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ៃថ�ទី២០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៥ 
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•កិច�ដំេណើរការៃនការេរៀបចំ CAP3 
•្រកបខ័ណ� រួមៃន CAP3 
•សំណួរពិភាក្សោ  
•ជំហានបន� ប់ 



• អគ�េលខាធិការដ� នបានបេង�ើត្រក�មការងរេរៀបចំ CAP3 

• ការេរៀបចំ្រកបខ័ណ� រមួៃន CAP3 ែផ�កេលើ៖  
– របាយការណ៍វយតៃម�ការអនុវត�ដំណក់កាលទី២ ឆា� ំ២០១៣ 

– CAP2-NEW ២០១៤-២០១៥  

– ការវយតៃម� PEFA និង 

– របាយការណ៍ៃនការវយតៃម�ការអនុវត� ឆា� ំ២០១៤ 
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១.កិច�ដំេណើរការៃនការេរៀបចំ CAP3 



 ការេរៀបចំលក�ណៈេដើម្បីេឆា� ះេ�ដំណក់កាលទី៣ រមួមាន៖ 
 
• ្រកបខ័ណ� កំែណទ្រមង់ 2016-2020៖ គជឺការកំណត់ជ្រកបខ័ណ� េគាល និង

ចំណចុេគាលេ�សំខាន់ៗ (Key Milestones) ស្រមាប់ឆា� ំនីមយួៗ (2016-2020)  
ជ ពិេសសការកំណត់្រកបខ័ណ�  និង េគាលេ�ជជំហានៗ 
 

• CAP3 2016-2018៖ មានេគាលបំណង និងចេង� មសកម�ភាពច្បោស់លាស ់ ្រពម
ទាងំការេរៀបចំែផន ការសកម�ភាពលម�ិត (GDAP3/MAP3) ស្រមាប់អនុវត�ឆា� ំ
២០១៦ 
 

• ដក់ឲ្យអនុវត� GDAP3 2016 និង MAP3 2016 
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១.កិច�ដំេណើរការៃនការេរៀបចំ CAP3 (ត) 



 
ដំណក់កាលេរៀបចំ 

 
អ�កេរៀបចំ - អ�កពាក់ព័ន� 

 
េពលេវលា 

 
 

ដំណក់កាលទី១៖ ការេរៀបចំេ�ៃផ�ក��ង GSC 
្រកបខ័ណ�  PFM 2016-2020 GSC ០១ េមសា ឆា� ំ២០១៥ 
CAP3 2016-2018 GSC ១០ េមសា ឆា� ំ២០១៥ 

 

ដំណក់កាលទី២៖ កិច�ពិេ្រគាះេយបល់ជមយួអ�កពាក់ព័ន� 
 
CAP3 2016-2018 

្រកសួង សា� ប័ន និង             
អគ�នយកដ� ន កសហវ 

២០ េមសា ២០១៥ 

 អគ�នយកដ� ន កសហវ នីមយួៗ ????េមសា ២០១៥ 
ៃដគូរអភិវឌ្ឍន ៍ ????េមសា ២០១៥ 

 

ដំណក់កាលទី៣៖ ការែកស្រម�លេឡើងវ�ញ  និងការអនុម័ត 
CAP3 2016-2018 GSC ០៧ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៥ 

CAP3 2016-2018 កិច�្របជំុ្រត�តពិនិត្យ្របចំាឆា� ំ ២១-២២ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៥ 
 

ដំណក់កាលទី៤៖ ការេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនការសកម�ភាពលម�ិត GDAP3 2016 និង MAP3 2016 
GDAP3 2016/MAP3 2016 GSC កសហវ នងិ្រកសួង សា� ប័ន តុលា ២០១៥ 

ដក់ឱ្យអនុវត� កសហវ និង្រកសួង សា� ប័ន ០១ មករ ២០១៦ 
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២.្រកបខ័ណ� រួមៃន CAP3- រចនសម�័ន�រួម 

 

៥ែផ�ក 

២១េគាលបំណង 

៦៥ចេង� មសកម�ភាព 

សកម�ភាពលម�ិត (GDAP3/MAP3) 
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២.្រកបខ័ណ� រួមៃន CAP3 - ែផ�កទ១ី 
ែផ�កទី ១៖ បន�ព្រងឹងភាពទុកចិត�បានៃនថវ�កា (២០១៥) 

• ការអនុវត�ចំណូល និងចំណយ្របចំាែខមានភាពរលនូនងិឣចប៉ានស់ា� នបាន (ក្រមិតលេម��ងៃនការ  
អនុវត�មិនេលើសពី២%) 

• ការ្រគប់្រគងបំណលុ្រត�វសង និងបំណលុ្រត�វទារក��ងឆា� ំ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 
 

 

ែផ�កទី១ 

៤ េគាលបំណង 

៩ ចេង� មសកម�ភាព 

សកម�ភាពលម�ិត (GDAP3/MAP3) 
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២.្រកបខ័ណ� រួមៃន CAP3 - ែផ�កទ២ី 

 

ែផ�កទី២ 

៤ េគាលបំណង 

១៤ចេង� មសកម�ភាព 

សកម�ភាពលម�ិត (GDAP3/MAP3) 

ែផ�កទី ២៖ បន�ព្រងឹងគណេនយ្យភាពហិរ��វត�� (២០១៨) 
• ្របព័ន� យន�ការ ្រកបខណ� គតិយុត�្រត�វបានដក់ឱ្យអនវុត�្របកបេដយស័ក�ិសិទ�ភាព និង្របសិទ�ភាព

្រតឹមឆា� ំ២០១៨ (ចំណត់ថ� ក់ថវ�កា ប�ង់គណនី ការអនុវត� FMIS ដំណក់កាលទី១ និងដំណក់កាល
ទី២) 

