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េសចក�ីេផ�ើម 
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េ្រកាមឧត�មមគ��េទសក៍ និងចក��វ�ស័យដឹកនំោ្របាកដនិយម្របកបេដោយគតិបណ� ិតរបស់ សេម�ចអគ�មហាេសនោបតេីតេជោ 

ហ៊ុន ែ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��ងការែកទ្រមង់សុីជេ្រមៅេលើរចនោសម�័ន�េសដ�កិច� និងការេលើកកម�ស់ជីវភាព្របជោជនឱ្យកាន់ែត្របេសើរេឡើង តាមរយៈការ

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

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

ជីវភាពរវោងអ�កមាននិងអ�ក្រកកាន់ែតខិតជិតគា� គរួឱ្យកត់សមា� ល់ពីមួយឆា� ំេទៅមយួឆា� ំ។ េទាះបីជោក��ងេដើមឆា� ំ ២០២១ េនះ េសដ�កិច�

របស់ពិភពេលាកទាងំមូល រមួទាងំ្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោផងែដរ បានបន�រងផលប៉ះពាល់េដោយការរោតត្បាតៃនជំងផឺ��វដេង�ើម

ធ�ន់ធ�រក ូវ�ដ ១៩ (COVID-19), រោជរដោ� ភិបាលកម��ជោ ែដលមាន្រកសួង-សា� ប័នពាក់ព័ន�ជោេសនោធិការ បានខិតខេំដោយយកចិត�

ទុកដោក់ខ�ស់ជោឣទិភាពក��ងការ្របយុទ�្របឆំាងទប់សា� ត់ និងលប់បំបាត់ ជំងេឺនះឱ្យអស់ពី្របេទសកម��ជោ េហើយ្រកសងួេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��ក៏បានដោក់េចញនូវវ�ធានការជោបន�បនោ� ប់ េដើម្បីជួយស្រម�ល និងកាត់បន�យផលប៉ះពាល់េលើវ�ស័យសំខោន់ៗមយួចំនួនែដល

ជោជន�ល់េសដ�កិច� ក��ងេគាលេដៅរក្សោស� ិរភាពេសដ�កិច� និងេធ�ើយ៉ោងណោឱ្យេសដ�កិច�កម��ជោក��ងឆា� ំ ២០២០ េនះ ឣចសេ្រមចបាននូវ

កំេណើតមយួសមរម្យ ែដលជោសា� នឈានេទៅសេ្រមចបាននូវេគាលេដៅេសដ�កិច�ជោតិឆា� ំ ២០៥០ ែដលរោជរដោ� ភិបាលបានកំណត់ចក��-

 វ�ស័យជោក់លាក់រចួជោេ្រសច។ 

តាមរយៈេនះ រោជរដោ� ភិបាលកម��ជោបាននិងកំពុងបន�េធ�ើការតាមដោន ្រត�តពិនិត្យ និងវោយតៃម�យ៉ោងច្បាស់លាសេ់លើការអនុវត�

មុខងោរភារកិច�របស្់រកសងួ-សា� ប័ននីមួយៗ សំេដៅបេង�ើន និងរក្សោឱ្យបាននូវ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាពៃនការអនុវត�កិច�ការងោរ

េដោយបានត្រម�វឱ្យមានរបបរោយការណ៍ជោផ��វការអំពីវឌ្ឍនភាព ៃនការអនុវត�ការងោររបស់អង�ភាពខ��ន ជោ្របចំាែខ ្រតីមាស ឆមាស 

៩ែខ នងិ្របចំាឆា� ំ េដើម្បីរោជរដោ� ភិបាលមានមលូដោ� នពិនិត្យបកូសរុប តាមដោន និងវោយតៃម�សមិទ�កម�ការងោរ ៃនការអនុវត�េគាល-

បំណងេគាលនេយោបាយរបស់្រគប់្រកសងួ-សា� ប័ន ែដលរោជរដោ� ភិបាលបានដោក់េចញឱ្យអនុវត�្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព និងផលិត-

ភាពខ�ស់ ្រពមទាងំឣចទទលួបាននូវព័ត៌មាន្រគប់្រជ�ងេ្រជោយស្រមាប់ចាត់វ�ធានការេដោះ្រសាយ និងចាត់ែចងេរៀបចំែផនការជោបន�

បានទាន់េពលេវលា។ ក��ងន័យេនះ ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ក៏មិនខុសគា� ពី្រកសងួ-សា� ប័នដៃទ គ្ឺរត�វមានកាតព�កិច�រោយការណ៍ពី

វឌ្ឍនភាព ៃនការអនុវត�េគាលបំណងេគាលនេយោបាយចំនួនពីររបស់ខ��នែដលរោជរដោ� ភិបាលបាន្របគល់ជនូ គឺេគាលនេយោបាយ

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

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

ប���នេទៅទីស� ីការគណៈរដ�ម�ន�ីយ៉ោងេទៀងទាត់ជោ្របចំា។ 

របាយការណ៍សកម�ភាពការងោរ្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០២១ របស់្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� នោេពលេនះ ្រត�វបានេរៀបចំ

េឡើងតាមរយៈការ្របមលូធាតុចលូពីរបាយការណ៍សកម�ភាពការងោរ ៃន្រគប់អង�ភាពេ្រកាមឱវោទ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ែដលជោ

តអួង�អនុវត�ផោ� ល់ យកមកពិនិត្យចង្រកង និងេធ�ើឣទិភាវូបនីយកម�ស្រម�ចសកម�ភាពធំៗ េដោយទាញយកចំណចុសំខោន់ៗប���លេទៅ
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ក��ងកម� វ�ធ ី និងអនុកម�វ�ធី ជោសមត�កិច�របស់អង�ភាពជំនោញ្រសបតាមេគាលបំណងេគាលនេយោបាយរបស់្រកសងួ នឹងបងោ� ញអំពី

សមិទ�ផលការងោរសំខោន់ៗ ែដលអង�ភាពនីមយួៗបានខិតខំសេ្រមចបាននោរយៈេពល  ០៣ែខ ឆា� ំ ២០២១ េនះ ្រពមទាងំរ�េលចអំពី

សចូនោករែដលមិនទាន់សេ្រមចបានេដើម្បីជោមលូដោ� នពិនិត្យ តាមដោន វោយតៃម� និងព្រងឹងការអនុវត�បន�ឱ្យកាន់ែតមានគុណភាពបែន�

មេទៀត។ ខ�ឹមសារក��ងែផ�កនីមយួៗៃនរបាយការណេ៍នះ ្រត�វបានេរៀបចំពណ៌នោជោសមិទ�ផល និងសកម�ភាពគន�ឹះៗ ែដលអង�ភាព

សេ្រមចបាន ទាងំការងោរ្របចំាៃថ� និងការងោរែកទ្រមង់ ក��ងេគាលេដៅេធ�ើយ៉ោងណោ្របមលូផ��ំព័ត៌មានឱ្យបានេពញេលញ ្រគប់្រជ�ង

េ្រជោយ និងមានសារ្របេយោជន៍ពី្រគប់ែផ�កគំា្រទទាំងអស់របស់្រកសួង សំេដៅ្រត�តពិនិត្យតាមដោន និងជំរុញការបំេពញមុខងោរជោ

េសនោធិការរបស់រោជរដោ� ភិបាល េលើេបសកកម�ដឹកនំោ និង្រគប់្រគង វ�ស័យេសដ�កិច�និងហិរ��វត��េនៅកម��ជោឱ្យកាន់ែតមាន្របសិទ�ភាព 

និងស័ក�ិសិទ�ិភាពខ�ស់។ 
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១. េគាលនេយោបាយ្រគប់្រគងេសដ�កិច� និងអភិវឌ្ឍន៍ វ�ស័យហិរ��វត�� 

 ្រសបតាមែផនការយុទ�សា�ស�ថវ�កា២០២១-២០២៣ របស់្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត��, េគាលបំណងេគាលនេយោបាយទី១. 

“ព្រងឹង និងបេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការ្រគប់្រគងេសដ�កិច�និងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យហិរ��វត��” មានកម� វ�ធចីំនួន០២ ្រត�វបានដោកឱ់្យអនុវត� 

េដើម្បីឈានេទៅសេ្រមចេគាលបំណងេគាលនេយោបាយេនះ។ 

១.១. ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� 

ែផ�កេនះ ្រត�វបានអនុវត�េដោយអគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ និងេលខោធិការដោ� 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�ជោតិ តំបន់ និងពិភពេលាក ក��ងក្រមិត វ�ស័យធំៗ សចូនោករម៉ា្រក�

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងចលូរមួចំែណកក��ងការងោរពាកព់័ន�ដល់ការេរៀបចំេគាលនេយោបាយ ពាណិជ�កម� និងហិរ��វត��េ្រកៅ

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

1។ រ�ឯេលខោធិការដោ� នគណៈកម�ការផលិតភាពកម��ជោ  

េផោ� តេលើកិច�ការរដ�បាល និងការងោរបេច�កេទសសិក្សោ្រសាវ្រជោវ ស្រមាប់គំា្រទកិច�ដំេណើការរបស់គណៈកម�ការផលិតភាពកម��ជោ។ 

ជោលទ�ផលរយៈេពល ០៣ែខ ឆា� ំ២០២១ អគ�នោយកដោ� នេគាលនេយោបាយ និងអគ�េលខោធិការដោ� នគណៈកម�ការជោតផិលិតភាព

េសដ�កិច�កម��ជោ បានអនុវត� និងទទលួបានវឌ្ឍនភាពដចូមានក��ងរបាយការណខ៍ោងេ្រកាម៖ 

១.១.១. ការ្រគប់្រគងេសដ�កិច� តាមរយៈការសិក្សោ ្រសាវ្រជោវ និងផ�ល់មតិេយោបល់ និងការតាមដោន និងវ�ភាគជោ

្របចា ំេលើការវ�វត�សា� នភាពេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• េរៀបចំរបាយការណ៍ជនូ សេម�ចអគ�មហាេសនោបតេីតេជោ ហ៊នុ ែសន នោយករដ�ម�ន� ី េលើការអនុវត�អនុ្រកឹត្យស� ីពី ទំនិញ

ជោប់ក្រមិតកំណត ់និងទំនិញហាមឃាត់ 

• េរៀបចំលិខិតជូន សេម�ចអគ�មហាេសនោបតេីតេជោ ហ៊នុ ែសន នោយករដ�ម�ន�ី ស� ីពីេសចក�ី្រពាង្រកបខណ� េគាលនេយោបាយ

ម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងេគាលនេយោបាយហិរ��វត��សាធារណៈស្រមាប់ការេរៀបចំច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ 

២០២២ 

• េធ�ើការវោយតៃម�េសដ�កិច�កម��ជោេឡើងវ�ញស្រមាប់ឆា� ំ ២០២០ 

• បានេរៀបចំអត�បទេសចក�ី្រពាង្រកបខ័ណ� េគាលនេយោបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងេគាលនេយោបាយហិរ��វត��សាធារណៈ ឆា� ំ 

