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េ្រកាមឧត�មមគ��េទសក៍ និងចក��វ�ស័យដឹកនំោ្របាកដនិយម្របកបេដោយគតិបណ� ិតរបស់ សេម�ចអគ�មហាេសនោបតេីតេជោ 

ហុ៊ន ែសន នោយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ, រោជរដោ� ភិបាលបានអនុវត�្របកបេដោយេជោគជ័យជោៃផ�ផោ�  នូវយុទ�សា�ស�

ចតុេកាណែដលបានដោក់េចញជោបន�បនោ� ប់ ្រពមទាំងបាននិងកំពុងបន�ដោក់ឱ្យអនុវត�នូវយុទ�សា�ស�ចតុេកាណដំណោក់កាលទី៤ 

េដើម្បីព្រងឹង និងព្រងីកសមិទ�ផលនោនោ ែដលសេ្រមចបានឱ្យកាន់ែតមានការរ�កចេ្រមើនេលើ្រគប់វ�ស័យបែន�មេទៀត។ ក��ងរយៈ

េពលជោងពីរទសវត្សន៍ចុងេ្រកាយេនះ កម��ជោបានរក្សោនូវកំេណើនេសដ�កិច�ខ�ស់ និងជោ្របេទសែដលសេ្រមចបាននូវេជោគជ័យដ៏ល�

្របេសើរក��ងការែកទ្រមង់សីុជេ្រមៅេលើរចនោសម�័ន�េសដ�កិច� និងការេលើកកម�ស់ជីវភាព្របជោជនឱ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើង តាមរយៈការ

ែបងែចកកំេណើនេសដ�កិច�្របកបេដោយបរ�យោប័ន�, ការបេង�ើតការងោរថ�ីៗបែន�មជនូ្របជោជន, ការធានោបាននូវសមធម៌សង�ម, ការេផ�រ

អំណោច និងស� ័យភាពកាន់ែតេ្រចើនដល់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ និងការព្រងឹងអភិបាលកិច�របស់សា� ប័នរដ� ែដលជោកតា� េធ�ើឱ្យគំលាត

ជីវភាពរវោងអ�កមាននិងអ�ក្រកកាន់ែតខិតជតិគា� គរួឱ្យកត់សមា� ល់ពីមួយឆា� ំេទៅមួយឆា� ំ។ េទាះបីជោក��ងេដើមឆា� ំ ២០២០ េនះ េសដ�កិច�

របស់ពិភពេលាកទាងំមូល រួមទាងំ្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោផងែដរ បានរងផលប៉ះពាល់េដោយការរោតត្បាតៃនជំងផឺ��វដេង�ើមធ�ន់ធ�រកូវ�ដ 

១៩ (COVID-19), រោជរដោ� ភិបាលកម��ជោ ែដលមាន្រកសួង-សា� ប័នពាក់ពន័�ជោេសនោធិការ បានខិតខំេដោយយកចិត�ទុកដោក់ខ�ស់ជោ

ឣទិភាពក��ងការ្របយទុ�្របឆំាងទប់សា� ត់ និងលប់បំបាត់ ជំងេឺនះឱ្យអស់ពី្របេទសកម��ជោ េហើយ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��កប៏ានដោក់

េចញនូវវ�ធានការជោបន�បនោ� ប់ េដើម្បីជយួស្រម�ល និងកាតប់ន�យផលប៉ះពាល់េលើវ�ស័យសំខោន់ៗមួយចំនួនែដលជោជន�ល់េសដ�កិច� 

ក��ងេគាលេដៅរក្សោស� ិរភាពេសដ�កិច� និងេធ�ើយ៉ោងណោឱ្យេសដ�កិច�កម��ជោក��ងឆា� ំ ២០២០ េនះ ឣចសេ្រមចបាននូវកំេណើតមួយសមរម្យ 

ែដលជោសា� នឈានេទៅសេ្រមចបាននូវេគាលេដៅេសដ�កិច�ជោតិឆា� ំ ២០៥០ ែដលរោជរដោ� ភិបាលបានកំណត់ចក��វ�ស័យជោក់លាក់រួចជោ

េ្រសច។ 

តាមរយៈេនះ រោជរដោ� ភិបាលកម��ជោបាននិងកពំុងបន�េធ�ើការតាមដោន ្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�យ៉ោងច្បាស់លាស់េលើការអនុវត�

មុខងោរភារកចិ�របស់្រកសួង-សា� ប័ននីមួយៗ សំេដៅបេង�ើន និងរក្សោឱ្យបាននូវ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពៃនការអនុវត�កចិ�ការងោរ

េដោយបានត្រម�វឱ្យមានរបបរោយការណ៍ជោផ��វការអពំីវឌ្ឍនភាព ៃនការអនុវត�ការងោររបស់អង�ភាពខ��ន ជោ្របចំាែខ ្រតមីាស ឆមាស 

៩ែខ នងិ្របចំាឆា� ំ េដើម្បរីោជរដោ� ភិបាលមានមូលដោ� នពិនិត្យបូកសរុប តាមដោន និងវោយតៃម�សមិទ�កម�ការងោរ ៃនការអនុវត�េគាល-

បំណងេគាលនេយោបាយរបស់្រគប់្រកសួង-សា� ប័ន ែដលរោជរដោ� ភិបាលបានដោកេ់ចញឱ្យអនុវត�្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព និងផលិត-

ភាពខ�ស់ ្រពមទាងំឣចទទលួបាននូវពត័ម៌ាន្រគប់្រជ�ងេ្រជោយស្រមាប់ចាត់វ�ធានការេដោះ្រសាយ និងចាត់ែចងេរៀបចំែផនការជោបន�

បានទាន់េពលេវលា។ ក��ងន័យេនះ ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ក៏មិនខុសគា� ពី្រកសួង-សា� ប័នដៃទ គ្ឺរត�វមានកាតព�កិច�រោយការណ៍ពី

វឌ្ឍនភាព ៃនការអនុវត�េគាលបំណងេគាលនេយោបាយចំនួនពីររបស់ខ��នែដលរោជរដោ� ភិបាលបាន្របគល់ជនូ គេឺគាលនេយោបាយ

្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងអភិវឌ្ឍវ�ស័យហិរ��វត�� និងេគាលនេយោបាយ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� អមេដោយ

កម�វ�ធចំីនួន្របំា ជនូដល់រោជរដោ� ភិបាលជោ្របចំាផងែដរ និងែតងែតបានេរៀបចំរបាយការណ៍សកម�ភាពការងោររបស់ខ��ន និងបាន

ប���នេទៅទីស� ីការគណៈរដ�ម�ន�ីយ៉ោងេទៀងទាតជ់ោ្របចំា។ 

របាយការណ៍សកម�ភាពការងោរឆា� ំ ២០២០ របស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� នោេពលេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងតាមរយៈ

ការ្របមូលធាតុចូលពីរបាយការណ៍សកម�ភាពការងោរ ៃន្រគប់អង�ភាពេ្រកាមឱវោទ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ែដលជោតអួង�អនុវត�

ផោ� ល់ យកមកពិនិត្យចង្រកង និងេធ�ើឣទភិាវូបនីយកម�ស្រម�ចសកម�ភាពធំៗ េដោយទាញយកចំណចុសំខោន់ៗប���លេទៅក��ងកម� វ�ធ ី
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និងអនុកម�វ�ធី ជោសមត�កិច�របស់អង�ភាពជនំោញ្រសបតាមេគាលបំណងេគាលនេយោបាយរបស់្រកសួង នឹងបងោ� ញអពំីសមិទ�ផលការងោរ

សំខោន់ៗ ែដលអង�ភាពនីមួយៗបានខិតខំសេ្រមចបាននោរយៈេពល  ១២ែខ ឆា� ំ ២០២០ េនះ ្រពមទាងំរ�េលចអំពីសូចនោករែដលមិនទាន់

សេ្រមចបានេដើម្បីជោមូលដោ� នពិនិត្យ តាមដោន វោយតៃម� និងព្រងឹងការអនុវត�បន�ឱ្យកាន់ែតមានគុណភាពបែន�មេទៀត។ ខ�ឹមសារក��ង

ែផ�កនីមួយៗៃនរបាយការណ៍េនះ ្រត�វបានេរៀបចំពណ៌នោជោសមិទ�ផល និងសកម�ភាពគន�ះឹៗ ែដលអង�ភាពសេ្រមចបាន ទាងំការងោរ

្របចំាៃថ� និងការងោរែកទ្រមង់ ក��ងេគាលេដៅេធ�ើយ៉ោងណោ្របមូលផ��ំព័ត៌មានឱ្យបានេពញេលញ ្រគប់្រជ�ងេ្រជោយ និងមានសារ

្របេយោជន៍ពី្រគប់ែផ�កគំា្រទទាំងអស់របស់្រកសួង សំេដៅ្រត�តពិនិត្យតាមដោន និងជំរុញការបំេពញមុខងោរជោេសនោធិការរបស់រោជ

រដោ� ភិបាល េលើេបសកកម�ដឹកនំោ និង្រគប់្រគង វ�ស័យេសដ�កចិ�និងហិរ��វត��េនៅកម��ជោឱ្យកាន់ែតមាន្របសិទ�ភាព និងស័ក�សិិទ�ិភាពខ�ស់។ 
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១. េគាលនេយោបាយ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងអភិវឌ្ឍន៍ វ�ស័យហិរ��វត�� 

 ្រសបតាមែផនការយទុ�សា�ស�ថវ�កា២០២០-២០២២ របស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��, េគាលបំណងេគាលនេយោបាយទី១. 

“ព្រងងឹ និងបេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការ្រគប់្រគងេសដ�កចិ�និងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យហិរ��វត��” មានកម� វ�ធចំីនួន០២ ្រត�វបានដោកឱ់្យអនុវត� 

េដើម្បឈីានេទៅសេ្រមចេគាលបំណងេគាលនេយោបាយេនះ។ 

១.១. ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� 

ែផ�កេនះ ្រត�វបានអនុវត�េដោយអគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ និងេលខោធកិារដោ� នគណៈកម�ការផលិតភាព។ អគ�នោយកដោ� ន

េគាលនេយោបាយ ែដលមានមុខងោរសំខោន់ៗ ក��ងការេរៀបចំ និងតាមដោនការអនុវត�េគាលនេយោបាយ និងយុទ�សា�ស�ពាកព់័ន� វ�ស័យ

េសដ�កិច� និងហិរ��វត��, តាមដោន និងវោយតៃម�និនោ� ការេសដ�កិច�ជោត ិតំបន់ និងពិភពេលាក ក��ងក្រមិត វ�ស័យធំៗ សូចនោករម៉ា្រក�

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងចូលរួមចំែណកក��ងការងោរពាក់ព័ន�ដល់ការេរៀបចំេគាលនេយោបាយ ពាណិជ�កម� និងហិរ��វត��េ្រកៅ

្របេទស និងកិច�សហ្របតិបត�ិការក��ង វ�ស័យហិរ��វត�� ក��ងតំបន់ និងពិភពេលាក0

1។ រ�ឯអគ�េលខោធិការដោ� នគណៈកម�ការជោតិផលិតភាព

េសដ�កិច�កម��ជោ  េផោ� តេលើកិច�ការរដ�បាល និងការងោរបេច�កេទសសិក្សោ្រសាវ្រជោវ ស្រមាប់គំា្រទកិច�ដំេណើការរបស់គណៈកម�ការជោតិ

ផលិតភាពេសដ�កិច�កម��ជោ។ ជោលទ�ផលរយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ និងអគ�េលខោធិការដោ� ន

គណៈកម�ការជោតផិលិតភាពេសដ�កិច�កម��ជោ បានអនុវត� និងទទលួបានវឌ្ឍនភាពដូចមានក��ងរបាយការណ៍ខោងេ្រកាម៖ 

១.១.១. ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� តាមរយៈការសិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និងផ�លម់តេិយោបល់ 

• បានផ�ល់មតិេយោបល់ និងធាតុចូលេលើឯកសារនោនោចំនួន ១៣៨ ករណី 

• បានេរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបេទៅកាន់្រកសួង-សា� ប័នចំនួន ៤៨ ករណី ។ 
 

១.១.២. ការតាមដោន និង វ�ភាគជោ្របចា ំេលើការ វ�វត�សា� នភាពេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• បាន៖ 

o េធ�ើការវោយតៃម�េសដ�កិច�កម��ជោស្រមាប់ឆា� ំ ២០២០ េឡើងវ�ញ 

o េរៀបចំបទបងោ� ញក��ងការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ ស្រមាប់្រកសួងឧស្សោហកម�  វ�ទ្យោសា�ស� បេច�កវ�ទ្យោ 

និងនវោនុវត�ន៍, ្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ, ្រកសួងេទសចរណ៍, 

្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទរូគមនោគមន៍, ្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ���ន, ្រកសួងការងោរ និងបណ�� ះបណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ, 

្រកសួងសុខោភិបាល និង្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡោ 

o សិក្សោអំពផីលប៉ះពាល់ៃនការដោក់ឱ្យអនុវត�ពន�េលើចំេណញមូលធន 

o េចញ ១) របាយការណ៍ស� ីព ីតារោង្របតិបត�កិារហរិ��វត��សាធារណៈ (TOFE) ្របចំាែខវ�ច�កិា ឆា� ំ២០២០ ២) របាយ

ការណ៍ស� ីពី ស� តិិហិរ��វត��រដោ� ភិបាល (GFS) ្របចំាែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ ៣) របាយការណ៍ការវ�វត�ៃថ�ទំនិញេ្របើ្របាស់ 

និងេសវោកម�(CPI) ្របចំាែខតលុា- វ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ ៤) របាយការណ៍េសដ�កិច�-សង�ម ្របចំាែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ ៥)

និនោ� ការេសដ�កិច�-សង�ម (Flash Report) ្របចំា្រតីមាសទី៤ ឆា� ំ២០២០ និងបានផ្សព�ផ្សោយរបាយការណ៍េនះក��ង

េគហទពំ័ររបស់្រកសួង /អគ�នោយកដោ� ន 

 
1 មា្រតា ១៤ថ�ី ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៧៥ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៧ ស� ីពកីារែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និង

ការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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o េចញរបាយការណ៍ស� ីពកីារនំោេចញ-នំោចូល ្របចំាែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ 

o េរៀបចំតារោងៃថ�ទំនិញសំខោន់ៗេលើទីផ្សោរក��ង និងអន�រជោត្ិរបចំាែខវ�ច�កិា ជោធាតុចូលស្រមាប់របាយការណ៍និនោ� ការ

េសដ�កចិ�-សង�ម 

o េរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលៃនកិច�្របជុពំិភាក្សោ េដើម្បពីិនិត្យលទ�ភាពដោក់ប���លមុខវ�ជោ� ស� ិតិហិរ��វត��រដោ� ភិបាលក��ង

កម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� ល ឬកម�វ�ធីសិក្សោរបស់វ�ទ្យោសា� នេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�� 

o េរៀបចំរបាយការណ៍ស�ពី ី “លទ�ផលៃនការជបួពិភាក្សោ និងពនិិត្យេផ��ងផោ� តទ់ិន�ន័យថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ េដើម្បីព្រងកី

 វ�សាលភាព និងេរៀបចំតារោងស� ិតិហិរ��វត��រដោ� ភិបាល (តារោងតុល្យការ)” េខត�្រពះវ�ហារ េសៀមរោប កពំងធ់ំ និងរោជ-

ធានីភ�ំេពញ 

o េចញរបាយការណ៍លទ�ផលៃនកិច�្របជុពំិភាក្សោ និងពិនិត្យេឡើងវ�ញស� ីព ី វ�ធសីា�ស�គណនោអ្រតាភាព្រក្ីរកេនៅកម��ជោ 

o េរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលៃនការេរៀបចំស� ិតតិារោងតុល្យការ ក��ង្របព័ន�ស� តិិហិរ��វត��រដោ� ភិបាល (Government 

Balance Sheet Statistic) 

o េរៀបចំទិន�ន័យស�តិ ិ GFS  វ�ស័យរដ�បាលទេូទៅ (រដ�បាលថោ� កជ់ោតិមិនរួមប���ល្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាលថោ� ក់

េ្រកាមជោតិទាងំ ៣ ក្រមិត) ្របចំា្រតមីាសទ៣ី ឆា� ំ២០២០ 

o េចញរបាយការណ៍ស� ីព ី ការពនិិត្យ និងសិក្សោែស�ងយល់ពីវ�ធីសា�ស�កត់្រតាស�តិសិារេពើពន� (Fiscal Statistic) េនៅ

េពលែដលរដោ� ភិបាលអនុវត�េគាលនេយោបាយអន�រោគមន៍ េដើម្បី្របយុទ�្របឆំាងនឹងជងំកឺូវ�ដ-១៩ 

o េរៀបចំ ១) ក្រមងស� ិតៃិថ�េ្របងនំោចូល លករ់ោយក��ង្រស�ក និងតាមបណោ� ្របេទសឣស៊ាន ្របចំាែខធ�� ឆា� ំ២០២០ ២) 

តារោងប៉ាន់សា� នៃថ�សំបុ្រតយន�េហាះ្របចំា្រតមីាសទី១ ឆា� ំ២០២១ ៣) តារោងទិន�ន័យៃថ�ទំនិញ និងេសវោ ្របចំាែខធ�� 

េលើេគហទពំ័រ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

o ប���លទិន�ន័យ CRB ស្រមាប់ TOFE ្រតឹមែខវ�ច�កិា ឆា� ំ២០២០ 

o េធ�ើការសិក្សោេលើផលប៉ះពាល់ៃន Covid-19 េលើសហ្រគាស Plastic Rubber និងwood និងបន�គិតគរូពីវ�ធានការ

បនោ� ប់ពីប��ប់ Covid-19 ស្រមាប់រយៈេពល៣ែខ ៩ែខ និង១៨ែខ 

o ្របមូល, ប���លទិន�ន័យ,  វ�ភាគ និងេរៀបចំរបាយការណ៍ TOFE/GFS ស្រមាប់ែខវ�ច�កិា ឆា� ំ២០២០ (ែខ�រ និង 

អង់េគ�ស) 

o ចុះ្រសង ់និងប���លទិន�ន័យៃថ�ទំនិញ និងេសវោេលើទីផ្សោររោជធានីភ�ំេពញ្របចំាែខធ�� ឆា� ំ២០២០ 

o ជបួ្របជុពំិភាក្សោេដើម្បីពិនិត្យលទ�ភាពដោក់ប���លមុខវ�ជោ� ស� ិតិហិរ��វត��រដោ� ភិបាលក��ងកម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� ល ឬកម�វ�ធី

សិក្សោរបស់វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជោមួយតំណោងវ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

o បនោ� ប់ពីកម�វ�ធកីាត់បន�យ និង/ឬលុបពន�នំោចូល (Transposition of Tariff Reduction Schedule-TRS) AHTN 

2017 របស់ភាគីេវៀតណោម បានទទលួការឯកភាពពី្របេទសជោសមាជិកឣស៊ានទាងំ ៩ រួចរោល់ ្របេទសសមាជកិឣ

ស៊ានចំនួន ៨ ែដលរួមមានទាងំកម��ជោផង បានផ�ល់លិខិតអនុម័តយល់្រពម (endorsement letter) ជោលក�ណៈ 

ad-referendum េលើ TRS AHTN 2017 របស់េវៀតណោម 
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o ពិភាក្សោេលើែផនការការងោរៃន General Review of the ATIGA ក៏ដូចជោយន�ការក��ងការេរៀបចំដោក់រួមប���លគា� នូវ

របាយការណ៍ែដលជោលទ�ផលៃនការវ�ភាគរបស់សមាជកិឣស៊ាន, ERIA និង EU-ARISE PLUS ែដលនឹង្រត�វដោក់

ជនូរដ�ម�ន� ីAFTA Council េធ�ើការពិនិត្យ និងអនុម័ត េនៅកចិ�្របជុ ំAFTA Council េលើកទី៣៥ ក��ងឆា� ំ២០២១ 

o ពិភាក្សោេលើឯកសារែដលជោលទ�ផលៃនការវ�ភាគ និងវោយតៃម�របស់នោយកដោ� នេសវោ និងកិច�្រពម-េ្រព�ងែផ�កច្បាប់ 

(Legal Services and Agreement Directorate - LSAD) ៃនេលខោធកិារដោ� នឣស៊ាន េលើការេដោះ្រសាយប��

េនៅជោប់គំាងរយៈេពលយរូេ្រកាម ATIGA េហើយ្រក�មការងោរនឹងបន�ពភិាក្សោែផនការេដើម្បីេឆា� ះេទៅមុខេលើប�� េនះ 

o ដោក់ជនូនូវ wish list របស់កម��ជោស្រមាប់េធ�ើេសរ�ភាវូបនីយកម�បែន�មេ្រកាមកិច�្រពមេ្រព�ង AKFTA ដល់េលខោធកិារ-

ដោ� នឣស៊ាន 

o ពិធសីារទ ី ១ េដើម្បីេធ�ើវ�េសាធនកម�េលើកិច�្រពមេ្រព�ង AJCEP ្រត�វបានផ�ល់សចា� ប័នេដោយរដ�សភា និងបានជនូ

ព័តម៌ានដល់េលខោធកិារដោ� នឣស៊ាន 

o ឯកភាពគា� េលើ PSR HS 2017 និងបន�ពភិាក្សោេលើនីតិវ�ធសី្រមាប់ការអនុវត� េដោយសារភាគីជបុ៉នបានេស� ើអនុវត�ដូច

មានែចងក��ងមា្រតាទ៧ី ៃនពធិសីារទី១ ក��ងការអនុវត�តាមរយៈការអនុម័តេដោយគណៈកមា� ធិការរួម (JC) ជំនួសេដោយ

ការផោ� ស់ប��រកំណត់ទតូ (Diplomatic Note-DN) ស្រមាប់ការអនុវត�ៃន PSR HS 2017 

o សហ្របតិបត�កិារបេច�កេទសបានឯកភាពដោក់គេ្រមាងេស� ើសំុ ស� ីពីការកសាងសមត�ភាពេលើវ�ធានេដើមកំេណើតស្រមាប់

្របេទសកម��ជោ ឡោវ និងមីយ៉ោន់ម៉ា ជនូេទៅអនុគណ:កមា� ធកិារសហ្របតិបត�កិារេសដ�កិច�ស្រមាប់េធ�ើការពិចារណោ 

o គណ:កមា� ធិការរួមបានឯកភាពេលើ priority list ១និង២ េដើម្បីេស� ើសំុគេ្រមាងរយ:េពល២ឆា� ំ ខោងមុខ 

o ្រក�មការងោរបានឯកភាពេលើ  AANZFTA Economic Cooperation and COVID19  

o បានឯកភាពេលើ Inception of case study 

o េរៀបចំឯកសារេឆ�ើយតបេទៅនឹងសំណួររបស់ភាគកីេូរ� ពាកព់ន័�នឹងការេបើកទផី្សោរេ្រកាម្រកបខណ� កិច�្រពមេ្រព�ងពាណិជ�-

កម�េសរ�កម��ជោ-ចិន និងបានេផ�ើេទៅភាគីកេូរ�ៃថ�ទី១១ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០ 

o េរៀបចំការែកស្រម�លការផ�ល់ទីផ្សោររបស់កម��ជោេលើកទ៣ី និងេធ�ើការផោ� ស់ប��រជោមួយភាគកីេូរ� េនៅៃថ�ទី១១ ែខធ�� ឆា� ំ

២០២០ តាមរយៈអុីែម៉ល 

o េរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពី លទ�ផលៃនកិច�្របជុំពិេសស ជោមួយភាគីកេូរ� េ្រកាមកិច�្រពមេ្រព�ងពាណិជ�កម�េសរ�កម��ជោ-កេូរ� 

o ្រក�មការងោរ បានបំេពញការស�ង់មតិ ែដលេរៀបចំេឡើងេដោយេលខោធកិារដោ� នឣស៊ាន េដើម្បីេ្រត�មស្រមាប់ការពិនិត្យ

េឡើងវ�ញេលើឧបសម�័ន�េសវោហរិ��វត��ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង AANZFTA ែដលេ្រគាងនឹង្រប្រពឹត�េទៅក��ងឆា� ំ ២០២១ ខោងមុខ 

o ្រក�មការងោរ បានឯកភាពេលើការបេង�ើតអនុ្រក�មការងោរៃនគណៈកមា� ធិការេសរ�ភាវូបនីយកម�គណនីមូលធន េដើម្បីពិនិត្យ 

និងតាមដោនេលើការអនុវត�សូចនោករសំខោន់ៗ (KPIs) និងបានអនុម័តេលើលក�ខណ� ការងោរៃនអនុ្រក�មការងោរេនះ 

o ្រក�មការងោរ្រកសួងេសដ�កិច�បានទទលួការអនុម័តព ីឯកឧត�ម រស់ សីលវោ� ែដលជោអនុរដ�ម�ន�ីហិរ��វត��ឣស៊ានបូក៣ 

និងជោតំណោង EC កម��ជោ េលើសំេណើសំុរប់ស AMRO រួមមាន៖ ១)កម�វ�ធកីារងោររបស់ AMRO ស្រមាប់ឆា� ំ ២០២១ 

(AMRO Work Program 2021), (២)គេ្រមាងថវ�ការបស់ AMROស្រមាប់ ឆា� ំ២០២១  រួមទាងំ្របាក់បំរុង (Reserves 
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Cap) និងការែតងតំាងសវនករខោងេ្រកៅ (External Auditor), (៣)្រកបខ័ណ� វោយតៃម�ការបំេពញការងោររបស់ 

AMRO (AMRO PEF) និង (៤)ែផនការអនុវត�រយៈេពលមធ្យម (MTIP) ស្រមាប់ឆា� ំ ២០២១-២០២៥ 

o អង�្របជុ ំAFMGM+3 បានកត់សមា� ល់េលើវឌ្ឍនភាពការងោរ េនៅេ្រកាមយន�ការ ABMI រួមមាន៖ ការេធ�ើសមាហរណ-

កម�ទីផ្សោរេនៅេ្រកាម េវទកិាស�� បណ�ឣស៊ានបូក៣ (ABMF) និងកម�វ�ធកីសាងសមត�ភាពដល់្របេទសជោសមាជិក

េនៅេ្រកាមយន�ការ ្រក�មការងោរស្រមបស្រម�លជំនួយបេច�កេទស (TACT) 

o អង�្របជុបំានកត់សមា� ល់េលើលទ�ផល ៃនការសិក្សោេលើសំេណើបេង�ើតយន�ការភាពជោៃដគូវ�និេយោគិន ក��ងេហដោ� រចនោ-

សម�័ន� (IIP) របស់ CGIF និងបានេស� ើឱ្យ CGIF េ្របើ្របាស់លទ�ផលៃនការសិក្សោេនះ េដើម្បីជំរុញការផ�ល់ហិរ��ប្បទាន

គេ្រមាងេហដោ� រចនោសម�័ន�តំបន់ និងអភិវឌ្ឍទីផ្សោរស�� បណ�រូបិយវត��ក��ង្រស�ក 

o េលខោធកិារដោ� នបានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីព ី ការសិក្សោ្រសាវ្រជោវកំណត់និងផ�ល់អនុសាសន៍េលើការរ�តត្បិតពាណិជ�-

កម�េលើវ�ធានការមិនែមនពន� ។ 

• អគ�េលខោធកិារដោ� ន គ.ជ.ផ.ក. បានអនុវត�គេ្រមាងសិក្សោ្រសាវ្រជោវចំនួន ៣គេ្រមាង និងេរៀបចំេគាលនេយោបាយជោតសិ� ី

ពី “ផលិតភាពេសដ�កិច�កម��ជោ” 

o គេ្រមាងសិក្សោ្រសាវ្រជោវស�ពីី “គំរូធុរកិច� និងភាព្របកតួ្របែជងៃនេសដ�កិច�ទីផ្សោររបស់កម��ជោ” 

 េរៀបចំឯកសារទស្សនោទាន និងែផនការ្របតិបត�ិការេលើគេ្រមាងសិក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 សិក្សោ និងពភិាក្សោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ េដើម្បីវោយតៃម�អំពីសមត�ភាព ចំេណះដឹង និងជនំោញវ�ជោ� ជីវៈមុននឹង

សេ្រមចេ្រជើសេរ�ស 

 ចរចារអពំីត្រម�វការ និងលក�ខណ� ការងោរេលើកិច�សន្យោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 េរៀបចំការចុះកិច�សន្យោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 បានបែង�រពកីារចុះអេង�ត េទៅជោការេស� ើសំុទិន�ន័យេដោយផោ� ល់ពីអន�រ្រកសួង-សា� ប័នពាកព់ន័�ដូចជោ ្រកសួងពាណិជ�កម�, 

្រកសួងែផនការ, ្រកសួងឧស្សោហកម�  វ�ទ្យោសា�ស�  បេច�កវ�ទ្យោ និងនវោនុវត�ន៍, មជ្ឈមណ� លផលិតភាពជោតកិម��ជោ 

និង អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ ជោេដើម 

 ្រសង់ទិន�ន័យ និងព័តម៌ានពាក់ព័ន�មួយចំនួនពីរបាយការណ៍ និងការេបាះពមុ�ផ្សោយរបស់្រកសួង-សា� ប័ន ស្រមាប់

ប���លក��ងការវ�ភាគ   

 ៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវបានប��ប់ និងេធ�ើបទបងោ� ញេលើលទ�ផលសិក្សោ្រសាវ្រជោវបឋមជនូអគ�េលខោធិការដោ� ន គ.ជ.

ផ.ក. េដើម្ីប្រត�តពិនិត្យ វោយតៃម� និងផ�ល់មតិែកលម� 

 បាននិងកពំុងេបាសសមា� ត និងេវចខ�ប់លទ�ផលសិក្សោ្រសាវ្រជោវឱ្យេទៅជោឯកសារស្រមាប់ទនំោកទ់ំនងសារេគាល

នេយោបាយ ក៏ដូចជោផ�ល់យុទ�សា�ស� និងជេ្រមើសេគាលនេយោបាយ េដើម្បីេឆ�ើយតបជោមួយេសដ�កិច�អនោគត មុននឹង

េគារពដោក់ជនូ្របធាន គ.ជ.ផ.ក. និង គ.ជ.ផ.ក.។  

o គេ្រមាងសិក្សោ្រសាវ្រជោវស�ពីី “ជេ្រមើសគំរូ្របាក់ឈ�� លអប្បបរមាេនៅកម��ជោ” 

 េរៀបចំឯកសារទស្សនោទាន និងែផនការ្របតិបត�ិការេលើគេ្រមាងសិក្សោ្រសាវ្រជោវ 
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 សិក្សោ និងពភិាក្សោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ េដើម្បីវោយតៃម�អពំីសមត�ភាព ចំេណះដឹង និងជំនោញវ�ជោ� ជីវៈ មុន

នឹងសេ្រមចេ្រជើសេរ�ស 

 ចរចារអពំីត្រម�វការ និងលក�ខណ� ការងោរេលើកិច�សន្យោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 េរៀបចំការចុះកិច�សន្យោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 សមា� សន៍ជោមួយមា� ស់ ឬតណំោងេរោងច្រកចំនួន២០ ក��ងវ�ស័យវោយនភណ�  កាត់េដរសេម��កបំពាក់ និងផលិត 

ែស្បកេជើង តាមបណោ� រោជធានី-េខត�ចំនួន០៥ រួមមាន រោជធានីភ�ំេពញ, េខត�តាែកវ, េខត�កពំង់ឆា� ំង, េខត�សា� យេរៀង 

និងេខត�កណោ� ល 

 បានេស� ើសំុទិន�ន័យបែន�មពីេបឡោជោតិរបបសន�ិសុខសង�ម, ្រកសួងការងោរនិងបណ�� ះបណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ េដើម្បីជោធាតុ

ចូលស្រមាប់គេ្រមាងសិក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 សិក្សោែស�ងយល់ពីបទពិេសាធន៍ យទុ�សា�ស� េលើកទឹកចិត� និងគំរូផលិតភាពក��ងវ�ស័យកាត់េដររបស់្របេទសេវៀត-

ណោម មីយ៉ោន់ម៉ា ចិន ឡោវ និងបង់កា� េដស ស្រមាប់សិក្សោេ្រប�បេធៀប េដើម្បីកំណត់ពីេគាលជំហរេលើទីផ្សោរ ក៏ដូចជោ

ឧត�មភាព្របកតួ្របែជងរបស់កម��ជោេនៅក��ងតំបន់  

 ៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវបានប��ប់ និងេធ�ើបទបងោ� ញេលើលទ�ផលសិក្សោ្រសាវ្រជោវបឋមជនូ្រក�មការងោរបេច�កេទស

របស់អគ�េលខោធកិារដោ� ន គ.ជ.ផ.ក. េដើម្បី្រត�តពិនិត្យ វោយតៃម� និងផ�ល់មតិែកលម� ។ 

o គេ្រមាងេរៀបចំចង្រកងេសៀវេភៅអពំី កិច�សន�នោស�ពីីផលិតភាព 

 េរៀបចំឯកសារទស្សនោទាន និងែផនការ្របតិបត�ិការេលើគេ្រមាងសិក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 ចរចារអពំីត្រម�វការ និងលក�ខណ� ការងោរេលើកិច�សន្យោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 េរៀបចំការចុះកិច�សន្យោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 ពិភាក្សោ និងេរៀបចំការចុះកចិ�សន្យោជោមួយៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវ 

 ពិភាក្សោ និងេរៀបចំមាតកិា ធាតុ និងខ�ឹមសារេគាលស្រមាប់េរៀបចំេសៀវេភៅ 

 សិក្សោឯកសារ្រសាវ្រជោវ (academic and research papers) របស់សាកលវ�ទ្យោល័យបរេទស ៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ និង

រោជរដោ� ភិបាលបរេទស 

 េរៀបចំនិងរចនោ្រកាហ�ិក ទិន�ន័យ និងដ្យោ្រកាមមួយចំនួនេឡើងវ�ញ ឱ្យ្រសបជោមួយមាតកិា និងខ�ឹមសារេសៀវេភៅ 

 ពិនិត្យ និងពិភាក្សោជោមួយ្រក�មការងោរបេច�កេទសជោ្របចំា បនោ� ប់ពីៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវប��ប់ែផ�កនីមួយៗ េដើម្បី

ពិនិត្យរ�ហរូព័តម៌ាន និងែកស្រម�លខ�ឹមសារបានទាន់េពលេវលា មុនេពលៃដគសិូក្សោ្រសាវ្រជោវេរៀបចំែផ�កបន�បនោ� ប់

េទៀត 

o េគាលនេយោបាយជោតិស�ពីី “ផលិតភាពេសដ�កិច�កម��ជោ” 

 េរៀបចំឯកសារទស្សនោទាន ជនូ្របធាន គ.ជ.ផ.ក. េដើម្បពីិនិត្យ សេ្រមច និងផ�ល់អនុសាសន៍ែណនំោេលើទស្សនោទាន

ៃនេគាលនេយោបាយ 
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 ្របមូលធាតុចូល ទិន�ន័យ និងព័តម៌ាន ក៏ដូចជោេធ�ើសុពលកម�ជោមួយ្របភពផ��វការ ទាងំខោងក��ង និងខោងេ្រកៅ (ឯក

សារ បុគ�ល និងសា� ប័ន) េដើម្បីពិនិត្យេផ��ងផោ� ត់ (triangulation) េលើសង�តភាព និងភាពទកុចិត�បានៃនព័តម៌ាន 

និងទិន�ន័យ ែដលទទលួបាន។ ្របភពៃនការេរៀបចំេគាលនេយោបាយជោតិស�ពី ី“ផលិតភាពេសដ�កិច�កម��ជោ” 

 ដោក់េសចក�ី្រពាងេគាលនេយោបាយ (េសចក�្ីរពាងទី១) ជនូ្របធាន គ.ជ.ផ.ក. េដើម្បពីិនិត្យ និងផ�ល់អនុសាសន៍        

ែកលម� 

 េរៀបចំកិច�្របជុកំ្រមិតបេច�កេទស េលើេសចក�្ីរពាងេគាលនេយោបាយជោតិស�ពីី“ផលិតភាពេសដ�កិច�កម��ជោ” ជោមួយ

ម�ន�ីជនំោញបេច�កេទសៃនអន�រ្រកសួង-សា� ប័ន ែដលជោសមាជិក គ.ជ.ផ.ក. 

