភារនតិិបុគ្គេសាធា ណៈ   

កដេមានេក្េណៈសមបតតិព្គ្ប់ព្ោនស់ព្មាប់រេើក្

រោបេ ់នូព្ក្សួង-សាថ នប័ណណ រដើមបកីព្បក្ាយ

រៅជា គ្.ស.  

បានបញ្ចប់ បាយកា ណរ៍ី

របសក្ក្មមចុះរៅរៅកាន់ព្ក្សួង

ឧសាហក្មមនិងសិបបក្មមរដើមបី

ព្បមូេនតុាំផ្ក្សា ទក់្ទ្ងនឹងអងគ

ភារនតីិបុគ្គេកដេ ក្ចាំណូេ

និងចាត់កចងរព្បើព្បាស់ចាំណូេ

រនាះក្ែងុកា រធវើអា ីវក្មមនគត់នគង់

ទ្ឹក្សាអ តដេ់ព្បជារេ ដារៅ

តាមរខ្តត/ព្កុ្ងកដេសថតិរព្កាម

ឱ្វាទ្ ព្ក្សួង ព្រមទាំងក្ាំរុង

រ ៀបចាំរបសក្ក្មមចុះរៅរនិតិរ

ជាក់្កសតងនវូកា រធវើអា ីវក្មមនិង

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់

អងគភារ ោា ក្ ទ្ឹក្តាមរខ្តត/ព្កុ្ង

រដើមបីជាមូេោា នក្ែងុកា ក្ាំណត់

នវូេក្េណៈសមបតតិក្ែងុកា  ព្មុញ

ឱ្រក្ាយជា គ្.ស.  ឬស.ស. ។ 

សរព្មច

បាន ៥០% 

ព្កុ្មកា ងា  ាំ នាញមិនមាន 

ររេរវលាព្គ្ប់ព្ោន ់

ោម ន 
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១១.២.១ រនិតិរ និងកក្េមអ

កា  ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដា

 បស់ ក្សហវ ព្បក្បរោយ

ព្បសិទ្ធភារ 

       វធធាន និងនតីិវធធីេមអតិសត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររ

សមបតតិ ដាព្តវូបាន នសរវនាយ កណនាាំ នងិោក់្ឱ្រ

អនវុតត 

មិនទន់សរព្មចបាន ០.០០%  ង់ចាាំព្ក្បខ័្ណឌ  ួម (នាយក្

ោា នមិនអាចបា៉ានស់ាម នដឹង

ថាអនុព្កឹ្តរសត ីរកីា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមន

សា ររើរនធរនះោក់្ឱ្រអនុវតត

រៅររេណា) 

រសែ ើសុាំរនាររេ ងច់ាាំ

អនុព្កឹ្តររនះោក់្ឱ្រអនុ

វតតសនិ 
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១១.២.២ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់កា បនតកក្េមអរោេ

នរោបាយនិង ដាបាេគ្យ 

រនធោ និងចាំណូេមិនកមន

សា ររើរនធនិងព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

      មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ នូតាមកននកា   បាននតេ់ព្បឹក្ាចាប់រេើេិខិ្ត

បទ្ោា នគ្តយិតុត ០៥ តាមសាំរណើ

 បស់អគ្គនាយក្ោា នព្ទ្ររសមបតតិ

 ដាអគ្គនាយក្ោា នគ្យនិង ោា ោ  

និងអគ្គនាយក្ោា នរនធោ  សថ តិ

ក្ែងុព្ក្បខ្ណឌ ននកា កក្េមអរោេ

នរោបាយនិង ដាបាេគ្យ រនធ

ោ និងចាំណូេមិនកមនសា ររើ

រនធនិងព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

៨០.០០% កា ក្ាំណតស់ូចនាក្ ដូរចែះ 

រិបាក្អនុវតត និងរុាំអាចអនុ

វតតបាន រោយរហតុរុាំនតេ់

នូវភារជាមាច ស់ដេន់ាយក្

ោា ននតីកិ្មម/រេខាធកិា 

ោា នព្កុ្មព្បឹក្ានតីិក្មម ក្ែងុ

កា សរព្មចនូវសូចនាក្ 

កដេបានោក្់រចញ រោយ

កា សរព្មចសូចនាក្ រនះ 

អាព្សយ័ទាំងព្សងុរេើវឌ្ឍន

ភារនិងកា ក្ាំណតអ់ាទ្ិភារ

 បស់អគ្គនាយក្ោា ន

បរចចក្រទ្សាក់្រន័ធ 

រសែ ើបតូ សចូនាក្ រៅជា 

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ 

តាម យៈររេ ដូចខាង

រព្កាម៖១. រព្កាម ១០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ២ សបាត

ហ៍២. រី ១០ រៅ ៣០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

ហ៍៣. ៣០ ព្បកា /

មាព្តា ដេ់ ៦០ ព្បកា /

មាព្តា៖ ៦ សបាត ហ៍

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា 

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨ 

សបាត ហ៥៍.១០០ ព្បកា /

មាព្តារែើងរៅ៖ ១០ ស

បាត ហ៍” 
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១១.២.២ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់កា បនតកក្េមអរោេ

នរោបាយនិង ដាបាេគ្យ 

រនធោ និងចាំណូេមិនកមន

សា ររើរនធនិងព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

       បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកីា  នតេ់មតិព្បឹក្ា

ចាប់ព្បចាាំព្តមីាស និងព្បចាាំឆ្ែ ាំព្តវូបានរ ៀបចាំ

និងរោ រ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំបានរ ៀបចាំ ០.០០%  បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតកិ្ចច

សហកា រីអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធ 

  

១១.៣. រព្ងឹងកា រាក្ ណ ៍

ចាំណូេ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. រោេ

ន/បា គ្យ 

រនធោ  

ឧសាហក្មម

ហិ ញ្ញវតថុ  

ព្ទ្ររសមបតតិ

 ដា ព្ក្សួង

សាថ ប័ន 

១.កននកា រាក្ ណច៍ាំណូេព្តូវបានរ ៀបចាំជាព្តី

មាស និងព្បចាាំឆ្ែ ាំ និងមានភារសុព្កឹ្តរ ក្ែងុ

 ងវង់+/-៥% 
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១១.៣.១.រព្ងឹង និងកក្េមអម៉ាូ

កដេរាក្ ណ៍ចាំណូេឱ្រ

កាន់កតមានសុព្កឹ្តភារ  

      ៣. ម៉ាូកដេរាក្ ណច៍ាំណូេព្តូវបានកក្េមអ  -គ្ម្ាត វាងកា រាក្  នងិកា អនុ

វតតចាំណូេឆ្ែ ាំ២០១៥ មាន ក្ព្មិត

ទប មិនទមទ ឱ្រមានកា កក្

េមអម៉ាូកដេរនាះរទ្ (សូមរនិតិរ

 បាយកា ណក៍ដេបាន រាយ

កា ណ៍ នូរេខាធិកាោា ន) ព្កុ្ម

កា ងា នងឹបនតតាមោនសព្មាប់

ឆ្ែ ាំ២០១៦ បនតរទ្ៀត 

សរព្មច

បាន100% 
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១១.៣.២. រ ៀបចាំសកិាេ សាលា

ប្ញ្ហា បចាំរណះដឹងសត ីរកីា 

រាក្ ចាំណូេដេ់អងគភារ

ព្បមូេចាំណូេ  

២០១៦ ២០១៨ ន.មា៉ា ព្កូ្ និង 

សា ររើរនធ 

១. សកិាេ សាលាប្ញ្ហា បចាំរណះដឹងដេ់អគ្គ

នាយក្ោា ន ព្បមូេចាំណូេាក់្រន័ធព្តូវបាន

រ ៀបចាំ 

-សិកាេ សាលាប្ញ្ហា បចាំរណះដឹង

ដេ់អគ្គនាយក្ោា នព្បមូេ 

ចាំណូេាក់្រន័ធមិនទន់ព្តវូបាន

រ ៀបចាំ 

សរព្មច

បាន 0% 

-ព្កុ្មកា ងា មានភារ វេ់

ជាមួយនឹងកា ងា អាទ្ិភារ

មួយចាំននួ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំ

ព្ក្សួង តព្មូវឱ្ររ ៀបចាំក្ែងុ

ព្តមីាសទ្៣ី (នាាំឱ្រមានកា 

រនា ររេកា រ ៀបចាំសិកាេ

សាលា)៖១. បាយកា ណ៍

តាមោនវឌ្ឍនភារមា៉ា ព្កូ្

រសដាកិ្ចចក្មពុជា៖ ចេូ ួមកក្

តព្មូវ  បាយកា ណ៍,បញ្ចប់

កា បក្កព្បនិងរ ៀបចាំសកិាេ

សាលានសរនវនាយ នូ

សាធា ណ ន២.ចេូ ួម

រ ៀបចាំសកិាេ សាលារិរព្ោះ

រោបេអ់ាំរីវធស័យអាទិ្ភារ

សាំខាន់ៗចាំននួ០៣ ( វធស័យ

អប់ ំ,  វធស័យរហោា  ចនាស

មព័នធ និងវធស័យ ាំនាញ skill) 

កដេរព្បើព្បាសស់ព្មាប់ជា

ធាតចុេូព្ក្បខ្ណឌ ថវធកាឆ្ែ ាំ 

២០១៧ 

រសែ ើសុាំរេើក្កា រ ៀបចាំ

សិកាេ សាលារនះ រៅក្ែងុ

ព្តមីាស ទ្៤ី 
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១១.៣.២. រ ៀបចាំសកិាេ សាលា

ប្ញ្ហា បចាំរណះដឹងសត ីរកីា 

រាក្ ចាំណូេដេ់អងគភារ

ព្បមូេចាំណូេ  

      សិកាេ សាលាសតរីកីា រ ៀបចាំទ្ព្មង់រាក្ ណ៍

ចាំណូេមិនកមនសា ររើរនធដេ់ព្ក្សួង សាថ ប័ាក់្

រ័នធព្តូវបានរ ៀបចាំ 

-សិកាេ សាលាសតរីីកា រ ៀបចាំ

ទ្ព្មង់រាក្ ណច៍ាំណូេមិនកមន

សា ររើរនធដេ់ព្ក្សួងសាថ ប័ាក់្

រ័នធមិនទន់ព្តូវបានរ ៀបចាំ 

សរព្មច

បាន 20% 

-ទ្ព្មង់រាក្ ណច៍ាំណូេមិន

កមនសា ររើរនធកដេរនាើព្ត

ែប់រោយអគ្គនាយក្ោា ន

ព្ទ្ររ ដានិងចាំណូេមិនកមន

សា ររើរនធមានេក្េណៈមិន

ព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយសព្មាប់រព្បើ

ព្បាស់ជាធាតចុូេ-ក្ងវះកា 

សហកា  និង កា រឆ្្ើយតប

ឱ្រទន់ ររេរវលា បស ់ន

បរងាគ េននអគ្គនាយក្ោា ន

ព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងចាំណូេ

មិនកមនសា  ររើរនធ៖ ោម ន

កា រឆ្្ើយតប នឹងសាំរណើសុាំ

រធវើកិ្ចចរភិាក្ា និងរនរេ់

បកនថម (បាន CC ម្នតី

រេខាធកិា ោា នអាំរសីា រអ

ែិចព្តនូចិរនះនងកដ ) 

-រសែ ើឱ្រមានកិ្ចចសហកា 

បកនថមរទ្ៀតរីអែក្ាក់្ 

រ័នធ (បកនថមរកីា  យួ

សព្មបសព្មតេ បស់ ន

បរងាគ េ) រៅក្ែងុអគ្គ

នាយក្ោា នព្ទ្ររ ដា និង

ចាំណូេមិនកមនសា ររើ

រនធ 
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១១.៣.៣. រព្ងឹងកា រនិតិរ 

និងវាយតនម្មា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចច 

ព្បក្បរោយកា វធភាគ្ព្គ្ប់

រព្ជាងរព្ជាយ  

      ២.  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្បចាាំឆ្មាសទ្ ី១ សត ីរី

សាថ នភាររសដាកិ្ចចព្បក្បរោយកា វធភាគ្ព្គ្ប់

រព្ជាងរព្ជាយព្តវូបានរ ៀបចាំ 

- បាយកា ណ៏វាយតនម្វឌ្ឍនភារ

មា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចចាក់្ក្ណាត េ ឆ្ែ ាំ

២០១៦ (CMM)ព្តូវបានរ ៀបចាំ

រែើងនិងរចញនាយជាសាធា 

ណៈ-មក្ដេរ់រេរនះ  បាយ

កា ណ៏វឌ្ឍនភារមា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចច

ទាំងភាសាកខ្ម  និងអងរ់គ្ស្ព្តូវ

បានោក់្បញ្ចូេក្ែងុរគ្ហទ្ាំរ័ 

 បស់ព្ក្សួងរសដាកិ្ចច និងហិ ញ្ញ

វតថ ុ

សរព្មច

បាន

១០០% 

១) កា ងា រនះជាកា  ងា 

រេើក្ទ្១ី បស់ព្កុ្មកា ងា 

ដូចរនះព្កុ្មកា ងា ព្តូវចាំ

ណាយររេរព្ចើនរេើកា កក្

សព្មតេទាំងទ្ព្មង ់និង ខឹ្្ម

សា កដេព្តូវោក់្ បញ្ចូេខ្

ណៈកដេព្កុ្ម កា ងា មាន

ចាំននួតិចនាក់្២) ភារមាន

ក្ព្មិតនន ទិ្នែន័យសូចនាក្  

និងអនុវធសយ័មួយចាំននួក្ែងុ

រសដាកិ្ចច  កដេមិនអាច

រឆ្្ើយតបបានរៅនងឹតព្មូវ

កា វធភាគ្រៅររេខ្្ះ៣) 

កា មិនព្រមទ្ទួ្េ ួបរដើមបី

នតេន់ូវរត័៌ មានាក់្រន័ធនិង

ទ្ិនែនយ័រនសងៗរសីាំណាក្់

អែក្ាក់្រន័ធមួយចាំននួទាំងរី

 វធស័យផ្ក្ ននិង ដា  
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១១.៣.៤. រព្ងឹងកា វធភាគ្ក្ែងុ

កា រនិតិរ និងកា វាយតនម្រី

កា ព្បមូេចាំណូេ  

      ២.  បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្បចាាំឆ្មាសសត ីរី កា 

ព្បមូេចាំណូេព្តូវបានរ ៀបចាំ 

- បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្បចាាំ

ឆ្មាសសត ីរកីា ព្បមូេចាំណូេ 

ព្តូវបានរ ៀបចាំ (កនែក្សា ររើរនធ

ក្ែងុ បាយកា ណ័ CMM) 

សរព្មច

បាន

១០០% 

    

១១.៣.១. រព្ងឹងព្បសិទ្ធភារ

នន កា រាក្ ណ៍ចាំណូេគ្យ 

      េទ្ធនេព្បចាាំព្តមីាសទ្៣ី ព្តូវបានបូក្ស ុប 

វាយតនម្ និងកក្សព្មតេកា រាក្ ណស៍ព្មាប់ព្តី

មាសទ្៤ី 

-បានបូក្ស ុប និងវាយតនម្េទ្ធ

នេព្បចាាំព្តមីាសទ្៣ី និង                                                                                                                                                                                                                                                                

កក្សព្មតេកា រាក្ ណស៍ព្មាប់

ព្តមីាសទ្ី៤ 

50%     

១១.៣.១-រ ៀបចាំាំគ្ាំ ូរាក្ ណ ៍

និងវធភាគ្ចាំណូេរនធោ ឲ្រ

មានសងគតភិារជាមួយសតងោ់ 

អនត ជាតិ  

      គ្ាំ ូរាក្ ណច៍ាំណូេរនធោ ព្តូវបានសាក្េបង

និងរនិតិរសរព្មចក្ែងុក្ព្មិត ព្កុ្មកា ងា  

គ្ាំ ូរាក្ ណច៍ាំណូេរនធោ ព្តូវ

បានសាក្េបង និងរនិតិរ ោក់្

ឲ្រអនុវតត និងកក្េមអឲ្រកា 

រាក្ ណ៍កានក់តមានសុព្កឹ្តភារ 

100%     
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១១.៣.២- រ ៀបចាំទ្និែនយ័ឲ្រ

រៅជា Centralized 

Database សព្មាប់អគ្គនាយក្

ោា នរនធោ  

      រិនតិរកក្េមអ ទ្និែនយ័-រត័ម៌ានអែក្ជាប់រនធ 

សព្មតេដេក់ា រព្បើព្បាស់ក្ែងុកា ងា សវនក្មម 

- បាន Centralized ទ្និែន័យ-

រ័តម៌ានអែក្ជាប់រនធ 

ព្គ្ប់Modulesរនធ (online) 

កដេបានោក្់ដាំរណើ កា  

- ទ្ិនែន័យ-រត័ម៌ានអែក្ជាប់រនធ 

(offline) រៅកតបនតរធវើសមាហ 

ណក្មម 

(Manually Integrated) 

80%   -រសែ ើសុាំថវធកាឱ្របានព្គ្ប់ 

ព្ោនន់ិងទន់ររេរវលា 

១១.៣.១-រព្ងឹងព្បសិទ្ធភារនន

កា រាក្ ណច៏ាំណូេ និងកា 

អនវុតតកននកា ចាំណូេឱ្រ

សរព្មចបានយក្មូេោា នឆ្ែ ាំ

២០១៥ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គនាយក្

ោា ន

ឧសាហក្មម

ហិ ញ្ញវតថ ុ

េទ្ធនេននកា រាក្ ណច៏ាំណូេព្បចាាំឆ្ែ ាំ 

នីមួយៗ 

បានបញ្ចប់កា រាក្ ណច៏ាំណូេ

ព្បចាាំឆ្ែ ាំ២០១៧-២០១៩ ជា

រិរសសបានបញ្ចប់កា រាក្ ណ៏

ចាំណូេសព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០១៧ ។ 

១០០.០០%     

១២. បនតរព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ង

បាំណេុ 

២០១៦ ២០១៨   កា ព្គ្បព់្គ្ងបាំណេុព្តវូសង នងិបាំណេុព្តវូទ 

ក្ែងុឆ្ែ ាំព្បក្បរោយព្បសទិ្ធភារ 

        

១២.១. អនុវតតយុទ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្បក្បរោយ

ស័ក្តិសិទ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ថវធកា ១.យុទ្ធសា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្តូវបានអនុវតត

ព្បក្បរោយស័ក្តិសទិ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ 
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១២.១.១ រព្ងឹងកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

បាំណេុព្តូវទ ក្ែងុឆ្ែ ាំ 

      កា អនុវតតព្បមូេបាំណេុព្តូវបានចាប់រនតើមអនុវតត -បានរចញេិខិ្តអរញ្ា ើញព្កុ្ម

ហ នុចាំននួ៣មក្ ាំ ះបញ្ា  ីនិង

បាំររញកាតរវកិ្ចចរនធនិងអា ក្។ 

-ព្កុ្មហ ុនទាំង៣បានមក្បាំររញ

កាតរវកិ្ចចរនធនិងអា ក្ ួចរាេ ់

100%     

១២.១.១. រ ៀបចាំសតងោ់ នតីិ

 វធធី ព្បតិបតតិកា  សព្មាប់កា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុសាធាណៈ 

រោយ ួម បញ្ចូេនូវនតីិវធធី

ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងតាមោនហានិ

ភ័យបាំណេុសាធា ណៈ 

      សូ២íរសចក្តីព្ាងព្តូវបានរនិតិររៅក្ែងុនាយក្

ោា ន 

បានព្បមូេ និងចងព្ក្ង ផ្ក្សា  

និងទិ្នែនយ័ ាក់្រន័ធ 

100%     

១២.១.១. រ ៀបចាំ និងរបាះ

នាយនាយព្រតឹតប័ព្តបាំណេុ 

២០១៦ ២០១៨ នា.សហ

ព្បតិបតតិកា 

និងព្គ្ប់ព្គ្ង 

បាំណេុ 

សូ១៖ រសចក្តីព្ាងព្រតឹតប័ព្តបាំណេុព្តូវបាន

រ ៀបចាំ 

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង ព្រតឹតិបព្ត

សថតិិបាំណេុ សាធា ណៈ រេខ្

រ ៀង ទ្២ី (Volume 2) 

100%     
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១២.១.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់កា អនវុតតយុទ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្បក្បរោយ

ស័ក្កិសិទ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ 

      មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ នូតាមកននកា   មិនមានសាំរណើសុាំមតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយុទ្ធ

សព្មាប់កា អនវុតតយុទ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្បក្បរោយ

ស័ក្តិសិទ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ 

០.០០% កា ក្ាំណតស់ូចនាក្ ដូរចែះ 

រុាំអាចអនុវតតបាន រោយ

រហតុរុាំនតេន់ូវភារជាមាច ស់

ដេន់ាយក្ោា ននតីកិ្មម/

រេខាធិកា ោា នព្កុ្មព្បឹក្ា

នតីិក្មម ក្ែងុកា សរព្មចនូវ

សូចនាក្ កដេបានោក្់

រចញ រោយកា សរព្មចសូច

នាក្ រនះ អាព្ស័យ

ទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍនភារនិង

កា ក្ាំណតអ់ាទ្ិភារ បស់អគ្គ

នាយក្ោា នបរចចក្រទ្សាក់្

រ័នធ 

រសែ ើបតូ សចូនាក្ រៅជា 

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ 

តាម យៈររេ ដូចខាង

រព្កាម៖១. រព្កាម ១០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ២ សបាត

ហ៍២. រី ១០ រៅ ៣០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

ហ៍៣. ៣០ ព្បកា /

មាព្តា ដេ់ ៦០ ព្បកា /

មាព្តា៖ ៦ សបាត ហ៍

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា 

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨ 

សបាត ហ៥៍.១០០ ព្បកា /

មាព្តារែើងរៅ៖ ១០ ស

បាត ហ៍” 
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១២.១.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់កា អនវុតតយុទ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្បក្បរោយ

ស័ក្កិសិទ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ 

       បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកីា នតេ ់

មតិព្បឹក្ាចាប់ ព្បចាាំព្តមីាសនិងឆ្ែ ាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំនិងរោ រ នូ ថាែ ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំបានរ ៀបចាំ ០.០០%  បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតកិ្ចច

សហកា រីអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធ 

  

១២.២. រ ៀបចាំព្ក្បខ័្ណឌ គ្តិ

យុតតនងិយនតកា សព្មាប់អនវុតត

កា ធានា បស់ ដា 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ថវធកា ១.ព្ក្បខ័្ណឌ គ្តយិតុតនិងព្ក្បខ័្ណឌ សាថ ប័ន ព្រម

ទាំងតនួាទ្ ីនិងកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តវូក្ែងុកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

កា ធានា បស់ ដា ព្តូវបានរ ៀបចាំ និង   អនុវតត

ព្បក្បរោយស័ក្តិសទិ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ 

        

១២.២.១ .រ ៀបចាំរោេ 

នរោបាយសត ីរកីា ធានា បស់

 ដា 

      សូ៣íរសចក្តីព្ាងព្តូវបានកក្េមអ និងោក់្ នូ

ថាែ ក់្ដឹក្នាាំព្ក្សងួ 

បានព្បមូេ, ចងព្ក្ង, និងវធភាគ្

ផ្ក្សា  និងទិ្នែនយ័ាក់្រន័ធ 

100%     
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១២.២.១ នតេ់មតិព្បឹក្ា ចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់រ ៀបចាំព្ក្បខ័្ណឌ គ្តិ

យុតតនងិយនតកា សព្មាប់អនវុតត

កា ធានា បស់ ដា 

      មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ នូតាមកននកា  រុាំមានសាំរណើសុាំមតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយុទ្ធ

សព្មាប់កា អនវុតតយុទ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្បក្បរោយ

ស័ក្តិសិទ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ 

០.០០% កា ក្ាំណតស់ូចនាក្ ដូរចែះ 

រុាំអាចអនុវតតបាន រោយ

រហតុរុាំនតេន់ូវភារជាមាច ស់

ដេន់ាយក្ោា ននតីកិ្មម/

រេខាធិកា ោា នព្កុ្មព្បឹក្ា

នតីិក្មម ក្ែងុកា សរព្មចនូវ

សូចនាក្ កដេបានោក្់

រចញ រោយកា សរព្មចសូច

នាក្ រនះ អាព្ស័យ

ទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍនភារនិង

កា ក្ាំណតអ់ាទ្ិភារ បស់អគ្គ

នាយក្ោា នបរចចក្រទ្សាក់្

រ័នធ 

រសែ ើបតូ សចូនាក្ រៅជា 

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ 

តាម យៈររេ ដូចខាង

រព្កាម៖ 

១. រព្កាម ១០ ព្បកា /

មាព្តា៖ ២ សបាត ហ ៍

២. រី ១០ រៅ ៣០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

ហ ៍

៣. ៣០ ព្បកា /មាព្តា 

ដេ់ ៦០ ព្បកា /មាព្តា

៖ ៦ សបាត ហ ៍

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា 

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨ 

សបាត ហ ៍

៥.១០០ ព្បកា /មាព្តា

រែើងរៅ៖ ១០ សបាត ហ”៍ 
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១២.២.១ នតេ់មតិព្បឹក្ា ចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់រ ៀបចាំព្ក្បខ័្ណឌ គ្តិ

យុតតនងិយនតកា សព្មាប់អនវុតត

កា ធានា បស់ ដា 

       បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកីា នតេ់មតិព្បឹក្ា

ចាប់ព្បចាាំព្តមីាសនិងឆ្ែ ាំព្តូវបានរ ៀបចាំនងិ

រោ រ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំបានរ ៀបចាំ ០.០០%  បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតកិ្ចច

សហកា រីអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធ 

  

១២.៣. រព្ងឹងព្បសិទ្ធភារនន

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្តូវទ 

ក្ែងុឆ្ែ ាំ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.រនធោ 

គ្យព្ទ្ររ

សមបតតិ ដា

ព្ក្សួងសាថ ប័

ន 

១.កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុព្តវូទ ក្ែងុឆ្ែ ាំព្តូវបានអនុ

វតតព្បក្បរោយស័ក្តសិិទ្ធភារនិងព្បសិទ្ធភារ 

        

១២.៣.១-រ ៀបចាំបណតុ ះបណាត

េកា ព្គ្ប់ព្គ្ង និងកា ព្បមូេ

បាំណេុរនធ 

      ម្នតីបាំណេុរនធរៅតាម នាយក្ោា ន/សាខារនធ

ោ រខ្តត-ខ្ណឌ ព្តូវបានបណតុ ះបណាត េ រេើក្ទី្២ 

បានបណតុ ះបណាត េម្នតីបាំណេុ

រនធរៅតាម នាយក្ោា ន/សាខា

រនធោ រខ្តត-ខ្ណឌ រេើក្ទ្ី២ 

100%     
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១២.៣.៣-រ ៀបចាំរោេកា ណ៍

និងេិខិ្តបទ្ោា នកណនាាំសត ីរី

កា រធវើសវនក្មមននាក្ែងុ 

      រសចក្តីព្ាងទី្២ ព្តូវបានរនិតិរសរព្មចក្ព្មិត 

ព្កុ្មកា ងា  

- ថាែ ក់្ដឹក្នាាំ និងម្នតនីននាយក្

ោា នព្តតតរនិតិរបានទ្ទ្េួកា ប

ណតុ ះបណាត េរីរលាក្ Danny L. 

Athanasaw អែក្ ាំនាញកា  បស់ 

OTA អាំរីរសចក្តរីនតើមសវនក្មមននា

ក្ែងុ រសៀវរៅកណនាាំសត ីរសីវន

ក្មមននាក្ែងុ កា បរងកើតរោេ

បាំណងសវនក្មមននាក្ែងុ កា កសវង

យេអ់ាំរីដាំរណើ កា  អវរីៅជាហា

និភយ័ ឧបក្ ណន៍ិងបរចចក្រទ្ស

សមាភ ស និងកា ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងជា

លាយេក្េណអ៍ក្ស សព្មាប់សវន

ក្មមននាក្ែងុ ចាំននួ៣សបាត ហ៍ ចាប់

រីនថាទ្១ី៩ កខ្ក្ញ្ហញ  ដេន់ថាទ្ី០៧ 

កខ្តលុា ឆ្ែ ាំ២០១៦។ 

-ក្ាំរុងរិនតិររេើផ្ក្សា  និង

េិខិ្តបទ្ោា នកដេរទ្ើបទ្ទួ្េ

បានររីលាក្ Danny L. 

Athanasaw អែក្ ាំនាញកា  បស់ 

OTA ដូចខាងរព្កាម៖ 

§ ក្មមវធធីសវនក្មមននាក្ែងុ 

§ ផ្ក្សា កា ងា  (រោេ បាំណង 

ព្បភរ វធសាេភារេទ្ធនេ) 

§ តារាងេទ្ធនេកដេបាន ក្

រ ើញ 

§  បាយកា ណស៍វនក្មមននាក្ែងុ 

50%     
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§ ដាព្កាមននដាំរនើ កា សវនក្មម

ននាក្ែងុ 

- បានចុះព្តតតរនិតិរកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

បុគ្គេិក្ និង ដាបាេ ហិ ញ្ញ តថ ុ

កា អនុវតតបទ្បបញ្ញតតិសត រីីរនធោ  

និងកា ព្បមូេចាំណូេរនធ

សព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០១៥ រៅសាខារនធ

ោ រខ្តតចាំននួ ១១រខ្តត។ 
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១២.៣.១ រនិតិរនិងរ ៀប ចាំ

យនត កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណេុ មិន

កមនសា ររើរនធព្តូវទ ក្ែងុឆ្ែ ាំ

 បស់ក្សហវ 

      រសចក្តីកណនាាំព្តូវបាននសរវនាយ កណនាាំ និង

ោក់្ឱ្រអនុវតត 

មិនទន់សរព្មចបាន ០.០០%  ង់ចាាំព្ក្បខ័្ណឌ  ួម (នាយក្

ោា នមិនអាចបា៉ានស់ាម នដឹង

ថាអនុព្កឹ្តរសត ីរកីា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណូេមិនកមន

សា -ររើរនធរនះោក់្ឱ្រអនុ

វតតរៅររេណា) 

រសែ ើសុាំរនាររេ ងច់ាាំ

អនុព្កឹ្តររនះោក់្ឱ្រអនុ

វតតសនិ 

១៣.រព្ងងឹកា ព្គ្បព់្គ្ង សាច់

ព្បាក្ ់នងិ គ្ណន ី 

២០១៦ ២០១៨   កននកា សាចព់្បាក្ព់្តវូបានអនវុតតព្បក្បរោយស

ក្័តសទិ្ធភារនងិព្បសទិ្ធភារ 

        

១៣.១.បនតកក្េមអ និងរព្ងឹង

កា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក់្ 

(ចាប់រនតើម រីព្បចាាំព្តមីាស/ 

ព្បចាាំកខ្និងឈាន រៅ ក្កា 

រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក់្ព្បចាាំ

សបាត ហ ៍និងព្បចាាំនថា) 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.  ត

នាោ ជាត ិ

១.កននកា សាច់ព្បាក់្ព្តូវបានអនុវតតព្បក្បរោយ

ស័ក្តិសិទ្ធភារ(ចាប់រនតើមរីព្បចាាំព្តមីាស/ ព្បចាាំកខ្

និងឈានរៅ ក្កា រ ៀបចាំកននកា សាច់ព្បាក់្

ព្បចាាំសបាត ហន៍ិងព្បចាាំនថា) 
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១៣.១.១.រេើក្ក្មពស់យនត កា 

ព្គ្ប់ ព្គ្ងសាច់ព្បាក់្រោយមាន 

រោេកា ណ៍ និងនតីិវឯធី

សព្មាប់អងគភារាក់្រន័ធនន

ព្ក្សួងរសដាកិ្ចច និងហិ ញ្ញវតថុ 

និងអងគភារាក់្រន័ធ បស់

ព្ក្សួង សាថ ប័ន រដើមបីបរងកើតកា 

រាក្ ណេ៍ាំហូ សាច់ព្បាក់្ និង

កា រាក្ ណ៍ សមតេុរសាច់

ព្បាក់្ចុងនថា រៅគ្ណនីរទេ

 តនាោ ឱ្រមានភារព្តឹមព្តូវ

និងទន់ររេរវលា 

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ កា រធវើកននកា សាច់ព្បាក់្ ព្បចាាំ

ព្តី មាស ព្តូវបានអនុវតតកាន់កតមានភារ ព្តឹម

ព្តូវ និងឆ្ប់ ហស័រោយសា ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

អាច រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធ Web-based 

Application រដើមបីបញ្ចូេតរួេខ្ កននកា 

ចាំណូេ ចាំណាយបាន រោយរុាំចាាំបាចន់តេ់ ផ្ក្

សា ជា Hard copyមក្អគ្គ.  តនាោ ជាត ិ

-បានបនតរនិតិរនងិតាមោនកា 

បញ្ចូេតរួេខ្កននកា ចាំណូេ 

ចាំណាយ បស់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

ទាំង១០ ក្ែងុព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់

ព្បាក់្ (CMS)។ 

-សរព្មច

បាន 

៩០%-ព្តូវ

បនតអនុវតត

៖-បាន

រនាៀងដា តត់ួ

រេខ្កដេ

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន បាន

បញ្ចូេក្ែងុ

ព្បរ័នធ-ព្តូវ

មានវគ្គប

ណតុ ះបណាត

េរី របៀប

រព្បើព្បាស់

ព្បរ័នធដេ់

ព្ក្សួង សាថ

ប័នទាំង១០ 

មតងរទ្ៀត 

រដើមបីឱ្ររចះ

រព្បើព្បាស់

កាន់កត

ចាស់ និង

សិក្ាកសវង

យេរ់ីបញ្ហា

កា អនុវតតក្ែងុព្បរន័ធ (CMS) 

រៅមានភារខ្វះខាត មិន

ទន់អនុវតតឱ្រព្តឹមព្តូវ និង

ររញរេញ រព្ាះអែក្

បញ្ចូេតរួេខ្ ោត់បញ្ចូេ

កតតួរេខ្កននកា ចាំណូេ

ចាំណាយ ព្បចាាំនាយក្ោា ន

ោត់ មិនបានបញ្ចូេព្គ្ប់

នាយក្ោា នទាំងអស់ក្ែងុអគ្គ

នាយក្ោា នព្ក្សួង សាថ ប័ន។ 

គួ្ កត update ព្បរ័នធ 

(CMS) រដើមបី យួ

សព្មតេ អែក្បញ្ចូេតួ

រេខ្  
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ព្បឈមរនស

ងៗ 
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១៣.១.២.រេើក្ក្មពស់យនតកា 

តាម ោនសមតេុរសាច់ព្បាក់្

ក្ែងុ គ្ណនទីាំងឡាយកដេសថតិ

រព្កាម ចនាសមពន័ធគ្ណនីរទេ

 តនាោ  ួមទាំងព្បាក់្បុរ 

ព្បទនកដេព្គ្ប់ព្គ្ងរោយ

ព្បរ័នធ តនាោ ជាត ិ

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ព្បរភទ្គ្ណនរីៅតាមធនាោ  

ាក់្រន័ធរនសងរទ្ៀត កដេអាចចាត់ទ្ុក្ក្ែងុ ចនា 

សមពន័ធគ្ណនីរទេ ព្តូវបានក្ាំណត ់

បានបនតរនិតិរតាមោនជាព្បចាាំ

រាេ់កា របើក្គ្ណនីព្បរភទ្ 

គ្ណនី បស់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

កដេមានរៅធនាោ ាណិ ា 

ព្តូវបនតអនុ

វតត- គ្ណនី

 បស់ ត

នាោ  រា 

ធានរីខ្តត

មាន៥

ព្បរភទ្ គឺ្

៖១-គ្ណនី

ចាំណូេ ២-

ចាំណាយ 

៣-ចាំណូេ 

ចាំណាយ ុាំ 

សងាក ត់ ៤-

របៀវតស ៥-

ព្បាក់្ក្ក់្

២% 
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១៣.១.៣.រព្ងឹងកា រាក្ ណ៍

េាំហូ សាច់ព្បាក់្ យៈររេ៣

កខ្ ំកិ្េ សព្មាប់ចាំណូេថ វធកា

ជាតិ  

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖វធធីសា្សតកា រាក្ ណ៍េាំហ ូ 

ចូេសាច់ព្បាក់្ យៈររេ៣កខ្ ំកិ្េព្តវូបាន

រព្ងឹងនិងកក្េមអឱ្រកានក់តមានភារព្តឹមព្តូវ 

បានតាមោន រនិតិរ រាក្ ណ៍ 

សាថ នភារសាច់ព្បាក់្ជាព្បចាាំនិង

បានកក្េមអជាបនតបនាា ប់រដើមបីឱ្រ

កាន់កតមានភារសុព្កឹ្តរ 

-សរព្មច

បាន 

១០០% 

-ព្តូវបនតអនុ

វតត 

    

១៣.១.៤.រព្ងឹងកា រាក្ ណ៍

ចាំណូេនិងចាំណាយថ វធកា

រោយសហកា នឹង      អងគ

ភារាក់្រន័ធ បស់ព្ក្សួងរសដា

កិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថ ុនិងព្ក្សួង 

សាថ ប័ន នានា 

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ដាំរណាះព្សាយនិងវធធីសា្សត  រនស

ងៗព្តូវបានយក្មក្អនុវតតរដើមបកីក្េមអ កា 

រាក្ ណ៍ឱ្រកានក់តព្បរសើ  

បានព្បមូេ តាមោន រនិតិរ និង

រាក្ ណស៍ាថ នភារចាំណូេនិង

ចាំណាយ បស់ព្ក្សួង សាថ ប័ន ជា

ព្បចាាំ  

សរព្មច

បាន 

១០០% 

    

១៣.២. បនតរព្ងឹងកា រព្បើ

ព្បាស់ព្បរន័ធធនាោ ព្រមទាំង

សិក្ានិងរនិតិរេទ្ធភារឈាន

រៅអនុវតតកា ទ្ទូតត់ាម E-

Transfer   

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.  ត

នាោ ជាត ិ

១.ព្បតិបតតកិា ចាំណូេ ចាំណាយសាធា ណៈព្តូវ

បានទូ្ទតត់ាម យៈព្បរន័ធធនាោ ររញរេញ 

២.កា សិក្ានងិរនិតិរេទ្ធភាររេើកា ទ្ទូតត់ាម 

E-Transferព្តូវបានបញ្ចប់ និងមាន បាយកា ណ៍

កា សិក្ា 
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១៣.២.១. តាមោនជាព្បចាាំ

កា របើក្នតេ់ព្បាក់្របៀវតសតាម

ព្បរ័នធ ធនាោ  ដេ់ព្ក្សងួ 

សាថ ប័ន សាលារា ធានី រខ្តត 

មនាី  និងអងគភាររា ធាន ីរខ្តត 

កដេមិនទនប់ានអនវុតត 

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖រាេ់បញ្ហា ព្បឈមនងិភារមិន

ព្បព្ក្តីកដេអាចរក្ើតមានចាំរាះដាំរណើ កា របើក្ 

នតេ់ព្បាក់្របៀវតសតាមព្បរន័ធធនាោ ទាំងថាែ ក់្ ក្

ណាត េនិងរា ធានី រខ្តត ព្តូវបានរោះព្សាយ 

តាម យៈកា នតេ់រត័ម៌ាននិងចាំណាតក់ា ភ្ាមៗ 

- បានចុះរបសក្ក្មមរៅ តនាោ 

រខ្តត តនគី្ ឯ រដើមបីរនិតិរនិងតាម

ោនអាំរីព្បសិទ្ធភារកា នតេ់រសវា

ធនាោ ាណិ ាជានដគូ្ដេ់មនាី  

អងគភារនិង តនាោ រខ្តត។ 

- សរព្មច

បាន 

១០០% 

- នឹងបនត

អនវុតតរៅ

តាមរខ្តត

រនសងរទ្ៀត

ដូចបាន

រព្ោងទុ្ក្ 
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១៣.២.២.សិក្ារេីទ្ធភារ

និងវាយតនម្ហានភិ័យរដើមបី

ឈានរៅអនវុតតកា ទ្ទូតត់ាម

ព្បរ័នធ E-Transfer 

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ កា អនុវតតព្បតិបតតិកា ទ្ទូត់ 

តាមព្បរន័ធ E-Transfer ព្តវូបានព្តតតរនិតិរ និង

វាយតនម្ រដើមបីឈានរៅរព្ងីក្កា អនុវតត 

-បានបនតសាក្េបងអនុវតត កា 

ទ្ទូត់ចាំណាយ តាម យៈព្បរន័ធ 

FMIS និង ព្បរន័ធ បស់ NBC 

រដើមបីឈានដេ់ដាំណាក្ក់ាេ

ោក់្ កា ទ្ទូត់ព្បរន័ធ E-

Transfer ក្ែងុ ព្បរ័នធ FMIS 

Production-បានបនតរនិិ

តរេក្េខ្ណឌ  PREFIX រៅក្ែងុ 

MOU ជាមួយ NBC  

សរព្មច

បាន 

១០០% 

    

១៣.៣. រ ៀបចាំយនតកា ព្បមូេ

នតុាំនិងបូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុ

វតតថវធកាគ្រព្មាង បសន់ដគូ្

អភិវឌ្ឍន៍ កដេរៅរព្ៅព្បរន័ធ

 តនាោ  ជា ាំហានៗ និងបនត

រព្ងឹងគ្ណនរីទេ តនាោ  

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវធកា 

(ន/ដា សហ

ព្បតិបតតិកា 

និងបាំណេុ) 

និងអគ្គ.  ត

នាោ ជាត ិ

១.យនតកា ព្បមូេនតុាំនងិបូក្ស ុប បាយកា ណ៍អនុ

វតតថ វធកាគ្រព្មាង បសន់ដគូ្អភវិឌ្ឍន៍ កដេរៅ

រព្ៅព្បរន័ធ តនាោ  ជា ាំហានៗ ព្តូវបានរ ៀបចាំ 

២.គ្ណនរីទេ តនាោ ព្តូវបានបនតរព្ងឹងនិង

រព្បើព្បាស់ររញរេញ 
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១៣.៣.១.ព្តតតរនិតិរតាមោន