២០២២ និងេសណោរ�យូ៉ក្រមិតទាបស្រមាប់្រកបខ័ណ� ហិរ��វត��សាធារណៈ  ស្រមាប់ឆា� ំ ២០២២ 

• េរៀបចំរបាយការណ ៍១) ស្រមាប់្រកបខ័ណ� ម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ២០២២-២០២៤ និង ២) តាមដោន 

និងឃា� េំមើលេសដ�កិច�្របចំា្រតីមាសទី ៤ ឆា� ំ ២០២០ និងឃា� េំមើលេសដ�កិច�្របចំា្រតីមាសទី ៤ ឆា� ំ  ២០២០ 

• េរៀបចំឯកសារ និងបទបងោ� ញអំពីការសិក្សោ្រសាវ្រជោវេលើ្របធានបទ  វ�ស័យថោមពល  

• វោយតៃម�ការអនុវត�គេ្រមាងសហហិរ��ប្បទាន្រទ្រទង់សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម 

• ចលូរមួកិច�្របជុំក��ង្របេទសចំនួន ៧៦ េលើក 

• េរៀបចំរបាយការណ ៍ ១) បេច�កេទសពន្យល់អំពីស� ិតិចំណូលក��ង “កម�វ�ធីស� ិតិចំណូលៃន្របេទសឣសុីប៉ាសុីហ�ិក” 

(Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies) ២  (លទ�ផលកិច�្របជុំពិភាក្សោស� ីពី  Exporter Dynamic 

Database នោ្រពឹកៃថ�ទី១២  ែខមីនោ  ឆា� ំ២០២១ ៣  (កិច�្របជុំស� ិពី  ការគណនោអ្រតាភាព្រកី្រកថ�ីេនៅកម��ជោ  នោ្រពឹកៃថ�ទី

 
1 មា្រតា ១៤ថ�ី ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៧៥ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៧ ស� ីពីការែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតលុា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពីការេរៀបចំ និង

ការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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០២  ែខមីនោ  ឆា� ំ២០២១ ៤  (លទ�ផលៃនកិច�្របជុំក្រមិតបេច�កេទសជោមួយ្រកសងួែផនការស� ីព ី ការពិនិត្យែកស្រម�លសចូ-

នោករ  និងតៃម�ចំណចុេដៅសូចនោករតាមឆា� ំនីមយួៗ  ៃនគ.អ.ច.ក  របស់  ក.ស.ហ.វ  នោ្រពឹកៃថ�ទី១៩  ែខមីនោ  ឆា� ំ២០២១ 

៥  (របាយការណ៍ស� ីពី  សកម�ភាពេសដ�កិច�តាមវ�ស័យ្របចំាឆា� ំ២០២០ ៦  (របាយការណ៍្រពឹត�ិប្រតេសដ�កិច�  និងហិរ��វត��  

ស្រមាប់្រតីមាសទី៤  ឆា� ំ២០២០ ៧  (វឌ្ឍនភាព  ៃនែផនការសកម�ភាពរបស ់ SEAD េនៅក��ង  IDP និង៨  (ផ�ល់េយោបល់េលើ

ការជលួ្រក�មហ៊ុនទី្របឹក្សោេលើការេរៀបចំ្របព័ន�ស�ង់ដោរៃថ�េទៅកាន់អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាធារណៈ 

• ចង្រកង និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពទិន�័យបេណោ� ះឣសន� GFS ឆា� ំ ២០២០ របស់រដោ� ភិបាល (មិនរួមប���ល Extra-BCG and 

NSSF)   

• ចលូរមួពិភាក្សោទិន�ន័យ និងសា� នភាពេសដ�កិច�-ហិរ��វត��តាមបណោ� េខត�្របចំាឆា� ំ២០២០ ចាប់ពីៃថ�ទី២២-៣១ ែខមីនោ ឆា� ំ

២០២១ ស្រមាប់េខត�សា� យេរៀង, ៃ្រពែវង, កំពង់ចាម, បាត់ដំបង, ៃប៉លិន និងបនោ� យមានជ័យ 

• ពិភាក្សោេលើែផនការការងោរៃន General Review of the ATIGA និងបានឯកភាពេលើទ្រមង់ក��ងការេរៀបចំដោក់រមួប���ល

គា� នូវរបាយការណ៍ែដលជោលទ�ផលៃនការវ�ភាគរបស់សមាជិកឣស៊ាន, ERIA និង EU-ARISE PLUS ែដលនឹង្រត�វដោក់

ជនូរដ�ម�ន�ី AFTA Council េធ�ើការពិនិត្យ និងអនុម័ត េនៅកិច�្របជុំ AFTA Council េលើកទី៣៥ ក��ងឆា� ំ២០២១ 

• ឯកភាពគា� េលើ PSR HS 2017 េលើកចុងេ្រកាយ េដោយសមាជិកទាងំអស់ េដើម្បីដោក់ជូនគណៈកមា� ធិការរមួ (JC) សុំការ

អនុម័ត 

• ពិភាក្សោ និងអនុម័តេលើវ�ធាននីតិវ�ធ ី (Rules of Procedure) ស្រមាប់គណៈកមា� ធិការច្រម�ះបេណោ� ះឣសន� RCEP 

(Interim RCEP Joint Committee - IRJC) 

• ពិភាក្សោ និងឯកភាពេលើែផនការការងោរស� ីពកីារេផ�រវ�ធានជោក់លាក់ស្រមាប់ផលិតផល (PSR) ពី HS 2012 េទៅ HS2017

េដោយេ្រគាងនឹងប��ប់េនៅែខឧសភា ឆា� ំ២០២១ 

• ឯកភាពេលើការេរៀបចំឱ្យមានទ្រមង់វ��� បនប្រតេដើមកំេណើត (CO Form) រួមមយួ និងទ្រមង់ច្បាស់លាស់ស្រមាប់

្របតិេវទន៍េដើមកំេណើត (DO Form) 

• ឯកភាពេលើការេរៀបចំឱ្យមានេសចក�ីែណនំោស� ីពីការអនុវត�មា្រតាស� ីពីពន�គយេដោយែឡក (Tariff Differential) 

• េចញអនុ្រកឹត្យស� ីពីការអនុវត�នីតិវ�ធីកម�វ�ធីកាត់បន�យ/លុបបំបាត់ពន�គយ្របព័ន�សុខដុម HS 2017 

• ្រក�មការងោរ បានឯកភាពេលើការបេង�ើតអនុ្រក�មការងោរៃនគណៈកមា� ធិការេសរ�ភាវូបនីយកម�គណនីមលូធន េដើម្បីពិនិត្យ 

និងតាមដោនេលើការអនុវត�សចូនោករ សំខោន់ៗ (KPIs) និងបានអនុម័តេលើលក�ខណ� ការងោរៃនអនុ្រក�មការងោរេនះ 

• ្រក�មការងោរ បានឯកភាពេលើការេរៀបចំែផនការសកម�ភាពស្រមាប់ការផោ� ស់ប��រពកីារអនុវត�អភិ្រកមវ�ជ�មាន (Positive 

Listing Approach) េទៅអភិ្រកមអវ�ជ�មាន (Negative Listing Approach) 

• ្រក�មការងោរ បានេរៀបចំរបាយការណ,៍ ឯកសារជំនួយសា� រតី និងសុន�រកថោ ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ្រកសងួ ចូលរមួកិច�្របជុំរដ�ម�ន�ី

ហិរ��វត��ឣស៊ានេលើកទី២៥, កិច�្របជុំរដ�ម�ន�ីហិរ��វត�� និងេទសាភិបាលធនោគារកណោ� លឣស៊ានេលើកទី៧ និងកិច�្របជុំ

ពាក់ព័ន� 

• អនុម័តេលើសំេណើគេ្រមាងថវ�កាឆា� ំ២០២២ របស ់ AMRO េដោយក��ងេនោះ ថវ�កាចំណោយស្រមាប់បុគ�លិកមានចំនួន 

២៤.៦៧៨ ដុលា� ឣេមរ�ក (េកើន ១៣.៤% េធៀបនឹងឆា� ំ២០២១) និងចំណោយស្រមាប់ដំេណើរការអង�ភាពចំនួន  ៦.៥៧៩ 

ដុលា� ឣេមរ�ក (េកើន ៨.៨% េធៀបនឹងឆា� ំ២០២១) 
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• សា� ប័នទាងំ២៧ ៃន្របេទសសមាជិកបកូបីទាងំអស់ (រមួមាន្រកសងួហិរ��វត�� និងធនោគារកណោ� ល) បានេធ�ើការចុះហត�-

េលខោេលើ CMIM Ad hoc amendment រួចរោល់េហើយ េដោយក��ងេនោះ ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ៃន្របេទសកម��ជោ 

បានេធ�ើការចុះហត�េលខោ េដោយ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន�ី េនៅៃថ�ទី០៨ ែខមករោ ឆា� ំ២០២១ 

• េនៅក��ងកិច�្របជុំ AFCDM+3 េនៅែខមីនោេនះ អង�្របជុំបានពិភាក្សោេទៅេលើេគាលការណ៍ទូេទៅ (General Principle) 

ស្រមាប់ភាគទានជោរូបិយប័ណ�ក��ង្រស�ក (LCY Contritubtion) ្រពមទាងំពិភាក្សោេលើេបក�ភាពទាងំ៣ ៃនអ្រតាការ្របាក់ 

CMIM ែដលក��ងេនោះ រមួមាន៖ (១) US Treasury Bill Rate, (២) Compounded average of SOFR in arrears 

(C-SOFR) និង Forward SOFR (F-SOFR)។ េដោយអង�្របជុំពុំទាន់ឣចឈានេទៅរកការឯកភាពបាន  ដូចេនះអង�្របជុ ំ

បានែណនំោឱ្យ្រក�មការងោរ្របតិបត�ិបន�េធ�ើការពិភាក្សោេលើកិច�ការេនះ េហើយនឹងសេ្រមចដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់េលើអ្រតាការ្របាក់

ថ�ីេនះ េនៅឆា� ំ២០២២ 

• េលខោធិការដោ� ន បានសហការជោមួយ្រក�មការងោរ GIZ េរៀបចំសិកា� សាលាកសាងសមត�ភាពស្រមាប់េលខោធិការដោ� ន 

NTR និង NTM េផោ� តេលើការេធ�ើចំណោត់ថោ� ក់ៃនវ�ធានការមិនែមនពន� ែដលបាន្រប្រពឹត�េទៅក��ងែខមករោ ឆា� ំ២០២១ កន�ងមក 

• េលខោធិការដោ� នបានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីព ី ការសិក្សោ្រសាវ្រជោវកំណត់ និងផ�ល់អនុសាសន៍េលើការរ�តត្បិតពាណិជ�កម�

េលើវ�ធានការមិនែមនពន� ។ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ចំនួន ៥ ស្រមាប់េគារពដោក់ជនូ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� និងជោ្របធាន គ.ជ.ផ.ក. 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ និងអង�ភាពពាក់ព័ន� និងរបាយការណ៍ទេូទៅ ចំនួន ៨ 

• បានចលូរួមកិច�្របជុំអន�រ្រកសងួ-សា� ប័ន និងកិច�្របជុំៃផ�ក��ង្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ចំនួន ១២ដង 

• បានចលួរួមវគ�បណ�� ះបណោ� ល ចំនួន ១ដង 

• បានេរៀបចំទស្សនោទាន និងែផនការស្រមាប់េ្រគាងសិក្សោ្រសាវ្រជោវ ។ 
 

១.២. ការអភិវឌ្ឍ វ�ស័យហិរ��វត�� 

ែផ�កេនះ ្រត�វបានអនុវត�េដោយអគ�នោយកដោ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត��, អគ�េលខោធិការដោ� 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�េលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ បំេពញេបសកកម�្រគប់្រគងអភិវឌ្ឍវ�ស័យគណេនយ្យនិងសវនកម�។ 

ស្រមាប់អគ�េលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោជោតិគំាពារសង�មវ�ញ បំេពញមុខងោរជោេសនោធិការេគាលនេយោបាយ និងបេច�កេទសរបស់

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

ទទួលបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា� ល់ដចូខោងេ្រកាម៖ 
 

  ១.២.១. វ�ស័យធានោរោ� ប់រង និងេសាធន 

• បានចលូរួមកិច�្របជុំអនឡោញ និងេរៀបចំរបាយការណ៍ៃនកិច�្របជុំ The 9th Meeting of The ASEAN Cross Sectoral 

Coordination on Disaster Risk Financing and Insurance កាលពីៃថ�ទី៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២១ 

 
2 មា្រតា ៤៨ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ពីីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��  
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• បានចលូរួមសិកា� សិលាផ្សព�ផ្សោយស� ីព ីពន�េលើចំេណញមូលធន កាលពីៃថ�ទី២២ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២១ 

• បានចលូរួមកិច�្របជុំេដើម្បីេដោះ្រសាយសំណងជនូអតថិិជនែដលជោជនរងេ្រគាះថោ� ក់ចរោចរណ៍ ជំហានទី២ 

• បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពទី្របឹក្សោែផនការឣយុជីវ�ត និងទី្របឹក្សោហិរ��វត�� (បុគ�លិកែផ�កលក់) ្របចំា្រតីមាសទី៤ របស់្រក�មហ៊ុន

ធានោរោ�ប់រង ។ 
 

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

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំ េលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី ការេរៀបចំ និង្រប្រពឹត�េទៅៃនបរធនបាលកិច� ជោមយួជំនោញការរបស់ 

DFDL/ADB េដើម្បីពិនិត្យបែន�មខ�ឹមសារទាងំមលូៃនេសចក�ី្រពាង្របកាសេនះ 

• បានេរៀបចំសំេណើសុំពិនិត្យ និងសេ្រមចេលើការេស� ើសុំចុះប�� ីបរធនបាលកិច�របស់្រក�មហ៊ុនចំនួន ០១ 

• បានចលូរួមជោគណៈអធិបត ីនិងេរៀបចំរបាយការណ ៍ក��ងពិធីសេមា� ធដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់ផ��វការ អគារសិក្សោ០១ខ�ង មាន០២

បន�ប់ និង អណ�� ងទឹក០១ េដោយេ្របើ្របាស់បរធនជោ្របាក់ចំេណញរបស់បរធនបាលកិច�ហិរ��វត�� អ្រមឹត ជនូដល់សាលា

បឋមសិក្សោែ្រសធ ំែដលនឹង្រប្រពឹត�េទៅេនៅៃថ�ទី០៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២១ េខត�្រពះវ�ហារ 

• បានជួបពិភាក្សោជោមួយបរធនបាលកិច�ហិរ��វត�� េអសុីលីដោ ហា� យណោន់ ហ្សល់្រតាស់ ស� ីពីការវ�និេយោគជោមយួវ�ទ្យោសា� ន

េអសុីលីដោ កាលពីៃថ�ទី១៤ ែខមករោ ឆា� ំ២០២១ 

• បានចលូរួមកិច�្របជុំជោមួយ្រក�មការងោររបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ េដើម្បីេឆ�ើយតបនូវក្រមងសំណួររបស ់Global forum 

ពាក់ព័ន�វ�ស័យបរធនបាលកិច� 

• បានេរៀបចំសំេណើសុំពិនិត្យ និងសេ្រមចេលើការេស� ើសុំចុះប�� ីបរធនបាលកិច�របស់្រក�មហ៊ុន ០១ 

• បានេរៀបចំលិខិតផ�ល់េយោបល់កណីរសុំជួយអន�រោគមន៍ក��ងវ�ស័យឣទិភាពៃនែផ�កផលិត និងៃកៃច�ម��បឣហារបស់មា� ស់

សិប្បកម�ផលិតទឹក្រជលក់ T-168 និងបានេរៀបចំេផ�ើលិខិតេឆ�ើយតបជូនមា� ស់សបិ្បកម�ផលិតទឹក្រជលក ់T-168  វ�ញ  

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីការេ្របើ្របាស់មលូនិធិ្រទ្រទង់ និងអភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យកសិកម�្របចំាឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំលិខិតប�� ក់សមតុល្យគណនីរបស់មលូនិធិ្រទ្រទង់ និងអភិវឌ្ឍន៍វ�ស័យកសិកម�្របចំាឆា� ំ២០២០ គិត្រតឹមៃថ�ទី

៣១ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០ ជនូេទៅធនោគារជោតិៃនកម��ជោ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនមូលនិធិ្រទ្រទង់ និងអភិវឌ្ឍវ�ស័យកសិកម� និងសំំេណើេផ�រការ្រគប់្រគងមូលនិធិ

្រទ្រទង់ និងអភិវឌ្ឍវ�ស័យកសិកម�េទៅធនោគារអភវ�ឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម� 

• បានេរៀបចំផ�ល់ព័ត៌មានតាមការេស� ើសុំរបស់ IMF េដើម្បីេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោស� ីពីទស្សនវ�ស័យៃនការអភិវឌ្ឍម៉ា្រក�

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�� េលើលិខិតផ�ល់ព័ត៌មានតាមការេស� ើសុំេទៅ IMF 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ៃនកិច�្របជុំជោមួយតំណោងេបសកកម� មលូនិធិរូបិយវត��អន�រជោតិ (IMF) កាលពីៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ 

ឆា� ំ២០២១ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីវឌ្ឍនភាពពាក់ព័ន�នឹងការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពការងោរេនៅក��ងអនុកម�វ�ធីទី៣ (Sub-

Program3) ៃនកម�វ�ធីអភិវឌ្ឍបរ�យោប័ន�វ�ស័យហិរ��វត�� (IFSD) របស់ ADB  

• បានេរៀបចំលិខិតស� ីពីការេស� ើសុំ និងផ�ល់េយោបល់េលើរបាយការណ៍របស់អ�កជំនោញការ ធនោគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសុី (ADB) 

េដើម្បីេផ�ើជូនអគ�នោយកដោ� នពាក់ព័ន� 
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• បានចលូរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោការងោរជោមយួជំនោញការរបស់វ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវណូមូរោ� ស� ីពីលទ�ផលៃនការសិក្សោេលើការ

េបាះផ្សោយមូលប្រតរដ�េនៅកម��ជោ តាមរយៈ Video Conference 

• បានេរៀបចំស្រមបស្រម�លកិច�្របជុំរវោង្រក�មការងោរ OFC និង្រកសងួបរ�សា� ន ជោមួយ្រក�មហ៊ុន OCIC េដើម្បីពិភាក្សោេលើ

លិខិតេឆ�ើយតបរបស់្រកសងួបរ�សា� ន ។ 

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

 
• េចញលិខិតប�� ក់ពីការទទូាត់ចំណូលកាតព�កិច�បែន�មស្រមាប់ឆា� ំ២០១៩ និងកិច�សហការល�រវោង្រក�មហ៊ុនកាសុីណូ 

Naga World និង្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

• កាសុីណូចុះឣជោ� បណ�មានចំនួន ៥៩ (ក��ងេនោះចាស់មានចំនួន ៥៧, ថ�ីចំនួន ២) 

• បានេចញលិខិតអនុ�� តនំោចូលនូវម៉ាសុីនែល្បង របស់កាសុីណូ ០១ 

• បានេចញលិខិតជនូដំណឹងស� ីពីការផ�ល់ឯកសារស្រមាប់េធ�ើឣជោ� បណ�កាសុីណូថ�ីចំនួន០៣ ្រក�មហ៊ុន 

• េចញលិខិតជូនដំណឹងស� ីពីការផ�ល់ឯកសារបែន�មស្រមាប់េធ�ើឣជោ� បណ�កាសុីណូ ០១ េនៅ្រក�ងេប៉ាយែប៉ត េខត�បនោ� យមានជ័យ 

• គិត្រតឹមដំណោច់ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ ្រក�មហ៊ុនេឆា� តទាងំអស់មានចំនួន ២០ ្រក�មហ៊ុន 

• េចញលិខិតអនុ�� តពន្យោរេពលេធ�ើឣជីវកម�េឆា� ត ០១ រហតូដល់ែខឧសភា ឆា� ំ២០២១ 

• បានេធ�ើលិខិតេបសកកម�ចុះ្រត�តពិនិត្យការផោ� កឣជីវកម�េឆា� តេកាសចំនួន១០ ្របេភទរបស់្រក�មហ៊ុន ០១ 

• បានេចញលិខិតអនុ�� តេបើកដំេណើរការឣជីវកម�េឆា� ត ៥ខ�ង់ (5D) របស់្រក�មហ៊ុនចំនួន ០២ និងេឆា� តេកាសចំនួន ៦

្របេភទ របស់្រក�មហ៊ុន ០១ 

• បានេចញលិខិតអនុ�� តឱ្យផោ� កដំេណើរការឣជីវកម�េឆា� តេកាសចំនួន ១០្របេភទ របស់្រក�មហ៊ុន ០១ 

• បានជូនដំណឹង និងេចញលិខិតអនុ�� តពន្យោរេពលេធ�ើឣជីវកម�េឆា� ត៥ខ�ង ់របស់្រក�មហ៊ុន Jin Sha Kong Gu 

• បានេចញលិខិតជនូដំណឹងស� ីពីការផ�ល់ឯកសារបែន�មស្រមាប់េធ�ើឣជោ� បណ�េឆា� តរបស់្រក�មហ៊ុនចំនួន ០១ 

• បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជនូដំណឹងរបស់្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� តាមរយៈ Telegramដចូជោគំរសូំេណើសុំការអនុ�� ត

េបើកដំេណើរការឣជីវកម�កាសុីណូ និងការ្របកាសបង់ចំណូលកាតព�កិច�ពីែល្បងជនូរដ�ស្រមាប់ែខនីមយួៗ ក��ងឆា� ំ២០២១ 

និងលិខិតស� ីពីការបន�សុពលភាពឣជោ� បណ�កាសុីណូស្រមាប់ឆា� ំ២០២១ 

ចំណូលសរុប្របមលូពីកាសីុណូ

ចំណូលៃថ�ឣជោ� បណ�កាសីុណូ

ចំណូលសរុបេឆា� ត-ឡ�តូ

1,399.08 លាន

េរៀល

13,560.93 លានេរៀល

1,654.21 លាន

េរៀល

ចំណូលសរុប្របមលូបាន
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• បានចលូរួមកិច�្របជុំ JG Virtual Face-to-Face Meeting ពិភាក្សោេលើ េសចក�ីសេ្រមចេដោយ FATF ែដលបានបន�ដោក់

្របេទសកម��ជោ េនៅក��ងប�� ី្របេផះេទៀត  

• បានចលូរួមកិច�្របជុំតាមរយៈ Zoom ស� ីពីទណ� កម�ខោងវ�ន័យ ចំេពាះបុគ�លរោយការណ៍ៃនវ�ស័យកាសុីណូ អចលនវត�� 

ធានោរោ�ប់រងនិង បរធនបាលកិច� េ្រកាមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិ ស� ីពីការ្របឆំាងការសមា� ត្របាក ់និងហិរ��ប្បទានេភរវកម� 

• បានផ្សព�ផ្សោយ អេ�� ើញ្រក�មហ៊ុនកាសុីណូតាមរយៈ Telegram េដើម្បីជនូដំណឹងឱ្យចូលរមួសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយ ច្បាប់ស� ី

ពីការ្របឆំាងការសមា� ត្របាក់ និងហិរ��ប្បទានេភរវកម�្ និងេសចក�ី ែណនំោនោនោ សហការរេរៀបចំេដោយអង�ភាពេសុើបការណ៍

ហិរ��វត��កម��ជោ និងធនោគារពិភពេលាក តាម្របព័ន�អនឡោញ 

• បាន្រសាវ្រជោវ តាមដោនកាសុីណូ និង្រក�មហ៊ុនេឆា� ត-ឡ�ត ូេធ�ើឣជីវកម� ខុសច្បាប់ ែដលផ្សព�ផ្សោយតាមរយៈេគហទំព័រេផ្សងៗ,

បណោ� ញសង�ម Facebook, និងែល្បងកាសុីណូអនឡោញតាមកម�វ�ធីក��ងទរូស័ព�ៃដ។ 
 

  ១.២.៤. វ�ស័យឣជីវកម�អចលនវត�� ប��  ំនិង្របាតិេភាគេដោយអនុប្បទាន 

• បានចលូរួម្របជុ ំCAMDX កាលពីៃថ�ទី១៣ ែខមករោ ឆា� ំ២០២១ 

• បានេរៀបចំលិខិតសុំម�ន�ីបេងោ� លៃនអគ�េលខោធិការរដោ� នអង�ភាពេសុើបការណ៍ហិរ��វត��កម��ជោ េដើម្បីេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយនិង

ែណនំោអំពីកាតព�កិច�បុគ�លរោយការណ៍ក��ងការ្របឆំាងការសមា� ត្របាក់ និងហិរ��ប្បទានេភរវកម� 

• បានេរៀបចំលិខិតអេ�� ើញថោ� ក់ដឹកនំោចូលរួម និងអេ�� ើញជោគណៈធិបតី ក��ងវគ�បណ�� ះបណោ� ល្របតិបត�ិករេលើរបាយការណ៍

្របចំាែខ, ្របចំា្រតីមាស, ្របចំាឆមាស និង្របចំាឆា� ំ 

• បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល្របតិបត�ិករ េលើរបាយការណ៍្របចំាែខ ្របចំា្រតីមាស ្របចំាឆមាស និង្របចំាឆា� ំ កាលពីៃថ�ទី

២៨ ែខមករោ ឆា� ំ២០២១ និងបានេធ�ើរបាយការណ៍វគ�បណ�� ះបណោ� លេនះ 

• បានេរៀបចំលិខិតប���នទិន�ន័យបែន�ម (ែដល្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង់ ផ�ល់ជនូ) ជូនអ�កជំនោញ

ការអង�ភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច� (AMRO) 

• បានេរៀបចំលិខិតេស� ើសុំជបួពិភាក្សោជោមួយអគ�នោយកដោ� នជំនោញៃន្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង់ េលើ

ការ្របមលូទិន�ន័យតៃម�ដី និងលំេនៅឋានក��ងរោជធានីភ�ំេពញ ក��ងការ េរៀបចំេធ�ើសន�ស្សន៍តៃម�ផ�ះ និងដីេនៅកម��ជោ 

• បានពិនិត្យេលើការេស� ើសុំឣជោ� បណ� និងវ��� បនប្រតវ�ជោ� ជីវៈ តាម្របព័ន� CAMDX 

• បានចុះ្រត�តពិនិត្យេលើការអនុវត�កាតព�កិច�តាមេសៀវេភៅបន��ក និងលក�ខណ� ៃនឣជោ� បណ�របស ់ ្រក�មហ៊ុនវោយតៃម� និង

ភា� ក់ងោរអចលនវត��េនៅេខត�កំពត  

• បានេរៀបចំលិខិតស� ីព ីភាពរ�កចេ្រមើនបនោ� ប់ពីកម��ជោបានចលូរមួចំែណកក��ងឣស៊ាន 

• បានេរៀបចំលិខិតេស� ើសុំជបួពិភាក្សោជោមួយអគ�នោយកដោ� នជំនោញៃន្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង់ េលើ

ការ្របមលូទិន�ន័យតៃម�ដី និងលំេនៅឋានក��ងរោជធានីភ�ំេពញ ក��ងការេរៀបចំេធ�ើសន�ស្សន៍តៃម�ផ�ះ និងដីេនៅកម��ជោ 

• បានេរៀបចំទិន�ន័យពាក់ព័ន�នឹងវ�ស័យអភិវឌ្ឍអចលនវត��តាមការេស� ើសុំរបស់មលូនីធិរបិូយវត��អន�រជោតិ (IMF) 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំ ស� ីពីការេធើ�សវនកម�ជោមយួ្រក�មការងោរគណៈ្របតិភៃូនអគ�នោយកដោ� នសវនកម�ៃផ�ក��ងតាម្របព័ន�អន-

ឡោញ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោ ស� ីពីសា� នភាពវ�ស័យអចលនវត��េនៅកម��ជោតាម្របព័ន�អនឡោយ 
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• បានចលូរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោ ស� ីពីការេរៀបចំេគាលនេយោបាយេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់េលើវ�ស័យឣជីវកម�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន

េដោយសារជំងឺកូវ�ដ-១៩ 

• បានេធ�ើលិខិតជនូដំណឹងដល់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍលំេនៅឋានចំនួន ០៤ គេ្រមាងឱ្យមកដោក់ពាក្យេស� ើសុំឣជោ� បណ�អភិវឌ្ឍលំេនៅឋាន 

ពី្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��  

• បានែណនំោដល់មា� ស់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍលំេនៅឋានេនៅេខត�កំពង់ធំ និងេខត�េសៀមរោប ឱ្យេរៀបចំឯកសារដោក់ពាក្យេស� ើសុំឣជោ�

បណ�អភិវឌ្ឍអចលនវត�� ពី្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��  រ�លិខិតអនុ�� តិពីមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� រោជធានី-េខត� 

• បានែណនំោដល់មា� ស់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍលំេនៅឋានេនៅេខត�កំពត  និងមា� ស់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍដីឡ�តិ៍េនៅេខត�ែកប ឱ្យេរៀបចំឯកសារ

ដោក់ពាក្យេស� ើសុំឣជោ� បណ�អភិវឌ្ឍអចលនវត�� ពី្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��  រ�លិខិតអនុ�� តិពីមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

រោជធានី-េខត� ។ 
 

១.៣. ការ្រគប់្រគងអភិវឌ្ឍវ�ស័យគណេនយ្យនិងសវនកម� 

• កិច�ការអនុេលាមភាព និង្រត�តពិនិត្យ 

o ទទួលនិង្រត�តពិនិត្យឯកសារពាក្យេស� ើសុំ េលខអត�ស�� ណកម�រោយការណ៏ហិរ��វត�� ស្រមាប់អង�ភាពមិនែស�ងរក្របាក់

ចំេណញែដលបានប���នតាម្របព័ន�អនឡោញ 

o ទិន�ន័យអង�ការបានដោក់េស� ើសុំថ�ីមានឯកសារ្រតឹម្រត�វចំនួន០៩ និងទិន�័យចាស់មានចំនួន២៩ េដោយមានឯកសារភា� ប់

្រគប់្រគាន់មានចំនួន១០និងពុំមានឯកសារភា� ប់្រតឹម្រត�វមានចំនួន១៩ 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំតាមរយៈ្របព័ន� online េលើការែកស្រម�ល ្របពន័� e-filling ស្រមាប់ការដោករ់បាយការណ៍ហិរ��វត��

របស់សហ្រគាស 

o បច��ប្បន�ភាពទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុន្របកបវ�ជោ� ជីវៈសវនកម� មានសុពលភាពចំនួន ៤១ ្រក�មហ៊ុន និង្រក�មហ៊ុន្របកបវ�ជោ� ជីវៈ

គណេនយ្យមានសុពលភាពចំនួន ០៥ ្រក�មហ៊ុន 

o បច��ប្បន�ភាពសិទ�ិចុះហត�េលខោេលើរបាយការណ៍សវនកម�របសស់វនករ ជោជនបរេទសចំនួន៣២របូ និងសវនករ

ស�� តិែខ�រចំនួន៤២ របូ។ 

o បច��ប្បន�ភាពសិទ�ិចុះហត�េលខោេលើរបាយការណគ៍ណេនយ្យរបស់គណេនយ្យករ ជោជនបរេទសចំនួន ០៤ របូ និង

គណេនយ្យករស�� តិែខ�រចំនួន ០១ របូ 

o បច��ប្បន�ភាព្រក�មហ៊ុន្របកបវ�ជោ� ជីវៈសវនកម�មិនមានសិទ�ិផ�ល់េសវោ ចំនួន ០៥ ្រក�មហ៊ុន 

o បច��ប្បន�ភាព្រក�មហ៊ុន្របកបវ�ជោ� ជីវៈសវនកម�ែដលផុតសុពលភាពចំនួន ០៣ ្រក�មហ៊ុន 

o បានបន�ឣជោ� បណ�្របកបវ�ជោ� ជីវៈសវនកម�ចំនួន ០១ ្រក�មហ៊ុន 

o េរៀបចំការ្រត�តពិនិត្យគុណភាពសវនកម� ែដលបាននឹងកំពុងេធ�ើកិច�សហការជោមួយអ�កជំនោញការជោន់ខ�សែ់ដលជោអ�ក