 េស� ើសំុមតិ ទិន�ន័យ និងព័តម៌ានមួយចំនួនពសីា� ប័នជោប់ពាកព់័ន� េដើម្បីធានោបានសង�តភាព ភាពេឆ�ើយតប និងភាព

្របាកដនិយមៃនឯកសារេគាលនេយោបាយេនះ  

 ដោក់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងេសចក�ី្រពាងេគាលនេយោបាយជោតិស� ីពី “ផលិតភាពេសដ�កិច�កម��ជោ” ឆា� ំ២០២១-

២០២៥ ជនូ្របធាន គ.ជ.ផ.ក. ។ 
 

១.២. ការអភិវឌ្ឍ វ�ស័យហិរ��វត�� 

ែផ�កេនះ ្រត�វបានអនុវត�េដោយអគ�នោយកដោ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត��, អគ�េលខោធកិារដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ និង

អគ�េលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោជោតិគំាពារសង�ម។ អគ�នោយកដោ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត��មានមុខងោរក��ងការ្រគប់្រគង និង្រត�តពិនិត្យ

ទីផ្សោរ និងសា� ប័នហិរ��វត�� ឣជីវកម�ភា� ល់្រគប់្របេភទ ឣជីវកម�អចលន្រទព្យ និងចូលរួម្របឆំាងការសមា� ត្របាក់ និងហិរ��ប្បទាន

េភរវកម�1 2។ ឯអគ�េលខោធកិារដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ បំេពញេបសកកម�្រគប់្រគងអភិវឌ្ឍវ�ស័យគណេនយ្យនិងសវនកម�។ 

ស្រមាប់អគ�េលខោធកិារដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោជោតគំិាពារសង�មវ�ញ បំេពញមុខងោរជោេសនោធកិារេគាលនេយោបាយ និងបេច�កេទសរបស់

្រក�ម្របឹក្សោជោតិគំាពារសង�ម។ ជោលទ�ផល អគ�នោយកដោ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត�� និងអគ�េលខោធិការដោ� នទាងំពីរ បានអនុវត� និង

ទទលួបានវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យកតស់មា� ល់ដូចខោងេ្រកាម៖ 
 

  ១.២.១. វ�ស័យធានោរោ� បរ់ង និងេសាធន 

  
(កិច�្របជំុអន�រ្រកសួងក្រមិតបេច�កេទសេលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីការធានោរោ�ប់រង) 

ទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ៃថ�ទី៣០ែខធ�� ឆា� ំ២០២០  

 
2 មា្រតា ៤៨ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��  
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• បាន្របជុំពិេ្រគាះេយោបល់ជោមួយៃដគពូាកព់ន័� េដើម្បី្របមូលធាតុចូលក��ងការេរៀបចំេសចក�្រពាង្របកាសស�ពីីទុនប្រម�ង

បេច�កេទស ចំននួ ១េលើក 

• ទទលួបានការឯកភាពរបាយការណ៍លទ�ផលៃនការចុះ្រត�តពិនិត្យជោក់ែស�ងសកម�ភាពឣជីវកម�្របចំាឆា� ំ២០១៨ របស់

្រក�មហ៊ុនធានោរោ�ប់រងចំនួន ១២ និងបានចុះ្រត�តពិនិត្យជោកែ់ស�ង សាខោ្រក�មហ៊នុចំនួន ៤េនៅតាមបណោ� េខត� េលើសា� នភាព

ហិរ��វត��្របចំាឆា� ំ២០១៩ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពសីា� នភាពទផី្សោរធានោរោ�ប់រងេនៅកម��ជោ្របចំា្រតមីាសនីមួយៗៃនឆា� ំ២០១៩, របាយការណ៍ែដល

បានេធ�ើសវនកម�្របចំាឆា� ំ២០១៩ និងរបាយការណ៍្របចំា្រតមីាសនីមួយៗ ៃនឆា� ំ២០២០ 

• បានទទលួការសេ្រមចេលើករណីការដកហតូឣជោ� បណ� និងដក្របាកត់ម�ល់របស់្រក�មហ៊នុធានោរោ�ប់រងខោ� តតចូចំនួន ២, 

្រក�មហ៊ុនេជើងសាធានោរោ�ប់រងចំនួន ៥ និង្រក�មហ៊ុនភា� ក់ងោរធានោរោ�ប់រងចំនួន ២ 

• បានទទលួការសេ្រមចេលើករណីការបេង�ើនេដើមទុន, ការអនុម័តេលើកិច�សន្យោធានោរោ�ប់រងបន�, ការវ�និេយោគ, ការែបងែចក

ភាគលាភ, ការែតងតំាងស�ងការគណេនយ្យឯករោជ្យ និងប�� ក់្របាកត់ម�ល់ របស់្រគឹះសា� នធានោរោ�ប់រង 

• បានទទលួការសេ្រមចេលើករណីការងោរអភិបាលកិច�របស់្រក�មហ៊ុនរួមមានការេស� ើសំុផោ� ស់ប��រសមាសភាពមា� ស់ភាគទុនិក, 

ការែតងតំាង និងផោ� ស់ប��រសមាសភាព្រក�ម្របឹក្សោភិបាល, គណៈ្រគប់្រគង្រក�មហ៊ុន, អ�កជនំោញហានិភ័យធានោរោ�ប់រងថ�ី, 

្របធានសាខោ្រក�មហ៊ុន, ការផោ� ស់ប��រឣសយដោ� ន និងបេង�ើតគណៈកម�ការសវនកម� របស់្រគឹះសា� នធានោរោ�ប់រង 

• បានផ�ល់ការអនុ�� តជោេគាលការណ៍េបើក្រក�មហ៊ុនធានោរោ�ប់រងខោ� តតចូចំនួន ០១, ្រក�មហ៊នុធានោរោ�ប់រងទេូទៅចំនួន ០១, 

និង្រក�មហ៊ុនធានោរោ�ប់រងឣយជុីវ�តចំននួ ០១ 

• បានផ�ល់ឣជោ� បណ�ឣជីវកម�ធានោរោ�ប់រងឣយុជីវ�តចំនួន ០១, ធានោរោ�ប់រងទេូទៅចំនួន ០២, ភា� ក់ងោរធានោរោ�ប់រងចំនួន 

០៣, េជើងសាធានោរោ�ប់រងចំនួន ០៤ 

• បានផ�ល់វ��� បនប្រតសាខោ្រក�មហ៊ុនធានោរោ�ប់រងឣយជុីវ�តចំនួន ០៤ និងបន�សុពលភាពវ��� បនប្រតសាខោ្រក�មហ៊ុន

ធានោរោ�ប់រងឣយុជីវ�តចំនួន ០៧ 

• បានបន�សុពលភាពឣជោ� បណ�ឣជីវកម�ធានោរោ�ប់រងឣយុជីវ�តចំនួន ០២, ធានោរោ�ប់រងបន�ចំនួន ០១, ធានោរោ�ប់រងទេូទៅ

ចំនួន ០២, ធានោរោ�ប់រងខោ� តតចូចំនួន ០៤, ភា� ក់ងោរធានោរោ�ប់រងចំនួន ០៧, េជើងសាធានោរោ�ប់រងចំនួន ១១ 

• បានទទលួ្រជោបអពំីការជនូដំណឹងស� ីពកីារេធ�ើ្របតិបត�កិារភា� ក់ងោរធានោរោ�ប់រង េជើងសាធានោរោ�ប់រង ជោមួយ្រក�មហ៊ុនធានោ

រោ�ប់រង ចំនួន ០៤្រក�មហ៊ុន 

• បានផ�ល់ការអនុ�� តេលើសំេណើសំុដំេណើរការសាខោភា� ក់ងោរធានោរោ�ប់រងបែន�ម និងដោក់បុគ�លិកលកជ់នូភា� ក់ងោរធានោ

រោ�ប់រង ចំនួន ០៣្រក�មហ៊ុន 

• បានផ�ល់ការអនុ�� តពន្យោរសុពលភាពៃនលិខិតអនុ�� តជោេគាលការណ៍ឱ្យបេង�ើត្រក�មហ៊នុធានោរោ�ប់រង ចំនួន ០១្រក�មហ៊នុ 

• ្របកាសស� ីពីនីតិវ�ធីៃនការទទលួ និងេដោះ្រសាយបណ� ឹងធានោរោ�ប់រង ្រត�វទទលួបានការអនុម័ត 

• បាន្របជុំអន�រ្រកសួងក្រមិតបេច�កេទស េលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពកីារធានោរោ�ប់រងចំនួន ២ េលើក 

• ទទលួបានការសេ្រមចេលើសំេណើសំុអនុ�� តលក់ផលិតផលធានោរោ�ប់រងចំនួន ៦៧ផលិតផលធានោរោ�ប់រងបែន�មមានចំនួន 

២៦ ែកស្រម�លផលិតផលធានោរោ�ប់រងចំនួន ០៧ និងមិនអនុ�� តឱ្យលក់ចំនួន ០១ ផលិតផល 
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• បានេរៀបចំ និងេធ�ើសំេណើអេ�� ើញ្រក�មហ៊ុនធានោរោ�ប់រងចូលរួមកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយោបល់ េលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស�ពី ី

“េគាលការណ៍ែណនំោអប្បបរមាចំេពាះបណ�សន្យោរោ�ប់រងស្រមាប់ការធានោរោ�ប់រងឣយជុីវ�ត និងការធានោរោ�ប់រងទេូទៅ”  

ជោមួយវ�ស័យឯកជន។ 
 

  ១.២.២. វ�ស័យទីផ្សោរ និងសា� ប័នហិរ��វត�� 

• បាន្របគល់វ��� បនប្រតចុះប�� ីបរធនបាលកិច�ជនូ្រក�មហ៊នុចំនួន ០២ 

• បាន្របគល់វ��� បនប្រតចុះប�� ីបរធនបាលកិច�ហិរ��វត�� ែដល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យបន�សុពលភាព ជនូបរធនបាលកិច�

ហិរ��វត��ចំនួន ០៧  

• បានែកស្រម�លេសចក�្ីរពាង្របកាសស� ីពី “ការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃនបរធនបាលកិច�” ែដលេរៀបចំេដោយជំនោញការ 

DFDL របស់ ADB 

• បានផ�ល់្របឹក្សោេយោបល់ពាក់ពន័�នឹងបទប្ប��ត�ិៃនច្បាប់ស� ីពី “បរធនបាលកចិ�” ជនូ្រក�មហ៊ុនចំនួន ០២ 

• បានចូលរួម្របជុំជោមួយអ�កតណំោងសមាគមធនោគារ�កៃនកម��ជោ (ABC) និងសមាគមមី្រក�ហិរ��វត�� កម��ជោ (CMA) និងសា� ប័ន

ហិរ��វត��ចូលរួម (PFI) ស� ីពី SMEs Sector Rejuvenation Initiative ២០២០ េ្រកាមគេ្រមាងផ��ចេផ�ើមរបស់រោជរដោ� ភិបាល  

• បានចូលរួម្របជុ ំ និងបានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីព ី ការេរៀបចំយន�ការេដើម្បីអនុវត�យុទ�សា�ស�ជោតិស�ពីីបរ�យោប័ន�ហរិ��វត�� 

កាលពីៃថ�ទី២៧ ែខមករោ ឆា� ំ២០២០ ជោមួយ UNCDF និង NBC េនៅ MEF 

• បានេរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបស�ពី ីរបាយការណ៍ៃនវ�ស័យបរធនបាលកិច� េដើម្បីដោក់ប���លេទៅក��ងឯកសារវឌ្ឍនភាពៃនយទុ�-

សា�ស�ជោតិស�ពីីការ្របឆំាងការសមា� ត្របាក់ និងហិរ��ប្បទានេភរវកម�ឆា� ំ២០១៩-២០២១ 

• បានេរៀបចំកិច�្រពមេ្រព�ងបរធនបាលកិច�ហិរ��វត��រវោង MEF និងបរធនបាលកិច�ហិរ��វត��្របាសាក ់

• បានេរៀបចំលិខិតេទៅ សេម�ចអគ�មហាេសនោបតីេតេជោ ហ៊នុ ែសន នោយករដ�ម�ន� ី ស� ីពីវ�ធានការគំា្រទហិរ��ប្បទានដល់

សហ្រគាសធុនតចូ និងមធ្យម និងវឌ្ឍនភាពៃនការបេង�ើតធនោគារសហ្រគាសធុនតចូ និងមធ្យមកម��ជោ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍កិច�្របជុំជោមួយ IFC, ADB, USAID, និង្រក�មហ៊ុនទ្ីរបឹក្សោែផ�កច្បាប់ DFDLស� ីពកីារេរៀបចំបេង�ើត

គេ្រមាងធានោឥណទានេនៅកម��ជោ 

• បានេរៀបចំនិងទទលួការអនុម័តេលើអនុ្រកតឹ្យេលខ ១៤០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០១ ែខក�� ឆា� ំ២០២០ ស�ពីកីារបេង�ើតសាជីវកម�

ធានោឥណទានកម��ជោ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីការចុះ្រត�តពិនិត្យ និងតាមដោនវឌ្ឍនភាពៃនការដំេឡើងប៉ាណូ និង្របអប់ផ្សព�ផ្សោយពាណិជ�កម�

ស� ីពីធនោគារសហ្រគាសធនុតចូ និងមធ្យម កម��ជោ េនៅេខត�កណោ� ល កពំត បនោ� យមានជយ័ និងរតនគីរ� 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការបេង�ើតយន�ការធានោឥណទាន និងឯកសារទស្សនោទានស� ីពកីារបេង�ើតសាជវីកម�

ធានោឥណទានកម��ជោ និងេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីវឌ្ឍនភាពការងោរគេ្រមាងធានោឥណទាន 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍កិច�្របជុំជោមួយ World Bank េលើសំេណើផ�ល់ហិរ��ប្បទានស្រមាប់បេង�ើនលទ�ភាពទទលួបាន

ហិរ��ប្បទានរបស់ SMEs (Improve access to finance for SMEs) និង CGCC 

• បានចូលរួមចុះ្រត�តពិនិត្យ និងេរៀបចំរបាយការណ៍ស��កេស្ប�ងប្រម�ងរដ� និងស��កឣជីវកម�របស់្រក�មហ៊ុន�ហ�ីនេ្រតដ េនៅ

េខត�ៃ្រពែវង និងេខត�ត្ប�ងឃ��  ំ
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• បាន្របជុំគណៈកម�ឥណទានៃនមូលនិធិ្រទ្រទង ់ និងអភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យកសិកម�ចំនួន ៦ដង ក��ងការអនុម័តឥណទានរយៈ

េពលខ�ី និងែវង និងបន�ឥណទានេឡើងវ�ញ 

• បានស្រមបស្រម�លេរៀបចំរបាយការណ៍រឌ្ឍនភាព ៃនការអនុវត�េគាលនេយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សោហកម�ឆា�  ំ២០១៥-២០២៥ 

• បានេរៀបចំលិខិតអេ�� ើញអគ�នោយកដោ� ន និងសា� ប័នពាកព់័ន�ចូលរួមសិកា� សាលាតាមរយៈអនឡោញ (Online 

Workshop) ជោមួយជំនោញការរបស់ធនោគាអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ (ADB) េដើម្បីពភិាក្សោេលើជំនួយបេច�កេទស (TA) ស្រមាប់េធ�ើ

ការអភិវឌ្ឍទផី្សោរស�� បណ�រដ�េនៅកម��ជោ 

• បានេរៀបចំលិខិតពន្យោរេពលបន�គេ្រមាងជំនយួបេច�កេទស (TA) ស� ីព ី “ការអភិវឌ្ឍទីផ្សោរស�� បណ�េនៅកម��ជោដំណោក់

កាលទ៣ី” ែដលអនុវត�េដោយជំនោញការ NRI េដើម្បីេផ�ើជនូអគ�េលខោធកិារឣស៊ាន 

• បានចូលរួមកិច�្របជុំពភិាក្សោអន�រ្រកសួងក្រមិតបេច�កេទស េដើម្បពីិនិត្យេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីមូលប្រតរដ� 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុអំន�រ្រកសួងក្រមិតបេច�កេទស េដើម្បីពភិាក្សោ និងពិនិត្យេលើេសចក�្ីរពាងច្បាប់ស� ីព ី“ការបេង�ើតឣជោ� ធរ

េសវោហិរ��វត��មិនែមនធនោគារ” កាលពីៃថ�ទី០៨ ែខេមសា ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំលិខិតចាត់ប���នរបាយការណ៍ៃនកិច�្របជុពំិភាក្សោេលើកទ៣ី ស� ីពី “ការសិក្សោសមិទ�ិលទ�ភាពបេង�ើតមជ្ឈមណ� ល

េសវោហិរ��វត��អន�រជោត ិ(Offshore Financial Center-OFC) េនៅេកាះថ�ី េខត�្រពះសីហនុ” ជនូ្រកសួងបរ�សា� ន 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោការងោរជោមួយគណៈ្របតិភូធនោគារពិភពេលាក (WB) ស� ីពី យន�ការគំា្រទដល់ការអភិវឌ្ឍវ�ស័យ

ហិរ��វត�� (Financial Sector Development) េនៅ្របេទសកម��ជោេលើ្របធានបទ “្របព័ន�ទទូាត់ជោតិ (National 

Payment System)” 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍សេង�បៃនកិច�្របជុពំិភាក្សោការងោរតាមរយៈ Video Conference រវោង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

និងធនោគារពិភពេលាក (WB) ស� ីពី "ការពិនិត្យលទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ បេច�កេទស (TA) និងយន�ការគំា្រទែផ�កហិរ��ប្បទាន

ដល់កម��ជោ េដើម្ប្ីរបយុទ�្របឆំាងនឹងផល ប៉ះពាល់ពកីាររ�ករោយដោលៃនប�� ជងំឆឺ�ងកូវ�ដ-១៩ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុជំោមួយ ARDB និង SME Bank េដើម្បពីិភាក្សោការងោរស�ពី ី "ការសិក្សោសមិទ�ិលទ�ភាពបេង�ើតមូលនិធិ

សា� រ និងជ្រម�ញេសដ�កិច�" េនៅកម��ជោ េនៅៃថ�ទី២៩ ែខេមសា ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំឯកសារទស្សនោទានស� ីព ី “ការសិក្សោសមិទ�ិលទ�ភាពបេង�ើតមូលនិធិជោតសិា� រ និងជ្រម�ញេសដ�កិច�ស្រមាប់ជោ

 វ�ធានការបែន�មក��ងការគំា្រទហិរ��ប្បទានដល់្រគះឺសា� នធនោគារ និងហិរ��វត��េនៅកម��ជោ” 

• បានស្រមបស្រម�ល និងេរៀបចំឯកសារស្រមាប់េធ�ើបទបងោ� ញ ស� ីពីការផ�ល់ហិរ��ប្បទានេដើម្បីគំា្រទវ�ស័យ SMEs របស់រោជ-

រដោ� ភិបាលេដើម្បី្រទ្រទង់ សា� រ និងជំរុញកំេណើនេសដ�កិច�ក��ងបរ�ការណ៍ៃនវ�បត�ិ និងេ្រកាយវ�បត�ិៃនជងំកឺូវ�ដ-១៩ 

• បានេរៀបចំឯកសារទស្សនោទាន ស� ពីកីម�វ�ធីហិរ��ប្បទានពិេសសរបស់រោជរដោ� ភិបាលគំា្រទសិប្បកម�សហ្រគាសធនុតចូ 

និងមធ្យម ក��ងវ�ស័យែកៃច�ផលិតផលកសិកម�វ�ស័យកសិឧស្សោហកម� និងវ�ស័យកសិកម� 

• បានស្រមបស្រម�ល និងេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោជោមួយសា� ប័នហិរ��វត�� PFIs ស� ីពី “ការសិក្សោសមិទ�ិលទ�ភាពបេង�ើតមូលនិធិ

ជោតសិា� រ និង ជំរុញេសដ�កិច�” ែដលដឹកនំោេដោយឯកឧត�ម រស់ សីលវោ�  េនៅៃថ�ទី១២ ែខឧសភា ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ៃនកចិ�្របជុំស� ីពីវ�ធានការស�ពី ី "ការផ�ល់ហិរ��ប្បទានេដើម្បីគំា្រទសហ្រគាសធុនតចូ និងមធ្យម 

(SMEs) ស្រមាប់ជោែផ�កមួយៃនវ�ធានការជោក��ប់របស់រោជរដោ� ភិបាលជុទំី៤ េដើម្បី្រទ្រទង ់សា� រ និងជំរុញកំេណើនេសដ�កចិ�

ក��ងបរ�ការណ៍ៃនវ�បត�ិ និងេ្រកាយវ�បត�ៃិនជងំកឺូវ�ដ-១៩" 
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• បានេរៀបចំេយោបល់េលើឯកសាររបស់ធនោគារពិភពេលាកស� ីព ី"COVID 19 Impact on Firms" និង "Policy Note of 

Firm-level support Options"  

• បានស្រមបស្រម�លកិច�្របជុពំភិាក្សោអន�រ្រកសួងក្រមិតបេច�កេទស ស� ីពី “យន�ការ្រគប់្រគងស� ិរភាពហិរ��វត��កម��ជោ”េនៅៃថ�

ទី៣១ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ េដើម្បីពិភាក្សោអពំីការេរៀបចំយន�ការតាមដោន និងវោយតៃម�េលើសូចនោករស� រិភាពេសដ�កិច� និង

ហិរ��វត��កម��ជោ និងបានេរៀបចំកំណត់េហតុៃនកិច�្របជុ ំ

• បានេរៀបចំលិខិត ជនូ ធនោគារជោតិៃនកម��ជោ ស� ីពកីារសេ្រមចរបស់ កិច�្របជុពំភិាក្សោអន�រ្រកសួងក្រមិតបេច�កេទសស� ីព ី

"យន�ការ្រគប់្រគងស� ិរភាពហិរ��វត��កម��ជោ" កាលពីៃថ�ទី៣១ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុ ំ"គណៈកមា� ធកិារស� ិរភាពហរិ��វត��កម��ជោ" េដើម្បពីិនិត្យេលើរបាយការណ៍វោយតៃម�ស� ិរភាពហិរ��វត��កម��ជោ 

២០២០ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍កិច�្របជុំស� ីពីការែកស្រម�លរចនោសម�័ន� និងសមាសភាពគណៈកមា� ធិការជោតិស� ិរភាពហិរ��វត�� 

• បានចូលរួមកិច�្របជុ ំ និងសហការជោមួយអគ�នោយដោ� នេគាលនេយោបាយក��ងការេរៀបចំរបាយការណ៍រួមៃនកិច�្របជុ ំ Video 

Conference ជោមួយ CGIF ស� ីពី “Annual Meeting of Contributors”កាលពីៃថ�ទី១៩ ែខឧសភា ឆា� ំ២០២០ 
 

  ១.២.៣. វ�ស័យឣជីវកម�ភា� ល់ និង្របឆាងំការសមា� ត្របាក់ និងហិរ��ប្បទានេភរវកម�  

• រហតូមកដល់បច��ប្បន�េនះ ្រក�មហ៊ុនកាសីុណូចំនួន ១៨០ ្រក�មហ៊ុន មកបំេពញែបបបទេស� ើសំុឣជោ� បណ�េនៅការ�យោល័យ

ចុះប�� ី 

• រហូតមកដល់បច��ប្បន�េនះ ្រក�មហ៊ុនេឆា� តទាំងអស់មានចំនួន ២០្រក�មហ៊ុនមកបំេពញែបបបទេស� ើសំុឣជោ� បណ�េនៅការ�-

យោល័យចុះប��ី 

• បានេចញលិខិតអនុ�� តពន្យោរេពលបន�សុពលភាពឣជោ� បណ�កាសីុណូចំនួន ១៤្រក�មហ៊ុន ស្រមាប់ឆា� ំ២០២០ 

• បានេចញលិខិតអនុ�� តនំោចូលម៉ាសីុនែល្បង និងេ្រគ�ងបនោ� ស់របស់្រក�មហ៊ុនកាសីុណូ ១ េនៅេខត�្រពះសីហនុ 

• បានេចញលិខិតអនុ�� តប��រេឈា� ះកាសីុណូចំនួន ២ េនៅេខត�្រពះសីហនុ 

• បានេចញលិខិតជនូដំណឹង ដល់្រក�មហ៊ុនកាសីុណូដោកព់ាក្យេស� ើសំុបន�សុពលភាពឣជោ� បណ�កាសីុណូស្រមាប់ឆា� ំ២០២១ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុ ំនិងេធ�ើកណំត់េហត ុស� ីពកីារកំណត់ចំណូលកាតព�កិច�កាសីុណូស្រមាប់ឆា� ំ២០២០  ជោមួយ្រក�មហ៊ុនកា-

សីុណូទាងំអស់ 

• បានេធ�ើលិខិតប�� កព់ីការបងព់ន�្របចំាឆា� ំ២០១៩ ជនូ្រក�មហ៊ុនកាសីុណូចំនួន ០៤្រក�មហ៊ុន  

• បានចុះ្រត�តពិនិត្យសា� នភាពឣជីវកម�កាសីុណូេនៅ្រគប់តំបន់ទាងំអស់ ្របចំា្រតមីាសទី១ និងទី៤ ឆា� ំ២០២០  

• បានេចញេសចក�ីជនូដំណឹងស� ីពីការផោ� កឣជីវកម�កាសីុណូទាងំអស់ក��ង្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ េដើម្បីចូលរួមទប់សា� ត់ការ

ឆ�ងវ�រុស Covid-19  

• បានេរៀបចំេធ�ើលិខិតេស� ើសំុផោ� កសកម�ភាពឣជីវកម�របស់្រក�មហ៊ុនកាសីុណូមួយចំនួន 

• ចូលរួម្របជុំឆ�ងេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីការ្រគប់្រគងែល្បងពាណិជ�កម�េនៅរដ�សភាជោត ិនិងេនៅ្រពទឹ�សភា 

• េចញលិខិតជនូដំណឹងឱ្យ្រក�មហ៊ុនកាសីុណូេធ�ើការ្របកាសបង់ចំណូលកាតព�កិច�្របចំាែខ ចាប់ពីែខមករោ ឆា� ំ២០២១ តេទៅ  

• បានចូលរួមសិកា� សាលាស� ីពកីារដោក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�េអឡិច្រត�និច E-Payment 
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• ចូលរួមក��ងការងោរ្រសាវ្រជោវ និងេរៀបចំែបបបទស្រមាប់ការ្របមូលចំណូលតាម Gross Gaming Revenues (GGR) 

• បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជនូដំណឹងរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� តាមអនុសាសន៍ែណនំោដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់សេម�ចអគ�

មហាេសនោបតេីតេជោ ហ៊នុ ែសន នោយករដ�ម�ន� ីៃន្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ េនៅក��ងសន�ិសីទសារព័តម៌ាន  នោៃថ�ទ៣ី០ ែខមីនោ 

ឆា� ំ២០២០  ត្រម�វឱ្យ្រក�មហ៊នុកាសីុណូទាងំអស់ ្រត�វប�្ឈប់សកម�ភាពឣជីវកម�របស់ខ��នជោបេណោ� ះឣសន�ចាប់ពីេម៉ាង 

២៤ : ០០នោទី ៃថ�ទី០១ ែខេមសា ឆា� ំ២០២០ េដើម្បីចូលរួមទប់សា� ត់ការរ�ករោលដោល និងចម�ងៃនវ�រុសកូវ�ដ-១៩ 

• បានចុះ្រត�តពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម�្រក�មហ៊ុនេឆា� តស្រមាប់ឆា� ំ២០១៩ ។ 
 

  ១.២.៤. វ�ស័យឣជីវកម�អចលនវត�� ប��  ំនិង្របាតេិភាគេដោយអនុប្បទាន 

 
• បានសេ្រមចផ�ល់ឣជោ� បណ�ថ�ីជនូ្រក�មហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំេនៅឋានចំនួន ៤៣គេ្រមាង និងេស� ើសំុដំណោក់កាលបនោ� ប់ចំនួន០៥

គេ្រមាង 

• បានេរៀបចំឯកសារេស� ើសំុឣជោ� បណ�ថ�ីជនូ្រក�មហ៊នុេសវោកម�វោយតៃម� និងេសវោកម�ភា� ក់ងោរអចលនវត��ចំនួន ៥៨ ្រក�មហ៊នុ

និងឯកសារេស� ើសំុបង់ៃថ�ឣជោ� បណ�្របចំាឆា� ំជនូ្រក�មហ៊ុនចាស់ចំនួន ១៤៧ ្រក�មហ៊នុ 

• បានេរៀបចំឯកសារផ�ល់ឣជោ� បណ�ថ�ីជនូ្រក�មហ៊នុ/សហ្រគាស្របកបឣជីវកម�ទទលួប�� និំង្របាតិេភាគេដោយអនុប្បទាន

ចំនួន ៤៧ ឯកសារ និង ឯកសារបងៃ់ថ�បន�ឣជោ� បណ�្រក�មហ៊ុន/ សហ្រគាសចំនួន ៤០៩ ្រក�មហ៊ុន /សហ្រគាស 

• បានេរៀបចំវឌ្ឍនភាពៃនយទុ�សា�ស�ជោត ិស�ពីីការ្របឆំាងការសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទាន េភរវកម�ឆា� ំ ២០១៩-២០២៣

ស្រមាប់ែផនការឣទភិាពទី១ ឆា� ំ២០១៩ និងែផនការឣទភិាព ទី២ ឆា� ំ២០២០-២០២១ 

• បាន្របជុេំរៀបចំេលើេសចក�្ីរពាង្របកាសស�ពីីការដោកឱ់្យអនុវត�្រកមសីលធម៌វ�ជោ� ជីវៈអ�កកាន់ឣជោ� បណ�្របកបឣជីវកម�

ទទលួប��  ំនិងអ�កកាន់ឣជោ� បណ�្របកបឣជីវកម�ទទលួ្របាតិេភាគ េដោយអនុប្បទាន 

• បានេធ�ើរបាយការណ៍សា� នភាពទីផ្សោរអចលនវត��េនៅកម��ជោក��ង្រតមីាសទី១ ឆា� ំ២០២០ ពាកព់័ន�នឹងផលប៉ះពាល់ៃនជំងកឺូវ�ត 

១៩ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍វោយតៃម�េស� រភាពេសដ�កិច� និងហរិ��វត��កម��ជោឆា� ំ២០២០ ស្រមាប់វ�ស័យអភិវឌ្ឍអចលនវត�� 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍អំពសីា� នភាពៃនស� ិរភាពហិរ��វត��េ្រកាម្រកបខ័ណ�  “្រក�មការងោរស� ិរភាពហិរ��វត�� ៃន្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត��” ស្រមាបវ�ស័យឣជីវកម�ទទលួប��  ំនិងទទលួ ្របាតិេភាគេដោយអនុប្បទាន 

១៦៣,៧៥០.៨៦លានេរៀល

៤,៦៤៧.២៦ លានេរៀល ៤,៩៧២.៤ លានេរៀល

ចំណូលសរុប្របមូលបាន

ចំណូលសរុប្របមូលពីកាសីុណូ ចំណូលៃថ�ឣជោ� បណ�កាសីុណូ ចំណូលសរុបេឆា� ត-ឡ�តូ
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• បានេរៀបចំសិកា� សាលាបណ�� ះបណោ� ល្របតិបត�ិករេលើ “របាយការណ៍្របចំាែខ, ្របចំា្រតមីាស, ្របចំាឆមាស និង្របចំាឆា� ំ” 

និង “កាតព�កិច�្របឆំាងការសមា� ត្របាក់ និងហិរ��ប្បទានេភរវកម�”កាលព ីៃថ�ទី២៩ ែខមករោ ឆា� ំ ២០២០ េនៅ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយខ�ឹមសារ ្របកាស "ស�ពីីការ្រគប់្រគងឣជីវកម�ផ�ល់េសវោកម�វោយតៃម� និងេសវោកម�

អចលនវត��” េនៅេខត�បាត់ដំបង កាលពីៃថ�ទី២៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ 

• បាន្រត�តពិនិត្យការអនុវត�កាតព�កិច�របស់្រក�មហ៊ុនវោយតៃម� និង ភា� ក់ងោរអចលនវត�� ក��ងការអនុវត�ការ្របឆំាងការសមា� ត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទានេភរវកម� (AML/CFT) េនៅរោជធានីភ�េំពញ 

• បានេរៀបចំផោកពន័ិយគេ្រមាងអភិវឌ្ឍលំេនៅឋានចំនួន ០៣គេ្រមាង ែដល្របកបឣជីវកម�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋានេដោយគា� ន

ឣជោ� បណ�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន 

• បានេរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបចំេពាះ្រក�មហ៊ុនែដលបានដោកព់ាក្យេស� ើសំុពន្យោេពលក��ងការដោក់ពាក្យេស� ើសំុឣជោ� បណ�្រគប់្រគង

អចលនវត�� និងឣជោ� បណ�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន 

• េរៀបចំចុះផ្សោយេលើទំព័រសារពត័៌មានស�ពីី ការផោកពិន័យសំណង់ផ�ះែល�ងែដល្របកបឣជវីកម�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន េដោយ

គា� នឣជោ� បណ�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋានពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�� 

• បានេរៀបចំលិខិតជនូដំណឹងក��ងការផ�ល់របាយការណ៍្របចំា្រតីមាស ស� ីពកីារេចញលិខិតអនុ�� ត្របកបឣជីវកម�ទទលួ

ប��  ំនិង/ឬឣជីវកម�ទទលួ្របាតិេភាគេដោយអនុប្បទានខោ� តតចូរបស់មន�ីរេសដ�កិច�និងហិរ��វត��រោជធានី-េខត� 

• បានេរៀបចំលិខិតជនូដំណឹងេដើម្បីផ្សព�ផ្សោយជោសាធារណៈស� ីពីការ្រគប់្រគងឣជីវកម�អភិវឌ្ឍដីឡ�ត៍ 

• បានេរៀបចំលិខិតេទៅ AMRO ស� ីពីការផ�ល់ទិន�ន័យែដលអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ និងមន�ីរេរៀបចំ ែដនដី នគរូបនីយកម� និង

សំណង់ តាមការេស� ើសំុរបស់ជនំោញការ AMRO 

• បានេរៀបចំលិខិតជនូ CAFIU ស� ីពកីារផ�ល់ជនូនូវវឌ្ឍនភាពការងោរ និងេស� ើសំុេធ�ើបច��ប្បន�ភាព េលើសមិទ�ិផលវឌ្ឍនភាព

ការងោរេនៅក��ងចំនុចឣទភិាពៃនយុទ�សា�ស�ជោតិស�ពីីការ្របឆំាងការសមា� ត ្របាក ់ និងហិរ��ប្បទានេភរវកម� និងសំេណើសំុ

កិច�សហការចុះ្រត�តពិនិត្យការអនុវត�កាតព�កិច� របស់្រក�មហ៊នុវោយតៃម� និងភា� ក់ងោរអចលនវត�� 

• បានេរៀបចំលិខិតេស� ើសំុពិនិត្យ និង សេ្រមចេលើវ�ធានការស� ីពកីារេស� ើសំុឣជោ� បណ�្រគប់្រគងអចលនវត��របស់្រក�មហ៊ុន

អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន 

• បានេរៀបចំលិខិត្រក�មហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត�� និង្រក�មហ៊ុនវោយតៃម� និងភា� ក់ងោរអចលនវត�� ចូលរួមសិកា� សាលាតាម

្របព័ន�អនឡោញ  (Online via zoom) ស� ីពីការ្របឆំាងហិរ��ប្បទាន ដល់ការរ�កសាយភាយឣវុធមហា្របល័យ និងការអនុវត�

ទណ� កម�របស់អង�ការសហ្របជោជោត ិ

• បានេរៀបចំលិខិតជនូដំណឹងដល់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍលំេនៅឋានែដលគា� នឣជោ� បណ�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន ចំនួន៥១ គេ្រមាង 

ឱ្យមកដោកព់ាក្យេស� ើសំុឣជោ� បណ�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន 

• បានេរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបករណីសំេណើសំុពន្យោេពលៃនការដោក់ពាក្យេស� ើសំុឣជោ� បណ�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋានចំនួន ០៩ គេ្រមាង 

• បានេរៀបចំលិខិតជនូដំណឹងស� ីពីការប�្ឈប់សកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយពាណិជ�កម�លក ់និងការលក់លំេនៅឋាន េទៅដល់គេ្រមាង

អភិវឌ្ឍលំេនៅឋានែដលគា� នឣជោ� បណ�ចំនួន ១០ គេ្រមាង 
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• បានេផ�ើលិខិតអេ�� ើញចូលរួមកិច�្របជុំស� ពីីវឌ្ឍនភាពការងោរពាកព់័ន�្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េដើម្បីេ្រត�ម្របជុជំោមួយ

្រក�ម្រត�តពិនិត្យ (JG) របស់្រក�មការងោរហិរ��វត�� (FAFT) េទៅតាមសា� ប័ន ែដលពាក់ព័ន� 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំស� ីព ី“ការេលើកែលងពន�្របថោប់្រតា ៧% េលើសំណង់ែដលមានតៃម�េស� ើ ឬ ទាបជោង៧មឺុនដុលា� រ” េនៅ

ៃថ�ទី០២ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំ្របជុំពភិាក្សោសា� នភាពទផី្សោរអចលនវត��េនៅេខត�េសៀមរោប និងេខត�្រពះសីហនុ េនៅ ៃថ�ទី០៩ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ 

• បាន្របជុំផ្សព�ផ្សោយ្របកាសេលខ ០៨៩ សហវ. ្របក ស�ពីីការ្រគប់្រគងឣជីវកម�អភិវឌ្ឍអចលនវត�� េនៅេខត�េពាធិ៍សាត ់

េខត�សា� យេរៀង និងេខត�ៃ្រពែវង 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍េ្រប�បេធៀបតៃម�ជលួដីធ� ីនិងលំេនៅឋានរវោង្រតមីាសទី០១ និង្រតមីាស ទី០២ ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពកីារជបួ្របជុំពភិាក្សោជោមួយអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរេលើប�� ្របឈមក��ងការ្រគប់្រគងឣជីវកម�

អចលនវត�� 

• បានេរៀបចំប�� ីេឈា� ះគេ្រមាងអភិវឌ្ឍដីឡ�ត៍ ែដលគា� នឣជោ� បណ�ពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�� េដើម្បីេ្រត�មចុះ្រត�តពិនិត្យ 

និងអេ�� ើញមកេស� ើសំុឣជោ� បណ� 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំេលើេសចក�្ីរពាងច្បាប់ស�ពី ី“ការ្រគប់្រគងឣជីវកម� និងេសវោកម�អចលនវត��” កាលពីៃថ�ទី ១៦ ែខមិថុនោ 

ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល “ស�ពីកីាតព�កិច�ស្រមាប់អ�កកាន់ឣជោ� បណ�ប��  ំនិងអ�កទទលួ្របាតិេភាគេដោយអនុប្បទាន” 

នោៃថ�ទី២៣ ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ 

• បាន្របជុំវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពីការដោក់ទណ� កម�ហិរ��វត�� េលើេគាលេដៅពាក់ពន័�ៃនការរ�កសាយភាយឣវុធ (CPF) 

្របេទសកម��ជោ 

• បាន្របជុំពភិាក្សោជោមួយ World Bank ស� ីព ី “របាយការណ៍ផលប៉ះពាល់ៃនវ�បត�កិូវ�ដ-១៩” េនៅៃថ�ទី០៦ ែខតលុា ឆា� ំ

២០២០ 

• បាន្របជុំផ្សព�ផ្សោយ្របកាសេលខ ០៨៩ សហវ. ្របក ស�ពីកីារ្រគប់្រគងឣជីវកម�អភិវឌ្ឍអចលនវត�� េនៅៃថ�ទី២២ ែខតលុា 

ឆា� ំ២០២០ េនៅេខត�កំពងច់ាម 

• បានចុះ្រត�តពនិិត្យេលើការអនុវត�តាមេសៀវេភៅបន��ក និងលក�ខណ� ៃនឣជោ� បណ�របស់្រក�មហ៊ុន វោយតៃម� និងភា� ក់ងោរ

អចលនវត�� ្រពមទាងំជ្រម�ញឣជីវកម�ែដលមិនទាន់មានឣជោ� បណ�េនៅេខត� ្រពះសីហនុ និងេខត�េសៀមរោប 

• ចុះតាមដោន្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពឣជីវកម�ទទលួប��  ំ និងទទលួ្របាតិេភាគេដោយអនុប្បទាន េនៅក��ងេខត�កពំង់ស�  ឺ េខត�

េកាះកុង េខត�បាត់ដំបង និងបនោ� យមានជ័យ 

• បានចុះតាមដោន្រត�តពនិិត្យ នឹងព្រងងឹសមត�ភាពម�ន�ជីនំោញេលើការអនុវត�្របកាសេលខ ០៣០ សហវ.្របករបស់មន�ីរ

េសដ�កចិ� និងហិរ��វត��េខត�្រពះវ�ហារ េខត�ែកប េខត�តាែកវ និងេខត�កំពត 

• ចុះេបសកកម�្រសាវ្រជោវ ្រត�តពនិិត្យ និងែណនំោមា� ស់ឣជីវកម�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន ឣជីវកម� េសវោកម� និងវោយតៃម�អចលនវត�� 

និងឣជីវកម�ទទលួប��  ំ និង្របាតិេភាគេដោយអនុប្បទាន េនៅេខត� កពំង់ស�  ឺ េខត�្រពះសីហនុ េខត�េពាធិ៍សាត ់ េខត�បាត-់

ដំបង េខត�កំពង់ធ ំេខត�េសៀមរោប េខត�បនោ� យមានជយ័ េខត�កពំងច់ាម េខត�ត្ប�ងឃ�� ំ េខត�ែកប និងេខត�កំពត 
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• ចូលរួមកិច�្របជុំផោ� ល់ជោមួយ្រក�មការងោរ្រត�តពិនិត្យរួមគា� ៃន្របេទសឣសីុប៉ាសីុហ�កិ អពំីកិច�សហ្របតិបត�កិារអន�រជោត ិ

(ICRG-JG)ែដល្រប្រពឹត�េទៅេនៅទី្រក�ងេប៉កំាង ្របេទសចិន េនៅៃថ�ទី១៥ ដល់ៃថ�ទី២៤ ែខមករោ ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួមក��ងជំនបួសំែដងការគរួសមនិងេគារពសំុអនុសាសន៍ដឹកនំោការងោរអំពីវ�ស័យអចលនវត�� របស់សមាគមអ�ក

ជំនោញអចលនវត��កម��ជោ កាលពីៃថ�ទី១៩ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ 

• ចូលរួម្របជុំពភិាក្សោពេិ្រគាះេយោបល់េលើ ''ការ្រគប់្រគងសា� នភាពវ�ស័យអចលនវត��េនៅកម��ជោ'' កាលពៃីថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ

២០២០ 

• បានចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លត្រមងទ់ិសស្រមាប់ម�ន�រីោជការេនៅវ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហរិ��វត�� ៃន ្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ�� វត�� កាលពីៃថ�ទី២៤-២៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ 

• ចូលរួម្របជុំពភិាក្សោការងោរ្របចំា្រតមីាស ស� ីពកីារអនុវត�ែផនការសកម�ភាព ICRG/JG និងែផនការសកម�ភាពៃន 

National Strategy on AML/CFT 2019-2023 ដឹកនំោេដោយ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន�ី កាលពី

ៃថ�ទី២៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួមក��ងការផ�ល់មតិេយោបល់េលើ Framework ស�ពីីការដោក់េទាសទណ� េលើវ�ស័យកាសីុណូ និងអចលន្រទព្យ ែដល

បានផ��ចេផ�ើមេដោយអង�ភាពេសុើបការហិរ��វត��កម��ជោ 

• បាន្របជុំេរៀបចំចង្រកងេសចក�ី្រពាង្របកាស្រកមសីលធម៌វ�ជោ� ជីវៈស្រមាប់អ�កកាន់ឣជោ� បណ�ទទលួប��  ំ និងទទលួ្របាតិ

េភាគេដោយអនុប្បទាន 

• បានចូលរួម្របជុំរវោង AMROជោមួយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់, មន�ីរេរៀបចំ ែដនដី នគរូបនីយកម� 

សំណង់ និងសុរ�េយោដី ធនោគារជោតិៃនកម��ជោ និងសមាគមអ�កអភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន េដើម្បី្របមូលទិន�ន័យស្រមាប់េរៀបចំេធ�ើ 

សន�ស្សន៍តៃម�ផ�ះ និងដី េនៅកម��ជោ 

• បានចូលរួមសិកា� សាលា (Video Conference) របស់ CBRE ស� ីពទីិដ�ភាពទីផ្សោអចលនវត��េនៅកម��ជោ 

• បានចូលរួមសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់ស្រមាប់ការ្រសាវ្រជោវវ�ស័យបេច�កវ�ទ្យោហិរ��វត��នោៃថ�ទី២៨ ែខឧសភា ឆា� ំ

២០២០ តាមរយៈ Zoom Video Conference 

• បានចូលរួមសិកា� សាលាតាមរយៈ្របព័ន� Video Conference ស� ីពីការវ�និេយោគ ក��ងទីផ្សោរលំេនៅឋានេនៅទ្ីរក�ងបាងកក

បនោ� ប់ពីជងំកឺូវ�ត-១៩ 

• ចូលរួម្របជុំស� ីពកីារេរៀបចំែផនការសកម�ភាពការងោរអនុវត�ច្បាប់ស� ីពីការ្របឆំាងហិរ��ប្បទាន ដល់ការរ�កសាយភាយ

ឣវុធមហា្របល័យ េនៅ្រកសួងមហាៃផ�េនៅៃថ�ទី៩ ែខកក�ដោ ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួមជោវោលគ�ិនសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយ្របកាសស� ីព ី “ការ្រគប់្រគងឣជីវកម�អភិវឌ្ឍ អចលនវត��” កាលពីៃថ�ទ២ី២ 

ែខកក�ដោ ឆា� ំ២០២០ េនៅសាលាេខត�កណោ� ល 

• បានចូលរួមកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយោបល់េលើេសចក�្ីរពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពី ្រកមសីលធម៌ម�ន�មីានសមត�កិច�ក��ងការសិក្សោេរៀបចំ 

អនុវត� និង្រគប់្រគងគេ្រមាងេហដោ� រចនោសម�័ន�រូបវ�ន�សាធារណៈ េនៅៃថ�ទី ២៤ ែខកក�ដោ ឆា� ំ២០២០ េនៅសណោ� គារសាន់េវ� 