គ្ណនកីដេរបើក្រៅធនាោ 

ជាតិ និងធនាោ ាណិ ារៅ

ថាែ ក់្ក្ណាត េ និងថាែ ក់្រា ធានី

រខ្តត 

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ ព្បរភទ្គ្ណនីគ្រព្មាង បស់នដ 

គូ្អភិវឌ្ឍន៍មួយចាំននួរៅធនាោ កាណាឌ្ោី៉ា  

កដេសងស័យថាមានកា  រព្បើព្បាស់មិនព្តមឹព្តូវ 

និងចាំទ្ិសរៅព្តូវបានសិក្ានងិក្ាំណត់មុខ្សញ្ហញ

តាមោន និងព្សាវព្ជាវ 

បានបនតតាមោនគ្ណនីកដេ

របើក្និងរព្បើព្បាសរ់ៅតាម 

ធនាោ ជានដគូ្ 

សរព្មច

បាន 

១០០% 

    

១៣.៤. បនតតាមោនបាំណេុ

ក្ក្សាះ និងអាយកុាេ បស់វា 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.  ត

នាោ ជាត ិ

១.ព្បរ័នធក្ត់ព្តាបាំណេុក្ក្សាះនិងអាយកុាេ

បាំណេុក្ក្សាះមានភារចាសល់ាស់ព្រមទាំង

មានយនតកា ព្តតតរនិតិរព្តឹមព្តូវ 

        

១៣.៤.១.បនតតាមោនកា 

ទ្ទូតអ់ាណតដិរបើក្ព្បាក់្ នូអែក្

នគតន់គង់ ព្ក្សងួ សាថ ប័ន និង

អាយកុាេអាណតត ិ

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ សាថ នភារននកា ទូ្ទតអ់ាណតត ិ

ព្តូវបានរនិតិរេទ្ធភារកក្េមអ រដើមបធីានាកា 

របើក្នតេក់ាន់កតឆ្ប់ ហស័ និងទន់ររេរវលា 

បានបនតទក់្ទ្ង និង ព្មុញសាមីុ

ព្ក្សួងាក់្រន័ធ រដើមបនីតេ់ផ្ក្

សា  ាក់្រន័ធនឹងកា ទ្ទូត់ 

(ឧទហ ណ៍ រត័ម៌ានអែក្ទ្ទ្េួ

នេ) រអាយបានឆ្ប់ ហ័ស 

រដើមបី តនាោ ជាតមិានមូេោា ន

ក្ែងុកា ទូ្ទតរ់អាយទន់ររេរវ

លា។ 

សរព្មច

បាន 

១០០%អនុ

វតតបនត 

    

១៣.៤.២.រ ៀបចាំកា រធវើសមា

ហ ណ ក្មមបាំណេុ និងកសវង

 ក្នតីិ វធធី រដើមបរីធវើបចចុបបនែភារ 

និងក្ត់ព្តាតរួេខ្បាំណេុ

ឱ្របាន ទន់ររេរវលា 

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ ព្បរភទ្រត័ម៌ានទក់្ទ្ងនឹង 

កននកា វធនិរោគ្មូេធននិងរសវាក្មមបាំណេុ 

ព្តូវបានក្ាំណត់ជាមុខ្សញ្ហញ ចាសល់ាស ់

បានរ ៀបចាំព្បមូេនតុាំតរួេខ្ទក់្ 

ទ្ងនឹងកននកា បាំណេុ  

ព្តូវបនតអនុ

វតត 
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១៣.៥. ទ្ទូត់បុរ ព្បទនឲ្រ

បានទន់ររេរវលា 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវធកា

និង 

អគ្គ.  ត

នាោ ជាត ិ

១.ថវធកាបុរ ព្បទន ព្តវូបានទ្ទូត់ ទន់ររេ

រវលា 

        

១៤.កក្េមអកា អនវុតតថវធកា នងិ

រព្ងងឹកា អនវុតតកននកា 

ចាំណាយ 

២០១៦ ២០១៨   ១.កា អនវុតតចាំណាយព្បចាាំព្តមីាសមានភារ េនួ

នងិអាចបា៉ានស់ាម នបាន (ក្ព្មតិេរមអៀងននកា អនុ

វតតមនិរេើសរ៥ី%) 

        

១៤.១. កា រធវើសុខ្ដុមនីយក្មម

 វាងកា អនុវតត វធធាននិងបទ្

បបញ្ញតតសិត ីរេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ 

(IRRPP)និងសតងោ់ នតីិវធធី ួម 

(SOP/PM) 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. េទ្ធ

ក្មមសាធា 

ណៈនិង

ថវធកា  

១.រសៀវរៅកណនាាំសត ីរេីទ្ធក្មមសាធា ណៈ 

(PPM) ព្តូវបានរ ៀបចាំ និងអនុម័តោក់្ឲ្ររព្បើ

ព្បាស់  

        

១៤.១.២-រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាង

រសៀវរៅកណនាាំសតរីេីទ្ធក្មម

សាធា ណៈ (Public 

Procurement Manual-

PPM)  

      រសចក្តីព្ាង PPM 

ទី្១ជា English ព្តូវបានរ ៀបចាំរនិតិររភិាក្ានិង

ផ្ក្ភារ 

-  ាំនាញកា អនត ជាតិក្ាំរុងសិក្ា 

និងរព្បៀបរធៀបរីចាំណចុខុ្សោែ

 វាងIRRPP និង SOP 

សរព្មច

បាន ១៥% 
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១៤.២. បរងកើនកា ព្បកួ្ត

ព្បក ង និងតម្ាភារក្ែងុដាំរណើ 

កា េទ្ធក្មម រោយមានកា ចេូ

 ួមជាសាធា ណៈ  

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. េទ្ធ

ក្មមសាធា 

ណៈ 

១.កិ្ចចេទ្ធក្មមព្បព្រតឹតរៅរោយតម្ាភារ

គ្ណរនយរភារនិងព្បសិទ្ធភារតាម យៈកា 

នសរវនាយ (ក្) កា ព្បកាសរដញនថ្ (ខ្) 

កននកា េទ្ធក្មម (គ្) កា ព្បគ្េ់កិ្ចចសនា និង 

( )េទ្ធនេននកា រោះព្សាយបណត ងឹជាសាធា 

ណៈ  (រគ្ហទ្ាំរ័ )២.គ្ណៈក្មាម ធកិា  រោះ

ព្សាយបណត ឹង តវា សត រីេីទ្ធក្មម ព្តូវបានបរងកើត 

        

១៤.២.១-រធវើកា នសរវនាយកិ្ចច

េទ្ធក្មមសាធា ណៈតាមរគ្ហ

ទ្ាំរ័  បស់អគ្គនាយក្ោា នេទ្ធ

ក្មមសាធា ណៈ (GDPP 

Website) 

      កា ព្បគ្េ់កិ្ចចសនាព្តវូបាននសរវនាយក្ែងុ   

GDPP Website  

        

១៤.២.២-បនតរ ៀបចាំអនុព្កឹ្តរ

សត ីរកីបបបទ្និងនតីិវធធីននកា 

បតឹងនិងកា រោះព្សាយបណត ឹង

តវា  និងវធវាទ្េទ្ធក្មម  

      អនុព្កឹ្តរសត ីរីកបបបទ្និងនតីិវធធីនកា  បតឹងនិងកា 

រោះព្សាយបណត ងឹតវា និងវធវាទ្េទ្ធក្មមព្តូវបាន

នសរវនាយោក់្ ឱ្រអនុវតត 
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រសចក្តីព្ាង 

១៤.២.៣-បរងកើត និងបនតកា 

រ ៀបចាំព្បកាសចាំននួ៦ សព្មាប់

អនវុតតចាប់សត ីរេីទ្ធក្មមសាធា 

ណៈ ួមមាន៖ (១) ព្បកាសសត ី

រីបុរ េក្េណៈសមបតតិ បសអ់ែក្

រដញនថ្(២) ព្បកាសសត ីរកីា 

រធវើចាំណាត់ព្បរភទ្ និងចាំណាត់

ថាែ ក់្អែក្រដញនថ្(៣) ព្បកាស

សត ីរនីតីិវធធីវាយតនម្សាំរណើ

រដញនថ្(៤)ព្បកាសសត ីរកីា ចុះ 

កា  ព្មះនិងកា នសរវនាយ

បញ្ា ីរមម អែក្រដញនថ្(៥) 

ព្បកាសសត ីរកីបបបទ្និងនតីិវធធី

ននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយប

ណត ឹងតវា  និងវធវាទ្េទ្ធក្មម (៦)

ព្បកាសសត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងកិ្ចច

សនា 

      (៤)រសចក្តីព្ាងទី្១ព្បកាសសតរីីកា ចុះ កា 

 ព្មះនិងកា នសរវនាយបញ្ារីមម អែក្រដញនថ្ព្តូវ

បានរ ៀបចាំនិងកក្េមអជារសចក្តីព្ាងទី្២-រសចក្តី

ព្ាងទី្២ព្បកាសសត ីរកីា ចុះ កា  ព្មះនងិកា 

នសរវនាយបញ្ា ីរមម អែក្រដញនថ្ព្តូវបាន ព្ប ុាំរនិិ

តររភិាក្ា-រសចក្តីព្ាងទី្២សត ីរកីា ចុះ កា 

 ព្មះនិងកា នសរវនាយបញ្ារីមម អែក្រដញនថ្ព្តូវ

បានព្ប ុាំរនិតិរ រិភាក្ានងិកក្េមអជារសចក្តី

ព្ាងចុងរព្កាយ និងព្បកាស ោក់្អនុវតត 
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រសចក្តីព្ាង 

១៤.២.៣-បរងកើត និងបនតកា 

រ ៀបចាំព្បកាសចាំននួ៦ សព្មាប់

អនវុតតចាប់សត ីរេីទ្ធក្មមសាធា 

ណៈ ួមមាន៖ (១) ព្បកាសសត ី

រីបុរ េក្េណៈសមបតតិ បសអ់ែក្

រដញនថ្(២) ព្បកាសសត ីរកីា 

រធវើចាំណាត់ព្បរភទ្ និងចាំណាត់

ថាែ ក់្អែក្រដញនថ្(៣) ព្បកាស

សត ីរនីតីិវធធីវាយតនម្សាំរណើ

រដញនថ្(៤)ព្បកាសសត ីរកីា ចុះ 

កា  ព្មះនិងកា នសរវនាយ

បញ្ា ីរមម អែក្រដញនថ្(៥) 

ព្បកាសសត ីរកីបបបទ្និងនតីិវធធី

ននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយប

ណត ឹងតវា  និងវធវាទ្េទ្ធក្មម (៦)

ព្បកាសសត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងកិ្ចច

សនា 

      (៥) រសចក្តីព្ាទ្១ីព្បកាសសតរីីកបបបទ្នងិនតីិ

 វធធីននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយបណត ឹងតវា  និង

 វធវាទ្េទ្ធក្មម ព្តូវបានរ ៀបចាំរែើង- រសចក្តីព្ាងទី្

១ព្បកាសសតរីី កបបបទ្និងនតីិវធធីននកា បតងឹនិង

កា រោះព្សាយបណត ឹងតវា  និងវធវាទ្េទ្ធក្មម ព្តូវ

បានព្ប ុាំរនិតិររភិាក្ានងិកក្េមអជារសចក្តីព្ាង

ទី្២-រសចក្តីព្ាងទី្២ ព្បកាសត ីរកីបបបទ្និងនតីិ

 វធធីននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយបណត ឹងតវា និង

 វធវាទ្េទ្ធក្មម ព្តូវបានព្ប ុាំរនិតិររិភាក្ា និងកក្

េមអជារសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយ និងព្បកាសោក់្

ឲ្រអនុវតត  
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រសចក្តីព្ាង 

១៤.២.៣-បរងកើត និងបនតកា 

រ ៀបចាំព្បកាសចាំននួ៦ សព្មាប់

អនវុតតចាប់សត ីរេីទ្ធក្មមសាធា 

ណៈ ួមមាន៖ (១) ព្បកាសសត ី

រីបុរ េក្េណៈសមបតតិ បសអ់ែក្

រដញនថ្(២) ព្បកាសសត ីរកីា 

រធវើចាំណាត់ព្បរភទ្ និងចាំណាត់

ថាែ ក់្អែក្រដញនថ្(៣) ព្បកាស

សត ីរនីតីិវធធីវាយតនម្សាំរណើ

រដញនថ្(៤)ព្បកាសសត ីរកីា ចុះ 

កា  ព្មះនិងកា នសរវនាយ

បញ្ា ីរមម អែក្រដញនថ្(៥) 

ព្បកាសសត ីរកីបបបទ្និងនតីិវធធី

ននកា បតឹងនិងកា រោះព្សាយប

ណត ឹងតវា  និងវធវាទ្េទ្ធក្មម (៦)

ព្បកាសសត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងកិ្ចច

សនា 

      (៦) រសចក្តីព្ាងទី្១ព្បកាសសត ីរីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកិ្ចច

សនាេទ្ធក្មមព្តូវបានរ ៀបចាំនិងព្ប ុាំរនិតិរ

រិភាក្ានិងកក្េមអជារសចក្តីព្ាងទី្២-រសចក្តី

ព្ាងទី្២ព្បកាសសត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងកិ្ចចសនាេទ្ធ

ក្មមព្តូវបានព្ប ុាំរិរព្ោះរោបេ់ជាមួយសាថ ប័ន

ាក់្រន័ធ-រសចក្តីព្ាងទី្២ព្បកាសសតរីីកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងកិ្ចចសនាេទ្ធក្មមព្តូវបានោក្់ព្ប ុាំរនិិ

តររភិាក្ាកក្េមអជារសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយនងិ

ព្បកាសោក់្ឲ្រអនុវតត 
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រសចក្តីព្ាង 

១៤.២.៧-រ ៀបចាំព្បរន័ធ 

PPMIS Phase-2សព្មាប់

រព្ងឹងកា ព្គ្ប់ ព្គ្ងេទ្ធក្មមសា

ធា ណៈ 

      PPMIS-II ព្តូវបានបនតរ ៀបចាំរោយ 

Consultant 

        

១៤.២.១ រ ៀបចាំេិខិ្តបទ្ោា ន

គ្តិយតុតសត ីរីក្ចិចសព្មបសព្មតេ

 វាងអងគភារថវធកា និងអងគភារ

ហិ ញ្ញវតថុក្ែងុកា រ ៀបចាំកននកា 

េទ្ធក្មម 

      េិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុតព្តូវបានអនុម័ត នសរវនាយ 

កណនាាំ និងោក់្ឱ្រអនុវតត 

មិនទន់សរព្មចបាន ០.០០%  ង់ចាាំព្ក្បខ័្ណឌ  ួម (នាយក្

ោា នមិនអាចបា៉ានស់ាម នដឹង

េិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុតរនះ

ោក់្ឱ្រអនុវតតរៅររេណា) 

រសែ ើសុាំរនាររេ 

១៤.២.១.សិក្ាអាំរតីព្មូវកា 

ននព្បរន័ធរត័ម៌ានវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ង

េទ្ធក្មមសាធា ណៈ (Public 

Procurement 

Management Information 

System - PPMIS) រដើមបីរធវើ

សមាហ ណក្មម មុខ្ងា េទ្ធ

ក្មមនិងកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកិ្ចចសនា 

ជាមួយព្បរ័នធ FMIS ដាំណាក្់

កាេទ្ី២ 

តម៣ តម៣ FMWG (ន.

ោា នរត័ម៌ាន

 វធទ្ា) 

អគ្គនាយក្

ោា នេទ្ធក្មម

សាធា ណៈ 

តព្មូវកា ននព្បរន័ធ PPMIS ព្តវូបានសិក្ានិង

រ ៀបចាំសព្មាប់មុខ្ងា េទ្ធក្មមនិងកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

កិ្ចចសនាក្ែងុព្បរន័ធ FMIS 

ព្កុ្មកា ងា បានសិក្ាអាំរីព្បរន័ធ 

PPMIS ជាមួយអគ្គនាយក្ោា ន

េទ្ធក្មមកដេក្ាំរុងរ ៀបចាំនិងក្

សាងរែើង ប៉ាុកនតហាក់្មិនទន់ជា

ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងេទ្ធក្មមកដេមាន

េក្េណៈសត ់ងោ រៅរែើយ រហើយ

ព្កុ្មកា ងា បានព្សាវព្ជាវមុខ្ងា 

រនះរៅក្ែងុនេតិនេ បស់ 

Oracle កដេ FMIS ក្ាំរុងរព្បើ

ព្សាប់ កដេព្គ្ប់ព្គ្ងកនែក្េទ្ធ

ក្មមនិងកិ្ចសនានងកដ  

100%     
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រសចក្តីព្ាង 

១៤.៣. រ ៀបចាំកននកា 

ចាំណាយព្បចាាំព្តមីាសឲ្រមាន

សុព្កឹ្តរភារ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវធកា  

ព្គ្ប់ព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១.កននកា ចាំណាយព្បចាាំព្តមីាសព្តូវបានរ ៀបចាំ

ព្បក្បរោយសុព្កឹ្តរភារ (ក្ព្មិតេាំរអៀងមិន

រេើសរ+ី/-៥%) 

២.មាន បាយកា ណស៍ត ីរចីាំណាយកដេ បញ្ហា ក់្រី

ក្ព្មិតេរមអៀងព្បចាាំព្តមីាស+/-៥% 

        

១៤.៣.១. រនិតិរ និងរ ៀបចាំ

កននកា ចាំណាយ ព្បចាាំព្តមីាស 

តាមសាថ នភារជាក់្កសតង 

      សូ៣៖ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍ក្មមវធធីចាំណាយព្បចាាំ

ព្តមីាសព្តូវបានកក្េមអ 

បានកក្សព្មតេតារាងក្មមវធធី

ចាំណាយ និងរ ៀបចាំក្មមវធធី

ចាំណូេ-ចាំណាយព្បចាាំព្តមីាសទ្ី

៣  

សរព្មច

បានតាម

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 
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១៤.៣.២ រ ៀបចាំព្បរន័ធក្ត់ព្តា 

អនវុតតចាំណាយថ វធកាក្មមវធធី 

តាមអនុក្មមវធធី ចរងាក មសក្មម 

ភារ បសអ់ងគភារថវធកាននក្

សហវ 

      ក្មមវធធី ចាំណូេ-ចាំណាយតាមព្បរន័ធ 

Worksheet ព្តូវបានព្តតតរនិតិរវាយតនម្ 

-បានព្តតតរនិតិរ និងវាយតនម្រេើ

ដាំរណើ កា  និងេទ្ធនេននកា 

ក្ត់ព្តាដេ់ក្ព្មិតចរងាក ម

សក្មមភាររៅអងគភារទ្ទួ្េ

បនាុក្ហិ ញ្ញវតថុ រដើមបីរ ៀបចាំ បាយ

កា ណ៍វឌ្ឍនភារាក់្ក្ណាដ េឆ្ែ ាំ

២០១៦-ក្ាំរុងនឹងបនតរ ៀបចាំចុះ

ព្តតតរនិតិររមើេតាមអងគភារ

ថវធការេើកា ក្ត់ព្តាតាមព្បរន័ធ 

Worksheetរដើមបីព្តតតរនិតិរ និង

វាយតនម្ព្បចាាំឆ្ែ ាំ (នាយក្ោា ន

នឹងនតេ់ បាយកា ណស៍ត ីរីកា 

ព្តតតរនិតិរនិងវាយតនម្តាម

រព្កាយ) 

៥០.០០% -រៅព្តមីាសទ្៣ីមានភារ

មមាញឹក្ក្ែងុកា រ ៀបចាំ និង

កា ា គ្រព្មាងថវធកាឆ្ែ ាំ

២០១៧-តាមកា វាយតនម្

ររេព្ប ុាំាក់្                                                                                                                                                                                                                                                                

ក្ណាត េឆ្ែ ាំបងាា ញថាអងគ

ភារថវធកាមួយចាំននួមិនទន់

មានជាមាច ស់រេើកា ក្ត់ព្តា

តាមព្បរន័ធសនែិធិរៅរែើយ 

-រសែ ើសុាំបកនថមររេរវលា

ព្តតតរនិតិរ និងវាយតនម្

ដេ់ព្គ្ប់អងគភារថវធកា

ចាំននួ រី ព្តមីាសរទ្ៀត 

គឺ្ព្តមីាសទ្ី៤ ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

និងព្តមីាសទ្ី១ ឆ្ែ ាំ

២០១៧ 

២១. រព្ងងឹកា អនវុតតមាតកិា

ថវធកាថម ីនងិប្ងគ់្ណនថីម ី 

២០១៦ ២០១៨   កា អនវុតតប្ង ់គ្ណនថីម ីនងិចាំណាតថ់ាែ ក្ថ់វធកាថមី

ព្តតវបានអនវុតកររញរេញ ព្បក្បរោយសក័្តសទិ្ធ

ភារនងិព្បសទិ្ធភារ 

        



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

65 
រសចក្តីព្ាង 

២១.១. បនតកក្េមអប្ងគ់្ណនី

ថមី និងចាំណាតថ់ាែ ក់្ថ វធកាថមី

(ភូមិសា្សត ,អងគភារព្បតិបតតិ

និង ដាបាេ,ក្មម វធធីនិងរសដា

កិ្ចច)និងអនវុតតចាំណាតថ់ាែ ក់្បីប

កនថមរទ្ៀត(មុខ្ងា ,មូេនិធនិិង

គ្រព្មាង) 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.   ត

នាោ ជាតិ 

និង ថវធកា 

និង អគ្គ ហ/ិ

វ ដាបាេ

ថាែ ក់្រព្កាម

ជាត ិ

១.ប្ង់គ្ណននីិងចាំណាតថ់ាែ ក់្ថវធកាថមីរ ៀបចាំបាន

 ួចរាេ់សព្មាប់អនុវតត  

២.ចាំណាតថ់ាែ ក់្ភូមិសា្សត , អងគភារព្បតបិតតនិិង

 ដាបាេ, ក្មមវធធី នងិរសដាកិ្ចចព្តូវបានអនវុតត

ររញរេញរៅឆ្ែ ាំ២០១៦ 

        

២១.១.៣. រនិតិរ និងតាម

ោន កា អនុវតតចាំណាតថ់ាែ ក់្ក្មម

 វធធី រៅតាមកា  វធវតដន៍ននកា 

រ ៀបចាំជាក់្កសដង 

      សូ២៖រ ៀបចាំោក់្អនុវតតចាំណាតថ់ាែ ក់្ក្មមវធធីចាំននួ 

១១ ព្ក្សួង-សាថ ប័នបកនថមរទ្ៀត 

ព្ក្សួង-សាថ ប័នចាំននួ ១១ ព្តូវ

បានោក្់ឲ្រអនុវតតចាំណាតថ់ាែ ក់្

ក្មមវធធី 

សរព្មច

បានតាម

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

២១.១.៤. សហកា រ ៀបចាំចង

ព្ក្ងឧបសមព័នធចាំណាតថ់ាែ ក់្អងគ

ភារ ព្បតិបតតិ និង ដាបាេ រៅ

តាមកា  វធវតដន៍ជាក់្កសកង  

      សូ៣íឧបសមពន័ធ ននចាំណាតថ់ាែ ក់្អងគភារ 

ព្បតិបតតនិិង ដាបាេ ព្តវូបាន រ ៀបចាំរេើក្ទ្ី៣ 

បានរ ៀបចាំឧបសមពន័ធននចាំណាត់

ថាែ ក់្អងគភារព្បតិបតតិ និង ដាបា

េរេើក្ទី្៣ 

សរព្មច

បានតាម

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 
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២១.១.១.កក្េមអប្ង់

គ្ណរនយរឱ្រ ព្សបតាមកា 

អនវុតតព្បរន័ធ FMIS 

      សូចនាក្ ទ្៥ី៖នសរវនាយ COA ព្សបតាម  

FMIS 

-បានរធវើបទ្បងាា ញរី COA កដេ

រព្បើក្ែងុព្បរ័នធ FMIS ក្ែងុវគ្គប

ណតុ ះបណាត េ នូ ដេ់ម្នតី

បរងាគ េ  តនាោ រា ធាន ីរខ្តត 

ក្ែងុកខ្សហីា និងកខ្ក្ញ្ហញ ឆ្ែ ាំ

២០១៦ ចាំននួបួនវគ្គ៖ 

-វគ្គទ្១ី ចាប់រនតើមរនីថាទ្ី ០៧ ដេ់

នថាទ្១ី៣ កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ២០១៦  

-វគ្គទ្២ី ចាប់រនតើមរនីថាទ្ី ១៤ 

ដេ់នថាទ្២ី០ កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ

២០១៦ 

-វគ្គទ្៣ីចាប់រនតើមរនីថាទ្ី ២៣ 

ដេ់នថាទ្ី ២៦ កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ

២០១៦ 

-វគ្គទ្៤ី ចាប់រនតើមរនីថាទ្២ី៨ កខ្

សហីា ដេ់នថាទ្០ី៣ កខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ

២០១៦ 

សរព្មច

បាន 

១០០% 
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២១.១.១.កក្េមអប្ង់

គ្ណរនយរឱ្រ ព្សបតាមកា 

អនវុតតព្បរន័ធ FMIS 

      សូចនាក្ ទ្៦ី៖រនិតិរកក្េមអនិងបរងកើតបកនថម

គ្ណន ី

១-បានរ ៀបចាំព្បកាសរេខ្ 

៩១៣សហវ.ព្បក្ ចុះនថាទ្ី០៩ កខ្

សហីា ឆ្ែ ាំ២០១៦ សត ីរកីា បរងកើត

បកនថមគ្ណន ីអនុគ្ណនី ចាំននួ

០៤រទ្ៀតគឺ្ -៤៤១០ មូេនិធិ

អភិវឌ្ឍន៍ បស់ ដាបាេរា ធានី 

រខ្តត -៤៤១១ មូេនធិិវធនរិោគ្

 ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាតិ-១២០៨ 

ព្បាក់្បរញ្ញើមូេនិធិវធនិរោគ្ ដាបា

េេថាែ ក់្រព្កាមជាតិរៅ តនាោ

 -៦៤០៣៧ ព្បាក់្ឧបតថមភព្កុ្ម

ព្បឹក្ាភបិាេ បស់់ព្គឹ្ះសាថ ន សា

ធា ណៈ ដាបាេនិងអងគភារដនទ្

រទ្ៀត           ២-បានរ ៀបចាំ

ព្បកាសរេខ្១៩២២សហវ.ព្បក្ 

សត ីរកីា េុប និងបរងកើតបកនថម 

គ្ណនី និងអនុគ្ណននីនប្ង់

គ្ណរនយរថវធកា បស់ ដាបាេ

ថាែ ក់្ជាតិ និង ដាបាេថាែ ក់្រព្កាម

ជាតៈិ -េុបអនុគ្ណនីកដេមាន

រេខ្សមាគ េ7់0041/70042/ 

70043 /70044 /70051 

/70052 /71015-បកនថមអនុ

គ្ណនី កដេមានរេខ្សមាគ េ់ 

73061 / 73062 /73063 

សរព្មច

បាន 

១០០% 
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/73064 /73065 /73066 

/73067 
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២១.១.១.កក្េមអប្ង់

គ្ណរនយរឱ្រ ព្សបតាមកា 

អនវុតតព្បរន័ធ FMIS 

      សូចនាក្ ទ្៧ី៖រនិតិររែើងវឯញកា អនុវតត COA 

កដេបានកក្សព្មតេព្សបតាម FMIS 

រុាំបានរាយកា ណ ៍ 0%     

២១.១.២.បរងកើតនងិោក់្ឱ្រ

រព្បើព្បាស់ ប្ង់គ្ណរនយរ បស់

ព្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ ដាបា

េនីមួយៗ ព្សបតាម ប្ង់

គ្ណរនយរសាធា ណៈ 

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖បនតរ ៀបចាំប្ង់គ្ណរនយរ បស់

ព្គឹ្ះសាថ ន សាធា ណៈ ដាបាេ នីមួយៗ 

-បនតរនិតិរ និងរភិាក្ាជាមួយ

សាក្េវធទ្ាេយ័ជាតិព្គ្ប់ព្គ្ង

ចាំរាះគ្ណនីមួយចាំននួកដេរៅ

រសសសេ់-បានព្ប ុាំជាមួយ

សាក្េវធទ្ាេយ័ភមិូនានតិិ

សា្សតនិងវធទ្ាសា្សត រសដាកិ្ចច 

ព្រមទាំងអគ្គនាយក្ ោា នថវធកាសត ី

រី ប្ង់គ្ណរនយរកដេបានោក្់

រសែ ើរោយសាក្េវធទ្ាេ័យភមិូនា

នតិសិា្សត  និងវធទ្ាសា្សត រសដា

កិ្ចច-បានរ ៀបចាំប្ង់គ្ណរនយរ

 បស់ RULE  ួចរាេន់ិងបានោក់្

បញ្ាូនរៅព្ក្សងួរសដាកិ្ចចនិង

ហិ ញ្ញវតថុ ។ 

សរព្មច

បាន ៩០% 
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២២.រព្ងងឹកា អនវុតតព្បរន័ធអនុ

វតតថវធកាថមនីងិដាំរណើ កា 

ព្បតបិតតកិា ថម ី

២០១៦ ២០១៨   ព្បរន័ធអនវុតតថវធកាថមនីងិដាំរណើ កា ព្បតបិតតកិា ថមី

ព្តវូបានអនវុតតព្បក្បរោយសក័្តសិទិ្ធភារនងិ

ព្បសទិ្ធភារ 

        

២២.១. បនតកាត់បនថយររេ

រវលា សព្មាប់សាំរណើសុាំធានា

ចាំណាយ និងកា ទ្ទូត់ រៅ

តាមព្ក្សួង សាថ ប័ន 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ថវធកា

និង តនាោ

 ជាតិ និង 

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.នតីិវធធីខី្្ដាំរណើ កា រេឿននិងមានព្បសទិ្ធភារ  

២.កា រសែ ើសុាំធានាចាំណាយ និងកា ទ្ទូត់ព្តូវបាន

អនវុតតតាមព្បរ័នធFMIS  

៣.នតីិវធធីព្បតិបតតិ ួម (SOP) ព្តូវបាន  រ ៀបចាំ

និងអនវុតត  

៤.ដាំរណើ កា ទ្ទូត់រៅ តនាោ ជាតិព្តូវបានកាត់

បនថយ មក្ព្តឹម ១០-១៥ នននថារធវើកា ចាប់រឆី្ែ ាំ

២០១៦ 
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២២.១.១ រ ៀបចាំនិងោក់្ឱ្រ

ដាំរណើ កា ព្ចក្រចញចេូកត

មួយ (One Window 

Service)សព្មាប់ក្សហវ 

2016 2017 នាយក្ោា ន

 ដាបាេនិង

ហិ ញ្ញវតថ ុ

យនតកា ព្ចក្រចញចេូកតមួយព្តវូបានអនម័ុត 

នសរវនាយ កណនាាំ និងោក់្ឱ្រអនវុតត 

- បានរធវើទ្សសនកិ្ចចសិក្ាដក្

ព្សង់បទ្រិរសាធនរ៍ៅ ព្ក្សួង

រ ៀបចាំកដនដី នគ្  ូបនយីក្មម នងិ

សាំណង់-បានរធវើកា សិក្ាដា េ់

ជាមួយអងគភារាក់្រន័ធចាំននួបីគឺ្

ព្កុ្មព្បឹក្ាជាតិគ្ណរនយរ អគ្គ

នាយក្ោា នេទ្ធក្មម-សាធា ណៈ 

និងអគ្គនាយក្ោា នឧសាហក្មម

ហិ ញ្ញវតថុ អាំរតីព្មូវកា រព្បើព្បាស់

ម្នតីរៅតាមទ្ាំហាំកា ងា ននកា 

នដេ់រសវាសាធា ណៈ-បានរព្តៀម

េក្េណៈជាបឋមក្ែងុកា រ ៀបចាំ

 ចនាសមពន័ធ 

១០.០០% កិ្ចចសហកា  បស់អងគភារ

ថវធការៅមានក្ព្មិត 

រសែ ើសុាំអងគភារថវធកា

សហកា រ ៀបចាំក្ព្មង

រ័តម៌ានរសវាសាធា- 

ណៈ 

២២.១.២ រ ៀបចាំទ្សសនកិ្ចច

សិក្ាដក្បទ្ររិសាធន៍អាំរយីនត

កា ព្គ្ប់ព្គ្ង ដាបាេ ( ព្ចក្

រចញចេូកតមួយ) 

    នាយក្ោា ន

 ដាបាេនិង

ហិ ញ្ញវតថ ុ

ម្នតីចាំននួ០៥ ូបរធវើទ្សសនកិ្ចចសិក្ាដក្ររិសាធន៍

រៅព្បរទ្សមា៉ា រែសុ ី

មិនទន់សរព្មចបាន ០.០០% ោម នថវធកាសព្មាប់រ ៀបចាំ

សិក្ាដក្ររិសាធន៍រៅ

ព្បរទ្សមា៉ា រែសុ ី
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២២.១.២. រ ៀបចាំព្ក្បខ័្ណឌ

 យ:ររេខី្្ និងមធរម ចាំរាះ

ចាំណាយថវធកាវធនិរោគ្

សាធា ណ: ាំរូក្២១ (គ្រព្មាង

 វធនិរោគ្ដា េ)់  

      សូ២៖រិភាក្ា និងកក្េមអព្ក្បខ័្ណឌ  យៈររេខី្្ 

និងមធរមសព្មាប់ វធនិរោគ្សាធា ណៈ ( ាំរូក្ 

២១) 

បានរភិាក្ា -កក្េមអ ព្ក្បខ័្ណឌ

 យ:ររេខី្្ និងមធរម ចាំរាះ

ចាំណាយថវធកា  វធនរិោគ្

សាធា ណ: ាំរូក្២១ (គ្រព្មាង

 វធនិរោគ្ដា េ)់ 

សរព្មច

បាន

១០០%  

    

២២.១.៣. រ ៀបចាំព្ក្បខ័្ណឌ

 យ:ររេខី្្ និងមធរម ចាំរាះ

ចាំណាយថវធកា សួ េុនិង

កថទាំ O&M ននព្ក្សួង  

MPWT, MOWRAM, និង 

MRD 

2016 2018 ន.វធនិរោគ្ សូ១៖រសចក្ដីព្ាងព្ក្ប ខ័្ណឌ ថ វធកា សួ េុ និង

កថទាំ ( ាំរូក្ ៦១) 

បានរសចក្តីព្ាងរ ៀបចាំ ួចរាេ់ 

ក្ែងុព្តមីាសទ្ី១ បញ្ាូនរៅអគ្គ.

រោេនរោបាយ នងិបានអនុម័

ត 

សរព្មច

បាន

១០០% 

(ព្តមីាសទ្ី

១) 

    

២២.២. កក្េមអព្បតិបតតិកា 

រៅ ក្ែងុក្សហវ/ព្ក្សួង-សាថ ប័

ន រដើមបីឱ្រព្សប រៅនឹងកា វធវ

ឌ្ឍន៍ននប្ង់គ្ណន ីនិង 

បទ្ោា នគ្ណរនយរ ព្រមទាំង

រធវើកា រនាៀងដា តគ់្ណនធីនាោ 

ជាព្បចាាំ  

២០១៦ ២០១៨ ក្សហវ 

(ព្គ្ប់អគ្គ

នាយក្ោា ន) 

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.កិ្ចចព្បតិបតតកិា គ្ណរនយរព្តូវបានកក្េមអនិង

មានកា រនាៀងដា តគ់្ណនីធនាោ ជាព្បចាាំ 

        



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

73 
រសចក្តីព្ាង 

២២.២.១.បនតរព្ងឹងកា អនុវតត

ថវធកា និងរធវើបចចុបបនែភារ នតីិ

 វធធីអនវុតត ថវធការៅ ដាបាេ

ថាែ ក់្ជាតិ និង ដាបាេថាែ ក់្

រព្កាមជាតិ (ឧ.  ារទ្យរ 

ចាំណូេ   ារទ្យរបុរ ព្បទន 

នតីិវធធីទូ្ទត់ធមមតាកា បិទ្បញ្ា ី

គ្ណរនយរ កា នគនូគង បាយ

កា ណ៍ កា ចាត់ កចងអតិរ ក្

។េ។) 

      សូចនាក្ ទ្២ី៖កា បណតុ ះបណាត េនងិនសរវនាយ

កណនាាំអាំរី នតិិវធធី ននកា អនវុតតចាំណូេ ចាំណាយ

ថវធកា កនអក្តាមេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត ិាក់្រ័នធ 

ទាំងឡាយ ដេ់ម្នត ីាំនាញាក់្រន័ធនន អ. តន 

រដើមបីព្តតតរនិតិររេើកា អនវុតតថវធកា ជាររិសស

ព្ក្សួងសាថ ប័នាក់្រន័ធនានារដើមបីអនវុតតថ វធកាឱ្រ

បានព្តឹមព្តូវព្សមតាមនតិិវធធីហិ ញ្ញវតថ ុ

-រៅនថាទ្ី ១៨-២១កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែ ាំ

២០១៦ អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ

 ជាតិ បានចូេ ួមរធវើបទ្បងាា ញ

ក្ែងុវគ្គបណតុ ះបណាត េនសរវនាយ

ព្បកាស សត ីរនីតីិវធធីព្គ្ប់ព្គ្ង  ា

រទ្យរចាំណូេដេ់ សកិាេ កាមមក្

រីរខ្តត តនគី្ ឯ មណឌ េគី្ ឯ និង

សា ឹងកព្តង។-រៅនថាទ្ី ០៣ដេ់ទ្ី

០៤ កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ២០១៦ រៅអគ្គ

នាយក្ោា ន តនាោ ជាតបិាន

របើក្វគ្គបណតុ ះបណាត េសតរីនីតីិ

 វធធី និងកិ្ចចបញ្ាកិា  ារទ្យរបុរ 

ព្បទន និង  ារទ្យរចាំណូេដេ់

ម្នតីបរងាគ េ និងព្បធាន តនាោ 

រា ធាន ីរខ្តតក្ែងុរោេរៅបរងកើន

សមតថភារដេ់ម្នតីបរងាគ េរា 

ធានី រខ្តត នសរវនាយបនតរៅដេ់

មនាី  ាំនាញរា ធានរីខ្តត។-រៅនថា

ទី្១២ កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

នាយក្ោា នចាំណូេ ចាំណាយ

ថវធកាននអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ  

ជាតិ បានរបើក្វគ្គបណតុ ះបណាត េ

ខី្្រៅដេ់ម្នត ីាំនាញទ្ទួ្េបនាុក្

ព្តតតរនិតិរផ្ក្សា ចាំណាយ ក្ែងុ

រោេរៅបរងកើនចាំរណះដឹង និង 

សរព្មច

បាន ៩០% 
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រព្ងឹងកា ព្តតតរនិតិរផ្ក្សា ភាា ប់

តាមអាណតតិរបើក្ព្បាក់្។ 
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២២.២.២.រ ៀបចាំបទ្ោា នគ្តិ

យុតត (Fixed Asset 

Threshold) រដើមបីអនុវតតថវធកា

ឱ្រព្សបតាម បទ្ោា ន

គ្ណរនយរ 

      សូចនាក្ ទ្១ី៖បរងកើតព្កុ្មកា ងា សព្មាប់សិក្ា 

Fixed Asset Threshold 

បានក្ាំណតស់ញ្ហញ ណខ្្ះសត ីរកីា 

រ ៀបចាំេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុសត ីរី 

Fixed Asset Policy ជាមួយ

រលាក្ ាំនាញកា  Ronald 

Points កដេមក្របើក្វគ្គបណតុ ះប

ណាត េចាំននួ ១០នថារៅអគ្គ

នាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ ចាប់រី

នថា០១ ដេ់ទ្១ី០  សហីា ឆ្ែ ាំ

២០១៦។និងបានបនតសិក្ាបកនថម

សត ីរកីា រ ៀបចាំេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិ

យុតសត ីរ ីFixed Asset Policy 

ជាមួយរលាក្ ាំនាញកា  Ronald 

Points កដេមក្របើក្រធវើបទ្

បងាា ញរៅនថា១៣ កខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ

២០១៦ រៅអគ្គ-នាយក្ោា ន ត

នាោ ជាតិ។ 

សរព្មច

បាន ៤០% 

    

២២.២.៣.បនតរព្ងឹងរនិតិរ

កិ្ចចបញ្ាកិាគ្ណរនយរ បស់ ដា

បាេថាែ ក់្ រព្កាមជាត ិ

      សូចនាក្ ទ្២ី៖រព្ងឹងកា អនុវតតសាក្េបងកិ្ចច 

បញ្ា ិកាតាមព្បរន័ធFMIS 

មិនទនម់ានសក្មមភារ       
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២២.២.៣.បនតរព្ងឹងរនិតិរ

កិ្ចចបញ្ាកិាគ្ណរនយរ បស់ ដា

បាេថាែ ក់្ រព្កាមជាត ិ

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ ព្មុញកិ្ចចបញ្ាកិាគ្ណរនយរក្  

ចាំណូេទក់្ទ្ង និងក្នព្មរសវាសាធា ណៈ បស់ 

 ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

មិនទនម់ានសក្មមភារ       

២២.៣. បរងកើនក្ព្មិតយេ់ដឹង

ភារជាមាច សក់ា ចេូ ួមនិង

សមតថភារកនែក្ FMISដេ់ក្

សហវ ព្ក្សួង-សាថ ប័ន និង ដា

បាេថាែ ក់្រព្កាមជាតិ  

២០១៦ ២០១៨ ព្កុ្មកា ងា  

FMWG និង

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.កា យេ់ដឹងភារជាមាច សក់ា ចេូ ួមនងិសមតថ