• ្របព័ន�គណេនយ្យនិង្របព័ន�កត់្រតា និង្របព័ន�របាយកាណ៍ហិរ��វត��្រត�វបានអនវុត�្របកបេដយ   
ស័ក�ិសិទ�ភាពនិង្របសិទ�ភាព តមា� ភាព សុ្រកឹតភាព និងទាន់េពលេវលា 
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២.្រកបខ័ណ� រួមៃន CAP3 - ែផ�កទ៣ី 

 

ែផ�កទី៣ 

៦ េគាលបំណង 

២៣ ចេង� មសកម�ភាព 

សកម�ភាពលម�ិត (GDAP3/MAP3) 

ែផ�កទី ៣៖ ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នឹងេគាលនេយបាយ 
-ែផនការយទុ�សា�ស�ថវ�កា្រត�វបានេរៀបចំនងិអនវុត�្របកបេដយស័ក�ិសិទ�ភាពនិង្របសិទ�ភាព និង្រត�វអនុម័តេដយគណៈរដ�ម�ន�ី 
-ថវ�កាកម�វ�ធីនិងអង�ភាពថវ�កា្រត�វបានអនវុត�្រគប់្រកសងួសា� ប័ន ថ� ក់ជតិ និងថ� ក់េ្រកាមជតិ្របកបេដយស័ក�ិសទិ�ភាពនងិ្របសិទ�ភាព 
-្រកបខ័ណ� ចំណយរយៈេពលមធ្យម (MTEF)   (បីឆា� ំរ�កិល) និង្រកបខ័ណ� ចំណូលរយៈេពលមធ្យម(MTRF)  (បីឆា� ំរ�កិល) ្រត�វបានេរៀបចំ
និងដក់ឱ្យអនុវត�្របកបេដយសក័�ិសទិ�ភាពនងិ្របសិទ�ភាព 
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២.្រកបខ័ណ� រួមៃន CAP3 - ែផ�កទ៤ី 

 

ែផ�កទី៤ 

៤ េគាលបំណង 

១២ ចេង� មសកម�ភាព 

សកម�ភាពលម�ិត (GDAP3/MAP3) 

ែផ�កទី ៤៖ ការេ្រត�មខ��នស្រមាប់ជំហានបន� ប ់
• ្រកបខ័ណ� ថវ�កា ្រកបខ័ណ� គណេនយ្យភាព និង្រកបខ័ណ� សវនកម� េដយែផ�កេលើសមិទ�ិកម�្រត�វបានេរៀបច ំ
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២.្រកបខ័ណ� រួមៃន CAP3 - ែផ�កទ៥ី 

 

ែផ�កទី៥ 

៣ េគាលបំណង 

៧ ចេង� មសកម�ភាព 

សកម�ភាពលម�ិត (GDAP3/MAP3) 

ែផ�កទី៥៖ ការគា្ំរទដល់ការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់្របកបេដយេជគជ័យ និងចីរភាព 
• ភាពជអ�កដឹកនំ សមត�ភាព្រគប់្រគង សមត�ភាពបេច�កេទស ភាពជមា� ស់ ការទទួលខុស្រត�វ មាន

សមានគតិភាពជមយួនឹងការគំា្រទការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 
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៣. សំណួរពិភាក្សោ 

ែផ�កទី ១៖បន�ព្រងឹងភាពទុកចិត�បានៃនថវ�កា (២០១៥) 
• ការអនុវត�ចំណូលនិងចំណយ្របចំាែខមានភាពរលនូនងិឣចប៉ានស់ា� នបាន (ក្រមិតលេម��ងៃនការ  

អនុវត�មិនេលើសពី២%) 
• ការ្រគប់្រគងបំណលុ្រត�វសង និងបំណលុ្រត�វទារក��ងឆា� ំ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 

េតើែផ�កទី១ៃន CAP3 ឣចសេ្រមចបាន្រតឹមដណំច់ឆា� ២ំ០១៥បានែដឬេទ? 

• េតើអគ�នយកដ� នៃនកសហវ និង្រកសួង សា� ប័ន  ណខ�ះែដល្រត�វរួមចំែណក ក��ងការសេ្រមចឲ្យ
បាន្រតឹមឆា� ំ២០១៥? 

• េតើគួរមានវ�ធានការ និងត្រម�វការអ�ីខ�ះ េដើម្បីសេ្រមចឲ្យបាន្រតឹមឆា� ំ ២០១៥? 
• េតើចំណចុណខ�ះែដលមិនឣចប��ប់បាន? េតើ្រត�វប��ប់េ�េពលណ? 



• អគ�េលខាធិការដ� ន GSC នឹងពនិតិ្យ ែក ស្រម�ល CAP3 ែផ�កេលើមតិ
េយបល់របស់្រកសងួ សា� បន័ អគ�នយកដ� ន និងៃដគរូអភិវឌ្ឍន ៍
(ៃថ�ទ ី០៧ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៥) 

• េរៀបចំដក់ឆ�ង CAP3 េ�ក��ងកិច�្របជំុ្រត�តពនិតិ្យ ្របចំាឆា� ំ            
(ៃថ�ទ ី២០-២១ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៥) 

• ស្រមបស្រម�ល និងផ�ល់ការគំា្រទដល់អគ�នយកដ� ន និង ្រកសងួ  
សា� បន័ េដើម្ីបេរៀបច ំ GDAP3 និង MAP3 ឲ្យបាន រួចរល ់           
្រតមឹែខតលុា ឆា� ំ២០១៥ េដើម្ីបដក់ឲ្យអនុវត�េ�ៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ំ
២០១៦ 
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ជំហានបន� ប ់
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