ភ�ំេពញ 
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• បានចូលរួម្របជុពំិភាក្សោជោមួយអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ េលើប�� ្របឈមក��ងការ្រគង់្រគងឣជីវកម�អភិវឌ្ឍអចលនវត�� េនៅ

ៃថ�ទី០៤ ែខសីហា ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួម្របជុពំិភាក្សោអពំីវឌ្ឍនភាពការងោរែដលបានអនុវត�ជោមួយ្រក�មហ៊ុនតណំោង (AMRO) អពំបី�� ្របឈមការ

្របមូល និងវ�ភាគទិន�ន័យវ�ស័យអចលនវត�� 

• បានចូលរួមកិច�្របជុំពភិាក្សោការងោរ្របចំា្រតមីាសទី១ និង្រតីមាសទី២ ឆា� ំ២០២០ ស� ីពកីារអនុវត� ែផនការសកម�ភាព របស់

្រក�មការងោរហិរ��វត�� (FATF) ស្រមាប់កម��ជោក��ងការដកខ��នេចញពបី�� ី ្របេផះ និងយទុ�សា�ស�ជោតិ្របឆំាងការសមា� ត

្របាក់និងហិរ��ប្បទានេភរវកម�ឆា� ំ២០១៩-២០២៣ 

• ចូលរួម្របជុំតាម Video conference ជោមួយ្រក�ម្របេទសឣសីុប៉ាសីុហ�កិស� ីពកីារសមា� ត្របាក់ (APG) ស� ីពជីំនួយ

បេច�កេទស និងការបណ�� ះបណោ� ល (TA &T) ស្រមាប់កម��ជោ កាលពីៃថ�ទី ១៤ ែខសីហា ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួមកិច�្របជុំពាក់ព័ន�និងជំនបួពិភាក្សោជោមួយ្រក�មការងោរបេច�កេទស េដើម្បពីភិាក្សោពលីទ�ភាពចូលរួមក��ងការ

េរៀបចំការចុះប��ឣីជីវកម� តាម្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព៍តម៌ាន (IT Platform) ដំណោក់កាលទី២ នោៃថ�ទី២៥ ែខសីហា ឆា� ំ

២០២០ 

• បានចូលរួម្របជុពំិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីព ី“ការ្រគប់្រគងឣជីវកម� និងេសវោកម� អចលនវត��” 

• បានចូលរួមកិច�្របជុ ំVirtual Face-to-Face ជោមួយ្រក�មការងោរ្រត�តពិនិត្យរួមគា� ៃន្របេទស ឣសីុប៉ាសីុហ�ិកអពំីកិច�សហ

្របតិបត�កិារអន�រជោត ិ(ICRG-JG) កាលពីៃថ�ទី១៤ ែខក��  ឆា� ំ ២០២០ េនៅ NBC 

• បានចូលរួមកិច�្របជុំពភិាក្សោេលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី “ការដោកទ់ណ� កម�ខោងវ�ន័យចំេពាះ បុគ�លរោយការណ៍ែដលមិន

្របតិបត�ិតាមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិស� ីពកីារ្របឆំាងការសមា� ត្របាក ់និងហិរ��ប្បទានេភរវកម� 

• ចូលរួម្របជុំជំនបួសំែដងការគរួសមជោមួយសមាគមអ�កអភិវឌ្ឍដីឡ�ត៍ េនៅៃថ�ទ៨ី ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួមកិច�្របជុំតាម Video Conference រវោងអន�រ្រកសួង-សា� ប័ន ជោមួយតំណោង JG េដើម្បីពភិាក្សោេលើេសចក�ី

សេ្រមចរបស់ FATF និងពិភាក្សោេលើចំណចុសកម�ភាពែដលនឹងខិតជិត ដល់ការកំណត ់េនៅៃថ�ទី០៤ ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួម្របជុំ Video Conference ៃន្រក�មការងោរអន�រ្រកសួងេដើម្បីេ្រត�មចេម�ើយស្រមាប់្របជុ ំVirtual Face to Face 

meeting េនៅៃថ�ទី២០ ែខវ�ច�កិា ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួម្របជុជំោមួយ World Bank ស� ីពីការេរៀបចំែផនការស្រមាប់អនុវត�កិច�ការចំាបាច់ក��ង េពលមានវ�បិត� ឬឣសន�

េផ្សងៗ េនៅៃថ�ទី២៣ ែខវ�ចិ�កា ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួម្របជុពំិភាក្សោការងោររបស់សា� ប័នេ្រកាមឱវោទរបស់្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�� ស� ីពី វឌ្ឍនភាពការអនុវត�

សកម�ភាព ICRG-JG និងែផនការសកម�ភាពៃន National Strategy on AML/CFT 2019-2023 

• ចូលរួមសិកា� សាលាតាម្របព័ន�អនឡោញ (online via zoom) ស� ពីកីារ្របឆំាងហិរ��ប្បទានដល់ ការរ�កសាយភាយឣវុធ

មហា្របល័យ និងការអនុវត�ទណ� កម�របស់អង�ការសហ្របជោជោតិែដល េរៀបចំេដោយ្រកសួងមហាៃផ� ៃន្របេទសកម��ជោ 

សហការជោមួយវ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវេលើការការពារសន�ិសុខរបស់ច្រកភពអង់េគ�សេនៅៃថ�ទ១ី៣ ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ 
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• ចូលរួមសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយច្បាប់ស� ីពីការ្របឆំាងការសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទានេភរវកម� និងច្បាប់ស� ីពីការ្របឆំាង

ហិរ��ប្បទានដល់ការរ�កសាយភាយឣវុធមហា្របល័យ េរៀបចំេដោយអង�ភាពេសុើបការហរិ��វត��កម��ជោ សហការជោមួយ

្រកសួងមហាៃផ� និង្រកសួងយតុ�ិធម៌ េនៅៃថ�ទី២៧ ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួម្របជុជំោមួយ្របតិភូៃនអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរអពំកីារអនុវត�ែផនការសកម�ភាពលម�ិតេលើការផោ� ស់ប��រពត័៌មាន

តាមសំេណើស្រមាប់ការវោយតៃម�សមាជកិភាពកម��ជោពីេវទកិាសកល ស�ពីីតមា� ភាពនិងការផោ� ស់ប��រពត័ម៌ានេដើម្បីេគាល

បំណងពន� េនៅៃថ�ទី២៣ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០ 

• បានចូលរួមសិកា� សាលាស�ពីកីារដោកទ់ណ� កម�េលើេគាលេដៅពាកព់័ន�នឹងការអនុវត�ច្បាប់ស� ីពីការ្របឆំាងហិរ��ប្បទានដល់

ការរ�កសាយភាយឣវុធមហា្របល័យេនៅៃថ�ទី១៧-១៨ែខវ�ច�កិា ឆា� ំ២០២០ 

• បានចាត់ប���នម�ន�តីំណោង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ចំនួន ០៤ រូប េដើម្បីចូលរួមសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយច្បាប់ស�ពីកីារ

្របឆំាងការសមា� ត្របាក់និងហរិ��ប្បទានេភរវកម� និងច្បាប់ស� ីពីការ្របឆំាងហិរ��ប្បទានដល់ការរ�កសាយភាយឣវុធមហា

្របល័យ ែដលនឹង្រប្រពតឹ�េទៅេនៅៃថ�ទី២៧ ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ េនៅសណោ� គារសូហ�ីែតលភ�ំេពញភូគី្រតា 

• បានពិនិត្យេលើ Policy & Procedure ែដល្រក�មហ៊ុនវោយតៃម� និងភា� ក់ងោរអចលនវត��ផ�ល់ជនូ។ 
 

១.៣. ការ្រគប់្រគងអភិវឌ្ឍវ�ស័យគណេនយ្យនិងសវនកម� 

• ការងោរបេច�កេទស៖ ការអភិវឌ្ឍនិងបច��ប្បន�ភាពស�ង់ដោគណេនយ្យ និងស�ង់ដោសវនកម� 

o ស�ង់ដោរគណេនយ្យ 

 េរៀបចំេសចក�ី្រពាងយុទ�សា�ស�ស� ីពីការអនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ មូលដោ� នបង�រ ឆា� ំ២០១៩-

២០៣១ រួចរោល់ និងេ្រត�មដោក់ឆ�ងកិច�្របជុំចុងេ្រកាយជោមួយថោ� ក់ដឹកនំោ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េដើម្បពីិនិត្យ 

សេ្រមច និងដោក់ឱ្យអនុវត� 

 េរៀបចំេសចក�ី្រពាង្រកបខណ� ទស្សនោទានស្រមាប់រោយការណ៍ហិរ��វត��សាធារណៈកម��ជោ និងបានេរៀបចំកិច�្របជុំ

ពិេ្រគាះេយោបល់ ជោមួយសា� ប័នសាធារណៈពាក់ពន័� បានចំនួន ០១ េលើក 

 េចញេសចក�ីជនូដំណឹងស�ពីីការអនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ មូលដោ� នសាច់្របាក់ ស្រមាប់គេ្រមាង

ហិរ��ប្បទានពីៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ ែដលបាន្របកាសដោកឱ់្យអនុវត�កាលពីៃថ�ទី២៨ ែខមករោ ឆា� ំ២០២០ និងបានេរៀបចំ

េសចក�ី្រពាងេគាលការណ៍ែណនំោស� ីពកីារអនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោមូលដោ� នសាច់្របាក ់ ស្រមាប់

គេ្រមាងហិរ��ប្បទានពីៃដគអូភិវឌ្ឍន៍  

 េរៀបចំរួចេសចក�ី្រពាងស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈស� ីពីផលរបរពី្របតិបត�ិការេដោះដូរនិងបានេធ�ើការបកែ្របេសចក�ី

្រពាងស�ង់ដោេនះ    ពភីាសាអង់េគ�ស   មកជោេខមរភាសា   និងេរៀបចំកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយោបល់ជោសាធារណៈ 

ជោមួយសា� ប័នសាធារណៈពាកព់័ន� បានចំនួន ០១ េលើក និងទទលួបានការសេ្រមចឯកភាពេលើការដោក់ឱ្យអនុវត�េនៅ

ក��ងកិច�្របជុំេលើកទី១៧ របស់្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ ឣណត�ិទី៥ 

 េរៀបចំេសចក�ី្រពាងស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈស� ីពី ្រទព្យ េរោងច្រក និងបរ�កា� រ និងបានបកែ្របេសចក�ី្រពាងស�ង់ដោ

េនះ ពីភាសាអង់េគ�ស មកជោេខមរភាសា និងបានេរៀបចំកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយោបល់ជោសាធារណៈ ជោមួយសា� ប័ន

សាធារណៈពាកព់័ន� បានចំននួ ០១ េលើក  
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 េរៀបចំេសចក�ី្រពាងស�ងដ់ោគណេនយ្យស្រមាប់្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាល និងេរៀបចំកចិ�្របជុំបេច�កេទស េដើម្បី

េ្រជើសេរ�សស�ង់ដោឣទភិាពេចញពីស�ង់ដោគណេនយ្យអន�រជោតិស្រមាប់វ�ស័យសាធារណៈមូលដោ� នបង�រ (Accrual 

Basis IPSAS) េដើម្បីកំណតជ់ោស�ង់ដោគណេនយ្យស្រមាប់្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាល បានចំនួន ១១ េលើក និង

បានេរៀបចំប�� ីស�ងដ់ោថ�ីេដើម្បីកំណតជ់ោស�ង់ដោគណេនយ្យស្រមាប់្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាល 

 េរៀបចំេសចក�ី្រពាងស�ងដ់ោរបាយការណ៍ហិរ��វត��កម��ជោស្រមាប់អង�ភាពមិនែស�ងរក្របាកចំ់េណញ (ក្រមិត ២) និង

បានេរៀបចំកិច�្របជុំបេច�កេទស បានចំនួន ១១ ែផ�ក និងបានេរៀបចំកិច�្របជុំ ជោមួយអ�កវ�ជោ� ជីវៈ  បានចំនួន  ០១  

េលើក  និងបានដោក់េសចក�្ីរពាងស�ង់ដោេនះឆ�ងកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយោបល់ ជោមួយតណំោងអង�ការគណៈកមា� ធកិារ

សហ្របតិបត�កិារេដើម្បីកម��ជោ (CCC) ែដលមានសមាជកិចូលរួមចំនួន ៨០ រូប បានចំនួន ០១ េលើក 

 េរៀបចំេសចក�ី្រពាងស�ងដ់ោគណេនយ្យសាម��ស្រមាប់សហ្រគាស និងបានេរៀបចំកចិ�្របជុំពិេ្រគាះេយោបល់តាម

្របព័ន�អនឡោញ ជោមួយអ�កវ�ជោ� ជីវៈ និងភាគពីាកព់័ន�ដូចជោ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ និងសម�័ន�សមាគមសហ្រគាស

ធុនតចូនិងមធ្យមកម��ជោ  បានចំននួ៨េលើក និងបានេរៀបចំេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពកីារដោកឱ់្យអនុវត�ស�ង់ដោ

គណេនយ្យសាម��ស្រមាប់សហ្រគាសនិងបានេរៀបចំតារោងេ្រប�បេធៀបរវោងេសចក�ី្រពាងស�ង់ដោគណេនយ្យ

សាម�� ស្រមាប់សហ្រគាស និងស�ងដ់ោ CIFRS for SMEs 

o ស�ង់ដោសវនកម�៖  

 េរៀបេរៀងឯកសារនិងសិក្សោ្រសាវ្រជោវស� ីពយីន�ការ្រត�តពិនិត្យការអនុវត�ស�ងដ់ោគណេនយ្យ និងសវនកម� 

• ការងោរអនុេលាមភាព និង្រត�តពិនិត្យ  

o បាន្រគប់្រគងទិន�ន័យ្រក�មហ៊នុគណេនយ្យនិងសវនកម� ្រពមទាងំសវនករបានគតហ់�ត់៖ 
 

សា� នភាពៃន្រក�មហ៊នុ្របកបវ�ជោ� ជវីៈគណេនយ្យ នងិសវនកម� ែដលមានការអន�ុ� ត 

ល.រ ្របេភទ្រក�មហ៊នុ មានសពុលភាព កពំងុដោកព់ាក្យេស� ើសុបំន� ចនំនួ 

១ ្រក�មហ៊ុនគណេនយ្យ ០៣ ០២ ០៥ 

២ ្រក�មហ៊នុសវនកម� ៤៨ ០១ ៤៩ 

សរបុ ៥១ ០៣ ៥៤ 

 

គណេនយ្យករ នងិសវនករ ជោជនជោតែិខ�រ មានសទិ�ចិះុហត�េលខោេលើរបាយការណ ៍

ល.រ ្របេភទ បានអន�ុ� ត កពំងុដោកព់ាក្យេស� ើសុបំន� ចនំនួ 

១ គណេនយ្យករ ០២ ០ ០២ 

២ សវនករ ៤៤ ០ ៤៤ 

សរបុ ៤៦ ០ ៤៦ 
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គណេនយ្យករ នងិសវនករ ជោជនបរេទសមានសទិ�ចិះុហត�េលខោេលើរបាយការណ ៍

ល.រ ្របេភទ បានអន�ុ� ត កពំងុដោកព់ាក្យេស� ើសុបំន� ចនំនួ 

១ គណេនយ្យករ ០១ ០២ ០៣ 

២ សវនករ ៤៤ ០ ៤៤ 

សរបុ ៤៥ ០២ ៤៧ 
 

o បានេរៀបចំេសចក�្ីរពាងទ្រមងថ់�ីពាក្យេស� ើសំុឣជោ� បណ�្រសបតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដោ� នថ�ីៗ 

o បានេរៀបចំេសចក�្ីរពាងសន�ឹកឣជោ� បណ�្របកបវ�ជោ� ជីវៈគណេនយ្យនិងសវនកម�្រសបតាមច្បាប់និង្របកាសស�ពីីការ

្រគប់្រគងឣជោ� បណ�្របកបវ�ជោ� ជីវៈគណេនយ្យ និងសវនកម� 

o បានេរៀបចំកិច�សន្យោចង (េសៀវេភៅបន��ក) ស�ពីីលក�ខណ� អនុវត�ឣជោ� បណ�ស្រមាប់្រក�មហ៊ុន្របកប វ�ជោ� ជីវៈគណេនយ្យ 

និងសវនកម� 

o ការពិនិត្យអនុេលាមភាពៃនស�ង់ដោេដោយសហ្រគាស៖ បានទទលួនិងសិក្សោេលើរបាយការណ៍ហិរ��វត��របស់្រក�មហ៊ុន

អ�កជោប់ពន�មធ្យមចំននួ១០ ពពីន�ដោរ េដើម្បីពិនិត្យេលើអនុេលាមភាពកាតព�កិច�គណេនយ្យនិងសវនកម� តាមច្បាប់និង

បទប្ប��ត�ិជោធរមាន និងបានសិក្សោរួចេហើយចំនួន៥ 

o បានេរៀបចំេសចក�្ីរពាងកម�វ�ធឃីា� េំមើលរបាយការណ៍ហិរ��វត�� ស្រមាប់ពិនិត្យេមើលអនុេលាមភាពរបស់សហ្រគាស 

អង�ភាពមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ និង្រគឹះសា� នមី្រក�ហិរ��វត�� ្រសបតាមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិជោធរមាន 

o អនុវត�ការ្រត�តពិនិត្យគុណភាពសវនកម�៖ បានេធ�ើេលើ្រក�មហ៊ុនសវនកម�ចំនួន១២ ែដលក��ងេនោះមាន Follow up 

firms ៥ និង selected firms  ៧ 

o បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពីេសៀវេភៅែណនំោស�ពីកីារអនុវត�ការងោរសវនកម�ស្រមាប់្រក�មហ៊ុនសវនកម�ធុនតចូ 

និងមធ្យម (APM for SMPs)ចំននួ០១េលើក 

o បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពី AML & CFT ជនូដល់្រគ�បេងោ� លចំនួន០១េលើក។ 

• ការងោរផ្សព�ផ្សោយ និងអភិវឌ្ឍន៍វ�ជោ� ជីវៈ  

o េរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយច្បាប់ស� ីពីគណេនយ្យ និងសវនកម� ជនូនិស្សតិ សា�សា� ចារ្យ និងសាធារណជន ចំនួន ០១

េលើក  

o េរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយកាតព�កិច�គណេនយ្យ និងសវនកម�ជនូ្រក�មហ៊ុន ចំនួន៤េលើក  

o េរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយកាតព�កិច�គណេនយ្យ និងសវនកម�ជនូសមាគមឣជិវកម� ចំនួន២េលើក 

o បានចូលរួមជោមួយសមាគមសហ្រគាសធុនតចូនិងមធ្យម(FASMEC) ជោវោគ�ិនក��ងសិកា� សាលាស� ីពីការកសាងឣជីវកម�

្របកបេដោយភាពេជោគជយ័ ស្រមាប់សហ្រគាសធុនតចូ និងមធ្យមចំនួន៧ដង េនៅ េខត�េពាធិសាត ់បាត់ដំបង កពំងច់ាម 

កំពង់ស� ឺ ត្ប�ងឃ�� ំ ្រកេចះ កំពងធ់ំ។ 

• កិច�ការទនំោក់ទំនងអន�រជោត ិ

o បានចូលរួមកិច�្របជុ,ំ សិកា� សាលា និងេវទកិាតំបន់និងអន�រជោតិ ក��ងនោមជោសមាជកិរបស់អង�ការតំបន់និងអន�រជោតិក��ង

 វ�ស័យគណេនយ្យនិងសវនកម� ចំននួ ១៤ េលើក ក��ងេនោះកចិ�្របជុំសំខោន់ៗជោកាតព�កិច� មាន៖ 
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 កិច�្របជុំគណៈកម�ការស្រម�លេសវោកម�សាស៊ាន (CCS) និងគណៈកម�ស្រមបស្រម�លគណេនយ្យករជនំោញឣស៊ាន 

(ACPACC)  

 កិច�្របជុំេលើកទ៣ី៦ ស�ង់ដោអន�រជោតិស�ពីគីណេនយ្យនិងការរោយការណ៍ (ISAR Meeting) 

 កិច�្របជុំ្របចំាឆា� ំរបស់្រក�មអ�កកំណត់ស�ង់ដោឣសីុ-អេូសឣនី (AOSSG Annual Meeting) 

 កិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យគណេនយ្យ្រក�មហ៊ុនសាធារណៈ (PCOAB) 

 កិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់ោគណេនយ្យអន�រជោតិ (IASB) 

 កិច�្របជុំេលើកទី ២ របស់្របេទសជោសមាជិកៃនផ��វមួយ ែខ្ស្រកវោ�ត់មួយ (Belt and Road)។  

• ការអនុវត�ថវ�កា 

o ទិដ�ភាពែផ�កចំណូល (េសវោសាធារណៈ) 
 

ល.រ បរ�យោយ ច្បាបហ់រិ��វត�� (៛) លទ�ផល (៛) %េធៀបច្បាប ់
១ ចំណូលពីការបេង�ើតសហ្រគាស 1,500,000 600,000 40% 
២ ចំណូលពីឣជោ� បណ�ក��ង្រស�ក 45,000,000 48,600,000 108% 

សរបុ 46,500,000 49,200,000 106% 
 

១.៤. កិច�គាពំារសង�ម 

• បានេរៀបចំអនុ្រកឹត្យស� ីព ីការអនុវត�កម�វ�ធឧីបត�ម�សាច់្របាក់ជនូ្រគ�សារ្រកី្រក និងងោយរងេ្រគាះ ក��ងអំឡ�ងេពល្របយទុ�នឹង

ជំងកឺូវ�ដ-១៩ និងបានេគារពដោក់ជនូពិនិត្យ និងសេ្រមចចុះហត�េលខោ ដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់សេម�ចេតេជោនោយករដ�ម�ន� ី 

• បានេរៀបចំពធិី្របកាសដោក់ឱ្យដំេណើរការជោផ��វការ “កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាកជ់នូ្រគ�សារ្រក្ីរក និងងោយរងេ្រគាះ ក��ងអំឡ�ង

េពលជងំកឺូវ�ដ-១៩” េ្រកាមអធិបតភីាពដ៏ខ�ងខ់�ស់របស់ សេម�ចេតេជោនោយករដ�ម�ន� ី េនៅវ�មានសន�ភិាព កាលពីៃថ�ទី២៤ 

ែខមិថុនោ ឆា� ំ ២០២០ 

• បានេរៀបចំេសចក�ីសេ្រមចស� ីពី ការអនុវត�កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាកជ់នូ្រគ�សារ្រក្ីរក និងងោយរងេ្រគាះ ក��ងអំឡ�ងេពល

្របយុទ�នឹងជងំកឺូវ�ដ-១៩ ស្រមាប់ជុំទី១, ទី២, ទ៣ី និងទី៤  

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់ស�ពី ី “ការេរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍ្រកបខណ� កិច�គំាពារសង�ម េដើម្បីេឆ�ើយតបនឹងេ្រគាះ

ឣសន� (Shock-Responsive Social Protection Framework “SRSP”) 

• បានេធ�ើសវនកម�កម�វ�ធ ី (Program Auditing) ស្រមាប់កម�វ�ធីផ�ល់ឣហារតាមសាលាេរៀនេដោយេ្របើ្របាស់កសិផលក��ង

សហគមន៍ ែដលបានអនុវត�េដោយ្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡោ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលៃនកិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោជោតគំិាពារសង�មេលើកទ៤ី េគារពជនូសេម�ចេតេជោនោយករដ�ម�ន� ី 

• បានប��ប់ការចង្រកងឯកសារ “យន�ការជំនួយសង�ម ក��ងអឡំ�ងេពល្របយុទ�នឹងជងំកឺូវ�ដ-១៩៖ កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាក់

ជនូ្រគ�សារ្រកី្រក និងងោយរងេ្រគាះ”  

• បានេរៀបចំតារោងទិន�ន័យចំននួមូលដោ� នសុខោភិបាលសាធារណៈ េនៅតាមឃុ ំសងោ� ត ់្រក�ង ្រស�ក ខណ�  រោជធានីេខត�ទទូាងំ

្របេទស និងេរៀបចំប�� ីទំនោកទ់ំនងព័តម៌ានៃនអ�កអនុវត� និងអ�កគំា្រទអនុវត�កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាកជ់នូ�ស�មីានៃផ�េពាះ 

េដើម្បីតាមដោន និងវោយតៃម�ការអនុវត�កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាកជ់នូ�ស�មីានៃផ�េពាះ និងកមុារឣយុេ្រកាម២ឆា� ំ 

• បានប��ប់េសចក�ី្រពាង្រពះរោជ្រកតឹ្យស�ពី ី“របបេសាធនស្រមាប់បុគ�ល ែដលស�តិេនៅក��ងវ�ស័យសាធារណៈ”  
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• េសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពី ី“ការ្រគប់្រគង និងការ្រត�តពិនិត្យ្របតិបត�កិារសន�ិសុខសង�ម” 

• បានចុះអេង�ត និង្រត�តពនិិត្យការេ្របើ្របាស់េសវោមូលនិធសិមធម៌សុខោភិបាល េនៅមូលដោ� នសុខោភិបាលក��ងបណោ� េខត�

េគាលេដៅចំនួន៦គ ឺេខត�កពំងធ់ ំេសៀមរោប បាត់ដំបង ៃ្រពែវង កពំង់ចាម និងេខត�ត្ប�ងឃ��  ំ

• បានែកស្រម�លេសចក�្ីរពាងអនុ្រកតឹ្យស� ីពកីារកំណតអ់្រតាភាគទាន ែបបបទ និងនីតិវ�ធីៃនការបងភ់ាគទានរបបសន�ិសុខ

សង�មែផ�កហានិភ័យការងោរស្រមាប់បុគ�លៃនវ�ស័យសាធារណៈតាមសា� រតីៃនកិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោជោតិគំាពារសង�មេលើកទ៤ី 

• បានេរៀបចំេសចក�ីសេ្រមចស� ីពីការែតងតំាងសមាសភាពអនុគណៈកមា� ធិការជំនួយសង�ម 

• បានេរៀបចំែកស្រម�លបែន�ម Term of References េទៅក��ងេសចក�្ីរពាងអនុស្សរណៈៃនការេយោគយល់គា� េលើយន�ការ

ស្រមបស្រម�លរវោងរោជរដោ� ភិបាលកម��ជោជោមួយៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ក��ង្របព័ន�គំាពារសង�ម  

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាថោ� ក់ជោតិស� ីព ី“្រកបខណ� េគាលនេយោបាយជោតគំិាពារសង�ម ២០១៦-២០២៥” េនៅេខត�េសៀមរោប 

• បានេរៀបចំេសៀវេភៅែណនំោស�ពីីយន�ការតាមដោន និងវោយតៃម�្របព័ន�គំាពារសង�ម និងេសចក�ីសេ្រមច ស� ីពកីារដោក់ឱ្យអនុវត�

យន�ការតាមដោន និងវោយតៃម�្របព័ន�គំាពារសង�ម 

• បានេរៀបចំ េសចក�្ីរពាងទស្សទានៃនគេ្រមាងសាកល្បងស្រមាប់ការេធ�ើសុខដុមនីយកម�្របព័ន�ធានោរោ�ប់រងសុខភាពសង�ម 

(Pilot Project Concept Paper) ក��ងក្រមិតបេច�កេទស 

• បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពីការ្រគប់្រគងគេ្រមាង (Project Management Training) េលើកទី១ 

• បានដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់និមិត�ស�� គំាពារសង�មេនៅេលើ្រគប់ឧបករណ៍ផ្សព�ផ្សោយការេបាះផ្សោយ និងការផ្សព�ផ្សោយនោនោែដល

មានកំណត់ក��ង្រកបខណ� េគាលនេយោបាយជោតិគំាពារសង�ម។ បែន�មពីេលើេនះេទៀត អគ�េលខោធកិារដោ� នកប៏ាន្របកាស

ដោក់ឱ្យដំេណើរការជោផ��វការេគហទំព័ររបស់្រក�ម្របឹក្សោជោតគំិាពារសង�មែដលមានឣសយដោ� ន https://nspc.gov.kh/ 

• បានបេង�ើតទពំ័រេហ�សបុ៊កផ��វការរួមមួយែដលមានេឈា� ះថោ “គំាពារសង�មកម��ជោ - Social Protection in Cambodia” 

ែដលមានសកម�ភាពយ៉ោងសកម�េដោយមានការបេងោ� ះរូបភាពក៍ដូចជោវ�េដអឃូ� ីបទាក់ទងនឹងសកម�ភាពនោនោេ្រកាមដំបូល

គំាពារសង�មកម��ជោ 

• បានេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ទំនោក់ទំនងេលើកម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាកជ់នូ្រគ�សារ្រក្ីរក និងងោយរងេ្រគាះក��ងអំឡ�ងេពល

្របយុទ�នឹងជងំកឺូវ�ដ-១៩ រួមមានផលិតវ�េដអឃូ� ីប, សារសេម�ង, រូបភាពផោ� ងំធ ំនិងបដោរូបភាព  

• បានេរៀបចំបទសមា� សន៍ចំនួន១៤ េលើក អពំីការអនុវត�្រកបខណ� េគាលនេយោបាយជោតគំិាពារសង�ម ជោមួយថោ� ក់ដឹកនំោៃន

អគ�េលខោធិការដោ� ន េដើម្បីផ្សព�ផ្សោយអំពី “្របព័ន�គំាពារសង�មកម��ជោ” តាមរយៈបណោ� ញសង�ម ក៏ដូចជោចាក់ផ្សោយតាមរយៈ

ទរូទស្សន៍ និងវ�ទ្យ�នោនោ 

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាបណ�� ះបណោ� លស� ីពី “ទនំោក់ទំនងសាធារណៈ និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម” ចំនួន០២ េលើក េដើម្បី

កសាងសមត�ភាពម�ន�ីបេងោ� លៃន្រកសួង-សា� ប័នពាកព់័ន�  

• បានេរៀបចំនីតិវ�ធ ី និងេផ�រថវ�កាជនូ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទា ស្រមាប់អនុវត� “កម�វ�ធីឧបត�ម�

សាច់្របាកជ់នូ្រគ�សារ្រក្ីរក និងងោយរងេ្រគាះ ក��ងអំឡ�ងេពល្របយុទ�នឹងជងំកឺូវ�ដ-១៩”។ 
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២. េគាលនេយោបាយ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង្រទព្យសម្បត�រិដ� 

 េគាលបំណងេគាលនេយោបាយទី២ របស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��គ ឺ“ព្រងងឹ និងបេង�ើនស័ក�ិសិទ�ភាព និង្របសិទ�ភាព 

ៃនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង្រទព្យសម្បត�រិដ�” េដោយមានកម� វ�ធីចំនួន០៣ និងអនុវត�កម�វ�ធចំីនួន១៤ គំា្រទ។ លទ�ផល 

ៃនការអនុវត�្របចំា១២ែខ  ឆា� ំ២០២០ ៃនេគាលបំណងេគាលនេយោបាយទី២ េនះ មានដូចក��ងរបាយការណ៍ខោងេ្រកាមេនះ៖ 

២.១. ការេកៀរគរចំណលូថវ�កាជោតិ និង្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

 ែផ�កខោងេ្រកាម ្រត�វបានអនុវត�េដោយអគ�នោយកដោ� នគយ និងរដោ� ករកម��ជោ និងអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ។ អគ�នោយកដោ� ន

គយនិងរដោ� ករកម��ជោ មានេបសកកម�សំខោន់ៗក��ងេនោះ៖ ១.ទទលួខុស្រត�វក��ងការ្រគប់្រគង ្រត�តពិនិត្យ និង្របមូលឣករ និងកៃ្រម

េផ្សងៗេលើទំនិញនំោេចញ ឬនំោចូល ្រសបតាមប្ប��ត� ិ ស� ពីីគយ ្រពមទាងំច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀតែដលពាកព់័ន�នឹងការនំោ

េចញ នំោចូល ការេធ�ើចរោចរ និងការេធ�ើសន�ធិិទំនិញ ២.ដោក់បទប្ប��ត�ិេលើការេធ�ើចរោចរ ការេធ�ើសន�ធិិ និងការដឹកជ���នឆ�ងកាត់ៃន

ទំនិញនំោេចញ ឬនំោចូល ៣. ជំរុញការបងោ� រ និងប�ងោ� បអំេពើេល�ើស និងអំេពើរតព់ន� ៤.ចូលរួមអនុវត�េគាលនេយោបាយពាណិជ�កម�

អន�រជោត ិៃន្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ ៥. ជំរុញអនុវត�តាមស�ង់ដោរអន�រជោត ិនិងឧត�មានុវត�ន៍ ែដលពាកព់័ន�នឹងការ្រត�តពនិិត្យគយ 

និងការស្រម�លពាណិជ�កម� ជោពិេសស ការអនុវត�េគាលនេយោបាយៃនកិច�ស្រម�លពាណិជ�កម� តាមរយៈការ្រគប់្រគងហានិភ័យ និង

ការេធ�ើស�យ័្របវត�កិម�គយ2

3។ េដោយែឡកអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ មានេបសកកម�សំខោន់ៗផងែដរ ក��ងេនោះ ៖ ១. ផ�ល់េសវោដល់អ�ក

ជោប់ពន�រួមមាន ការផ�ល់ព័ត៌មាន អប់រ� ពន្យល់ែណនំោ េដើម្បឱី្យអ�កជោប់ពន�្របតិបត�ិ្រតឹម្រត�វ តាមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិនោនោស� ីពពីន�ដោរ 

២. អនុវត�កម�វ�ធចីាប់បង�ំ េដោយេធ�ើសវនកម� ការអនុវត� វ�ធានការតងឹទារ អនុវត�េទាសទណ�  តាមការកំណតស់� ីពពីន�ដោរ ចំេពាះអ�ក

ជោប់ពន�ែដលមិនបាន្របតិបត�្ិរតឹម្រត�វតាមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិនោនោស�ពីពីន�ដោរ ៣. ្របមូលចំណូលពន� តាមការអនុវត�្រតឹម្រត�វ

នូវច្បាប់ និងបទប្ប��ត�និោនោស� ីពីពន�ដោរ និងបង្់រគប់្រគាន់ចូលថវ�កាជោតិ ៤. ផ�ល់េសវោ និងការអប់រ�អ�កជោប់ពន� េដើម្បធីានោឱ្យ

ច្បាប់នោនោស�ពីីពន�ដោរ ្រត�វបានេគារព និងអនុវត�្រតឹម្រត�វ ៥. អនុវត�កម�វ�ធចីាប់បង� ំ ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព មានការទទលួខុស

្រត�វខ�ស់ និងេស� ើភាពគា�  ចំេពាះអ�កជោប់ពន� ែដលមិនេគារពច្បាប់ និងបទប្ប��ត�សិ� ពីសីារេពើពន� ៦. អនុវត�េគាលការណ៍យុត�ធិម៌ក��ង

ការអនុវត�ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�និោនោស�ពីពីន�ដោរ េដើម្បបីេង�ើនជំេនឿទកុចិត� ចំេពាះរដ�បាលសារេពើពន� ៧. បន�យការចំណោយរបស់

រដ�បាលសារេពើពន� ក��ងការេរៀបចំកម�វ�ធី និងកិច�ដំេណើរការរបស់្រកសួង េធ�ើឱ្យមានភាពសាម�� ចំេពាះត្រម�វការេផ្សងៗ និងបន�យ

ចំណោយរបស់អ�កជោប់ពន� ៨.បេង�ើនសមត�ភាព ចំេណះដឹងដល់ម�ន�ីពន�ដោរជោ្របចំា េដើម្បបំីេពញការងោរឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ៩.បេង�ើន

្របសិទ�ភាពក��ងការ្រគប់្រគង តាមរយៈេគាលនេយោបាយ កចិ�ដំេណើរការការងោរ និង្របពន័�ការងោរ ែដលមានភាពច្បាស់លាស់ ទំេនើប 

និងមានការទទលួខុស្រត�វខ�ស់ចំេពាះការងោររបស់ខ��ន3

4។ ែផ�កេនះក៏ចូលរួមអនុវត�េដោយអគ�នោយកដោ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និង

ចំណូលមិនែមនសារេពើពន� 45។ ជោលទ�ផល អគ�នោយកដោ� នបានអនុវត� និងទទលួបានវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យកតស់មា� ល់ដូចខោងេ្រកាម៖  

២.១.១. ការេកៀរគរចណំលូសារេពើពន� 

  វ�ស័យគយ និងរដោ� ករកម��ជោ 

  

 
3 មា្រតា ៣០ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��  
4 មា្រតា ៣៥ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
5 មា្រតា ៤០ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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• ក��ងឆា� ំ២០២០ ចំណូលដុល ែដលគយ្របមូលបាន េបៀបេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ៖  

 

• ចំណូលតាម្រក�មទំនិញ 

o ចំណូលមុខទំនិញ្រក�មទី១ (ទំនិញច្រម�ះ)៖ មានចំនួន ២,៩៨៩.២៨ ប៊�លានេរៀល ថយចុះ ២១៨.២២ ប៊�លានេរៀល ឬ 

៦.៨០% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ ៣,២០៧.៥០ ប៊�លានេរៀល។ ចំណូលពីមុខទំនិញ្រក�មទី១េនះ 

េដើរតួនោទី្របមាណ ៣០.៥១% ៃនចំណូលសរុប។ 

o ចំណូលមុខទំនិញ្រក�មទី២ (យោនយន� និងេ្រគ�ងច្រក)៖ មានចំនួន ៤,០០៦.៤៦ ប៊�លានេរៀល ថយចុះ ២,៨៥៣.០១ ប៊�

លានេរៀល ឬ ៤១.៥៩% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ ៦,៨៥៩.៤៨ ប៊�លានេរៀល។ ចំណូលពីមុខទំនិញ

្រក�មទី២េនះ រួមចំែណក្របមាណ ៤០.៨៩% ៃនចំណូលសរុប។ ក��ងេនោះ តេួលខរថយន� និងេទាច្រកយោនយន�នំោចូល

េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ មានដូចខោងេ្រកាម៖ 

តារោងេ្រប�បេធៀបការនំោចលូរថយន� នងិេទាច្រកយោនយន� ឆា� ំ២០១៩ នងិឆា� ំ២០២០ 

មខុទនំញិ 

ឆា� ំ២០១៩ ឆា� ំ២០២០ %បែ្រមប្រម�ល 

ចនំនួ 

(េ្រគ�ង) 

្របាកព់ន�ឣករ 

(លានេរៀល) 

ចនំនួ 

(េ្រគ�ង) 

្របាកព់ន�ឣករ 

(លានេរៀល) 
ចនំនួ 

្របាកព់ន�

ឣករ 

រថយន� ១០៨,៨៨៩ ៦,១៣៩,៦៩៧ ៦៦,៥៨៥ ៣,៦០៨,៦៩៨ -៣៨.៨៥% 
-

៤១.២២% 

េទាច្រកយោនយន� ៥៥៣,៨៨៥ ៤៧៩,០៤៣ ៣៥៧,០៩៣ ២៤០,២៦២ 
-

៣៥.៥៣% 

-

៤៩.៨៥% 

 

o ចំណូលមុខទំនិញ្រក�មទី៣ (ផលិតផលេតលសិលា)៖ មានចំនួន ២,២៣៤.១០ ប៊�លានេរៀល េកើនេឡើង ៥៨.៨២ ប៊�លាន

េរៀល ឬ ២.៧០% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ ២,១៧៥.២៨ ប៊�លានេរៀល។ ចំណូលពីមុខទំនិញ្រក�មទី៣ 

េនះ ្រគបដណ� ប់្របមាណ ២២.៨០% ៃនចំណូលសរុប។ 

១២,៩៨៤.៧២ ប៊�លានេរៀល

៩,៧៩៨.៤២ ប៊�លានេរៀល

ឆា� ំ ២០១៩

ឆា� ំ ២០២០

ចំណូលគយ្របមលូបាន



25 

 

o ចំណូលមុខទំនិញ្រក�មទី៤ (េ្រគ�ងសំណង់)៖ មានចំនួន ៤៣៦.៥៧ ប៊�លានេរៀល ថយចុះ ១៧៦.៥១ ប៊�លានេរៀល ឬ 

២៨.៧៩% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ ៦១៣.០៨ ប៊�លានេរៀល។ ចំណូលពីមុខទំនិញ្រក�មទី៤ េនះ មាន

្របមាណ ៤.៤៥% ៃនចំណូលសរុប។ 

o កៃ្រមនិងចំណូលេផ្សងៗ៖ មានចំនួន ១៣២.០១ ប៊�លានេរៀល ថយចុះ ៣៣.៩៦ ប៊�លានេរៀល ឬ ២០.៤៦% េ្រប�បេធៀប

នឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ ១៦៥.៩៧ ប៊�លានេរៀល។ ចំណូលពីកៃ្រមនិងចំណូលេផ្សងៗេនះ មានចំនួន្របមាណ 

១.៣៥% ៃនចំណូលសរុប។ 

្រកាហ�កិេ្រប�បេធៀបចំណូលតាម្រក�មទំនិញ ឆា� ំ២០១៩ និងឆា� ំ២០២០ 
 

 

 

 

 

 

 

 

• ចំណូលតាម្របេភទពន�និងឣករ 

តារោងេ្រប�បេធៀបចណូំលតាម្របេភទពន�នងិឣករ ឆា� ំ២០១៩ នងិឆា� ំ២០២០  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