ភារកនែក្ FMIS ព្តវូបានបរងកើនសមព្សប 
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២២.៣.២.រព្ងីក្កា យេ់ដឹង 

រព្ងឹងកា ោាំព្ទ្ និងបរងកើនភារ

ជាមាច ស់រេើព្បរន័ធ FMIS ដេ់

 តនាោ  នងិមនាី រសដាកិ្ចចនិង

ហិ ញ្ញវតថុ រា ធានី រខ្តត 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

  ម្នតី ២៥ ូបននមនាី  សហវ ទ្ទួ្េបានកា បណដុ ះ

បណាដ េជាភាែ ក់្ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ដ្សប់ដូ សព្មាប់

ព្បរ័នធ FMIS និង PFMRP  

ព្កុ្មកា ងា បានបណដុ ះបណាដ េ

បកនថមម្នតីបរងាគ េនន តនាោ 

រា ធានរីខ្តតទាំង ២៥ ចាំននួ ៧៥

 ូប រដើមបីរព្ងឹងសមតថភារោាំព្ទ្

កា រព្បើព្បាស ់FMIS និងបណដុ ះ

បណាដ េបនតរៅ តនាោ  បស់ខ្្ត

ន។ព្កុ្មកា ងា បនត ាំ ុញកា រព្បើ

ព្បាស់ព្បរន័ធ FMIS និងបរងកើត

បណាដ ញទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងតាមព្គ្ប់ ូប

ភារ (Telegram, Email, 

Hand Phone, HelpDesk 

System)។ អគ្គនាយក្ោា ន ត

នាោ ជាតិក្ាំរុងរនាៀងដា ត ់បាយ

កា ណ៍រី FMIS និង បាយកា ណ៍

កដេ នេតិរចញរីព្បរន័ធចាស់ 

រោយរមើេរ ើញថាជាទ្ព្មងន់ិង

 ូបមនតព្តឹមព្តូវរសា ើ កតទាំងព្សុង 

រោយរៅ ង់ចាាំកា បញ្ចូេ

ព្បតិបតតិកា ហិ ញ្ញវតថុ បស់ ត

នាោ រា ធានីរខ្តតឱ្របានររញ

រេញ។ព្កុ្មកា ងា បានដ្ស់បដូ 

កននកា ោក់្អនុវតត FMIS រៅ

មនាី រសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថ ុរោយ

រៅោក់្អនុវតតរៅព្ក្សងួសាថ ប័នវធ

ញ។ 

100%  តនាោ រា ធានរីខ្តតមិន

ទន់បញ្ចូេព្បតិបតតកិា 

ហិ ញ្ញវតថសុព្មាប់កខ្ចាស់ៗ 

(កុ្មភៈ មីនា សហីា) អស់រៅ

រែើយ រោយរៅកតជាប់ វេ់

រព្ចើនរៅរេើកា ងា ព្បរ័នធ

ចាស ់(KIT, Excel, Kol7) 

កដេអគ្គនាយក្ោា ន ត

នាោ ជាតិរៅកតរព្បើព្បាស់

មាតកិាគ្ណននីនប្ង់

គ្ណរនយរចាស់មិនទន់ដូច

ោែ នឹងព្បរន័ធ FMIS។ រោយ

កែក្សព្មាប់ កា អនុវតតដេ់

មនាី រសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថ ុ

ព្កុ្មកា ងា បានបដូ កននកា 

រោយអនុវតតរៅកាន់ព្ក្សួង

សាថ ប័នមុនវធញ។ 

សូមរសែ ើអគ្គនាយក្ោា ន

 តនាោ ជាតរិមតាត គិ្ត

គូ្ រធវើសងគតភិារននកា 

រព្បើព្បាសម់ាតកិាគ្ណនី

ននប្ង់គ្ណរនយរ វាង

ព្បរ័នធ FMIS និងកា 

ក្ត់ព្តារនសងៗខាងរព្ៅ

ព្បរ័នធ FMIS និង ាំ ុញ

កា រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធ 

FMIS រៅតាម តនាោ 

រា ធានរីខ្តតជាព្បរន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ង និងទូ្ទត់

ព្បតិបតតិកា ហិ ញ្ញវតថុក្ែងុ

កា ទញយក្ព្បរោ ន៍

ជា     អតិប មារីព្បរន័ធ 

FMIS 
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២២.៣.៣.រព្ងីក្កា យេ់ដឹង 

រព្ងឹងកា ោាំព្ទ្នងិបរងកើនភារ

ជាមាច ស់រេើព្បរន័ធ FMIS ដេ់

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

  ថាែ ក់្ដឹក្នាាំក្ព្មិតអគ្គនាយក្ោា នននព្ក្សងួសាថ ប័ន

ទាំងអសប់ានចូេ ួមសិកាេ សាលានសរវនាយរី 

FMIS 

ព្កុ្មកា ងា  FMWG បានរ ៀបចាំ

កននកា  ួចរាេ់ក្ែងុចុះរៅកាន់

ព្ក្សួងសាថ ប័នកដេនឹងរព្ ើស

រ ឯសោក់្ឱ្រអនវុតតព្បរន័ធ FMIS 

 ាំហានទ្២ី។ 

៧០.០០% ព្កុ្មកា ងា បានដ្សប់ដូ 

កននកា ននកា រ ៀបចាំសកិាេ

សាលានសរវនាយអាំរ ីFMIS 

រៅកានថ់ាែ ក់្ដឹក្នាាំក្ព្មិតអគ្គ

នាយក្ោា ន និងនាយក្ោា ន

ននព្ក្សួងសាថ ប័នទាំងអស ់

  



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

79 
រសចក្តីព្ាង 

២២.៣.៥.រព្ងីក្កា យេ់ដឹង

រី FMIS តាមព្បរន័ធនសរវនាយ

នានា ដូចជា  វឯរដអខី្ូ្ៗ (Video 

Clip) ទ្ ូទ្សសន ៍និងបណាដ ញ

សា រត័ម៌ានរនសងៗ 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

  បាននសរវនាយរត័ម៌ានរី FMIS តាមទ្ ូទ្សសន៍

ក្ែងុព្សុក្ជារេើក្ទី្២-បានបនតនសរវនាយរ័តម៌ាន

រី FMIS តាម យៈបណាដ ញសា រត័ម៌ានក្ែងុព្សុក្

រនសងៗ ជារេើក្ទ្៣ី-បានរចញព្រតឹតិបតតរត័ម៌ាន

អាំរី FMIS  សព្មាប់ព្តមីាស៣ឆ្ែ ាំ២០១៦  

-បាននិងក្ាំរុងរ ៀបចាំព្រតឹតិបតត

រ័តម៌ានអាំរី FMIS សព្មាប់ព្តី

មាសទ្៣ី-បនតនសរវនាយអាំរី 

FMIS តាមបណាដ ញសងគមនិងរគ្

ហទ្ាំរ័   ាំនសួកា នសរវនាយតាម

 យៈបណាដ ញសា រត័ម៌ានក្ែងុ

ព្សុក្ (រោយព្កុ្មកា ងា សរព្មច

ថាមិនរធវើកា នសរវនាយតាម

បណាដ ញសា រត័ម៌ានរទ្)-បាន

រចញជា Video Clip សដរីីកា 

បណដុ ះបណាដ េ និងចាំណាប់

អា មមណ៍ននកា រក្ើនរែើងចាំរណះ

ដឹង បស់អែក្រព្បើព្បាសក់ដេ

បងាា ញអាំរនីេវធ ាមានសព្មាប់

កា រព្បើព្បាស ់FMIS និងបាន

ោក់្ នសរវនាយតាមបណាដ ញ 

Youtube-បានរសែ ើសុាំរោេ

កា ណ៍រៅថាែ ក់្ដឹក្នាាំរេើកា 

រ ៀបចាំ Script Video Clip មុន

នឹងបនតនេតិកខ្ស Video Clip 

ចាំននួ៣ 

80% ព្កុ្មហ ុននេតិ Video Clip 

មិនធ្ាប់មានបទ្រិរសាធន៍

សព្មាប់វធសយ័ហិ ញ្ញវតថសុា

ធា ណៈ កដេរធវើឱ្រកា 

រ ៀបចាំ Script ាក្រររចន៍

រនសងៗមានកា យតឺោ៉ា វ 
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២២.៤. ក្សាងសមតថភារ

ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMISរោយ

 ួមទាំងរៅក្សហវ ព្ក្សួង- 

សាថ ប័ន និងអងគភារថាែ ក់្រព្កាម

ជាត ិ

២០១៦ ២០១៨ ព្កុ្មកា ងា  

FMWG និង

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.កា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាងFMIS ព្បក្បរោយ

ស័ក្តិសិទ្ធភារនងិព្បសិទ្ធភារ 

        

២២.៤.៣.ក្សាងសមតថភារម

្នតីព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអនុវតតគ្រព្មាង 

FMIS រេើកនែក្ Oracle 

PeopleSoft Financial 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

  ម្នតីហិ ញ្ញកិ្ចចរៅអមព្ក្សួង-សាថ ប័នចាំននួ ១០ 

បានទ្ទ្េួកា បណដុ ះបណាដ េ Oracle 

PeopleSoft Financial (FMIS) 

បានបណដុ ះបណាដ េព្បរន័ធ FMIS 

(Oracle PeopleSoft 

Financial)  នូម្នតីព្តតតរនិតិរ

ហិ ញ្ញវតថចុាំននួ ១៤ ូបមក្រី

ព្ក្សួងសាថ ប័នព្បកហេ ១០ 

រដើមបីទ្ទ្ួេកា ប្ញ្ហា បចាំរណះ

ដឹងក្ព្មិតបឋម នឹងរព្តៀមខ្្តនរធវើ

ជាអែក្រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធ FMIS 

រៅ ាំហានទ្២ី។ រោយកា អនុវតត

គ្រព្មាង FMIS  ាំហានទ្២ី មិន

ទនម់ានភារចាសល់ាស់ កា 

បណដុ ះបណាដ េម្នតីព្តតតរនិតិរ

ហិ ញ្ញវតថនុឹងព្តូវបនតបកនថមរៅ

ររេខាងមុខ្។ 

100%     
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២២.៤.៤.ក្សាងសមតថភារម

្នតីព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអនុវតតគ្រព្មាង 

FMIS រេើកនែក្ Soft Skills 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

FMWG (ន.

ោា នរត័ម៌ាន

 វធទ្ា) 

ម្នតី ITD ២៥ ូប បានទ្ទួ្េកា បណដុ ះបណាដ េ

កនែក្ Soft Skill រដើមបីរព្ងឹងសមតថភារដឹក្នាាំនិង

ព្គ្ប់ព្គ្ង 

បានរ ៀបចាំ និងរព្ ើសរ ឯសវគ្គ

សិក្ា និងទី្ក្កន្ងសព្មាប់សិក្ា 

រដើមបីបរងកើតសមតថភារដឹក្នាាំ និង

ព្គ្ប់ព្គ្ង បស់ម្នតីព្គ្ប់ព្គ្ង

គ្រព្មាង FMIS និងបានព្បមូេនដុាំ

កា រព្ ើសរ ឯសវគ្គសិក្ា ួចរាេ់រី

ម្នតមីាែ ក់្ៗ រដើមបីរព្តៀមទ្ទួ្េកា 

បណដុ ះបណាដ េ។ 

35%     
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២២.៥. អនុវតតសាក្េបង

 ាំហានដាំបូង និងរព្ងីក្កា អនុ

វតត FMIS (ម៉ាឌូ្េុសែូេ និងម៉ាឌូ្ុ

េសព្មាប់ថវធកានិងរព្ងីក្កា 

អនវុតតFMIS រៅព្ក្សួងសាថ ប័

ន) 

២០១៦ ២០១៨ ព្កុ្មកា ងា  

FMWG និង

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.កា អនុវតត ាំហានដាំបូងរោយរជាគ្ យ័និង

កននកា រព្ងីក្កា អនុវតតព្តូវបានរ ៀបចាំ ២. 

គ្រព្មាង FMIS  ាំហានទ្១ីព្តូវបានអនុវតតរៅ

ព្ក្សួងរសដាកិ្ចចនិងហ ិញ្ញវតថុ និង តនាោ រខ្តត 

ក្ែងុឆ្ែ ាំ២០១៦ ៣.គ្រព្មាងអនុវតត FMIS  ាំហានទ្ី

២ ព្តវូបានរ ៀបចាំ និងផ្ក្សា រដញនថ្ព្តវូបាន

រចញនាយ  រៅក្ែងុ២០១៦ ៤. ររេរវលា

បញ្ចូេទិ្នែនយ័និង បាយកា ណ៏ព្តូវបានកាត់

បនថយមក្ព្តឹមតិចជាង៣០ នាទ្ ីក្ែងុឆ្ែ ាំ២០១៦  

៥.អនុវតតកា ព្តតតរនិតិរថវធកា (កា ធានាចាំណាយ 

កា ទ្ទូតន់ិង ចាំណូេ) និង បាយកា ណហ៏ ិញ្ញ

វតថរុៅក្សហវ តាម យៈព្បរន័ធ FMIS ៦.ម៉ាូឌ្ុ

េសព្មាប់ព្តតតរនិតិរនិងអនុវតតថវធកា ួមមាន កា 

 វធភា ថវធកា, គ្ណនីរសៀវរៅធាំ, គ្ណនីព្តូវទ្ទួ្េ

, គ្ណនីព្តូវសង, កា ព្គ្ប់ព្គ្ងសាច់ព្បាក់្ និង

កា បញ្ហា ទិ្ញព្តូវបានអនវុតតរៅឆ្ែ ាំ២០១៦ 
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២២.៥.១.ក្សាងកននកា និង

យនតកា រដើមបធីានាចី ភារនន

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្បរ័នធ FMIS 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

  មានផ្ក្សា កននកា ធនធានមនសុសសព្មាប់

ព្ទ្ព្ទ្ង់ដេ់ដាំរណើ កា ព្គ្ប់ព្គ្ង និង អនុវតត

ព្បរ័នធ FMIS រៅព្គ្ប់ ាំហាន រោយនា ភាា ប់រៅ

នឹងកននកា ក្សាងសមតថភារ យៈររេខី្្, មធរម 

និង  យៈររេកវង 

ក្ាំរុងនិងបានរ ៀបចាំរសចក្ដីព្ាង

សដ ីរកីា រព្ងឹង អនសុាសនក៍ណនាាំ

 បស់ផ្ក្ឧតតមរទ្ស ដាម្នតី “កា 

ទ្ទូតទ់ាំងអស់ព្តូវរធវើរែើងតាម

ព្បរ័នធ FMIS”។ចាំរាះ ចនាស

មព័នធព្កុ្មកា ងា ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង 

FMIS នឹងព្តូវរ ៀបចាំជាថមីសព្មាប់

កា អនុវតតគ្រព្មាង FMIS  ាំហាន

ទី្២ រៅក្ាំែុងព្តមីាសទ្៣ី ឬព្តី

មាសទ្៤ី  វធញតាមេទ្ធភារថវធកា

ព្ទ្ព្ទ្ង់គ្រព្មាង FMIS។បាន

បញ្ាូនម្នតីព្គ្ប់គ្រព្មាង FMIS 

ទាំងកនែក្បរចចក្រទ្ស និងកនែក្មុខ្

ងា រៅបណដុ ះបណាដ េបរងកើននិង

រព្ងឹងសមតថភារក្ែងុកា ធានា

ភារជាមាច ស់ និងភារព្គ្ប់ព្គ្ង

បានរេើព្បរន័ធ FMIS។ 

40% រុាំទនម់ានយនតកា រព្ងឹងជា

ក្ព្មិតនរោបាយ

ចាសល់ាសរ់ៅរែើយរេើ

កា ធានាកា រព្បើព្បាស់

ព្បរ័នធ FMIS។ ព្កុ្មកា ងា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMIS 

 ាំហានទ្១ី ក៏្មិនទនប់ានកក្

សព្មតេ រោយសា អាចនឹង

មាននេប៉ាះាេរ់ៅរេើ

ដេ់កា អនុវតតគ្រព្មាង 

FMIS  ាំហានទ្១ី។ 

សាំណូមរ ឱ្រមានកា 

គិ្តគូ្ រេើកា រ ៀបចាំ

ព្ក្បខ័្ណឌ គ្តិយតុតិក្ែងុ

ព្ក្បខ័្ណឌ ក្ាំកណ

ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 
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២២.៥.៥.កា សិក្ារេើនតីិវធធី

អនវុតតកា ងា បចចុបបនែរៅតាម

ព្ក្សួង-សាថ ប័នសព្មាប់រព្តៀម

រព្ងីក្ព្បរ័នធ FMIS  ាំហានទ្ី

២ 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

FMWG (ន.

ោា នរត័ម៌ាន

 វធទ្ា) 

ចងព្ក្ងបានផ្ក្សា នតីិវធធីអនុវតតកា ងា បចចុបបនែ

សព្មាប់ព្ក្សួងសាថ ប័នចាំននួ ៥ 

របើរទះជាថវធកាមិនទនម់ាន

ព្បភរ និងប ធមាណចាសល់ាស ់

ប៉ាុកនតព្កុ្មកា ងា នឹងចាប់រនដើម

សិក្ាអាំរនីតីិវធធីអនុវតតកា ងា 

បចចុបបនែរៅក្ែងុ កខ្ តលុា ឆ្ែ ាំ

២០១៦ រនះរោយរនដើមរចញរី

ព្ក្សួងរសដាកិ្ចចនិងហ ធញ្ញវតថុ។ 

ព្កុ្មកា ងា បានោក់្េិខិ្តរសែ ើសុាំ

ចុះសិក្ាអាំរនីតីិវធធីអនុវតតកា ងា 

រៅនាយក្ោា ន      ដាបាេនិង

ហិ ញ្ញវតថនុនព្ក្សួងរសដាកិ្ចចនិង

ហិ ញ្ញវតថុ ួចរាេរ់ហើយ។ 

10% មិនមានព្បភរថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់

គ្រព្មាងចាសល់ាសស់ព្មាប់

គ្រព្មាង FMIS  ាំហានទ្២ី 

  

២២.៥.៦.កា សិក្ារេើនតីិវធធី

អនវុតតកា ងា បចចុបបនែរៅថាែ ក់្

រព្កាមជាតសិព្មាប់រព្តៀម

រព្ងីក្ព្បរ័នធ FMIS  ាំហានទ្ី

២ 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

FMWG (ន.

ោា នរត័ម៌ាន

 វធទ្ា) 

ចងព្ក្ងបានផ្ក្សា នតីិវធធីអនុវតតកា ងា បចចុបបនែ

រៅមនាី រសដាកិ្ចចនិងហ ិញ្ញវតថសុាំណាក្ចាំននួ ៥ 

រខ្តត 

ដ្ស់បដូ កននកា អនុវតត រោយមិន

ទន់អនុវតតរៅកាន់មនាី រសដាកិ្ចច

និងហិ ញ្ញវតថរុនាះរទ្ 

0% រោយថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់អាចនឹង

មានក្ាំណត ់
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២២.៥.៨.រ ៀបចាំោក់្ឱ្ររដញ

នថ្នគតន់គង់ព្បរន័ធ FMIS  ាំហាន

ទី្២ 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

  រព្ ើសរ ឯសបានព្កុ្មហ នុនគត់នគងក់នែក្ Software 

និង Hardware សព្មាប់ព្បរន័ធ FMIS  ាំហានទី្

២ ដាំណាក្ក់ាេទ្១ី 

មិនអាចរ ៀបចាំផ្ក្សា រដញនថ្

បានរទ្ រោយរៅ ង់ចាាំផ្ក្សា 

កននកា គ្រព្មាង FMIS  ាំហានទ្ី

២ ក៏្ដូចជាព្បភរថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់

ចាសល់ាស់ ព្កុ្មកា ងា ព្ោនក់ត

រ ៀបចាំបានខ្្ះនវូតព្មូវកា 

បរចចក្រទ្សរោយរោងរៅតាម

រសចក្ដីព្ាងកននកា រព្ងីក្ 

FMIS  ាំហានទ្២ី 

25% មិនមានព្បភរថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់

គ្រព្មាងចាសល់ាសស់ព្មាប់

គ្រព្មាង FMIS  ាំហានទ្២ី 

  

២២.៥.១០. កា រនិតិររមើេ

រេើចាប់េិខិ្តបទ្ោា នគ្តិ

យុតតិ, ទ្ព្មង់ បាយកា ណ ៍នងិ 

មាតកិាថវធកា 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

  ចងព្ក្ងនិងកក្សព្មតេតព្មូវកា  នន បាយកា ណ៍

អនវុតតនិងព្គ្ប់ព្គ្ងចាំណាយ និងចាំណូេថវធកា

សព្មាប់ព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន និង ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

បានព្បមូេចងព្ក្ងនចូចាសន់ិង

េិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុតិកដេមាន

ឥទ្ធិរេដេក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអនុ

វតត ថវធកា ប៉ាុកនតមិនទនម់ានយនត

កា ក្ែងុកា កក្សព្មតេរៅរែើយរទ្ 

30%     

២៣.រព្ងងឹកា អនវុតតព្បរន័ធ

គ្ណរនយរថម ីព្បរន័ធក្តព់្តាថម ី

ព្បរន័ធ បាយកា ណថ៍ម ីនងិ 

ព្បរន័ធតម្ាភារ  

២០១៦ ២០១៨   ព្បរន័ធគ្ណរនយរថម ីព្បរន័ធក្តព់្តាថម ីព្បរន័ធ  បាយ

កា ណថ៍ម ីនងិ ព្បរន័ធតម្ាភារព្តវូបានអនវុតត

ព្បក្បរោយសក័្តសិទិ្ធភារនងិព្បសទិ្ធភារ 
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២៣.១. រ ៀបចាំសតងោ់ 

គ្ណរនយរសាធា ណៈព្សប

តាមសតងោ់ IPSAS និងោក់្

ឲ្រអនុវតតជាបរណត ើ ៗតាម

េាំោប់េាំរោយ ព្រមទាំងនា 

ភាា ប់រៅនឹងកា រព្ងីក្កា រព្បើ

ព្បាស់ FMISនិងបរងកើត រព្មើស

សព្មាប់កា អនវុតតជា ាំហានៗ 

រៅ ក្កា អនុវតតគ្ណនីបងគ  

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.  ត

នាោ ជាត ិ

១.សតងោ់ គ្ណរនយរព្តូវបានោក់្ឱ្រអនវុតត  

២. យៈររេបិទ្បញ្ាកិាគ្ណរនយរព្តូវបានកាត់

បនថយ មក្ព្តឹម ៣-៤កខ្រៅឆ្ែ ាំ២០១៦  

៣. បាយកា ណ៏ហិ ញ្ញវតថុរោយមានមូេោា នរេើ

សាច់ព្បាក់្តាមសតងោ់  IPSAS មួយកនែក្ព្តូវបាន

រ ៀបចាំរៅឆ្ែ ាំ២០១៦ 

        

២៣.១.១.រ ៀបចាំកក្េមអ

បទ្ោា ន គ្ណរនយរបចចុបបនែឱ្រ

ព្សបតាមសតងោ់ គ្ណរនយរ 

សាធា ណៈអនតជាត ិ

      សូចនាក្ ទ្៦ី៖បនតរ ៀបចាំសតងោ់ គ្ណរនយរសា

ធា ណៈ 

រុាំបានរាយកា ណç៍កា រសែ ើសូមកក្

សព្មាប់អនុវតតឆ្ែ ាំ២០១៧ 
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២៣.១.១.រ ៀបចាំកក្េមអ

បទ្ោា ន គ្ណរនយរបចចុបបនែឱ្រ

ព្សបតាមសតងោ់ គ្ណរនយរ 

សាធា ណៈអនតជាត ិ

      សូចនាក្ ទ្៨ី៖ រធវើទ្សសនកិ្ចចសកិ្ារៅរព្ៅ 

ព្បរទ្ស 

បានសិក្ារ ៀបចាំគ្រព្មាងថវធកា 

និងគ្រព្មាងកននកា េមអតិ

សព្មាប់បញ្ាូនម្នតីរៅចេូ ួមវគ្គ

បណតុ ះបណាត េគ្ណរនយរសា

ធា ណៈរៅព្បរទ្សមា៉ា រែសុីកដេ

នឹងព្បព្រតឹតរៅរៅកខ្វធចឆកិា ឆ្ែ ាំ

២០១៦  ួចរាេន់ិងបានោក់្រសែ ើ

រៅអគ្គរេខាធកិា ោា នរដើមបចីាត់

កា បនត។ 

សរព្មច

បាន ៧០%  
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២៣.១.២.ោក់្ឱ្ររព្បើព្បាស់ 

និង រព្ងឹងកា រ ៀបចាំ បាយ

កា ណ៍ហ ិញ្ញវតថកុនអក្រេើមូេ

ោា ន សាច់ព្បាក់្     (Cash 

Basis IPSAS reporting) 

កដេនេតិរចញរីព្បរន័ធFMIS 

២០០៨ ២០១៨ អគ្គនាយក្

ោា ន តនា 

ោ ជាត ិ

ដក្ព្សង់ និងបរងកើតជា  បាយកា ណ៍ IPSAS រី

ព្បរ័នធ FMIS 

-បាន ួបព្ប ុាំជាមួយរលាក្ 

Ronald Points  ាំនាញកា  បស់

ធនាោ រិភររលាក្ រនីថាទ្០ី២ 

ដេ់នថាទ្៩ី កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

អាំរីទ្ព្មងន់ិងកា រ ៀបចាំ បាយ

កា ណ៍ព្សបតាមសតងោ់ IPSAS

។-បានទ្ទួ្េអនសុាសន៍មួយ

ចាំននួសត រីីកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍

សព្មាប់ថាែ ក់្ដឹក្នាាំ (internal 

reporting)និង

សព្មាប់Stakeholder 

(External reporting) កដេនឹង

ព្តូវកក្សព្មតេទ្ព្មង់និងវធធី

សា្សតក្ែងុ កា ទញយក្ទិ្នែនយ័

មួយចាំននួ។-បានព្ប ុាំព្កុ្មកា ងា 

ននាក្ែងុននអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ 

ជាតរិដើមបីកក្សព្មតេទ្ព្មងន់ិង

កា ទញតួរេខ្សព្មាប់នេតិ

 បាយកា ណហ៍ិ ញ្ញវតថតុាមសតង់

ោ  IPSAS Cash Basis។-បាន

ព្ប ុាំជាមួយITD រព្កាមអធិបតី

ភារផ្.ឧ ទ្ីព្បឹក្ា រដើមបីរភិាក្ា

អាំរីកា កក្សព្មតេទ្ព្មង់ និងកា 

ទញតួរេខ្មួយចាំននួ រៅក្ែងុ

 បាយកា ណក៍ដេបានរ ៀបចាំក្ែងុ

ព្បរ័នធ FMIS ក្ន្ងមក្។ 

សរព្មច

បាន ៨០% 
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២៣.១.៣.រ ៀបចាំនតីិវធធីននកិ្ចច

បញ្ច ិកាគ្ណរនយរ បស់

ព្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ

ធា ណៈ ដាបាេ 

      សូចនាក្ ទ្៣ី៖ចេូ ួមរព្ងឹង និងតព្មង់ទិ្សកិ្ចច 

បញ្ា ិកាគ្ណរនយរ បស់ព្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ ដា

បាេ  

បាននិងក្ាំរុងោក់្ឆ្្ងព្កុ្មកា ងា 

 វធរសាធនក្មមចាប់ និងកក្កព្ប

េិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុត សព្មាប់

ព្គ្ប់ព្គ្ងសហព្ោសសាធា ណៈ 

និងព្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ

អាំរនីតិិវធធីចាំណាយតាម  ារទ្យរ

បុរ ព្បទនសព្មាប់ព្គឹ្ះសាថ នសា

ធា ណៈ ដាបាេ រដើមបឈីានដេ់

កា របើក្វគ្គបណតុ ះបណាត េ នូ

ព្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ ដាបាេ

កដេជាអែក្អនុវតតដា េ។់ 

សរព្មច

បាន ៥០% 

    

២៣.១.៤.សិក្ានងិបរងកើតឱ្រ

មាន រព្មើសរដើមបឈីានរៅ ក្

គ្ណរនយរបងគ ជា ាំហា នៗ 

      សូចនាក្ ទ្២ី៖សិក្ារីបញ្ហា ព្បឈមរេើបាំណេុ

រនធព្តូវទ រដើមបីក្ត់ព្តាចេូក្ែងុកិ្ចចបញ្ាកិា

គ្ណរនយរជាព្បចាាំ 

រុាំបានរាយកា ណ ៍       
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២៣.១.១.ចេូ ួមក្ែងុកា កក្

េមអកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៍

ហិ ញ្ញវតថកុនអក្រេើមូេោា នសាច់

ព្បាក់្ (Cash Basis IPSAS 

reporting) កដេព្តូវនេតិ

រចញរីព្បរន័ធFMIS 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

អគ្គ. តនាោ

 ជាត ិ

FMWG (ន.

ោា នរត័ម៌ាន

 វធទ្ា) 

ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍ហ ិញ្ញវតថកុនអក្រេើមូេោា ន

សាច់ព្បាក់្ (Cash Basis IPSAS reporting) 

ព្តូវបានកក្េមអ 

អគ្គនាយក្ោា ន តនាបានអរញ្ា ើញ

រលាក្ Rond Point  ាំនាញកា 

 បស់ធនាោ រភិររលាក្មក្រធវើ

កា កក្េមអបកនថមរៅរេើ បាយ

កា ណ៍ IPSAS Cash Basis 

រោយមានកា ចេូ ួមរីព្កុ្ម

កា ងា  FMIS នងកដ រដើមបនីដេ់

នូវធាតុច់េូាក់្រន័ធនឹងកា រ ៀបចាំ

 បាយកា ណ៍រនះរៅក្ែងុ FMIS 

80%     

២៣.២.កក្េមអទ្ព្មង់ បាយ

កា ណ៍អនុវតតថវធកាកដេព្តូវរន ាើ

រៅគ្ណៈ ដាម្នត ីនិង សាថ ប័ន

នតីិបបញ្ញតតិ ។ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ថវធកា

និង តនាោ

 ជាត ិ

១.ទ្ព្មង ់បាយកា ណអ៍នុវតតថ វធកា( បាយកា ណ៍

សមិទ្ធក្មមនិងហ ិញ្ញវតថុ) ព្តូវបានកក្េមអ 

        

២៣.២.១. កក្េមអទ្ព្មង់

តារាងទិ្នែទ្័យចាំណូេ និង

ចាំណាយ  (ាក់្ក្ណាត េឆ្ែ ាំ 

និង ៩ កខ្រដើមឆ្ែ ាំ) តាមសាថ ន

ភារជាក់្កសតង 

      សូ២៖ទ្ព្មងត់ារាងទិ្នែទ្័យចាំណូេនិងចាំណាយ 

៩ កខ្រដើមឆ្ែ ាំ ព្តូវបានកក្េមអ 

បានកក្េមអតារាងទិ្នែនយ័

ចាំណូេ និងចាំណាយថវធកា ០៩

កខ្ 

សរព្មច

បានតាម

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 
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២៣.២.២. កក្េមអទ្ព្មង់ 

 បាយកា ណស៍ត ីរកីា អនុវតត

ថវធកា (ាក់្ក្ណាត េឆ្ែ ាំ និង ៩ 

កខ្រដើមឆ្ែ ាំ) ឱ្រព្សបតាមសតង់

ោ ក្ែងុតាំបនន់ិង អនត ជាត ិ

      សូ៣៖ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍សតរីី កា អនវុតតថវធកា 

៩ កខ្រដើមឆ្ែ ាំ ព្តូវបានកក្េមអ ឱ្រព្សបតាម សតង់

ោ ក្ែងុតាំបន់ និងអនត ជាត ិ

បានកក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍

អនវុតតថវធកា ០៩កខ្ រដើមឆ្ែ ាំ 

សរព្មច

បាន  

៩០% 

    

២៣.២.២. កក្េមអទ្ព្មង់ 

 បាយកា ណស៍ត ីរកីា អនុវតត

ថវធកា (ាក់្ក្ណាត េឆ្ែ ាំ និង ៩ 

កខ្រដើមឆ្ែ ាំ) ឱ្រព្សបតាមសតង់

ោ ក្ែងុតាំបនន់ិង អនត ជាត ិ

      សូ៤៖ បាយកា ណស៍ត ីរកីា អនុវតតថ វធកា ៩ កខ្

រដើមឆ្ែ ាំ មានក្ព្មិតវធភាគ្កាន់កតេអព្បរសើ  និងសុី

 រព្ៅ 

បាន និងក្ាំរុងរ ៀបចាំ បាយ

កា ណ៍អនុវតត ថវធកា ០៩កខ្ រដើម

ឆ្ែ ាំ 

សរព្មច

បាន  

៨៥% 
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២៣.២.១កក្េមអទ្ព្មង់ បាយ

កា ណ៍អនុវតតថវធកាកដេព្តូវរន ាើ

រៅ គ្ណៈ ដាម្នតី និងសាថ ប័ន

នតីិបបញ្ញតត ិ

      សូចនាក្ ទ្២ី៖ព្ប ុាំ បូក្ស ុបកក្សព្មតេរសចក្តី 

ព្ាងចាប់ទូ្ទតថ់វធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំព្តូវបានរ ៀបចាំ

ោក់្  នូទ្សីតកីា គ្ណៈ ដាម្នតនីិងសាថ ប័ននតិិ

បបញ្ញតត ិ

-បាន និងបនតបូក្ស ុបរោបេរ់ី

អគ្គនាយក្ោា នាក្់រន័ធក្ែងុកា 

រ ៀបចាំបញ្ចូេរសចក្តីព្ាងចាប់

ទូ្ទតថ់វធកាឆ្ែ ាំ២០១៥ោក់្ នូ

ព្កុ្មកា ងា រ ៀបចាំចាប់ទូ្ទត់

ថវធការដើមបីរនិតិរ រភិាក្ារេើ

ទ្ិនែនយ័កដេាក់្រន័ធ និងខឹ្្ម

សា អតថបទ្ក្ែងុរសចក្តីព្ាងចាប់

ទូ្ទតថ់វធកាឆ្ែ ាំ២០១៥។-បាន

ព្ប ុាំរិភាក្ាជាមួយថាែ ក់្ដឹក្នាាំ

អគ្គនាយក្ោា នាក្់រន័ធចាំននួបី

រេើក្គឺ្៖-រៅនថាទ្ ី១៤ កខ្ក្ក្កោ

ឆ្ែ ាំ២០១៦-រៅនថាទ្២ី០ កខ្ក្ក្កោ 

ឆ្ែ ាំ២០១៦ -រៅនថាទ្ី០៨កខ្សហីា 

ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

សរព្មច

បាន ៩៥% 
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២៣.៣. កក្េមអទ្ព្មង ់បាយ

កា ណន៍ិងកា ដ្សប់តូ រត័ម៌ាន

ជាមួយសាធា ណ ន ។ 

២០១៦ ២០១៨ ព្គ្ប់ព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១.ទ្ព្មង ់ បាយកា ណន៍ិងកា ដ្ស់បតូ រត័ម៌ាន

ជាមួយសាធា ណៈ នព្តូវបានកក្េមអ ២.តារាង

សរងេបទ្និែនយ័ថវធកា (Budget in Brief)ព្តូវ

បានរ ៀបចាំបនាា ប់រីថវធកាជាតិព្តូវបានអនម័ុត

សព្មាប់ សាថ ប័ននតិិបញ្ញតត និងសាធា ណៈ ន 

៣.តារាងហិ ញ្ញវតថុ និងចាំណាយសាធា ណៈ

(TOFE) និងព្រតឹតិបព្តសថតិិ ព្តូវបានរ ៀបចាំព្បចាាំ

កខ្ និងបរងាា ះរៅក្ែងុរគ្ហទ្ាំរ័  ក្ែងុ យៈររេ ៣

កខ្ បនាា ប់រីកា រ ៀបចាំ បាយកា ណ៏នតុក្ាំណត ់៤.