ដឹកនំោ្រត�តពិនិត្យគុណភាពសវនកម� 

o ្រពាងរបាយការណ៍លទ�ផលស� ីពីការចុះ្រត�តពិនិត្យគុណភាពសវនកម�ស្រមាប់ឆា� ំ ២០១៧ -២០២១ ស្រមាប់េធ�ើការ

ផ្សព�ផ្សោយ បានសេ្រមច ៤០% 

o េរៀបចំែផនការសិកា� សាលាផ្សព�ផ្សោយេដើម្បីប��� បពីមលូដោ� ន្រគឹះៃនការេធ�ើសវនកម�ែដល្រសបតាម CISA (ISA), 

CISQM1 and CISQM2 (CISQM1 and CISQM2) និង្រកមសីលធម៌ 
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o  វ�ជោ� ជីវៈ )Code of Ethics) ្រពមទាងំនីតិវ�ធីលម�ិតស្រមាប់សវនករក��ងការកសាងគុណភាពសវនកម�េនៅកម��ជោ។ 

• កិច�ការច្បាប់ 

o េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការេរៀបចំនិងការ្រប្រពឹត�េទៅៃននោយកដោ� ននិងអង�ភាពេ្រកាមឱវោទនិយ័តករគណេនយ្យនិង

សវនកម�៖ បានេរៀបចំ និងែកស្រម�លតាមសា� រតីកិច�្របជុំរលួរោល់ 
o ពិនិត្យនិងែកស្រម�េលើ្របកាសបានរួចរោល់ មានដូចខោងេ្រកាម៖  
 ្របកាសស� ីពីការ្រគប់្រគងឣជោ� បណ�្របកបវ�ជោ� ជីវៈគណេនយ្យ និងសវនកម� 
 ្របកាសស� ីពីវ�េសាធនកម�ស� ីពីកាតព�កិច�ដោក់របាយការណ៍ហិរ��វត��ឱ្យរងសវនកម�ឯករោជ្យ  
 េសចក�ី្រពាង្របកាសអន�រ្រកសងួស� ីពីែបបបទ  និងនីតិវ�ធីៃនការពិន័យអន�រការណ៍  ការបង់្របាក់ពិន័យអន�រការណ៍ 

ការ្រគប់្រគងបងោ� ន់ៃដបង់្របាក់ពិន័យអន�ការណ៍  និងការចាត់ែចង្របាក់ែដលបានមកពីការពិន័យអន�ការណ៍ចំេពាះ

អំេពើេល�ើស 
 េសចក�ី្រពាងបឋមអនុ្រកឹត្យវ�េសាធនកម�ស� ីពីពិន័យអន�រការណ៍ចំេពាះអំេពើេល�ើសនឹងច្បាប់ស� ីពីគណេនយ្យ  និង

សវនកម�្រត�វបានេរៀបចំ 
o េសចក�ី្រពាងសារោចរណ៍ែណនំោស� ីពីការេ្របើ្របាស់ភាសា និងរូបិយប័ណ�ក��ងប�� ីគណេនយ្យ និថរបាយការណ៍ហិរ��វត�� 

ការេធ�ើសវនកម�ឯករោជ្យ េលើរបាយការហិរ��វត�� និងការអនុវត�ពិន័យអន�រការណ៍ស្រមាប់សហ្រគាស និងអង�ភាពមិន

ែស�ងរក្របាក់ចំេណញ ្រត�វ្របកាសជោសាធារណៈ បានេធ�ើការែកស្រម�ល តាមសា� រតីៃនកិច�្របជុំរចួរោល់ 
o េរៀបចំលិខិត អេ�� ើញអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ ្របជុំស� ីពីេសចក�ី្រពាងសារោចរណ៍ែណនំោស� ីពីការេ្របើ្របាស់ភាសា និង

របូិយប័ណ�ក��ងប�� ីគណេនយ្យ និថរបាយការណ៍ហិរ��វត�� ការេធ�ើសវនកម�ឯករោជ្យ េលើរបាយការហិរ��វត�� និងការអនុវត�

ពិន័យអន�រការណ៍ស្រមាប់សហ្រគាស និងអង�ភាពមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ ្រត�វ្របកាសជោសាធារណៈ  បានេរៀបចំ

រចួរោល់ 
o េសចក�ី្រពាងបឋម្របកាសស� ីពែីបបបទ នីតិវ�ធី ៃនការពិន័យអន�រការណ៍ ការបង់្របាក់ពិន័យអន�រការណ៍ ការ្រគប់្រគង

បងោ� ន់ៃដបង់្របាក់ពិន័យអន�រការណ៍ និងការចាត់ែចង្របាក់ែដលបានមកពីការពិន័យអន�រការណ៍ចំេពាះអំេពើេល�ើស 
o របាយការណ៍្របជុំជោមួយខោងពន�ដោ េលើេសចក�ី្រពាងសារោចរណ៍ែណនំោស� ីពីការេ្របើ្របាស់ភាសា និងរបិូយប័ណ�ក��ង

ប�� ីគណេនយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរ��វត�� ការេធ�ើសវនកម�ឯករោជ្យ េលើរបាយការហិរ��វត�� និងការអនុវត�ពិន័យអន�រការណ៍

ស្រមាប់សហ្រគាស និងអង�ភាពមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ ្រត�វបានេរៀបចំរចួរោល់  
o េសចក�ី្រពាងសារោចរណ៍ែណនំោស� ីពីការេ្របើ្របាស់ភាសា និងរបូិយប័ណ�ក��ងប�� ីគណេនយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរ��វត�� 

ការេធ�ើសវនកម�ឯករោជ្យ េលើរបាយការហិរ��វត�� និងការអនុវត�ពិន័យអន�រការណ៍ស្រមាប់សហ្រគាស និងអង�ភាពមិន

ែស�ងរក្របាក់ចំេណញ ្របជុំជោមួយខោងពន�ដោរ្រត�វបានេរៀបចំរចួរោល់  
o េសចក�ី្របកាសពត៌មានស� ីពីកម�វ�ធីដោក់ឱ្យដំេណើរការជោផ��វការកម� វ�ធសីិក្សោគណេនយ្យករជំនោញកម��ជោ ្រត�វបានេរៀបចំ

រចួរោល់ 
o បទបងោ� ញស� ីពីច្បាប់ស� ីពីគណេនយ្យ និងសវនកម� និងបទប្ប��ត�ិពាក់ព័ន�ស្រមាប់សិស្សនិសិ្សត្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់ 
o តារោងស� ីពីបទប្ប��ត�ិនោនោ ែដល្រត�វេធ�ើវ�េសាធនកម� បានេរៀបចំរួចរោល់ 
o ទទលួបានឯកសារ្រសាវ្រជោវ ពាក់ព័ន�នឹង សិទ� និងកាតព�កិច�របស់អ�កជំរះប�� ី ពីច្បាប់ស� ីពីសហ្រគាសពាណិជ�កម� 

ច្បាប់ស� ីពីក្ស័យធន និងច្បាប់ស� ីពី្រគឹះសា� នធនោគា និងហរ���វត��   
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o បានផ�ល់េយោបល់េលើទ្រមង់ និងគតិច្បាប់ក��ងកិច�្របជុំពិភាក្សោ េសចក�ីសេ្រមច ស� ីពីការេស� ើសុំចុះេឈា� ះជោគណេនយ្យ

ករជំនោញឣស៊ាន និងគណេនយ្យជំនោញបរេទស 
o េសចក�ី្រពាង្របកាសយន�ការ ែបបបទនិងនីតិវ�ធីេដោះ្រសាយវ�វោទគណេនយ្យ និងសវនកម�  បានែកស្រម�លយន�ការៃន

ការេដោះ្រសាយ   

o េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពី វ�ធាន និង នីតិវ�ធៃីនការេដោះ្រសាយបណ� ឹងតវោ� ចំេពាះេសចក�ីសេ្រមចពិន័យអន�រការណ៍ បាន

េរៀបចំរចួរោល់ក��ងក្រមិតបេច�ទេទស 

o កិច�្របជុំេលើកទី៤ របស់គណៈកមា� ធិការ្រត�តពិនិត្យៃនកម��ជោ (MC meeting) បានេរៀបចំរចួរោល់ 

o េសចក�ីសេ្រមច ស� ីពីការេស� ើសុចុំះេឈា� ះជោគណេនយ្យករជំនោញឣស៊ាន និងគណេនយ្យករជំនោញបរេទសបានចង្រកង

រចួរោល់ រងចំាកិច�្របជុំសេ្រមចេដោយគណៈកមា� ធិការ្រត�តពិនិត្យៃនកម��ជោ (MC meeting)  

o ទ្រមង់េស� ើសុំជោគណេនយ្យករឣស៊ាន (ASEAN CPA) និងគណេនយ្យករជំនោញបរេទសចុះប�� ី (RFPA) បានេរៀបចំ

រចួរោល់ 

o បានស្រម�លស្រម�ល ១)កិច�ការរបស់គណៈកមា� ធិការស្រមបស្រម�លគណេនយ្យករឣស៊ាន (ACPACC) ២) ការងោរ

របស់គណៈកមា� ធិការ្រត�តពិនិត្យៃនកម��ជោ (MC meeting) និង ការចុះេឈា� ះជោគណេនយ្យករឣស៊ាន និង

គណេនយ្យករឣស៊ានបរេទសកិច�ការបេច�កេទស 

o េសចក�ី្រពាងស�ង់ដោគណេនយ្យស្រមាប់្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាលចំនួន ៥ ្រត�វបានេរៀបចំរួចរោល់ និងបានដោក់ឆ�ង

កិច�្របជុំ្រក�មការងោរបេច�កេទសរចួរោល់ 

o េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុវត�ស�ង់ដោរបាយការណ៍ហិរ��វត��ស្រមាប់អង�ភាពមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ 

(ក្រមិត២) ្រត�វបានព្រងោងរួចរោល់ 

o ្រត�តពិនិត្យ និងផ�ល់េយោបល់េលើរបាយការណ៍ហិរ��វត��ឆា� ំ២០១៩ ែដលបានេរៀបចំេដោយ្រក�មការងោរបេច�កេទសអនុវត�

ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ្របចំាអគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិ 

o េសចក�ី្រពាងយុទ�សា�ស� ៃនការអនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោមលូដោ� នបង�រឆា� ំ ២០១៩-២០៣១ ្រត�វបាន