្របេភទពន� និងឣករ 
តួេលខចណំលូ (លានេរៀល) 

េ្រប�បេធៀប 
ឆា� ២ំ០១៩ ឆា� ២ំ០២០ 

ពន�គយ (ពន�នំោចូល) ២,៤០១,៤៨៩ ១,៧៨៨,០០៨ ២៥.៥៥% 

ឣករនំោេចញ ៤៨,៧៧៩ ២៣,៨០៧ ៥១.១៩% 

ឣករពិេសស (របបនំោចូល) ៥,៣៤៩,៣៥៤ ៣,៦៦២,៧៩០ ៣១.៥៣% 

ឣករេលើតៃម�បែន�ម VAT  ៤,៦៧០,៧៨៨ ៣,៧៨៤,៤៥៧ ១៨.៩៨% 

ឣករបែន�មេលើផលិតផលេ្របង (AT) ៣៨៤,៩១៥ ៤០៧,៣៤៦ ៥.៨៣% 

េផ្សងៗេទៀត ១៦៥,៩៦៨ ១៣២,០១១ ២០.៤៦% 

សរបុ ១៣,០២១,២៩៣ ៩,៧៩៨,៤១៩ ២៤.៧៥% 

24.63%

52.68%

16.71%

4.71% 1.27%
ឆា� ២ំ០១៩

30.51%

40.89%

22.80%

4.45% 1.35%
ឆា� ២ំ០២០

ទំនិញច្រម�ះ  យោនយន�និងេ្រគ�ងច្រក          ផលិតផលេតលសលិា      េ្រគ�ងសំណង ់   កៃ្រមេផ្សងៗ 
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្រកាហ�កិេ្រប�បេធៀបចណូំលតាម្របេភទពន�នងិឣករ ឆា� ំ២០១៩ នងិឆា� ំ២០២០ 

 

 

 

 

 

 

• ពន�និងឣករជោបន��ករបស់រដ�៖ ក��ងឆា� ំ២០២០ ពន�និងឣករជោបន��ករបស់រដ�មាន្របមាណ ១០,១១២.៩២ ប៊�លានេរៀល 

េកើនេឡើង ៥៥៦ ប៊�លានេរៀល ឬ ៥.៨២% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ ៩,៥៥៦.៩២ ប៊�លានេរៀល។ ក��ង

េនោះ  វ�ស័យវ�និេយោគកាត់េដរមាន្របមាណ ៤៦.៤៧% ៃនពន�ឣករបន��ករដ�សរុប ែដលមានចំនួន ៤,៦៩៩.៦៧ ប៊�

លានេរៀល ថយចុះ្របមាណ ៦១៤.១៤ ប៊�លានេរៀល ឬ ១១.៥៦% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ 

៥,៣១៣.៨១ ប៊�លានេរៀល។  វ�ស័យវ�និេយោគមិនែមនកាត់េដរមាន្របមាណ ៣៦.៤៣% ៃនពន�ឣករបន��ករដ�សរុប ែដលមាន

តេួលខ ៣,៦៨៣.៩២ ប៊�លានេរៀល េកើនេឡើង្របមាណ ៥២២.៩៩ ប៊�លានេរៀល ឬ ១៦.៥៥% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ 

ែដលមានចំនួន ៣,១៦០.៩៣ ប៊�លានេរៀល។ រ�ឯមុខស�� េផ្សងេទៀតដូចជោ ្រកសួងសា� ប័នរដ� អង�ការ សា� នទតូ និងជំនួយ

បរេទសជោេដើម មានចំនួន្របមាណ ១៧.១០% ៃនពន�ឣករបន��ករដ�សរុប ែដលមានតេួលខ ១,៧២៩.៣២ ប៊�លានេរៀល េកើន

េឡើង ៦៤៧.១៤ ប៊�លានេរៀល ្រត�វជោ ៥៩.៨០% េ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ ១,០៨២.១៨ ប៊�លានេរៀល។ ជោ

ការកត់សមា� ល់ ្របាក់ពន�និងឣករជោបន��ករបស់រដ�េនះមានទំហំ្របមាណ ១០៣% ៃនចំណូលពន�និងឣករែដល្របមូល

បានក��ងឆា� ំ២០២០។ 

្រកាហ�កិេ្រប�បេធៀបពន�នងិឣករជោបន��ករបសរ់ដ� ឆា� ំ២០១៩ នងិ ឆា� ំ២០២០ 

 

 

 

 

 

 
 

• ទំហំពាណិជ�កម� 

o ការនំោចូល៖ ទហំំពាណិជ�កម�ៃនការនំោចូលសរុបឆា� ំ២០២០ ែដលមានតៃម�សរុប្របមាណ ១៨,៩៣៨.៥៤ លានដុលា� រ

ឣេមរ�ក ថយចុះ្របមាណ ១,២៣៣.២៧ លានដុលា� រឣេមរ�ក ឬ ៦.១១% េបើេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ ែដលមានតេួលខ 

18.44%

0.37%

41.08%

35.87%

2.96% 1.27% ឆា� ២ំ០១៩

18.25%
0.24%

37.38%

38.62%

4.16%
1.35% ឆា� ២ំ០២០

46.47%36.43%

17.10% ឆា� ២ំ០២០
55.60%

33.07%

11.32% ឆា� ២ំ០១៩

 វ�និេយោគកាត់េដរ

 វ�និេយោគមិនែមន

កាត់េដរ
េផ្សងៗេទៀត

ពន�គយ  ឣករនំោេចញ   ឣករពិេសស     ឣករេលើតៃម�បែន�ម   ឣករបែន�មេលើផលិតផលេ្របង  េផ្សងៗេទៀត 
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២០,១៧១.៨១ លានដុលា� រឣេមរ�ក។ ក��ងេនោះ ទំហំពាណិជ�កម�នំោចូលៃនមុខទំនិញសំខោន់ៗមានការែ្រប្រប�ល

ដូចខោងេ្រកាម៖ 

(ឯកតា៖លានដុលា� រឣេមរ�ក) 

មខុទនំញិ ឆា� ំ២០១៩ ឆា� ំ២០២០ % បែ្រមប្រម�ល 

រថយន� ១,៥៩៣.១៧   ៩៧៨.៩៦  -៣៨.៥៥% 

េទាច្រកយោនយន� ២៧៨.២៨    ១៧៧.៥៦  -៣៦.១៩% 

ផលិតផលេតលសិលា ២,៣៦១.៩៣   ១,៨៧៩.៨៦  -២០.៤១% 

− េ្របងសាងំ ៤៥៩.២០  ៣៥៤.៨៤  -២២.៧៣% 

− េ្របងម៉ាសូ៊ត ៩៩០.៨១  ៧៣០.៨២  -២៦.២៤% 

− ផលិតផលេតលសិលាេផ្សង

េទៀត* 
៩១១.៩២ ៧៩៤.២០ -១២.៩១% 

េ្រគ�ងសំណង ់ ១,៦៩៤.០៩  ១,៣៨៦.៨០  -១៨.១៤% 

ទំនិញច្រម�ះ  ១៣,៨៤៤.៦៧   ១៤,១៨៥.៦០  ២.៤៦% 

សរបុ ២០,១៧១.៨១   ១៨,៩៣៨.៥៤  -៦.១១% 

*ផលិតផលេតលសលិាេផ្សងេទៀត រួមមាន េ្របងេខៅ� , េ្របងយន�េហាះ, ហា� ស និងធ្ប�ងថ� ជោេដើម។ 

o ការនំោេចញ៖ ទហំំពាណិជ�កម�ៃនការនំោេចញសរុបក��ងឆា� ំ២០២០ ែដលមានតៃម�សរុប្របមាណ ១៨,៣០១.៥០ លាន

ដុលា� រឣេមរ�ក េកើនេឡើង្របមាណ ២,៥៨៥.៣៧ លានដុលា� រឣេមរ�ក ្រត�វជោ ១៨.៨០% េបើេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ 

ែដលមានតេួលខ ១៥,៤០៥.៨៤ លានដុលា� រឣេមរ�ក។ ក��ងេនោះ ទំហំពាណិជ�កម� ៃនការនំោេចញផលិតផលសំខោន់ៗ

មានការែ្រប្រប�លដូចខោងេ្រកាម៖ 

 ការនំោេចញផលិតផលកាតេ់ដរក��ងឆា� ំ២០២០ ជោរួមមានការថយចុះ 

 ការនំោេចញផលិតផលមិនែមនកាត់េដរជោរួមមានការេកើនេឡើង ក��ងេនោះ៖ 

- កង់ េ្រគ�ងបំែណកេអឡិច្រត�និច-បង��ំែខ្សេភ�ើង អពំលូលម� ផលិតផលបា� ស�កិ និងផលិតផលេធ�ើពីេឈើមានការ

េកើនេឡើង 

- េ្រគ�ងបនោ� ស់រថយន� និងែស្បកសត�ែកៃច� មានការថយចុះ 

 ការនំោេចញអង�រ ្រស�វ េកៅសូ៊ និងកសិផលេផ្សងេទៀត ជោរួមមានការេកើនេឡើង។ 

 

(ជំនួបសែម�ងការគួរសម និងពភិាក្សោអំពកិីច�សហ្របតិបត�ិការរវោងអគរ និងសហពន័�នគរបាលអូ�សា� លី) 

នោ្រពឹកៃថ�ពុធ ១៣េកើត ែខអស្ស�ជ ឆា� ំជតូ េទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ ្រត�វនឹងៃថ�ទី៣០ ែខក��  ឆា� ំ២០២០ 
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តារោងេ្រប�បេធៀបការនំោេចញមខុទនំញិសខំោន់ៗ  ឆា� ំ២០១៩ នងិឆា� ំ២០២០ 

(ឯកតា៖លានដុលា� រឣេមរ�ក) 

មខុទនំញិ ឆា� ំ២០១៩ ឆា� ំ២០២០ % បែ្រមប្រម�ល 

I. ការនំោេចញរបស ់វ�នេិយោគកាតេ់ដរ 
− សេម��កបំពាក ់ ៨,២៦៦.៣១ ៧,៤៨៣.៨១ -៩.៤៧% 
− ែស្បកេជើង ១,២៦៤.៦២ ១,១២២.៩៩ -១១.២០% 
− វោយនភ័ណ� េផ្សងេទៀត ១,៣៦៩.៣០ ១,៣៧៤.៨២ ០.៤០% 

សរបុ I ១០,៩០០.២៣ ៩,៩៨១.៦២ -៨.៤៣% 

II. ការនំោេចញរបស ់វ�នេិយោគមនិែមនកាតេ់ដរ 
− េ្រគ�ងបំែណកេអឡិច្រត�និច 

(រួមទាងំបង��ំែខ្សេភ�ើង-បន�ះសូឡោ) 
៤៦៦.២៦ ៧៣៥.៧៤ ៥៧.៨០% 

− កង ់ ៤១៩.៤៨ ៥៣៤.០២ ២៧.៣០% 
− អំពលូលម� ២៣៣.៤៩ ៣៦៦.៣៣ ៥៦.៩០% 
− ផលិតផលពីបា� ស� កិ ២២៦.៨០ ៣០៣.០៣ ៣៣.៦១% 
− ែស្បកសត�ែកៃច� ២៩៦.៥៦ ២០៧.៩០ -២៩.៩០% 
− េឈើកុងបា� េក ១២៥.២៦ ១៨៦.៧១ ៤៩.០៧% 
− េឈើែកៃច�និងផលិតផលពីេឈើ ៩៥.៣៩ ១៧៦.៧៩ ៨៥.៣៣% 
− េ្រគ�ងបនោ� ស់រថយន� ១៧៥.៣០ ១៥៨.៥២ -៩.៥៧% 
− ផលិតផលេផ្សងេទៀត* ៤០៨.០៣ ៤៩៩.៩៤ ២២.៥៣% 

សរបុ II ២,៤៤៣.៧៧ ៣,១៦១.៩៥ ២៩.៣៩% 

III. ការនំោេចញេផ្សងេទៀត 
      ក. កសផិល 

− អង�រ ៤២០.១៣  ៤៧០.៥៩  ១២.០១% 
− ្រស�វ** ២៦១.៨២ ៤៦៥.៩២  ៧៧.៩៦% 
− ដំឡ�ងមី** ២៦៥.៩៩ ៣៦១.០១ ៣៥.៧២% 
− េកៅសូ៊ ១៤៥.៧៩  ១៥៤.២៥  ៥.៨០% 
− កសិផលេផ្សងេទៀត*** ២៩៨.៥៨  ៤១៣.២៣  ៣៨.៤០% 

សរបុ ១,៣៩២.៣១  ១,៨៦៥.០០  ៣៣.៩៥% 

      ខ. េផ្សងៗេទៀត  
− មាស ៣៨៧.៧៣ ៣,០១១.២៨ ៦៧៦.៦៥% 
− ស�រ ៦៥.៥៧ ៥២.៨៧ -១៩.៣៧% 
− ឣលុយមីញ៉�ម ១៩.៨៧ ២៧.១៨ ៣៦.៨២% 
− ដំណោប់ែផ�េឈើ ៨.៩៨ ២៣.៧៤ ១៦៤.២១% 
− េផ្សងេទៀត ១៨៧.៣៨ ១៧៧.៨៥ -៥.០៩% 

សរបុ ៦៦៩.៥៣ ៣,២៩២.៩៣ ៣៩១.៨៣% 
សរបុ III ២,០៦១.៨៤ ៥,១៥៧.៩៣ ១៥០.១៦% 

សរបុរមួ (I+II+III) ១៥,៤០៥.៨៤ ១៨,៣០១.៥០ ១៨.៨០% 
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*ចំេពាះផលិតផលេផ្សងេទៀតៃនវ�និេយោគមិនែមនកាត់េដររួមមានដូចជោ សា� ន់-ផលិតផលពីសា� ន់, េ្រគ�ងសងោ� រ�មមិនែមនេធ�ើពីេឈើ, ឆ័្រត, និង

េព្រជ ជោេដើម 

**តួេលខ្រស�វ និងដំឡ�ងមី ជោទំនិញនំោេចញែដលកត់្រតាេ្រកៅ្របព័ន� 

***កសិផលនំោេចញេផ្សងេទៀត ្រត�វបានកត់្រតាេ្រកៅ្របព័ន�ផង និងកត់្រតាផ��វការក��ង្របព័ន�ផងែដរ។ កសិផលនំោេចញេផ្សងេទៀតសំខោន់ៗ រួម

មាន េចក, ្រគាប់សា� យចន�,ី និងសា� យ ជោេដើម។ 
 

• ទំហំពាណិជ�កម�តាម្របេទសៃដគពូាណិជ�កម�៖ ទំហំពាណិជ�កម�នំោចូលនំោេចញទំនិញឆា� ំ២០២០ េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ 

េដោយេរៀបតាមលំដោប់ការនំោចូលពី ១០ ្របេទសខ�ស់ជោងេគ ដូចមានក��ងតារោងខោងេ្រកាម៖ 

 (ឯកតា៖លានដុលា� រឣេមរ�ក) 

ល.រ ្របេទស 

នំោចលូមកកម��ជោ នំោេចញពកីម��ជោ 
លេម��ងៃន 

ការនំោេចញនំោចលូ 

ឆា� ំ២០១៩ ឆា� ំ២០២០ ែ្រប្រប�ល ឆា� ំ២០១៩ 
ឆា� ំ

២០២០ 
ែ្រប្រប�ល ឆា� ំ២០១៩ ឆា� ំ២០២០ 

១ ចិន 7,550.4 7,031.8 -6.9% 1,004.1 1,088.3 8.4% -6,546.4 -5,943.5 

២ ៃថ 3,217.5 2,835.6 -11.9% 502.3 654.3 30.3% -2,715.3 -2,181.3 

៣ េវៀតណោម 2,715.9 2,633.8 -3.0% 335.7 387.4 15.4% -2,380.2 -2,246.4 

៤ សិង�បុ រ� 601.3 980.4 63.0% 272.9 2,502.6 817.1% -328.4 1,522.3 

៥ ៃតវោ� ន់ 797.6 751.8 -5.7% 60.7 70.4 16.0% -736.9 -681.5 

៦ 
សហគមន៍

អរឺ�ុប 
700.2 659.1 -5.9% 3,890.4 3,223.0 -17.2% 3,190.2 2,563.9 

៧ ឥណ�� េនសីុ 768.7 654.0 -14.9% 22.3 34.4 54.5% -746.4 -619.6 

៨ ជបុ៉ន 881.3 637.1 -27.7% 1,135.0 1,062.5 -6.4% 253.7 425.4 

៩ 
សាធារណរដ�

កេូរ� 
669.3 544.1 -18.7% 211.3 185.3 -12.3% -457.9 -358.8 

១០ ហុងកុង 539.3 441.2 -18.2% 238.6 416.2 74.4% -300.7 -25.1 

១១ េផ្សងេទៀត 1,730.3 1,769.6 2.3% 7,732.5 8,677.1 12.2% 6,002.2 6,907.5 

 សរបុ 20,171.8 18,938.5 -6.1% 15,405.8 18,301.5 18.8% -4,766.0 -637.0 

 

• ទំហំពាណិជ�កម�នំោចូលនំោេចញទំនិញឆា� ំ២០២០ េធៀបនឹងឆា� ំ២០១៩ េដោយេរៀបតាមលំដោប់ការនំោេចញេទៅ ១០ ្របេទស

ខ�ស់ជោងេគ ដូចមានក��ងតារោងខោងេ្រកាម៖ 
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(ឯកតា៖លានដុលា� រឣេមរ�ក) 

ល.រ ្របេទស 

នំោេចញពកីម��ជោ នំោចលូមកកម��ជោ 
លេម��ងៃន 

ការនំោេចញនំោចលូ 

ឆា� ំ២០១៩ ឆា� ំ២០២០ ែ្រប្រប�ល ឆា� ំ២០១៩ 
ឆា� ំ

២០២០ 

ែ្រប

្រប�ល 

ឆា� ំ

២០១៩ 
ឆា� ំ២០២០ 

១ សហរដ�ឣេមរ�ក 4,401.3 5,326.8 21.0% 310.9 250.7 -
19.3% 4,090.4 5,076.1 

២ សហគមន៍អរឺ�ុប 3,890.4 3,223.0 -17.2% 700.2 659.1 -5.9% 3,190.2 2,563.9 

៣ សិង�បុ រ� 272.9 2,502.6 817.1% 601.3 980.4 63.0% -328.4 1,522.3 

៤ ចិន 1,004.1 1,088.3 8.4% 7,550.4 7,031.8 -6.9% -
6,546.4 -5,943.5 

៥ ជបុ៉ន 1,135.0 1,062.5 -6.4% 881.3 637.1 -
27.7% 253.7 425.4 

៦ 
ច្រកភព

អង់េគ�ស 
976.7 830.7 -14.9% 79.7 51.4 -

35.5% 897.0 779.4 

៧ កាណោដោ 835.7 750.7 -10.2% 121.1 55.4 -
54.3% 714.5 695.3 

៨ ៃថ 502.3 654.3 30.3% 3,217.5 2,835.6 -
11.9% 

-
2,715.3 -2,181.3 

៩ ហុងកុង 238.6 416.2 74.4% 539.3 441.2 -
18.2% -300.7 -25.1 

១០ េវៀតណោម 335.7 387.4 15.4% 2,715.9 2,633.8 -3.0% -
2,380.2 -2,246.4 

១១ េផ្សងេទៀត 1,813.1 2,059.0 13.6% 3,454.2 3,362.1 -2.7% -
1,641.1 -1,303.1 

 សរបុ 15,405.8 18,301.5 18.8% 20,171.8 18,938.5 -6.1% -
4,766.0 -637.0 

 
 

  វ�ស័យពន�ដោរេនៅកម��ជោ 
 

 
(កិច�្របជំុបកូសរុបលទ�ផលការងោរ្របមលូចំណូលពន�្របចំាែខធ�� និង្របចំាឆា� ំ២០២០ ្រពមទាងំទិសេដៅស្រមាប់អនវុត�បន� របស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ) 

ៃថ�ចន� ១៣េរោច ែខបុស្ស េទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ ្រត�វនឹងៃថ�ទី១១ ែខមករោ ឆា� ំ២០២១ 
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• ក��ងឆា� ំ២០២០ ចំណូលពន�-ឣករ ែដលអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ្របមូលបាន (តាម្របពន័�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូលអនឡោញរបស់

អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ) មានចំនួន ១១ ៧០០,៥២ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ២ ៨៨៩,០២លានដុលា� រឣេមរ�ក) េស� ើនឹង 

១០១,៣៦% ៃនែផនការ្របចំាឆា� ំ េធៀបនឹងចំណូលពន�-ឣករក��ងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០១៩ េឃើញថោេកើនេឡើងចំនួន 

៤២៣,២០ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ១០៤,៤៩ លានដុលា� រឣេមរ�ក) េស� ើនឹង ៣,៧៣%។ 
 

តារោងចណំលូពន�-ឣករ្របចាែំខនីមួយៗ ក��ងឆា� ២ំ០២០ តាម្របព័ន�អនឡោញ 

ល .រ  បរ�យោយ  
្របាក់ពន�តាម្របព័ន�អនឡោញ  

(ប៊�លានេរៀល/លានដលុា� រ) 
ែផនការ្របចាឆំា� ២ំ០២០ 
(ប៊�លានេរៀល/លានដលុា� រ) 

% េធៀបនឹង
ែផនការ 

្របាក់េរៀល ្របាក់ដុលា� រ ្របាក់េរៀល ្របាក់ដុលា� រ 

១ ែខមករោ        ៩៥៦,៧៦  ២៣៦,២៤  

១១,៥៤៣.៣១ ២៨៥០,២០ 

៨,២៩% 
២ ែខកុម�ៈ        ៨៩៨,៧៦ ២២១,៩២ ៧,៧៩% 
៣ ែខមីនោ ២ ៦៩១,១២ ៦៦៤,៤៧ ២៣,៣១% 
៤ ែខេមសា ៧៣៧,៦៧ ១៨២,១៤ ៦,៣៩% 
៥ ែខឧសភា ៧៧៣,៩២ ១៩១,០៩ ៦,៧០% 
៦ ែខមិថុនោ ៨០៩,១៩ ១៩៩,៨០ ៧,០១% 
៧ ែខកក�ដោ ៧៨៦,២៤ ១៩៤,១៣ ៦,៨១% 
៨ ែខសីហា ៦៩១,០០ ១៧០,៦២ ៥,៩៩% 
៩ ែខក��  ៧៥៤,២០ ១៨៦,២២ ៦,៥៣% 

១០ ែខតុលា ៧៩១,៩១ ១៩៥,៥៣ ៦,៨៦% 
១១ ែខវ�ច�ិកា ៩៤០,៤៧ ២៣២,២២ ៨,១៥% 
១២ ែខធ�� ៩៧២,២៧ ២៤០,០៧ ៨,៤២% 

១២ ែខ ឆា� ២ំ០២០* ១១ ៧០០,៥២ ២ ៨៨៩,០២ ១១,៥៤៣.៣១ ២៨៥០,២០ ១០១,៣៦% 
• *សមា� ល់៖ តួេលខចំណូលពន�-ឣករក��ង្របព័ន�តួេលខសរុប ១២ែខ ឆា� ំ ២០២០ ខុសគា� ្របសិនេបើបកូសរុបតួេលខចំណូលតាមែខនីមយួៗ ៃនឆា� ំ២០២០ 

ែដលធា� ប់បានេគារពរោយការណ៍ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ  ឣ្រស័យេដោយការេធ�ើេមាឃភាពបងោ� ន់ៃដចំណូលពន�ក��ងែខនីមយួៗ។ ឣ្រតាប��រ្របាក ់ ៤០៥០េរៀល/
ដលុា� រ។ 

 

• លទ�ផលៃនចំណូលពន�-ឣករនោនោបានបង់ចូលថវ�កាជោត ិ

o ក��ងែខធ�� ឆា� ំ២០២០ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរបានេធ�ើែបបបទបង់ចូលថវ�កាជោតិសរុបចំនួន  ៨៣៤,៥៤ ប៊�លានេរៀល 

(្របមាណជោ ២០៦,៣០ លានដុលា� រឣេមរ�ក)េស� ើនឹង ៧,២៣% ៃនែផនការច្បាប់ ក��ងេនោះ៖ 

 ថវ�កាថោ� កជ់ោតិ ចំនួន  ៦៥៤,៨៣ ប៊�លានេរៀល  (្របមាណជោ ១៦១,៦៨ លានដុលា� រឣេមរ�ក) 

 ថវ�កាថោ� ក់េ្រកាមជោត ិចំននួ ១៧៨,៩៧ ប៊�លានេរៀល  (្របមាណជោ ៤៤,១៩ លានដុលា� រឣេមរ�ក) 

 ចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ចំននួ ០,៧៣ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ០,១៨ លានដុលា� រឣេមរ�ក)។ 

 ជោលទ�ផលបេណោ� ះឣសន�គតិ្រតឹមែខធ�� ឆា� ំ២០២០ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរបានេធ�ើែបបបទបង់ចូលថវ�កាជោតិសរុប

ចំនួន  ១១ ៤៦៣,១០ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ២ ៨៣០,៣៩ លានដុលា� រឣេមរ�ក)េស� ើនឹង ៩៩,៣០% ៃន

ែផនការច្បាប់ េហើយបាននិងកំពុងជំរុញអង�ភាព្របមូលចំណូលឱ្យពេន��នការេរៀបចំែបបបទបែង�រចំណូលចូលថវ�កា 
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និងអនុវត�នវូការេធ�ើស�យ័្របវត�កិម�ៃនការផោ� ស់ប��រទនិ�ន័យរវោង្របព័ន�្រគប់្រគងទនិ�ន័យពន�ដោរនិង្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័តម៌ានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។ 

• លទ�ផលៃនចំណូលពន�-ឣករនោនោតាម្របេភទពន� និងសកម�ភាពឣជីវកម�សំខោន់ៗ 

o សរុបក��ងរយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ េនះ េឃើញថោមានការេកើនេឡើងផងែដរនូវរោល់ចំណូលពន�-ឣករេទៅតាម

្របេភទពន� និងតាមសកម�ភាពឣជីវកម�សំខោន់ៗមួយចំនួន ដូចមានេរៀបរោប់ក��ងតារោងខោងេ្រកាម៖ 
 

តារោងចណូំលតាម្របេភទពន�ក��ងរយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ 

 
តារោងចណូំលពន�តាមសកម�ភាពឣជវីកម�សខំោន់ៗ  ក��ងរយៈេពល ១២ ែខ ឆា� ំ២០២០ 
(តាម្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូលអនឡោញ Online ថ�ីរបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ) 

សកម�ភាពឣជីវកម� 

១២ែខ 
ឆា� ២ំ០១៩ 

១២ែខ 
ឆា� ២ំ០២០ 

លំេអៀង 
អ្រតា

កំេណើន ឬ 
ថយចុះ 

ឯកតា ៖ ប៊�លានេរៀល ប៊�លានេរៀល 
លាន
ដុលា� រ 

 

នីហរ�ណ ឣហរ�ណ (េលើកែលងរថយន� និង
េទាច្រកយោនយន�) 
*ករណរីមួទាងំ លកដ់ុ/ំលករ់ោយនងិេតលសលិា 

២ 
៥១៥,៣៩ 

២ 
៧៧៥,៤៨ 

១ ៦១៤,២២ 
២ 

១១២,៥៨ 

-៩០១,១៧ 
-៦៦២,៩០ 

-២២២,៥១ 
-

១៦៣,៦៨ 

-
៣៥,៨៣% 
-២៣,៨៨% 

េសវោហិរ��វត�� 
១ 

៦២៥,៥៥ 
១ 

៩៧២,២១ 
៣៤៦,៦៦ 

៨៥,៥៩ 
២១,៣៣% 

កសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ ៨២,៥៩ ៥២,៧២ -២៩,៨៧ -៧,៣៧ -៣៦,១៧% 
្របតិបត�កិារ និងឣជីវកម�ធនធានែរ� ២៨៤,២៩ ៧៩,៩៦ -២០៤,៣២ -៥០,៤៥ -៧១,៨៧% 

កម�ន�សាល (៣) 
១ 

៣០៣,៨៨ 
២ ១៩៥,៩៨ ៨៩២,១០ ២២០,២៧ ៦៨,៤២% 

សកម�ភាពអចលនវត�� ៥០៥,១៣ ៥៩៤,៦១ ៨៩,៤៧ ២២,០៩ ១៧,៧១% 
សា� បត្យកម� និងសំណង ់ ៥៣៤,៨០ ៧២១,៩១ ១៨៧,១០ ៤៦,២០ ៣៥,០០% 
ការដឹកជ���ន និងការស��កទកុ ៣១៣,២៨ ៤៧៩,២៩ ១៦៦,០១ ៤០,៩៩ ៥៣,០០% 
ទរូគមនោគមន៍ ៤៤៧,៦៣ ៥៦៣,៤៤ ១១៥,៨១ ២៨,៥៩ ២៥,៨៧% 
ការអប់រ� ៦៩,៥៣ ៦២,៩៣ -៦,៥៩ -១,៦៣ -៩,៤៩% 

្របេភទពន�សំខោន់ៗ 
១២ែខ ឆា� ២ំ០១៩ ១២ែខ ឆា� ២ំ០២០ លំេអៀង អ្រតាកំេណើន 

ឬ ថយចុះ ឯកតា ៖ ប៊�លានេរៀល ប៊�លានេរៀល លានដុលា� រ 

ឣករេលើតៃម�បែន�ម ២ ៦២០,០០ ២ ៧៤៩,៤០ ១២៩,៣៩ ៣១,៩៥ ៤,៩៤% 

ពន�េលើ្របាក់ចំណូល ៣ ០៤៩,១៥ ៣ ៥៤៩,៣៣ ៥០០,១៧ ១២៣,៥០ ១៦,៤០% 

ឣករពិេសស ១ ១៥៧,៨៦ ៩៧៤,៣៤ -១៨៣,៥២ -៤៥,៣១ -១៥,៨៥% 

ពន�េលើ្របាក់េបៀវត្ស ៧៤៥,៣១ ៨២៦,៥៧ ៨១,២៦ ២០,០៦ ១០,៩០% 

ពន�្របថោប់្រតា ៩៥០,៥៧ ៨២៦,៤៦ -១២៤,១០ -៣០,៦៤ -១៣,០៦% 

ពន�េលើឈ�� លផ�ះនិងដី ៣៣,៤៧ ២៣,៤១ -១០,០៧ -២,៤៨ -៣០,០៨% 
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េសវោកម�សា� ក់េនៅ (សណោ� គារនិងផ�ះសំណោក់) ៤២១,៨៦ ៨០,៥៥ -៣៤១,៣០ -៨៤,២៧ -៨០,៩០% 
េសវោកម�ឣហារ (េភាជនីយដោ� ន) ១០៩,១៩ ៦២,៣៣ -៤៦,៨៥ -១១,៥៦ -៤២,៩១% 
សមា� ល់ (៣)៖ក��ងរយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ ចំេណោមសកម�ភាពកម�ន�សាល មានចំណូលពីកម�ន�សាលផលិតេភសជ�ៈេកើនេឡើងចំននួ ៦៨០,៥៤ ប៊�លាន
េរៀល េស� ើនឹង ១៦៤,៣៥% េធៀបនឹងរយៈេពលដចូគា�  ឆា� ំ២០១៩។ 

 

• លទ�ផលចំណូលពន�តាម្របេភទអ�កជោប់ពន�៖ សរុបក��ងរយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ េនះ ចំណូលពន�-ឣករ្រគប់្របេភទ 

ែដល្របមូលតាម្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូលអនឡោញរបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ ្រត�វបានែបងែចកតាម្របេភទអ�ក

ជោប់ពន� ដូចខោងេ្រកាម៖ 

o អ�កជោប់ពន�ធំ ចំនួន ៨ ៥៤៦,០០ ប៊�លានេរៀល  (្របមាណជោ ២ ១១០,១៤ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៧៣,០៤% ៃនចំណូល

ពន�-ឣករសរុប េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០១៩ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�ធំេកើនេឡើងចំនួន ៣៩៤,៨១ ប៊�

លានេរៀល (្របមាណជោ ៩៧,៤៨ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៤,៨៤% 

o អ�កជោប់ពន�មធ្យម ចំនួន ១ ៧២៥,០០ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ៤២៥,៩១ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ១៤,៧៤% ៃន

ចំណូលពន�-ឣករសរុប េហើយេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០១៩ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�មធ្យមេកើនេឡើង

ចំនួន ១៧៨,១០ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ៤៣,៩៧ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ១១,៥១% 

o អ�កជោប់ពន�តចូ ចំននួ ៥៥,៥ ប៊�លានេរៀល  (្របមាណជោ ១៣,៦៩ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ០,៤៧% ៃនចំណូលពន�-ឣករ

សរុប េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០១៩ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�តចូេកើនេឡើងចំនួន ១៣,៧០ ប៊�លានេរៀល 

(្របមាណជោ ៣,៣៨ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៣២,៨២% 

o ពន�េផ្សងៗ (ពន�េលើឈ�� លផ�ះ ពន�េលើអចលន្រទព្យ និងពន�េផ្សងៗ) ចំនួន ១ ៣៧៤,០០ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ

៣៣៩,២១ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ១១,៧៤% ៃនចំណូលពន�-ឣករសរុប េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០១៩ ចំណូល

ពន�េផ្សងៗថយចុះចំននួ ១០៣,៦២ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ២៥,៥៨ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៧,០១%។ 

• លទ�ផលៃនការចុះប�� ីពន�ដោរ៖ ស្រមាប់រយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ មានសំណុឯំកសារេស� ើសំុចុះប��ពីន�ដោរ និងេធ�ើ

បច��ប្បន�ភាពព័តម៌ានសហ្រគាសកំពងុដំេណើរការសរុបចំនួន ១៤ ៨៧២ សហ្រគាស (េស� ើសំុតាម្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន

ចំនួន ៣ ២៤៣ សហ្រគាសរួមមាន ពន�ធ ំ២៦០, ពន�មធ្យម ២ ៣៨២, និងពន�តចូ ៦០១) ែដលក��ងេនោះបានទទលួឯកសារ

េស� ើសំុចុះប�� ីពន�ដោរនិងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័តម៌ានចំនួន  ១១ ៤២៥ សហ្រគាស, សល់េយោង្រគាមុនចំនួន ២ ៧៩៦សហ

្រគាស និងសហ្រគាសចូលខ��នមកសហការបន�ការងោរចុះប�� ីចំនួន ៦៥១ សហ្រគាស។ ជោលទ�ផលក��ងរយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ

២០២០ សំណុំឯកសារទទលួបានការអនុម័តសេ្រមចមានចំនួន ១៤ ៤៦៥ សហ្រគាស ក��ងេនោះ៖ 

o សហ្រគាសចុះប�� ីពន�ដោរថ�ីចំននួ ១១ ២១៩ សហ្រគាស  (ពន�ធំ ៦៩៥, ពន�មធ្យម ៦ ៣៥១ និងពន�តចូ ៤ ១៧៣) 

ក��ងេនោះបានចុះប�� ីតាម្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោពត័៌មានចំនួន ២ ៩៨២ សហ្រគាស (ពន�ធ ំ២៣៦ ពន�មធ្យម ២ ២០៧ និង

ពន�តចូ ៥៣៩) 

o សហ្រគាសបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពពត័៌មានសហ្រគាសចំនួន ៣០៩ សហ្រគាស (ពន�ធ ំ១៦ និងពន�មធ្យម ២៩៣) 

o សហ្រគាសមានហានិភ័យសេ្រមចឱ្យពិនិត្យបែន�មចំនួន ២ ៤៣៥ សហ្រគាស (ពន�ធំ ១៣៧, ពន�មធ្យម ១ ២៨៤, និង

ពន�តចូ ១ ០១៤) 

o សហ្រគាស្រត�វបានបដិេសធការេស� ើសំុចុះប�� ីពន�ដោរចំនួន ៥០២ សហ្រគាស (ពន�ធ ំ៥០, ពន�មធ្យម ៤៤៤, និងពន�

តចូ ៨) ក��ងេនោះតាម្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោពត័៌មានចំនួន ២៤ សហ្រគាស (ពន�ធំ ២ ពន�មធ្យម ២០ ពន�តចូ ២ ) 
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o ជោមួយគា� េនះ បានសេ្រមចផ�ល់លិខិតប�� ក់សាខោជនូសហ្រគាសចំនួន ៧៩២ សាខោ-ឃា� ងំ និងែកែ្របទិន�ន័យេផ្សងៗជនូ

សហ្រគាសបានចំននួ ៧ ៨៩០ ករណី និង 

o គិត្រតឹមៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០ សំណុំឯកសារេនៅសល់ចុង្រគាសរុបចំនួន ៤០៧ សហ្រគាស (ពន�ធំ ៣៨, ពន�មធ្យម 

២៦៣, និងពន�តចូចំនួន ១០៦)។ 

• លទ�ផលការងោរែផ�កសវនកម�៖ ស្រមាប់រយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរបានេធ�ើសវនកម�្រគប់្របេភទ

េលើសហ្រគាសសរុបបានចំនួន ៨ ៥៩៣ ករណី មាន្របាកព់ន�ចំនួន ៧ ៧២៩ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ១ ៩០៨,៣៩ 

លានដុលា� រ) េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០១៩ េឃើញថោការេធ�ើសវនកម� ក��ងរយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ គមឺានការ

េកើនេឡើងចំនួន ១ ២៨៤ ករណី (េស� ើនឹង ១៧,៦០%) និងមាន្របាកព់ន�េកើនេឡើង ចំនួន ២ ៦៣៩,៨៥ ប៊�លានេរៀល 

(្របមាណ ៥៦១,៨១ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៥១,៩០%។  

• លទ�ផលការងោរ្រគប់្រគង្របមូលបំណលុពន�៖ ស្រមាប់រយៈេពល ១២ែខ ឆា� ំ២០២០ បំណលុពន�្របមូលបានមានចំនួន ១ 

១៤១ ៧៣១ លានេរៀល េធៀបរយៈេពលដូចគា� ក��ងឆា� ំ ២០១៩ មានការេកើនេឡើងចំនួន ៥១ ៨២១ លានេរៀល (្របមាណជោ 

១២,៧៩ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៤,៧៥%។ សមា� ល់ ៖ តេួលខបំណលុទារបានមានការែកត្រម�វេឡើងវ�ញ និងកត់្រតាបែន�ម

នូវតេួលខបំណលុទារបាន្រតមឹែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ កន�ងមកចំនួន ៧២ ៦៣៦ លានេរៀល េដោយនោេពលកន�ងមកអ�កជោប់

ពន�មិនបានយកបងោ� ន់ៃដទទូាត់្របាកព់ន�េទៅ្របកាសេនៅអង�ភាព្រគប់្រគងអ�កជោប់ពន� េដើម្បីកត្់រតា។ 
 

២.១.២. ការេកៀងគរចណំលូមិនែមនសារេពើពន� និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

• ការេកៀរគរចំណូលមិនែមនសារេពើពន� និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

o ្រពះមហាក្ស្រតឡោយ្រពះហស�េលខោដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់ ច្បាប់ស� ីពកីារ្រគប់្រគង ការេ្របើ្របាស់ និងការចាត់ែចងេលើ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�  េនៅៃថ�ទី១៤  ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០  

o ដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់េសៀវេភៅែណនំោ ្របកាសស�ពីីវ�ធាន និងនីតិវ�ធលីម�ិត ៃនការជ្រមះប��្ីរទព្យសម្បត�ិរដ�េចញពបី�� ី

សារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�  

o ដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់ ្របកាសស�ពីលីក�ខណ� វ�និច�យ័ៃនការបេង�ើតអង�ភាពេ្របើ្របាស់្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

o ្របកាសស� ីពីវ�ធាន និងនីតិវ�ធកីារតាមដោន ការតងឹទារ និងការជ្រមះបំណលុមិនែមនសារេពើពន� ្រត�វបានចុះហត�េលខោ

រួចរោល់េដោយ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��។ 

• ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ឯិកជនរបស់រដ�៖  

o បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពលីទ�ផល្របជុំ នោៃថ�ទី១២ ែខមិថុនោ ឆា� ំ២០២០, ៃថ�ទី១១ ែខក��  ឆា� ំ២០២០ និងៃថ�ទី២៦ 

ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ របស់គណៈកមា� ធិការឯកជនភាវូបនីយកម�សហ្រគាសសាធារណៈ  

• ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�សិាធារណៈរបស់រដ� ៖   

o បានចូលរួមក��ងគណៈកម�ការចុះពិនិត្យ និងវោយតៃម�ែផ�កហិរ��វត�� េលើសំេណើសំុបន�កចិ�សន្យោវ�និេយោគចំណតរថយន�

ផ្សោរេដើមគរ និងបង�ន់អនោម័យេនៅផ្សោរេដើមគររោជធានីភ�ំេពញ 

o បានចូលរួមគណកម�ការេដញៃថ�ភាសីុផ្សោរ្រស�កសា� យ្រជ�ំ ស្រមាប់េធ�ើឣជីវកម�្របចំាឆា� ំ២០២០ េលើកទី២ របស់េខត�

សា� យេរៀង 

http://gdsnr.mef.gov.kh/law_regulation/%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%92%e1%9e%b6%e1%9e%93-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%93%e1%9e%b8/
http://gdsnr.mef.gov.kh/law_regulation/%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%8a%e1%9e%b8%e1%9e%96%e1%9e%b8%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%92%e1%9e%b6%e1%9e%93-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e1%9e%93%e1%9e%b8/
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o បានចុះេធ�ើការស្រមបស្រម�ល និងែណនំោគំា្រទបេច�កេទសដល់គណៈឣជីវករសហគមន៍ផ្សោរ និងអ�កលក់ដូរក��ងផ្សោរ