 បាយកាណ៏ព្តតតរនិតិរកា អនុវតតថ វធកាព្បចាាំ

ឆ្មាសព្តូវបានរ ៀបចាំនិងនសរវនាយក្ែងុរគ្ហ 

ទ្ាំរ័  ក្ែងុ យៈររេ ៣កខ្ បនាា ប់រី បាយកា ណ៍ 

រនះព្តវូបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ (ឆ្ែ ាំ២០១៧) ៥. បាយ

កា ណ៏កា អនុវតតថ វធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំព្តូវបានរ ៀបចាំ 

និងបរងាា ះក្ែងុរគ្ហទ្ាំរ័  ក្ែងុ យៈររេ១២កខ្ 

បនាា ប់រីបញ្ចប់ឆ្ែ ាំនមួីយៗ 
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២៣.៣.១. រព្ងឹង និង និងកា 

ររន្ឿនរចញនាយ ឲ្របានទន់

ររេរវលានវូ បាយកា ណស៍ត ីរី

រសដាកិ្ចច និងហិ ញ្ញវតថសុាធា 

ណៈរៅសាធា ណៈ ន 

      ២.  បាយកា ណ័ FLASH reportព្បចាាំកខ្រចញ

នាយរៅសបាត ហ៍ទី្៤ននកខ្បនាា ប់ជាមួយនឹងរសច

ក្តីសរងេប រី ភាសា (កខ្ម -អងរ់គ្ស្) 

- បាយកា ណន័និាែ ក្ រសដាកិ្ចច

ព្បចាាំកខ្ (SET)  បានរ ៀបចាំ

 ួចរាេ់រៅព្តឹមសបាត ហ៍ទី្៤ននកខ្

បនាា ប់ជាមួយនឹងរសចក្តីសរងេប

នន បាយកា ណ៍ជារី ភាសា កខ្ម -

អង់រគ្ស្ (ព្បចាាំកខ្ មិថនុា ក្ក្កោ 

និង សហីា ឆ្ែ ាំ២០១៦) 

សរព្មច

បាន100% 

    

២៣.៣.១. រព្ងឹង និង និងកា 

ររន្ឿនរចញនាយ ឲ្របានទន់

ររេរវលានវូ បាយកា ណស៍ត ីរី

រសដាកិ្ចច និងហិ ញ្ញវតថសុាធា 

ណៈរៅសាធា ណៈ ន 

      ៣. ព្រតឹតិប័ព្តសត តិរិសដាកិ្ចច និងហិ ញ្ញវតថុព្បចាាំព្តី

មាស រចញនាយរៅកខ្ទ្១ីននព្តមីាសបនាា ប់ (ឬ 

រៅសបាត ហ៍ទី្៤ននកខ្បនាា ប់) ជាមួយនឹងរសចក្តី

សរងេបរី ភាសា(កខ្ម -អង់រគ្ស្) 

-ព្រឹតតិប័ព្តសថតិិរសដាកិ្ចច និង

ហិ ញ្ញវតថុ (BEF)ព្បចាាំព្តមីាស 

ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ់ជាមួយនឹង

រសចក្តីសរងេបននព្រតឹតិប័ព្តជារី 

ភាសា (កខ្ម -អង់រគ្ស្) និងបាន

ោក់្ឲ្ររព្បើព្បាស់ននាក្ែងុអគ្គ-

នាយក្ោា ន និងអងគភារាក់្រន័ធ 

(ព្តមីាសទ្៤ី ឆ្ែ ាំ២០១៥, ព្តមីាស

ទី្១,២ ឆ្ែ ាំ២០១៦)  

សរព្មច

បាន 

-មិនទនប់ានោក្រ់េើរគ្ហ

ទ្ាំរ័ ព្ក្សួង  

  

២៣.៣.៤. កា រ ៀបចាំ និងរធវើ

បចចុបបនែក្មមរគ្ហ ទ្ាំរ័ ននអគ្គ

នាយក្ោា នថវធកា 

      សូ២í រធវើបចចុបបនែក្មមរត័ម៌ានរគ្ហទ្ាំរ័  បស់អគ្គ

នាយក្ោា ន 

បានរធវើកា ព្តតតរនិតិរ និងសមាអ ត 

Virus រគ្ហទ្ាំរ័  បសអ់គ្គនាយក្

ោា នថវធកា ជាព្បចាាំ 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 
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២៣.៣.១. ស រស អតថបទ្រនស

ងៗាក់្រន័ធរៅនឹង កា រ ៀបចាំ 

កា អនុវតតថវធកាសព្មាប់ ដាបា

េថាែ ក់្រព្កាមជាតិ និងកា វធវឌ្ឍ

នន៍នក្ាំកណទ្ព្មង់វធម ឈកា  

ហិ ញ្ញវតថសុព្មាប់ចុះនាយក្ែងុ

ព្រឹតតបព្តននក្មមវធធីកក្ 

ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុា

ធា ណៈ 

      អតថបទ្ទី្២ បស់ អគ្គនាយក្ោា ន ព្តូវបានចុះ

នាយក្ែងុព្រតឹតបព្ត 

មានអតថបទ្ចុះនាយក្ែងុ ព្រតឹតប

ព្ត 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

១០០% 

    

២៣.៤. ោក់្ឱ្រអនុវតតយនតកា 

រដើមបីបញ្ចប់កា ចុះបញ្ាសីា ររើ

ភ័ណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា និងរធវើ

បចចុបបនែភារជាព្បចាាំ 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ.ព្ទ្ររ

សមបតតិ ដា 

និងចាំណូេ

មិនកមន

សា ររើរនធ

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.នតីិវធធីនិងយនតកា ចុះបញ្ាសីា ររើភ័ណឌ ព្តូវបាន

អនវុតតនិងព្តូវរធវើបចចុបបនែភារជាព្បចាាំ 
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២៣.៤.១.រ ៀបចាំអនុព្កឹ្តរសត ីរី

កា ព្ោប់ព្គ្ងបញ្ាសីា ររើភណឌ

ព្ទ្ររសមបតតិ ដា 

      ព្ប ុាំរិភាក្ា និងរនិតិររេើរសចក្តីព្ាងអនុព្កឹ្តរ 

ក្ព្មិតអនត ព្ក្សួង 

បានរធវើកា ព្ប ុាំរិភាក្ាររិព្ោះ

រោបេ ់

ជាេក្េណៈអនត ព្ក្សួង-សាថ ប័ន 

 ដាបាេ 

ថាែ ក់្រព្កាមជាតិ និងនតីិបុគ្គេសា

ធា ណៈ កាេរនីថាទ្២ី២ កខ្មិថុ

នា ឆ្ែ ាំ២០១៦ រហើយបានរធវើ

ក្ាំណតរ់ហត ុនូព្កុ្មព្បឹក្ា 

នតីិក្មមននព្ក្សួងរសដាកិ្ចច និង

ហិ ញ្ញវតថុ រដើមបីរនិតិរ និងកក្

សព្មតេតាមសាម  តនីន 

អងគព្ប ុាំ។ 

សរព្មច

បាន 

១០០% 

ោម ន ោម ន 

២៣.៤.១ រ ៀបចាំបរងកើតព្បរន័ធ 

ព្គ្ប់ព្គ្ងទិ្នែន័យបញ្ាសីា ររើ

ភណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា បសអ់ងគ

ភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្សហវ ទាំង

រៅថាែ ក់្ក្ណាត េនិងថាែ ក់្មូេ

ោា ន (ដាំណាក្់កាេទ្២ី) 

      បណតុ ះបណាត េម្នតរីព្បើព្បាស់ព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

ទ្ិនែនយ័ចាំននួ១៥នាក់្ 

មិនសរព្មចបានតាមកា រព្ោង

ទ្ុក្ 

០.០០% ោម នថវធកាសព្មាប់រ ៀបចាំ 

និងព្តូវរព្ោងក្ញ្ចប់ថវធកា ដា

ឆ្ែ ាំ២០១៧  វធញ 

សក្មមភាររនះរសែ ើសុាំដក្

រចញ(នឹងរ ៀបចាំព្បរន័ធ

រៅឆ្ែ ាំ២០១៧ រោយ

រព្បើព្បាសថ់វធកា ដា) 
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២៣.៤.១ រ ៀបចាំបរងកើតព្បរន័ធ 

ព្គ្ប់ព្គ្ងទិ្នែន័យបញ្ាសីា ររើ

ភណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា បសអ់ងគ

ភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្សហវ ទាំង

រៅថាែ ក់្ក្ណាត េនិងថាែ ក់្មូេ

ោា ន (ដាំណាក្់កាេទ្២ី) 

      សាក្េបងបញ្ចូេទិ្នែន័យបញ្ាសីា -ររើភណឌ  មិនសរព្មចបានតាមកា រព្ោង

ទ្ុក្ 

០.០០% ោម នថវធកាសព្មាប់រ ៀបចាំ 

និងព្តូវរព្ោងក្ញ្ចប់ថវធកា ដា

ឆ្ែ ាំ២០១៧  វធញ 

សក្មមភាររនះរសែ ើសុាំដក្

រចញ(នឹងរ ៀបចាំព្បរន័ធ

រៅឆ្ែ ាំ២០១៧ រោយ

រព្បើព្បាសថ់វធកា ដា) 

២៣.៤.២ រ ៀបចាំយនតកា រដើមបី

ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដារៅ

ព្គ្ប់អងគភារទាំងរៅថាែ ក់្ក្ណាត

េ និងថាែ ក់្មូេោា នននក្សហ

វ 

      យនតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទ្ររសមបតតិ ដាព្តូវបាន

នសរវនាយ និងកណនាាំោក់្ឱ្រអនុវតត 

មិនទនប់ាននសរវនាយនិង

កណនាាំោក់្ឱ្រអនុវតតរៅរែើយ 

០.០០%  ង់ចាាំព្ក្បខ័្ណឌ  ួម (នាយក្

ោា នមិនអាចបា៉ានស់ាម នដឹង

ថាចាប់សត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ង 

កា រព្បើព្បាសន់ិងកា 

ចាត់កចងរេើព្ទ្ររសមបតតិ ដា

ោក់្ឱ្រអនុវតតរៅររេណា) 

រសែ ើសុាំរនាររេ 

២៣.៤.៣ នតេ់មតិព្បឹក្ា 

 ចាប់រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិ

យុតតសព្មាប់កា ោក់្ឱ្រអនុវតត

យនតកា  រដើមបីបញ្ចប់កា ចុះ

បញ្ា ីសា ររើភណ័ឌ ព្ទ្ររសមបតតិ

 ដានិងរធវើបចចុបបនែភារជាព្បចាាំ 

2016 2018 នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ នូតាមកននកា  បាននតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់រេើរសច

ក្តីព្ាងអនុព្កឹ្តរសត រីីវធធាននិងនតីិ

 វធធីសត ីរកីា រ ៀបចាំបញ្ាសីា ររើ

ភណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា (សូមនដេ់

ផ្ក្សា រោង) 

១០០.០០%     
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២៣.៤.៣ នតេ់មតិព្បឹក្ា 

 ចាប់រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិ

យុតតសព្មាប់កា ោក់្ឱ្រអនុវតត

យនតកា  រដើមបីបញ្ចប់កា ចុះ

បញ្ា ីសា ររើភណ័ឌ ព្ទ្ររសមបតតិ

 ដានិងរធវើបចចុបបនែភារជាព្បចាាំ 

       បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកីា នតេ់មតិព្បឹក្ា

ចាប់ព្បចាាំព្តមីាស  និងឆ្ែ ាំព្តូវបានរ ៀបចាំនិង

រោ រ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំបានរ ៀបចាំ ០.០០%  បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតកិ្ចច

សហកា រីអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធ 

រសែ ើសុាំរនាសចូនាក្ 

រនះ២ព្តមីាស 

២៣.៤.១.សិក្ាអាំរនីតីិវធធីអនុ

វតតកា ងា សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ង

បញ្ា ីសា ររើភណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ

 ដា សព្មាប់រ ៀបចាំជាតព្មូវកា 

ព្បរ័នធ FMIS ដាំណាក្់កាេទ្២ី 

ក្ែងុមុខ្ងា  Asset 

Management 

តម៣ 

2016 

តម៣

2016 

FMWG (ន.

ោា នរត័ម៌ាន

 វធទ្ា)អគ្គ.

ព្ទ្ររសមបតតិ

 ដានិង

ចាំណូេមិន

កមនសា ររើ

រនធ 

នតីិវធធីអនវុតតកា ងា សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងបញ្ា ី

សា ររើភណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា ព្តូវបានសកិ្ានិង

ក្ាំណត់ជាតព្មូវកា  ួចរាេ់សព្មាប់ព្បរន័ធ FMIS 

ដាំណាក្់កាេទ្២ី មុខ្ងា  Asset Management 

        

២៤. រព្ងងឹកា អនវុតតឧបក្ ណ ៍

នងិយនតកា រដើមបបីរងកើនកា 

ទ្ទ្េួខ្សុព្តវូ នងិ គ្ណរនយរ

ភារ (ព្បរន័ធព្តតតរនិតិរ) 

២០១៦ ២០១៨   ឧបក្ ណ ៏នងិយនតកា ព្តវូបានោក្ឱ់្រអនវុតតរដើមបី

បរងកើនកា ទ្ទ្េួខ្សុព្តវូនងិគ្ណរនយរភារ 
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២៤.១. បរងកើតឱ្រមានទ្ណឌ ក្មម

 ដាបាេសមព្សប ចាំរាះ

ក្ាំហុសឆ្គង ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ធនធាន សាធា ណៈមិនសម

ព្សប និងោម នព្បសិទ្ធភារ ។ 

ទ្ណឌ ក្មមរនះព្តូវកចងរៅក្ែងុ

េិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុត និង រធវើ

កា នសរវនាយ និងកណនាាំឱ្រ

បានទ្េូាំទ្លូាយ 

២០១៦ ២០១៨ ក្សហវ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន  និង 

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.ទ្ណឌ ក្មម ដាបាេសមព្សបចាំរាះក្ាំហសុឆ្គង

ព្តូវបានក្ាំណត់រៅក្ែងុេិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិុតត 
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២៤.១.១.បនតរ ៀបចាំផ្ក្សា 

គ្តិយតុត ាក់្រន័ធទ្ណឌ ក្មម ដាបា

េសមព្សបចាំរាះក្ាំហសុឆ្គង 

ឬកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានសាធា 

ណៈមិនសមព្សប និងោម ន

ព្បសិទ្ធភារក្ែងុកា អនវុតតថវធកា 

      សូចនាក្ ទ្ ី៣៖រោេកា ណ៍កណនាាំាក់្រ័នធនឹង

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងអវតតមានម្នតរីា កា ននអគ្គនាយក្

ោា ន តនាោ ជាតិ ព្តូវបានោក្់ឱ្រអនុវតត 

-ព្កុ្មកា ងា បានបញ្ចប់កា ព្ប ុាំ

រិភាក្ារេើរសចក្តីព្ាង រសចក្តី

កណនាាំ សត ីរី កា ព្គ្ប់ព្គ្ងវតតមាន

ម្នតីរា កា  និងម្នតីកិ្ចចសនា 

ននអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាត ិ

រោយបានោក់្ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំរនិិ

តរនិងសរព្មច និងបានបញ្ចប់កា 

ព្ប ុាំរិភាក្ារនិតិររេើក្ទ្១ី

ជាមួយថាែ ក់្ដឹក្នាាំ និងនាយក្

ោា នាក្់រន័ធ។-បានបនតតាមោន

កា អនុវតតតាមខឹ្្មសា ននអនុ

ព្កឹ្តររេខ្៥៦ សត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ង

វតតមានម្នតរីា កា សុីវធេនិង

ម្នតីជាប់កិ្ចចសនារៅតាម

នាយក្ោា ន និង  តនាោ រា 

ធានី រខ្តត។ 

សរព្មច

បាន៩០% 
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២៤.១.១ រ ៀបចាំនិងោក់្ 

ឱ្រអនុវតតវធធានកា  ួមននកា 

ោក់្ទ្ណឌ ក្មម ដាបាេក្ែងុវធស័យ

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

2016 2018   រសចក្តីព្ាងបឋមេិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុតាក់្រន័ធ

នឹង វធធានកា  ួមនន កា ោក់្ទ្ណឌ ក្មម ដាបាេក្ែងុវធ

ស័យ ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈព្តវូបានរ ៀបចាំ និង 

រោ រ នូថាា ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំទនប់ានរ ៀបចាំ 0% កា ងា រនះ ព្តូវបានរនា 

ររេរោយសា កា ងា អាទ្ិ

ភារជារព្ចើនរនសងរទ្ៀត 

រោយសា ធនធានមនសុស

មានក្ាំណត ់

  

២៤.១.១ រ ៀបចាំរសចក្តកីណនាាំ

សត ីរី "កា អនុវតតវធធានទ្ណឌ ក្មម 

និងវធន័យ ដាបាេសមព្សប

ចាំរាះកា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈមិនសម

ព្សប និងោម នព្បសិទ្ធភារ 

អនរុលាមតាមបទ្បបញ្ញតិចាប់

ជាធ មាន" 

2016 2017 អោគ ធិ

កា ោា ន 

១.សិក្ារសចក្តកីណនាាំេិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិុតត

ទក់្ទ្ងនិងទ្ណឌ ក្មមនិងវធនយ័ ដាបាេននកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន      សាធា ណៈ 

        

២៤.២.រធវើបចចុបបនែភារនិងនត

េស់ិទ្ធិអាំណាច និងភារទ្នភ់ន្់

ជាបនតបនាា ប់ នូអងគភារថវធកា 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ថវធកា 

និង ព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១.សិទ្ធិអាំណាចនិងកា ទ្ទ្េួខុ្សព្តូវ បសអ់ងគ

ភារថវធកាព្តូវបានរព្ងឹងនិងកក្េមអ 
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២៤.២.១. រធវើបចែុបបនែភារ 

រោេកា ណ៍កណនាាំសត ីរកីា 

ោក់្ឱ្រអនុវតតអងគភារថវធកា 

តាមតព្មូវកា ជាក់្កសតង 

2016 2018 នា.ថវធកានី

យក្មម 

សូ១៖រោេកា ណក៍ណនាាំសត ីរកីា ោក់្ឱ្រអនុវតត

អងគភារថវធកា ព្តូវបានរធវើបចចុបបនែភារ 

-រិនតិរ និងកក្សព្មតេ ចនាស

មព័នធ រោេកា ណ៍កណនាាំសត ីរីអងគ

ភារថវធកា-រនិតិរ និងកក្សព្មតេ

រេើតារាងសិទ្ធិ អាំណាច បស់ម្នតី

ទ្ទួ្េបនាុក្ហិ ញ្ញវតថុ-រនិតិររេើ

កា រ ៀបចាំកា អនុវតត  កា តាម

ោន និងកា វាយតនម្-រ ៀបចាំ និង

កក្សព្មតេរេើនយិមន័យ-រ ៀបចាំ

និងកក្សព្មតេរេើអតថព្បរោ ន៍-

បានកក្សព្មតេដាំរណើ កា ននកា 

រ ៀបចាំ  អងគភារថវធកា បស់

ព្ក្សួងសាថ ប័ន បានរនិតិរ និងកក្

សព្មតេនតីិវធធីននកា  រ ៀបចាំកា 

ោក់្ឱ្រអនុវតតអងគភារថវធកា-បាន

រិនតិរ និងកក្សព្មូេយនតកា 

រ ៀបចាំ  ថវធកាសព្មាប់អងគភារ

ថវធកានិងអងគភារ  ថវធកាទ្ទួ្េ

បនាុក្ហិ ញ្ញវតតុ-បានរនិតិរ និងកក្

សព្មតេ ចនាសមព័នធ ព្គ្ប់ព្គ្ង

បចចុបបនែកក្សព្មតេតារាងវាយ

តនម្អងគភារកដេអាចក្ាយជា

អងគភារថវធកា 

សរព្មច

បាន៩០% 
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២៤.២.៦. រធវើបចចុបបនែភារនិង

នតេ់សិទ្ធអិាំណាច និងភារ

ទ្ន់ភន្ក់្ែងុព្ក្បខ័្ណឌ អនុវតត

ថវធកាក្មមវធធីជាបនតបនាា ប់កដេ

នតេ់ នូអងគភារថវធកា 

2016 2017 នា.ហិ ញ្ញ

កិ្ចច 

សូ១៖រោេកា ណស៍ត ីរសីិទ្ធិ អាំណាចនិងកា 

ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវ បស់អងគភារថវធកាក្ែងុកា អនវុតត

ថវធកាព្តវូបានរព្ងឹង កក្េមអ និងអនុវតត 

-បានព្ាងព្បកាសសតរីីសិទ្ធិ

អាំណាច កា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវ និង

នតីិវធធី ននកា អនុវតតថវធកាក្មមវធធី

 បស់អងគភារថវធកានិងោក់្ នូ

រិភាក្ាក្ែងុក្ព្មិតអនត អគ្គនាយក្

ោា ន -រសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយព្តូវ

បានបញ្ចប់ សព្មាប់ោក់្  នូថាែ ក់្

ដឹក្នាាំ ក្សហវ រនិតិរ និងចុះ

ហតថរេខា  

សរព្មច

បាន៩៥% 

    

២៤.៣.ព្តតតរនិតិររែើង វធញ 

រេើកា អនុវតតសិទ្ធអិាំណាចនិង

ភារទ្ន់ភន្ក់ដេបាននតេ់ នូ 

រដើមបីរធវើជាមូេោា នក្ែងុកា 

រព្ងីក្កា នតេ ់សិទ្ធអិាំណាច 

និងភារទ្នភ់ន្ ់

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ថវធកា 

អោគ ធិ

កា ោា ន 

ព្ក្សូង សាថ

ប័ន 

១. បាយកា ណន៍ិងអនសុាសន៍ព្តូវបានរ ៀបចាំ         
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២៤.៣.១ រព្ងឹងកា កក្េមអ

កា រធវើអធកិា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុរៅ

អងគភារថវធកាតាមបណាត ព្ក្សងួ    

សាថ ប័នរដើមបធីានាកា កក្េមអ

កា អនុវតតសិទ្ធអាំណាច និងភារ

ទ្ន់ភន្ ់

2016 2017 អោគ ធិ

កា ោា ន 

១.សិក្ារេើដាំរណើ កា អនុវតតអនុរលាមតាមកនន 

កា  BSPនិងកា ព្គ្ប់ ព្គ្ងថវធកាក្មមវធធី (PB) 

        

២៤.៤.រ ៀបចាំនិងោក់្ឲ្រអនុ

វតតទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍន

ភារអនវុតតថវធកាព្បចាាំព្តមីាស 

ឆ្មាសនិងព្បចាាំឆ្ែ ាំ(រោយ

 ំរេចរី កា រ ៀបចាំថវធកា េទ្ធ

នេសរព្មចបាននិង ព្រមទាំង

 វធធានកា រោះព្សាយ រីព្ក្សួង

សាថ ប័ន រៅ ព្ក្សូងរសដាកិ្ចច

និងហិ ញ្ញវតថុ នងិរៅននាក្ែងុ

ព្ក្សួងនីមួយៗ) 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គ. ថវធកា 

និងព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១.ទ្ព្មង ់បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារថ វធកាព្បចាាំព្តី

មាសនិង/ឬឆ្មាសនងិព្បចាាំឆ្ែ ាំព្តវូបានរ ៀបចាំនិង

ោក់្ឱ្រអនុវតត 
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២៤.៤.១ រនិតិរ និងកក្េមអ 

ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ

អនវុតតថ វធកាព្បចាាំព្តមីាស 

ឆ្មាស និងព្បចាាំឆ្ែ ាំ  

2016 2018 នា.ថវធកានី

យក្មម 

សូ១៖ទ្ព្មង ់បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារអនុវតតថវធកា 

( បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុ) ព្បចាាំព្តមីាស ព្តូវបាន

កក្សមអ 

បានកក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ ៍

វឌ្ឍនភារអនុវតតថវធកាព្បចាាំព្តី

មាស  

( បាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវតថុ)ព្បចាាំព្តី

មាស 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

២៤.៤.២ ព្តតតរនិតិរ និងកក្

េមអ ទ្ព្មង់សាំរណើក្មមវធធីព្បចាាំ

ព្តមីាស តាមសាថ នភារជាក់្កសត

ង 

2016 2018 នា.ថវធកានី

យក្មម 

សូ១៖ទ្ព្មងស់ាំរណើថវធកា ក្មមវធធីព្បចាាំព្តមីាស 

ព្តូវបានកក្េមអ 

បានកក្េមអសាំរណើថវធកាក្មមវធធី

ព្បចាាំព្តមីាស 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

២៤.៤.៣  ព្តតតរនិតិរ និងកក្

េមអ ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍  នន

កា  រធវើនយិត័ក្មម 

2016 2018 នា.ថវធកានី

យក្មម 

សូ១៖ទ្ព្មង់ បាយកា ណន៍នកា រធវើនិយត័ក្មម ព្តូវ

បានកក្េមអ 

បានកក្េមអទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍

ននកា រធវើ និយត័ក្មម 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 
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២៤.៤.៤. រ ៀបចាំនិងោក់្ឱ្រ 

អនវុតត បាយកា  ណ៍វឌ្ឍនភារ 

អនវុតតថវធ កាព្បចាាំព្តមីាស 

ឆ្មាស និងព្បចាាំឆ្ែ ាំ (រោយ 

 ំរេចេទ្ធនេ សរព្មចបាន 

និង  វធធានកា រោះព្សាយ) 

      សូ២៖ ទ្ព្មង ់បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារថ វធកា ព្បចាាំ

ព្តមីាស និង/ ឬ ឆ្មាស និងព្បចាាំ ឆ្ែ ាំ (ក្មមវធធីនិង 

មិនកមនក្មមវធធី) រៅថាែ ក់្ ដាបាេក្ណាត េព្តូវ

បានរ ៀបោក់្ឱ្រអនុវតត 

បានរ ៀបចាំនិងោក់្ឱ្រអនវុតតជា

ព្បចាាំនវូ ទ្ព្មង់ បាយកា ណ៍អនុ

វតតថវធកាព្បចាាំព្តមីាស (ចាប់រនតើម

អនវុតតចាប់រី     ព្តមីាសទ្ី ១ ឆ្ែ ាំ

២០១៦) 

សរព្មច

បានតាម

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

២៤.៤.១ រធវើបចចុបបនែក្មម រសច

ក្តីកណនាាំរេខ្ ០០៥ សហវ សត ី

រីរោេកា ណ៍និងនតីិវធធីននា

ក្ែងុសព្មាប់កា អនវុតតថវធកាក្មម

 វធធី បស់ក្សហវ 

2016 2016 នាយក្ោា ន

 ដាបាេនិង

ហិ ញ្ញវតថ ុ

រសចក្តីកណនាាំរេខ្ ០០៥ សហវព្តូវបានរធវើ

បចចុបបនែក្មម 

បានរ ៀបចាំរសចក្ដីព្ាងមាតកិា

រដើមបីកណនាាំអនុវតត និងរសចក្ដី

ព្ាងមាតិកាននមគ្គរុទ្សក៍្

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ននាក្ែងុ ក្សហ

វ (បចចុបបនែក្មមរសចក្ដីកណនាាំ

រេខ្ ០០៥) 

២០.០០% -ខ្វះព្ក្បខ័្ណឌ  ួម 

-មានតព្មូវកា ចាាំបាច់ក្ែងុ

កា អនុវតតជាក់្កសដង 

-មានតព្មូវកា ររេរព្ចើន 

-រសែ ើសុាំរ ៀបចាំព្ក្បខ្ណឌ

 ួមឱ្របានឆ្ប់ ហស័ 

-រសែ ើសុាំររេរវលាបកនថម

ក្ែងុកា រ ៀបចាំ និងោក់្

ឱ្រអនុវតត 

៣១. រព្ងងឹ នងិរព្ងកី្កា អនុ

តតថវធកាក្មម វធធី 

២០១៦ ២០២០   ថវធកាក្មមវធធីព្តវូបានអនវុតត ព្បក្បរោយព្បសទិ្ធ

ភារ 

        

៣១.១. រនិតិររែើងវធញ និងកក្

េមអកា អនុវតតថ វធកាក្មមវធធី ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ថវធកា

េទ្ធក្មម ត

នាោ ជាត ិ

អោគ ធិ

កា ោា ន 

ព្ក្សួងសាថ ប័

ន 

១. បាយកា ណស៍ត ីរកីា រនិតិររែើងវធញ នងិកា 

កក្េមអ ព្តវូបានរ ៀបចាំ រោយ ំរេចឲ្ររ ើញរី 

 បក្គ្ាំរហើញ និងអនសុាសនន៍ានានិងោក់្ឱ្រអនុ

វតត 
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៣១.១.៣. រធវើកា វាយតនម្ននា

ក្ែងុព្បចាាំឆ្ែ ាំអាំរីកា រ ៀបចាំ និង

អនវុតតក្មមវធធី បស់ព្ក្សងួសាក្

េបង នងិនតេអ់នសុាសន៍ 

រដើមបីកក្េមអ 

2016 2018 នា.ថវធកានី

យក្មម  

សូ១៖ផ្ក្សា វាយតនម្អាំរកីា រ ៀបចាំ និងអនវុតត

ថវធកាក្មមវធធី បស់ព្ក្សងួ ព្តូវបានរ ៀបចាំ 

ក្ាំរុងរ ៀបចាំផ្ក្សា វាយតនម្អាំរី

កា រ ៀបចាំ និងអនុវតតថវធកាក្មមវធធី 

 បស់ព្ក្សួងកដេ អនុវតតថវធកា

ក្មមវធធី 

សរព្មច

បាន 

៧០% 

    



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

108 
រសចក្តីព្ាង 

៣១.១.៩. រិនតិររែើងវធញ និង

កក្េមអរោេកា ណ៍អាំរនីតីិវធធី

អនវុតតថវធកាក្មមវធធី  

2016 2017 នា.ហិ ញ្ញ

កិ្ចច 

សូ១៖ បញ្ហា ព្បឈមននកា អនុវតតថវធកាក្មមវធធីព្តូវ

បានព្កុ្មកា ងា  trouble shoot រិនតិររោះ

ព្សាយ 

-ព្កុ្មកា ងា រោះព្សាយបញ្ហា រៅ

ក្ែងុកា អនុវតតថវធកាក្មមវធធីបាន

រោះព្សាយជាបរណដ ើ ៗនូវរាេ់

បញ្ហា កដេរក្ើតមានរៅតាម

ព្ក្សួង សាថ ប័នអនុវតតថវធកាក្មមវធធី 

។ កា រោះព្សាយរនះ មានជា

ទ្ព្មង់ជាកា ព្ប ុាំ កា បណដុ ះ

បណាដ េបកនថម ដេ់ទ្ីក្កន្ង ។-

នាយក្ោា នហិ ញ្ញកិ្ចចបានសហ

កា ជាមួយវធទ្ាសាថ នរសដាកិ្ចចនិង

ហិ ញ្ញវតថុ ក្ែងុកា រ ៀបចាំកននកា 

បណដុ ះបណាដ េ កដេតាម យៈ

រនះ រស  ឯននកា បណដុ ះបណាដ េ

បានព្បព្រតឹតរៅជាបនតបនាា ប់ ។- 

បានចេូ ួមបណតុ ះបណាដ េដេ់

ព្ក្សួង សាថ ប័នតាមកា រសែ ើ សុាំ

ជាក់្កសតង រដើមបីបណដុ ះបណាដ េ

ដេ់ម្នតីអែក្អនុវតតថវធកា រៅ

តាមព្ក្សួង សាថ ប័ន (ព្ក្សួងអប់ ំ 

យុវ ន និងកី្ឡា, ព្ក្សួងកា 

ប រទ្សនិងសហព្បតិបតតិកា អនត 

ជាតិ និង ព្ក្សួងប ធសាថ ន) ។ 

សរព្មច

បានតាម

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 
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៣១.១.២.កក្េមអកា អនុវតត

ថវធកាក្មមវធធី 

      សូចនាក្ ទ្១ី៖ផ្ក្សា គ្តិយតុតាិក់្រន័ធកា  អនុ

វតតថវធកាក្មមវធធីព្តូវបានកក្េមអ 

-រៅនថាទ្១ី៥ កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែ ាំ

២០១៦រៅអគ្គនាយោា ន តនាោ 

ជាតបិានរ ៀបចាំកិ្ចចព្ប ុាំរិភាក្ា

រេើក្ទ្៣ីរេើរសចក្តីព្ាងព្បកាស

សត ីរសីិទ្ធអាំណាចកា ទ្ទួ្េខុ្ស

ព្តូវ និងនតីិវធធីអនុវតតថវធកា បស់

អងគភារថវធកា និងរធវើបចចុបបនែភារ

បនាា ប់របីានបូក្ស ុបធាតចុេូរី

អគ្គនាយក្ ោា នាក្់រន័ធ-រៅនថាទ្ី

០៧, ទី្១២ និងទី្១៩ កខ្ក្ក្កោ 

ឆ្ែ ាំ២០១៦រៅអគ្គនាយោា ន ត

នាោ ជាតបិានចេូ ួមកិ្ចចព្ប ុាំ

រិភាក្ា រេើរសចក្តីព្ាងព្បកាស

សត ីរី  ារទ្យរបុរ ព្បទនសព្មាប់

ព្គឺ្សាថ ន ដាបាេសាធា ណៈ 

ដឹក្នាាំរោយផ្ក្ឧតតម រអៀង ស នុ

េី-រៅនថាទ្ី ២៧កខ្មិថនុា ដេ់

នថាទ្០ី១កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែ ាំ២០១៦ អគ្គ

នាយក្ ោា ន តនាោ ជាតបិាន

ចេូ ួមបណតុ ះបណាត េសត ីរ ី“នតីិ

 វធធីអនវុតតថវធកាក្មមវធធី”ដេស់កិាេ

កាម១៧៨នាក់្ននព្ក្សួងអប់ ំ យុ

វ ន និងកី្ឡា រៅរខ្តតរសៀមរាម 

បទ្បងាា ញសតរីនីតីិវធធីចាំណាយ 

និងកិ្ចចបញ្ាកិាតាម  ារទ្យរបុរ 

ព្បទនសព្មាប់ថវធកាក្មមវធធី-រៅ

90%     
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នថាទ្ ី១១ដេ១់៥ កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែ ាំ

២០១៦ អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ 

ជាតបិានចេូ ួមបណតុ ះបណាត េ

សត ីរី “នតីិវធធីអនុវតតថវធកាក្មមវធធី”

ដេ់សកិាេ កាម៦០នាក់្ននមនាី 

អប់ ំ យុវ ន និងកី្ឡា រា ធាន ី

រខ្តត រៅសណាា ោ ភែាំររញ បទ្

បងាា ញសតរីនីតីិវធធីចាំណាយ និង

កិ្ចចបញ្ាកិាតាម  ារទ្យរបុរ 

ព្បទនសព្មាប់ថវធកាក្មមវធធី-រៅ

នថាទ្ ី១៨-២១កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែ ាំ

២០១៦ អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ 

ជាតបិានចេូ ួមរធវើបទ្បងាា ញសត ី

រី “នតីិវធធីអនុវតតថវធកាក្មមវធធី

សព្មាប់អងគភារថវធកា”រៅរខ្តត

 តនគី្ ឯ ដេស់ិកាេ កាមមក្រីរខ្តត

 តនគី្ ឯ មណឌ េគី្ ឯ និងសា ឹង

កព្តង-រៅនថាទ្ ី០៨-១១ កខ្សហីា 

ឆ្ែ ាំ២០១៦ អគ្គនាយក្ោា ន ត

នាោ ជាតបិានចេូ ួមរធវើបទ្

បងាា ញសតរីី “នតីិវធធីអនវុតតថវធកា

ក្មមវធធីសព្មាប់អងគភារថវធកា”រៅ

រខ្តត តនគី្ ឯ ដេ់សកិាេ កាមមក្រី

រខ្តតក្ាំរង់ចាមព្ក្រចះ និង

តបូង មុ ាំ-រៅនថាទ្ ី២៥-២៦ កខ្

សហីា ឆ្ែ ាំ២០១៦ អគ្គនាយក្ោា ន
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 តនាោ ជាតបិានចេូ ួមរធវើបទ្

បងាា ញសតរីី “កា នសរវនាយនិង

បរងកើនព្បសិទ្ធភារននកា អនុវតត

បទ្បញ្ហញ តិតគ្តយិតុតាក់្រន័ធនឹង

សមតតកិ្ចច បស់ព្ក្សួងរសដាកិ្ចច

និងហិ ញ្ញវតថុ” រៅទ្ី ួមរខ្តតព្រះ

សីហនុ-រៅនថាទ្ី ០៨-០៩ កខ្

ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ២០១៦ តាម យះកា 

អរញ្ា ើញរោយដា េរ់ីព្ក្សួង

ក្សិក្មម  ុកាេ ព្បមាញ់ និងរនសាទ្ 

អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតបិាន

រធវើបទ្បងាា ញសត ីរី “នតីិវធធី

ចាំណាយតាម  ារទ្យរបុរ ព្បទន

  ារទ្យរ ចាំណូេ និងកិ្ចចបញ្ាកិា

   ារទ្យរបុរ ព្បទន”-រៅនថាទ្ី 

២៦-២៩ កខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ២០១៦ អគ្គ

នាយក្ោា ន តនាោ ជាតបិានរធវើ

បទ្បងាា ញសតរីី “នតីិវធធីអនុវតត

ថវធកាក្មមវធធីសព្មាប់អងគភារ

ថវធកា” រៅទ្ី ួមរខ្តតក្ាំរត  នូ

ដេ់សកិាេ កាមមក្រីរខ្តតក្ាំរត 

រខ្តតកក្បនិងរខ្តតតាកក្វ។ 
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៣១.១.១.រនិតិររែើងវធញរេើ

កា កក្េមអ កា អនុវតតថវធកាក្មម

 វធធីរៅតាមបណាត អងគភារថវធកា 

2016 2017 អោគ ធិ

កា ោា ន 

ក្សហវ 

១.ព្តតតរនិតិររែើងវធញ រេើកា អនុវតតចាត់វធធាន

កា កក្ក្មអរៅតាមបណាត អងគភារថវធកាចាំននួ២៨

អងគភាររៅមនាី  ាំនាញរា ធានរីខ្តត 

បានរនិតិរេិខិ្តចាត់វធធានកា

រេខ្ ១៦៥១សហវ.អ, ១៦៥២

សហវ.អ, ១៦៥៤សហវ.អ, 

១៦៥៦សហវ.អ, ១៦៦៤សហវ.

អ, ១៦៦៦សហវ.អ, ក្ែងុរនាះ

បានរនិតិររេើេិខិ្តចាត់វធធាន

កា ននអងគភារថវធកាចាំននួ៥១  

សរព្មច

បានតាមសូ

ចនាក្  ព្តី

មាស៣បាន

ក្ាំណត ់

១០០% 

    

៣១.២.រ ៀបចាំយុទ្ធសា្សត រដើមបី 

រព្ងីក្ថវធកាក្មមវធធី 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ថវធកា  ១.ទ្សសនាទនសតរីីទិ្សរៅយុទ្ធសា្សត  ននកា កក្

ទ្ព្មង់ព្បរ័នធថវធកា (២០១៣-២០២០) ព្តូវបាន

រធវើបចចុបបនែភារ 

        

៣១.២.១.  រ ៀបចាំយុទ្ធសា្សត

រដើមបី រព្ងីក្ថវធកាក្មមវធធី 

2016 2018 នា.ថវធកានី

យក្មម 

សូ១៖យុទ្ធសា្សត រដើមបីរព្ងីក្ថវធកាក្មមវធធី ព្តូវ

បានរ ៀបចាំនិងោក់្ឱ្រអនវុតត 

បានរ ៀបចាំ និងោក់្ឲ្រអនុវតត 

យុទ្ធសា្សត  រដើមបីរព្ងីក្ថវធកាក្មម

 វធធី 

ចាំននួ ១១រៅឆ្ែ ាំ ២០១៧ 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

៣១.២.១.  រ ៀបចាំយុទ្ធសា្សត

រដើមបី រព្ងីក្ថវធកាក្មមវធធី 

      សូ២៖ព្ក្សួងកដេព្តូវបានរ ៀបចាំបញ្ចូេោក់្ឲ្រ

អនវុតតថវធកាក្មមវធធី 

ព្តូវបានរ ៀបចាំោក់្បញ្ចូេ

ព្ក្សួង- 

សាថ ប័នឲ្រអនុវតតថវធកាក្មមវធធី 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 
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៣១.២.២. អនុវតតយុទ្ធសា្សត  

២០១៣-២០២០ រដើមបីរព្ងីក្

ថវធកាក្មមវធធី និងរសែ ើបញ្ចូេ

ព្ក្សួងធាំៗ ចាប់រនតើមអនវុតត

ថវធកា ក្មមវធធីររញរេញ ចាប់

រឆី្ែ ាំ ២០១៦ តរៅ 

2016 2018 នា.ថវធកានី

យក្មម 

សូ១៖ព្ក្សួង សាថ ប័នព្តូវបានរ ៀបចាំបញ្ចូេោក់្

ឱ្រអនុវតតថវធកាក្មមវធធីររញរេញសាក្េបងឆ្ែ ាំ 

២០១៦-២០១៨(ឆ្ែ ាំ២០១៦=១៥  ឆ្ែ ាំ២០១៧=

១១        ឆ្ែ ាំ២០១៨=៣) 

ព្តូវបានរ ៀបចាំោក់្បញ្ចូេ

ឲ្រព្ក្សួង-សាថ ប័នអនុវតតថវធកាក្មម

 វធធីររញរេញ 

ឆ្ែ ាំ ២០១៦-២០១៨៖ 

-ឆ្ែ ាំ២០១៦ = ១៥ព្ក្សួង-សាថ ប័

ន 

-ឆ្ែ ាំ២០១៧ =១១ព្ក្សួង-សាថ ប័ន 

និងបនតរ ៀបចាំក្ែងុឆ្ែ ាំ២០១៨ 

ចាំននួ ៣ព្ក្សួង-សាថ ប័ន 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

៣១.៣.អនុវតតកននកា បណតុ ះ

បណាត េនិងកា ក្សាងសមតថ

ភារសព្មាប់កា រព្ងឹងនិង

រព្ងីក្កា អនុវតតថវធកាតាមក្មម

 វធធី 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ថវធកា  

េទ្ធក្មម  ត

នាោ ជាត ិ

១.កននកា បណតុ ះបណាត េនិងក្សាងសមតថភារ 

ព្តូវបានអនុវតតព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ 

        

៣១.៣.៥. រ ៀបចាំ និងសព្មប 

សព្មតេវគ្គបណតុ ះបណាត េរនស

ងៗ ននអគ្គនាយក្ោា ន 

2016 2018 នា.កិ្ចចកា 

ទ្រូៅ 

វគ្គបណតុ ះបណាត េ បស់ បណាត នាយក្ោា នចាំណះុ 

អគ្គនាយក្ោា នថវធកា មានដាំរណើ កា  េនូនិង 

មានព្បសិទ្ធភារ 

បានរធវើកា សព្មបសព្មតេជាមួយ 

នាយក្ោា នរព្កាមឱ្វាទ្ ននអគ្គ.

ថវធកាក្ែងុកា រ ៀបចាំសកិាេ សាលា 

និងវគ្គបណតុ ះបណាត េរនសងៗ 

សរព្មច

បានតាម

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 
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៣២. រ ៀបចាំថវធកាឲ្រមានេក្េ

ណៈ ព្គ្បព់្ ងុរព្ជាយ នងិរធវើស

មាហ ណក្មមថវធកា 

២០១៦ ២០២០   ព្បតបិតតកិា ទាំងអស ់ព្តវូសថតិរៅក្ែងុព្បរន័ធថវធកា 

។ 

ថវធកាច នតនងិ មេូធនព្តវូបានរធវើសមាហ ណក្

មម។ 

        

៣២.១. បនតកក្េមអកា រធវើស

មាហ ណក្មម ថវធកាច នត និង

ថវធកាមូេធន តាម យៈ

ព្ក្បខ័្ណឌ ចាំណាយ យៈ ររេ

មធរម (MTEF) កននកា យុទ្ធ

សា្សតថវធកា (BSP) និងថវធកា

ក្មមវធធី (PB)។ ំរេចរកីា កាត់

បនថយភារព្កី្ព្ក្និងកយនឌ្័ 

រៅក្ែងុរោេកា ណ៍កណនាាំ

រ ៀបចាំ PBនិង BSP 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ថវធកា  

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.អនុវតតជាបរណត ើ ៗ យុទ្ធសា្សតសព្មាប់ 

គ្ណនាតព្មូវកា ចាំណាយតាមវធស័យ 

២.អនុវតតជាបរណត ើ ៗព្ក្បខ័្ណឌ ថ វធការហឆុ្ែ ាំ 
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៣២.១.៥.  ឆុ្្ះបញ្ហា ាំង

ព្ក្បខ័្ណឌ ចាំណាយ យ:ខី្្ និង

មធរមននចាំណាយ វធនរិោគ្

សាធា ណ: ( ាំរូក្២១) និង

ចាំណាយ សួ េុ និងកថទាំ 

( ាំរូក្៦១)រៅនឹងព្ក្បខ័្ណឌ

ចាំណាយ យ:ររេមធរម 

(MTEF) កននកា យទុ្ធសា្សត

ថវធកា (BSP)និងថ វធកាក្មមវធធី 

(PB) 

      សូ២íព្ក្បខ័្ណឌ ចាំណាយ យ:ខី្្ និងមធរមនន

ចាំណាយ វធនិរោគ្ សាធា ណ:( ាំរូក្២១)និង 

ចាំណាយ សួ េុ និង កថទាំ( ាំរូក្៦១)ព្តូវបាន 

ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងក្ែងុព្ក្បខ័្ណឌ ចាំណាយ យ:ររេមធរម 

(MTEF) 

បានបញ្ាូេព្ក្បខ្ណឌ ចាំណាយវធនិ

រោគ្ និងចាំណាយ សួ េុកថទាំ 

រៅក្ែងុព្ក្បខ្ណឌ មា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចច

ឆ្ែ ាំ២០១៧-២០១៩  ក្ែងុព្តមីាស

ទី្១  ួចរាេ ់

សរព្មច

បាន

១០០% 

    

៣២.១.៥.  ឆុ្្ះបញ្ហា ាំង

ព្ក្បខ័្ណឌ ចាំណាយ យ:ខី្្ និង

មធរមននចាំណាយ វធនរិោគ្

សាធា ណ: ( ាំរូក្២១) និង

ចាំណាយ សួ េុ និងកថទាំ 

( ាំរូក្៦១)រៅនឹងព្ក្បខ័្ណឌ

ចាំណាយ យ:ររេមធរម 

(MTEF) កននកា យទុ្ធសា្សត

ថវធកា (BSP)និងថ វធកាក្មមវធធី 

(PB) 

      សូ៣íព្ក្បខ័្ណឌ ចាំណាយ យ:ខី្្ និងមធរមនន

ចាំណាយ វធនិរោគ្ សាធា ណ:( ាំរូក្២១)និង 

ចាំណាយ សួ េុ និង កថទាំ( ាំរូក្៦១)ព្តូវបាន 

ឆុ្្ះបញ្ហច ាំងក្ែងុថវធកាក្មម វធធី (PB) 

បានបញ្ាូេព្ក្បខ្ណឌ ចាំណាយវធនិ

រោគ្ និងចាំណាយ សួ េុកថទាំ 

រៅក្ែងុព្ក្បខ្ណឌ មា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចច

ឆ្ែ ាំ២០១៧-២០១៩  ក្ែងុព្តមីាស

ទី្១  ួចរាេ ់

សរព្មច

បាន

១០០% 
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៣២.១.៦. កក្េមអកា រ ៀបចាំ

ថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ បស់អគ្គនាយក្

ោា នជាអងគភារថវធកា 

2016 2018 នា.កិ្ចចកា 

ទ្រូៅ 

សូ១៖ថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ បស់ អគ្គនាយក្ោា នព្តូវ

បាន រ ៀបចាំទន់ររេរវលា 

បានរធវើកា សព្មបសព្មតេជាមួយ

នាយក្ោា នរព្កាមឱ្វាទ្អគ្គ

នាយក្ោា ន និងរ ៀបចាំថវធកាព្បចាាំ

ឆ្ែ ាំ បស់អគ្គនាយក្ោា ន ជាអងគ

ភារថវធកា 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

៣២.២. បញ្ចូេចាំណូេ 

ចាំណាយកដេរៅរព្ៅប  ធបទ្

ថវធកា រៅក្ែងុថ វធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ 

រោយ ួមទាំងថ វធកានដគូ្អភវិឌ្ឍ

ន ៍

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ថវធកា 

ព្ក្សួងសាថ ប័

ន 

១.ព្បតិបតតកិា ចាំណូេ ចាំណាយទាំងអស់ ព្តូវ

បញ្ចូេរៅក្ែងុ ប ធបថថវធកា និង ំរេចរៅក្ែងុ 

ចាប់ថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ 

        

៣៣. រ ៀបចាំនងិោក្ ់  ឱ្រអនុ

វតតព្បរន័ធ បនាា តគ់្ណរនយរ

ភារ ( វាងនតិបិញ្ញតត ិនងិ នតិិ

ព្បតបិតត,ិ  វាងក្សហវ នងិ

ព្ក្សងួ- សាថ បន័ នងិរៅក្ែងុ

ព្ក្សងួ-សាថ បន័) 

២០១៦ ២០២០   ក្ាំណតន់ងិោក្ឱ់្រអនវុតតព្បរន័ធបនាា តគ់្ណរនយរ 

ភារព្សបតាមថវធកាក្មមវធធី 
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៣៣.១.រនិតិររែើងវធញនិង

រ ៀបចាំេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

ក្ែងុព្ក្បខ័្ណឌ នន កា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ បស់ ោា ភិ

បាេក្ែងុប ធបថននកា អនវុតត

ថវធកាក្មមវធធី 

២០១៦ ២០២០ ក្សហវ 

(ព្គ្ប់អគ្គ

នាយក្ោា ន) 

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១. បាយកា ណ៍សត ីរកីា រនិតិររែើងវធញនងិសាំរណើ 

រ ៀបចាំេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត ព្តវូបានរ ៀបចាំ។២.

េិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុតថម ីព្តូវបានោក់្ឲ្រអនវុតត 

        

៣៣.២.ក្ាំណត់ឱ្របានចាស់

នូវបនាា ត់គ្ណរនយរភារក្ែងុ

កា រ ៀបចាំក្មមវធធី វធនិរោគ្សា

ធា ណៈរដើមបធីានាសងគតភិារ

ក្ែងុថវធកាព្បចាាំឆ្ែ ាំ(ក្ាំណត់រកីា 

ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវឱ្របាន

ចាសល់ាស់ វាងព្ក្សួង-សាថ ប័

ននីមួយៗ  ួមមាន ព្ក្សួង

កននកា ព្កុ្មព្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍

ក្មពុជានិងក្សហវ 

២០១៦ ២០២០ ព្ក្សួង

កននកា ព្កុ្ម

ព្បឹក្ា

អភិវឌ្ឍន៍ក្មពុ

ជា 

និងក្សហវ 

១.បនាា ត់គ្ណរនយរភារនិងកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវ

ព្តូវបាន ក្ាំណតន់ិងអនុវតត 
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៣៣.៣.រធវើបចចុបបនែភារនិង

នសរវនាយនតីិវធធី កណនាាំកដេ

រនរេ់រកីា នតេស់ិទ្ធិអាំណាច

និងកា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវដេ់អងគ

ភារថវធកា នងិអែក្ព្គ្ប់ព្គ្ង

ថវធកាតាមក្មមវធធី 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ថ វធកា 

េទ្ធក្មម ត

នាោ ជាតិ

និងព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១.រោេកា ណ៍ និងនតីិវធធី កណនាាំអាំរសីទិ្ធិ

អាំណាច និង កា ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវ បស ់អងគភារ

ថវធកា និងអែក្ព្គ្ប់ព្គ្ងថ វធកាតាមក្មមវធធីព្តូវបាន

រធវើបចចុបបនែភារអនុវតតនងិនសរវនាយ 

        

៣៣.៤.កក្សព្មតេ ចនាសមពន័ធ

សាថ ប័នឱ្ររឆ្្ើយតបរៅនឹង

ព្បរ័នធដាំរណើ កា កា ងា ថមី

កដេព្តូវបានបរងកើតរោយ ួម

ទាំងកា ព្តតតរនិតិររមើេរែើង

 វធញរេើមុខ្ងា និងកា ទ្ទួ្េ

ខុ្សព្តូវ បស់ម្នតីព្តតតរនិតិរ

ហិ ញ្ញវតថកុដេព្តូវបានបញ្ាូន

រៅតាមព្ក្សួង-សាថ ប័ន  

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន 

អគ្គថវធកា 

និង 

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១. ចនាសមពន័ធ សាថ ប័នព្តូវបានកក្សព្មតេរៅតាម

ព្បរ័នធថវធកាថមី ដាំរណើ កា កា ងា ថម ី

២.តនួាទ្ភីា កិ្ចចថមី បស់ម្នតីព្តតតរនិតិរហ ិញ្ញវតថុ

ព្តូវបាន រនិតិរ និងកក្េមអ  
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៣៤. រព្ងងឹកា រ ៀបចាំរោេ

នរោបាយនងិកា រធវើកននកា 

ហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈ (កា 

រ ៀបចាំរោេនរោបាយនងិ

កននកា ចាំណូេនងិចាំណាយ 

យៈររេមធរម) 

២០១៦ ២០២០   រោេនរោបាយនងិកននកា ហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈ

(ចាំណូេនងិចាំណាយ)រឆ្្ើយតបតាមសាថ នភារ

រសដាក្ចិចនងិបរព្មើ វធសយ័សាធា ណៈព្បក្បរោយ

សក័្តសទិ្ធភារនងិព្បសទិ្ធភារ 

        

៣៤.១.រព្ងឹងសមតថភាររ ៀបចាំ 

និងបរងកើនស័ក្តសិិទ្ធភារ និង

ព្បសិទ្ធភារននព្ក្បខ័្ណឌ  រោេ

នរោបាយមា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចច  

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.រោេន

.ប 

១.សមតថភាររ ៀបចាំ និង ព្បសិទ្ធភារព្ក្បខ័្ណឌ

ព្តូវ បានរព្ងឹង 
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៣៤.១.១. រ ៀបចាំ និងកក្េមអ

ព្ក្បខ័្ណឌ រោេនរោបាយមា៉ា

ព្កូ្រសដាកិ្ចច 

      ២.ព្ក្បខ័្ណឌ រោេនរោបាយមា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចច 

ព្តូវបានកក្េមអ 

-ម៉ាូកដេរាក្ មា៉ា ព្កូ្រសដាកិ្ចច

កដេព្តូវបានបណតុ ះបណាត េ

រោយអងគកា  IMF ព្តូវបានយក្

មក្រព្បើព្បាស់រោយព្កុ្មកា ងា 

សព្មាប់រធវើកា រាក្ មា៉ា ព្កូ្រសដា

កិ្ចចព្បចាាំឆ្ែ ាំនងិកា រ ៀបចាំរវទ្កិា 

សរព្មច

បាន ៧០% 

១. ក្ងវះទ្និែន័យព្បចាាំកខ្

កដេទនរ់រេរវលា

សព្មាប់សចូនាក្ មួយចាំននួ 

ជារិរសសក្ែងុវធស័យក្សិក្មម 

ជារហតរុធវើឱ្រព្កុ្មកា ងា  

មិនទន់អាចរព្បើព្បាស់ម៉ាូ 

កដេរនះឱ្របានដេស់កាត នុ

រេក្ែងុកា រាក្ អនុវធស័

យរនះ និងអនុវធសយ័រនសង

រទ្ៀតឱ្រមានេក្េណៈព្បទក់្

ព្ក្ឡានងិររញរេញ  

ព្កុ្មកា ងា រសែ ើសុាំឱ្រ

មានកា ចុះទ្សសនកិ្ចច

សិក្ារៅបណាត ព្បរទ្ស

រនសងៗ ដូចជាមា៉ា រែសុី

ជារដើមកដេមាន

រជាគ្ ័យខ្ពស់ក្ែងុកា 

រ ៀបចាំកា ងា រនះ 
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៣៤.២.រព្ងឹងសមតថភារ

រ ៀបចាំ និងបរងកើន ស័ក្តសិិទ្ធភារ 

និង ព្បសិទ្ធភារននព្ក្បខ័្ណឌ

ចាំណូេ ចាំណាយ យៈររេ

មធរម  

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.រោេន

.ប 

១.សមតថភាររ ៀបចាំ ស័ក្តសិិទ្ធភារ និង ព្បសិទ្ធ

ភារព្ក្បខ័្ណឌ  ព្តូវបានរព្ងឹង 

២.ព្ក្បខ័្ណឌ ចាំណូេ ចាំណាយ យៈររេមធរម

ព្តូវបានកក្េមអ  

សាធា ណៈនងកដ ។ រទះបីជា

ោ៉ា ងរនះក្តី ម៉ាូកដេរនះ រៅមាន

ចាំនុចខ្វះខាតមួយចាំននួ កដេ

ចាាំបាច់ព្តូវរធវើកា កក្េមអបកនថមនា

ររេបនាា ប់។ 

  ២. ទ្នាឹមរនាះ ភារេរមអៀង 

ក៏្រៅមានក្ព្មិតខ្ពស់ កដេ 

ទមទ ឱ្រព្កុ្មកា ងា ព្តូវ 

សិក្ាបកនថមរេើេទ្ធភារនន

កា កក្សព្មតេសចូនាក្  

កដេយក្មក្រព្បើព្បាស់ 

រដើមបីបរងកើនសុព្កិ្តភារនន

កា រាក្ ក្ែងុវធសយ័រនះ ក៏្

ដូចជាកា រាក្ បកនថមនូវ

អនុវធស័យរនសងរទ្ៀត រៅ

ររេកដេព្កុ្មកា ងា អាច

ទ្ទួ្េបាននូវទិ្នែនយ័ 

ព្បរសើ ជាងររេបចចុបបនែ  

  

៣៤.៣.រព្ងឹងសមតថភារ វធភាគ្ 

និង រាក្ ណស៍ាថ នភាររសដា

កិ្ចច និងហិ ញ្ញវតថុ។ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.រោេន

.បព្ក្សួង

កននកា  

១.សមតថភារវធភាគ្ នងិ រាក្ ណប៍ានរព្ងឹង 

រហើយកា វធភាគ្ និងរាក្ ណ៍ មានសុព្កឹ្តភារ២.

គុ្ណភារននសតតិិគ្ណនីជាតិព្តូវបានកក្េមអ 
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៣៤.៣.១. រព្ងឹង និងរេើ

ក្មពស់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងទិ្នែន័យ 

រដើមបធីានាបាននូវគ្ណរនយរ

ភារ ស័ក្តសិិទ្ធភារ និងព្បសិទ្ធ

ភារ (មាន ១១ សូចនាក្ )   

      ៥.ទ្ិនែនយ័សូចនាក្  ញ្ា ីងាណ ិាក្មម នងិ 

បាំណេុ (Monthly/ Yearly External 

Indicators Data-BOP, Trade, Debt-NBC/ 

MEF)ព្តូវបានបញ្ចូេក្ែងុឃ្្ ាំងនាុក្ទិ្នែនយ័ (MEF 

Database) 

-ទ្ិនែន័យ Balance of trade 

(ជាទ្និែន័យឆ្ែ ាំ) បានរ ៀបចាំោក់្ប

ញ្ាូេក្ែងុឃ្្ ាំងនាុក្ទិ្នែនយ័ (MEF-

Database) រឆី្ែ ាំ២០០០ ដេឆ់្ែ ាំ

២០១៥ 

-ទ្ិនែន័យ Export (ជាទ្និែនយ័

ឆ្ែ ាំ) បានរ ៀបចាំោក់្បញ្ាូេក្ែងុ

ឃ្្ ាំងនាុក្ទិ្នែនយ័ (MEF-

Database)ដេឆ់្ែ ាំ២០១៥ និង

ទ្ិនែនយ័ Import (ជាទ្និែនយ័កខ្) 

បានរ ៀបចាំោក់្បញ្ាូេក្ែងុឃ្្ ាំង

នាុក្ទិ្នែន័យ (MEF-Database) 

ដេ់កខ្៦ ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

-ទ្ិនែន័យបាំណេុ External 

Debt (ជាទ្ិនែនយ័ឆ្ែ ាំ) បានរ ៀបចាំ

ោក់្បញ្ាូេក្ែងុឃ្្ ាំងនាុក្ទ្និែនយ័ 

(MEF-Database) ដេឆ់្ែ ាំ

២០១៤  

សរព្មច

បាន

១០០% 
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៣៤.៣.១. រព្ងឹង និងរេើ

ក្មពស់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងទិ្នែន័យ 

រដើមបធីានាបាននូវគ្ណរនយរ

ភារ ស័ក្តសិិទ្ធភារ និងព្បសិទ្ធ

ភារ (មាន ១១ សូចនាក្ )   

      ៦.ទិ្នែនយ័វធស័យវធនិរោគ្ (Monthly/ Yearly 

Investment Data-Public vs Private, 

Domestic vs Foreign-CDC)ព្តូវបានបញ្ចូេ

ក្ែងុឃ្្ ាំងនាុក្ទិ្នែនយ័ (MEF Database) 

-ទិ្នែន័យវធស័យវធនរិោគ្ Project 

investmen (Private 

investment-Domestic and 

Foreign) ទ្ិនែនយ័ជាឆ្ែ ាំ បាន

រ ៀបចាំោក់្បញ្ាូេក្ែងុឃ្្ ាំងនាុក្

ទ្ិនែនយ័ (MEF-Database) ដេ់

ឆ្ែ ាំ២០១៥ និងទិ្នែនយ័ជាកខ្ បាន

រ ៀបចាំោក់្បញ្ាូេក្ែងុឃ្្ ាំងនាុក្

ទ្ិនែនយ័ (MEF-Database) ដេ់

កខ្៦ ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

សរព្មច

បាន

១០០% 

    

៣៤.៣.៧. បណតុ ះបណាត េម

្នតី រដើមបីរព្ងឹងសមតថភារ

 វធភាគ្ និងរាក្ ណរ៍សដាកិ្ចច  

      ២. វគ្គបណតុ ះបណាត េននាក្ែងុរេើកា វធភាគ្ និង

រាក្ ណ ៍រសដាកិ្ចចរៅតាមរខ្តតព្តូវបានរ ៀបចាំ 

-វគ្គបណតុ ះបណាត េននាក្ែងុសព្មាប់

អគ្គនាយក្ោា នរោេនរោបាយ

រសដាកិ្ចច និងហិ ញ្ញវតថសុាធា 

ណៈ កដេរព្ោងនឹងរ ៀបចាំរែើង

រៅរខ្តតក្ាំរងរ់សាម នានថាទ្ ី២៥ 

កខ្ ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ ២០១៦ ព្តូវបានរ

នាររេ និងព្តូវរេើក្រៅរធវើរៅ 

ភែាំររញវធញក្ែងុររេសមព្សប

ណាមួយក្ែងុព្តមីាសទ្ី ៤ 

សរព្មច

បាន   ០%  

-វគ្គបណតុ ះបណាត េរនះ មិន

បានរ ៀបចាំរែើងតាម កាេ

ក្ាំណត ់រោយសា កា ងា 

អាទ្ភិាររព្ចើន 

ព្កុ្មកា ងា រសែ ើសុាំោក់្

សក្មមភាររនះចេូរៅ

ក្ែងុសក្មមភារសព្មាប់

កា អនុវតតរៅព្តមីាសទ្ ី

៤  វធញ 
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៣៤.៣.៨. កក្េមអទ្ព្មង់ 

Financial Programming 

and Policies 

      ២. -ក្ាំហុសឆ្គងព្តូវបានកក្េមអ- បាយកា ណ៏

វឌ្ឍនភារសត ីរេីទ្ធនេននកា សាក្េបងរព្បើ

ព្បាស់ទ្ព្មង ់FPPព្តវូបានរ ៀបចាំ 

-បានកក្កព្បក្ាំហសុឆ្គងក្ែងុកា  

ភាា ប់ទិ្នែន័យ វាងវធសយ័ទាំង៤-

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារមិនទន ់

បានរ ៀបចាំរោយព្តូវ ងច់ាាំកា កក្

េមអ និងធាតចុេូបកនថមរីព្កុ្ម 

អែក្ ាំនាញតាមវធសយ័ទាំងបួន។ 

ព្កុ្មកា ងា រព្ោងនឹងសាក្េបង

រព្បើព្បាស់ទ្ព្មងថ់មីរនះក្ែងុព្តមីាស

ទ្ីបួន 

សរព្មច

បាន ៥០% 

-បញ្ហា បរចចក្រទ្ស៖ តាម  

យៈទ្និែនយ័កដេរយើងមាន 

ទ្ព្មង់ FPP រនះ អាចវធភាគ្ 

បានកតនេប៉ាះាេន់ន 

រសដាកិ្ចចរេើវធស័យសាំខាន់ៗ

បីកតប៉ារុណាណ ះ។ ទ្និែន័យ 

តាមកបប expenditure 

side រៅមានក្ព្មិត A1 

កដេរធវើឱ្ររយើងមិនអាច

 វធភាគ្បានព្គ្ប់ព្ ុងរព្ជាយ 

ដូចសតងោ់ អនត ជាតបិាន

រែើយ 

-រសែ ើសុាំអែក្ ាំនាញកា 

បនត យួរនិតិរទ្ព្មង់ 

កដេបានកក្េមអ និង 

ក្ាំណត់ព្បរភទ្ទិ្នែនយ័

សព្មាប់កា វធភាគ្-រសែ ើ

ព្កុ្មកា ងា អនត សាថ ប័ន

នតេ់ទ្និែន័យ និងធាតុ

ចូេ រដើមបីរធវើឱ្រទ្ព្មង់

រនះអាចនតេក់ា វធភាគ្

ព្បក្បរោយគុ្ណភារ

ខ្ពស់ និងព្គ្ប់ព្ ុង

រព្ជាយ 

៣៤.៣.៩.រិនតិរ និងកក្

សព្មតេរោេនរោបាយរនធ  

      ៣.  បាយកា ណ៍រេើកា សិក្ាផ្ក្សា កដេមាន

ព្សាប់ (Literature review) 

-ក្ាំរុងសិក្ារេើផ្ក្សា កដេ

មានព្សាប់ និងរព្ោងរ ៀបចាំ

 បាយ កា ណរ៍េើកា សិក្ាផ្ក្

សា កដេមានព្សាប់ក្ែងុព្តមីាសទ្ី

បួន 

សរព្មច

បាន ៥០% 

-ររេរវលាមានក្ាំណត់ និង

ក្ងវះខាតធនធានមនសុស 

សព្មាប់រធវើកិ្ចចកា រនះ 

រោយសា មានកា ងា អាទ្ិ

ភារជាបនាា ន់រព្ចើនរថីាែ ក់្

ដឹក្នាាំ 

-រសែ ើសុាំរព្ ើសរ ឯស 

បុគ្គេិក្កដេមាន 

សមតថភារវធភាគ្រោេ

នរោបាយរនធក្ព្មិត

ខ្ពស់បកនថម 

-រសែ ើសុាំរ ៀបចាំ បាយ

កា ណ៍រេើកា សិក្ាផ្ក្

សា កដេមានព្សាប់រៅ

ក្ែងុព្តមីាសទ្ី៤ 
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៣៤.៣.១២. រនិតិរ វាយតនម្ 

និងរធវើកា កក្សព្មតេតារាងរនធ

គ្យ (Tariff Review) 

      ៣.  បាយកា ណ៍វាយតនម្ទ្ាំនិញកដេចាាំបាច់ 

និងទមទ ឱ្រមានកា សិក្ារេើកា កក្ សព្មតេ

អព្តារនធគ្យ ព្តូវបានបញ្ចប់ជា ាំហានទី្១ 

សព្មាប់កា រភិាក្ា 

        

៣៤.៣.១៣. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្រេើ

នេប៉ាះាេន់នកា អនវុតតកិ្ចច

ព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មមរស ឯ

កដេក្មពុជាជាសមា ិក្ 

2016 2017 ន.សមាហ 

ណក្មមរសដា

កិ្ចចនិងអា

សា ន 

១. មាន បាយកា ណ៍ សដ ីរីកា វាយតនម្រេើនេ

ប៉ាះាេន់នកា េុបបាំបាតក់ាត់បនថយរនធគ្យ និង

រេើកា អនុវតតវធធានរដើមក្ាំរណើតរព្កាមកិ្ចចព្រម

រព្រៀងាណិ ាក្មមទ្ាំនញិអាសា ន (ATIGA) 

- បាយកា ណស៍ដ ីរីកា វាយតនម្

រេើនេប៉ាះាេន់នកា េុប

បាំបាតក់ាត់បនថយរនធគ្យ និងរេើ

កា អនុវតតវធធានរដើមក្ាំរណើត

រព្កាមកិ្ចចព្រមរព្រៀងាណ ិាក្មម

ទ្ាំនញិអាសា ន (ATIGA) ព្តូវបាន

រ ៀបចាំ 

សរព្មច

បាន   100 

% 

    

៣៤.៣.១៣. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្រេើ

នេប៉ាះាេន់នកា អនវុតតកិ្ចច

ព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មមរស ឯ

កដេក្មពុជាជាសមា ិក្ 

      ២. មាន បាយកា ណ ៍សដរីីកា វាយតនម្រេើនេ

ប៉ាះាេន់នកា េុបបាំបាត់/កាត់បនថយរនធគ្យ 

និងរេើកា អនុវតតវធធានរដើមក្ាំរណើត រព្កាមកិ្ចច

ព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មមរស ឯអាសា ន-ចនិ( 

ACFTA) 

- បាយកា ណស៍ដ ីរីកា វាយតនម្

រេើនេប៉ាះាេន់នកា េុប

បាំបាត់/កាត់បនថយរនធគ្យ និង

រេើកា អនុវតតវធធានរដើមក្ាំរណើត 

រព្កាមកិ្ចចព្រមរព្រៀងាណ ិាក្មម

រស ឯអាសា ន-ចនិ( ACFTA) ព្តូវ

បានរ ៀបចាំ 

សរព្មច

បាន   100 

% 
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៣៤.៣.១៤. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្រេើ

នេប៉ាះាេក់ដេអាចរក្ើត

មានសព្មាប់កិ្ចចព្រមរព្រៀង

ាណ ិាក្មមរស  ឯកដេក្មពុជា

ក្ាំរុងចេូ ួមក្ែងុដាំរណើ កា 

ច ចា 

2016 2016 ន.សមាហ 

ណក្មមរសដា

កិ្ចចនិងអា

សា ន 

១. មាន បាយកា ណ៍ សដ ីរីកា វាយតនម្រេើនេ

ប៉ាះាេក់ដេអាចរក្ើតមានក្ែងុ ភារជានដគូ្រសដា

កិ្ចចទូ្េាំទ្លូាយតាំបន ់និងរេើកា អនុវតត វធធាន

រដើមក្ាំរណើត រព្កាមភារជានដគូ្រសដាកិ្ចចទូ្េាំ

ទ្លូាយតាំបន ់

- បាយកា ណស៍ដ ីរីកា វាយតនម្

រេើនេប៉ាះាេក់ដេអាចរក្ើត

មានក្ែងុ ភារជានដគូ្រសដាកិ្ចច

ទ្េូាំទ្លូាយតាំបន់ និងរេើកា អនុ

វតត វធធានរដើមក្ាំរណើត រព្កាមភារ

ជានដគូ្រសដាកិ្ចចទូ្េាំទ្លូាយ

តាំបន់ (RCEP) ព្តូវបានរ ៀបចាំ 

98%     

៣៤.៣.១៤. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្រេើ

នេប៉ាះាេក់ដេអាចរក្ើត

មានសព្មាប់កិ្ចចព្រមរព្រៀង

ាណ ិាក្មមរស  ឯកដេក្មពុជា

ក្ាំរុងចេូ ួមក្ែងុដាំរណើ កា 

ច ចា 

      ២. មាន បាយកា ណ ៍សដរីីកា វាយតនម្រេើនេ

ប៉ាះាេក់ដេអាចរក្ើតមានក្ែងុ កិ្ចចព្រមរព្រៀង

ាណ ិាក្មមរស  ឯអាសា ន-ហុងកុ្ង (AHKFTA) 

និងរេើកា អនុវតតវធធានរដើមក្ាំរណើតរព្កាម កិ្ចច

ព្រមរព្រៀងាណិ ាក្មមរស ឯអាសា ន-ហុងកុ្ង 

(AHKFTA) 

- បាយកា ណស៍ដ ីរីកា វាយតនម្

រេើនេប៉ាះាេក់ដេអាចរក្ើត

មានក្ែងុ កិ្ចចព្រមរព្រៀងាណិ ា

ក្មមរស  ឯអាសា ន-ហុងកុ្ង 

(AHKFTA) និងរេើកា អនុវតត

 វធធានរដើមក្ាំរណើតរព្កាម កិ្ចចព្រម

រព្រៀងាណិ ាក្មមរស ឯអាសា ន-

ហុងកុ្ង (AHKFTA) 

98%     

៣៤.៣.១៥. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្

សាំរៅកក្េមអ  វធធានកា មិន

កមនរនធ  

2016 2018 ន.សមាហ 

ណក្មមរសដា

កិ្ចចនិងអា

សា ន 

១. មាន បាយកា ណ៍សដរីីកា ព្បមូេក្ាំណតច់ាត់

ថាែ ក់្ និងរនិតិររែើងវធញនូវវធធានកា មិនកមនរនធ 

កដេមានព្សាប់ (១០០  វធធានមដង) 

-បានព្បមូេ ក្ាំណត់ ចាតថ់ាែ ក់្ 

និងរនិតិររែើងវធញនូវវធធានកា 

មិនកមនរនធ  បស់ព្ក្សួងក្សិក្មម 

 ុកាេ ព្បមាញ់ និងរនសាទ្ ចាំននួ 

០៥ ចាប់  

83%     
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៣៤.៣.១៥. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្

សាំរៅកក្េមអ  វធធានកា មិន

កមនរនធ  

      ២. មាន បាយកា ណ ៍សដរីីកា សិក្ាព្សាវព្ជាវ 

ក្ាំណត ់និងនដេអ់នសុាសនរ៍េើវធធានាក់្រ័នធនឹង

កា  ឹងតបតិាណ ិាក្មមបាំនតុ (២ ក្ ណីមដង) 

-បានសិក្ាព្សាវព្ជាវវធធានាក់្

រ័នធនឹងកា  ឹងតបតិាណិ ាក្មម

បាំនតុកដេមានក្ែងុនហិតិោា ន

ជាតិរត័ម៌ានាក់្រន័ធនឹងាណ ិា

ក្មម 

សរព្មច

បាន     50 

% 

រោយសា វធធានកា មិនកមន

រនធកដេមានក្ែងុនិហតិោា ន

ជាតិរត័ម៌ានាក់្រន័ធនឹង

ាណ ិាក្មមមានចាំននួរព្ចើន 

រហើយព្តូវកា ព្បមួេ

រ័តម៌ាននិងទ្និែន័យាក់្រន័ធ

បកនថមរទ្ៀត រដើមបរីធវើកា 

 វធភាគ្ និងវាយតនម្ឲ្របាន

ព្តឹមព្តូវ 

  

៣៤.៣.១៥. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្

សាំរៅកក្េមអ  វធធានកា មិន

កមនរនធ  

      ៣. មានវធធានកា មិនកមនរនធព្តូវបាននសរវនាយ 

និងព្បឹក្ារោបេ់ដេភ់ាគី្ាក់្រន័ធ 

-បានោក់្វធធានកា  នូនិហតិោា ន

ជាតិរត័ម៌ានាក់្រន័ធនឹងាណ ិា

ក្មម រដើមបីរ ៀបចាំបញ្ាូេក្ែងុនហិតិ

ោា នជាតិ ក្ែងុរោេបាំណង

នសរវនាយដេភ់ាគី្ាក់្រន័ធ និង

សាធា ណៈ ន 

50% រុាំទនប់ានរ ៀបចាំកា ព្បឹក្ា

រោបេ់ជាមួយភាគី្ាក់្រន័ធ 
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៣៤.៣.១៦. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្

សាំរៅកក្េមអ នហិតិោា នជាតិ

រ័តម៌ានាក់្រន័ធនឹងាណ ិាក្មម 

      ២. មាន បាយកា ណ ៍សដរីីកា រ ៀបចាំរហោា  ចនា

សមពន័ធរត័ម៌ានវធទ្ា និងកា ចាតត់ាាំងម្នត ីសព្មាប់

ព្តតតរនិតិរ និងោក់្ឱ្រដាំរណើ កា នូវនហិតិោា ន

ជាតិរត័ម៌ានាក់្រន័ធនឹងាណ ិាក្មម 

-បានរ ៀបចាំរហោា  ចនាសមពន័ធ

រ័តម៌ានវធទ្ា   និងកា ចាតត់ាាំងម

្នតី០៣  ូប សព្មាប់ព្តតតរនិតិរនិង

បានោក្់ឱ្រដាំរណើ កា នូវនហិតិ

ោា នជាតិរត័ម៌ានាក់្រន័ធនឹង

ាណ ិាក្មម(មាន បាយកា ណ៏) 

សរព្មច

បាន100% 

    

៣៤.៣.១៦. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្

សាំរៅកក្េមអ នហិតិោា នជាតិ

រ័តម៌ានាក់្រន័ធនឹងាណ ិាក្មម 

      ៣. មាន បាយកា ណ៍ សដ ីរកីា បនតព្បមូេ

រ័តម៌ាន និងផ្ក្សា ាក់្រន័ធនឹងាណិ ាក្មម 

សព្មាប់ោក់្បញ្ចូេក្ែងុ និហតិោា នជាតិរត័ម៌ាន

ាក់្រន័ធនឹងាណ ិាក្មម 

-បានបនតព្បមូេរត័ម៌ាន និងផ្ក្

សា ាក់្រន័ធនឹងាណិ ាក្មម 

សព្មាប់ោក់្បញ្ចូេក្ែងុ នហិតិ

ោា នជាតិរត័ម៌ានាក់្រន័ធនឹង

ាណ ិាក្មម (មាន បាយកា ណ)៏ 

សរព្មច

បាន100% 

    

៣៤.៣.១៦. រព្ងឹងកា ងា 

 វធភាគ្និងសមតថភារវធភាគ្

សាំរៅកក្េមអ នហិតិោា នជាតិ

រ័តម៌ានាក់្រន័ធនឹងាណ ិាក្មម 

      ៥. មាន បាយកា ណ៍សដរីីកា រធវើឱ្រព្បរសើ រែើង 

និងកា រព្ងឹងនវូដាំរណើ កា  នហិតិោា នជាតិ

រ័តម៌ានាក់្រន័ធនឹងាណ ិាក្មម 

-ដាំរណើ កា នននហិតិោា នជាតិ

រ័តម៌ានាក់្រន័ធនឹងាណ ិាក្មម

ព្តូវបានរព្ងឹងនិងរធវើឱ្រព្បរសើ 

រែើង រោយរធវើកា សហកា 

ជាមួយព្កុ្មហ នុ Cyberia និង

ព្ក្សួងាណិ ាក្មម (មាន បាយ

កា ណ៏) 

សរព្មច

បាន    

100% 
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៣៥. រ ៀបចាំព្បរន័ធព្តតតរនិតិរ ២០១៦ ២០២០ អគ្គ.សវន

ក្មមននាក្ែងុ អ

ោគ ធកិា ោា ន 

នងិ 

ព្ក្សងួ សាថ ប័

ន 

សក័្តសិទិ្ធភារ នងិ ព្បសទិ្ធភារននព្បរន័ធនងិយនត

កា ព្តតតរនិតិរននាក្ែងុ ព្តវូបានបរងកើតនងិអនវុតតរៅ

ព្គ្ប ់ព្ក្សងួ-សាថ បន័ 

        

៣៥.១.ព្តតតរនិតិររមើេរែើង

 វធញរីព្បរន័ធព្តតត រនិតិរ 

អធិកា កិ្ចច សវនក្មម និង 

សវនក្មមននាក្ែងុនាររេ

បចចុបបនែរៅព្គ្ប់ព្ក្សងួ សាថ ប័ន 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.សវន

ក្មមននាក្ែងុ អ

ោគ ធិកា ោា ន

និងព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១. បាយកា ណន៍នេទ្ធនេព្តតត   រនិតិរព្តូវបាន

នសរវនាយ និងរិភាក្ា រដើមបកីក្េមអ 

        

៣៥.១.១ រនិតិរនិងកក្េមអនូវ

នតីិ  វធធីននកននកា ចុះសវនក្មម 

(Audit assignment plans) 

      នតីិវធធីននកា អរងកតនិងព្បមូេរត័ម៌ានបឋម ព្តូវ

បានរ ៀបចាំ 

បានរ ៀបចាំនតីិវធធីននកា អរងកត 

និងព្បមូេរត័ម៌ានបឋម 

១០០.០០%     

៣៥.១.២ រនិតិរនិងកក្េមអនូវ

នតីិវធធីននកា អនវុតតសវនក្មមននា

ក្ែងុ (Audit field work) 

      នតីិវធធីននកា ក្ត់ព្តាកា ងា សវនក្មម  

(Recording the audit  work) និងគ្ាំ ូព្តតតរិ

នតិរគុ្ណភារសវនក្មម (Internal assignment 

quality review) ព្តូវបានរ ៀបចាំ រនិតិរ និង កក្

េមអ 

បានរ ៀបចាំនតីិវធធីននអនុវតតរតសត

ចាាំបាច់មួយចាំននួសព្មាប់អនុវតត

សវនក្មម 

១០០.០០%     
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៣៥.១.៣ រនិតិរ និងកក្េមអ

នូវនតីិវធធី ននគ្មនាគ្មនេ៍ទ្ធ

នេសវនក្មម (

(Communicating results) 

      ទ្ព្មង ់Checklist ធានាគុ្ណភារ បាយកា ណ៍

សវនក្មមព្តូវបានរនិតិរ និងកក្េមអ 

បានរនិតិរនិងកក្េមអទ្ព្មងក់ឆ្ក្

គុ្ណភារ បាយកា ណ ៍

សវនក្មម និងទ្ព្មង់កឆ្ក្គុ្ណ

ភារសវនក្មមរព្កាយបញ្ចប់ 

សវនក្មម 

១០០.០០%     

៣៥.១.៤ រនិតិរ និងកក្េមអ

នតីិវធធីននកា តាមោនអនុវតត

អនសុាសនស៍វនក្មម(Audit 

Follow-up) 

      ទ្ព្មង់ននតារាងឧបសមព័នធទ្ ី១ (តាមោនកា អនុ

វតតអនសុាសនស៍វនក្មមព្ោមុន) និង តារាង

ឧបសមព័នធ ទ្២ី (កននកា សក្មមភារកក្េមអអនុ

សាសន៍សវនក្មមបចចុបបនែ)ព្តូវបានរនិតិរ កក្េមអ 

និងរ ៀបចាំតាមនតីិវធធី 

បានរនិតិរ និងកក្េមអនតីិវធធីនន

កា រ ៀបចាំតារាងឧបសមពន័ធទ្ី ១ 

(កា អនុវតតអនសុាសន៍សវនក្មម

ព្ោមុន) និង តារាងឧបសមពន័ធទ្ី 

២(កននកា សក្មមភារកក្េមអ) 

១០០.០០%     

៣៥.១.១ បរងកើតព្បរន័ធព្តតត

រិនតិរហិ ញ្ញវតថកុដេមានសងគ

តតភារ 

      ២.បរងកើតព្កុ្មព្សាវព្ជាវរេើព្បរន័ធព្តតតរនិតិរ

កដេាក់្រន័ធ 

        

៣៥.២. រ ៀបចាំព្បរន័ធព្តតតរនិិ

តរថមឲី្រមាន ព្បសិទ្ធភារ 

ស័ក្តិសិទ្ធភារនងិរឆ្្ើយតបបាន

រៅនឹង ប ធបថថមី រដើមបីបាំររញ

មុខ្ងា ោែ រៅវធញរៅមក្

សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់

ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. សវន

ក្មមននាក្ែងុ អ

ោគ ធិកា ោា ន

និងព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១. បាយកា ណន៍នេទ្ធនេព្តតត   រនិតិរព្តូវបាន

នសរវនាយ និងរិភាក្ា រដើមបកីក្េមអ 

២.ព្បសិទ្ធភារនិងស័ក្តសិិទ្ធភារននសវនក្មមននាក្ែងុ

ព្តូវបានរព្ងឹង 
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៣៥.២.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់រ ៀបចាំនូវព្បរន័ធព្តតត

រិនតិរថមីកដេមានស័ក្តិសទិ្ធភារ 

ព្បសិទ្ធភារ និងរឆ្្ើយតបបាន 

រៅនឹងប បទ្ថមរីដើមបីបាំររញ

មុខ្ងា ោែ រៅវធញរៅមក្

សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

2016 2018   មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ នូតាមកននកា  បាននតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ និងបាន

និងក្ាំរុងដឹក្នាាំសព្មបសព្មតេ

កា រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងអនុព្កឹ្តរ

ាក់្រន័ធកា ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអនវុតត

អធិកា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុ និងក្ាំរុង

រ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងសារាច សតរីី

សុខ្ដុមនយីក្មមននមុខ្ងា អធកិា 

កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុ និងសវនក្មមននាក្ែងុ 

១០០.០០% ដបិតសូចនាក្ រនះ អាច

សរព្មចបាន កតតាមកា អនុ

វតតក្ន្ងមក្ កា ក្ាំណតស់ូច

នាក្ ដូរចែះ អាចនឹងអនវុតត

បាន រោយរហតុរុាំនតេន់ូវ

ភារជាមាច ស់ដេន់ាយក្ោា ន

នតីិក្មម/រេខាធិកា ោា ន

ព្កុ្មព្បឹក្ានតីិក្មម ក្ែងុកា 

សរព្មចនវូសចូនាក្ កដេ

បានោក្់រចញ រោយកា 

សរព្មចសចូនាក្ រនះ 

អាព្សយ័ទាំងព្សងុរេើវឌ្ឍន

ភារនិងកា ក្ាំណតអ់ាទ្ិភារ

 បស់អគ្គនាយក្ោា ន

បរចចក្រទ្សាក់្រន័ធ 

រសែ ើបតូ សចូនាក្ រៅជា 

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ 

តាម យៈររេ ដូចខាង

រព្កាម៖ 

១. រព្កាម ១០ ព្បកា /

មាព្តា៖ ២ សបាត ហ ៍

២. រី ១០ រៅ ៣០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

ហ ៍

៣. ៣០ ព្បកា /មាព្តា 

ដេ់ ៦០ ព្បកា /មាព្តា

៖ ៦ សបាត ហ ៍

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា 

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨ 

សបាត ហ ៍

៥.១០០ ព្បកា /មាព្តា

រែើងរៅ៖ ១០ សបាត ហ”៍ 
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៣៥.២.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់រ ៀបចាំនូវព្បរន័ធព្តតត

រិនតិរថមីកដេមានស័ក្តិសទិ្ធភារ 

ព្បសិទ្ធភារ និងរឆ្្ើយតបបាន 

រៅនឹងប បទ្ថមរីដើមបីបាំររញ

មុខ្ងា ោែ រៅវធញរៅមក្

សព្មាប់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

       បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកីា នតេ់មតិព្បឹក្ា  

ចាប់ព្បចាាំព្តមីាសនិង ឆ្ែ ាំព្តូវបានរ ៀបបាំនិង

រោ រ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំបានរ ៀបចាំ ០.០០%  បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតកិ្ចច

សហកា រីអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធ 

  

៣៥.២.១ រ ៀបចាំតារាង

ឧបសមព័នធសាំខាន់ៗសព្មាប់ោាំ

ព្ទ្កា ងា សវនក្មមរៅអគ្គ

នាយក្ោា នរនធោ  អគ្គនាយក្

ោា នគ្យនិង ោា ក្  អគ្គនាយក្

ោា ន តនាោ ជាត ិនិងអគ្គ

នាយក្ោា នេទ្ធក្មមសាធា ណៈ 

      តារាងឧបសមពន័ធព្ាងសព្មាប់ោាំព្ទ្កា ងា សវន

ក្មមរៅអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ ព្តូវបាន

រ ៀបចាំ 

បានរ ៀបចាំតារាងឧបសមពន័ធព្ាង

បឋមសព្មាប់ ោាំព្ទ្កា ងា សវន

ក្មមរៅអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ

 ជាតិ  

ចាំននួ ៦ តារាង 

១០០.០០%     
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៣៥.២.៤ រ ៀបចាំតារាង

ឧបសមព័នធ ខាន់ៗសព្មាប់ោាំព្ទ្

កា ងា សវនក្មម រៅសាខារនធ

ោ  សាខាគ្យនិង ោា ក្  មនាី 

សហវ និង  តនាោ   

      តារាងឧបសមពន័ធព្ាងសព្មាប់ោាំព្ទ្កា ងា សវន

ក្មមរៅមនាី សហវ រា ធានី រខ្តត ព្តូវបានរ ៀបចាំ 

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងបឋម

តារាងឧបសមពន័ធសព្មាប់ោាំព្ទ្

កា ងា សវនក្មមរៅមនាី សហវ 

រា ធាន ី រខ្តត 

ចាំននួ ១០ តារាង  

100%     

៣៥.២.៥ រ ៀបចាំក្ព្មងសាំណួ 

ព្តតតរនិតិរននាក្ែងុ (Internal 

Control Quetionnaire-ICQ)

សព្មាប់ចាំណាយបនាុក្បុគ្គេិក្ 

      ក្ព្មងសាំណួ ព្តតតរនិតិរននាក្ែងុ(ICQ)សព្មាប់

បនាុក្បុគ្គេិក្ព្តវូបានរ ៀបចាំ កក្សព្មតេ អនុម័ត 

និងចងព្ក្ងជាផ្ក្សា រោេសព្មាប់អនុវតត 

សាំណួ ព្តតតរនិតិរននាក្ែងុ

មសព្មាប់ចាំណាយបុគ្គេិក្(ព្ក្

ខ្ណឌ បុគ្គេិក្ និងបុគ្គេិក្មិន

កមនព្ក្ខ្ណឌ  )ព្តូវបានរនិតិរ កក្

សព្មតេនិងចងព្ក្ង 

100%     

៣៥.២.៦ រ ៀបចាំក្ព្មងសាំណួ 

ព្តតតរនិតិរននាក្ែងុ (Internal 

Control Quetionnaire-ICQ)

សព្មាប់ចាំណាយ  ារទ្យរបុរ 

ព្បទនរៅថាែ ក់្ជាត ិ

      សាំណួ ព្តតតរនិតិរននាក្ែងុ(ICQ)សព្មាប់ដាំណាក្់

កាេទ្ទូត់  ារទ្យរបុរ ព្បទន ព្តូវបានរ ៀបចាំ 

បានរ ៀបចាំនិងចងព្ក្ងសាំណួ 

ព្តតតរនិតិរននាក្ែងុ(ICQ)សព្មាប់

ដាំណាក្់កាេទ្ទូត់  ារទ្យរបុរ 

ព្បទន 

100%     
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៣៥.២.៨ រ ៀបចាំនិងកក្េមអ

រែើងវធញនន Database រដើមបី

ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា  េិខិ្ត

បទ្ោា នគ្តយិតុតិ និងសថតិនិានា

កដេបរព្មើដេ់មុខ្ងា សវន

ក្មមននាក្ែងុ 

      េិខិ្តបទ្ោា ន នងិសថតិសិាំខាន់ៗោ៉ា ងតិច ២០ 

ចាប់ព្តូវបានព្បមូេ និងបញ្ចូេក្ែងុ Box cloud 

នន Database 

បញ្ចូេេិខិ្តបទ្ោា នចាប់ក្ែងុ 

Box cloud សព្មាប់បាំរ ឯដេ់

កា ងា សវនក្មម ចាំននួ ២០ចាប់ 

ក្ែងុរនាះ៖ 

- បានបញ្ាូេេិខិ្តបទ្ោា នក្ែងុ 

កខ្ក្ក្កោ ឆ្ែ ាំ២០១៦ ចាំននួ ៧ 

ចាប់  

- បានបញ្ាូេេិខិ្តបទ្ោា នក្ែងុ 

កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ ២០១៦ ចាំននួ ៧ 

ចាប់ 

- បានបញ្ាូេេិខិ្តបទ្ោា នក្ែងុ 

កខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ ២០១៦ ចាំននួ ៦ 

ចាប់ 

100%     

៣៥.២.២ បរងកើតសតងោ់ 

អធិកា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថ ុ

2017 2018 អោគ ធិ

កា ោា ន 

១.រ ៀបចាំេក្េខ្ណឌ រោង (TOR) រដើមបរិព្ ើស

រ ឯសទ្ីព្បឹក្ាបរចចក្រទ្ស ជាតិ និងអនត ជាត ិ
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៣៥.៣.កក្េមអយនតកា ព្តតត

រិនតិររដើមបធីានាកា រឆ្្ើយតប

ក្ែងុកា បាំររញមុខ្ងា  វាង

សវនក្មមននាក្ែងុ និងអធិកា កិ្ចច

ព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ រៅ

នឹងេទ្ធ នេកដេ ក្រ ើញ

រោយសវនក្មមននាក្ែងុ និង

អធិកា កិ្ចច 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.សវន

ក្មមននាក្ែងុ 

អធិកា កិ្ចច 

និងព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១.យនតកា រឆ្្ើយតបរោយ ព្បសិទ្ធភារព្តវូបាន

អនវុតត 

        

៣៥.៣.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់

រេើកា កក្េមអយនតកា ព្តតតរនិិ

តររដើមបធីានាកា រឆ្្ើយតបក្ែងុ

កា បាំររញមុខ្ងា  វាងសវន

ក្មមននាក្ែងុនិងអធិកា កិ្ចច

ព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ រៅ

នឹងេទ្ធនេកដេ ក្រ ើញ

រោយសវនក្មមននាក្ែងុនិង

អធិកា កិ្ចចព្គ្ប់ព្គ្ងព្គ្ប់

ព្ក្សួងសាថ ប័ន 

       បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកីា នតេ់មតិព្បឹក្ា

ចាប់ព្បចាាំព្តមីាសនិងឆ្ែ ាំ ព្តូវបានរ ៀបចាំនិងោក់្

 នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំបានរ ៀបចាំ ០.០០%  បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំ 
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៣៥.៣.១  តាមោនកា កក្

េមអតាមអនសុាសន៍សវនក្មម

ននាក្ែងុននអងគភាររព្កាមឱ្វាទ្ក្

សហវ រោយរព្បើយនតកា មួយ

ចាំននួ៖ចុះរនិតិរតាមោន

រោយព្កុ្មសវនក្  រចញ

េិខិ្ត ព្មុញរោយ ក្សហវ ឬ

របើក្កិ្ចចព្ប ុាំជាមួយអងគភារ

ាក់្រន័ធ 

      សវនោា ន៦ រោេរៅ ព្តវូបាន ព្មុញនងិកក្

េមអតាមអនសុាសន៍សវនក្  

តាមោនកា អនុវតតអនសុាសន៍

សវនក្មមតាមយនតកា រនសងៗ 

ចាំននួ ១១ រោេរៅ  ួមមាន៖ក្.