េផ�ើជនូេទៅអ�កជំនោញការ IMF េដើម្បីពិនិត្យ និងផ�ល់េយោបល់ចុងេ្រកាយ 

o េសចក�ី្រពាងទីមយួស�ង់ដោគណេនយ្យស្រមាប់កត់្រតា ចំណូលមិនេដោះដរូ ្រត�វបានេរៀបចំ។ 
 

១.៤. កិច�គាពំារសង�ម 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូ សេម�ចេតេជោនោយករដ�ម�ន�ី អំពីលទ�ផលកិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោជោតិគំាពារសង�មេលើកទី៥ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូ សេម�ចេតេជោនោយករដ�ម�ន�ី អំពីការអនុវត�កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាក់ជនូ្រគ�សារ្រកី្រក 

និងងោយរងេ្រគាះក��ងអំឡ�ងេពល្របយុទ�នឹងជងំកឺូវ�ដ-១៩ គិត្រតឹមែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន�ី អំពីលទ�ផលៃនកិច�្របជុំគណៈកមា� ធិការ

្របតិបត�ិៃន្រក�ម្របឹក្សោជោតិគំាពារសង�ម 

• អភិវឌ្ឍឯកសារទស្សនទានស� ីពី ផលប៉ះពាល់ៃនកម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាក់ជនូ្រគ�សារ្រកី្រកនិងងោយរងេ្រគាះ ក��ងអំឡ�ង

េពល្របយុទ�នឹងជំងកឺូវ�ដ-១៩ និងការពិនិត្យេឡើងវ�ញេលើទិន�ន័យៃនលទ�ផលអេង�តេសដ�កិច� សង�មកិច�កម��ជោ (CSES) ឆា� ំ

២០១៩/២០២០ 
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• អភិវឌ្ឍឯកសារទស្សនទាន ស� ីពីការបេង�ើតែផនការសកម�ភាពរមួ ស្រមាប់ការែកស្រម�ល្រកបខណ� ៃនការ្រគប់្រគង និងអនុវត�

កម�វ�ធីផ�ល់ឣហារតាមសាលាេរៀន េដោយេ្របើ្របាស់កសិផលក��ងសហគមន៍ស្រមាប់ការអនុវត�កម�វ�ធីេនៅឆា� ំ២០២២  

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន�ី អំពីសំេណើបេង�ើនៃថ�របបឣហារ

សិស្ស្របចំាៃថ� ស្រមាប់កម�វ�ធីផ�ល់ឣហារតាមសាលាេរៀន េដោយេ្របើ្របាស់កសិផលក��ងសហគមន៍ ្របចំាឆា� ំ២០២០ 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន�ី អំពីការបិទប��ប់្របតិបត�ិការ និងហិរ��វត��

ៃនការអនុវត�កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់្របាក់ជូន�ស� ីមានៃផ�េពាះ និងកុមារឣយុេ្រកាម ២ឆា� ំ ្របចំាឆា� ំ២០២០ 

• េរៀបចំកិច�្របជុំជោមយួតំណោងកម�វ�ធីេស្ប�ងឣហារពិភពេលាក (WFP) ្របចំាកម��ជោ េដើម្បីពិភាក្សោអំពីកិច�សហ្របតិបត�ិការ 

និងការគំា្រទការអនុវត�កម�វ�ធីផ�ល់ឣហារតាមសាលាេរៀន េដោយេ្របើ្របាស់កសិផលក��ងសហគមន៍  

• របាយការណ៍ស� ីពីកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយោបល់េលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីព ី “ការ្រគប់្រគង និងការ្រត�តពិនិត្យ្របតិបត�ិការ

សន�ិសុខសង�ម”  ជោមយួេបទ្បាជោតិរបបសន�ិសុខសង�ម តំណោងនិេយោជក តំណោងនិេយោជិត និងអង�ការអន�រជោតិខោង

ការងោរ ្រត�វបានទទួលការឯកភាព និងការែណនំោបែន�មដ៏ខ�ងខ�ស់ពី ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន�ី 

• បានេរៀបចំរបាយការណ ៍ ១) ស� ីពីការចុះសិក្សោការេ្របើ្របាស់េសវោសុខភាពេនៅមលូដោ� នសុខោភិបាលសាធារណៈ ២) កិច�

្របជុំពិេ្រគាះេយោបល់េលើការសិក្សោេលើកំែណទ្រមង់េសាធនស្រមាប់ម�ន�ីរោជការសុីវ�ល និង៣) កិច�្របជុំពេិ្រគាះេយោបល់

េលើឯកសារទស្សនទានស� ីពីការ្រគបដណ� ប់សុខភាពជោសកលេនៅកម��ជោជោមយួៃដគូអភិវឌ្ឈន៍ 

• បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃននិយ័តករសន�ិសុខសង�ម 

• ែកស្រម�លលក�ខណ� េយោង (TOR) ែដលភា� ប់ជោមួយេសចក�ី្រពាងអនុស្សរណៈៃនការេយោគយល់គា� េលើយន�ការស្រមប

ស្រម�លរវោងរោជរដោ� ភិបាលកម��ជោជោមួយៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ក��ង្របព័ន�គំាពារសង�ម 

• បានប��ប់ការេផ��ងផោ� ត់េសៀវេភៅែណនំោស� ីពីយន�ការតាមដោន និងវោយតៃម�្របព័ន�គំាពារសង�មទាងំពីរភាសា (ែខ�រ និង

អង់េគ�ស) និងេរៀបចំេបាះពុម�ផ្សោយ 

• បានេរៀបចំ និងេផ��ងផោ� ត់រចួរោល់នូវ្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោស្រមាប់យន�ការតាមដោន និងវោយតៃម� 

• បានេរៀបចំរបាយការណ៍េគារពជនូ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន�ី អំពីលទ�ផលៃនកិច�្របជុំស� ីពី ទស្សន

ទានបេច�កេទសស្រមាប់េធ�ើសុខដុមនីយកម�្របព័ន�គំាពារសង�ម  

• េរៀបចំលក�ខណ� េយោង (ToR) ស្រមាប់េ្រជើសេរ�ស្រក�មហ៊ុនផលិតសមា� រៈព័ត៌មាន អប់រ� និងទំនោក់ទំនង (IEC Materials) 

និងេឃាសនោ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម ែដលមានការឧបត�ម�េដោយអង�ការសហ្របតិបត�ិការឣល�ម៉ឺង់ 

• ផលិតវ�េដអឃូ� ីបអំពីការែចករ�េលើកអំពីជីវ�តពិតរបស់្របជោពលរដ�ែដលបានទទួលផលពីកម�វ�ធីគំាពារសង�ម និងឧបករណ៍

ផ្សព�ផ្សោយនោនោទាក់ទងនឹង្របព័ន�គំាពារសង�មេនៅកម��ជោ 

• េរៀបចំនីតិវ�ធី និងេផ�រថវ�កាជនូ្រកសងួសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទា ស្រមាប់អនុវត� “កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់

្របាក់ជនូ្រគ�សារ្រកី្រក និងងោយរងេ្រគាះ ក��ងអំឡ�ងេពល្របយុទ�នឹងជំងឺ កូវ�ដ-១៩” ្របចំាែខ 

• សិកា� សាលាថោ� ក់ជោតិស� ីពី "ការផ្សព�ផ្សោយ្រកបខណ� េគាលនេយោបាយជោតិគំាពារសង�ម ២០១៦-២០២៥" េនៅេខត�រតនគិរ�។ 
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២. េគាលនេយោបាយ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

 េគាលបំណងេគាលនេយោបាយទី២ របស់្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត��គឺ “ព្រងឹង និងបេង�ើនស័ក�ិសិទ�ភាព និង្របសិទ�ភាព 

ៃនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង្រទព្យសម្បត�រិដ�” េដោយមានកម� វ�ធីចំនួន០៣ និងអនុវត�កម�វ�ធីចំនួន១៤ គំា្រទ។ លទ�ផល 

ៃនការអនុវត�្របចំា្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០២១ ៃនេគាលបំណងេគាលនេយោបាយទី២ េនះ មានដចូក��ងរបាយការណ៍ខោងេ្រកាមេនះ៖ 

២.១. ការេកៀរគរចំណូលថវ�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.ទទួលខុស្រត�វក��ងការ្រគប់្រគង ្រត�តពិនិត្យ និង្របមលូឣករ និងកៃ្រម

េផ្សងៗេលើទំនិញនំោេចញ ឬនំោចលូ ្រសបតាមប្ប��ត� ិ ស� ីពីគយ ្រពមទាងំច្បាប់ និងបទប្ប��ត�េិផ្សងេទៀតែដលពាកព់័ន�នឹងការនំោ

េចញ នំោចលូ ការេធ�ើចរោចរ និងការេធ�ើសន�ិធិទំនិញ ២.ដោក់បទប្ប��ត�ិេលើការេធ�ើចរោចរ ការេធ�ើសន�ិធិ និងការដឹកជ���នឆ�ងកាត់ៃន

ទំនិញនំោេចញ ឬនំោចូល ៣. ជំរុញការបងោ� រ និងប�ងោ� បអំេពើេល�ើស និងអំេពើរត់ពន� ៤.ចលូរមួអនុវត�េគាលនេយោបាយពាណិជ�កម�

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

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

ការេធ�ើស� ័យ្របវត�ិកម�គយ2

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

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

២. អនុវត�កម�វ�ធចីាប់បង�ំ េដោយេធ�ើសវនកម� ការអនុវត� វ�ធានការតឹងទារ អនុវត�េទាសទណ�  តាមការកំណតស់� ីពីពន�ដោរ ចំេពាះអ�ក

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

នូវច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិនោនោស� ីពីពន�ដោរ និងបង់្រគប់្រគាន់ចូលថវ�កាជោត ិ ៤. ផ�ល់េសវោ និងការអប់រ�អ�កជោប់ពន� េដើម្បីធានោឱ្យ

ច្បាប់នោនោស� ីពីពន�ដោរ ្រត�វបានេគារព និងអនុវត�្រតឹម្រត�វ ៥. អនុវត�កម�វ�ធចីាប់បង�ំ ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព មានការទទួលខុស

្រត�វខ�ស ់និងេស� ើភាពគា�  ចំេពាះអ�កជោប់ពន� ែដលមិនេគារពច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិស� ីពីសារេពើពន� ៦. អនុវត�េគាលការណ៍យុត�ិធម៌ក��ង

ការអនុវត�ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�និោនោស� ីពីពន�ដោរ េដើម្បីបេង�ើនជំេនឿទុកចិត� ចំេពាះរដ�បាលសារេពើពន� ៧. បន�យការចំណោយរបស់

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

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

្របសិទ�ភាពក��ងការ្រគប់្រគង តាមរយៈេគាលនេយោបាយ កិច�ដំេណើរការការងោរ និង្របព័ន�ការងោរ ែដលមានភាពច្បាសល់ាស់ ទំេនើប 