សាមគ�ីស� ងឹែ្រតង ្រក�ងស�ងឹែ្រតង េខត�ស� ឹងែ្រតង 

o បានចូលរួមចុះពនិិត្យ និងវោយតៃម�េលើគេ្រមាងដោក់ទុនវ�និេយោគសាងសងអ់គារសត�ឃាតដោ� នេនៅេខត�សា� យេរៀង 

o បានចូលរួមចុះ្រត�តពិនិត្យការអនុវត�កិច�សន្យោ និងេសៀវេភៅបន��កភាសីុ្រគប់្របេភទតាមមុខស��នីមួយៗក��ង េខត�បាត់-

ដំបង និងេខត�កពំងធ់ ំ

o បានចូលរួមចុះ្រត�តពិនិត្យការអនុវត�កិច�សន្យោ និងេសៀវេភៅបន��កភាសីុ្រគប់្របេភទៃនសម្បទាន្រទព្យសម្បត�ិសាធារណៈ

របស់រដ�និងការបង់ចំណូលជនូថវ�កាេខត�ក��ងបណោ� ឆា� ំមុន និងឆា� ំ២០២០ របស់េខត�កំពង់ស� ឺ, េខត�្រកេចះ, េខត�

េកាះកុង, េខត�្រពះវ�ហារ និងេខត�មណ� លគិរ� 

o បានចូលរួមក��ងគណៈកម�ការេដញៃថ�ឈ�� លដោយ្រតីេលញ និងដោយបង�ងេនៅេខត�ៃ្រពែវង និងេខត�កណោ� ល  ស្រមាប់

េធ�ើឣជីវកម�រដូវេនសាទ ឆា� ំ២០២០-២០២១ និង២០២១-២០២២ 

o បានចូលរួមចុះពនិិត្យ និងវោយតៃម�េលើគេ្រមាងេស� ើសំុវ�និេយោគចំណតរថយន� និងស�ងល់ក់ទំនិញ ស� ិតេនៅេខត�កពំងធ់ ំ

និងេខត�ឧត�រមានជយ័ 

o បានចូលរួមចុះពិនិត្យសំេណើសំុប��រទីតំាងសត�ឃាតដោ� នចាស់ េទៅទីតំាងសត�ឃាតដោ� នថ�ី េនៅេខត�មណ� លគិរ� 

o បានចូលរួមចុះពនិិត្យ និងវោយតៃម�េលើគេ្រមាងវ�និេយោគសាងសង់បង�ន់អនោម័យ និងកែន�ងកសំាន� ស�តិេនៅេខត�កំពត 

o បានចូលរួមគណៈកម�ការេដញៃថ�ភាសីុ្រគប់្របេភទស្រមាប់េធ�ើឣជីវកម�ឆា� ំ២០២១ របស់េខត�បាត់ដំបង ៃប៉លិន េពាធសិាត ់

កំពង់ធំ ែកប កំពងច់ាម កំពងឆ់ា� ំង ៃ្រពែវង កពំត េកាះកងុ បនោ� យមានជ័យ ត្ប�ងឃ��  ំសា� យេរៀង ្រពះវ�ហារ បណ� លគិរ� 

កំពង់ស� ឺ កណោ� ល ស� ឹងែ្រតង និង្រកេចះ 

o បានចូលរួមគណៈកម�េដញៃថ�ភាសីុ្រគប់្របេភទេលើកទី២ ស្រមាប់េធ�ើឣជីវកម�ឆា� ំ២០២១ របស់េខត�ៃ្រពែវង និងកំពង់ចាម។ 

• ការ្រគប់្រគងចំណូលធនធានធម�ជោត ិ

o បានេរៀបចំេ្រគាងចំណូលថវ�ការដ�បាលរោជធានី េខត�ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង២០២១ ពីវ�ស័យសម្បទានែរ� 

o បានចុះពិនិត្យការដោ� នឣជីវកម�ថ�សំណង ់ស� ិតេនៅេខត�កំពងច់ាម េដើម្បីវោស់ែវង និងេផ��ងផោ� តក់ារបំេពញកាតព�កិច�បង់

ៃថ�សួយសារ និងកាតព�កិច�ហិរ��វត�� េផ្សងេទៀត ពីេពលចាប់េផ�ើមដំេណើរការហតូដល់បច��ប្បន� 

o បានចូលរួមពិនិត្យ និងពិភាក្សោេផ��ងផោ� ត់លទ�ផលវោស់ែវង និងគណនោថ�សំណង់ែដលបានេធ�ើឣជីវកម� កន�ងមក

ជោមួយនឹងបរ�មាណថ�សំណងក់��ងេខត�កពំងច់ាម 

o បានចូលរួមពិនិត្យ និងវោយតៃម�លទ�ផលពាក់កណោ� លគេ្រមាងអនុវត�្របពន័�កសិ-រុក�កម�និងកសិកម�ច្រម�ះ េលើកកម�ស់

ជីវភាពសហគមន៏ៃ្រពេឈើេខត�កពំង់ស�  ឺនិងកំពង់ធ ំ

o បានចូលរួម្របជុ ំពិនិត្យ ពភិាក្សោ និងែកស្រម�ល្របកាសអន�រ្រកសួង-្រក.សហវ  េលខ ២៨៤ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី១៣ 

ែខមីនោ ឆា� ំ២០១៥ ទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួម្របជុំស� ពីីវឌ្ឍនភាពការងោររបស់្រក�មការងោរេរដបូកជោតិេលើកទី១១ េនៅសណោ� គារ រោ�ហ�ល ឡឺរ�យ៉ូោល់ រោជ-

ធានីភ�ំេពញ 

o បានចូលរួមសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់ ស�ពីីលទ�ផលសិក្សោហិរ��វត��ការេ្របើ្របាស់ដីៃ្រពេឈើេនៅកម��ជោេនៅសណោ� គារ

ឡឺរ�យ៉ូោល់ 
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o បានចូលរួម្របជុពំាកព់័ន�ការជកីរេណៅ� ដី បូមខ្សោច់ គណៈកម�ការបំណលុ អន�រ្រកសួង េនៅទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ��វត�� 

o បានចូលរួម្របជុគំេ្រមាងេ្របើ្របាស់ថវ�កាមូលនិធអិភិវឌ្ឍន៍ៃ្រពេឈើជោត ិ េនៅទីស�កីារ្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និង

េនសាទ 

o បានចូលរួម្របជុពំិភាក្សោ េលើការស្រម�ល្របកាសអន�រ្រកសួងពាកព់័ន�នឹងការ្របមូលចំណូលពីកៃ្រមេសវោសាធារណៈ 

ការពិន័យជោ្របាកក់ារែបងែចកចំណូល និងការែចករ�ែលកចំណូល 

o បានចុះ្របមូលព័តម៌ាន ឯកសារ និងទិន�ន័យអំពកីារេ្របើ្របាស់ែរ�សំណង់ស្រមាប់ចាក់បំេពញការដោ� ន សំណង់បុរ� និង

ការដោ� នសំណងន់ោនោ និងេធ�ើការពិនិត្យ េផ��ងផោ� ត់ ជោមួយការ្របកាស និងការបងៃ់ថ�សួយសារែរ� សំណង ់េដោយអ�កផ�ត់-

ផ�ង់ែរ�សំណង ់។ 

• ការ្រគប់្រគងចំណូលសាធារណៈ ៖ 

o បានចុះេបសកកម�េទៅេខត�កពំត េដើម្បីចូលរួមេធ�ើបទឧេទ�សនោមក��ងវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីព ី “នីតិវ�ធី្រគប់្រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� និងការ្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ” ស្រមាប់ម�ន�រីោជការៃនមន�ីរអង�ភាពជំនោញៃនេខត�កំពត 

o បានចុះេបសកកម�េទៅេខត�មណ� លគិរ� េដើម្បីចូលរួមេធ�ើបទឧេទ�សនោមក��ងវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីព ី “្របសិទ�ភាពៃនការ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន�តាម្របព័ន�ពត័ម៌ានវ�ទ្យោ” ជនូម�ន�រីោជការៃនរដ�េលខោធិការដោ� នឣកាសចរសីុវ�ល 

• ការេរៀបចំប�� ីសារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� ៖ 

o បន�ទទលួប�� ីសារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� (តារោងេ្រប�បេធៀប្រទព្យសម្បត�ិរដ�េកើនេឡើង-ថយចុះ) ឆា� ំ២០១៥, ឆា� ំ

២០១៦, ឆា� ំ២០១៧ និងឆា� ំ២០១៨ ែដលេនៅេសសសល់ និងប�� ីេគាលឆា� ំ២០១៩ ែដលបានេរៀបចំរួចរោល់ 

o បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីអពំលីទ�ផលៃនការេរៀបចំប��សីារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា� ំ២០១៩ (ឆា� ំេគាល)របស់ឣជោ� ធរ

កាន់កាប់ និងអង�ភាពេ្របើ្របាស់ទទូាងំ្របេទស គិត្រតឹមៃថ�ទ១ី៨ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០ 

o បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពលីទ�ផលៃនការេរៀបចំប��សីារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� (តារោងេ្រប�បេធៀប្រទព្យសម្បត�ិ

រដ�េកើនេឡើង ថយចុះឆា� ំ២០១៨) ជនូរោជរដោ� ភិបាល 

o បានេរៀបចំឯកសារបទបងោ� ញស� ីពីរេរៀបចំប��សីារេពើភណ� ឆា� ំេគាល២០១៩ ស្រមាប់្រកសួងសា� ប័ន មន�ីរ រោជធានី េខត� 

្រស�ក ខណ�  ឃុំ សងោ� ត ់

o បានចូលរួមពិនិត្យេលើការេរៀបចំ និងផ��ផ�ងប�� ីសារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា� ំ២០១៩ (ឆា� ំេគាល) របស់្រកសួងកសិកម� 

រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ និងរបស់្រកសួងែរ� និងថោមពល 

o បានបំេពញេបសកកម�ចូលរួម្របជុំពិនិត្យ និងវោយតៃម�េលើការេរៀបចំប�� ីសារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា� ំេគាល២០១៩ 

និងជំរុញការេរៀបចំេធ�ើប័ណ�កម�សិទ�ិេលើអចលន្រទព្យសម្បត�ិរដ�េនៅថោ� ក់េ្រកាមជោតកិ��ងេខត�កពំងច់ាម, េខត�សា� យេរៀង,

េខត�កពំងធ់ំ, េខត�្រពះវ�ហារ, េខត�បនោ� យមានជយ័, បាត់ដំបង, េខត�្រកេចះ, េខត�ត្ប�ងឃ�� ំ, េខត�កណោ� ល, េខត�ៃប៉លិន, 

េខត�កពំង់ស� ឺ, េខត�កពំងឆ់ា� ំង, េខត�តាែកវ, េខត�កពំត, េខត�េសៀមរោប, េខត�ឧត�រមានជយ័, េខត�ែកប និងេខត�ស� ងឹែ្រតង 

o បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល េលើការចុះប��សីារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�តាម្របព័ន�ព័តម៌ានវ�ទ្យោជនូដល់ម�ន�បីេងោ� ល

របស់្រកសួងសា� ប័នចំនួន ១០ រួមមាន៖ ្រកសួងមហាៃផ� ្រកសួងការពារជោត ិ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម�និង

សំណង់ ្រកសួងឧស្សោហកម� វ�ទ្យោសា�ស� បេច�កវ�ទ្យោ និងនវោនុវត�ន៍ ្រកសួងសាធារណការនិងដឹក���ន ្រកសួងកសិកម�
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រុកា� ្របមាញ់និងេនសាទ ្រកសួងការងោរនិងបណ�� ះបណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ ្រកសួងអប់រ� យុវជននិងកីឡោ ្រកសួងសុខោភិបាល

និង្រកសួងបរ�សា� ន 

o បានចុះពិនិត្យ និងវោយតៃម�វត��តាង (យោនយន�) ែដលបានរ�បអសូជោ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ពាកព់័ន�នឹងបទេល�ើសេ្រគ�ងេញ�ន 

េនៅសាលាដំបូងេខត�តាែកវ និងេខត�កំពត 

o បានចុះេបសកកម�ពិនិត្យ និងវោយតៃម�្រទព្យសម្បត�គិេ្រមាងែដលបានប��ប់ និង្រត�វ្របគល់ជនូមកមន�ីរកសិកម�រុកា�

្របមាញ់ និងេនសាទេខត�កពំងធ់ំ, េខត�្រពះវ�ហារ និងេខត�េសៀមរោប 

o បានចុះេបសកកម�ពិនិត្យ និងវោយតៃម�េលើការ្របមូលមេធ្យោបាយេផ្សងៗែដលបានរ�បអសូជោ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ពាក់ព័ន�

នឹងបទេល�ើសេ្រគ�ងេញ�ន េនៅសាលាដំបូងេខត�កពំងឆ់ា� ំង និងសាលាដំបូងេខត�េពាធិ៍សាត ់

o បានចុះបំេពញេបសកកម�ចូលរួមេធ�ើបទឧេទ�សនោមវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីព“ីនីតីវ�ធ្ីរគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�និងការ

្រគប់្រគង ចំណូលមិនែមនសារេពើពន�” ស្រមាប់ម�ន�រីោជការមន�ីរអង�ភាពជំវ�ញេខត�បាត់ដំបង 

o បានចូលរួមជោវោគ�ិនក��ងសិកា� សាលាបណ�� ះបណោ� លស� ីពីការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�នូវឣជោ� ធរជោតិ្របយុទ�នឹងជំងឺ

េអដស៍េនៅេខត�កំពត 

o បានចូលរួមសិកា� សាលាេនៅៃថ�ទី១៣ ែខកក�ដោ ឆា� ំ២០២០ េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស� ពីីការពិេ្រគាះ

េយោបល់េលើេសចក�្ីរពាងបឋមរបាយការណ៏វោយតៃម�ចំណោយសាធារណៈ និងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��ថោ� កជ់ោតឆិា� ំ

២០២០ 

o បានចូលរួមពិនិត្យ និងពិភាក្សោ េលើការេរៀបចំ្រពាង្របកាសស�ពីនីីតិវ�ធីលម�តិៃនការេរៀបចំ និងកាត់្រតាប��សីារេពើភណ�  

និងេសៀវេភៅគំរូប��សីារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

o បានចូលរួមពិនិត្យ វោយតៃម� និងកំណត់ៃថ�លកជ់ោមូលដោ� ននូវេគាេម និង េគាបាចាស់ និងេគាេឈា� លអស់លទ�ភាពបន�

ពជូរបស់្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ 

o បានចុះបំេពញេបសកកម�ចូលរួមពិនិត្យជោក់ែស�ង នូវចលន្រទព្យ និងអចលន្រទព្យេចញពីប�� ីសារេពើភណ� ្រទព្យ-

សម្បត�ិរដ�របស់ស�ងការេខត�មណ� លគិរ� 

o បានចុះបំេពញេបសកកម�ចូលរួមជោវោគ�ិនក��ងសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់េលើលទ�ផលៃនការេរៀបចំស� ិតិតារោង

តុល្យភាពក��ង្របព័ន�ស� តិ ិGSF។ 

• ការ្រគប់្រគងសហ្រគាសសាធារណៈ  
o បានចូលរួមេធ�ើការកំណត់ទុន្រគាដំបូងរបស់មន�ីរពិេសាធន៍សំណង់សាធារណការ សាកលវ�ទ្យោល័យជោសីុមកចំាយមា, 

និយ័តករទរូគមនោគមន័កម��ជោ, ឣជោ� ធរសំបូរៃ្រពគកុ,  សាកលវ�ទ្យោល័យសា� យេរៀង,  សាកលវ�ទ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ 

និងសាកលវ�ទ្យោល័យជោតបិាតដំ់បង 

o បានចូលរួម្រត�តពិនិត្យនិងវោយតៃម�េលើការអនុវត�ែផនការឣជីវកម� និងវ�និេយោគឆា� ំ២០១៨  ្រពមទាងំេធ�ើការេផ��ងផោ� ត ់

ប�� ីសារេពើភណ� និងតារោងេកើន /ែផថយ្រទព្យសម្បត�ិរដ�្របចំាឆា� ំរបស់កំពង់ ស�យ័តភ�ំេពញ 

o បានចុះបំេពញេបសកកម�េទៅកាន់្រក�ង្រពះសីហនុ ការ�យោល័យលូទកឹ និងសា� នីយចេ្រមាះទឹកកខ�ក់ េដើម្បីចូលរួមពនិិត្យ

និងេរៀបចំែផនការថវ�កាឆា� ំ២០២១ ។ 
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២.២. ការបេង�ើន្របសិទ�ភាព និងភាពស័ក�ិសិទ�ៃិនការ្រគប់្រគងចំណោយសាធារណៈ 

 ែផ�កេនះ ្រត�វបានអនុវត�េដោយអគ�នោយកដោ� នថវ�កា និងអគ�នោយកដោ� នសហ្របតិបត�កិារអន�រជោត ិ និង្រគប់្រគងបំណលុ

អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោត ិ អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាធារណៈ និងអគ�នោយកដោ� នហិរ��វត��ថោ� ក់េ្រកាមជោត។ិ អគ�នោយកដោ� ន

ថវ�កាមានេបសកម�ក��ងការ្រគប់្រគងថវ�កាជោតិហរិ��ប្បទានសហ្របតិបត�កិារ និងបំណលុរដ�ក��ងេគាលេដៅធានោឱ្យមានការែបងែចក

និងធនធានថវ�ការដ�្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព ស័ក�សិទ�ិភាព និងចីរភាព5

6។ រ�ឯ អគ�នោយកដោ� នសហ្របតិបត�ិការអន�រជោត ិ និង្រគប់

្រគងបំណលុ បំេពញេបសកកម�សំខោន់ េលើការ្រគប់្រគងហិរ��ប្បទានសហ្របតិបត�ិការ និងបំណុលរដ� ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព 

ស័ក�សិទ�ភិាព និងចីរភាព 6

7។ អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិ មានេបសកកម�សំខោន់េលើ ១. ជោេបឡោករ និងគណេនយ្យករសាធារណៈ

របស់រោជរដោ� ភិបាល ២.្រគប់្រគង្របាក់កាករ់បស់រដ� និងគណនីពិេសសរបស់រតនោគារ ៣. េរៀបចំេគាលការណ៍និងបទប�� គណេនយ្យ

សាធារណៈ ៤.កាន់កាប់ និងតាមដោនការអនុវត�គណេនយ្យទេូទៅ និងមជ្ឈការគណនី ៥.ធានោតុល្យភាពទេូទៅៃនគណនី ៦. ត្រមង់

ទិសនិងតាមដោនការអនុវត�េគាលនេយោបាយហរិ��វត�� និងបំណលុសាធារណៈ ៧.សហការជោមួយធានោគារជោតិៃនកម��ជោ ក��ងការ

អនុវត�េគាលនេយោបាយរូបិយវត�� ៨.កសាងេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស្រមាប់ទទូាតថ់វ�កា្របចំាឆា� ំ 78។ អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាធារណៈ 

មានេបសកកម�សំខោន់ េលើការ្រគប់្រគងលទ�កម�សាធារណៈ េនៅក��ង្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ។ ស្រមាប់អគ�នោយកដោ� នហិរ��វត��ថោ� ក់

េ្រកាមជោតិ បំេពញេបសកកម�េលើការ្រគប់្រគង និងការវ�ភាជន៍ថវ�កាថោ� ក់ជោតិ និងថោ� ក់េ្រកាមជោតិក��ង្របេទសកម��ជោ។ អង�ភាពភាពជោ

ៃដគរូវោងរដ�និងឯកជនក៏្រត�វបានអនុវត�ក��ងែផ�កេនះផងែដរ។ អង�ភាពេនះ ជ្រម�ញ ស្រមបស្រម�ល និង្រគប់្រគងគេ្រមាង តាមយន�ការ

ភាពជោៃដគរូវោងរដ�និងឯកជន។ ជោលទ�ផលអគ�នោយកដោ� ន និងអង�ភាព បានអនុវត� និងទទលួបានវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យកតស់មា� ល់ដូច

ខោងេ្រកាម៖  

២.២.១. ការ្រគប់្រគង និងការអនុវត�ថវ�កា 

(កិច�្របជំុចរចាគេ្រមាងថវ�កាឆា� ំ ២០២១ ក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ្រកសួងរវោង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជោមយួនឹង្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡោ 

ទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ៃថ�ទី ១១ ែខ ក��  ឆា� ំ២០២០) 

• ការេរៀបចំថវ�កា 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំស� ីពីនីតិវ�ធីចំណោយរជ�េទយ្យបុេរ្របទានេនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួមេធ�ើបទបងោ� ញក��ងសិកា� សាលាបណ�� ះបណោ� លស�ពីី “ការេរៀបចំែផនការយទុ�សា�ស�ថវ�កា ថវ�កាកម�វ�ធី និង

ការអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធ ី” របស់គណៈកមា� ធិការជោតិេរៀបចំការេបាះេឆា� ត េនៅេខត�កំពត 

 
6 មា្រតា ១៨ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
7 មា្រតា ៤ ៃន្របកាសេលខ៦៦៦ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខមិថុនោ ឆា� ំ២០១៦ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅនោយកដោ� ន និងអង�ភាពេ្រកាមឱវោទ អគ�នោយកដោ� នសហ្របតិបត�កិារអន�រ

ជោតិ និង្រគប់្រគងបំណុល ៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
8 មា្រតា ៤៤ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស�ពីកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 



39 

 

o បានេធ�ើជោ្រគ�បេងោ� លេដើម្បីចូលរួមេធ�ើបទបងោ� ញក��ងសិកា� សាលាបណ�� ះបណោ� លស� ីព ី “ការេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�

ថវ�កា ថវ�កាកម�វ�ធីនិងការអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធ”ី របស់គណៈកមា� ធិការជោតិេរៀបចំការេបាះេឆា� តេនៅេខត�ែកប 

o បានេរៀបចំផ្សព�ផ្សោយសារោចរែណនំោស្រមាប់អនុវត�ថវ�កាឆា� ំ២០២០ ដល់្រកសួង-សា� ប័ន និងមន�ីរជនំោញរោជធានី េខត�    

o បានចង្រកងឯកសារច្បាប់ស� ីពហីិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២០ និងឯកសារគតិយតុ�ិពាក់ពន័�និងបាន

ផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទពំ័ររបស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានេរៀបចំអនុ្រកឹត្យ និង្របកាសស� ីពកីារែបងែចកឥណទានថវ�កាចំណូល-ចំណោយ និងេផ�រស្រមាប់ការអនុវត�ឆា� ំ 

២០២០ 

o បានេរៀបចំកម�វ�ធីចំណូល-ចំណោយថវ�កាថោ� កជ់ោត្ិរបចំា្រតមីាសទី១ ឆា� ំ២០២០ និងបានេរៀបចំជោ្របកាសកម�វ�ធី

ចំណូល-ចំណោយ ្រពមទាងំែចកចាយដល់្រគប់្រកសួង សា� ប័ន និងមន�ីរជនំោញរោជធានី េខត� 

o បានបេងោ� ះេសៀវេភៅថវ�កាតាមចំណោតថ់ោ� ក់េសដ�កចិ� និងថវ�កាសេង�បក��ងេគហទពំ័ររបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួមេរៀបចំេវទកិាសាធារណៈស� ីពីការ្រគប់្រគងម៉ា្រក�េសដ�កិច�និងថវ�កាឆា� ំ២០២០ ជនូដល់្រកសួង សា� ប័ន, ៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍,  វ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវ,  វ�ស័យឯកជន, អង�ការសង�មសីុវ�ល, បណោ� សារព័តម៌ាន, សាកលវ�ទ្យោល័យ និង

និស្សិត 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពភិាក្សោស� ីពីការវ�ភាជថវ�កាឃុ ំសងោ� តឆ់ា� ំ ២០២០ េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួមក��ងកិច�្របជុំពភិាក្សោេលើការដំេឡើងរបបសន�ិសុខសង�មជនូអតតីម�ន�រីោជការសីុ វ�ល និងអតតីយទុ�ជន 

ស្រមាប់ឆា�  ំ២០២០ េនៅទីស�កីារ្រកសួងមុខងោរសាធារណៈ 

o បានចូលរួមសិកា� សាលាស�ពី ី“ហិរ��ប្បទានសុខោភិបាល” េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពភិាក្សោពេិ្រគាះេយោបល់េលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស�ពីីេគាលរបប និងនីតិវ�ធីអនុវត�ចំណោយ

ស្រមាប់ការេរៀបចំកិច�្របជុ ំសន�ិបាត្របចំាឆា� ំ សន�ិសីទក្រមិតជោត ិនិងអន�រជោតិរបស់្រកសួង សា� ប័ន េនៅទសី� ីការ្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានេធ�ើបទបងោ� ញអពំីសារោចរែណនំោេលខ០១១ សហវ ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ឆា� ំ២០១៩ ស� ីពីការអនុវត�ច្បាប់ហិរ��វត��

ស្រមាប់្រគប់្រគងឆា� ំ២០២០ ជនូដល់្រគប់អង�ភាពថវ�កាទាងំអស់ ៃន្រកសួងវប្បធម៌ និងវ�ចិ្រតសិល្បៈ េនៅទីស� ីការ

្រកសួងវប្បធម៌ និងវ�ចិ្រតសិល្បៈ និង្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េនៅទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានេធ�ើជោ្រគ�បេងោ� លេដើម្បីចូលរួមេធ�ើបទឧេទ�សនោមក��ងវគ�បណ�� ះបណោ� ល ស្រមាប់្រក�មការងោរថវ�កាក្រមិតៃផ�ក��ងរបស់

្រកសួងមហាៃផ� ែផ�កសន�ិសុខសាធារណៈ ជនូម�ន�អីគ�នោយកដោ� នអេនោ� ្របេវសន៍ េនៅអគ�នោយកដោ� នអេនោ� ្របេវសន៍ 

o បានចូលរួម្របជុពំិនិត្យ និងពភិាក្សោអំពកីារេផ�រធនធានហិរ��វត��ដល់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  េនៅទីស� ីការ្រកសួង

មហាៃផ� 

o បានចូលរួមបន�េធ�ើការងោរពាកព់័ន�នោនោជោមួយនោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាន េដើម្បេី្រត�មអភិវឌ្ឍមុខងោរេរៀបចំ

ែផនការថវ�កា ៃន្របព័ន� FMIS េនៅេពល្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ទទលួេជោគជយ័ក��ងការេដញៃថ� 

o បានចូលរួម្របជុ ំស� ីព្ីរកបខណ� ចំណូល-ចំណោយឆា� ំ ២០២១-២០២៣ េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួម្របជុំស� ពីីការេផ�រថវ�កាេទៅឱ្យរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិស្រមាប់អនុវត�មុខងោរនោនោែដលបានេផ�រ េនៅទីស�កីារ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួម្របជុំស� ពីី “ ការ្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�ការ្របមូលចំណូល” េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 
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o បានចូលរួមចុះបំេពញេបសកកម�េនៅតាមបណោ� មន�ីរជនំោញរោជធានី េខត� េដើម្បីផ្សព�ផ្សោយសារោចរែណនំោេលខ ០៣ 

សរណន ចុះៃថ�ទី៩ ែខ មិថុនោ ឆា� ំ២០២០ ស�ពីីការេរៀបចំែផនការយទុ�សា�ស�ថវ�កាឆា� ំ២០២១-២០២៣ និងសារោចរ

ែណនំោេលខ ០៤ សរណន ចុះៃថ�ទ ី៩ ែខ មិថុនោ ឆា� ំ២០២០ ស� ីពីការេរៀបចំេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ស្រមាប់ការ

្រគប់្រគងឆា� ំ២០២១ 

o បានចូលរួម្របជុផំ្សព�ផ្សោយសារោចរែណនំោេលខ ០៣ សរណន ចុះៃថ�ទី៩ ែខមិថុនោ ឆា� ំ ២០២០ ស� ីពីការេរៀបចំែផនការ

យុទ�សា�ស�ថវ�កាឆា� ំ ២០២១-២០២៣ និងសារោចរែណនំោេលខ ០៤ សរណន ចុះៃថ�ទី៩ ែខ មិថុនោ ឆា� ំ២០២០ ស� ីពី

ការេរៀបចំេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២១ ស្រមាប់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��, 

្រកសួងធម�ការ និងសាសនោ, ្រកសួងសាធារណៈការ និងដឹកជ���ន 

o បានចូលរួម្របជុ ំ Online អពំីវគ�បណ�� ះបណោ� លៃន្របព័ន�េរៀបចំែផនការថវ�កា (BPS User Acceptance Test 

Training) 

o បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលៃនការអនុវត�ថវ�កាពាកក់ណោ� លឆា�  ំ ២០២០ ជនូដល់សេម�ចនោយករដ�ម�ន�ី, សេម�ច

្របធានរដ�សភា និងសេម�ច្របធាន្រពទឹ�សភា 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំ្រត�តពិនិត្យការអនុវត�ថវ�កាពាក់កណោ� លឆា� ំ ២០២០ របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� េនៅទីស� ី

ការ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពភិាក្សោេលើការេរៀបចំេសចក�្ីរពាងៃនច្បាប់្របព័ន�ហិរ��វត��សាធារណៈថ�ី េនៅទីស� ីការ្រកសួងេសដ�

កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានចូលរួមេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលៃនកិច�្របជុពំិនិត្យនីតិវ�ធីលម�ិតស្រមាប់អនុវត�ថវ�ការបស់រដ�បាលរោជធានី 

េខត� េនៅក��ងការេផ�រមុខងោរក��ងវ�ស័យអប់រ� និងវ�ស័យសុខោភិបាល 

o បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពលីទ�ផលៃនការអនុវត�ថវ�ការយៈេពល ៩ែខេដើមឆា� ំ និងលទ�ផលប៉ាន់សា� នៃនការអនុវត�

ច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ ២០២០ ជនូ្របធានគណៈកម�ការេសដ�កិច�និងហរិ��វត�� ធនោគារ និងសវនកម� 

ៃនរដ�សភា 

o បានេរៀបចំេធ�ើការបេងោ� ះផ្សព�ផ្សោយខ�មឹសារសេង�បស� ីពីេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពហីិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ 

២០២១ េនៅេលើេគហទំព័ររបស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• ការអនុវត�ថវ�កា 

o ចំណោយចរន� ៖ គតិ្រតឹមៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០ អគ�នោយកដោ� នថវ�កាបានអនុវត�ធានោចំណោយ និងឣណត�កិចិ�

សរុបដូចខោងេ្រកាម៖ 
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o ចំណោយវ�និេយោគ ៖ គតិ្រតឹមៃថ�ទី៣០ ែខ វ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ សា� នភាពឥណទានថវ�កាជពំកូ២១ និងជំពកូ៦១មានដូច

ខោងេ្រកាម៖ 

 
• ្រកបខ័ណ� សហ្របតិបត�កិារ 

o ការចុះកិច�្រពមេ្រព�ង  (ចាប់ពីែខមករោ ដល់ែខធ�� ឆា� ំ២០២០) 
 

 ហិរ��ប្បទានឥតសំណង៖ បានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងចំនួន ២២ គេ្រមាង ែដលមានទឹក្របាក់សរុប្របមាណចំនួន 

៣៩៧,៣៩លានដុលា� រឣេមរ�ក 

 ឥណទានសម្បទាន៖ បានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងចំនួន ២៤ គេ្រមាង ែដលមានទកឹ្របាកស់រុប្របមាណ ចំនួន ២ 

០២២,៤៦ លានដុលា� រឣេមរ�ក ឬ្របមាណ ១ ៣៩៧,២៤ លានេអសេដែអ៊រ េស� ើនឹង ៩៩,៨% ៃនពិតានែដលច្បាប់

អនុ�� ត (១ ៤០០ លានេអសេដែអ៊រ)  

o ការដកសាច់្របាក ់ (Disbursement) (ចាប់ពីែខមករោ ដល់ែខធ�� ឆា� ំ២០២០)បានដកសាច់្របាក់សរុបចំនួន ១ 

៣៤៨,៦០ លានដុលា� រឣេមរ�ក ឬ ្របមាណ  ៥ ៥០២,៩០ ប៊�លានេរៀល េស� ើនឹង ៨៧,៣០% ៃនែផនការ្របចំាឆា� ំ ្រកប

ខណ� ្រគប់្រគងបំណលុ  

o ការទទូាត់េសវោបំណលុ (គតិចាប់ពីែខមករោ ដល់ែខធ�� ឆា� ំ២០២០)៖ បានទទូាត់េសវោបំណលុជនូៃដគអូភិវឌ្ឍន៍សរុប

ចំនួន ១ ៥៦៦,៦១ ប៊�លានេរៀល ឬ ្របមាណ៣៨៤,១៣ លានដុលា� រឣេមរ�ក  

៤៤,៤២៩,៦៧១ លានេរៀល

១០,១៧១,៤៥៩ លានេរៀល

១០,៧៤៦,៣៩៤ លានេរៀល

១០,៧៩០,៨២៤ លានេរៀល

កសហវ សន្សឥំណទាន

កសហវ េបាះផ្សោយឣណត�ិ

កសហវ យល់្រពមធានោចំណោយ

្រកសងួ-សា� ប័នេស� ើសុធំានោចំណោយសរុប

ចំណោយចរន�

១៥៩,០០៥ លានេរៀល ១៦៧,៣៣២ លានេរៀល

១០,៤៨៨ លានេរៀល

កសហវផ�លធ់ានោចំណោយ កសហវយល់្រពមេបើកផ�ល់ កសហវសន្សឥំណទាន

ចំណោយវ�និេយោគ
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o ការ្របមូលចំណូលពកីារឱ្យ្របាក់េគខ�ី (គិតចាប់ពែីខមករោ ដល់ែខធ�� ឆា� ំ២០២០)៖ បាន្របមូលចំណូលេសវោបំណលុពី

ឥណទាយកិសរុបចំននួ ២៩៤,៣២ ប៊�លានេរៀល ឬ ្របមាណ  ៧២,១៣ លានដុលា� រឣេមរ�ក ។ 

 

២.២.២. ការ្រគប់្រគងចណំោយសាធារណៈ 

 ការ្រគប់្រគងចំណោយសាធារណៈថោ� ក់ជោតិ 
• បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លតាម Online ស� ីពកីារព្រងងឹកចិ�ប�� ិកាគណេនយ្យេនៅក��ង្របព័ន� FMIS េដើម្បីធានោគុណភាព

ៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ��វត��របស់រោជរដោ� ភិបាល ្រសបតាម្របព័ន�គណេនយ្យមូលដោ� នសាច់្របាកជ់នូដល់

គណេនយ្យករសាធារណៈរបស់អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោត ិនិងរតនោគាររោជធានី េខត� 

• បានចាត់ប���ន្រគ�ឧេទ�សនីតិវ�ធីចំណោយតាមរជ�េទយ្យបុេរ្របទានស្រមាប់ថវ�កាកម�វ�ធ ី េដើម្បីចូលរួមេធ�ើបទឧេទ�សនោមក��ង

វគ�បណ�� ះបណោ� ល ស�ពីីជនំោញបេច�កេទសេលើការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈស្រមាប់ឆា� ំ២០២០ េនៅវ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�� 

• បានចាត់ប���ន្រគ�បេងោ� លេដើម្បីេធ�ើបទបងោ� ញក��ងវគ�បណ�� ះបណោ� លនិងវ�្រកតឹការស� ីពីនីតិវ�ធអីនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធីស្រមាប់

អង�ភាពថវ�កា ជនូដល់ម�ន�ជីនំោញពាក់ព័ន� របស់្រកសួង សា� ប័ន 

• បានចាត់្រគ�បេងោ� លចូលរួមសិកា� សាលាបណ�� ះបណោ� លពីចមា� យចំនួន២វគ� ែដលវគ�ទី១ ស� ីពី “ការអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីបណ�� ះ

បណោ� លនិងវ�្រកឹតការ (Development of Curriculum Design) និងវគ�ទី២ ស� ីពី “ការស្រមិតស្រមាងំកម�វ�ធីបណ�� ះ

បណោ� លនិងវ�្រកឹតការ (Curriculum Review Clinics)” 

• បានចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លបែន�មជោមួយម�ន�ទីទលួបន��កចំណូលពីសម្បទានដីេសដ�កិច� ស� ីពកីារកត់្រតាចំណូល

សម្បទានដីេសដ�កចិ�របស់្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ េនៅក��ង្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាន្រគប់្រគងចំណូលមិន

ែមនសារេពើពន� (NRMIS) 

• បានចាត់ម�ន�ឱី្យចូលរួមកម�វ�ធបីណ�� ះបណោ� លពីចមា� យស� ីពី “ស� ិតិចំណោយរដោ� ភិបាលតាមចំណោតថ់ោ� ក់មុខងោរ 

• បានចូលរួមេធ�ើបទបងោ� ញេដើម្បីែចករ�ែលកចំេណះដឹងក��ងវគ�បណ�� ះបណោ� លអនុព័ន�គណេនយ្យ ែដលនឹងេចញេទៅេធ�ើការ

េនៅតាមសា� នតណំោងកម��ជោេនៅបរេទស ជនូម�ន�្ីរកសួងការបរេទសនិងសហ្របតិបត�កិារអន�រជោត ិ

• បានចូលរួមេធ�ើបទបងោ� ញអំពីប�ង់គណនីរបស់រដោ� ភិបាលក��ងសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយ ស� ីពីនីតិវ�ធីរួមស្រមាប់្រគប់្រគងហិរ��វត��

គេ្រមាង ឬ កម�វ�ធីហិរ��ប្បទានសហ្របតិបត�ិការពីៃដគអូភិវឌ្ឍន៍នោនោេនៅកម��ជោ 

• បានចាត់ម�ន�ឱី្យចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លពចីមា� យ ស�ពីីភាពជោៃដគរូវោងរដ�និងវ�ស័យឯកជនបទពិេសាធន៍្របេទសចិន 

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយស� ីពីការដោកឱ់្យេ្របើ្របាស់្របព័ន�ទទូាត់េអឡិច្រត�និក (e-Payment) ស្រមាប់ការ្របមូល

ចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ជហំានទី១ 

• បានេរៀបចំ្របជុំអនឡោញ ជោមួយអគ�នោយកដោ� ន និង្រកសួង សា� ប័នពាកព់័ន� េដើម្បីពភិាក្សោអំពកីារែណនំោេលើនីតិវ�ធីបង់

 វ�ភាគទានជនូគណៈកមា� ធកិារជោត្ិរបយុទ�នឹងជំងកឺូវ�ដ-១៩ 

• បានេរៀបចំ្របជុ ំOnline ជោមួយធនោគារ J Trust Royal េដើម្បីែស�ងយល់ពីយទុ�សា�ស�ទេូទៅ, លទ�ភាព និងឱកាសរបស់

ធនោគារ ក��ងការចូលរួមចំែណកសហការជោមួយរោជរដោ� ភិបាល 

• បានជបួ្របជុជំោមួយតណំោងធនោគារ ជីប មុ៉ង ពាកព់័ន�នឹងការេ្រត�មចុះអនុស្សរណៈៃនការេយោគយល់ (MoU) ស្រមាប់បំ-

េរ�េសវោ្របមូល ចំណូល និងចំណោយជោមួយរដ� 
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• បានេរៀបចំកិច�្របជុជំោមួយធនោគារជោតិ ៃនកម��ជោ, ធនោគារកាណោឌយ៉ីោ ក.អ, ធនោគារេអសីុលីដោ ភីអិលសីុ ពិភាក្សោអំពី

ការកាត់យកកៃ្រមេសវោពីអ�កទទលួផល េលើការទទូាត់េដោយេ្របើ EFT 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុជំោមួយអគ�នោយកដោ� នថវ�កាេលើនីតិវ�ធីថវ�កា និងកិច�ប��កិាគណេនយ្យរបស់េបឡោជោតិសន�ិសុខសង�ម

ស្រមាប់ម�ន�រីោជការសីុវ�ល (បជស) និង មូលនិធិជនពកិារ (មជព) េលើការេផ�រសាច់្របាក់តាវកាលិកសល់ចូលរតនោគារ

ជោតិវ�ញ និងនីតិវ�ធកីារចំណោយ្របាក់រងោ� ន់ពី្របាកត់ាវកាលិកសល់ 

• បានប��ប់ការេរៀបចំអនុស្សរណៈៃនការេយោគយល់ (MoU) ស� ីពីការបង់ចំណូលមិនែមនសារេពើពន�តាម្របព័ន�េអឡិច្រត�

និក (e-Payment) េនៅក��ង្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� (NRMIS) រវោងអគ�នោយកដោ� ន

រតនោគារជោតិ និងធនោគារពាណិជ�ៃដគ ូ

• បានពិនិត្យនិងែកស្រម�លអនុស្សរណៈៃនការេយោគយល់គា�  ស� ីពកីារេ្របើ្របាស់្របព័ន�េផ�រ្របាក់េអឡិច្រត�និក (E-Fund 