ចុះតាមោនកា អនុវតតអនសុាសន ៍

(៥ រោេរៅ)សរព្មចបាន 

៨០%១. រខ្តតព្រះសីហន ុ(មនាី 

សហវ ៣ អនសុាសន៍  តនាោ  

៣ អនសុាសន៍ សាខារនធោ  ៤

អនសុាសន៍ សាខាគ្យ និង ោា

ក្ ក្ាំរង់កនព្រះសហីនុ ៣ អនុ

សាសន៍ និងសាខាគ្យ និង ោា

ក្ ព្កុ្ងកនព្រះសហីនុ ៥ អនុ

សាសន៍)២. រខ្តតសាវ យរ ៀង 

(មនាី សហវ ៥ អនសុាសន ៍ ត

នាោ  ៥អនសុាសន ៍សាខារនធ

ោ  ១០អនសុាសន៍ នងិសាខា

គ្យ និង ោា ក្  ៤អនសុាសន)៍

៣. រខ្តតនព្រកវង (មនាី សហវ ៩ 

អនសុាសន៍  តនាោ  ៨អនុ

សាសន៍ សាខារនធោ  ៩អនុ

សាសន៍ និងសាខាគ្យ និង ោា

ក្  ៥អនសុាសន៍)៤. រខ្តតបនាា យ

មាន ័យ (មនាី សហវ ៦ អនុ

សាសន៍  តនាោ  ៥អនសុាសន៍ 

សាខារនធោ  ៥អនសុាសន៍ និង

សាខាគ្យ និង ោា ក្  ៥អនុ

140%     
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សាសន៍)៥. នាយក្ោា នរត័ម៌ាន

 វធទ្ា (កា ងា   FMIS) កក្េមអ

ចាំននួ ២៦ អនសុាសន៍ខ្. យនត

កា េិខិ្ត ព្មុញ (៦ រោេរៅ) 

សរព្មច ១០០%១. រចញេិខិ្ត

 ព្មុញរេខ្ ១៥៩៤ សហវ.

អសក្ ចុះនថាទ្១ី៨/០៨/២០១៦  

សត ីរេីទ្ធនេព្តតតរនិតិរវឌ្ឍន

ភារមុនអនុវតត  FMIS ដាំណាក្់

កាេទ្ី ២ ២. រចញេិខិ្ត ព្មុ

ញរេខ្ ៧០៦៦ សហវ.អសក្ 

ចុះនថាទ្២ី៣/០៨/២០១៦  នូ ត

នាោ រខ្តតព្រះសីហន ុសាវ យរ ៀង 

នព្រកវង ក្ាំរត និងរខ្តត តនគិ្ ឯ៣. 

រចញេិខិ្ត ព្មុញរេខ្ ៧០៦៧ 

សហវ.អសក្ ចុះនថាទ្២ី៣/០៨/

២០១៦  នូសាខារនធោ រខ្តត

ព្រះសីហន ុសាវ យរ ៀង នព្រកវង 

ក្ាំរត នងិរខ្តត តនគិ្ ឯ ៤. រចញ

េិខិ្ត ព្មុញរេខ្ ៧០៦៨ សហ

វ.អសក្ ចុះនថាទ្២ី៣/០៨/

២០១៦  នូសាខាគ្យនិង ោា ក្ 

រខ្តតព្រះសហីនុ សាវ យរ ៀង នព្រ

កវង ក្ាំរត និងរខ្តត តនគិ្ ឯ៥. 

រចញេិខិ្ត ព្មុញរេខ្ ៧០៦៩ 

សហវ.អសក្ ចុះនថាទ្២ី៣/០៨/
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២០១៦  នូមនាី សហវ រខ្តតព្រះ

សីហនុ សាវ យរ ៀង នព្រកវង ក្ាំរត 

និងរខ្តត តនគិ្ ឯ៦. រចញេិខិ្ត 

ព្មុញរេខ្ ២១១ សហវ.អសក្ 

ចុះនថាទ្០ី៩/០៨/២០១៦   នូ

មនាី សហវ រខ្តតបនាា យមាន ័យ 

។ 
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៣៥.៣.២ តាមោនកា កក្

េមអតាមអនសុាសន៍សវនក្មម

កដេបានរេើក្រែើងរោយ

អាជាា ធ សវនក្មមជាត ិ(NAA) 

តាម យៈកា បាំររញតារាងរឆ្្ើយ

តបរីអងគភារាក់្រន័ធ និងរចញ

 បាយកា ណ ៍នូ ដាម្នតី ក្

សហវ 

      អនសុាសន៍ បស ់NAAោ៉ា ងតចិ ២រោេរៅ ព្តូវ

បានតាមោន 

បានរ ៀបចាំេិខិ្តសដរីីវធធានកា កក្

េមអតាមអនសុាសន៍  បសអ់ាជាា

ធ សវនក្មមជាតិ រដើមបោីក់្ នូ

ផ្ក្ឧតដមរទ្ស ដាម្នតី  ដាម្នតី ក្

សហវ រនិតិរ និងសរព្មច រេើ ៤ 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន  ួមមាន៖១. 

 បាយកា ណស៍វនក្មមរៅរខ្តត

កក្ប (េិខិ្តរេខ្៧៦៨៦ សហវ.

អសក្ ចុះនថាទ្០ី៩កខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ

២០១៦ សរព្មចបាន ១០០%)

២.  បាយកា ណស៍វនក្មមរៅ

រខ្តតសា ឹងកព្តង (េិខិ្តរេខ្

៧៦៨៧ សហវ.អសក្ ចុះនថាទ្ី

០៩ កខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ២០១៦ សរព្មច

បាន ១០០%)៣.  បាយកា ណ៍

សវនក្មមរៅរខ្តតឧតត មាន យ័ 

(េិខិ្តរេខ្៦៧៤៤ សហវ.

អសក្ ចុះនថាទ្១ី១កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ

២០១៦ សរព្មចបាន ១០០%)៤. 

 បាយកា ណស៍វនក្មមរៅ ោា ក្ 

ទ្ឹក្សវយត័រសៀមរាបសព្មាប់

កា ធយប ធរចឆទ្២០១៥ (សរព្មច

បាន ១០០%) 

160%     
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៣៥.៣.១ កក្េមអយនតកា រធវើ

អធិកា កិ្ចចរេើកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈរៅ ដាបា

េថាែ ក់្ជាត ិ

      ២.រសចក្តីព្ាង យនតកា រធវើអធិកា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុ 

រៅ ដាបាេថាែ ក់្ជាតិព្តូវបានោក្់ឆ្្ងរោបេ់រៅ

ក្ព្មិតអោគ ធកិា ោា ន 

បានបញ្ចប់កា រនិតិររភិាក្ារេើ

រសចក្តីព្ាងយនតកា រធវើអធកិា 

កិ្ចច ហិ ញ្ញវតថុរៅ ដាបាេថាែ ក់្

ជាតិ រៅ ថាែ ក់្នាយក្ោា នចាប់រី

ព្បធានកា ធ. អនុព្បធាននាយក្

ោា ន និងព្បធាននាយក្ោា ន  

សរព្មច

បានតាមសូ

ចនាក្  ព្តី

មាស៣បាន

ក្ាំណត ់១

00% 

    

៣៥.៣.២ កក្េមអយនតកា រធវើ

អធិកា កិ្ចចរេើកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ រៅ

ព្គឹ្ះសាថ នសាធា ណៈ  ព្កុ្ម

ហ នុ និងព្គឹ្ៈសាថ នមីព្កូ្ហិ ញ្ញ

វតថ 

2016 2017 អោគ ធិ

កា ោា ន 

១.យនតកា រធវើអធកិា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថរុៅ ព្គឹ្ះសាថ ន

សាធា ណៈ ព្កុ្មហ នុ ព្គឹ្ះសាថ នផ្ក្ ន 

យនតកា រនះបានបញ្ចប់ និងបាន 

ឆ្្ងរោបេ់ក្ព្មិតនាយក្ោា ន 

អធិកា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេថាែ ក់្

ជាត ិ

សរព្មច

បានតាមសូ

ចនាក្  ព្តី

មាស៣បាន

ក្ាំណត ់

១០០% 

    

៣៥.៣.៣ កក្េមអយនតកា រធវើ

អធិកា កិ្ចចរេើកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈរៅថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

      ២.រសចក្តីព្ាង យនតកា រធវើអធិកា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុ 

រៅ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាតិព្តូវបានោក្់ឆ្្ង

រោបេរ់ៅក្ព្មិតអោគ ធកិា ោា ន 
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៣៥.៤.រ ៀបចាំនិងកក្េមអ

កននកា សក្មមភារនិង ក្មមវធធី

សវនក្មម/អធិកា កិ្ចចព្បចាាំឆ្ែ ាំ 

 បស់ព្ក្សួងសាថ ប័នរោយកនអក្

រេើេក្េណៈវធនចិឆ័យ និងចាត់

 វធធានកា  វាយតនម្ហានិភយ័

កដេនតេ់អនសុាសនរ៍ោយ

ព្ក្សួង រសដាកិ្ចច និងហិ ញ្ញវតថ ុ

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.សវន

ក្មមននាក្ែងុ 

អធិកា កិ្ចច 

និង 

ព្ក្សួង សាថ

ប័ន 

១.កននកា សវនក្មមម/អធិកា កិ្ចចព្បចាាំឆ្ែ ាំព្តូវបាន

វាយតនម្ កក្េមអនិងោក់្ឱ្រអនុវតតររញរេញ 
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៣៥.៤.១ រនិតិរនិងនតេ់

រោបេរ់េើកននកា និង បាយ

កា ណ៍សវនក្មម បស់ព្ក្សួង

សាថ ប័នកដេរនាើមក្ ក្សហវ 

      កននកា និង បាយកា ណ៍សវនក្មម បស់ព្ក្សួង

សាថ ប័នចាំននួ ៦ រោេរៅ ព្តវូបានរនិតិរនិងនត

េ់រោបេក់ក្េមអ 

បានរនិតិរ និងនតេ់រោបេរ់េើ

កននកា សវនក្មម ឬ បាយកា ណ៍

សវនក្មម បស់ព្ក្សួង សាថ ប័ន 

កដេបានរនាើមក្ ក្សហវ ចាំននួ 

៧ អងគភារ៖១.  បាយកា ណ៍

សវនក្មមននាក្ែងុ បស់ព្ក្សួងសខុា

ភិបាេ កា ធយប ធរចឆទ្២០១៤ 

និងបានបញ្ាូនេិខិ្តរេខ្

៧០៦៥ សហវ.អសក្ ចុះនថាទ្ី

២៣ កខ្សហីា ឆ្ែ ាំ២០១៦សដ ីរកីា 

ចុះហតថរេខារេើ បាយកា ណ៍

សវនក្មមននាក្ែងុ (សរព្មចបាន 

100%)២.  បាយកា ណស៍វន

ក្មមរៅនាយក្ោា ន ដាបាេនន

ទូ្ គ្មនាគ្មន៍ក្មពុជា 

កា ធយប ធរចឆទ្២០១៤ (សរព្មច

បាន ១០០%)៣.  បាយកា ណ៍

សវនក្មមរៅមនាី ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងជា

មួយ ដាសភា ព្រឹទ្ធសាភា និង 

អធិកា កិ្ចចរខ្តតក្ាំរងស់ពសឺព្មាប់

កា ធយប ធរចឆទ្២០១៤ (សរព្មច

បាន ១០០%)៤.  បាយកា ណ៍

សវនក្មមននាក្ែងុរៅវធទ្ាេ័យហ នុ 

កសន - ប នុរា ននីា រដើមថកូវ 

កា ធយប ធរចឆទ្ ២០១៥ (សរព្មច

បាន ១០០%)៥.  បាយកា ណ៍

93%     



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

143 
រសចក្តីព្ាង 

សវនក្មមននាក្ែងុរៅសាខា

នព្បសណយី៍ក្មពុជារខ្តតព្រះសហី

នុ ក្ែងុកា ធយប ធរចឆទ្២០១៥ 

(សរព្មចបាន ១០០%)៦. 

កននកា សវនក្មមព្បចាាំឆ្ែ ាំ២០១៦,

កននកា យុទ្ធសា្សតសវនក្មម 

(២០១៤-២០១៦) បស់ព្ក្សួង

ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងជាមួយ ដាសភាព្រឹទ្ធ

សាភា និង អធិកា កិ្ចច  (សរព្មច

បាន ១០០%)៧.កននកា សវន

ក្មមឆ្ែ ាំ២០១៦  បសក់ាាំសាប 

(សរព្មចបាន ១០០%) 
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៣៥.៤.២ រនិតិរព្បសិទ្ធភារ

រេើកា អនុវតតកននកា  និង បា

យកា ណ៍សវនក្មម បស់ព្ក្សួង

សាថ ប័ន 

2016 2017 ព្កុ្មកា ងា 

ទ្ទួ្េបនាុក្

នន GDIA 

ព្ក្សួង សាថ ប័ន ោ៉ា ងតចិ ៤ រោេរៅព្តវូបាន

ចុះរនិតិរព្បសិទ្ធភាររេើកា អនុវតតកននកា និង

 បាយកា ណស៍វនក្មម  

- បានរ ៀបចាំេិខិ្តរសែ ើសុាំ

អនញុ្ហញ តឱ្រព្កុ្មសវនក្ ននក្

សហវ ចុះរនិតិរព្បសិទ្ធភាររេើ

កា អនុវតតមុខ្ងា សវនក្មមននាក្ែងុ

រៅតាមព្ក្សួងសាថ ប័ន- បាន

បញ្ចប់កា រ ៀបចាំក្ព្មងសាំណួ 

ព្តតតរនិតិរ សាថ នភារមុខ្ងា 

សវនក្មមននាក្ែងុរៅព្ក្សងួ សាថ ប័

ន 

៥០.០០% អនវុតតយតឺនិងបនតរៅព្តី

មាសទី្៤ 
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៣៥.៤.៣ រ ៀបចាំរសៀវរៅ

កណនាាំសត ីរនីតីិវធធីសវនក្មមននា

ក្ែងុ 

      គ្ាំ ូឧបក្ ណ៍ ាំនួយសវនក្មម(Audit aid tool 

template)ចាំននួ ១៥ព្តវូបានរ ៀបចាំ រនិតិរ និង 

កក្េមអ  

គ្ាំ ូឧបក្ ណ៍ ាំនួយសវនក្មម 

ចាំននួ ៥ ព្តវូបានរនិតិរ និងកក្

សព្មតេ  ួមមានៈ 

១.វាយតនម្ប ធសាថ នននកា ព្តតត

រិនតិរ  (ACE)    ២. ាំនួយអនុ

វតតអាំរីគ្ាំ ូហានិភយ័ បសស់វន

ោា ន (ARM) 

៣. តារាងសរងេបហានិភយ័

ដាំរណើ កា  (គ្ាំ ូ)-(Process 

risks profile summary) 

៤. កននទ្ហីានភិ័យ (Risk map) 

៥.មា៉ា ព្ទ្ីសទ្តីាាំងដាំរណើ កា  

(Process location matrix) 

100%     

៣៥.៥. រព្ងីក្និងរព្ងឹងកា រធវើ

សវនក្មមននារព្ៅ 

២០១៦ ២០២០ អាជាា ធ 

សវនក្មម

ជាត ិ

១.កា ក្ត់ព្តានិង បាយកា ណ៍ចាំណាយមានភារ

ព្បរសើ ជាងមុន២. បាយកា ណ៍សវនក្មមននារព្ៅ

ព្តូវបាននសរវនាយក្ែងុ យៈររេោ៉ា ងយូ ៣កខ្

រព្កាយររេកដេ បាយកា ណ៏រនះព្តូវបានអនុម័

តរោយរា  ោា ភបិាេ 
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៣៦. រព្ងងឹកា អនវុតតរោេ

នរោបាយវធម ឈកា ហ ិញ្ញវតថ ុ 

២០១៦ ២០២០   រោេនរោបាយ វធម ឈកា ហ ិញ្ញវតថពុ្តវូបានអនុ

វតតព្បក្បរោយព្បសទិ្ធភារនងិសក័្តសិទិ្ធភារ 

        

៣៦.១. រនិតិររមើេរែើង វធញ 

និងអនវុតតរោេនរោបាយសត ី

រីវធម ឈកា ហ ិញ្ញវតថុ  យៈររេ

មធរម និង កវង 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញ

វតថ ុថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

១.មាន បាយកា ណ៍សត ីរកីា ព្តតតរនិតិររមើេ

រែើងវធញរេើរោេនរោបាយសតរីីវធម ឈកា 

ហិ ញ្ញវតថុ  យៈររេមធរម និង កវង 

        

៣៦.១.២.នសរវនាយផ្ក្សា 

រោេនរោបាយ សត ីរីវធម ឈ

កា ហិ ញ្ញវតថុ យៈររេមធរម 

និងកវង 

ក្ក្កោ ធែ ូ នាយក្ោា ន

ព្គ្ប់ព្គ្ង ដា

បាេនិង

បរចចក្រទ្ស 

ផ្ក្សា រោេ នរោបាយសត ីរ ីវធម ឈកា ហិ ញ្ញ

វតថុ  យៈររេមធរម និង កវងព្តូវបានបក្កព្ប និង

របាះរុមពនាយ ជាន្ូវកា  

រសចក្តីព្ាងផ្ក្សា  រោេ

នរោបាយព្តូវបានបនតកក្េមអ 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

៥០% 

    

៣៦.១.៣.បនតរ ៀបចាំនិង

នសរវនាយរសៀវរៅកណនាាំសត ីរី

កា រ ៀបចាំនិងអនវុតតថវធកា បស់

 ដាបាេថាែ ក់្ រព្កាមជាត ិ

      រសៀវរៅកណនាាំសតរីីកា រ ៀបចាំនិងអនុវតត ថវធកា

 បស់ ដាបាេ ថាែ ក់្រព្កាមជាតិព្តូវ បាននសរវនាយ

ព្បក្បរោយព្បសិទ្ធភារ 

មានរសចក្តីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំ

សត ីរកីា រ ៀបចាំ ថវធកា ដាបាេព្កុ្ង 

ព្សុក្ 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

៥០% 
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៣៦.១.៥.រនិតិរ និងកក្

សព្មតេរែើងវធញនវូព្បរន័ធ 

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ដាបាេ ុាំ 

សងាក ត ់

      រសចក្តីព្ាងេិខិ្ត បទ្ោា នគ្តិយតុតសិត ីរីព្បរ័នធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ ុាំ សងាក ត់ព្តូវបាន ោក់្ព្ប ុាំ

រិភាក្ា  វាងក្សហវ គ្. .អ.ប និងព្ក្សួង 

មហាននា 

រសចក្តីព្ាងអនុព្កឹ្តរ ព្តវូបាន

រ ៀបចាំ ួច និងោក់្ព្ប ុាំរភិាក្ាក្ាំ

  ធតននាក្ែងុក្សហវ 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

៥០% 

    

៣៦.២.អនុវតតកា  ព្បមូេ

ចាំណូេដា េ ់បស់ ដាបាេ 

ថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញ

វតថ ុថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

១. ដាបាេថាែ ក់្រព្កាម ជាតមិានព្បភរចាំណូេ

ដា េ ់បស់ខ្្តន 

        

៣៦.២.១.បនតរ ៀបចាំេិខិ្ត

បទ្ោា នគ្តយិតុតាិក់្រន័ធ នានា 

(អនុព្កឹ្តរ/ព្បកាស) រដើមបីអនុ

វតតកា ព្បមូេ ចាំណូេដា េ ់

(កចក្ ំកេក្)  បស់ ដាបាេ

ថាែ ក់្រព្កាម ជាតិ  

      អនុព្កឹ្តរព្តូវបានរ ៀបចាំ ួច និងោក់្ឲ្ររព្បើ ព្បាស ់ រសចក្តីព្ាងអនុព្កឹ្តរព្តូវបាន

រ ៀបចាំ ួច និងោក់្ ព្ប ុាំរភិាក្ា 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

៦០% 

    

៣៦.៣. អនុវតតសាក្េបង និង

រព្ងីក្មូេនិធ ិវធនរិោគ្

សព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាតិ 

(SNIF) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញ

វតថ ុថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

១.ឧបក្ ណ ៍វធនរិោគ្សព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាម

ជាតិ (SNIF)ព្តូវបានអនវុតតសាក្េបង ព្បក្ប

រោយរជាគ្  ័យនិងរព្ងីក្ វធសាេភារ 
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៣៦.៣.១. រ ៀបចាំ ចនាសមពន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងមូេនិធ ិ វធនរិោគ្

សព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

       ចនាសមពន័ធរេខាធកិា ោា នព្តបូានរ ៀបចាំ ួច រសចក្តីព្ាងរសចក្តី សរព្មចសតរីី

កា បរងកើត រេខាធកិា ោា ន និង 

កតងតាាំង ចនាសមពន័ធ រេខាធកិា 

ោា នព្តូវបានរ ៀបចាំ ួច ួចរាេ ់

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

៩០% 

    

៣៦.៣.២. សិក្ា និងក្ាំណត់

េក្េណ:វធនិចឆយ័ សព្មាប់វាយ

តនម្រេើគ្រព្មាងមូេនិធិវធនិ

រោគ្ សព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

2016 2016    បាយកា ណស៍ិក្ា និងកា ក្ាំណត់ េក្េណ:វធនិចឆ័

យ ព្តូវបានោក់្ព្ប ុាំ រភិាក្ាអែក្ាក់្រន័ធ និង

ព្តូវបានោក្់ឲ្ររព្បើព្បាស ់

មាន បាយកា ណស៍ត ីរកីា ក្ាំណត់

េក្េណ:វធនិចឆយ័  

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

៧៥% 

    

៣៦.៣.៣. រ ៀបចាំកបបបទ្ 

និងនតីិវធធីនានាសព្មាប់  ដាបា

េថាែ ក់្រព្កាមជាតិរ ៀបចាំនងិ

ោក់្សាំរណើ គ្រព្មាងរដើមបរីសែ ើ

សុាំមូេនធិិ  

2016 2016   រសចក្តីព្ាងកបបបទ្ និងនតីិវធធីនានា សព្មាប់ ដា

បាេថាែ ក់្ រព្កាមជាតរិ ៀបចាំនិងោក់្សាំរណើ

គ្រព្មាង រដើមបីរសែ ើសុាំមូេនិធិ SNIF ព្តូវបានព្ប ុាំ 

រិភាក្ាអែក្ាក់្រន័ធ 

រសចក្តីព្ាងព្តវូបានរ ៀប ចាំ ួច 

និងោក់្ព្ប ុាំរភិាក្ា អែក្ាក់្រន័ធ 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្   

៧៥% 

    

៣៦.៣.៤.រ ៀបចាំរសៀវ រៅ

កណនាាំសត ីរីព្បតិបតតិកា  

គ្រព្មាងមូេនិធ ិSNIF 

      រសចក្តីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំសត ីរីព្បតិបតតកិា 

គ្រព្មាងមូេនិធ ិSNIF ព្តវូបានោក់្ ឲ្ររព្បើ

ព្បាស ់

មានរសចក្តីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំ

ព្បតិបតតិ ព្តូវបាន រ ៀបចាំ ួចនិង

ោក់្ព្ប ុាំ រភិាក្ា 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្   

៥០ % 
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៣៦.៤.រនិតិររមើេរែើងវធញ

និងោក់្ឲ្រអនុវតតរោេកា ណ៍

កណនាាំសត ីរកីននកា យទុ្ធសា្សត

ថវធកាសព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញ

វតថ ុថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

១.កននកា           យុទ្ធសា្សតថវធកា ព្តវូបានអនុ

វតតព្បក្បរោយស័ក្តសិិទ្ធភារ និងព្បសិទ្ធភារ 

        

៣៦.៥. រ ៀបចាំ និងអនុវតតកា 

រនា ធនធានមានភាា ប់េក្េខ្ណឌ  

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញ

វតថ ុថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

១.កា រនា ធនធានមានភាា ប់េក្េខ្ណឌ  ព្តូវបានអនុ

វតត 

២.ធនធានមានភាា ប់េក្េខ្ណឌ ព្តូវបានរនា រៅ 

ព្កុ្ង/ព្សុក្រដើមបីអនុវតតកា រនា មុខ្ងា រៅក្ែងុ

ព្ក្សួងប ធសាថ ន ព្ក្សួងអប់ ំ, ព្ក្សួងសខុាភបិាេ 

និងព្ក្សួងអភិវឌ្ឍ នបទ្ 

        

៣៦.៥.២. រ ៀបចាំេិខិ្ត

បទ្ោា នគ្តយិតុតិសត រីីកា   រនា 

ធនធានមានភាា ប់េក្េខ្ណឌ  

      េិខិ្តបទ្ោា នគ្តិ យតុតសិត ីរីកា រនា ធនធានមាន

ភាា ប់ េក្េខ្ណឌ ព្តូវបាន ោក់្ព្ប ុាំសរព្មចរី ថាែ ក់្

ដឹក្នាាំក្សហវ និងកា សរព្មចរី    គ្. .អ.ប 

រសចក្តីព្ាងេិខិ្តបទ្ ោា នគ្តិ

យុតត ិព្តូវបានោក់្ ព្ប ុាំរភិាក្ា

អែក្ាក់្រន័ធ 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

៨០% 

    

៣៦.៥.៣. ដាបាេថាែ ក់្រព្កាម

ជាតិអនវុតតសាក្េបង កា រនា 

ធនធានមានភាា ប់េក្េខ្ណឌ  

2016 2016 នាយក្ោា ន

ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថុ  ដា

បាេព្កុ្ង 

ព្សុក្ 

រោេកា ណ៍ និង េក្េណ:វធនិចឆយ័ សព្មាប់

រព្ ើសរ ឯស  ដាបាេថាែ ក់្រព្កាម ជាតិមួយចាំននួ

អនវុតត សាក្េបងកា រនា  ធនធានមានភាា ប់ េក្េ

ខ័្ណឌ ព្តូវបាន រ ៀបចាំ ួច 

ក្ាំរុងបនតរ ៀបចាំរោេ កា ណ៍ 

និងេក្េណៈ វធនចិឆ័យ 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

៥០% 
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៣៦.៦. រ ៀបចាំរោេកា ណ៍

កណនាាំសត ីរកីា រ ៀបចាំនិងកា 

អនវុតតថវធកាក្មមវធធីររញរេញ 

និងអងគភារថវធកា សព្មាប់

ថវធកា ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ហិ ញ្ញ

វតថ ុថាែ ក់្

រព្កាមជាត ិ

១.មានរោេកា ណក៍ណនាាំសព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្

រព្កាម ជាតិអនវុតតថវធកា ក្មមវធធី និងអងគភារ 

ថវធកាសព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាត២ិ. រា ធានី

រខ្តតចាំននួ៥ព្តវូបានរព្ ើសរ ឯសសព្មាប់រ ៀបចាំ

ថវធកាក្មមវធធីនិងអងគភារថវធកាសព្មាប់ឆ្ែ ាំថវធកា

២០១៧ 

        

៣៦.៦.២.រ ៀបចាំបណតុ ះបណាត

េនតីិវធធី និងរោេកា ណ៍ 

សព្មាប់កា រ ៀបចាំ និងអនុវតត

ថវធកា ក្មមវធធី នងិអងគភារថវធកា

សព្មាប់ថវធកា ដាបាេថាែ ក់្ 

រព្កាមជាត ិ

      កា នសរវនាយ នតីិវធធី និងរោេកា ណ៍ សព្មាប់

រ ៀបចាំ និង អនុវតតថវធកាក្មមវធធី និងអងគភារថវធកា 

សព្មាប់ថវធកា ដាបាេ ថាែ ក់្រព្កាមជាតិ ព្តវូ បាន

រ ៀបចាំ ួច 

កា នសរវនាយព្តូវបាន រ ៀបចាំ ួច សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

១០០% 

    

៣៦.៦.៣.ក្ាំណតេ់ក្េណ:

 វធនិចឆយ័រព្ ើសរ ឯស  ដាបាេ

ថាែ ក់្រព្កាមជាតិមួយចាំននួអនុ

វតតថវធកា ក្មមវធធី និងអងគភារ

ថវធកា 

2016 2016   វគ្គបណតុ ះបណាត េ នតីិវធធី និង រោេកា ណ៍

សព្មាប់ អនុវតតថវធកាក្មមវធធី និងអងគភារថវធកា 

សព្មាប់ថវធកា ដាបាេ រខ្តតរោេរៅ ព្តវូ បាន

រ ៀបចាំ ួច 

មិនទនប់ានរ ៀបចាំ មិនសរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 
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៣៦.៦.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ 

រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុត

សព្មាប់រ ៀបចាំនតីិវធធី និង

រោេកា ណស៍ព្មាប់អនុវតត

ថវធកា ក្មមវធធីររញរេញ និង

អងគភារថវធកា សព្មាប់ថវធកា ដា

បាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

2016 2018   មតិព្បឹក្ាចាប់រេើេិខិ្តបទ្ោា នគ្តិយតុតព្តូវ

បាននតេ់  នូតាមកា 

រុាំមានសាំរណើសុាំមតិព្បឹក្ា ០.០០% កា ក្ាំណតស់ូចនាក្ ដូរចែះ 

រុាំអាចអនុវតតបាន រោយ

រហតុរុាំនតេន់ូវភារជាមាច ស់

ដេន់ាយក្ោា ននតីកិ្មម/

រេខាធិកា ោា នព្កុ្មព្បឹក្ា

នតីិក្មម ក្ែងុកា សរព្មចនូវ

សូចនាក្ កដេបានោក្់

រចញ រោយកា សរព្មចសូច

នាក្ រនះ អាព្ស័យ

ទាំងព្សុងរេើវឌ្ឍនភារនិង

កា ក្ាំណតអ់ាទ្ិភារ បស់អគ្គ

នាយក្ោា នបរចចក្រទ្សាក់្

រ័នធ 

រសែ ើបតូ សចូនាក្ រៅជា 

“នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ 

តាម យៈររេ ដូចខាង

រព្កាម៖១. រព្កាម ១០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ២ សបាត

ហ៍២. រី ១០ រៅ ៣០ 

ព្បកា /មាព្តា៖ ៤ សបាត

ហ៍៣. ៣០ ព្បកា /

មាព្តា ដេ់ ៦០ ព្បកា /

មាព្តា៖ ៦ សបាត ហ៍

៤.៦០ ព្បកា /មាព្តា 

១០០ ព្បកា /មាព្តា៖ ៨ 

សបាត ហ៥៍.១០០ ព្បកា /

មាព្តារែើងរៅ៖ ១០ ស

បាត ហ៍” 
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៣៦.៦.១ នតេ់មតិព្បឹក្ាចាប់ 

រេើេិខិ្តបទ្ោា ន 

គ្តិយតុតសព្មាប់រ ៀបចាំនតីិវធធី 

និងរោេកា ណស៍ព្មាប់អនុវតត

ថវធកា ក្មមវធធីររញរេញ និង

អងគភារថវធកា សព្មាប់ថវធកា ដា

បាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

       បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសត ីរកីា នតេ់មតិព្បឹក្ា

ចាប់ព្បចាាំព្តមីាសនិងឆ្ែ ាំ ព្តូវបានរ ៀបចាំនិងោក់្

 នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំ 

រុាំបានរ ៀបចាំ ០.០០%  បាយកា ណ៍រនះ រុាំព្តូវបាន

រ ៀបចាំរោយក្ងវះខាតកិ្ចច

សហកា រីអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធ 

  

៤១.  បរងកើតព្ក្បខ្ណ័ឌ ថ វធកា

រោយកនអក្រេើសមទិ្ធក្មម 

២០១៦ ២០២០   ព្ក្បខ្ណ័ឌ ថវធការោយកនអក្រេើសមទិ្ធក្មមព្តវូបាន

បរងកើត 

        

៤១.១. សិក្ានងិរ ៀបចាំ

ព្ក្បខ័្ណឌ រោេនន រោេ

កា ណ៍ថវធកាកនអក្រេើសមិទ្ធក្មម 

(Performance Based 

Budgeting- PBB) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ. ថវធកា ១. បាយកា ណស៍ិក្ាសតរីីព្ក្បខ័្ណឌ រោេនន

រោេកា ណថ៍ វធកាកនអក្រេើសមិទ្ធក្មមព្តូវបាន

រ ៀបចាំ២.រ ៀបចាំនិងោក់្ឱ្រអនុវតតយនតកា ព្តតត

រិនតិរសមិទ្ធក្មមសាក្េបងសព្មាប់ថ វធកាក្មមវធធី

រោយរដត តរេើេទ្ធនេ  
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៤១.១.១. សិក្ា និងចងព្ក្ង

ព្ក្បខ័្ណឌ គ្តិយតុតសព្មាប់ជា

មូេោេ នននកា អនុម័តថ វធកា

តាម ក្មមវធធី និងថវធកាកនអក្រេើ

សមិទ្ធក្មម 

2016 2018 អគ្គ.ថវធកា 

(ន.ថវធកានី

យក្មម, ន

.សហ

ព្បតិបតតិកា 

និងបាំណេុ, 

ន.វធនិរោគ្, 

ន.ហិ ញ្ញ

កិ្ចច) 

សូ១៖ព្ក្បខ័្ណឌ គ្តយិតុតាក់្រន័ធ សព្មាប់ជាមូេ

ោា ននន កា អនុម័តថវធកាក្មមវធធី និងថវធកាកនអក្

រេើសមិទ្ធក្មម ព្តូវបានសិក្ា នងិចងព្ក្ង  

ព្កុ្មកា ងា នាយក្ោា នថវធកានី

យក្មម និង ទ្ីព្បឺក្ាបរចចក្រទ្ស

ក្ាំរុងសិក្ារេើ ផ្ក្សា គ្តិយតុត 

សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

៤១.២.ររិព្ោះរោបេ់រេើ

រោេកា ណថ៍ វធកាកនអក្រេើ

សមិទ្ធក្មម 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ.ថវធកា ១.រោេកា ណថ៍ វធកាកនអក្រេើសមិទ្ធក្មមព្តូវបាន

រិរព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួងសាថ ប័ន នងិអងគ

ភារាក់្រន័ធ 

        

៤២. បរងកើតព្ក្បខ្ណឌ

គ្ណរនយរភារននសមទិ្ធកិ្មម 

២០១៦ ២០២០   ព្ក្បខ្ណ័ឌ  គ្ណរនយរភារននសមទិ្ធក្មមព្តវូបាន

រ ៀបចាំនងិនសរវនាយបណតុ ះបណាត េ 

        

៤២.១.សិក្ានិងរ ៀបចាំព្ក្ប

ខ្ណឌ រោេ ននកា ព្គ្ប់ព្គ្ង

កនអក្រេើសមិទ្ធក្មម 

(Performance Based 

Management- PBM) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន 

១. បាយកា ណស៍ិក្ាសតរីីព្ក្បខ្ណឌ រោេននកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ធក្មមព្តូវបានរ ៀបចាំ 
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៤២.២.ររិព្ោះរោបេ់រេើ

រោេកា ណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើ

សមិទ្ធក្មម 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន 

១.រោេកា ណ៍ព្គ្ប់ព្គ្ងកនអក្រេើសមិទ្ធក្មមព្តូវ

បានររិព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួង សាថ ប័ន និង

អងគភារាក់្រន័ធ 

        

៤៣. បរងកើតព្ក្បខ្ណឌ សវនក្មម

រេើសមទិ្ធកិ្មម 

២០១៦ ២០២០   ព្ក្បខ្ណឌ សវនក្មមរេើសមទិ្ធក្មមព្តវូបានរ ៀបចាំ

នងិនសរវនាយបណតុ ះបណាត េដេព់្ក្សងួសាថ បន័ 

នងិអងគភារាក្រ់ន័ធ 

        