Transfer) របស់ធនោគារកាណោឌយ៉ីោ 

• េសចក�ី្រពាងច្បាប់ទទូាត់ថវ�កាឆា� ំ២០១៩ ្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់ និងបានប���នេទៅទីស�កីារគណៈរដ�ម�ន� ី នោៃថ�ទី១៦ ែខ

តុលា េហើយបានដោក់ចូលកិច�្របជុំជោមួយឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោពេិ្រគាះ និងផ�ល់េយោបល់ នោៃថ�ទី២១ ែខតុលា និងទទលួបាន

ការឯកភាពពគីណៈរដ�ម�ន�ីក��ងសម័យ្របជុំេពញអង� នោៃថ�ទី២៣ ែខតុលា។ េសចក�ី្រពាងច្បាប់េនះ ្រត�វបានថតចម�ងនិង

ប���នេទៅសា� ប័ននីតិប្ប��ត� ិនោៃថ�ទី២៦ ែខតលុា ឆា� ២០២០ 

• បានេរៀបចំ្របកាសស� ីពកីារែកស្រម�លេលខគណនី េឈា� ះគណនី និងការបេង�ើតបែន�មគណនី និងអនុគណនីមួយចំនួន 

េដើម្បីឱ្យ្រសបតាមត្រម�វការៃនការអនុវត�ការងោរបច��ប្បន�  

• បានេរៀបចំលិខិតជនូដំណឹងេទៅ្រគប់្រកសួង សា� ប័ន អង�ភាព ែដលមានគណនី្របាក់បេ��ើេនៅរតនោគារ េដើម្បីអនុ�� តឱ្យ

េ្របើ្របាស់សមតុល្យក��ងការបំេពញកាតព�កិច�បង់ពន�ជនូអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ 

• បានេរៀបចំេសចក�ីែណនំោស� ីពីការេបើកផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ក��ងឱកាសបុណ្យភ��ំបិណ�  ឆា� ំជនូ េទាស័ក ព.ស២៥៦៤ របស់រដ�បាល

ថោ� កជ់ោត ិនិងរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ េលខ ០១២ សហវ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហា ឆា� ំ២០២០ 

• បានបកែ្រប្របកាសេលខ ១២១២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៣ ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០១៧ ស�ពីីការដោក់ឱ្យអនុវត�មាតកិាគណនីៃន

ប�ង់គណេនយ្យសាធារណៈ េទៅជោភាសាអង់េគ�ស ស្រមាប់េធ�ើការជោមួយ្រក�មជំនោញការបរេទស 

• បានេរៀបចំ្របជុំពិនិត្យ និងពភិាក្សោេលើវឌ្ឍនភាពៃនការេរៀបចំទ្រមង់គំរូរបាយការណ៍ចំណូល ចំណោយ និង សា� នភាពសាច់

្របាក់ស្រមាប់អង�ភាពអនុវត�ថវ�កាគេ្រមាងៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ តាមមាតកិាថវ�កាៃនប�ងគ់ណេនយ្យ របស់រោជរដោ� ភិបាល 

• បានេរៀបចំសារោចរស� ីពីការកណំត ់ លក�ខណ� ៃនការបង�ត់េឡើង ឬការបង�ត់ចុះនូវចំនួនទស្សភាគេ្រកាយេក្ប�សស្រមាប់ការ

កត់្រតាចំណូលជោេរៀល និង ដុលា� រឣេមរ�កេនៅក��ង្របព័ន� NRMIS 

• បានេរៀបចំ្របកាសេលខ៦៦៣ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៨ ែខកក�ដោ ឆា� ំ២០២០ ស� ីពីនីតិវ�ធីចំណោយតាមរជ�េទយ្យបុេរ

្របទានស្រមាប់រដ�បាលថោ� កជ់ោត ិ និងបានផ្សព�ផ្សោយជនូដល់្រកសួង សា� ប័ន និងអង�ភាពពាក់ព័ន� ្រពមទាងំមន�ីរេសដ�កិច� 

និងហិរ��វត�� និងរតនោគាររោជធានី េខត� តាមរយៈសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយ Online េដោយមានសិកា� កាមចូលរួមសរុប

្របមាណ ៧៥០នោក់ និងេធ�ើផ្សព�ផ្សោយេលើកទី២ជនូដល់អង�ភាពថវ�កាៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• បានែកស្រម�លសារោចរេលខ០០២ សហវ ចុះៃថ�ទី០១ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៨ ស� ីពកីិច�ប�� ិកាគណេនយ្យរជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

ស្រមាប់រដ�បាលថោ� កជ់ោតិ និងរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ
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• បានពិេ្រគាះេយោបល់ជោមួយ្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ េលើេសចក�ី្រពាងយុទ�សា�ស�ស�ពីីការអនុវត�ស�ង់ដោរគណេនយ្យសា-

ធារណៈកម��ជោមូលដោ� នបង�រ (Accrual Basis) ឆា� ំ២០១៩-២០៣១ 

• បានចូលរួមសិកា� សាលាតាម Online ែដលេរៀបចំេដោយ IMF និង EFI ស�ពីីការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��របស់រោជរ-

ដោ� ភិបាល្រសបតាម IPSAS Cash Basis 

• បានបន�្របជុតំាម Online ជោមួយ្រក�មេបសកកម�របស់មូលនិធិរូបិយវត��អន�រជោត ិIMF េដើម្បីពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងយទុ�-

សា�ស�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ និងការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត�� មូលដោ� នសាច់្របាក្់របចំាឆា� ំ២០១៩ 

• បានចាត់ម�ន�ឱី្យចូលរួមសិកា� សាលាពីចមា� យ (Webinar) ស� ីពីការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត��តាមស�ងដ់ោគណេនយ្យ

សាធារណៈអន�រជោតិែផ�កេលើមូលដោ� នសាច់្របាក់ (IPSAS Cash Basis Reporting) 

• បានចូលរួម្របជុ ំតាមរយៈ Online េដើម្ីបពិនិត្យនិងពភិាក្សោេលើការេ្រត�មេរៀបចំែផនការែកត្រម�វការកំណត់និយមន័យៃន

បំណលុកកស�ះ 

• បានចូលរួមពិនិត្យនិងផ�ល់េយោបល់ េលើេសចក�ី្រពាងសារោចរែណនំោស� ីពកីារអនុវត�ច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ឆា� ំ២០២១ 

• បានេរៀបចំ្របជុំពភិាក្សោ េលើការេរៀបចំេសចក�្ីរពាងរបាយការណ៍ហិរ��វត��ស្រមាប់វ�ស័យសាធារណៈមូលដោ� នសាច់្របាក ់

(IPSAS Cash Basis Financial Statement Draft) ឆា� ំ២០១៨ តាមរយៈ Online េដោយមានការចូលរួមពីជនំោញការ

របស់អង�ការរូបិយវត��អន�រជោត ិ(IMF)  

• បានចូលរួម្របជុំក្រមិតបេច�កេទសេដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សោ េលើេសចក�ី្រពាងនីតិវ�ធ្ីរបតិបត�ិការៃនការ្រគប់្រគង េរៀបចំ និងអនុ-

វត�គេ្រមាងវ�និេយោគសាធារណៈហិរ��ប្បទានេដោយ “ថវ�កាថោ� ក់ជោត”ិ និង “ថវ�កាថោ� ក់េ្រកាមជោត”ិ (គេ្រមាងវ�និេយោគ

ផោ� ល់) 

• បានចូលរួម្របជុពំិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីី្របាក់េបសកកម�, េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីវ�ធាននិងនីតិវ�ធីៃនការ

អនុវត�្របាក់េបសកកម�េនៅក��ងនិងេ្រកៅ្របេទសស្រមាប់រដ�បាលថោ� កជ់ោត ិ និងេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីវ�ធាននិងនីតិវ�ធី

ចំណោយស្រមាប់េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល កិច�្របជុ ំសិកា� សាលា និងសន�ិសីទស្រមាប់រដ�បាលថោ� កជ់ោត ិ

• បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លដល់គណេនយ្យករ រជ�េទយ្យករបុេរ្របទាន និងរជ�េទយ្យចំណូល េលើកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យ

របស់សាកលវ�ទ្យោល័យ ជោ សីុម កចំាយមារ ែដលជោ្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាលថ� ី

• បានេរៀបចំសារោចរែណនំោស� ីពកីារបិទប�� ីគណេនយ្យឆា� ំ២០២០ និងទិសេដៅការងោរឆា� ំ២០២១ របស់្រគឹះសា� នសាធារណៈ

រដ�បាល 

• បានេរៀបចំលិខិតេស� ើសំុអគ�នោយកដោ� នថវ�កាពិនិត្យផ�ល់ឥណទានថវ�កា របស់្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាលស្រមាប់ចំណោយ

េសវោធនោគារ និង្របាក់ពន�េលើកៃ្រមការ្របាក ់

• បានជបួ្របជុជំោមួយគណេនយ្យករៃនសាកលវ�ទ្យោល័យភូមិន�វ�ចិ្រតសិល្បៈ, មន�ីរេពទ្យ្រពះអង�ឌងួ, សាកលវ�ទ្យោល័យសុខោភិ-

បាល និងេបឡោជោតិសន�ិសុខសង�មស្រមាប់ម�ន�ីរោជការសីុវ�ល, នោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាន ៃន្រកសួង េសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� សិក្សោែស�ងយល់កចិ�ប�� ិការបស់្រគឹះសា� នទាងំេនោះេដើម្បមីានមូលដោ� នបេង�ើត្របព័ន� ពត័៌មានវ�ទ្យោ ស្រមាប់ចុះ

កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យរបស់្រគះឹសា� នសាធារណៈរដ�បាល 

• េនៅក��ងឆា� ំ២០២០ កន�ងមកេនះ ការទទលួចំណូលេនៅអគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិសរុបចំនួន៖ ២០ ៨៥០ ៧៥៨ លាន

េរៀល និងបានចំណោយេបើក្របាក់េបៀវត្សេនៅរដ�បាលកណោ� លសរុបចំនួន ៤ ៨៦៨ ៣៤៣ លានេរៀល និងេនៅរោជធានី េខត�

សរុបចំនួន ៤ ៦៦១ ៦៦៧ លានេរៀល 
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• ្រពឹត�ិប្រតស�តិិលទ�កម�សាធារណៈឆា� ំ២០១៩ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទពំ័ររបស់អគ�នោយកដោ� នកាលពីៃថ�ទី២៤ ែខកក�ដោ 

ឆា� ំ២០២០ 

• ែផនការណ៍លទ�កម�្របចំាឆា� ំ២០២០ របស់សា� ប័នែដលអនុវត�កិច�លទ�កម�ផោ� ល់ែដលបានអនុម្រតរួច្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ

េលើេគហទពំ័ររបស់អគ�នោយកដោ� នរួចរោល់ 

• របាយការណ៍្រត�តពិនិត្យកិច�លទ�កម�សាធារណៈតាមេ្រកាយេលើការអនុវត�កិច�លទ�កម�សារធារណៈរបស់សា� ប័នអនុវត�លទ�កម� 

និងអង�ភាពថវ�ការ្របចំាឆា� ំ២០១៩ េលើការ�យបរ�េច�ទ២០១៨្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេលើេគហទពំ័ររបស់អគ�នោយកដោ� នកាលពី

ៃថ�ទី២៩ ែខក��  ឆា� ំ២០២០ 

• េគហទពំរ�លទ�កម�សារណៈថ�ី្រត�វបានេរៀបចំនិងែកលម�រួចរោល់ និងបានដោក់ឱ្យអនុវត�ជោផ��វការ 

• បានពិនិត្យនិងផ�ល់ទិដោ� ការេលើឯកសារេដញៃថ�ចំនួន ៣១៨គេ្រមាង 

• ចូលរួម្របជុំចរចាៃថ�ចំននួ ៦០៩គេ្រមាង 

• ចូលរួម្របជុំេបើកឯកសារេដញៃថ� (េលើសិទិ�)ចំនួន ៣៤៨គេ្រមាង  

• ចូលរួមពិេ្រគាះៃថ� និងស�ងត់ៃម� (េ្រកាមសិទិ�)ចំនួន ៨០៩គេ្រមាង 

• ្រត�តពិនិត្យេលើឯកសារកិច�សន្យោចំននួ ៩០៦គេ្រមាង 

• បាន្របគល់កិច�សន្យោចំននួ ៨២៧គេ្រមាង 

• បានពិនិត្យការេស� ើសំុេគាលការណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�េដោយែឡក ១៦២គេ្រមាង 

• ចូលរួម្រត�តពិនិត្យវោយតៃម�លទ�ផលការងោរ ប��ប់សុពលភាព ្របគល់-ទទលួ ទំនិញ សំណង់ និងេសវោកម�(េលើសិទិ�) 

ចំនួន ១,៦៤០គេ្រមាង និង (េ្រកាមសិទិ�)ចំននួ ១,០៧៦គេ្រមាង។ 

 

 ការ្រគប់្រគងចំណោយសាធារណៈថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ
• បាន្របជុំពភិាក្សោតាមអនឡោញ ស� ីពកីារេរៀបចំនីតិវ�ធ ី(Business Process) បងចំ់ណូលពីកៃ្រមេសវោសាធារណៈេនៅ្រចក

េចញចូលែតមួយ, ចំណូលពី្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលេផ្សងៗ របស់សាលារោជធានីភ�ំេពញ េនៅក��ង្របព័ន� NRMIS 

• បានប��ប់ការេរៀបចំេសចក�ី្រពាងជនូដំណឹងេលើការប��រការេ្របើ្របាស់បណ�េផ�រភារៈចំណោយ ក��ងការេផ�រឧបត�ម�ថវ�កាេទៅរដ�

បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិេដោយបានអភិវឌ្ឍេទៅជោទ្រមង់ថ� ី

• បាន្របជុំែណនំោេលើខ�ឹមសារសារោចរ ស� ីពីនីតិវ�ធី និងកិច�ប�� ិកាៃនការអនុវត�ចំណូលពកីៃ្រមេសវោរបស់អង�ភាព្រចកេចញ

ចូលែតមួយរោជធានី េខត� និងចំណូលពីកៃ្រមេសវោ និងចំណូលពីការពិន័យជោ្របាក់ ែដល្របមូលេនៅមន�ីរ អង�ភាពជនំោញ

រោជធានី េខត� ជនូដល់នោយកដោ� នពាកព់័ន� និងរតនោគាររោជធានី េខត� េដើម្បីយល់គា�  និងេ្របើ្របាស់ភាសារែតមួយ ក��ងការ

បក្រសាយេទៅអង�ភាពពាកព់័ន�នឹងការអនុវត� ្រពមទាងំបានចូលរួមេធ�ើបទបងោ� ញស� ីពីនីតិវ�ធ ីនិងកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យ េនៅ

ក��ងអង�សិកា� សាលា ែដលេរៀបចំេដោយអគ�េលខោធកិារដោ� នកែំណទ្រមង់ៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំជោមួយអគ�នោយកដោ� នហិរ��វត��រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ និងអគ�នោយកដោ� នរដ�បាល ្រកសួងមហាៃផ� 

ពិនិត្យ រ�ះរកវ�ធានការេដោះ្រសាយកង�ះឥណទានថវ�កាចំណោយឧបត�ម�ដល់្របធានភូមិ អនុ្របធានភូមិ និងសមាជកិភូមិ 

ចំនួន២០ ៃនឃុំ៨ ក��ងេខត�បាត់ដំបង 

• បានចូលរួម្របជុពំិនិត្យេសចក�្ីរពាង្របកាសអន�រ្រកសួងស�ពីលីក�ណ� បេច�កេទស និងនីតិវ�ធីហិរ��វត��របស់ការ�យោល័យ

អប់រ� យុវជន និងកីឡោ ្រក�ង ្រស�ក ការអប់រ�កមុារតចូ និងការអប់រ�េ្រកៅ្របព័ន� ្រពមទាងំបានស្រមបស្រម�លក��ងការេរៀបចំ
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េសចក�ី្រពាងសារោចរែណនំោស�ពីីកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យ េដើម្បីគំា្រទការអនុវត�េលើេសចក�្ីរពាង្របកាសឱ្យបានរលូន និង

្របសិទ�ភាព 

• បានេរៀបចំលិខិតជនូដំណឹងេទៅរតនោគារេខត�ចំនួន៨ ស�ពីកីារកំណត់គណនីកត់្រតាចំណូលថវ�ការបស់ ឃុំ សងោ� ត ់ មាន

្របភពពី ASPIRE ឆា� ំ២០២០ និងនិយត័កម�តេួលខចំណូលថវ�កាឆា� ំ២០១៩ 

• បានចូលរួមកិច�្របជុពំិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងប�� ្របឈម ៃនការអនុវត�សារោចរស� ីពនីីតិវ�ធកីត្់រតា និងកិច�ប��កិាៃនការអនុវត�

ចំណូលពីកៃ្រមេសវោរបស់អង�ភាព្រចកេចញចូលែតមួយរោជធានី េខត� និងចំណូលពកីៃ្រមេសវោ និងចំណូលពកីារពិន័យជោ

្របាក ់ែដល្របមូលេនៅមន�ីរ អង�ភាពជនំោញរោជធានី េខត� 

• ការអនុវត�មូលនិធិវ�និេយោគរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

o ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេលខោធិការដោ� ន្រគប់្រគងមូលនិធិវ�និេយោគរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ េលើកទី៤ 

o ចុះពិនិត្យគេ្រមាងរដ�បាល្រស�ក អនុវត�មូលនិធិវ�និេយោគរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតឆិា� ំ២០១៩  

o វោយតៃម�សមិទ�កម�រដ�បាល្រស�ក ែដល្រត�វទទលួធនធានមូលនិធិវ�និេយោគរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាម ជោតិស្រមាប់ឆា� ំ២០១៩ 

o ចុះផ្សព�ផ្សោយេគាលការណ៍ែណនំោស� ីពីការេរៀបចំសំេណើគេ្រមាងវ�និេយោគរដ�បាល្រស�ក  

o េរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីែណនំោស� ីពីការេរៀបចំសំេណើគេ្រមាងវ�និេយោគែដលទទលួ បានហិរ��ប្បទានពីមូល

និធិវ�និេយោគរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ (ធនធានពីធនោគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ ADB) ស្រមាប់រដ�បាល្រស�ក 

o េបាះផ្សោយឣណត�ិេផ�រធនធានមូលនិធិវ�និេយោគរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិជនូរដ�បាល្រស�ក ែដលជោប់ចំណោតថ់ោ� ក ់

o សហការជោមួយ ADB េរៀបចំេសៀវេភៅែណនំោស� ីពកីារអនុវត�គេ្រមាងស្រមាប់រដ�បាល្រស�ក ែដលទទលួហិរ��ប្បទានពី

មូលនិធិវ�និេយោគរដ�បាលថោ� កេ់្រកាមជោត ិ

• ការបេង�ើន្របសិទ�ភាព និងស័ក�សិិទ�ិភាពៃនការ្រគប់្រគងចំណោយ 

o ការងោរ្រគប់្រគង និងអនុវត�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

 ែផនការសកម�ភាលម�ិតអនុវត�យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិឆា� ំ២០១៩-២០២៥ ្រត�វ

បានេរៀបចំរួច និងដោកឱ់្យអនុវត� 

 េរៀបចំេគាលការណ៍្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ FMM ស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

 េសចក�ីែណនំោស� ីពីការេធ�ើវ�ចារណកម� និងព្រងឹង្របសិទ�ភាពចំណោយស្រមាប់ការអនុវត�ច្បាប់ហិរ��វត�� ស្រមាប់ការ

្រគប់្រគងឆា� ំ២០២០ របស់រដ�បាលរោជធានី េខត� ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត� 

 េសចក�ីែណនំោបែន�មស� ីពីការអនុវត�សារោចរេលខ ០០៣ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខេមសា ឆា� ំ២០២០ ស� ីពីការ េធ�ើវ�ចារណកម�

ថវ�កា និងការព្រងឹង្របសិទ�ភាពចំណោយេលើកទី២ ស្រមាប់ការអនុវត�ថវ�ការដ�បាល ឃុំ សងោ� តឆ់ា� ំ២០២០ ្រត�វបាន

េរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត� 

 េសចក�ីែណនំោស�ពីីការេ្របើ្របាស់ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ េដើម្បីរួមចំែណកអន�រោគមន៍ទប់សា� ត់ការរ�ករោលដោល

ៃនជំងកឺូវ�ដ-១៩ េនៅរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ ្រត�វបានដោកឱ់្យអនុវត� 

 េសចក�ីែណនំោស�ពីីការមិនអនុ�� តឱ្យរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ អនុវត�គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍មូលដោ� ន េដោយគា� ន្របភព

ឥណទានទទូាត់ និងគា� នេគាលការណ៍អនុ�� តពី្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ��វត�� ្រត�វបានដោក់ឱ្យអនុវត� 
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 សារោចរែណនំោស�ពីីការអនុវត�ច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២០ របស់រដ�បាល ថោ� ក់េ្រកាមជោត ិនិង

សារោចរែណនំោស�ពីកីារេរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិស្រមាប់ឆា� ំ ២០២១-២០២៣ ្រត�វ

បានេរៀបចំរួចនិងដោកឱ់្យអនុវត� 

 សារោចរែណនំោស�ពីីនីតិវ�ធីបេច�កេទសៃនការេរៀបចំគេ្រមាងថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតឆិា� ំ ២០២១ ្រត�វបាន

េរៀបចំរួច និងដោកឱ់្យអនុវត� 

 សារោចរែណនំោស�ពីីការបិទប�� ីចំណូល ចំណោយថវ�កា និងការេធ�ើរបាយការណ៍បូកសរុបទទូាត់ថវ�កា របស់រដ�បាល

ថោ� ក់េ្រកាមជោតិឆា� ំ២០២០ ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យអនុវត� 

 េរៀបចំ្របកាសស� ីពកីារ្របគល់កាតព�កិច�្របមូលចំណូល និងែបងែចកឥណទានចំណោយថវ�កា ជនូ រដ�បាលរោជធានី 

េខត�ទាងំ២៥, និងរដ�បាល្រក�ង ្រស�កទាងំ១៨៥ 

 ្របជុំពភិាក្សោជោមួយ្រកសួងមហាៃផ� និងេលខោធកិារដោ� នគ.ជ.អ.ប រកដំេណោះ្រសាយក��ងការ េ្របើ្របាស់ក��ប់ថវ�កា

េសវោសង�មេនៅរដ�បាលឃុំ សងោ� ត ់

 ចុះផ្សព�ផ្សោយសារោចរែណនំោការអនុវត�ច្បាប់ស�ពីីហរិ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២០ ជនូរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

 េបាះពុម�ផ្សោយឣណត�ិឧបត�ម�តុល្យភាពថវ�កា្រតមីាសទី១, ្រតីមាសទ២ី, ្រតមីាសទ៣ី និង្រតីមាស ទ៤ី ជនូរដ�បាល

រោជធានី េខត� 

 េបាះពុម�ផ្សោយឣណត�ិេផ�រធនធានថវ�កាជោតជិនូមូលនិធិ្រក�ង ្រស�ក និងមូលនិធិឃុំ សងោ� ត់ស្រមាប់ ្រតីមាសទី១, ្រតី

មាសទី២, ្រតមីាសទ៣ី និង្រតមីាស ទ៤ី 

 ពិភាក្សោការងោរជោមួយ UNICEF និង្រកសួងមហាៃផ� េដើម្បសិីក្សោពីតមា� ភាពថវ�កានិងឯកសារសេង�បថវ�ការដ�បាល

ឃុំ សងោ� ត ់

 ចុះេបសកកម�បណ�� ះបណោ� លការេរៀបចំែផនការយទុ�សា�ស�ថវ�ការបស់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ(២០២១-២០២៣) 

ស្រមាប់រដ�បាលរោជធានី េខត�ទាងំ២៥ 

 ចុះផ្សព�ផ្សោយសារោចរែណនំោស� ីពនីីតិវ�ធីបេច�កេទសៃនការេរៀបចំគេ្រមាងថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាម ជោតិឆា� ំ២០២១ 

  វ�ភាជន៍ និងជនូដំណឹងធនធានមូលនិធិ្រក�ង ្រស�ក និងមូលនិធិឃុ ំ សងោ� ត ់ ស្រមាប់ឆា� ំ២០២១ ជនូរដ�បាល្រក�ង 

្រស�ក និងរដ�បាលឃុ-ំសងោ� ត ់

  វ�ភាជន៍ និងជនូដំណឹងធនធានបែន�មៃនថវ�ការដ�ស្រមាប់ចំណោយអភិវឌ្ឍន៍មូលដោ� ន ជនូរដ�បាលឃុ-ំសងោ� ត់

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២១ 

 បានេរៀបចំ្របជុំចរចារក��ប់ថវ�ការដ�បាលរោជធានី េខត�ឆា� ំ២០២១ េ្រកាមការដឹកនំោរបស់ឯកឧត�ម  ជ ូ គឹមេឡង 

រដ�េលខោធកិារ្រកសួងេសដ�កចិ�និងហិរ��វត�� ជោមួយអភិបាល ឬ អភិបាលរងៃន រដ�បាលរោជធានី េខត�  

 ចុះេបសកកម�េដើម្បីចូលរួមេធ�ើអនុេលាមភាពថវ�ការដ�បាល្រក�ង ្រស�កឆា� ំ២០២១ 

 ចុះែណនំោសារោចរស� ីពីការបិទប�� ីចំណូលចំណោយថវ�កា និងការេធ�ើរបាយការណ៍បូកសរុបទូទាត់ថវ�ការបស់រដ�បាល

ថោ� ក់េ្រកាមជោតិឆា� ំ២០២០ 

o ការផ្សព�ផ្សោយ និងបណ�� ះបណោ� ល 

 េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លស�ពីកីារេរៀបចំែផនការយទុ�សា�ស�ថវ�កា, ការេរៀបចំថវ�កាកម�វ�ធី និងនីតិវ�ធអីនុវត�ថវ�កា

កម�វ�ធ ីជនូរដ�បាលរោជធានី េខត�  
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 សហការជោមួយ UNICEF េរៀបចំសិកា� លសាលាស�ពីកីារេរៀបចំសកម�ភាពេសវោសង�មេនៅក��ង កម�វ�ធីវ�និេយោគបីឆា� ំ

រ�កិល និងេនៅក��ងែផនការយទុ�សា�ស�ថវ�ការបស់ថោ� ក់េ្រកាមជោត ិជនូរដ�បាលេខត�, េនៅេខត�កពំងច់ាម 

 សិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់ស� ីពីេសចក�ី្រពាងនីតិវ�ធី្របតិបត�ិការេរៀបចំ និង្រគប់្រគងចំណោយវ�និេយោគេនៅរដ�បាល

ថោ� ក់េ្រកាមជោតិ ។ 
 

២.២.៣. ការ្រគប់្រគងយន�ការភាពជោៃដគរូវោងរដ�និងឯកជន 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុអំន�រ្រកសួងចំននួ ០២េលើក ស� ីពីេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីព ី PPP និងបន�ែកស្រម�លតាមការគរួេដើម្បបីន�

នីតិវ�ធីជោធរមាន 

• បានកពំុងសហការជោមួយទ្ីរបឹក្សោ និង្រក�មការងោរេដើម្បីែកស្រម�លេសចក�ី្រពាងនីតិវ�ធី្រគប់្រគង្របតិបត�កិារ េដើម្បីពិនិត្យ

លទ�ភាពេស� ើសំុដោកឱ់្យេ្របើ្របាស់ជោអន�រកាល 

• បានសហការ និង្របជុអំនឡោញជោមួយទី្របឹក្សោរ ADB ពាកព់័ន�ជំនួយបេច�កេទស TA 9791 េដើម្បីេ្រត�មេរៀបចំសិកា� សាលា

ស� ីព ី“កិច�ធានោស្រមាប់គេ្រមាងភាពជោៃដគរូវោងរដ� និងឯកជន (PPP)៖ ឧត�មានុវត�ន៍ជោ អន�រជោត ិនិងបរ�ការណ៍កម��ជោ” 

• បន�ស្រមបស្រម�លេរៀបចំការងោរស្រមាប់គេ្រមាងតាមយន�ការ PPP ដូចខោងេ្រកាម៖ 

o គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ផ��វេល្ប�នេលឿនភ�ំេពញ-បាវ�ត 

o គេ្រមាងមជ្ឈមណ� លឡ�ជីស� កីភ�ំេពញ  

o គេ្រមាងមជ្ឈមណ� លឡ�ជីស� កី្រក�ង្រពះសីហនុ 

o គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍កពំងែ់ផេទសចរណ៍្រក�ង្រពះសីហនុ  

o គេ្រមាងជ្រម�ញផលិតកម�្រស�វ និងការនំោេចញអង�រ  

o គេ្រមាងសាងសង់ ឣកាសយោនដោ� ន-ថ�ី ខោ� តតំបន់ក��ងេខត�មណ� លគិ រ�  

o គេ្រមាងផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� តេខត�េសៀមរោប  

• បាន្រត�តពិនិត្យ និងផ�ល់េយោបល់ េលើរបាយការណ៍ជំនួយបេច�កេទសរបស់មូលនិធអិភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ ស�ពីីការព្រងឹងអភិបាល

កិច�ហិរ��វត�� និងចីរភាពៃនភាពជោៃដគរូវោងរដ� និងឯកជន។ 
 

២.៣. ការផ�លេ់សវោគា្ំរទទេូទៅ និងគណេនយ្យភាពក��ងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ   

 ចំណចុ ២.៣.១. ្រត�វបានអនុវត� និងទទលួខុស្រត�វ េដោយអគ�េលខោធកិារដោ� ន អគ�នោយកដោ� នេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់

េដោយសារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍  វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�។ អគ�េលខោធកិារដោ� ន មាន

េបសកកម�សំខោន់ៗេលើ ១.ការផ�ល់េសវោគំា្រទស្រមាប់្រប្រកតីភាពៃនដំេណើរការ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ២. ស្រមបស្រម�ល

ការងោររវោងថោ� កក់ណោ� ល និងអង�ភាពមូលដោ� នេ្រកាមឱវោទ្រកសួង ពិេសសមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត��រោជធានីេខត� ៣. ជោេសនោធិការឱ្យ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េលើែផ�ករដ�បាល ហិរ��វត�� បុគ�លិក ការបណ�� ះបណោ� លនិង  វ�្រកិត្យការ ពត័ម៌ានវ�ទ្យោ បណ� សារ8

9...។ 

អគ�នោយកដោ� នេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េបសកកម� សំខោន់េលើការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់េដោយ

សារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍នោនោ...9

10។ វ�ទ្យោសា� នេសដ�កចិ� និងហរិ��វត�� បំេពញមុខងោរសំខោន់េលើការបណ�� ះបណោ� ល និង វ�្រកឹត្យការ

 
9 មា្រតា ១០ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
10 មា្រតា ៤ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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សមត�ភាពម�ន�ីរោជការេលើមុខជំនោញេសដ�កិច� និងហិរ��វត��1011។ ចំែណក ២.៣.២. ្រត�វបានអនុវត� និងទទលួខុស្រត�វេដោយ អគ�-

នោយកដោ� នសវនកម�ៃផ�ក��ង ែដលមានេបសកកម�សំខោន់េលើការងោរព្រងងឹ្របពន័�្រគប់្រគងសវនកម�ៃផ�ក��ងរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ��វត�� និងនំោមុខក��ងការអភិវឌ្ឍមុខងោរសវកម�ៃផ�ក��ង េនៅតាមបណោ� ្រកសួង សា� ប័ន និងសហ្រគាសសាធារណៈ11

12។ េដោយែឡក 

ចំណចុ ២.៣.៣. មានេបសកកម�សំខោន់េលើការងោរេធ�ើអធកិារកិច� េលើការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េដោយេ្របើអភិ្រកម អធកិារកិច�

ែផ�កេលើហានិភ័យ និងអធកិារកិច�ែផ�កេលើករណីសង្សយ័ឬបណ� ឹងតវោ�ជោកែ់ស�ង12

13។ ចុងេ្រកាយ េលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

មានមុខងោរេរៀបចំតាក់ែតងេសចក�ី្រពាងច្បាប់និងលិខិតបទដោ� នគតិយតុ� េដើម្បីធានោសុវត�ិភាពនីត្យោនុកលូភាព ៃនការ្រគប់្រគងនិង

ការអភិវឌ្ឍ ្របកបេដោយសង�តិភាព និងចីរភាព ៃនលិខិតបទដោ� នគតយិតុ�ពាកព់ន័�សមត�កិច�របស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ។ 

ជោលទ�ផល្របចំា១២ែខ ឆា� ំ២០២០ អង�ភាពនីមួយៗ បានអនុវត� និងទទលួបានវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យកត់សមា� ល់ដូចខោងេ្រកាម ៖ 
 

២.៣.១. ការផ�លេ់សវោគា្ំរទទេូទៅ 

• កិច�្របជុជំោមួយសា� ប័នពាក់ពន័� និងកិច�ការរដ�បាលគំា្រទគេ្រមាង 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំស� ីពីវឌ្ឍនភាពការងោររបស់គេ្រមាងេហដោ� រចនោសម�័ន�ផ��វេល្ប�នេលឿន ភ�ំេពញ-េខត�្រពះសីហនុ 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់ពហុបំណងេសកសកជំហានទី ២ 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំស� ីពីវឌ្ឍនភាពគេ្រមាង្របព័ន�ធារោសា�ស�តំបន់ខ�ងរ់ោប និងការ្រគប់្រគងវ�ស័យធនធានទកឹ 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំផ្សព�ផ្សោយជោសាធារណៈជោមួយ្របជោពលរដ�រងផលប៉ះពាល់ពឣីង្រប្រពឹត�កិម�ទឹកកខ�ក ់ ៃន

គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដោ� រចនោសម�័ន�ទី្របជុំជនក��ងទីរួមេខត�ត្ប�ងឃ��  ំ

o បានចូលរួមកិច�្របជុំេនៅទសីា� ក់ការធនោគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ្របចំាកម��ជោ និងទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� អពំី

វឌ្ឍនភាពការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់គេ្រមាងែកលម�្រគប់្រគងបរ�សា� ន្រក�ងជុំវ�ញបឹងទេន�សាបជំហាន ២ 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពគីេ្រមាងសាងសងស់ា� នីយ៍្រប្រពឹត�កិម�ទកឹកខ�ក់ ្រក�ងតាេខៅ�  េនៅទសី� ីការ្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ��វត�� 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំេនៅ្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ���ន អំពកីារកាត់បន�យរេបៀងៃនផលប៉ះពាល់ៃនអនុគេ្រមាង

បាត់ដំបង ៃនគេ្រមាងែកលម�្រគប់្រគងបរ�សា� ន្រក�ងជុំវ�ញបឹងទេន�សាបជំហាន ២ 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំស� ីពីវឌ្ឍនភាពគេ្រមាងែខ្ស្រចវោក់ផលិតកម� ្របកបេដោយភាតរភាព ជោមួយតំណោងព្ីរកសួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់, ្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ និង

្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំេនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��អំពគីេ្រមាងបេច�កេទសអភិវឌ្ឍន៍្របពន័�ធារោសា�ស�  និង

កាត់បន�យទឹកជំនន់ក��ងេខត�បនោ� យមានជ័យ 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពីវឌ្ឍនភាពៃនការេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លយន�ការេដោះ្រសាយបណ� ឹងតវោ�  

o បានចូលរួមកិច�្របជុំស� ីពកីារបូកសរុបលទ�ផលព ីReview Mission ជោមួយទី្របឹក្សោធនោគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ ៃនគេ្រមាង 

ែកលម�េហដោ� រចនោសម�័ន�្រចវោក់តៃម�កសិកម� (Competitive Agribusiness Development Project) 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំស� ីពីវឌ្ឍនភាពការងោររបស់គេ្រមាងែកលម�េហដោ� រចនោសម�័ន�្រចវោកត់ៃម�កសិកម� 

 
11 មា្រតា ៤ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ១០៥៨ ្របក ចុះៃថ�ទី០៣ ែខក��  ឆា� ំ២០១៥ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃននោយកដោ� ន និងអង�ភាពេ្រកាមឱវោទរបស ់វ�ទ្យោសា� ន 
12 មា្រតា ៥៦ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
13 មា្រតា ៥២ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពកីារេរៀបចំ និងការ្រប្រពតឹ�េទៅៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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o បានចូលរួមកិច�្របជុំស� ីពីវឌ្ឍនភាពការងោររបស់គេ្រមាងផ�តផ់�ង់ទកឹសា� ត និងអនោម័យ្រក�ង 

o បានចូលរួមកិច�្របជុ ំKick-Off Meeting អំពអីនុគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�ធារោសា�ស�ដំណោក់េឈើ្រក ំ

o បានចូលរួមកិច�្របជុំស� ីពីវឌ្ឍនភាពៃនគេ្រមាងេលើកក្រមិតគណុភាពផ��វជោតិេលខ ៤៨ 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់ៃនគេ្រមាងែកលម�្រគប់្រគងបរ�សា� ន្រក�ងជុំវ�ញ

បឹងទេន�សាបជំហាន ២ (Online Conference) 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់ៃនគេ្រមាងេធ�ើឱ្យ្របេសើរនូវបណោ� ញផ��វថ�ល់

ជំហាន ២ (Online Conference) 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់ៃនគេ្រមាងេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងវ�ញ្របពន័�ផ�ត់ផ�ង់

ទឹកសា� ត និងអនោម័យេនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

• ការចូលរួមកិច�្របជុតំាមបណោ� ្រកសួង-សា� ប័ន 

o ្របជុំជោមួយ ធនោគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ (ADB) អំពីគេ្រមាង្រក�ងរេបៀង ២ េនៅ្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ���ន 

o ចូលរួមសិកា� សាលាស� ីពី គេ្រមាង Integrated Urban Transport development េនៅសណោ� គារភ�ំេពញ 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ���ន ស� ីពកីារងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះ

ពាល់េដោយសារគេ្រមាងេលើកក្រមិតគុណភាពផ��វជោតិេលខ ៤៨ 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងសាមីពាក់ពន័�គេ្រមាង និងម�ន�ី ADB-CARM ស� ីពីវឌ្ឍនភាព

ៃនការអនុវត�គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�្រក�ងរេបៀងភាគខោងត្ប�ង 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់ ស� ីពកីារេរៀបចំ

្រកបខ័ណ� េដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់គេ្រមាងែបងែចកដីេដើម្បីសង�មកិច� និងការអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�ជំហាន ៣ 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ JICA ស�ពីី Mission Appraisal ស្រមាប់សា� រេឡើងវ�ញកំណោត់ផ��វ

ជោតិេលខ ៥ (ែផ�កខោងត្ប�ង និងែផ�កកណោ� ល) 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ���ន និង JICA ស� ីពីការេដោះ្រសាយ

ផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាងសា� រេឡើងវ�ញកំណោត់ផ��វជោតេិលខ ៥ (ែផ�កខោងេជើង) 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស�ពីីការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះ-

ពាល់េដោយសារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ធារោសា�ស�ៃវ�ក ូជំហានទី ២ 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងមហាៃផ� និងអនុគណៈកម�ការេខត� អពំីការងោរេដោះ្រសាយ

ផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាងសាងសង់ទសីា� កក់ារ្រត�តពិនិត្យ្រចកទា� រ្រពំែដនអន�រជោតមឺុិនជ័យ េខត�ៃ្រពែវង 

o ្របជុំេនៅ្រកសួងែរ� និងថោមពលអំពគីេ្រមាងវោរ�អគ�ិសនីស�ងឹេពាធិ៍សាត់ ១ ស�តិក��ងេខត�េពាធិ៍សាត ់

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួង និង្រកសួងសាមីពាកព់័ន�គេ្រមាង និងម�ន�ី ADB-CARMស� ីពីការងោរេដោះ-

្រសាយផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដោ� រចនោសម�័ន�េទសចរណ៍ស្រមាប់កំេណើន្របកបេដោយបរ�យោប័ន� 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ���ន ស� ីពកីារងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះ

ពាល់េដោយសារគេ្រមាងសា� រេឡើងវ�ញផ��វែដកេនៅកម��ជោ 

o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងសាមីពាក់ព័ន�គេ្រមាង និងម�ន�ី ADB-CARMស� ីពីវឌ្ឍនភាព

ៃនការអនុវត�គេ្រមាងពាកព់័ន�នឹងការអភិវឌ្ឍន៍ទ្ីរបជុជំន (Urban Sector Project) 
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o ្របជុំពភិាក្សោរវោងគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងជោមួយ្រកសួងសាមី្រពមជោមួយអនុគណៈកម�ការេខត�្រពះវ�ហារ និង្រក�ម-

ហ៊ុនសាងសង់ ស�អីពំកីរណីលិចលង់្រក�ង្រពះវ�ហារ ែដលបណោ� លមកពីគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ឣងទឹករក្សោ 

o ្របជុំ Wrap-Up ជោមួយ្រកសួងសាមី (្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ���ន) និងធនោគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ (ADB) អពំី

វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�អនុគេ្រមាង្របព័ន�ការពារទឹកជំនន់អ�កេលឿង 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំជោមួយ្រក�មហ៊ុនសវនកម� KPMG អពំីគេ្រមាង្រគប់្រគងនិងកាត់បន�យេ្រគាះទឹកជំនន់ និងភាពរោងំ

ស�� តក��ងមហាអនុតំបន់ទេន�េមគង� (អនុគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�ធារោសា�ស�ដំណោក់េឈើ្រក)ំ 