៤៣.១.សិក្ានងិរ ៀបចាំព្ក្ប

ខ្ណឌ រោេនន សវនក្មមកនអក្

រេើសមិទ្ធក្មម (Performance 

Based Auditing- PBA) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន និង 

អគ្គ សវន

ក្មមននាក្ែងុ 

១. បាយកា ណស៍ិក្ាសតរីីព្ក្បខ្ណឌ រោេនន 

សវនក្មមកនអក្រេើសមិទ្ធក្មមព្តូវបានរ ៀបចាំ 

        

៤៣.២.ររិព្ោះរោបេ់រេើ 

រោេកា ណស៍វនក្មម កនអក្រេើ

សមិទ្ធក្មម 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន និង 

អគ្គ សវន

ក្មមននាក្ែងុ 

១.រោេកា ណស៍វនក្មមកនអក្រេើសមិទ្ធក្មមព្តត

វបានររិព្ោះរោបេ់ជាមួយព្ក្សួងសាថ ប័ន និង

អងគភារាក់្រន័ធ 
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៤៤. រ ៀបចាំកននកា ក្សាង

សមតថភារ(រោយ មួទាំងសាថ ប័

ននតីបិបញ្ញតត នងិ អាជាា ធ សវន

ក្មមជាត ិ

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន ក្សហ

វនងិអគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន ដាសភា 

ព្រទឹ្ធសភា 

នងិអាជាា ធ  

សវនក្មម

ជាត ិ

កននកា ក្សាងសមតថភារព្តវូបានរ ៀបចាំ អនមុត័ 

នងិអនវុតត 

        

៤៤.១.រ ៀបចាំកននកា ក្សាង

សមតថភារ (Capacity 

Development Plan-CDP) 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន  

១.កននកា ក្សាងសមតថភារព្តូវបានរ ៀបចាំ         

៤៤.២. ររិព្ោះរោបេ់ និង

អនុម័តកននកា ក្សាងសមតថ

ភារ  

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា ន  

១.កននកា ក្សាងសមតថភារព្តតវបានររិព្ោះ

រោបេ់ជាមួយព្ក្សួងសាថ ប័ននិងអងគភារាក់្

រ័នធ នងិអនុម័ត 
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៤៤.២.១ រ ៀបចាំកននកា ប

ណតុ ះបណាត េសព្មាប់ ឆ្ែ ាំ

២០១៧-២០១៩ 

    នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

រសចក្តីព្ាងកននកា បណតុ ះបណាត េព្តូវបានអនុ

ម័ត រោយថាែ ក់្ដឹក្នាាំ និងនតេ ់នូ វធទ្ាសាថ នរសដា

កិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថ ុ

រសចក្តីព្ាងកននកា បណតុ ះបណាត

េព្តូវបានរ ៀបចាំ 

២០.០០% មិនទនម់ានរត័ម៌ានព្គ្ប់

ព្ោន ់

រសែ ើសុាំកា ព្ប ុាំរីអគ្គ

នាយក្ោា នក្ាំកណទ្ព្មង់

និងវធទ្ាសាថ នរសដាកិ្ចច

និងហិ ញ្ញវតថ ុ

៤៤.២.១.រ ៀបចាំរធវើបចចុបបនែក្មម

កននកា យុទ្ធសា្សតអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានមនសុស បស់ ព្ក្សងួ

សាថ ប័នរេើ ាំនាញ ព្គ្ប់ព្គ្ង

រសដាកិ្ចចនងិហិ ញ្ញវតថសុាធា 

ណៈ សព្មាប់ យៈររេ ៣ ឆ្ែ ាំ 

(២០១៦ -២០១៨) 

២០១៦ ២០១៨ វសហ -ព្កុ្មកា ងា ររិព្ោះរោបេ់ព្តូវបានបរងកើត និង 

កននកា យុទ្ធសា្សតអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនសុសព្តូវ

បានោក្់ឱ្ររិរព្ោះរោបេ ់

ព្កុ្មកា ងា រិរព្ោះរោបេ់រេើ

កា រ ៀបចាំបចចុបបនែក្មមកននកា 

យុទ្ធសា្សតអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន

មនសុស បស់ព្ក្សួង សាថ ប័ន ព្តូវ

បានបរងកើត និង កននកា យុទ្ធសា

្សដអភវិឌ្ឍន៍ធនធានមនសុសព្តូវ

បានររិព្ោះរោបេ ់

សរព្មច

បាន ៩៥  

% 

 ងចាាំររេ

រវលាព្ប ុាំ

រិរព្ោះ

រោបេ ់

  សាំរណើសុាំោាំព្ទ្

សក្មមភារបនត 

៤៤.២.២.រ ៀបចាំកិ្ចចព្ប ុាំ

រិរព្ោះរោបេ់រដើមបរី ៀបចាំ

កននកា សក្មមភារ រព្ងឹង

សមតថភារព្គូ្បរងាគ េសត ីរីកា 

អនវតុតថវធកាក្មមវធធី បស់ព្ក្សងួ

សាថ ប័នក្ែងុកា ព្គ្ប់ព្គ្ង រសដា

កិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថ ុ

២០១៦ ២០១៨ វសហ ព្កុ្មកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ព្តូវបានបរងកើត ផ្ក្

សា រព្ងឹងសមតថភារព្គូ្បរងាគ េព្តូវ បានព្ប ុាំរិ

ភានិងអនុម័ត 

ព្កុ្មកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ បាន

បរងកើត នងិ ផ្ក្សា រព្ងឹងសមតថ

ភារ បានព្ប ុាំរិភាក្ា 

សរព្មច

បាន ៩០ % 

  សាំរណើសុាំកិ្ចចសហកា 

បនតរីអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធ 
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៤៤.២.៣.រ ៀបចាំកិ្ចចព្ប ុាំ

រិរព្ោះរោបេ់រដើមបី សិក្ា

ព្សាវព្ជាវវាយតនម្អាំរតីព្មូវ

កា បណតុ ះបណាត េ (Traning 

Need Assessment)រៅតាម

ព្ក្សួង សាថ ប័ន មនាី ាក់្រន័ធ 

កដេរឆ្្ើយតបរៅនឹងកននកា ប

ណតុ ះបណាត េ 

២០១៦ ២០១៨ វសហ ព្កុ្មកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ព្តូវបានបរងកើត និង 

ឧបក្ ណ៍វាយតនម្រតីព្មូវកា បណតុ ះ បណាត េ

ព្តូវបានោក្់ឱ្ររិរព្ោះរោបេ ់

ព្កុ្មកា ងា រិរព្ោះរោបេប់ាន

បរងកើត នងិ ឧបក្ ណ៍វាយតនម្រី

តព្មូវកា បណដុ ះបណាដ េបាន

រិរព្ោះរោបេ ់

សរព្មច

បាន ១០០ 

% 

  សាំរណើសុាំោាំព្ទ្

សក្មមភារបនត-សាំរណើសុាំ

កិ្ចចសហកា រីព្ក្សួង 

សាថ ប័ន ាក់្រន័ធ 

៤៤.២.៤.រ ៀបចាំព្ប ុាំរិរព្ោះ

រោបេរ់េើកននកា បណតុ ះប

ណាត េព្ក្ប  ខ័្ណឌ ព្ក្សួង 

រសដាកិ្ចច និង ហិ ញ្ញវតថុ 

សព្មាប់សព្មាប់ យៈររេ ៣ 

ឆ្ែ ាំ (២០១៦ -២០១៨) 

២០១៦ ២០១៨ វសហ ព្កុ្មកា ងា រិរព្ោះរោបេ់ព្តូវបានបរងកើត និង

បានោក់្ឱ្ររិរព្ោះរោបេរ់េើ កននកា បណដុ ះ

បណាដ េ 

ព្កុ្មកា ងា រិរព្ោះរោបេ់រេើ

កននកា បណដុ ះបណាដ េ បាន

បរងកើត នងិ រិរព្ោះរោបេ ់

សរព្មច

បាន ៨០  

% 

ចរងអៀតររេរវលា សាំរណើររេរវលាបកនថម 

៤៤.២.៥.រ ៀបចាំព្ប ុាំរិរព្ោះ

រោបេរ់េើកននកា ព្តតតរនិិ

តរ តាមោន និងវាយតនម្តាម

បណាដ ព្ក្សួងសាថ ប័ន មនាី រា 

ធានរីខ្តត រេើ ាំនាញរសដាកិ្ចច

និងហិ ញ្ញវតថុ សព្មាប់ យៈ

ររេ៣ឆ្ែ ាំ (២០១៦-២០១៨) 

      កននកា ព្តតតរនិតិរ តាមោន និង វាយតនម្ព្តូវ

បានោក្់ឱ្ររិរព្ោះរោបេ ់

កននកា ព្តតតរនិតិរ តាមោន និង 

វាយតនម្តាមបណាដ ព្ក្សួង សាថ ប័

ន មនាី រា ធានរីខ្តត បានរិរព្ោះ

រោបេ ់

សរព្មច

បាន ១០០ 

% 

  សាំរណើសុាំោាំព្ទ្

សក្មមភារបនត 
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៥១. បរងកើនភារជាអែក្ដកឹ្នាាំ 

សមតថភារ ព្គ្ប ់ព្គ្ង នងិ ប

ណតុ ះឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង ់ព្រមទាំង 

បរងកើនភារជាមាច ស ់នងិកា 

ទ្ទ្េួ ខ្សុព្តវូ ។ 

២០១៦ ២០២០   ភារជាអែក្ដកឹ្ នាាំនងិសមតថភារព្គ្បព់្គ្ងសម

ព្សប 

 

ឆ្នាៈភារជាមាច ស ់នងិកា ទ្ទ្េួខ្សុព្តវូសមព្សប 

        

៥១.១.រព្ងឹងភារជាអែក្ដឹក្នាាំ 

និង សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ង។ 

២០១៦ ២០២០ ព្គ្ប់ព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១.ភារជាអែក្ដឹក្នាាំ និងសមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងព្តូវ

បានបរងកើន 
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៥១.១.១.ថាែ ក់្ដឹក្នាាំអគ្គនាយក្

ោា នរព្ងឹងសមតថភារដឹក្នាាំ

និងព្គ្ប់ព្គ្ង តាម យៈកា 

ដឹក្នាាំ ព្ប ុាំជាព្បចាាំ កា ដឹក្នាាំ

ព្បតិភូទ្សសកិ្ចចសិក្ារព្ៅ

ព្បរទ្ស 

២០១៦ ២០១៨ អគ្គនាយក្

ោា ន តនា 

ោ ជាត ិ

សូចនាក្ ទ្ ី១៖ ដឹក្នាាំព្ប ុាំជាព្បចាាំ ឬ ចេូ ួម

វគ្គបណតុ ះបណាត េរព្ងឹងសមតថភារនិង ាំនាញ

ដឹក្នាាំ 

-ថាែ ក់្ដឹក្នាាំ និងព្បធាន តនាោ 

រា ធាន ីរខ្តត បានចេូ ួមដាំរណើ  

ទ្សសនកិ្ចចសិក្ាអាំរីព្បរន័ធ

រ័តម៌ាន វធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថុ

សាធា ណៈ (FMIS) រៅទី្ព្កុ្ង 

Jakarta ព្បរទ្សឥណឌូ រនសុី។ 

-អគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាតិ 

បានចេូ ួមវគ្គបណតុ ះបណាត េសត ី

រីកា កក្តព្មងក់ា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញ

វតថសុាធា ណៈរៅទី្ព្កុ្ងសា ងនហ 

ព្បរទ្សចនិ។ 

-ថាែ ក់្ដឹក្នាាំអគ្គនាយក្ោា ន  ត

នាោ ជាតបិានចេូ ួមកិ្ចច ព្ប ុាំគ្

ណៈក្មមកា កក្ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈរៅទ្ីសត  ីកា 

ព្ក្សួងរសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថុ។ 

100%     
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៥១.១.២ រ ៀបចាំសារាច  សត ីរី

 វធធាននិងនតីិវធធីននកា បរងកើន

សមតថភារជាអែក្ដឹក្នាាំនិង

សមតថភារព្គ្ប់ព្គ្ងននព្ក្សួង

រសដាកិ្ចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុ

តម១ 

២០១៦ 

តម១ 

២០១៨ 

នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

សារាច ព្តូវបានអនុម័តរោយថាែ ក់្ដឹក្នាាំ បានរសែ ើដក្រចញរកីននកា 

សក្មមភារក្ែងុព្តមីាសទ្១ីឆ្ែ ាំ

២០១៦ រោយមានកា ផ្ក្ភាររី

ផ្ក្ឧតតមរទ្ស ដាម្នត ី

០.០០%   បានរសែ ើដក្រចញរី

កននកា សក្មមភារក្ែងុ

ព្តមីាសទ្ី១ឆ្ែ ាំ២០១៦ 

៥១.១.៣ រ ៀបចាំយុទ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនុសសក្សហ

វ  យៈររេ ០៣ ឆ្ែ ាំ២០១៧-

២០១៩ 

តម១ 

២០១៥ 

តម១ 

២០១៨ 

នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

កននកា យុទ្ធសា្សត ព្តូវបានអនុម័តរោយថាែ ក់្

ដឹក្នាាំ 

បានរ ៀបចាំរសចក្តីព្ាងបឋមយុទ្ធ

សា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងអភិវឌ្ឍន៏

ធនធានមនសុសក្សហវ យៈររេ

៣ឆ្ែ ាំ 

៥០.០០% បានកក្សព្មតេខឹ្្មសា រអា

យព្សបតាមេិខិ្តបទ្ោា ន

ថមីៗ បស់ព្ក្សួងមុខ្ងា សា

ធា ណៈ 

រសែ ើសុាំរនាររេរៅព្តី

មាសបនាា ប់ 

៥១.១.៦ រ ៀបចាំឱ្រមានកា  

បណដុ ះបណាដ េភារជាអែក្

ដឹក្នាាំ និងកនែក្ព្គ្ប់ព្គ្ងដេ់ 

ព្បធាន កា ធោេ័យ អនុ

ព្បធាននាយក្ោា ន និងព្បធាន

នាយក្ោា ន 

តម៣

2016 

តម៣

2016 

នាយក្ោា ន 

រ័តម៌ានវធទ្ា 

ថាែ ក់្ដឹក្នាាំនាយក្ោា នរត័ម៌ានវធទ្ាននអគ្គរេខា

ធិកា ោា ន ទ្ទួ្េ បានកា បណដុ ះបណាដ េកនែក្

ព្គ្ប់ព្គ្ងទូ្រៅ 

  ០.០០% មិនទ្ទួ្េបានកា អនុម័ត

ថវធការទ្ មិនអាចអនវុតតបាន 
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៥១.១.១. រ ៀបចាំក្មមវធធីទ្សសន

កិ្ចចសិក្ាដ្ស់បតូ បទ្ 

រិរសាធន៍ជាតនិិងអនត ជាតិ 

ាក់្រន័ធភារជាអែក្ដឹក្នាាំក្ែងុវធ

ស័យសាធា ណៈនិងកា ងា កក្

ទ្ព្មង់ ូនថាែ ក់្ ដឹក្នាាំជាន់ខ្ពស់ 

(រថីាែ ក់្នាយក្ោា ន ដេ់  ដា

រេខាធកិា ) 

    វសហ ថាែ ក់្ដឹក្នាាំចាំននួ៣០ ូប រីព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន 

ព្តូវបានរព្ ើសរ ឯសចេូ ួមក្ែងុក្មមវធធីដ្ស់បតូ ប

ទ្រិរសាធន៍ ជាអនត ជាតិ វគ្គទ្ី ៣ 

ថាែ ក់្ដឹក្នាាំចាំននួ ៣០  ូប រីព្គ្ប់

ព្ក្សួង សាថ ប័ន ព្តូវបានរព្ ើស

រ ឯសរដើមបចីូេ ួម ក្មមវធធីដ្ស់បដូ 

បទ្រិរសាធន៍ ជាអនត ជាតិ  

សរព្មច

បាន ១០០ 

% 

  សាំរណើសុាំោាំព្ទ្

សក្មមភារបនត 

៥១.២.បរងកើនឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ 

ភារជាមាច ស់ និងកា ទ្ទួ្េខុ្ស

ព្តូវ ។ 

២០១៦ ២០២០ ព្គ្ប់ព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១.ឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង ់ភារជាមាច ស់ និងកា ទ្ទួ្េ

ខុ្សព្តូវ ព្តូវបានបរងកើន 

        

៥១.២.១.រ ៀបចាំកិ្ចចព្ប ុាំព្បចាាំ

កខ្សត ីរកីា អនុវតត កននកា 

សក្មមភារក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា 

ព្គ្ប់ព្គ្ង ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណ: 

    ព្គ្ប់នាយក្

ោា នរព្កាម

ឱ្វាទ្ អគ្គ

នាយក្ោា ន 

កិ្ចចព្ប ុាំព្បចាាំកខ្ ក្ក្កោ សហីា ក្ញ្ហញ  ព្តូវបាន

រ ៀបចាំ ួច និងមាន បាយកា ណ ៍

មាន បាយកា ណ៍ព្ប ុាំកខ្ ក្ក្កោ 

កខ្សហីា និងកខ្ក្ញ្ហញ  

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

១០០% 

    

៥១.២.១មតិព្បឹក្ាចាប់រព្ៅ

កននកា កដេបានរ ៀបចាំ 

សព្មាប់ោាំព្ទ្ដេក់ា អនុវតត

ក្មមវធធីកក្ ទ្ព្មង់ព្បក្បរោយ

រជាគ្ ័យនិងចី ភារ 

តម១

2016 

តម៤

2017 

ន.នតីិក្មម មតិព្បឹក្ាចាប់ព្តូវបាននតេ់ នូក្ែងុ យៈររេមិន

រេើសរ១ី៥នថានននថារធវើកា រព្កាយរីទ្ទ្េួបាន

សាំរណើចុងរព្កាយ 

រុាំមានសាំរណើសុាំ ០.០០% រុាំមានសាំរណើសុាំ រសែ ើេុបរចញ 
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៥១.២.២ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

បបញ្ញតតិគ្តិយតុតាក់្រន័ធគ្យនងិ

 ោា ក្ ក្មពុជា 

    ន.នតីិក្មម រិនតិររនាៀងដា ត ់អនុម័តព្គ្ប់ទិ្ដាភារ រិនតិររនាៀងដា តអ់នុម័តព្គ្ប់

ទ្ិដាភារ រេើរសចក្ដរីនដើម ននគ្នថី 

មាតកិា  ាំរូក្ រេើក្ព្មងស ុប

ជាង ៥០០០ ទ្ាំរ័  និង នូមាតិកា

 ួច 

(សូម នូផ្ក្សា ាក់្រន័ធ) 

១០០.០០% គួ្ បញ្ហា ក់្កននកា រឆី្ែ ាំ

២០១៥ ំកិ្េ 

កននកា  ំកិ្េរឆី្ែ ាំ

២០១៥ 

៥១.២.២ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

បបញ្ញតតិគ្តិយតុតាក់្រន័ធគ្យនងិ

 ោា ក្ ក្មពុជា 

    ន.នតីិក្មម កក្េមអ  ចនាសព្មាប់កា  របាះរុមព រិនតិររនាៀងដា តព់្គ្ប់ទ្ិដាភារ

ក្ព្មិត ាំនាញធមមតា 

០.០០% -អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រនសងរទ្ៀត 

-ចាំននួម្នតីទ្ទួ្េបនាុក្

កា ងា មានចាំននួក្ាំណត ់

-ទ្ាំហាំកា ងា មានវធសាេភារ

ធាំរេើសរកីា រព្ោងទុ្ក្ 

រសែ ើរេើក្កននកា 

សក្មមភាររៅឆ្ែ ាំ២០១៧ 

៥១.២.៤ រ ៀបចាំសារាច  សត ីរី

កា បរងកើនឆ្នាៈក្ាំកណទ្ព្មង់ 

ភារជាមាច ស់ និងកា ទ្ទួ្េខុ្ស

ព្តូវ ននព្ក្សួងរសដាកិ្ចចនិង

ហិ ញ្ញវតថ ុ

    នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

រសចក្តីព្ាងសារាច ព្តូវបានរិរព្ោះរោបេ់

រោយ ក្ែងុសកិាេ សាលា 

  ០.០០%   បានរសែ ើដក្រចញរី

កននកា សក្មមភារក្ែងុ

ព្តមីាសទ្ី១ឆ្ែ ាំ២០១៦ 
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៥១.២.៦ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

បបញ្ញតតិគ្តិយតុតាក់្រន័ធគ្យនងិ

 ោា ក្ ក្មពុជា 

    នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

កក្េមអ  ចនា របាះរុមព រិនតិររនាៀងដា តព់្គ្ប់ទ្ិដាភារ

ក្ព្មិត ាំនាញធមមតា 

០.០០% -អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រនសងរទ្ៀត-ចាំននួម្នតីទ្ទ្េួ

បនាុក្កា ងា មានចាំននួ

ក្ាំណត់-ទ្ាំហាំកា ងា មាន

 វធសាេភារធាំរេើសរកីា 

រព្ោងទុ្ក្ 

រសែ ើរេើក្កននកា 

សក្មមភាររៅឆ្ែ ាំ២០១៧ 

៥១.២.៧ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

បបញ្ញតតិគ្តិយតុតាក់្រន័ធកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងបុគ្គេិក្ 

    នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

កក្េមអ  ចនា និងរបាះរុមព រិនតិររនាៀងដា តព់្គ្ប់ទ្ិដាភារ

ក្ព្មិត ាំនាញធមមតា 

០.០០% -អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រនសងរទ្ៀត 

-ចាំននួម្នតីទ្ទួ្េបនាុក្

កា ងា មានចាំននួក្ាំណត ់

រសែ ើរេើក្កននកា 

សក្មមភាររៅឆ្ែ ាំ២០១៧ 

៥១.២.៨ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

បបញ្ញតតិគ្តិយតុតាក់្រន័ធកិ្ចច

ដាំរណើ កា សាថ ប័ន 

    នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

កក្េមអ  ចនា និងរបាះរុមព រិនតិររនាៀងដា តព់្គ្ប់ទ្ិដាភារ

ក្ព្មិត ាំនាញធមមតា 

០.០០% -អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រនសងរទ្ៀត 

-ចាំននួម្នតីទ្ទួ្េបនាុក្

កា ងា មានចាំននួក្ាំណត ់

រសែ ើរេើក្កននកា 

សក្មមភាររៅឆ្ែ ាំ២០១៧ 

៥១.២.៩ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នសរវនាយក្ព្មងសព្មង់បទ្

បបញ្ញតតិគ្តិយតុតាក់្រន័ធ េទ្ធ

ក្មមសាធា ណៈ 

    នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

កក្េមអ  ចនា និងរបាះរុមព រិនតិររនាៀងដា តព់្គ្ប់ទ្ិដាភារ

ក្ព្មិត ាំនាញធមមតា 

0% -អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រនសងរទ្ៀត 

-ចាំននួម្នតីទ្ទួ្េបនាុក្

កា ងា មានចាំននួក្ាំណត ់

រសែ ើរេើក្កននកា 

សក្មមភាររៅឆ្ែ ាំ២០១៧ 
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៥១.២.១០ រ ៀបចាំចងព្ក្ងនិង

នសរវនាយក្ព្មងសព្មងប់ទ្

បបញ្ញតតិគ្តិយតុតាក់្រន័ធ

គ្ណរនយរ 

    នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

កក្េមអ  ចនា និងរបាះរុមព រិនតិររនាៀងដា តព់្គ្ប់ទ្ិដាភារ

ក្ព្មិត ាំនាញធមមតា 

0% -អនុវតតកា ងា អាទ្ិភារ

រនសងរទ្ៀត 

-ចាំននួម្នតីទ្ទួ្េបនាុក្

កា ងា មានចាំននួក្ាំណត ់

រសែ ើរេើក្កននកា 

សក្មមភាររៅឆ្ែ ាំ២០១៧ 

៥១.២.១៤ របាះរុមព និង

រ ៀបចាំសកិាេ សាលា  នសរវនាយ

បចចុបបនែក្មមក្ព្មងសព្មង់បទ្

បបញ្ញតតិចាប់សាំខាន់ៗទក់្ទ្ង

សមតថកិ្ចច បស់ព្ក្សួងរសដាកិ្ចច

និងហិ ញ្ញវតថ ុ

    នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

ព្បមូេផ្ក្សា  រធវើចាំណាតថ់ាែ ក់្គ្តយិតុត វាយ

ចម្ង អតថបទ្ 

រិនតិររនាៀងដា តព់្គ្ប់ទ្ិដាភារ

ក្ព្មិត ាំនាញធមមតា 

១០០.០០%   រធវើរេើសកននកា  

៥១.២.១៥ របាះរុមព និង

រ ៀបចាំសកិាេ សាលា នសរវនាយ

បចចុបបនែក្មមក្ព្មងសព្មង់បទ្

បបញ្ញតតិគ្តិយតុតាក់្រន័ធរនធោ  

    នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

ព្បមូេផ្ក្សា  រធវើចាំណាតថ់ាែ ក់្គ្តយិតុត វាយ

ចម្ង អតថបទ្ 

រិនតិររនាៀងដា តព់្គ្ប់ទ្ិដាភារ

ក្ព្មិត ាំនាញធមមតា 

រេើក្ព្មងស ុបជាង ៣០០០ 

ទ្ាំរ័  និង នូមាតកិា ួច 

១០០.០០%   រធវើរេើសកននកា  

៥១.២.២៥ រ ៀបចាំក្មមវធធីប

រចចក្វធទ្ារត័ម៌ានតាមវឌ្ឍន

ភារននក្ព្មងសព្មងន់ីមួយៗ 

តម៣ 

២០១៦ 

តម៣ 

២០១៦ 

នាយក្ោា ន 

នតីិក្មម 

ក្មមវធធីបរចចក្វធទ្ារត័ម៌ានននក្ព្មងសព្មង់បទ្បប

ញ្ញគ្តិយតុតាិក់្រន័ធព្ទ្ររសមបតតិ ដានិងចាំណូេមិន

កមនសា ររើរនធព្តូវបានរ ៀបចាំនិងោក់្ឱ្រដាំរណើ 

កា  

រុាំទនស់រព្មចបាន ០.០០% ក្ព្មងសព្មង់បទ្បបញ្ញតតិគ្តិ

យុតតាក់្រន័ធព្ទ្ររសមបតតិ ដា

និងចាំណូេមិនកមនសា ររើ

រនធ មិនទន់ព្តូវបានបញ្ចប់

កា រនាៀងដា តច់ុងរព្កាយ 
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៥១.២.២៤ រ ៀបចាំសកិាេ សាលា

កណនាាំអនវុតតបទ្បបញ្ញតតិគ្តិ

យុតតាក់្រន័ធ សមតថកិ្ចច បស់

ព្ក្សួងរសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថុ

ដេ់ម្នតីរា កា រៅថាែ ក់្រព្កាម

ជាត ិ

តម៣ 

២០១៦ 

តម៣ 

២០១៦ 

ន.នតីិក្មម បរងកើនកា យេ់ដឹងចាប់រសដាកិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថុក្ែងុ

ចាំរណាមម្នតរីា កា រៅរខ្តត 

បានរ ៀបចាំសកិាេ សាលារៅរខ្តត

ព្រះសីហន ុ

១០០.០០%     

៥១.២.១.រ ៀបចាំក្មមវធធីទ្សសន

កិ្ចចសិក្ាកសវងយេរ់ីឧតតមានុ

វតតជាតនិិងអនត ជាត ិាក់្រន័ធ

នឹងភារ ជាអែក្ដឹក្នាាំក្ែងុវធសយ័ 

សាធា ណៈនិងកា ងា កក្ 

ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុា

ធា ណៈ  នូថាែ ក់្ ដឹក្នាាំ

បរចចក្រទ្ស និងម្នតរីា កា 

 ាំនាញ 

    វសហ ថាែ ក់្ដឹក្នាាំបរចចក្រទ្សនិងម្នតីចាំននួ១២០ ូបមក្

រីព្គ្ប់ព្ក្សួង-សាថ ប័នព្តូវបានរព្ ើសរ ឯស ចូេ ួម

ក្ែងុវគ្គបណថុ ះ បណាត េសតរីីភារជាអែក្ដឹក្នាាំ , 

កា កក្ទ្ព្មង់ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ, ចាំននួ៤វគ្គ 

ក្ាំរុងអនុវតត និងអនវុតតបនតរៅព្តី

មាសទ្ី ៤ 

សរព្មច

បាន ២៥ 

% 

ចរងអៀតររេរវលា -សាំរណើោាំព្ទ្សក្មមភារ

បនត-សាំរណើសុាំររេ

រវលា នងិ បនតនដេ់កិ្ចច

សហកា បនត 

៥២.បរងកើនព្បសទិ្ធភារននកា  ក្

សាងសមតថភារ នងិវធធានកា 

រេើក្ទ្កឹ្ចតិត 

២០១៦ ២០២០ វសហ កា បណតុ ះបណាត េ សមព្សប នងិព្បក្ប រោយ

សក័្តសិទិ្ធភារ នងិ ព្បសទិ្ធភារ 

 

កា នតេក់ា រេើក្ទឹ្ក្ចតិត សមព្សប នងិព្បក្ប 

រោយនេតិភារ សក័្តសិទិ្ធភារ នងិព្បសទិ្ធភារ 
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៥២.១.រនិតិររមើេរែើងវធញរី

ព្បសិទ្ធភារនងិ ស័ក្តសិិទ្ធភារ

ននកា បណតុ ះបណាត េនងិ

រ ៀបចាំកននកា ក្សាងសមតថ

ភារថមី  

២០១៦ ២០២០  វធទ្ាសាថ ន

រសដាកិ្ចចនងិ

ហិ ញ្ញវតថុ អ

គ្ហ និង 

គ្ណៈក្មម

កា សព្មប

សព្មតេ 

ទាំងបី 

(PFM, PAR 

and 

NCDD) 

១. បាយកា ណ ៍និងវធធានកា  បរងកើនព្បសិទ្ធភារ 

និង ស័ក្តសិិទ្ធភារ២.កននកា ក្សាងសមតថភារ 

២០១៦-២០២០ ព្តូវបានរ ៀបចាំនងិោក់្ឱ្រអនុ

វតត 

        

៥២.១.២. រ ៀបចាំកិ្ចចព្ប ុាំ

រិរព្ោះរោបេ់ រេើទ្និែនយ័

និងរត័ម៌ានកដេបាន

ព្សាវព្ជាវ រដើមបីកសវង ក្តព្មូវ

កា កដេរឆ្្ើយតប 

    វសហ ទ្ិនែនយ័និងរត័ម៌ានកដេបានវាយតនម្ ព្ក្សួង-

សាថ ប័ន មនាី  រេើ ាំនាញរសដាកិ្ចច និង ហ ិញ្ញវតថុ

ព្តូវបានវធភាគ្ ចងព្ក្ងជាផ្ក្សា  និង ជា បាយ

កា ណ ៍

ទ្ិនែនយ័និងរត័ម៌ានកដេបាន

វាយតនម្ បានវធភាគ្ 

សរព្មច

បាន៥០ % 

ចរងអៀតររេរវលា សាំរណើសុាំររេរវលា

បកនថម-នឹងអនវុតតបនតរៅ

ព្តមីាសទ្ី៤ ឆ្ែ ាំ ២០១៦ 

៥២.១.៣. រព្ងឹងសមតថភារ

និងបរងកើនចាំននួឧរទ្ាសាចា រ 

(ព្គូ្បរងាគ េ )រៅវធទ្ាសាថ ន

រសដាកិ្ចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុ

    វសហ ព្គូ្បរងាគ េចាំននួ៣០នាក់្ព្តូវបានបណតុ ះបណាត េ

ព្បចាាំឆ្ែ ាំ 

សរព្មចមិនបានតាមសូចនាក្ គ្

ន្ឺះព្បចាាំព្តមីាសទ្ី ៣ 

  ចរងអៀតររេរវលា សាំរណើសុាំររេរវលា

បកនថម 

-នឹងអនុវតតបនតរៅព្តី

មាសទ្ី៤ ឆ្ែ ាំ ២០១៦ 
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៥២.២.រនិតិររមើេរែើង វធញរី

យនតកា និងអភិព្ក្មននកា នតេ់

កា រេើក្ទឹ្ក្ចតិត យៈររេ 

ក្ន្ងមក្ និងរ ៀបចាំឱ្រមាន

យនតកា  និង អភិព្ក្មថមីសត រីីកា 

នតេ់កា រេើក្ទ្ឹក្ចតិតកដេមាន

សមធម៌ និងសងគតភិារ  

២០១៦ ២០២០ ព្គ្ប់ព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

១. បាយកា ណ ៍និងយនតកា  ព្តូវបានរ ៀបចាំ នងិ

អនវុតត 

        

៥២.២.១ កក្េមអព្បរន័ធវាយ

តនម្សមិទ្ធក្មម បស់ព្ក្សួង

រសដាកិ្ចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុ

    នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

កា រ ៀបចាំកននកា  រនិតិរសមិទ្ធក្មម និងសាថ នភារ

បាំររញកា ងា  បស់ម្នតី ននក្សហវ ទាំងថាែ ក់្

ជាតិ និងថាែ ក់្មូេោា នសព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០១៦ ព្តូវ

បានបញ្ចប់កា អនុវតត 

-ថាែ ក់្ដឹក្នាាំ ននអគ្ករេខាធិកា ោា ន និងម្នតរីា 

កា នន នាយក្ោា នបុគ្គេិក្ ព្តូវបាន បណតុ ះប

ណាត េសតរីីកា ព្តតតរនិតិរ និងវាយតនម្ រៅរព្ៅ

ព្បរទ្ស 

-កននកា ព្តតតរនិតិរនិង

នសរវនាយព្តូវបានកក្េមអនិង

រ ៀបចាំរនិតិរកា ព្គ្ប់ព្គ្ងវតតមាន

មព្នីតរា កា  

-បាននសរវនាយបទ្ោា នគ្តយិតុត

ាក់្រន័ធកា ព្គ្ប់ព្គ្ងបុគ្គេិក្ដេ់

ព្គ្ប់អងគភាររព្កាមឪវាទ្ក្សហវ

នថាទ្ ី១២កខ្ក្ក្កោឆ្ែ ាំ២០១៦ 

១០០.០០%     

៥២.២.១. រនិតិររមើេរែើង

 វធញរីយនតកា  និង អភិព្ក្មនន

កា នតេក់ា រេើក្ទ្ឹក្ចតិត បស់ 

វសហ 

    វសហ  បាយកា ណ៍ព្បចាាំឆ្ែ ាំ និងកា រធវើបចចុបបនែក្មមយនត

កា រេើក្ទឹ្ក្ចតិតព្តវូបានរ ៀបចាំរែើង 

យនតកា រេើក្ទ្ឹក្ចតិតបានរ ៀបចាំ 

និង រធវើបចចុបបនែក្មមទិ្នែន័យ 

សរព្មច

បាន ១០០  

% 
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៥៣. រព្ងងឹកា ក្សាងសមតថ

ភារសព្មាបអ់នវុតត ក្មមវធធីកក្

ទ្ព្មងក់ា ព្គ្បព់្គ្ងហ ិញ្ញវតថសុា

ធា ណៈ ដាំណាក្ក់ាេទី្៣ 

២០១៦ ២០២០ វសហ ព្គ្បព់្ក្សងួ សាថ បន័ មានសមតថភារសម ព្សប

សព្មាបច់េូ  មួកា អនវុតតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មងក់ា 

ព្គ្បព់្គ្ងហ ិញ្ញវតថ ុសាធា ណៈព្បក្បរោយ

សក័្តសិទិ្ធភារ នងិព្បសទិ្ធភារ 
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៥៣.១.រ ៀបចាំសាថ ប័នរដើមបី

រឆ្្ើយតប នឹងដាំណាក្់កាេទី្៣ 

រោយ ួមមាន៖ (១)កា បញ្ចប់

 វធភាគ្មុខ្ងា រៅ ព្គ្ប់អគ្គ

នាយក្ោា នននក្សហវ នងិ

នាយក្ោា ន ដាបាេ ហិ ញ្ញវតថុ

ននព្ក្សួង សាថ ប័ន។(២)រ ៀបចាំ 

និងអនវុតតកននកា កក្សព្មតេ

 ចនាសមពន័ធ បស់អគ្គនាយក្

ោែ ន និងនាយក្ោា ននមួីយៗ។ 

(៣) រ ៀបចាំនងិ នសរវនាយផ្ក្

សា កណនាាំសត រីីព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

ថមី។ (៤) រ ៀបចាំរោេនរោ

បាយ សព្មាប់យទុ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងរ័តម៌ានវធទ្ារៅ ក្

សហវ  (៥) កា រព្បើព្បាស់

 ាំនួយ បរចចក្រទ្សព្បក្បរោយ

ព្បសិទ្ធភារ។ (៦)កក្េមអកា 

អនវុតតកា ងា តាម យៈកា 

បរងកើនកា រព្បើព្បាស់បរចចក្វធទ្ា 

២០១៦ ២០២០ ព្គ្ប់ អគ្គ

នាយក្ោា ន 

និងព្ក្សួង

សាថ ប័ន 

១.សាថ ប័នព្តូវបានកក្េមអរដើមបីរឆ្្ើយតបរៅនឹង

ដាំណាក្់កាេទ្៣ីមានដូចជា (១)មុខ្ងា  (២)

មាន ចនាសមពន័ធថមី  បសអ់គ្គនាយក្ោែ ននងិ

នាយក្ោា ននីមួយៗ(៣)មានព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងថមី 

(៤)មានរោេនរោបាយសព្មាប់ព្គ្ប់ព្គ្ង

រ័តម៌ាន វធទ្ា(៥) កា រព្បើព្បាស់ ាំនយួបរចចក្រទ្ស

រោយព្បសិទ្ធភារជាងមុន (៦)បរងកើនកា រព្បើ

ព្បាស់បរចចក្វធទ្ា 
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៥៣.១.១-រ ៀបចាំកននកា យុទ្ធ

សា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាន 

មនសុស បសអ់គ្គនាយក្ោា នរនធ

ោ  

    រនធោ  រសចក្តីព្ាងកននកា ព្តូវបានទ្ទ្េួកា ផ្ក្ភាររី

ថាែ ក់្ដឹក្នាាំ អរដ 

រសចក្តីព្ាងកននកា ព្តូវបានោក្់

 នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំអគ្គនាយក្ោា នរនធ

ោ  រដើមបីរនិតិរ និងសរព្មច  

90%     

៥៣.១.២-រ ៀបចាំសារាច 

កណនាាំសត ីរកីា ព្គ្ប់ព្គ្ងម្នតី

រនធោ  

    រនធោ  បនតរនិតិរ និងកក្សព្មតេរសចក្តីព្ាងសារាច  រសចក្តីព្ាងរសៀវរៅកណនាាំសត ីរី

កា ព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនសុសព្តវូ

បានបកនថមខឹ្្មសា រេើចាំណចុសាំ

ខាន់ៗ រដើមបសីុាំកា សរព្មចរថីាែ ក់្

ដឹក្នាាំអគ្គនាយក្ោា នរនធោ   

100%     

៥៣.១.៣-រ ៀបចាំព្បរន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងបុគ្គេិក្តាមព្បរន័ធ

រ័តម៌ានវធទ្ា 

    រនធោ  ព្បរ័នធព្តូវបានសាក្េបងរព្បើព្បាស ់ ព្បរ័នធព្តូវបានសាក្េបងរព្បើ

ព្បាស ់

100%     

៥៣.១.៤-រ ៀបចាំបញ្ាសីា ររើភ័

ណឌ ព្ទ្ររសមបតតិ ដា បស់អគ្គ

នាយក្ោា នរនធោ ឲ្រមាន

េក្េណព្គ្ប់ព្ ងុរព្ជាយ 

    រនធោ  បញ្ា ីសា ររើភណ័ឌ  បសស់ាខារនធោ រខ្តតចាំននួ

១២ នន អរដ ព្តវូបានរ ៀបចាំ 

បញ្ា ីសា ររើភណ័ឌ  បសស់ាខារនធ

ោ រខ្តតទាំង ១២ ដាំបូង នន អ

រដ ព្តូវបានរ ៀបចាំ  

100%     
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៥៣.១.១.រ ៀបចាំសាថ ប័នរដើមបី

រឆ្្ើយតបនឹងដាំណាក្់កាេទ្៣ី 

រោយ ួមមាន៖(៤)រ ៀបចាំ

រោេនរោបាយសព្មាប់យុទ្ធ

សា្សត ព្គ្ប់ព្គ្ងរត័ម៌ានវធទ្ា

រៅ អគ្គនាយក្ោា ន.អទ្ច 

    រេខាធកិា 

ោា ន 

ក្ព្មិតសាក្េបងកា រព្បើព្បាស់ព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

ទិ្នែនយ័រោយព្បរន័ធបរចចក្វធទ្ា 

វឌ្ឍនភារសរព្មចមិនបាន

រោយសា ខ្វះ ថវធកាទិ្ញ

ឧបក្ ណ៍បរចចក្រទ្ស 

សរព្មច

បាន ០% 

ខ្វះថវធកាទិ្ញឧបក្ ណ៍

បរចចក្រទ្ស 
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៥៣.១.១ បនតតាមោន និង

អភិវឌ្ឍ ព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្

សា េិខិ្ត គ្តិយតុតិ (E-doc) 

    អគ្គ. តនា 

ោ ជាត ិ

សូចនាក្ ទ្ ី២៖ព្បមូេ Feedbackនិងរោះ 

ព្សាយរាេ់បញ្ហា កដេរក្ើតមាន 

បចចុបបនែព្បរន័ាព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា  

e-doc ព្តូវបានោក្់រអាយរព្បើ 

ព្បាសន់ិងក្ាំរុងរព្បើព្បាសោ់៉ា ង 

 េនូរៅតាមនាយក្ោា ននីមួយៗ

ននអគ្គនាយក្ោា ន តនាោ ជាត ិ

និងរេខាធកិា ោា នរោយកែក្ 

រព្កាយរបីានរព្បើព្បាស់មួយ យៈ

មក្ក៏្ព្បទ្ះរ ើញនូវមុខ្ងា មួយ

ចាំននួរៅមានចាំនុចខ្វះខាតរៅ 

រែើយ ដូរចែះព្កុ្មកា ងា បាននឹង 

ក្ាំរុងកសវង ក្ថវធការដើមបី ក្ 

consultantរដើមបីមក្ ួយសព្មប 

សព្មតេកា ងា ទាំងរនះ។ រោយ

កែក្សព្មាប់កននកា ថវធកាកដេ

ព្តូវយក្មក្រោះព្សាយបញ្ហា

កដេរក្ើតមានរនះព្តូវបានរេើក្

សព្មាប់ឆ្ែ ាំ២០១៧។  

100%     
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៥៣.១.២ រ ៀបចាំសារាច  សត ីរី

កា រិរ័ណន៌ាេក្េណៈសមបតតិ

 បស់ម្នតរីា កា  ននព្ក្សួង

រសដាកិ្ចចនងិហ ិញ្ញវតថ ុ

    នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

ម្នតីរា កា  នននាយក្ោា នបុគ្គេិក្បានរធវើទ្សស

នៈកិ្ចចសិក្ារព្ៅព្បរទ្ស អាំរកីា រិរ័ណន៌ាមុខ្

ងា ម្នតីរា កា  និងអងគភារ 

-មព្នីតរា កា នាយក្ោា នបុគ្គេិក្

មិនបានរធវើទ្សសនកិ្ចចសិក្ារៅ

រព្ៅព្បរទ្ស 

០.០០% មិនទ្ទួ្េបានកា អនុម័ត

ថវធការទ្ មិនអាចអនវុតតបាន 

រព្ាះ កា អនុម័តថវធកាគឺ្ជា

តនួាទ្ី បស ់GSC និង WB  

  

៥៣.១.២ រ ៀបចាំសារាច  សត ីរី

កា រិរ័ណន៌ាេក្េណៈសមបតតិ

 បស់ម្នតរីា កា  ននព្ក្សួង

រសដាកិ្ចចនងិហ ិញ្ញវតថ ុ

    នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

សារាច ព្តូវបានអនុម័តរោយថាែ ក់្ដឹក្នាាំ -បានចងព្ក្ងព្បមូេនតុាំរត័ម៌ាន

រណន៌ាតាមមុខ្តាំកណងនិមួយៗ 

តាមអគ្គរេខាធកិា  ោា ន/អគ្គ

នាយក្ោា ននិងអងគភាររព្កាមឱ្

វាទ្ក្សហវ 

៨៥.០០% រៅខ្វះផ្ក្សា ៣អគ្គនាយក្

ោា ន(អគ្គនាយក្ោា នរនធ

ោ /អគ្គ,ថវធកានិងអគ្គ,

រោេនរោបាយ)មិនទន់

បានរនាើមក្នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

រសែ ើសុាំបនតរៅព្តមីាស

បនាា ប់ 

៥៣.១.៤ រ ៀបចាំព្បរន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងម្នតីរា កា តាម

ព្បរ័នធរត័ម៌ានវធទ្ា 

    នាយក្ោា ន

បុគ្គេិក្ 

ម្នតីរា កា  នននាយក្ោា នបុគ្គេិក្បានរធវើទ្សស

នៈកិ្ចចសិក្ារព្ៅព្បរទ្ស អាំរីព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

ម្នតីរា កា តាមព្បរន័ធរត័ម៌ានវធទ្ា 

-មព្នីតរា កា នាយក្ោា នបុគ្គេិក្

មិនបានរធវើទ្សសនកិ្ចចសិក្ារៅ

រព្ៅព្បរទ្ស 

0% មិនទ្ទួ្េបានកា អនុម័ត

ថវធការទ្ មិនអាចអនវុតតបាន 

រព្ាះ កា អនុម័តថវធកាគឺ្ជា

តនួាទ្ី បស ់GSC និង WB 

រហតរុនះកា បណដុ ះបណាដ េ

បាន 
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៥៣.១.៥.រ ៀបចាំរោេ

នរោបាយនិងយទុ្ធសា្សត

ព្គ្ប់ព្គ្ងបរចចក្វធទ្ារត័ម៌ាន

និងគ្មនាគ្មន៍សព្មាប់  ក្

សហវ និងសព្មាប់ វធស័យរសដា

កិ្ចចនិងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ 

តម៣ 

២០១៦ 

តម៣ 

២០១៦ 

នាយក្ោា ន 

រ័តម៌ានវធទ្ា 

រសចក្ដីព្ាងរោេនរោបាយបរចចក្ វធទ្ារ័តម៌ាន

និងគ្មនាគ្មន៍សព្មាប់ ក្សហវ បានររិព្ោះ

រោបេ់ជាមួយអគ្គនាយក្ោា នាក់្រន័ធ 

- បញ្ចប់កា រ ៀបចាំផ្ក្សា រោេនរោបាយប

រចចក្វធទ្ារត័ម៌ាននងិគ្មនាគ្មនស៍ព្មាប់ ក្សហ

វ និងរបាះរុមព 

បានបញ្ចប់កា ចុះរធវើសព្មងស់ថ តិិ

ឧបក្ ណ៍បរចចក្ វធទ្ារត័ម៌ាននិង

គ្មនាគ្មន៍ជាមួយអងគភាររព្កាម

ឱ្វាទ្ននទ្សីដ ីព្ក្សួងរសដាកិ្ចច និង

ហ ធញ្ញវតថុ។ 

បានបូក្ស ុបទ្ិនែនយ័ និង រធវើ

 បាយកា ណស៍រងេបអាំរីសថ តិិ

ឧបក្ ណ៍បរចចក្វធទ្ារត័ម៌ាននិង

គ្មនាគ្មន៍ជាមួយអងគភាររព្កាម

ឱ្វាទ្ននទ្សីដ ីព្ក្សួងរសដាកិ្ចចនិង

ហិ ញ្ញវតថុ។ 

បានព្សាវព្ជាវរឈាម ះផ្ក្សា មួយ

ចាំននួាក់្រន័ធនងឹរោេ

នរោបាយបរចចក្វធទ្ារត័ម៌ាន

និងគ្មនាគ្មន៍។ 

បានព្ាងមាតកិានិងរសចក្តរីនតើម

ននផ្ក្សា រោេនរោបាយប

រចចក្វធទ្ារត័ម៌ាននងិគ្មនាគ្មន៍

សព្មាប់ក្សហវ។ 

ចាប់រនដើមគិ្តគូ្ និងរ ៀបចាំផ្ក្សា 

ចក្េុវធសយ័ ICT សព្មាប់ យៈ

ររេ ៥ឆ្ែ ាំរៅក្សហវ រោយ

រព្ោងនឹងបញ្ចប់រៅចុងកខ្តលុា 

ឆ្ែ ាំ២០១៦ ។ 

៤០.០០% មិនទ្ទួ្េបានថវធកាសព្មាប់

ព្ទ្ទ្ង់ដេស់ក្មមភាររនះ 

កដេ ួមមាន កា ខ្វះខាតផ្ក្

សា ព្សាវព្ជាវ និងកា របាះ

រុមព 
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៥៣.១.៣.រ ៀបចាំកននកា  យៈ

ររេមធរម (២០១៧-២០១៩) 

រេើកា អភិវឌ្ឍបរចចក្ វធទ្ា

រ័តម៌ាននិងគ្មនាគ្មន៍ 

សព្មាប់ ក្សហវ 

តម៣

២០១៦ 

តម៣

២០១៦ 

ន.រត័ម៌ាន

 វធទ្ា 

រសចក្ដីព្ាងកននកា យុទ្ធសា្សត   យៈររេកវង  

រេើវធស័យបរចចក្ វធទ្ារត័ម៌ាននិងគ្មនាគ្មន័ 

សព្មាប់ ក្សហវ បានរ ៀបចាំ ួចរាេ ់

នាយក្ោា នបានព្បមូេសព្មង់

រ័តម៌ានរៅតាមអគ្គនាយក្ោា ន

នានា ួចរហើយ រោយនាយក្ោា ន

រព្ោងនឹងរ ៀបចាំផ្ក្សា ចក្េុវធស័

យ វធសយ័បរចចក្វធទ្ារត័ម៌ាន យៈ

ររេ ៥ ឆ្ែ ាំសព្មាប់ ក្សហវ ឱ្រ

បាន ួចរាេ់រៅចុងកខ្តលុា ឆ្ែ ាំ

២០១៦ រនះ ។ 

២៥.០០% សក្មមភាររនះមានជាប់ាក់្

រ័នធនឹងសក្មមភារ  រនសងៗ

រទ្ៀតកដេមិនអាចអនុវតត

បាន រោយនាយក្ោា នមិន

ទ្ទួ្េបានកា អនុម័តថវធកា 

  

៥៣.១.១០. រ ៀបចាំឱ្រមាន

ម ឈមណឌ េទ្និែនយ័និង

បណាដ ញបរចចក្វធទ្ារត័ម៌ាននងិ

គ្មនាគ្មន៍ ួម សព្មាប់ ក្សហ

វ រដើមបីព្ទ្ព្ទ្ង់ដេក់ា រព្បើ

ព្បាស់ព្បរន័ធរត័ម៌ានវធទ្ានានា

បរព្មើដេ់ វធសយ័ហិ ញ្ញវតថសុា

ធា ណៈ 

តម៣ 

២០១៦ 

តម៣ 

២០១៦ 

នាយក្ោា ន 

រ័តម៌ានវធទ្ា 

បណាដ ញអុនីរធើណតិ ួម ក៏្ដូចជាកា រព្បើព្បាស់

បណាដ ញទ្ ូស័រាននាក្ែងុព្តវូបានោក់្ឱ្រដាំរណើ កា 

ជាន្ូវកា ទូ្ទាំង ក្សហវ 

- តព្មូវកា ននកា ក្សាងម ឈមណឌ េទ្និែន័យព្តវូ

បានសិក្ានិងក្ាំណត់ ួចរាេ ់

បានបញ្ចប់កា សកិ្ារែើងវធញនវូ

បណាដ ញអុនីរធើណិត ួម សព្មាប់ 

ក្សហវ និងបានោក់្គ្រព្មាងរៅ

ថាែ ក់្ដឹក្នាាំនិងក្ាំរុងសិក្ា

បណាដ ញទូ្ ស័រាននាក្ែងុសព្មាប់ ក្

សហវ។ 

បានក្ាំរុងរធវើកា សិក្ារតីព្មូវកា 

បរចចក្រទ្សនិងក្ាំណត់ទ្តីាាំងនន

កា ក្សាងម ឈមណឌ េទិ្នែន័យ 

២០.០០% ថវធកាគ្រព្មាងមិនព្តូវបាន

អនុម័ត អាោ ថមសីាងសង់

មិនទន់ ួច អាោ ធាំរព្ោង

នឹង សួ េុរែើងវធញ 
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៥៣.១.១១.បរងកើនព្បសិទ្ធភារ

រសវាកថទាំ និង  សួ េុ

ឧបក្ ណ៍បរចចក្វធទ្ារត័ម៌ាន

និងគ្មនាគ្មន៍រៅក្ែងុព្ក្សួង

រសដាកិ្ចចនងិហិ ញ្ញវតថ ុ

តម៣ 

២០១៦ 

តម៣ 

២០១៦ 

ន.រត័ម៌ាន

 វធទ្ា 

ព្បរ័នធ ាំនួយ (Help Desk)  ួមជាមួយនងឹ Call 

Center ព្តូវបានរ ៀបចាំ ួចរាេ ់

-នតីិវធធីននកា រសែ ើ សុាំ ាំនយួនិង ួស េុព្តូវ បាន

រ ៀបចាំ ួចរាេ ់ 

-បានបូក្ស ុបចាំននួកុ្ាំររូទ្័  

មា៉ាសុនីរបាះរុមព មា៉ាសុនីរសគន 

តាម យៈក្ព្មងសាំណួ ាក់្រន័ធ

នឹងសថ តិិឧបក្ ណ៍បរចចក្វធទ្ា

រ័តម៌ានក្ែងុ ក្សហវ  

-បានបនតសិក្ាអាំរតីព្មូវកា នេិ

ត Software ព្គ្ប់ព្គ្ងសនែិធិ

ឧបក្ ណ៍បរចចក្វធទ្ា បស់ ក្

សហវ 

៣៨.០០% មិនមានថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់   

៥៣.១.១៥. ក្សាងព្បរន័ធ

រ័តម៌ានវធទ្ាព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា 

 ដាបាេទ្ទូាំង ក្សហវ 

តម៣

២០១៦ 

តម៣

២០១៦ 

នាយក្ោា ន 

រ័តម៌ានវធទ្ា 

មានផ្ក្សា េមអតិអាំរីេក្េណៈបរចចក្រទ្សនន

ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា  ដាបាេទូ្ទាំង ក្សហវ 

បនតរ ៀបចាំរព្ោងប្ង់ព្បរ័នធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា ទ្ទូាំង ក្សហវ 

និងបានចាប់រនដើមរ ៀបចាំនូវតព្មូវ

កា េក្េណៈបរចចក្រទ្សសព្មាប់

ព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា  ដាបាេ 

២៤.០០% មិនមានថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង់   
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៥៣.១.១៧. ក្សាងព្បរន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងសុវតថភិារសព្មាប់ទី្សដ ី

កា  ក្សហវ 

តម៣ 

២០១៦ 

តម៣ 

២០១៦ 

នាយក្ោា ន 

រ័តម៌ានវធទ្ា 

មានព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ងសវុតថិភារសព្មាប់ ក្សហវ បានសិក្ារព្ោងប្ង់ និង

ព្សាវព្ជាវឧបក្ ណស៍ព្មាប់

ព្ទ្ព្ទ្ង់ព្បរ័នធសុវតថភិាររៅក្ែងុ

នាយក្ោា នសនិ រដើមបីរធវើជាម៉ាូ

កដេសព្មាប់ព្ក្សួងទាំងមូេ។ 

បានោក្់ដាំរែើងការម៉ារាសុវតថភិារ

ចាំននួ ៦ទ្តីាាំង និងបានរ ៀបចាំទ្ី

តាាំងោក់្នាុក្ទិ្នែន័យការម៉ារាសុវតថិ

ភារ និង រព្តៀមរ ៀបចាំការម៉ារា

សុវតថភិារបកនថមចាំននួ ៤ទ្តីាាំង

រទ្ៀត។ 

បានក្ាំរុងរ ៀបចាំក្មមវធធីសព្មាប់

បាំររញព្បវតតិ ូបម្នតរីា កា  រដើមបី

ជាមូេោា នព្បមូេទ្និែន័យ

សព្មាប់ក្សាងព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

សុវតថភិារ។ 

២៣.០០% មិនមានថវធកាព្ទ្ព្ទ្ង ់   
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៥៣.១.១  បាយកា ណស៍ត ីរី 

"កា វធភាគ្មុខ្ងា  អោគ ធិ

កា ោា ន ក្សហវ និងអោគ ធិ

កា ោា នព្ក្សួង សាថ ប័ន" 

    ក្សហវ ២.សិក្ារេើបទ្បញ្ញតតិជាធ មានអាំរីព្ក្ប ខ្ណឌ

មុខ្ងា អោគ ធកិា ោា នបណាត  ព្ក្សួងចាំននួ១០ 

រនសងរទ្ៀត 

បានសិក្ារីព្ក្បខ្ណឌ មុខាងា អ

ោគ ធិកា ោា ន បស់បណាត ព្ក្សួង

ចាំននួ១០បកនថមរទ្ៀត 

សរព្មច

បានតាមសូ

ចនាក្  ព្តី

មាស៣បាន

ក្ាំណត ់

១០០% 

    

៥៣.១.២ រ ៀបចាំបរងកើតកា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ងា  ក្សាងសមតថ

ភារអធកិា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថតុាម

ព្បរ័នធរត័ម៌ានវធទ្ា 

2016 2018 អោគ ធិ

កា ោា ន 

១.រ ៀចាំរសចក្តីព្ាងព្បកាសសតរីី “កា រ ៀបចាំនិង

កា ព្បព្រឹតតរៅននព្កុ្មកា ងា  ាំនាញោាំាំព្ទ្កា 

បរងកើតកា ព្គ្ប់ព្គ្ងកា ងា អធកិា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុ

តាមបរចចក្វធទ្ារត័ម៌ាន” 

-បានរ ៀបចាំេិខិ្តបងាគ ប់កា ចុះ

នថាទ្៣ី០ កខ្សហីាឆ្ែ ាំ២០១៦ សត ី

រី “កា បរងកើតព្កុ្មរឆ្្ើយតប

កា ងា ជាមួយព្កុ្មកា ងា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងគ្រព្មាង FMIS” 

-បានរសែ ើសុាំបរងកើតEmail  នូម្នតី 

អោគ ធកិា ោា នចាំននួ១៧ ូប រដើមបី 

រព្បើព្បាស់ក្ែងុកា ជាចាាំបាច់កនែក្

IT 

សរព្មច

បានតាមសូ

ចនាក្  ព្តី

មាស៣បាន

ក្ាំណត ់

១០០% 
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៥៣.១.៣ កក្េមអកា អនវុតត

កា ងា តាម យៈកា បរងកើត កា 

រព្បើព្បាស់បរចចក្វធទ្ារត័ម៌ាន 

ក្ែងុព្ក្បខ្ណឌ អោគ ធកិា ោា ន 

2016 2016 អោគ ធិ

កា ោា ន 

១.រោេកា ណ៍ ួមសតរីីកា ព្គ្ប់ព្គ្ងនិងកា រព្បើ

ព្បាស់បណាត ញបញ្ាូនសា Telegramក្ែងុកា ងា  

        

៥៣.១.៤ បរងកើតនងិោក់្ឱ្រ

រព្បើព្បាស់ព្បអប់នាុក្ទិ្នែន័យ 

(Dropbox  ឺCloudbox...) និង

ផ្ក្សា បរព្មើឱ្រកា ងា អធិកា 

កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុ  

2016 2018 អោគ ធិ

កា ោា ន 

១.រ ៀបចាំរសៀវរៅរោេអាំរី ចនាសមពន័ធ និង

ព្បរភទ្ រេខ្កូ្ដ ទ្និែនយ័ និងផ្ក្សា ោក់្ឱ្ររព្បើ 

ព្រមទាំងចុះរឈាម ះ Sign up New Account 

និងទិ្ញទ្ាំហាំនាុក្ 

        

៥៣.១.៥ កក្េមអកា   អនុវតត

កា ងា តាម យៈកា  បរងកើត 

រព្បើព្បាស់ និងរធវើបចចុបបនែភារ

រេើបរចចក្វធទ្ារត័ម៌ានកដេ

មានព្សាប់  

    អោគ ធិ

កា ោា ន 

២.បណតុ ះបណាត េ និងរព្ងឹងសមតថភារម្នតីរៅ

កា ធោេយ័IT 

-នាយក្ោា នITបានតរម្ើងនិងនត

េ់ កា បណតុ ះបណាត េព្បរន័ធព្គ្ប់ 

ព្គ្ងកាេវធភាគ្កា ងា  បសថ់ាែ ក់្

ដឹក្នាាំអោគ ធិកា ោា ន និងព្បរន័ធ

ព្គ្ប់ព្គ្ងផ្ក្សា  ដាបាេ។ 

សរព្មច

បានតាមសូ

ចនាក្  ព្តី

មាស៣បាន

ក្ាំណត ់

១០០% 
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រសចក្តីព្ាង 

៥៣.១.១. រ ៀបចាំវគ្គបណតុ ះប

ណាត េព្ក្បខ័្ណឌ  ព្ក្សួងសាថ ប័

ន និងថាែ ក់្មនាី រា ធានី-រខ្តត 

សព្មាប់សព្មាប់ យៈររេ ៣ 

ឆ្ែ ាំ (២០១៦ -២០១៨) 

    វសហ សហកា ជាមួយអគ្គនាយក្ោា នាក្់រន័ធននក្សហ

វ រដើមបីវគ្គបណដុ ះបណាដ េសដ ីរី ១.នតីិវធធីអនវុតត

ថវធកាក្មមវធធីសព្មាប់អងគភារថវធកា ២. កា ព្ប ុាំ

នសរវនាយេិខិ្តបទ្ោា នគ្តយិតុតិ  នូម្នតរីា កា 

ក្សហវ ព្ក្សួង សាថ ប័ន និងមនាី រា ធានរីខ្តត 

ចាំននួ ៧ វគ្គ សិកាេ កាមចាំននួ ១០២០  ូប ។ 

វគ្គបណដុ ះបណាដ េចាំននួ ៧ វគ្គ 

ព្តូវបានរ ៀបចាំ រោយវសហ 

សហកា ជាមួយអគ្គនាយក្ោា ន

ាក់្រន័ធននក្សហវ  នូម្នតីរា 

កា ននក្សហវ ព្ក្សងួ សាថ ប័ន 

និងមនាី  អងគភាររា ធាន ីរខ្តត 

សរព្មច

បាន 

១០០% 

    

៥៣.២. កា អភិវឌ្ឍធនធាន

មនសុសសព្មាប់ដាំណាក្ក់ាេទ្ី

៣ កដេ ួមមានកា បណតុ ះប

ណាត េ  ាំនាញទាំងរៅក្ែងុក្

សហវ និង ព្ក្សួង សាថ ប័ន  

២០១៦ ២០២០ ព្គ្ប់ អគ្គ

នាយក្ោា ន 

និង 

ព្ក្សួងសាថ ប័

ន 

១.កននកា អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនសុសសព្មាប់

ដាំណាក្់កាេទ្៣ីព្តូវបានរ ៀបចាំនិងអនុវតត 

        

៥៣.២.១ បណតុ ះបណាត េម្នតី 

និងអែក្ជាប់រនធអាំរីវបបធម៌បង់

រនធ នងិកា អនុវតតក្មមវធធីកក្

ទ្ព្មង់កា ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុា

ធា ណៈ និងយុទ្ធសា្សតរក្ៀ គ្ 

ចាំណូេព្បចាាំឆ្ែ ាំ ២០១៤-

២០១៨តាមខ្ណឌ -ព្កុ្ង-ព្សុក្ 

      ព្កុ្ង-ព្សុក្ចាំននួ៥០ បនាា ប់ព្តូវបានបណតុ ះបណាត

េ 

បានរ ៀបចាំរធវើសកិាេ សាលា និងប

ណតុ ះបណាត េ តាមព្កុ្ង ព្សុក្

ទាំង៥០ រហើយរព្ោងបញ្ចប់ទ្ទូាំង

ព្បរទ្សរៅចុងឆ្ែ ាំ២០១៦ រនះ 

90%     
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181 
រសចក្តីព្ាង 

៥៣.២.២ បណតុ ះបណាត េម្នតី 

រាក្ ណ៍ចាំណូេ 

      ម្នតីរាក្ ណ៍ចាំណូេព្តូវបានបណតុ ះបណាត េក្ែងុ

ព្សុក្រេើក្ទី្២ 

ម្នតីរាក្ ណច៍ាំណូេព្តូវបានប

ណតុ ះបណាត េក្ែងុព្សុក្រេើក្ទី្២ 

100%     
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រសចក្តីព្ាង 

៥៣.២.១-បរងកើនសមតថភារ

ម្នតី នននាយក្ោា ន ព្គ្ប់ព្គ្ង

អា ីវក្-មមភាែ េន់ិងព្បឆ្ាំងកា 

សមាអ តព្បាក់្ និងហិ ញ្ញបបទន

រភ វក្មម ននអគ្គនាយក្ោា ន

ឧសាហក្មមហ ិញ្ញវតថ ុ

      ម្នតីចាំននួ០៣នាក់្បានចេូ ួមវគ្គ បណតុ ះបណាត

េនិងសិកាេ សាលា យៈររេខី្្ៗ ក្ែងុនិងរព្ៅ 

ព្បរទ្ស  

-មានម្នតី០៣នាក់្បានចេូ ួម

សិកាេ សាលា សត ីរកីា រនិតិររេើ

ផ្ក្សា  ាំនួយសាម  តសីព្មាប់ព្កុ្ម

កា ងា ចព្មុះវាយតនម្អញមញ្ញ  

សត ីរកីា ព្បឆ្ាំងកា សមាអ តព្បាក់្ 

និងហ ិញ្ញបបទនរភ វក្មមសព្មាប់

រព្បើព្បាស់ក្ែងុសិកាា សាលាថាែ ក់្

ជាតិ រដើមបីរព្តៀមរ ៀបចាំទ្ទួ្េកា 

វាយតនម្អញមញ្ញ បស់ព្រះរាជា

ណាចព្ក្ក្មពុជា ។ 

-មានម្នតី០១នាក់្បានចេូ ួម

សិកាេ សាលា សត ីរកីា កក្ទ្ព្មងក់ា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងហ ិញ្ញវតថសុាធា ណៈបទ្

រិរសាធន៏ព្បរទ្សចនិ រៅទី្ព្កុ្ង

រសៀងនហព្បរទ្សចនិ។ 

-បនតសិក្ាព្សាវព្ជាវ និងចេូ ួម 

បាំររញទ្សសនៈកិ្ចចសិក្ាកសវង

យេរ់ីបរចចក្រទ្សកេបង និង

 វធធានននកា  រេងកេបងរីបណាត

ព្បរទ្សរនសងៗ រេើរភិររលាក្ 

។ 

១០០%     
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រសចក្តីព្ាង 

៥៣.២.១. កា រធវើទ្សសនកិ្ចច

សិក្ាសដ ីរថីវធកាសមិទ្ធក្មម 

      ម្នដីបរងាគ េ ននន.ថវធកា នយីក្មមបានចេូ ួម

ទ្សសនកិ្ចចសិក្ារៅព្បរទ្សនថ 

  សរព្មច

បានតាម 

កា រព្ោង

ទ្ុក្ 

    

៥៣.២.២.រ ៀបចាំកា បណតុ ះប

ណាត េសមតថភារម្នតី រៅ ដា

បាេថាែ ក់្រព្កាមជាត ិ

2016 2018 អគ្គនាយក្

ោា ន ហិ ញ្ញ

វតថុ ដាបាេ

ថាែ ក់្រព្កាម

ជាតិ និងម

្នតី ដាបាេ

ថាែ ក់្រព្កាម

ជាត ិ

កា បណតុ ះបណាត េ ម្នតី ដាបាេថាែ ក់្ រព្កាមជាតិ

សព្មាប់ កា រ ៀបចាំកននកា  យុទ្ធសា្សតថវធកា 

សព្មាប់ ដាបាេថាែ ក់្រព្កាមជាតិ ព្តូវបាន រ ៀបចាំ

 ួច 

វគ្គបណតុ ះបណាត េព្តវូបានរ ៀបចាំ

 ួច 

សរព្មច

បានតាម

រោេរៅ 

សូចនាក្  

១០០% 

    

៥៣.២.១ រ ៀបចាំបណតុ ះបណាត

េម្នតី (ព្តវូរន ាើរឈាម ះរៅ

នាយក្ោា នបុគ្គេិក្ ) 

      រ ៀបចាំកបបបទ្រសែ ើសុាំបណតុ ះបណាត េ រៅតាម

 ាំនាញនិងតព្មូវកា  

មិនទន់សរព្មចបាន ០.០០% ព្កុ្មកា ងា មានភារ

មមាញឹក្ជាមួយកា ងា ព្បចាាំ

នថា 
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រសចក្តីព្ាង 

៥៣.២.២ រ ៀបចាំវគ្គបណតុ ះប

ណាត េខី្្រេើកា  រព្បើព្បាស់ក្មម

 វធធីគ្ណរនយរ (Quic Book, 

Pechtree…) 

2016 2016 នាយក្ោា ន

 ដាបាេនិង

ហិ ញ្ញវតថ(ុកា

  ធ.កននកា 

ថវធកា) 

ម្នតីចាំននួ១៥ ូប ចេូ ួមវគ្គបណតុ ះបណាត េ ក្ាំរុងរ ៀបចាំកននកា បណតុ ះបណាត

េវគ្គខី្្រេើកា រព្បើព្បាស់ក្មមវធធី

គ្ណរនយរ (Quic Book, 

Pechtree Advance Excel) 

២០.០០% ព្កុ្មកា ងា មានភារ

មមាញឹក្ជាមួយកា ងា ព្បចាាំ

នថា 

កា ធោេយ័មានភារ

មមាញឹក្ក្ែងុកា រ ៀបចាំ

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារ

ាក់្ក្ណាដ េឆ្ែ ាំ២០១៦ និង

រ ៀបចាំគ្រព្មាងច ចាក្ញ្ចប់

ថវធកា បស ់

ក្សហវ 

រសែ ើសុាំរនាររេ 

៥៣.២.២ រព្ងឹងសមតថភារ

សវនក្ តាម យៈកា រព្បើព្បាស់

បចចក្វធទ្ារត័ម៌ាន  

2016 2017 សវនក្ នន 

GDIA 

សវនក្ ននាក្ែងុនន GDIA ព្តូវទ្ទ្េួបានកា បងាា ត់

បងាា ញរី របៀបរព្បើព្បាសន់នក្មមវធធី ITជាមូេ

ោា នមួយចាំននួដូចជា៖  Box cloud, Network 

&Servers, Back up &recovery, ក្មមវធធីព្គ្ប់

ព្គ្ងរបសក្ក្មម , ព្គ្ប់ព្គ្ងេិខិ្តរចញ ចេូ 

.បានបញ្ចប់ផ្ក្សា រដើមបីបងាា ញ

សត ីអាំរី របៀបរព្បើព្បាស់ក្មមវធធី

ព្គ្ប់ព្គ្ងរបសក្ក្មម  និង

ព្គ្ប់ព្គ្ងេិខិ្តរចញចេូ.បាន

បងាា ត់បងាា ញសត ីអាំរី របៀបរព្បើ

ព្បាស់ក្មមវធធីព្គ្ប់ព្គ្ងរបសក្ក្មម  

និងព្គ្ប់ព្គ្ងេិខិ្តរចញ-ចូេ 

ដេ់សវនក្ ននាក្ែងុ 

100%     



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

185 
រសចក្តីព្ាង 

៥៣.២.៤. រព្ងឹងសមតថភារ

ដេ់សវនក្ កនែក្ IT នន GDIA 

      សវនក្  IT នន GDIA ព្តូវទ្ទួ្េបានកា បណតុ ះ

បណាត េ ាំនាញ IT Risks & Controls 

Management=50h (Local training) 

.សវនក្  IT នន GDIA ទាំង៤ ូប 

បានទ្ទួ្េកា បណតុ ះបណាត េវគ្គ

សិក្ា CCNA(ជា បស់សចូនាក្ 

ព្តមីាសទ្ី២) 

.បានរចញេិខិ្តរសែ ើសុាំទ្ទូត់

សព្មាប់វគ្គបណតុ ះបណាត េរៅ អ

គ្ហ ។ 

80% (រៅព្តមីាស 

ទី្៣បានរសែ ើសុាំដ្ស់បតូ  

ព្បធាទ្បណតុ ះ 

បណាត េ) 

  

៥៣.២.៤. រព្ងឹងសមតថភារ

ដេ់សវនក្ កនែក្ IT នន GDIA 

      សវនក្  IT នន GDIA ព្តូវទ្ទួ្េបានកា បណតុ ះ

បណាត េ ាំនាញ IT Assurance and Secutiry 

Audit=60h (Local training) 

        

៥៣.២.១ រ ៀបចាំកននកា ក្

សាងសមតថភារម្នតអីធិកា 

ហិ ញ្ញវតថសុព្មាប់ដាំណាក្ក់ាេ

ទី្៣ និងដាំណាក្ក់ាេបនត

បនាា ប់ 

      ៣.ក្សាងកននកា រមសព្មាប់កា ក្សាងសមតថ

ភារ និងោក់្ឱ្រអនុវតត 

បានរ ៀបចាំកននកា រមសព្មាប់ក្

សាងសមតថភារម្នតអីោគ ធកិា  -

ោា ន 

សរព្មច

បានតាមសូ

ចនាក្  ព្តី

មាស៣បាន

ក្ាំណត ់

១០០% 
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186 
រសចក្តីព្ាង 

៥៣.២.២ រ ៀបចាំបណតុ ះបណាត

េព្គូ្បរងាគ េ រេើ ាំនាញ៖ 

រសុើបអរងកត ព្សាវព្ជាវ ព្តតត

រិនតិរ វធភាគ្វាយតនម្ និងវធធី

សា្សតបរព្ងៀនបនត 

      ២.រ ៀបចាំរបើក្វគ្គបណតុ ះ បណាត េសតរីី ាំនាញ

អធិកា កិ្ចចហិ ញ្ញវតថុ រោយសហកា ជាមួយEFI 

        

៥៣.២.១. កក្េមអ និង រធវើ

បចចុបបនែក្មមរគ្ហទ្ាំរ័  បណាត

ញសងគម និង ព្បរន័ធព្គ្ប់ព្គ្ង

ទ្ិនែនយ័  បស់ វសហ 

      កា ព្តតតរនិតិរសមិទ្ធក្មមព្បចាាំឆ្ែ ាំរេើកា រព្បើព្បាស់

បណាដ ញសងគម រគ្ហទ្ាំរ័  និង កា រធវើបចចបុបនែក្មម

រគ្ហទ្ាំរ័  បណាដ ញសងគម ព្តូវបានកក្េមអរែើង

 វធញ 

បណាដ ញសងគម រគ្ហទ្ាំរ័  បានកក្

េមអ និង ោក់្ឱ្ររព្បើព្បាស់បនត 

សរព្មច

បាន 

១០០% 

    

៥៣.២.២.បចចុបបនែក្មមចាំននួ

បុគ្គេិក្ ម្នតីរា កា  និង 

អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស បស់ 

វសហ 

      ម្នតថីមីកដេបានរព្ ើសរ ឯសព្តូវបានទ្ទ្េួកា  ប

ណតុ ះបណត េ នងិ អនុវតតតនួាទី្ ភា កិ្ចច 

ម្នតទីាំងអសប់ានអនុវតតតនួាទី្ 

និង ភា កិ្ចច បស់ខ្្តនតាម

កា ធោេយ័រ ៀងៗខ្្តន 

សរព្មច

បាន ១០០ 

% 

    



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

187 
រសចក្តីព្ាង 

៥៣.៣.១. បរងកើន និងរេើក្

ក្មពស់សមតថភារអែក្ព្សាវព្ជាវ 

 បស់ វសហ សព្មាប់ោាំព្ទ្កា 

អនវុតតកា ងា បណតុ ះបណាត េ 

និងវធព្កឹ្តកា សមតថភារម្នតី

រា កា រេើ ាំនាញព្គ្ប់ព្គ្ង

រសដាកិ្ចច និង ហិ ញ្ញវតថសុាធា 

ណៈ នូ ក្សហវ និង ព្ក្សួង 

សាថ ប័ន 

      ទ្សសនកិ្ចចសិក្ារៅប រទ្ស នូម្នតី វសហ 

ចាំននួ (១០នាក់្) រដើមបកីសវងយេ់អាំរីបទ្

រិរសាធន៍ និង កា អនុវតតរេើកិ្ចចកា ព្សាវព្ជាវ 

ម្នតីរា កា ចាំននួ ១០  ូបបានរៅ

ទ្សសនកិ្ចចសិក្ារៅប រទ្ស 

រដើមបីកសវងយេ់អាំរីបទ្រិរសាធន៍ 

និង កា អនុវតតរេើកិ្ចចកា 

ព្សាវព្ជាវ 

សរព្មច

បាន ១០០ 

% 

  រសែ ើសុាំោាំព្ទ្សក្មមភារ

បនត 

៥៣.៣. រ ៀបចាំ និងអនុវតតយទុ្ធ

សា្សតទ្ាំនាក់្ទ្ាំនង និងសព្មប

សព្មតេសព្មាប់ដាំណាក្ក់ាេទ្ី

៣ 

២០១៦ ២០២០ អគ្ហ និង

ព្ក្សួងសាថ ប័

ន 

១.យុទ្ធសា្សតទ្ាំនាក់្ទ្ាំនង និងសព្មបសព្មតេ

សព្មាប់ដាំណាក្ក់ាេទី្៣ព្តវូបានរ ៀបចាំនិងអនុ

វតត 

        

៥៣.៤. ក្ាំណតត់នួាទ្នីិងកា 

ទ្ទួ្េខុ្សព្តូវសព្មាប់កក្េមអ

កិ្ចចសព្មបសព្មតេ វាងសាថ ប័ន

និងអងគភារ 

២០១៦ ២០២០ អគ្គ

រេខាធកិា 

ោា នក្សហវ

អគ្ហ និង

ព្ក្សួងសាថ ប័

ន 

១.កា សព្មបសព្មតេសាច ប័ន មានភារេអព្បរសើ 

ជាងមុន និងមានកា ក្ាំណតត់នួាទ្ ីនិងកា ទ្ទួ្េ

ខុ្សព្តូវចាសល់ាស ់
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188 
រសចក្តីព្ាង 

៥៣.៤.១.រ ៀបចាំកិ្ចចព្ប ុាំព្តតត

រិនតិរវឌ្ឍនភារ កា អនុវតតក្មម

 វធធីកក្ទ្ព្មង់ព្បចាាំកខ្ ព្តមីាស 

និងឆ្ែ ាំ 

2016 2018 ព្កុ្មកា ងា 

ក្ាំកណទ្ព្មង ់

 បាយកា កិ្ចចព្ប ុាំព្បចាាំកខ្ និងព្បចាាំព្តមីាស ព្តូវ

បានរ ៀបចាំ 

- បាយកា ណ៍កិ្ចចព្ប ុាំព្កុ្ម

កា ងា កក្ទ្ព្មង់ បសអ់គ្គនាយក្

ោា នរោេនរោបាយរសដាកិ្ចច

និងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ ព្តវូបាន

រ ៀបចាំ 

សរព្មច

បាន

១០០% 

    

៥៣.៤.២. កក្សព្មតេកននកា 

សក្មមភារ ួមោក់្កាេទ្៣ី 

2016 2018 ព្កុ្មកា ងា 

ក្ាំកណទ្ព្មង ់

កននកា សក្មមភារ ួមោក់្កាេទ្៣ី  ព្តូវបានកក្

សព្មតេ 

-កននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់

កាេទ្៣ី (២០១៦-២០១៨) ព្តូវ

បានកក្សព្មតេ រៅជា២០១៧-

២០១៩ កដេក្ែងុរនាះ មានកា 

ដ្ស់បតូ ររេរវលាអនុវតត

សក្មមភារមួយចាំននួ និងកក្

សព្មតចសូចនាក្ នងកដ  

-មានកននកា សក្មមភារ ួម

ដាំណាក្់កាេទ្៣ី ២០១៧-

២០១៩  បសអ់គ្គនាយក្ោា ន

រោេនរោបាយរសដាកិ្ចច និង

ហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ រដើមបីបនត

ចេូ ួមអនវុតតក្មមវធធីកក្ទ្ព្មង់កា 

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិ ញ្ញវតថសុាធា ណៈ  

សរព្មច

បាន

១០០% 

    



 

 

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារសមិទ្ធក្មមព្តមីាសទី្៣ 

189 
រសចក្តីព្ាង 

៥៣.៤.៣ មគ្គរុទ្ាសក៏្រសដាកិ្ចច

និងហិ ញ្ញវតថរុា ធានរីខ្តតព្តូវ

បានរ ៀបចាំ ចងព្ក្ង និង

នសរវនាយអនុវតត រដើមបី ួមរព្បើ

ជាព្បរោ ន៍ដេ់មនាី  សហវ 

និងអងគភារាក់្រន័ធ 

      រិនតិរ និងអនុម័តរេើរសចក្តីព្ាងចុងរព្កាយ បានរនិតិររែើង វធញ្ និងរព្តៀម

ោក់្ នូថាែ ក់្ដឹក្នាាំអគ្ក

រេខាធកិា ោា ន សរព្មច 

៨០.០០%     

៥៣.៤.៤ បូក្ស ុបកននកា  

សក្មមភារ ួមដាំណាក្ក់ាេទី្៣ 

 បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន 

      ព្បមូេបូក្ស ុបកននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្់

កាេទី្៣ បស់អគ្គរេខាធកិា ោា ន រីព្គ្ប់នាយក្

ោា ន ននអគ្គរេខាធកិា ោា ន 

កននកា សក្មមភារដាំណាក្់កាេ

ទី្៣  បសន់ាយក្ោា នទាំង ០៤

ព្តូវបានព្បមូេ នឹងរព្តៀមបូក្

ស ុប 

40% - នាយក្ោា នទាំង ០៤ 

មមាញឹក្ក្ែងុរ ៀបចាំបូក្ស ុប

 បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភារព្តី

មាសទ្៣ី  

- CAP 3 (២០១៧-

២០២០) មិនទនអ់នុម័ត 

រសែ ើសុាំរនារោយ ងចាាំ 

CAP 3 កក្សព្មតេ

សព្មាប់ ឆ្ែ ាំ២០១៧-

២០២០ 

៥៣.៤.៤ បូក្ស ុបកននកា  

សក្មមភារ ួមដាំណាក្ក់ាេទី្៣ 

 បស់អគ្គរេខាធិកា ោា ន 

      រ ៀបចាំ វធបសសនារនិតិរនិងអនុម័តរេើរសចក្តីព្ាង

កននកា សក្មមភារ ួមដាំណាក្ក់ាេទី្៣ បស់អគ្គ

រេខាធកិា ោា ន 

 វធបសសនារនិតិរមិនព្តូវបាន

រ ៀបចាំ 

0% ថវធកាសព្មាប់អនុវតត

សក្មមភាររនះមិនព្តូវបាន

អនុម័ត រហតរុនះមិនអាច

រ ៀបចាំបាន 

  

 