• េបសកកម�ចូលរួម្របជុជំោមួយអនុគណៈកម�ការេខត�តាមបណោ� គេ្រមាងនោនោ 

o ្រក�មការងោរគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងបានចូលរួម្របជុំជោមួយអនុគណៈកម�ការេខត�កពំត, េខត�បនោ� យមានជ័យ និង

េខត�សា� យេរៀង 

o ្រក�មការងោរគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងបានចុះបំេពញេបសកកម�ចូលរួម្របជុជំោមួយ្របតិភូកេូរ� និងអនុគណៈកម�ការ

េខត�បាត់ដំបង 

o ្រក�មការងោរគណៈកម�ការអន�រ្រកសួងបានចូលរួមេបសកកម�្រត�តពិនិត្យផលប៉ះពាល់ ៃនគេ្រមាងសា� រេឡើងវ�ញ្របពន័�

េ្រសាច្រសព និង្របព័ន�រ�េដោះទឹក ភាគនិរតីៃនរោជធានីភ�ំេពញ 

o បានចូលរួម្របជុំេនៅសាលាេខត�បនោ� យមានជយ័ ស� ីពកីារអនុវត�ការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់ៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍

្របព័ន�ធារោ�ស� និងកាត់បន�យទឹកជំនន់ េដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក្រក�មការងោរអនុគណៈកម�ការេដោះ្រសាយផល

ប៉ះពាល់េខត� និងឣជោ� ធរមូលដោ� ន្រគប់ក្រមិតែដលមានការពាកព់័ន� 

o បានចូលរួម្របជុំេដើម្បីេបើកដំេណើរការការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់ និង្រត�តពិនិត្យការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់

គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យធនធានទឹក និងកសិកម� និងកម�វ�ធកីារ្រគប់្រគងធនធានទឹក និងការផោ� ស់ប��រកសិកម� 

o បានចុះេបសកកម�ពិនិត្យេមើលវឌ្ឍនភាពគេ្រមាង ៃនអនុគេ្រមាងេខត�បនោ� យមានជ័យ និងអនុគេ្រមាងេខត�បាត់ដំបង 

ៃនគេ្រមាងែកលម�្រគប់្រគងបរ�សា� ន្រក�ងជុំវ�ញបឹងទេន�សាបជំហាន ២ 

o បានចូលរួមេបសកកម� Review Mission ជោមួយទី្របឹក្សោធនោគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ ៃនគេ្រមាងផ�ត់ផ�ង់ទកឹសា� ត និងអនោ-

ម័យ្រក�ង និងអនុគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�ធារោសា�ស� 

o បានចូលរួមេវទិកា្របជុពំិភាក្សោេលើការអនុវត�ការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់ជោមួយអនុគណៈកមា� ការេខត�ត្ប�ងឃ��  ំ 

o បានចុះេបសកកម�េទៅេខត�បនោ� យមានជ័យេដើម្ប្ីរបជុ ំ និងតាមដោនការងោរគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ធារោសា�ស�េខត�បនោ� យ-

មានជយ័  

o បានចុះេបសកកម�េដើម្ីបពិនិត្យវឌ្ឍនភាពៃនគេ្រមាងែខ្ស្រចវោ�ក់ផលិតកម�្របកបេដោយភាតរៈបរ�សា� នែដលមានភូមិ-

សា�ស� ក��ងេខត�តាែកវ 

• ការងោរបណ�� ះបណោ� ល និងវ�្រកឹតការ 

o សេ្រមចបានវគ�សិក្សោសរុប ៣៣ វគ� និងមានសិកា� កាមសរុប ១.៦២១ នោក់ ក��ងេនោះវគ�សិក្សោែដលេរៀបចំេឡើងេដោយ

 វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ចំននួ ២៨ វគ� មានសិកា� កាមសរុប ១.២២៨ នោក់ និងវគ�សិក្សោែដលេរៀបចំេឡើងេ្រកាម

កិច�សហការេរៀបចំស្រមបស្រម�លជនូ្រកសួងសា� ប័ន ចំនួន ៥ វគ� មានសិកា� កាមសរុប ៣៩៣ នោក ់

o បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងតារោងពិន��ស្រមាប់្រគ�បេងោ� លវោយតៃម�ចំេណះដឹងរបស់សិកា� កាមមុន និងេ្រកាយប��ប់វគ�បណ�� ះ

បណោ� លជនំោញបេច�កេទសេលើការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ឆា� ំ២០២០ 



52 

 

o បានេរៀបចំបច��ប្បន�កម�ឯកសារវោយតៃម�េលើត្រម�វការបណ�� ះបណោ� លនិងវ�្រកតឹការ ស្រមាប់ឆា� ំ២០២១ រួមមាន ទ្រមង់

វោយតៃម� ប�� ីេឈា� ះ្រកសួង សា� ប័ន ្រគឹះសា� នសាធារណៈ និងេខត�ទាងំ ២៤ 

o បានេរៀបចំរួចរោល់នវូលិខិតស�ពីីការេស� ើសំុទនិ�ន័យអំពតី្រម�វការបណ�� ះបណោ� លនិងវ�្រកតឹការ ឆា� ំ ២០២១ េដើម្បីអនុវត�

ដល់្រកសួងសា� ប័ន មន�ីរជនំោញ ្រគះឹសា� នសាធារណៈរដ�បាល 

o បានប���លទិន�ន័យវោយតៃម�ស្រមាប់កម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� ល វគ�ត្រមងទ់ិសជនូម�ន�ីរោជការថ�ីរបស់្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរញវត��ចំននួ ៣ វគ� ដូចខោងេ្រកាម៖ 

- ៃថ�ទី២៤-២៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ េនៅវ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

- ៃថ�ទី២-៦ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ េនៅវ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

- ៃថ�ទ ី៩-១៣ ែខ មីនោ ឆា� ំ២០២០ េនៅវ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានអនុវត�សកម�ភាពស�ពី ី “ការសិក្សោលទ�ភាពក��ងការេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លតាមរយៈ្របព័ន�សិក្សោពីចមា� យ របស់ 

វសហ ” ស្រមាប់ម�ន�ីទទលួបន��ក្រគប់្រគងហិរ��វត��របស់មន�ីរអង�ភាពជនំោញរោជធានី េខត� ចំនួន ២៣ ចំនួន ៨ វគ�  

េដោយេធ�ើការសមា� សន៍ជោមួយថោ� ក់ដឹកនំោ និងម�ន�ីជនំោញ សរុប ចំនួន ៥៨១ នោក ់។ ជោមួយេនះ្រក�មការងោរបាននិង

កំពងុបូកសរុបរបាយការណ៍បឋម េដើម្បីេ្រត�មេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលៃនការសិក្សោ  

o បានចូលរួមកិច�្របជុំពភិាក្សោស� ីពីសំេណើសំុពិនិត្យលទ�ភាពេដើម្បីេរៀបចំដំេណើរការ្របឡង្របែជងេ្រជើសេរ�សេបក�ជនឱ្យ

ចូលបេ្រមើការងោរេនៅអគ�នោយកដោ� នគយ និងរដោ� ករកម��ជោ ៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ែដលបាន្រប្រពឹត�េទៅនោៃថ�

ទី០៦ ែខ កុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ េនៅសាលា្របជុំ ៃន្រកសួងមុខងោរសាធារណៈ 

• ការងោរេរៀបចំក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយតុ�  

o មគ�េទសក៏នីតសិា�ស� ចំណូលមិនែមនសារេពើពន�៖ ្រត�វបានពិនិត្យនិងេផ��ងផោ� ត់ប��ប់ 

o បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមងព់ាកព់័ន�ពន�ដោរ,គយនិងរដោ� ករកម��ជោ, ្រទព្យសម្បត�ិរដ�និងចំណូលមិនែមនសារេពើពន�៖ បាន

វោយចម�ងបាន ១០ អត�បទ 

o បច��ប្បន�កម�សទា� នុ្រកមគតយិតុ�ស្រមាប់្រកសួងេសដ�កចិ�និងហិរ��វត��៖ កំពងុស� តិក��ងការេបាះពុម� 

o ក្រមងស្រមងក់ិច�ដំេណើរការសា� ប័ន៖ បានេបាះពុម�រួចរោល់ 

o មគ�េទសក៍នីតសិា�ស�ពាក់ពន័�ហិរ��វត��រដ�បាលថោ� ក់ជោតិ៖ បានពិនិត្យ ែកស្រម�ល និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពលិខិតបទដោ� ន

គតិយតុ�ថ� ី

• ផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់  

o េសចក�ី្រពាងច្បាប់ឣករពិេសស ៖ ្របជុំែកស្រម�លែផនការសកម�ភាពរួមៃនយុទ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣,  

េរៀបចំរបាយការណ៍, ជំនយួសា� រត ីនិងបទបងោ� ញពាកព់័ន�ការេរៀបចំេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីឣករពិេសស, េរៀបចំលិខិត

អេ�� ើញ្របជុ្ំរក�មការងោរនិងអង�ភាពពាក់ព័ន�, េរៀបចំ្របកាសស� ីពីការបេង�ើត្រក�មការងោរេរៀបចំេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ពីី

ឣករពិេសស, កិច�្របជុៃំផ�ក��ងែដលេ្រគាងៃថ�ទី៩ និងកិច�្របជុំ្រក�មការងោរែដលេ្រគាងៃថ�ទី១៦ ្រត�វបានេលើកេពល 

េដោយសារប�� កូវ�ដ១៩ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើ (១) េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពកីារបេង�ើត្រក�មការងោរស� ិរភាពហិរ��វត��ៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��-

វត�� និងគណៈកម�ការមូលប្រតកម��ជោ  (២) េសចក�ី្រពាងេសចក�ីសេ្រមចស� ីពកីារបេង�ើត្រក�មការងោរជនំោញស� ិរភាព

ហិរ��វត�� ៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��៖ បានេរៀបចំមត្ិរបឹក្សោច្បាប់ជនូសាមីអង�ភាពេស� ើសំុ 
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o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាងច្បាប់ស� ីពីការ្រគប់្រគងឣជីវកម�និងេសវោកម�អចលនវត��៖បានេរៀបចំមត្ិរបឹក្សោច្បាប់

ជនូអង�ភាពេស� ើសំុ 

o មតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាងលិខិតអនុ�� ត្របតិបត�ិការអន�រកាលដល់្រក�មហ៊ុនរ�យ៉ូោល់េរ�េវ�៖ បានផ�ល់េយោបល់និង

េរៀបចំជោេសចក�ី្រពាងលិខិតជនូេលាកអនុ្របធានេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតកិម� 

o មតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើទិដ�ភាពគតិយតុ�ក��ងការវ�និេយោគទទលួបានជោភាគហ៊ុនរបស់មូលនិធអិភិវឌ្ឍន៍សហ្រគិនភាព៖ 

បានេរៀបចំមត្ិរបឹក្សោច្បាប់និងបានេផ�ើជនូអង�ភាពេស� ើសំុ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីីការបេង�ើតគណៈកមា� ធិការស្រមបស្រម�លអន�រ្រកសួងេរៀបចំែផនការេម

េដើម្បីអភិវឌ្ឍេខត�្រពះសីហនុេទៅជោតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសគំរូពហុបំណង៖ បានផ�ល់មត្ិរបឹក្សោច្បាប់ ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

o មតិ្របឹក្សោេលើលិខិតរបស់អង�ការសកម�ភាពសង�មេដើម្បីសហគមន៍និងការអភិវឌ្ឍ៖ បានពិនិត្យនិងេរៀបចំមត្ិរបឹក្សោ

ជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធិការ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាង្របកាសស�ពីីវ�ធាននិងនីតិវ�ធៃីនការេរៀបចំប��សីារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�៖ បានផ�ល់

មតិ្របឹក្សោច្បាប់ជនូអង�ភាពេស� ើសំុ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាងសារោចរែណនំោស� ីពកីារពន្យោរេពលអនុវត�ការពិន័យអន�រការណ៍ចំេពាះអំេពើេល�ើសនឹង

ច្បាប់ស� ីពីគណេនយ្យនិងសវនកម�ស្រមាប់សហ្រគាស៖ បានេរៀបចំមត្ិរបឹក្សោច្បាប់េគារពជនូ្រក�ម្របឹក្សោជោតគិណេនយ្យ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាង្របកាសស�ពីីការទទលួនិងេដោះ្រសាយវ�វោទធានោរោ�ប់រង៖ បានេរៀបចំមត្ិរបឹក្សោច្បាប់ 

o មតិ្របឹក្សោច្បាប់ និងេរៀបចំជំនួយសា� រតីេលើេសចក�្ីរពាងលក�ន�ិកៈសាជីវកម�ធានោឥណទានកម��ជោ៖ បានេរៀបចំមតិ

្របឹក្សោច្បាប់ជនូឯកឧត�មរស់ សីលវោ�  រដ�េលខោធកិារ 

o មតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីីការបេង�ើតសហ្រគាស្រគប់្រគងសា� នីយេផ�រ និងទីលានទុកដោក់សំរោម៖ 

បានផ�ល់មតិ្របឹក្សោេគារពជនូឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធកិារ 

o មតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការបេង�ើត្រក�មការងោរសិក្សោ និងេរៀបចំេឡើងវ�ញនូវ្របព័ន�សារេពើពន�កម��ជោ

និងេសចក�ី្រពាង េសចក�ីសេ្រមចស� ពីីការបេង�ើត្រក�មការងោរសិក្សោ េរៀបចំ និងដោក់េចញវ�ធានការបងោ� រសកម�ភាព បរ�-

កប្បកម�េលើអចលន្រទព្យ៖ បានផ�ល់មតិ្របឹក្សោជនូអង�ភាពេស� ើសំុ 

o មតិេយោបល់េលើទិដ�ភាពគតយិតុ�ក��ងការវ�និេយោគទទលួបានជោភាគហ៊ុនរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហ្រគិនភាព៖ បាន

េរៀបចំមតិេយោបល់និងបានេផ�ើជនូអង�ភាពេស� ើសំុ 

o មតេិយោបល់េលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីការការពាររុក�ជោតិនិងភូតគាមអនោម័យ៖ បានពនិិត្យ និងផ�ល់េយោបល់តាម

សា� រតកីិច�្របជុៃំថ�ទី១០ កុម�ៈ េដោយេរៀបចំជោមតិេយោបល់ជនូ្រក�មការងោរ េដើម្បីដោកជ់នូឯកឧត�ម្របធានអង�្របជុពំិនិត្យ 

(ប��ប់) 

o មតិេយោបល់េសចក�ី្រពាង្រពះរោជ្រកតឹ្យស�ពីីការបេង�ើត្រក�ម្របឹក្សោេរៀបចំែផនការេមេដើម្បអីភិវឌ្ឍេខត�្រពះសីហនុេទៅជោ

តំបន់ េសដ�កចិ�ពិេសសគំរូពហបំុណង៖ បានផ�ល់មតិេយោបល់ជនូឯកឧត�ម ផោន់ ផលា�  រដ�េលខោធកិារ 

o មតិេយោបេលើេលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពកីារេរៀបចំនិងការ្រប្រពតឹ�េទៅរបស់គណៈកមា� ធកិារជោតិការពារអ�កេ្របើ

្របាស់៖ បានផ�ល់មតិេយោបល់តាមការេស� ើសំុរបស់អង�ភាពសាមី 

o េសចក�ី្រពាងច្បាប់វ�និេយោគ និងេសចក�ី្រពាងច្បាប់តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស៖ ប��ប់ការតាក់ែតងេសចក�ី្រពាងច្បាប់េដោយ

្រក�មការងោរ កសហវ, បន�្របជុំេ្រត�មេរៀបចំេសចក�្ីរពាងអនុ្រកតឹ្យស� ីពកីារេលើកទកឹចិត�វ�និេយោគ 
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o ចូលរួម្របជុំេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ពីីសុវត�ិភាពម��បឣហារ៖បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិត-

សភាចារ្យ និងបានេរៀបចំជំនយួសា� រតី និងមត្ិរបឹក្សោច្បាប់ ្រពមទាងំេរៀបចំ ឯកសារពាកព់័ន� ជនូឯកឧត�មអនុរដ�

េលខោធកិារ 

o ចូលរួម្របជុេំសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ពីីអេនោ� ្របេវសន៍៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ 

o ចូលរួម្របជុំេលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យ (១) ស� ីពីលិខិតអនុ�� តសាងសង់ (២) ស� ីពីលក�ខណ� និងនីតិវ�ធីៃនការ្រត�តពិនិត្យ 

និងប�� ក់សំណង់ (៣) ស�ពីលីក�ខណ� និងនីតិវ�ធីៃនការព្យ�រ ការដកហតូវ��� បនប្រតេ្របើ្របាស់សំណង៖់ បានេរៀបចំ

របាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មអគ�បណ� តិសភាចារ្យ 

o ចូលរួម្របជុំពភិាក្សោេលើ្របព័ន�េធ�ើេតស� និរន�រភាពភាគហ៊ុនិក៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�-

េលខោធកិារ 

o កិច�្របជុំេលើេសចក�ី្រពាងសារោចរែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធីកត់្រតានិងកិច�ប�� ិកាៃនការអនុវត�ចំណូលេសវោរបស់អង�ភាព្រចក

េចញ ចូលែតមួយរោជធានី េខត�៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធិការ 

o ចូលរួម្របជុំេលើ (១) េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពកីារេរៀបចំនិងកិច�ដំេណើរការរបស់្របព័ន�ស� ិតិជោតិ (២) េសចក�ី្រពាងអនុ

្រកតឹ្យស� ីពីស� តិិផ��វការែដលបានចាត់តំាង៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធកិារ 

o ចូលរួមកិច�្របជុំពនិិត្យនិងេលើេសចក�ី្រពាងលក�ន�ិកៈសាជីវកម�ធានោឥណទានកម��ជោ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯក

ឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធកិារ 

o ចូលរួមកិច�្របជុំេសចក�្ីរពាងច្បាប់ស� ីពីការ្របឆំាងហិរ��ប្បទានដល់ការរ�កសាយភាយឣវុធមហា្របល័យ៖  បានេរៀបចំ

របាយការណ៍ជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ 

o ចូលរួមកិច�្របជុំេលើេសចក�្ីរពាងអនុ្រកតឹ្យនិង្របកាសពាក់ពន័�ដំេណើរការបេង�ើតគេ្រមាងមូលនិធិធានោឥណទានស្រមាប់

សហ្រគាសធនុតចូនិងមធ្យមកម��ជោ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធកិារ 

o ចូលរួម្របជុំេលើការែកលម�បរ�យោកាសវ�និេយោគេនៅកម��ជោ៖ បានចូលរួមកិច�្របជុំ ៣ េលើក និងេរៀបចំរបាយការណ៍

េគារពជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធកិារ 

o ចូលរួម្របជុំពភិាក្សោេលើការែកស្រម�លមា្រតាមួយចំនួនៃនេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពកីារ្រគប់្រគង ការេ្របើ្របាស់ និងការ

ចាត់ែចងេលើ្រទព្យសម្បត�ិរដ�៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ 

o កិច�្របជុំេលើេសចក�ី្រពាង្របកាសអន�រ្រកសួងស�ពី ីវ�ធាននិងនីតិវ�ធៃីនការពិន័យជោ្របាក់េលើអំេពើេល�ើសនឹងច្បាប់ស� ីពកីិច�

ការពារអ�កេ្របើ្របាស់ និងការែបងែចកចំណូលពកីារពន័ិយជោ្របាក់េលើអំេពើេល�ើសនឹងច្បាប់ស� ីពីកិច�ការពារអ�កេ្របើ្របាស់

៖ បានចូលរួម្របជុំចំននួ ២េលើក និងេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ 

o បានចូលរួម្របជុំេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ពីកីារចាត់ែចងជោបេណោ� ះឣសន�នូវវត��ចាប់យក និងេសចក�្ីរពាងច្បាប់ស� ីពី

 វ�េសាធនកម�ច្បាប់ស� ីពីការ្រត�តពិនិត្យេ្រគ�ងេញ�ន៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ 

o ចូលរួមកិច�្របជុំពនិិត្យនិងពិភាក្សោេលើមតេិយោបល់របស់្រកសួង សា� ប័នពាកព់័ន�េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីការបេង�ើតឣជោ� ធ

រេសវោហិរ��វត��មិនែមនធនោគារ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ 

o េវទិកាស� ីពភីាពជោៃដគរូវោងរោជរដោ� ភិបាលនិងអង�ការសង�មសីុវ�ល េលើកទី៤៖ បានចូលរួមកិច�្របជុំនិងេរៀបចំរបាយ-

ការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ 
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o ្របកាសដោកឱ់្យេ្របើ្របាស់េសៀវេភៅប�� ីសារេពើភណ� ឆា� ំេគាលនិងតារោងេកើនេឡើងនិងថយចុះ្របចំាឆា� ំ និងនីតីវ�ធីៃនការ

កត់្រតាប�� ីសារេពើភណ� ៖ បានចូលរួមកិច�្របជុចំំនួន ២េលើក, បានផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់តាមរយៈលិខិត 

o បានចូលរួម្របជុំស� ពីីការ្រគប់្រគង ការចាត់ែចង និងការ រ�បអសូ ផលៃនបទេល�ើស៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូ

ឯកឧត�មអគ�បណ� តិសភាចារ្យ 

o ចូលរួមសិកា� សាលាេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីការ្រគប់្រគងវ�ស័យអប់រ�កាយនិងកីឡោ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូ

ឯកឧត�មអគ�បណ� តិសភាចារ្យ 

o ចូលរួមកិច�្របជុំេលើេសចក�្ីរពាងអនុ្រកតឹ្យចំនួន០៣ ែដលចង��លេដោយមា្រតា៩ មា្រតា១៥ និងមា្រតា១៨ ៃនច្បាប់ស�ពីី

ការ្របឆំាងហិរ��ប្បទានដល់ការរ�កសាយភាយឣវុធមហា្របល័យ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មអគ�-

បណ� ិតសភាចារ្យ 

o ្របជុំេសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីីការ្រគប់្រគង និងការផ�ល់លិខិតអនុ�� ត ឣជោ� បណ� ឬវ��� បនប្រតដល់អន�រការ�និង

បុគ�លផ�ល់េសវោពាណិជ�កម�តាម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក េនៅ្រកសួងពាណិជ�កម�៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

o ពិនិត្យេសចក�ី្រពាង្របកាសអន�រ្រកសួងស� ីពកីារដោកឱ់្យដំេណើរការេ្របើ្របាស់្របពន័�វោយតៃម�ហានិភ័យអ�កដំេណើរតាម

ផ��វឣកាស៖  បានផ�ល់មតិេយោបល់តាមការេស� ើសំុ  

o សំេណើសំុធាតុចូលេដើម្បីពិនិត្យលទ�ភាពែកស្រម�ល្រកបខ័ណ� េពលេវលាអនុវត�ែផនការសកម�ភាព ៃនយទុ�សា�ស�

េកៀរគរចំណូល៖ បានេរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបេទៅអគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ  

o ចូលរួមកិច�្របជុអំន�រ្រកសួងករណីសំេណើរបស់សមាគម CADA៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�-

េលខោធកិារ 

o មតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាង្របកាសស� ីពកីារផ�ល់ឣជោ� បណ�ធានោរោ�ប់រងខោ� តតចូ៖ បានផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់ជនូអង�ភាព

ែដលបានេស� ើសំុ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាង្របកាសស�ពីីការផោ� ស់ប��រការ�យ បរ�េច�ទគណេនយ្យចំេពាះសកម�ភាពែដលមាន៖ បាន

ផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់ជនូអង�ភាពែដលបានេស� ើសំុ 

o ចូលរួម្របជុំេលើេសចក�ី្រពាង្របកាសពាកព់័ន�ការពិន័យជោ្របាក់េលើអំេពើេល�ើសនឹងច្បាប់ស� ីពីកិច�ការពារអ�កេ្របើ្របាស់៖ 

បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�មបណ� ិត 

o មតិេយោបល់េលើសំេណើរបស់អង�ការ SWISSCONTACT៖ បានេរៀបចំមតិេយោបល់រួចរោល់ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាង្របកាសស�ពីីការបេង�ើតសារមន�ីរគយ៖ បានផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់ជនូអង�ភាពែដលបាន

េស� ើសំុ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�្ីរពាង្របកាសស�ពីីការ្រគប់្រគងទនិំញនំោេចញនំោចូលេល�ើសកម�សិទ�ិប�� ៖ បានផ�ល់មតិ

្របឹក្សោច្បាប់ជនូ អង�ភាពែដលបានេស� ើសំុ 

o មត្ិរបឹក្សោច្បាប់ពាក់ព័ន�អនុ្រកតឹ្យស� ីពកីារដោក់ឱ្យអនុវត�កម�វ�ធីកាត់បន�យ/ឬលុបបំបាត់ពន�គយរបស់្រពះរោជោណោច្រក

កម��ជោ៖ បានផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់ជនូអង�ភាពែដលបានេស� ើសំុ 

o េសចក�ី្រពាងេសចក�ីសេ្រមចស�ពីីការបេង�ើត្រក�មការងោរអន�រ្រកសួងតាមដោន ្រត�តពិនិត្យ វោយតៃម� និងជំរុញការអនុវត�

េគាលនេយោបាយ និងែផនការសកម�ភាពពាកព់័ន�នឹងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យកសិកម� និងកសិឧស្សោហកម�, េសចក�ី្រពាងេសចក�ី

សេ្រមចស� ីពីការបេង�ើត្រក�មការងោរចំេពាះកិច� េលើការេរៀបចំែផនការសកម�ភាពប�ងោ� បអំេពើរត់ពន�ទំនិញនំោចូលខុស



56 

 

ច្បាប់ និងការពិនិត្យេឡើងវ�ញនូវការកំណត់អ្រតាពន�គយនំោចូលវត��ធាតុេដើមេដើម្បីជំរុញផលិតកម�ក��ង្រស�ក, េសចក�ី

្រពាងេសចក�ីសេ្រមចស� ីពកីារបេង�ើត្រក�មការងោរកសាង្រកបខ័ណ� េគាលនេយោបាយស្រមាប់េ្រត�មលក�ណៈអនុវត�ពន�

េលើ្របាក់ចំណូលរូបវន�បុគ�ល, េសចក�ី្រពាងេសចក�ីសេ្រមចស� ីពីការបេង�ើត្រក�មការងោរសិក្សោេរៀបចំេគាលនេយោបាយ

ឣករពិេសស៖ បានេរៀបចំមតិ្របឹក្សោច្បាប់ 

o ប�� ីប��  (List of issues)ស� ីពីការអនុវត�កតកិាស�� អន�រជោតិស�ពីីសិទ�ិពលរដ�និងសិទ�និេយោបាយ (ICCPR) របស់

កម��ជោ៖ េរៀបចំរបាយការណ៍េឆ�ើយតបរបស់ កសហវ េដោយេផោ� តេលើប�� ពាកព់័ន�សមត�កចិ� កសហវ  

o េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពអីធកិារកិច�៖ េរៀបចំរបាយការណ៍្របជុំពិនិត្យនិងពភិាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពអីធកិារកិច�  

o សន�ិសីទស� ីពីគុណតៃម�ទំេនើបនិងគុណតៃម�ែខ�រ ៃនរដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ៖ បានចូលរួមសន�សីិទកាល

ពីៃថ�ទី២៣ ែខក��  ឆា� ំ២០២០ 

o កិច�្របជុអំន�រ្រកសួងេដើម្បពីិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស�ពីកីារបេង�ើតគណៈកមា� ធកិារជោតិ្របឆំាងទារុណកម� អំេពើ

េឃារេឃៅ អំេពើអមនុស្សធម៌ អំេពើេធ�ើទកុ�បុកេម�ញ ឬទណ� កម�៖ បានចូលរួមកិច�្របជុំ និងេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផល

ៃនកិច�្របជុជំនូឯកឧត�ម្របធានេលខោធិការដោ� នចុះហត�េលខោេគារពជនូឯកឧត�មឧបនោយករដ�ម�ន�ពីិនិត្យ 

o ចូលរួមកិច�្របជុអំន�រ្រកសួងេដើម្បពីិនិត្យពភិាក្សោេលើេសចក�្ីរពាង្រពះរោជ្រកតឹ្យស�ពីកីារេរៀបចំនិងការ្រប្រពឹត�េទៅរបស់គណៈ

កមា� ធិការជោតិសិក្សោេពញមួយជីវ�ត និងេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពកីារេរៀបចំនិងការ្រប្រពឹត�េទៅរបស់គណៈកមា� ធកិារ

អន�រ្រកសួងស�ពីីសុខភាពសិក្សោ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

o េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការែកស្រម�លរចនោសម�័ន្រក�មការងោរេយនឌ័រ្រកសួងេសដ�កិច�ននិងហិរ��វត��៖ បានជនូរួមផ�ល់

េយោបល់ក��ងកិច�្របជុំចំននួ ២ េលើក 

o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីី្រកមសីលធម៌ម�ន�មីានសមត�កិច� ក��ងការសិក្សោ េរៀបចំ អនុវត� និង ្រគប់្រគងគេ្រមាងេហដោ� -

រចនោសម�័ន�រូបវន�សាធារណៈ៖ បានចូលរួមក��ងកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយោបល់េលើកទី១  

o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីីការែតងតំាងម�ន�រីោជការ៖ ែកស្រម�លនិងេគារពជនូឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធកិារនិងជោ

្របធានេលខោធកិារដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� េដើម្បីពិនិត្យសេ្រមច 

o សារោចរែណនំោស�ពីីនីតិវ�ធកីត្់រតានិងកិច�ប��កិាៃនការអនុវត�ចំណូលេសវោរបស់អង�ភាព្រចកេចញចូលែតមួយរោជធានី 

េខត� និងចំណូលេសវោែដលផ�ល់េនៅមន�ីរជំនោញរោជធានី េខត�៖ េរៀបចំមត្ិរបឹក្សោច្បាប់ 

o េសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍សិទ�មិនុស្សរបស់េលាក្រសី រ�ណូោ ស� ីត៖ េរៀបចំេសចក�្ីរពាងមតេិយោបល់េលើេសចក�ី្រពាង

របាយការណ៍េនះេគារពេស� ើសំុការពិនិត្យសេ្រមចរបស់ឯកឧត�មអគ�បណ� តិសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន�ី និងជោ្របធាន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

o េសចក�្ីរពាងសារោចរែណនំោស�ពីីការកណំតល់ក�ខណ� ៃនការបង�ត់ចំនួនគត់ខ�ងរ់ោយស្រមាប់ទកឹ្របាកជ់ោេរៀល និងការបង�ត់

ចំនួនទស្សភាគខ�ងភ់ាគរយស្រមាប់ទឹក្របាកជ់ោដុលា� រឣេម រ�ក និងេសចក�ី្រពាងសារោចរែណនំោស� ីពកីារដោក់ឱ្យេ្របើ

្របាស់្របព័ន�ទទូាត់េអឡិច្រត�និក (e-payment)ស្រមាប់ការ្របមូលចំណូលមិនែមនសារេពើពន�ជំហានទី១៖ េរៀបចំ

របាយការណ៍ផ�ល់មតិ្របឹក្សោជ្រមាបជនូឯកឧត�ម្របតិភូរោជរដោ� ភិបាលទទលួបន��កជោអគ�នោយកៃនអគ�នោយកដោ� នរតនោ-

គារជោតិ  

o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីីែបបបទនិងនីតិវ�ធៃីនការេធ�ើអធកិារកិច�ស�ងដ់ោរកម��ជោនិងេសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីីឯក

សណោ� ន ស�� សមា� ល់ និងស�� សក�ិរបស់ម�ន�អីធកិារកចិ�ស�ងដ់ោរកម��ជោ៖ េរៀបចំរបាយការណ៍េគារពេស� ើសំុ ពិនិត្យ
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និងសេ្រមចចុះហត�េលខោេលើរបាយការណ៍លទ�ផលៃនកិច�្របជុំអន�រ្រកសួងពឯីកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យឧបនោយក

រដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កចិ�និងហិរ��វត��និងជោ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

o េសចក�ី្រពាង្របកាសស�ពីីេគាលការណ៍ែណនំោស� ីពកីិច�ប�� ិកាគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង៖ បានចូលរួម

និងផ�ល់េយោបល់ក��ងកិច�្របជុំ  

o យន�ការៃនការផ�ល់សចា� ប័នេលើវ�េសាធនកម�កិច�្រពមេ្រព�ង CMIC៖ បាន្រសាវ្រជោវនិងេរៀបចំឯកសារេ្រត�មស្រមាប់

ចូលរួមផ�ល់េយោបល់ក��ងកិច�្របជុំ (អង�្របជុ្ំរត�វបានេលើកេពលេទៅៃថ�ទី២៨ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០) 

o របាយការណ៍ស� ីពកីារេរៀបចំេសចក�ី្រពាង្របកាសស�ពីីនីតិវ�ធីចំណោយតាមរជ�េទយ្យបុេរ្របទានស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់

េ្រកាមជោតិនិងការអនុវត�ចំណោយថវ�ការបស់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក និងេសចក�្ីរពាងសារោចរស� ពីកីិច�្របតិបត�កិារចំណោយ

ថវ�ការបស់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ចាប់ពីឆា� ំថវ�កា២០២១ េគារពជនូ ឯ.ឧ.អគ�បណ� តិសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន�ី

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��៖ បានផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់ 

o េសចក�ី្រពាង្របកាសអន�រ្រកសួងស� ីពកីារេ្រជើសេរ�សនិងការកំណតត់នួោទីនិងភារកិច�របស់ជំនួយការហិរ��វត��រដ�បាលឃុ ំ

សងោ� ត៖់ ផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើទ្រមងគ់តយិុត�ៃនេសចក�ី្រពាង្របកាសអន�រ្រកសួងេនះ  

o លទ�ផលសេង�បៃនអង�េវទកិាសាធារណៈស� ីពកីារចូលរួមរបស់ពលរដ�ក��ងដំេណើរការៃនការកសាងែផនការថវ�កានិងការ

តាមដោនេលើការចំណោយថវ�កាសាធារណៈរបស់េវទិកាៃនអង�ការមិនែមនរដោ� ភិបាលស�ពីកីម��ជោ៖ េរៀបចំរបាយការណ៍

លទ�ផលកិច�្របជុំពភិាក្សោអំពលីទ�ផលសេង�បេនះ 

o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីី្របាកេ់បសកកម�េនៅក��ងនិងេ្រកៅ្របេទសស្រមាប់រដ�បាលថោ� កជ់ោតិនិងថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ និងេសចក�ី

្រពាង្របកាសស�ពីីវ�ធាននិងនីតិវ�ធីៃនការអនុវត�្របាក់េបសកកម�េនៅក��ងនិងេ្រកៅ្របេទសស្រមាប់រដ�បាលថោ� កជ់ោតិ៖ 

េរៀបចំមតិ្របឹក្សោច្បាប់បឋម 

o េសចក�ី្រពាងេសចក�ីសេ្រមចស�ពីីការបេង�ើត្រក�មការងោរសារេពើពន�េលើពាណិជ�កម�តាម្របពន័�េអឡិច្រត�និក៖ េរៀបចំមតិ

្របឹក្សោច្បាប់េលើទ្រមង់គតយិតុ�ៃនេសចក�ី្រពាងេសចក�សីេ្រមចេនះ  

o េសចក�ីសេ្រមចស� ីពីការបេង�ើត្រក�មការងោរអន�រ្រកសួងទទលួបន��កការចរចានិងការពិេ្រគាះេយោបល់ទិញវោ�កស់ាងំបងោ� រ

ជំងកឺូវ�ដ១៩៖ េរៀបចំមតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើទ្រមង់គតិយតុ�ៃនេសចក�ី្រពាងេសចក�ីសេ្រមចេនះ  

• េរៀបចំនិង្រគប់្រគង្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាននីតកិម� និង្របព័ន�ទិន�ន័យច្បាប់  

o រចនោក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�គិតិយតុ�ពាកព់័ន�កិច�ដំេណើរការសា� ប័ន៖ បានរចនោរួចរោល់ ែដលមាន្របមាណជោង 

៤៥០០ ទំព័រ 

o រចនោសទា� នុ្រកមគតិយតុ�៖ បានរចនោរួចរោល់ ែដលមាន្របមាណជតិ ៥០០ ទពំ័រ 

o រចនោក្រមងវ�ចិ្រតរូប៖ បានរចនោរួច្របមាណ ១១៩ រូបភាព និងបានដោកជ់នូឯកឧត�មបណ� ិត ពិនិត្យេរៀងរោល់សបា� ហ ៍

o រចនោបដោប�្ឈរ៖ បានេបាះពុម�រួចរោល់ ចំនួន ៥ផោ� ងំ 

o រចនោខិត�ប័ណ�ផ្សព�ផ្សោយ៖ បានេបាះពុម�រួចរោល់ 

o រចនោកនោ� ស់េសៀវេភៅ៖ បានេបាះពុម�រួចរោល់ ចំនួន ២០០០ សន�ឹក 

o រចនោេសៀវេភៅសរេសរ៖ បានរចនោរួចរោល់ 

o រចនោឣវស្រមាប់វ�បស្សនោ ឆា� ំ២០២០៖ បានរចនោនិងបានេបាះពុម�រួចរោល់ចំនួន ៣ ្របេភទ 
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o េរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាន ៃន្របវត�ិការណ៍មួយៃនកម��ជោ៖ បានេរៀបចំរួចរោល់ និងដោក់ឱ្យទាញយកេនៅេលើ Play 

Store និង App Store 

o េរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាន ៃនមរតកយុត�ធិម៌ែខ�រ៖ បានេរៀបចំរួចរោល់ និងដោកឱ់្យទាញយកេនៅេលើ Play Store 

និង App Store 

o េរៀបចំបណោ� ល័យេអឡិច្រត�និច៖ បានេរៀបចំរួចរោល់ និងដោក់ឱ្យទាញយកេនៅេលើ Play Store និង App Store 

ស្រមាប់៖ លទ�កម�សាធារណៈ, ធនធានមនុស្ស, ច្បាប់បុរោណ ភាគ៣និង៤ 

o េរៀបចំឧបករណ៍ការងោរនីតសិា�ស�អនឡោញ៖ បានេរៀបចំរួចរោល់ 

o េរៀបចំវ�េដអែូណនំោេ្របើ្របាស់បណោ� ល័យេអឡិច្រត�និច៖ បានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយរួចរោល់ 

o េរៀបចំវ�េដអផូ្សព�ផ្សោយអពំីេគហទំព័ររបស់្រក�ម្របឹក្សោនីតកិម�៖ បានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយរួចរោល់។ 

• បេង�ើននីត្យោនុភាព 

o ការងោរបណោ� ញអ�កច្បាប់៖ បានេរៀបចំបទបងោ� ញ, បានេរៀបចំលិខិតអេ�� ើញ និងលិខិតអមចុះហត�េលខោជនូឯកឧត�ម

អគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន� ី

o ការងោរបណោ� ញ្រគឹះសា� នអប់រ�៖ បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងបទបងោ� ញ, បានេរៀបចំលិខិតអេ�� ើញ និងលិខិតអមចុះហត�-

េលខោ, បានេរៀបចំប�� ី្រគឹះសា� នអប់រ�  

• ការងោរសិក្សោ្រសាវ្រជោវ 

o ្រសាវ្រជោវឧត�មានុវត�ន៍អន�រជោតិអពំីកិច�សន្យោៃដគរូដ�និងឯកជន កិច�សន្យោសម្បទាន និងកិច�សន្យោសម្បទានដីេសដ�កចិ�

៖ បានេរៀបចំេសចក�្ីរពាងបឋមនិងកពំុងពិនិត្យែកស្រម�លខ�មឹសារេឡើងវ�ញ 

o យុទ�សា�ស� នីតិកម�ស� ពីីសុវត�ភិាពគតយិុត�គំា្រទដល់ចីរភាពកំេណើនេសដ�កិច�៖ បានសិក្សោ្រសាវ្រជោវនិងេរៀបចំឯកសារ

ទស្សនោទាន 

o ឯកសារេសៀវេភៅ ស ឆា� ំ២០១៩ របស់ EuroCham៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធកិារ 

o របាយការណ៍េវទកិាេសដ�កិច�ពភិពេលាក Sustainable Investment in Cambodia៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូ

ឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធកិារ 

o ្រសាវ្រជោវអំពី្រកបខ័ណ� ៃនការអនុវត�ច្បាប់ស� ីពឣីករពេិសសេនៅក��ង្របេទសកាណោដោ៖ សិក្សោនិង្របមូលនូវទិន�ន័យ

អំពី្របេភទទំនិញែដលជោប់ឣករពិេសស  

o សិក្សោ្រសាវ្រជោវេទៅេលើេសៀវេភៅ Industrial 4.0 ែដលេរៀបចំេដោយ UNDP៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�ម

បណ� ិតរដ�េលខោធិការ 

o សិក្សោ្រសាវ្រជោវេទៅេលើការេធ�ើពិពធិកម�េសដ�កិច�និងមុខងោរនីតិកម�គំា្រទការេធ�ើពិពធិកម�៖ បានប���លខ�ឹមសារ និងែក

ស្រម�ល 

o សិក្សោ្រសាវ្រជោវការព្យោករណ៍ កំេណើនេសដ�កិច�កម��ជោ េនៅឆា� ំ២០២០ តាមរយៈរបាយការណ៍ែខមិថុនោ របស់ ADB៖ 

បានេរៀបចំរបាយការណ៍ និងឯកសាពាក់ពន័�ជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធិការ 

o សិក្សោ្រសាវ្រជោវស្រមាប់បំេពញក្រមងសំណួររបស់ធនោគារពិភពេលាក ពាក់ព័ន�ការេដោះ្រសាយប�� ក្ស័យធនេនៅកម��ជោ៖ 

បានពិនិត្យ្រសាវ្រជោវនិងេឆ�ើយសំណួរ (ប��ប់) 
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o ចក��វ�ស័យនិងយុទ�សា�ស� ៃនមុខងោរនីតិកម�េដើម្បីគំា្រទការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ៖ បាននិង

កំពងុពិនិត្យែកស្រម�លតាមការែណនំោដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធកិារ 

o ឯកសារទស្សនោទានស�ពីអីភិបាលកិច�វ�ស័យសាធារណៈ៖ េរៀបចំមាតកិានុ្រកមបឋម និង្របមូលឯកសារពាក់ពន័�

រួចរោល់ 

o គតិពិចារណោស� ីពីនីតិសុខដុមនីយកម�សវនកម�និងអធិការកចិ�៖ េរៀបចំរបាយការណ៍្រសាវ្រជោវស� ីពីឧត�មានុវត�ន៍បារោងំ 

និងកំពងុែកស្រម�លរបាយការណ៍្រសាវ្រជោវស� ីពីឧត�មានុវត�ន៍បារោងំ 

o ឯកសារទស្សនោទានស�ពីីអភិបាលកិច�វ�ស័យសាធារណៈ៖ េរៀបចំមាតកិានុ្រកមបឋម និង្របមូលឯកសារពាក់ពន័�

រួចរោល់ 

o ្រសាវ្រជោវពីមុខងោរនីតកិម�និងរចនោសម�័ន�អង�ភាពនីតិកម�របស់បណោ� ្របេទសមួយចំនួន៖ ្របមូលឯកសារពាកព់័ន�និង

េរៀបចំេសចក�ី្រពាងមាតកិា 

o សារោចរែណនំោេលខ ០៤ សរណន ចុះៃថ�ទ៩ី មិថុនោ ឆា� ំ២០២០ ស� ីពីការេរៀបចំេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ស្រមាប់

ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២១៖ បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងេយោបល់ពាកព់័ន�ការេរៀប្រកបខ័ណ� គតយិតុ�ជោសារវន�ស្រមាប់គំា្រទ

ដល់កំេណើនេសដ�កិច�ជោតិ  

o គុណតៃម�ទំេនើបនិងគុណតៃម�ែខ�រែដលមានក��ងរដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ៖ េរៀបចំនិងែកស្រម�លេសចក�ី

្រពាងបទបងោ� ញរបស់ឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធកិារ និងជោអនុ្របធាន្របចំាការ្រក�ម្របឹក្សោនីតកិម�៖ (១) “បទបងោ� ញ

ស� ីពីមុខងោរ្រក�ម្របឹក្សោនីតកិម�ៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ស្រមាប់គំា្រទការអនុវត�រដ�ធម�នុ�� ៃន្រពះរោជោណោច្រក

កម��ជោ” និង (២) “ វ�ចារណកម�និងការអនុវត�រដ�ធម�នុ��េសដ�កិច� និង សហនិពន�សា� ៃដនីតិសា�ស� រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះ

រោជោណោច្រកកម��ជោ” 

o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពី្រកបខណ� មុខងោរ ភារកិច�របស់សវនកម�ៃផ�ក��ង និងអធិការកិច�៖ ចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង

សា� ប័នេនៅទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o េសចក�ី្រពាងសារោចរែណនំោស�ពីនីីតិវ�ធកីត្់រតា និងកិច�ប��កិាៃនការអនុវត�ចំណូលេសវោរបស់អង�ភាព្រចកេចញចូលែត

មួយរោជធានី េខត�និងចំណូលេសវោ ែដលផ�ល់េនៅមន�ីរ អង�ភាពជនំោញរោជធានី េខត�៖ ចូលរួម្របជុនិំងផ�ល់មតិ

េយោបល់ក��ងកិច�្របជុំេនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កចិ�និងហិរ��វត�� 

o សារោចរែណនំោេលខ ០៣ សរណន ចុះៃថ�ទី៩ ែខមិថុនោ ឆា� ំ២០២០  ស�ពីីការេរៀបចំយុទ�សា�ស�ថវ�កា ឆា� ំ២០២១-

២០២៣៖បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងេយោបល់ពាក់ពន័�ការេរៀប្រកបខ័ណ� គតិយតុ�ជោសារវន�ស្រមាប់គំា្រទដល់កេំណើន

េសដ�កចិ�ជោត ិ 

o LCS Website Language Translation៖ បកែ្របពភីាសាែខ�រេទៅជោភាសាអង់េគ�សនិងបារោងំ ។ 
 

២.៣.២ ការងោរសវនកម�ៃផ�ក��ង 

• បានប���នរបាយការណ៍សវនកម�េទៅឣជោ� ធរសវនកម�ជោត ិ(NAA) ស្រមាប់ឆា� ំ២០១៨ (ថោ� ក់មូលដោ� ន ១១  អង�ភាព និង

ថោ� កក់ណោ� ល ២អង�ភាព) និងស្រមាប់ឆា� ំ២០១៩ ( ថោ� ក់កណោ� ល ២អង�ភាព និងថោ� ក់មូលដោ� ន ២៤េខត�) 
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• បានប���នចំណោររបស់ឯកឧត�មអគ�បណ� តិសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន� ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េលើលិខិត

េលខ០៥៦ សហវ.អសក ចុះៃថ�ទី០២ ែខេមសា ឆា� ំ២០២០ ស� ីពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការព្រងឹងការអនុវត�ស� ង់ដោរ

េសវោសាធារណៈ្របចំាឆា� ំ២០១៩ េទៅអគ�នោយកដោ� នពាកព់ន័� 

• បានប���នរបាយការណ៍ស� ីពកីារចូលរួម្របជុំគណៈកមា� ធកិារសវនកម�ឣស៊ាន (AAC) េលើកទី៤៥ េទៅខុទ�កាល័យឯក-

ឧត�មអគ�បណ� តិសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន� ី

• បានប��ប់ការេរៀបចំលិខិតជំរុញជុំទី៤ ៃនលទ�ផលសវនកម�ថោ� ក់មូលដោ� ន ឆា� ំ២០១៩ និងបានប��ប់ការេរៀបចំលិខិត

ជំរុញជុំទី៥ ៃនលទ�ផលសវនកម�ថោ� ក់មូលដោ� នឆា� ំ២០១៩ 

• បានប��ប់ការេធ�ើសវនកម�េនៅអគ�នោយកដោ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ�និងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� អគ�េលខោធកិារដោ� នែកទ្រមង់

ហិរ��វត��សាធារណៈ (GSC) ្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ រតនោគាររោជធានីភ�ំេពញ សាខោពន�ដោរខណ�  និង សាខោគយ និង

រដោ� កររោជធានីភ�ំេពញនិងបានេរៀបចំលិខិតជំរុញរួចរោល់  

• បានប��ប់ការចុះេធ�ើសវនកម�េខត�េកាះកងុ េខត�រតនគិរ� េខត�បាត់ដំបង េខត�្រពះសីហនុ េខត�បនោ� យមានជយ័ េខត�ស� ងឹ

ែ្រតង េខត�សា� យេរៀង េខត�កណោ� ល េខត�ៃ្រពែវង និងេខត�ៃប៉លិន ឆា� ំ២០២០ និងប��ប់ការេរៀបចំរបាយការណ៍ និងលិខិត

ជំរុញជុំទី១ ឆា� ំ២០២០ េនៅេខត�េកាះកងុ េខត�រតនគិរ� េខត�បាត់ដំបង េខត�្រពះសីហនុ និងេខត�បនោ� យមានជ័យ   

• ប��ប់របាយការណ៍សវនកម�សមិទ�កម�សាកល្បងេនៅអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ 

• ប��ប់របាយការណ៍សវនកម� េលើ្របសិទ�ភាពស� ័យ្របវត�ិកម�ៃនការ្រគប់្រគងការងោរពន�ដោរេនៅសាខោពន�ដោរេខត�េកាះកងុ 

និងសាខោពន�ដោរេខត�តាែកវ និងសាខោពន�ដោរខណ� ែសនសុខ ខណ� មានជ័យ 

• ប��ប់របាយការណ៍សវនកម�ការអនុវត�្របពន័� FMIS ជំហានទី២ ជោមួយនោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាន ៃន     កសហវ 

និង្រកសួងទាងំបួន (្រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជ���ន ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង

្រកសួងការងោរនិងបណ�� ះបណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ) និងនោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាន ៃនអគ�-េលខោធកិារដោ� ន កសហវ  

• បានចុះេធ�ើសវនកម�ថោ� ក់កណោ� លរួមមាន អគ�េលខោធិការដោ� ន អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ អគ�នោយកដោ� នគយ និងរដោ� ករកម��ជោ 

អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោត ិ អគ�េលខោធិការដោ� នដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និងអគ�នោយក-

ដោ� នេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ 

• បានប���នកណំត់បងោ� ញពាក្យបណ� ឹង ស� ីពកីារេស� ើសំុឱ្យមានការដោក់េដញៃថ�ជោសាធារណៈនូវឣជីវកម�្របមូលភាសីុ

ចំណតរថយន�ក��ង្រស�កកំេរៀង ្រស�កភ�ំ្រពកឹ និង្រស�កសំេពៅលូន របស់្រក�មឣជីវករេខត�បាតដំ់បង េទៅខុទ�កាល័យឯកឧត�ម

អគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន� ីនិងបានទទលួការេឆ�ើយតបព ីអទច 

• បានប��ប់របាយការណ៍វ�បស្សនោស�ពីី “ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងោរឆា� ំ២០១៩ និងទិសេដៅអភិវឌ្ឍបន�ឆា� ំ២០២០” ែដលបាន

េរៀបចំេនៅេខត�កពំង់ស�  ឺ

• បានេរៀបចំតារោងឧបសម�័ន� របស់អគ�នោយកដោ� នគយនិងរដោ� ករកម��ជោ និងពិនិត្យេឡើងវ�ញនូវតារោងឧបសម�័ន�របស់រត-

នោគារេខត� 

• បានបន�េរៀបចំប�� ីែឆក និងែផនទីដំេណើរការៃនអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ សាខោរោជធានីេខត� អគ�នោយកដោ� នគយនិងរដោ� ករ 

សាខោរោជធានីេខត� អគ�នោយដោ� នរតនោគារជោត ិរោជធានី េខត� មន�ីរេសដ�កិច�និងហិរ��វត��េខត� និង  អគ�នោយកដោ� ន្រទព្យ

សម្បត�ិរដ� និងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� 

• បានចុះ្របមូលស�តិិពអីង�ភាពពាកព់័ន�ទទលួបានលទ�ផលដូចខោងេ្រកាម៖ 
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o កំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ : ស�តិិកងុទីន័រ និងកប៉ាល់ ទទលួបាន្រតឹមែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ 

o កំពង់ែផអន�រជោតិភ�ំេពញ : បានទទលួស� ិតិបែន�មស្រមាប់ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ 

o ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម� និងសំណង់ ៖ 

 ស� ិតិសា� នភាពផោ� ស់ប��រកម�សិទ�ិេ្រកាយការផ�ល់ប័ណ�សមា� ល់មា� ស់កម�សិទ�ិ និងប័ណ�សមា� ល់សិទ�ិកាន់កាប់អចលនវត��៖ 

- េខត�កពំង់ស�  ឺបានទទលួែខវ�ច�កិា ឆា� ំ២០២០ 

- េខត�្រពះសីហនុ បានទទលួពីែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ 

- េខត�េពាធិ៍សាត់ បានទទលួពីែខវ�ច�ិកា ឆា� ំំ២០២០ 

 ស� ិតិក្បាលដីលំេនៅឋានៈ (ចុះប�� ីដំបូង)៖  

- េខត�កពំង់ស�  ឺបានទទលួែខវ�ច�កិា ឆា� ំ២០២០ 

- េខត�េពាធិ៍សាត់ បានទទលួែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ 

- ្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៏កម��ជោ (CDC)កំពុងសិក្សោពទីនិ�ន័យែដល្រត�វការបែន�ម 

- ្រកសួងពាណិជ�កម� : ទទលួបានស� ិតិចុះប�� ីេនៅមន�ីរពាណិជ�កម�េខត�េសៀមរោបស្រមាប់ែខកក�ដោ សីហា ក��  

ឆា� ំ២០២០ និងេខត�បាត់ដំបង ស្រមាប់ែខមករោ ដល់ តុលា ឆា� ំ២០០២ 

- ្រក�មហ៊ុនសូគីមិុច : ្របមូលបានស� ិតិតៃម�េ្របងអន�រជោតិ្រតឹមែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ 

- ្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជ���ន : ស�តិិជ��ងីអចល័តតាមសា� នីយនោនោពុំទាន់បានទទលួបែន�ម។ 
 

២.៣.៣. ការងោរអធិការកិច� 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលការងោរអធកិារកិច�ហិរ��វត��្របចំាឆា� ំ២០១៩ េគារពរោយការណ៍ជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិត-

សភាចារ្យ អនូ ព័ន�មុនីរ�ត� ឧបនោយករដ�ម�ន� ី រដ�ម�ន� ី ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��្រជោបជោ របាយការណ៍ និងផ�ល់អនុ-

សាសន៍ែណនំោដ៏ខ�ង់ខ�ស់ជោយថោេហត ុ

• បានេចញលិខិតចាត់វ�ធានការសម្រសប និងែកលម�កហំុសឆ�ងេលើការអនុវត�នីតិវ�ធហីិរ��វត��ក��ងការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សា-

ធារណៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� េនៅ្រកសួងនិងបណោ� មន�ីរជនំោញ-អង�ភាពេ្រកាមចំណះុចំនួន ១៩ លិខិត ស្រមាប់ការចុះ

អធកិារកិច�ហិរ��វត��ក��ងការ�យបរ�េច�ទ២០១៨ 

• បានពិនិត្យ និងផ�ល់េយោបល់េលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់អធកិារកិច�, េសចក�្ីរពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីីការកំណត់មុខងោរភារកចិ� និង

រេបៀបរបបបំេពញការងោររបស់សវនកម�ៃផ�ក��ងនិងអធិការកិច�, ភាពខុសគា� រវោងសវនកម� ៃផ�ក��ង និងអធិការកិច�, ភាពខុស

គា� រវោងសវនកម�ៃផ�ក��ង និងឣជោ� ធរសវនកម�ជោត ិ

• បានេរៀបចំកិច�្របជុ ំនិងពភិាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកតឹ្យស�ពីីមុខងោរ ភារកិច� និងរេបៀបរបបបំេពញការងោររបស់សវនកម�

ៃផ�ក��ងនិងអធកិារកិច� 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលការងោរអធកិារកិច�ហិរ��វត��្រតមីាសទី១ ឆា� ំ២០២០ េគារពរោយការណ៍ជនូ ឯកឧត�មអគ�

បណ� ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន�មុន�រី�ត� ឧបនោយករដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន� ី្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រជោបជោរបាយការណ៍ និងផ�ល់

អនុសាសន៍ែណនំោដ៏ខ�ង់ខ�ស់ជោយថោេហត ុ

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍សមិទ�កម�ៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពយុទ�សា�ស�  ៃនការែកទ្រមង់្របពន័�ថវ�កា រដ�បាលថោ� ក់

េ្រកាមជោតិឆា� ំ២០១៩-២០២៥ 
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• បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលការងោរអធកិារកិច�ហិរ��វត��ជំហានទី១ និងជំហានទី២ ឆា� ំ២០២០ េគារពរោយការណ៍ជនូ 

ឯកឧត�មអគ�បណ� តិសភាចារ្យ អនូ ព័ន�មុន�ីរ�ត� ឧបនោយករដ�ម�ន� ី រដ�ម�ន� ី ្រកសួង េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រជោបជោរបាយ-

ការណ៍ និងផ�ល់អនុសាសន៍ែណនំោដ៏ខ�ង់ខ�ស់ជោយថោេហត ុ

• បានប��ប់ការេធ�ើអធិការកិច�ហិរ��វត��េលើការ្រគប់្រគងចំណូល-ចំណោយថវ�ការដ� ថវ�កាេបើកផ�ល់ពី្រកសួងសាមី ការ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ការ្រគប់្រគងបំណលុ ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�រិដ� និងកាតព�កិច�្រត�វបង់ចំណូលចូល

ថវ�ការដ�ក��ងការ�យបរ�េច�ទ២០១៨ េនៅតាមបណោ� ្រកសួងរួមមាន្រកសួង អប់រ� យុវជន និងកីឡោ ្រកសួងទនំោក់ទំនងជោមួយ

រដ�សភា ្រពឹទ�សភា និងអធកិារកិច�  ្រកសួងកិច�ការនោរ�  ្រកសួងវប្បធម៌និងវ�ចិ្រតសិល្បៈ ្រកសួងៃ្របសណីយនិ៍ង

ទូរគមនោគមន៍ ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទា និងបណោ� អង�ភាពថវ�កាេ្រកាមចំណះុនិងបណោ� មន�ីរ 

រដ�បាលេខត� រដ�បាល្រក�ង និង រដ�បាល្រស�កមួយចំនួនេនៅ េខត�មណ� លគិរ� េខត�រតនគិរ� េខត�តាែកវ េខត�បនោ� យមានជយ័ 

េខត�េកាះកងុ េខត�ឧត�រមានជយ័  វ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវដំណំោកសិកម�កម��ជោ សាលាជោតកិសិកម�ែ្រពកលាប ្រក�មហ៊ុន �ហ�ីន

េ្រតដ និងអង�ភាពេ្រកាមឱវោទ មន�ីរពិេសាធន៍សំណង់ សាធារណការ េបឡោជោតិអតីតយុទ�ជន សាកលវ�ទ្យោល័យវ�ទ្យោសា�ស�

សុខោភិបាល មជ្ឈមណ� លជោតិពិេសាធន៍សុខោភិបាល  វ�ទ្យោសា� នពហុបេច�កេទស បាត់ដំបង  វ�ទ្យោសា� នជោតិវ�ជោ� ជីវៈបាត-់

ដំបង ្រគះឹសា� នអង�រ សាលាជោតកិសិកម�កំពង់ចាម សាកលវ�ទ្យោល័យ ភូមិន�វ�ចិ្រតសិល្បៈ មន�ីរេពទ្យ្រពះកុសុមៈ មូលនិធិ

ជនពកិារ ្រគះឹសា� នេបាះពុម�និង ែចកផ្សោយ  វ�ទ្យោសា� ន ជោតពិហុបេច�កេទសកម��ជោ សាកលវ�ទ្យោល័យជោតិ្រគប់្រគង 

សាកលវ�ទ្យោល័យសា� យេរៀង ឣជោ� ធរអប្សរោ គណៈកម�ការជោតិេរៀបចំការេបាះេឆា� ត រដោ� ករទឹកស�យត័្រក�ងភ�ំេពញ កំពង់ែផ

ស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ កពំង-់ ែផស�យត័្រក�ងភ�ំេពញ ្រកសួងសុខោភិបាល ្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជ���ន ្រកសួង

ឧស្សោហកម�និង សិប្បកម� ្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ់និងេនសាទ ្រកសួងបរ�សា� ន ្រកសួងែរ�និងថោមពល ្រកសួង អភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ ្រកសួងធនធានទកឹនិងឧតុនិយម និងបណោ� អង�ភាពថវ�កាេ្រកាមចំណះុ។ 

• បានប��ប់ការចុះេធ�ើអធកិារកចិ�ហិរ��វត��េលើការ្រគប់្រគងចំណូល-ចំណោយថវ�ការដ�ថវ�កាេបើកផ�ល់ព្ីរកសួង សាមី ការ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ការ្រគប់្រគងបំណលុ ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�រិដ� និង កាតព�កិច�្រត�វបង់ចំណូលចូល

ថវ�ការដ�ក��ងការ�យបរ�េច�ទ២០១៩ េនៅតាមបណោ� រដ�បាលេខត� សាលាដំបូង និងអង�ភាពថវ�កាេ្រកាមចំណះុរួមមានេខត�

សា� យេរៀង េខត�ៃ្រពែវង េខត�្រពះសីហនុ េខត�្រកេចះ េខត�េកាះកុង េខត�រតនគិរ� េខត�េសៀមរោប េខត�កពំងច់ាម េខត�

មណ� លគិរ� េខត�ត្ប�ងឃ��  ំ េខត�េពាធិ៍សាត់ េខត�បាត់ដំបង េខត�ឧត�រមានជ័យ េខត�បនោ� យមានជយ័ េខត�តាែកវ សាលាជោតិ

កសិកម�កពំងច់ាម មន�ីរេពទ្យ្រពះអង�ឌងួ 

• បានប��ប់ការេធ�ើអធិការកិច�ហិរ��វត��េលើការ្រគប់្រគងចំណូល-ចំណោយថវ�ការដ� ថវ�កាេបើកផ�ល់ពី្រកសួង សាមី ការ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ការ្រគប់្រគងបំណលុ ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�រិដ� និង កាតព�កិច�្រត�វបង់ចំណូលចូល

ថវ�ការដ�ក��ងការ�យបរ�េច�ទ២០១៩េនៅតាមបណោ� ្រកសួងសុខោភិបាល មន�ីរេពទ្យ មិត�ភាពែខ�រ-សូេវៀត,មន�ីរេពទ្យកាល់ែម៉ត,

្រកសួងមហាៃផ�,្រកសួងធម�ការនិងសាសនោ, មន�រីេពទ្យកមុារជោត,ិ និយត័ករទរូគមនោគមន៍កម��ជោ,្រកសួងមុខងោរសាធារណៈ, 

្រកសួងយតុ�ិធម៌, ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េចៅ្រកម, តុលាការកពំលូ, សាលាឧទ�រណ៍, រោជបណ� ិតសភាវ�ជោ� ជីវៈតុលាការ,  វ�ទ្យោ

សា� នសុខភាពសាធារណៈ, ្រកសួង ពាណិជ�កម�,្រកសួងការងោរនិងបណ�� ះបណោ� លវ�ជោ� ជីវៈ,ទីភា� ក់ងោរមុងរបរនិងការងោរ, 

សាកលវ�ទ្យោល័យវ�ទ្យោសា�ស�សុខោភិបាល, ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់,  វ�ទ្យោសា� នជោតិបេច�កេទស

កម��ជោ, ្រកសួង អប់រ� យុវជន និងកីឡោ, ទីស� ីការគណៈរដ�ម�ន�,ី និងសាលាមធ្យមសិក្សោសុខោភិបាលភូមិភាគបាត់ដំបង, 

សាលាមធ្យមសិក្សោសុខោភិបាលភូមិភាគកពំងច់ាម 
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• បានប��ប់ការេធ�ើអធិការកិច�ហិរ��វត��េលើការ្រគប់្រគងចំណូល-ចំណោយថវ�ការដ� ថវ�កាេបើកផ�ល់ពី្រកសួង សាមី ការ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ការ្រគប់្រគងបំណលុ ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�រិដ� និង កាតព�កិច�្រត�វបង់ចំណូលចូល

ថវ�ការដ�ក��ងការ�យបរ�េច�ទ២០១៩េនៅតាមបណោ� រដ�បាលេខត� សាលាដំបូង មន�ីរជំនោញ និងអង�ភាពថវ�កាេ្រកាមចំណះុរួម

មានេខត�ែកប េខត�ស� ងឹែ្រតង េខត�ៃប៉លិន េខត�េសៀមរោប េខត�កពំងច់ាម េខត�កណោ� ល េខត�កពំត េខត�កំពង់ស� ឺ េខត�កពំង់ធ ំ

េខត�្រពះវ�ហារ និងេខត�កំពងឆ់ា� ំង។ 

• បានប��ប់ការេធ�ើអធិការកិច�ហិរ��វត��េលើការ្រគប់្រគងចំណូល-ចំណោយថវ�ការដ� ថវ�កាេបើកផ�ល់ពី្រកសួង សាមី ការ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ការ្រគប់្រគងបំណលុ ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�រិដ� និង កាតព�កិច�្រត�វបង់ចំណូលចូល

ថវ�ការដ�ក��ងការ�យបរ�េច�ទ ២០១៩ េនៅតាមបណោ� មន�រីជនំោញរោជធានីភ�ំេពញ, រដ�េលខោធកិារដោ� នឣកាសចរសីុវ�ល,  វ�ទ្យោសា� ន

ជោតិវ�ជោ� ជីវៈបាត់ដំបង,  វ�ទ្យោសា� នបេច�កវ�ទ្យោបាត់ដំបង និង មជ្ឈមណ� លជោតពិិេសាធន៍សុខោភិបាល, សាកលវ�ទ្យោល័យ

មានជយ័, សាកលវ�ទ្យោល័យសា� យេរៀង, សាកល  វ�ទ្យោល័យបាត់ដំបង,សាកលវ�ទ្យោល័យជោតិ្រគប់្រគង,សាកលវ�ទ្យោល័យ

ជោសីុមកចំាយមារ, ្រគះឹសា� នេបាះពុម� និងែចកចាយផ្សោយ, វ�ទ្យោសា� នពហុបេច�កេទសេខត�្រពះសីហនុ,និងវ�ទ្យោសា� នពហុ

បេច�កេទសមិត�ភាពកម��ជោ ចិនេខត�្រពះសីហនុ, កំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ, កំពង់ែផស�យ័តភ�ំេពញ,  ្រកសួងបរ�សា� ន, 

្រកសួង សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទា, ្រកសួងពត័៌មាន, ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ្រកសួងែរ� និងថោមពល 

និងបណោ� អង�ភាពថវ�កាេ្រកាមចំណះុ។ 

• បាននិងកពំុងចុះេធ�ើអធកិារកិច�ហរិ��វត��េលើការ្រគប់្រគងចំណូល-ចំណោយថវ�ការដ� ថវ�កាេបើកផ�ល់ពី្រកសួង សាមី ការ

្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ការ្រគប់្រគងបំណលុ ការ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�រិដ� និង កាតព�កិច�្រត�វបង់ចំណូលចូល

ថវ�ការដ�ក��ងការ�យបរ�េច�ទ ២០១៩ េនៅ្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជ���ន, សាកលវ�ទ្យោភូមិន�នីតិសា�ស�  និងវ�ទ្យោសា�ស�

េសដ�កិច�, សាកលវ�ទ្យោល័យភូមិន�កសិកម�, ្រកសួងកសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ, ្រកសួងឧស្សោហកម�  វ�ទ្យោសា�ស�  

បេច�កវ�ទ្យោនិងនវោនុវត�ន៍, សាកលវ�ទ្យោល័យ ភូមិន�វ�ចិ្រតសិល្បៈ, ្រក�មហ៊ុន�ហ�ីនេ្រតដ, ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និង 

ទរូគមនោគមន៍, ្រកសួងែផនការ, គណៈកមា� ធិការជោតិេរៀបចំការេបាះេឆា� ត, ្រកសួងវប្បធម៌និងវ�ចិ្រតសិល្បៈ, វ�ទ្យោសា� ន

្រសាវ្រជោវនិងអភិវឌ្ឍន៍ ដំណំោកសិកម�កម��ជោ, , ្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡោ, ្រកសួងកិច�ការនោរ�, ្រកសួងការបរេទសនិង

សហ្របតិបត�កិារអន�រជោត,ិ ្រកសួងទនំោក់ទនំងជោមួយរដ�សភា-្រពឹទ�សភា និងអធកិារកិច�, ឣជោ� ធរអប្សរោ រដោ� ករទឹកស�យត័ 

្រក�ងភ�ំេពញ ។ 
 

៣.ការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

  
(កិច�្របជំុគណៈកម�ការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��) 

ៃថ�ទី៣០ ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ េនៅទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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េដោយ្រគប់អង�ភាពទាងំអស់ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� មានតនួោទីចូលរួម អនុវត� េលើកកម�ស់ ក��ងការងោរែកទ្រមង់

ហិរ��វត��សាធារណៈ្រគប់ដំណោក់កាល េដើម្បីឱ្យការងោរ្រគប់្រគងេសដ�កិច� ហិរ��វត��សាធារណៈ ក��ង្រកសួង ក៏ដូចជោ ្រគប់្រកសួង

សា� ប័ន កាន់ែតមាន្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ិភាព ដូចេនះ ែផ�កទី៣ េនះ ្រត�វបានអនុវត� និងទទលួខុស្រត�វ ពី្រគប់អង�ភាពទាងំអស់ៃន

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��។ ជោលទ�ផល អគ�នោយកដោ� ន បានអនុវត�និងទទលួបានវឌ្ឍនភាពគរួឱ្យកតស់មា� ល់ដូចខោងេ្រកាម៖ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំស� ីពកីារផ្សព�ផ្សោយេគាលការណ៍ែណនំោការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� (FMIS) និងការដោក់េឣយអនុវត�

ែផនការថវ�កាឆា� ំ២០២០េ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដឹកនំោេដោយ ឯកឧត�ម រស់ សីលវោ�  អគ�-

េលខោធកិារៃនអគ�េលខោធិការដោ� ន គណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង ់ការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈ េនៅៃថ�ទី០៣ 

ែខមករោ ឆា� ំ២០២០  

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់ស�ពីីនីតិវ�ធអីនុវត�ការងោរ េនៅក��ង្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោពត័៌មានស្រមាប់ ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈេ្រកាម្រកបខ័ណ� គេ្រមាងFMIS ដឹកនំោេដោយ ឯកឧត�មបណ� ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុីប រដ�េលខោធកិារ

ៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េនៅៃថ�ទី២២ ែខមករោ ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពភិាក្សោេលើការវោយតៃម�្របសិទ�ភាពឧបករណ៍នីតកិម� េដើម្បីគំា្រទការអនុវត�ការងោរែកទ្រមង់ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈតាម្រកសួង-សា� ប័ន ដឹកនំោេដោយ ឯកឧត�ម ែហល៊ ចំេរ�ន រដ�េលខោធកិារៃន្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�� េនៅៃថ�ទី២៩ ែខមករោ ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សោអំពីការេរៀបចំរបាយការណ៍សមិទ�ិកម�្របចំាឆា� ំ២០១៩ ៃនPFMRP ដឹកនំោេដោយ 

ឯកឧត�ម េយត៉  វ�ែណល អគ�េលខោធកិាររងៃនអគ�េលខោធកិារដោ� ន គណៈកមា� ធកិារដឹកនំោ ការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ េនៅៃថ�ទ១ី០ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំពធិី្របកាសដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោពត័៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធាណៈ (FMIS) 

ដឹកនំោេដោយ ឯកឧត�ម ហ៊ាន សាហុីប រដ�េលខោធិការៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េនៅៃថ�២៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពភិាក្សោេដើម្បីែស�ងយល់ប�� ្របឈម ៃនការអនុវត�សកម�ភាពរួមដំណោក់កាលទី ៣ ឆា� ំ២០២០ ពីផល

ប៉ះពាល់ៃនជំងកឺូវ�ដ-១៩ ក��ង្រកបខ័ណ� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដឹកនំោេដោយ ឯកឧត�ម បូ៊ វង្សសុខោ 

អគ�េលខោធកិាររងៃនអគ�េលខោធកិារដោ� ន គណៈកមា� ធិការដឹកនំោ ការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េនៅ

ៃថ�ទី០៩ ែខមិថុនោ ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំគណៈកម�ការែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាព្របចំា ្រតីមាសទី១ និង

ទី២ ឆា� ំ២០២០ ដឹកនំោេដោយ ឯកឧត�ម អគ�បណ� តិសភាចារ្យ អនូ ពន័�មុនីរ�ត� ឧបនោយករដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន� ី្រកសួងេសដ�កចិ� 

និងហិរ��វត�� េនៅៃថ�ទី០៨ ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយយុទ�សា�ស�  ស� ីពកីារែកទ្រមង់្របព័ន�្រគប់្រគងការវ�និេយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ 

និងអនុ្រកតឹ្យស�ពីកីារ្រគប់្រគងការវ�និេយោគសាធារណៈ ដឹកនំោេដោយឯកឧត�ម រស់ សីលវោ�  អគ�េលខោធកិារៃនអគ�េលខោធិ-

ការដោ� ន គណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធារណៈ េនៅៃថ�ទី២៨ ែខតុលា ឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំគណៈកម�ការែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈេដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាព្របចំា្រតមីាសទ៣ី ឆា� ំ

២០២០ ដឹកនំោេដោយ ឯកឧត�ម អគ�បណ� ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន�មុនីរ�ត� ឧបនោយករដ�ម�ន� ី រដ�ម�ន� ី ្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ��វត�� េនៅៃថ�ទ៣ី០ ែខវ�ច�កិា ឆា� ំ២០២០ 
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• បានេរៀបចំសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់េលើេសចក�ី្រពាងេគាលការណ៍ែណនំោរួម ស� ីពកីារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

របស់រោជរដោ� ភិបាល (Public Financial Management Manual of The Royal Government of Cambodia) ដឹកនំោ

េដោយ ឯកឧត�ម រស់ សីលវោ�  រដ�េលខោធកិារៃន្រកសួងេសដ�កិច�និង ហិរ��វត�� េនៅៃថ�ទី២២ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០។ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពភិាក្សោស� ីព ីដំេណើរការៃនការេរៀបចំពធិេីបើកនិងអនុវត�វគ�បណ�� ះបណោ� លជំនោញបេច�កេទសេលើការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (Technical Course) ឆា� ំ ២០២០ ែដលបាន្រប្រពឹត�េទៅនោៃថ�ទី ២០ ែខ កុម�ៈ ឆា� ំ ២០២០ 

េនៅវ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាពេិ្រគាះេយោបល់ស�ពីីការេរៀបចំេសចក�ី្រពាង េគាលការណ៍ែណនំោរួម ស� ីពីការ្រគប់្រគងហរិ��វត��

សាធារណៈរបស់រោជរដោ� ភិបាល (Online Conference) 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពនិិត្យ និងពភិាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំាឆា� ំ២០១៩ ៃនការអនុវត�កម�វ�ធែីក

ទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណោកក់ាលទ៣ី េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុកំារព្រងងឹ subprogram កម�វ�ធី្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈការេស� ើសំុ្របជុំស្រមាប់េបសកកម�ែស�ង

រកការពិត ( Strengthening Public Financial Management Program, Subprogram 2- Request for Meeting 

for Fact Finding Mission) េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពនិិត្យ និងពភិាក្សោអំពកីារេរៀបចំរបាយការណ៍សមិទ�កម�្របចំាឆា� ំ២០១៩ ៃនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និងការេរៀបចំគេ្រមាងែផនការេលើកទឹកចិត�ក��ង្រកបខណ� ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ របស់អង�ភាពេ្រកាមឱវោទ្រកសួងេសដ�កិច�និងហរិ��វត�� េនៅទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំ្របជុំគណៈកម�ការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងរបាយ-

ការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំាឆា� ំ ២០១៩ ៃនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈដំណោក់ទ៣ី តាមរយៈ 

Video Conference េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំ្របជុំពភិាក្សោ និងេផ��តផោ� ត់ទនិ�ន័យចំណូល-ចំណោយថវ�កាជោតិ ្របចំាឆា� ំ ២០១៩ របស់អគ�េលខោធកិារដោ� ន 

គណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ.) ៃនទីស� ីការ្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� 
• បានេធ�ើបទបងោ� ញផ្សព�ផ្សោយព ី“យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�កាឆា� ំ២០១៨-២០២៥ និងេរៀបចំែផនការសកម�ភាព

ស្រមាប់អនុវត�” ជនូម�ន�អីគា� ធិការដោ� ន េនៅទីស�កីារ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• េសចក�ី្រពាងែផនការសម�ភាពលម�ិតស្រមាប់អនុវត�យទុ�សា�ស� ែកទ្រមង់្របពន័�លទ�កម�សាធារណៈ ឆា� ំ២០១៩-២០២៥ 

្រត�វបានគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈអនុម័ត េនៅក��ងកិច�្របជុំកាលពីៃថ�ទី១៦ 

ែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ ែដលដឹកនំោេដោយឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន�ី កសហវ 

• េបាះពុម� និងែចកចាយែផនការសកម�ភាពលម�ិតអនុវត�យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតឆិា� ំ

២០១៩-២០២៥ ជោភាសាែខ�រ 

• សិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់េលើែផនការសកម�ភាពលម�ិតអនុវត� យទុ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់

េ្រកាមជោតិឆា� ំ២០១៩-២០២៥ ្រត�វបានេរៀបចំរួច េដោយមានអ�កចូល រួមពីរដ�បាលរោជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� សរុប 

ចំនួន ២០០ នោក់ ។ 
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េសចក�ីសន�ដិោ� ន 

3 
 

េយោងតាមខ�ឹមសារដូចែដលបានពណ៌នោក��ងរបាយការណ៍ ស� ីពីសកម�ភាពការងោររបស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��្របចំា

ឆា� ំ២០២០ េនះ ពិតជោបានឆ��ះប�� ងំឱ្យេឃើញពីការបំេពញតនួោទយ៉ីោងសកម�ពី្រគប់អង�ភាពរបស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ទាងំ

ការងោរ្របចំាៃថ� និងការងោរែកទ្រមងហ់ិរ��វត��សាធារណៈ ក��ងនោមជោេសនោធកិាររបស់រោជរដោ� ភិបាលេលើេបសកកម�ដឹកនំោ និង្រគប់្រគង

 វ�ស័យេសដ�កិច� និងហិរ��វត��េនៅកម��ជោ។ ទន�ឹមគា� េនះ របាយការណ៍េនះ កប៏ានសប�� ក់ពីបទពិេសាធន៍ល�ៗ ចំណចុខោ� ំង និង

ចំណចុមួយចំនួនតចូ ែដលេនៅមានការខ�ះខោតក��ងការអនុវត�ការងោររបស់អង�ភាពនីមួយៗ ែដលេនះឣចជោធាតុចូលដ៏មានសារៈ

សំខោន់ស្រមាប់ជោមូលដោ� នេធ�ើការពិនិត្យ តាមដោន វោយតៃម� និងែកលម� គុណភាពការងោរឱ្យកាន់ែតមាន្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ិភាព 

និងគុណភាព េដើម្បីជោកាតាលីករជំរុញគំា្រទដល់កតា� កំណត់ភាពេជោគជយ័េលើការអនុវត�ការរបស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ជោ

ចីរកាលតេរៀងេទៅ។  តាមរយៈេនះ េយើងឣចវោយតៃម�បានថោ យន�ការេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីសកម�ភាពការងោរ្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�� ែដលបានមកពីការបូកសរុបរបាយការណ៍សកម�ភាពការងោរៃន្រគប់អង�ភាពេ្រកាមឱវោទ្រកសួង ពិតជោមានអត�្របេយោជន៍ 

និងគុណតៃម�ខ�ស់ ែដលេ្រប�បដូចជោការ្រត�តពិនិត្យតាមដោនការអនុវត�ការងោរេដោយែផ�កេលើសមិទ�ផលជោក់ែស�ងរបស់អង�ភាពនីមួយ  ៗ

និងែថមទាងំបានជះឥទ�ិពលេដោយផោ� ល់ ឬេដោយ្របេយោលដល់សា� រតី ៃនការអនុវត�ការងោររបស់ថោ� ក់ដឹកនំោ និងបុគ�លិកម�ន�ីរោជការ 

ៃន្រគប់អង�ភាពឱ្យកាន់ែតខិតខំេប�ជោ� ចិត�បំេពញកិច�ការងោរតាមតនួោទី និងភារកិច�របស់ខ��នយ៉ោងខោ� ប់ខ��នែថមមួយក្រមិតេទៀត 

េហើយវោពិតជោមានសារសំខោន់ណោស់ែដល្រកសួង្រត�វែតបន�អនុវត�យន�ការេនះឱ្យបានជោប់ជោ្របចំា ្រពមទាងំជំរុញកិច�ការេនះ

ឱ្យកាន់ែតមានគុណភាព ្របសិទ�ភាព និង្រគប់្រជ�ងេ្រជោយបែន�មេទៀត។ 

ស� ិតក��ងបរ�បទេនះ ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� នឹងេនៅែត្របកាន់េគាលជំហរខិតខំ្របឹងែ្របង្របកបេដោយែផនការ និង

យន�ការច្បាស់លាស់ ក��ងភាពជោមា� ស់ និងការទទលួខុស្រត�វខ�ស់ចំេពាះការបំេពញមុខងោរភារកិច�របស់ខ��ន េដើម្បីចូលរួមចំែណក

ជោមួយរោជរដោ� ភិបាលកម��ជោក��ងការធានោចីរភាព ៃនកំេណើនេសដ�កិច� និងអភិវឌ្ឍវ�ស័យហិរ��វត��េនៅកម��ជោ ឱ្យកាន់ែតមានវឌ្ឍន-

ភាពរ�កចេ្រមើនេទៅមុខជោលំដោប់។ ទន�ឹមគា� េនះ េដើម្ីបឈានេទៅរកការសេ្រមចេជោគជ័យ្រសបតាមេគាលបំណងេគាលនេយោបាយ
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