និងមានការទទួលខុស្រត�វខ�ស់ចំេពាះការងោររបសខ់��ន3

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

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

២.១.១. ការេកៀរគរចំណូលសារេពើពន� 

  វ�ស័យគយ និងរដោ� ករកម��ជោ 

• ចំណូលគយនិងរដោ� ករគិត្រតឹម្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០២១ សេ្រមចបាន ២ ៣៩៧ ៧៣៤ លានេរៀល ្រត�វជោ្របមាណ 

២៥.០៥% ៃនែផនការច្បាប់ថវ�កា ឆា� ំ២០២១ 

 
3 មា្រតា ៣០ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ពីីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��  
4 មា្រតា ៣៥ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
5 មា្រតា ៤០ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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• បានែកស្រម�លអ្រតាឣករពិេសសេលើមុខទំនិញរថយន� េដើម្បីជំរុញទីផ្សោររថយន� គំាពាែផ�កបរ�សា� ន និងកាត់បន�យ

ចំណោយដឹកជ���ន 

• បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពតារោងតៃម�ចម�ងការស្រមាប់ជោមលូដោ� នពិចារណោេលើមុខទំនិញនំោចូលទូេទៅចំនួន២េលើក, តារោងតៃម�

ចម�ងការស្រមាប់ជោមលូដោ� នពិចារណោេលើមុខទំនិញរថយន�ែដលមមានឆា� ំម៉ែូដលចាប់ព២ី០១៦ និងតារោងតៃម�ចម�ងការ

ស្រមាប់ជោមូលដោ� នពិចារណោេលើមុខទំនិញរថយន�ែដលមានឆា� ំម៉ែូដលមុនឆា� ំ២០១៦ 

• បានេរៀបចំ និងដោកឱ់្យអនុវត�នូវបទប្ប��ត�ិពាក់ព័ន�នឹងគយមួយចំនួន 

• បានែកស្រម�លលក�ណៈវ�និច�័យេ្រជើសេរ�សហានិភ័យគន�ឹះ ស្រមាប់្រចក្រកហម ស� ីពកីារកំណត់មុខស�� ទំនិញផ��កក��ងកុង

ែតន័រែដល្រត�វ្រត�តពិនិត្យរបួវន� 

• បានេ្រជើសេរ�ស្រក�មហ៊ុនចំនួន ៦៣ ស្រមាប់ចុះេធ�ើសវនកម�េ្រកាយេពលបេ��ញទំនិញពីគយ ្របចំា្រតីមាសទី១។ ជោលទ�ផល

បានកសាងកំណត់េហតុេល�ើសច្បាប់គយចំនួន ៣១ ករណី ប៉ះពាល់្របាក់ពន�និងឣករប៉ាន់សា� នសរុប្របមាណ ៧,២២៩ 

លានេរៀល ។   

• បានពិនិត្យេផ��ងផោ� ត់និងេចញលិខិតអនុ�� តគយនំោចូលតាមការេស� ើសុំនំោចលូរបស់្រក�មហ៊ុន និង គេ្រមាងវ�និេយោគ 

េដោយអនុេលាមតាមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិជោធរមាន នូវេ្រគ�ងសំណង់ េ្រគ�ងម៉ាសុីន េ្រគ�ងបនោ� ស់ វត��ធាតុេដើម វត��ធាតុផ្ស ំ

សារធាតុគីមី និងទំនិញេផ្សងៗេទៀត  

• បានពិនិត្យ េផ��ងផោ� ត់ និងផ�ល់លិខិតអនុ�� តគយតាមសំេណើជនូ្រកសួង សា� ប័នរដ� អង�ការមិនែមនរដោ� ភិបាលជោតិនិង

អន�រជោតិ សមាគម សា� នទូត និងសា� នតំណោងឯកសិទ�ិ្របហាក់្របែហលអង�ទូត នំោចលូនូវសមា� រៈបរ�កា� រ រថយន� រមួទាងំ 

សមា� រេ្របើ្របាស់ផោ� ល់ខ��ន 

• បានែថទា ំនិងេធ�ើបច��ប្បន�ភាព្របព័ន�ស� ័យ្របវត�ិកម�គយេដើម្បីរក្សោកិច�ដំេណើការ និងការពារសុវត�ិភាព្របព័ន� និងទិន�ន័យ 

• បានស្រមបស្រម�ល និងអនុវត�កាតព�កិច�ការងោរពាក់ព័ន�នឹងកិច�្រពមេ្រព�ងេទ�ភាគី និងពហុភាគី ្រពមទាងំជំរុញបេង�ើត

ទំនោក់ទំនងេទ�ភាគីជោមួយរដ�បាលគយ្របេទសេផ្សងៗ 

• បាន្រត�តពិនិត្យ និងប��ប់ែបបបទគយេលើទំនិញនំោេចញតាមប��ត�ិច្បាប់ជោធរមាន 

• ការែចករ�ែលកព័ត៌មាន និងអនុេលាមភាពៃនឯកសារ ្រត�វបានព្រងឹងបែន�ម េហើយការចុះពិនិត្យនិងព្រងឹងអនុេលាមភាព

ជោក់ែស�ង េដោយសហការ ជោមយួអង�ភាពគយនិងរដោ� ការពាក់ព័ន� ្រត�វបានអនុវត�មិនតិចជោង១០ដង (ចក១២) 

• បានេបើកវគ�បណ�� ះបណោ� ល ក��ង្របេទសចំនួន ៦វគ� មានម�ន�ីគយនិងរដោ� ករចលូរួមចំនួន ១៥៨ នោក់ ។ ស្រមបស្រម�ល

េរៀបចំម�ន�ីគយនិងរដោ� ករចូលវគ�បណ�� ះបណោ� ល និងសិកា� សាលា េ្រកៅ្របេទសេទស តាម្របព័ន�វ�េដអ ូចំនួន ១៨វគ� មាន

ម�ន�ីគយនិងរដោ� ករចលូរួមចំនួន ៩០ នោក់។  

• បានេធ�ើការទំនោក់ទំនងជោមួយរដ�បាលគយ្របេទសជោប់្រពំែដនជោ្របចំា ។ 
 

  វ�ស័យពន�ដោរេនៅកម��ជោ 

• ចំណូលពន�ដោរ្របមលូបាន ៖ ក��ងែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ ចំណូលពន�-ឣករ្រគប់្របេភទែដលអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ្របមលូ

បាន (តាម្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូលអនឡោញរបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ) មានចំនួន ២ ៤៩៣,០៧ ប៊�លានេរៀល 

(្របមាណជោ ៦១៥,៥៧ លានដុលា� រឣេមរ�ក) េស� ើនឹង ២៧,៤៤% ៃនែផនការច្បាប់ហិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ 

២០២១។ េ្រប�បេធៀបនឹងចំណូលពន�-ឣករ្របចំាែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ ែដល្របមលូបាន ២ ៦៩១ ប៊�លានេរៀល (្របមាណ
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ជោ ៦៦៤,៤៧ លានដុលា� រឣមរ�ក) េឃើញថោថយចុះចំនួន ១៩៨,០៥ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ៤៨,៩០ លានដុលា� រឣ

េមរ�ក) េស� ើនឹង -៧,៣៦%។ សមូេគារពជ្រមាបជនូនូវតារោងចំណូលពន�្របចំាែខ នីមួយៗក��ងឆា� ំ២០២១ ដូចខោងេ្រកាម៖ 
 

តារោងចំណូលពន�-ឣករ្របចាែំខតាម្របព័ន�អនឡោញ  

ល .រ  បរ�យោយ  
្របាក់ពន�តាម្របព័ន�អនឡោញ  

(ប៊�លានេរៀល/លានដលុា� រ) 
ែផនការ្របចាឆំា� ២ំ០២១ 
(ប៊�លានេរៀល/លានដលុា� រ) 

% េធៀបនឹង
ែផនការ 

្របាក់េរៀល ្របាក់ដុលា� រ ្របាក់េរៀល ្របាក់ដុលា� រ 
១ ែខមករោ ៨៧៩,៦៨  ២១៧,២០  

៩ ០៨៤,៤២ ២ ២៤៣,០៧ 
៩,៦៨% 

២ ែខកុម�ៈ ៨១១,០០  ២០០,២៥  ៨,៩៣% 
៣ ែខមីនោ ២ ៤៩៣,០៧ ៦១៥,៥៧ ២៧,៤៤% 

សរុបរួម ៤ ១៨២,៨៣ ១ ០៣២,៨០ ៩ ០៨៤,៤២ ២ ២៤៣,០៧ ៤៦,០៤% 
* គណនោតាមឣ្រតាប��រ្របាក់ ១ ដលុា� រឣេមរ�ក = ៤០៥០េរៀល។ 

 

• សរុបក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ ចំណូលពន�-

ឣករ ែដលអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ្របមលូ

បាន (តាម្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូលអន

ឡោញរបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ) មានចំនួន 

៤ ១៨២,៨៣ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ១ 

០៣២,៣០ លានដុលា� រឣេមរ�ក) េស� ើនឹង 

៤៦,០៤% ៃនែផនការច្បាប់ហិរ��វត��ស្រមាប់

ការ្រគប់្រគងឆា� ំ ២០២១ េធៀបនឹងចំណូល

ពន�-ឣករក��ងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០២០ 

ែដលអគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ្របមលូបាន  

៤ ៥២៩,៣៨ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ១ ១១៨,៣៧ លានដុលា� រឣេមរ�ក)េឃើញថោថយចុះចំនួន ៣៤៦,៥៥ ប៊�លាន

េរៀល (្របមាណជោ ៨៥,៥៧ លានដុលា� រឣេមរ�ក) េស� ើនឹង -៧,៦៥%។ 

• លទ�ផលៃនចំណូលពន�-ឣករនោនោបានបង់ចលូថវ�កាជោតិ៖ ក��ងែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរបានេធ�ើែបប

បទបង់ចូលថវ�កាជោតិសរុបចំនួន ៩៨៥,៥៤ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ២៤៣,៣៤ លានដុលា� រឣេមរ�ក)េស� ើនឹង 

១០,៨៤% ៃនែផនការច្បាប់ហិរ��វត��្របចំាឆា� ំ ក��ងេនោះ៖ 

o ថវ�កាថោ� ក់ជោតិ ចំនួន  ៨៤៥,៦៣ ប៊�លានេរៀល  (្របមាណជោ ២០៨,៧៩ លានដុលា� រឣេមរ�ក) 

o ថវ�កាថោ� ក់េ្រកាមជោត ិចំនួន ១៣៩,៣៧ ប៊�លានេរៀល  (្របមាណជោ ៣៤,៤១ លានដុលា� រឣេមរ�ក) 

o ចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ចំនួន ០,៥៤ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ០,១៣ លានដុលា� រឣេមរ�ក)។ 

• ក��ងែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ េនះ ចំណូលពន�-ឣករេទៅតាម្របេភទពន� និងតាមសកម�ភាពឣជីវកម�សំខោន់ៗេឃើញថោមាន

លំេអៀងេធៀបនឹងែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ ដចូមានេរៀបរោប់ក��ងតារោងខោងេ្រកាម៖ 
 

  

កិច�្របជំុបកូសរុបលទ�ផលការងោរ្របមលូចំណូលពន�្របចំាែខមករោ ឆា� ំ២០២១ ្រពមទាងំ

ទិសេដៅស្រមាប់អនុវត�បន� របស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ, ៃថ�ទី១៥ ែខមករោ ឆា� ំ២០២១ 
 



16 

 

តារោងចណូំលតាម្របេភទពន�្របចំាែខមនីោ ឆា� ំ២០២១ 

 
តារោងចណូំលពន�តាមសកម�ភាពឣជវីកម�សំខោន់ៗ ្របចំាែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ 

(តាម្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូលអនឡោញ Online ថ�ីរបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ) 

សកម�ភាពឣជីវកម� 

ែខមីនោ 
ឆា� ២ំ០២០ 

ែខមីនោ 
ឆា� ២ំ០២១ 

លំេអៀង 
អ្រតា

លំេអៀង 

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

 

នីហរ�ណ ឣហរ�ណ (រមួប���លការលក់ផលិតផល
េតលសិលា) (១) 

២៦៣,២៦ ៣៧៩,៩១ ១១៦,៦៥ ២៨,៨០ ៤៤,៣១% 

េសវោហិរ��វត�� ១ ០០១,៩៧ ១ ១០០,២៤ ៩៨,២៧ ២៤,២៦ ៩,៨១% 
កសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ ៥,៣០ ៨,៦០ ៣,៣០ ០,៨១ ៦២,២១% 
្របតិបត�ិការ និងឣជីវកម�ធនធានែរ� ១៨,៤២ ២,៩១ (១៥,៥១) (៣,៨៣) (៨៤,១៧) 
កម�ន�សាល (២) ៥០៥,៥៨ ៣៣២,៨៨ (១៧២,៧០) (៤២,៦៤) (៣៤,១៦%) 
សកម�ភាពអចលនវត�� ៨៣,២៣ ៩៤,៤០ ១១,១៦ ២,៧៥ ១៣,៤២% 
សា� បត្យកម� និងសំណង ់ ១១២,១៦ ៩៦,០៤ (១៦,១២) (៣,៩៨) (១៤,៤០%) 
ការដឹកជ���ន និងការស��កទុក  ៨៨,២៦ ៧២,២៦ (១៦,០០) (៣,៩៥) (១៨,១៤%) 
ទូរគមនោគមន៍ ១៣៤,៩៦ ៩៤,០៨ (៤០,៨៧) (១០,០៩) (៣០,២៩%) 
ការអប់រ� ៦,៣៩ ៥,៦៧ (០,៧៣) (០,១៨) (១១,៣៦%) 
េសវោកម�សា� ក់េនៅ (សណោ� គារនិងផ�ះសំណោក់) ១២,៩៩ ៩,១៧ (៣,៨១) (០,៩៤) (២៩,៣៧%) 
េសវោកម�ឣហារ (េភាជនីយដោ� ន)  ១៤,៣២ ១២,៨៨ (១,៤៤) (០,៣៥) (១០,០៦%) 

(១) នីហរ�ណ ឣហរ�ណ (រួមប���លការលក់ផលិតផលេតលសិលា) ក៏ប៉ុែន�មិនរួមប���លវ�ស័យយោនយន�និងេទាច្រកយោនយន�េទ, (២) កម�ន�សាល ែដលក��ង

េនោះក៏រួមប���លផងែដរនូវកម�ន�សាលវោយនភណ� , កម�ន�សាលសេម��កបំពាក់, កម�ន�សាលែស្បកនិងផលតិផលែស្បកដៃទេទៀត, និងកម�ន�សាលផលិតេភសជ�ៈ

ផងែដរ។ 

 

• សរុបក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ េនះ ចំណូលពន�-ឣករេទៅតាម្របេភទពន� និងតាមសកម�ភាពឣជីវកម�សំខោន់ៗេឃើញ

ថោមានលំេអៀងេធៀបនឹងរយៈេពលដចូគា�  ឆា� ំ២០២០ ដូចមានេរៀបរោប់ក��ងតារោងខោងេ្រកាម៖ 

 

  

្របេភទពន�សំខោន់ៗ 
ែខមីនោ ឆា� ២ំ០២០ ែខមីនោ ឆា� ២ំ០២១ លំេអៀង 

អ្រតាលំេអៀង 
ឯកតា ៖ ប៊�លានេរៀល ប៊�លានេរៀល លានដុលា� រ 

ឣករេលើតៃម�បែន�ម ២២៣,២៨ ២០៧,២០ (១៦,០៨) (៣,៩៧) (៧,២០%) 
ពន�េលើ្របាក់ចំណូល ១ ៩៨៤,៨៤ ១ ៨៤២,៥០ (១៤២,៣៤) (៣៥,១៤) (៧,១៧%) 
ឣករពិេសស ១០១,០៤ ៩០,៣៤ (១០,៧០) (២,៦៤) (១០,៥៩%) 
ពន�េលើ្របាក់េបៀវត្ស ៩០,២២ ៨៨,៨៥ (១,៣៧) (០,៣៣) (១,៥២%) 
ពន�្របថោប់្រតា ៧៩,១៨ ៦២,៣៣ (១៦,៨៥) (៤,១៦) (២១,២៨%) 
ពន�េលើឈ�� លផ�ះនិងដី ២,២០ ១,៥៦ (០,៦៤) (០,១៦) (២៩,១៨%) 
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តារោងចណូំលតាម្របេភទពន�ក��ង្រតីមាសទ ី១ ឆា� ំ២០២១ 

 

តារោងចណូំលពន�តាមសកម�ភាពឣជវីកម�សំខោន់ៗ ក��ង្រតីមាសទ ី១ ឆា� ំ២០២១ 

(តាម្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូលអនឡោញ Online ថ�ីរបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ) 

សកម�ភាពឣជីវកម� 

្រតីមាសទី ១ 

ឆា� ២ំ០២០ 

្រតីមាសទី ១ 

ឆា� ២ំ០២១ 
លំេអៀង 

អ្រតា

លំេអៀង 

ឯកតា ៖ ប៊�លានេរៀល ប៊�លានេរៀល 
លាន

ដុលា� រ 
 

នីហរ�ណ ឣហរ�ណ (រមួប���លការលក់

ផលិតផលេតលសិលា) (១) 
៥៨០,៧៧ ៨៣០,៥៤ ២៤៩,៧៧ 

៦១,៦៧ 
៤៣,០១% 

េសវោហិរ��វត�� ១ ១៨៦,៧០ ១ ២៧៨,៣១ ៩១,៦១ ២២,៦១ ៧,៧២% 

កសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទ ១៦,៩០ ១៦,៨០ (០,១០) (០,០២) (០,៦០%) 

្របតិបត�ិការ និងឣជីវកម�ធនធានែរ� ៣៨,៩៦ ៧,៣៤ (៣១,៦២) (៧,៨០) (៨១,១៦) 

កម�ន�សាល (២) ៩២៥,០៨ ៦០៤,៨៥ (៣២០,២៣) (៧០,០៧) (៣៤,៦២%) 

សកម�ភាពអចលនវត�� ១៣៩,៤៥ ២២៤,៨៧ ៨៥,៤២ ២១,០៩ ៦១,២៥% 

សា� បត្យកម� និងសំណង ់ ២៣៤,១១ ២០៨,៩៥ (២៥,១៥) (៦,២១) (១០,៧០%) 

ការដឹកជ���ន និងការស��កទុក  ១៧៤,៤៩ ១៤៤,៩១ (២៩,៥៧) (៧,៣០) (១៦,៩៥%) 

ទូរគមនោគមន៍ ២០៩,៦២ ១៦៩,៧៤ (៣៩,៨៨) (៩,៨៤) (១៩,០៣%) 

ការអប់រ� ១៦,២៥ ១៥,៦៧ (០,៥៨) (០,១៤) (៣,៥៨%) 

េសវោកម�សា� ក់េនៅ (សណោ� គារនិងផ�ះសំណោក់) ៥០,៥៧ ២៣,៦២ (២៦,៩៤) (៦,៦៥) (៥៣,២៨%) 

េសវោកម�ឣហារ (េភាជនីយដោ� ន)  ៣៦,៩៨ ២៤,៧៥ (១២,២៣) (៣,០២) (៣៣,០៩%) 
(១) នហីរ�ណ ឣហរ�ណ (រមួប���លការលកផ់លតិផលេតលសលិា) ក៏ប៉ុែន�មិនរួមប���លវ�ស័យយោនយន�និងេទាច្រកយោនយន�េទ, (២) កម�ន�សាល ែដលក��ងេនោះ

ក៏រួមប���លផងែដរនូវកម�ន�សាលវោយនភណ� , កម�ន�សាលសេម��កបំពាក,់ កម�ន�សាលែស្បកនិងផលិតផលែស្បកដៃទេទៀត, និងកម�ន�សាលផលិតេភសជ�ៈផងែដរ។ 

្របេភទពន�សំខោន់ៗ 

្រតីមាសទី ១ 

ឆា� ២ំ០២០ 

្រតីមាសទី ១ 

ឆា� ២ំ០២១ 
លំេអៀង 

អ្រតាលំេអៀង 

ឯកតា ៖ ប៊�លានេរៀល ប៊�លានេរៀល លានដុលា� រ 

ឣករេលើតៃម�បែន�ម ៧៤៦,០៧ ៦៧២,៣៤ (៧៣,៧៤) (១៨,២១) (៩,៨៨%) 

ពន�េលើ្របាក់ចំណូល ២ ៣១៨,២៦ ២ ១៨២,៦៧ (១៣៥,៥៩) (៣៣,៤៨) (៥,៨៥%) 

ឣករពិេសស ២៩៦,៧១ ២៥៧,៦២ (៣៩,០៩) (៩,៦៥) (១៣,១៧%) 

ពន�េលើ្របាក់េបៀវត្ស ២៥២,២៤ ២៥៩,៩៤ ៧,៧០ ១,៩០ ៣,០៥% 

ពន�្របថោប់្រតា ២២៧,១៣ ១៧៣,៥៥ (៥៣,៥៨) (១៣,២៣) (២៣,៥៩%) 

ពន�េលើឈ�� លផ�ះនិងដី ៧,៣២ ៤,៩៣ (២,៣៨) (០,៥៨) (៣២,៥៩%) 
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• លទ�ផលចំណូលពន�តាម្របេភទអ�កជោប់ពន�៖ ក��ងែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ េនះ ចំណូលពន�-ឣករ្រគប់្របេភទ ែដល្របមលូ

តាម្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូលអនឡោញរបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ ្រត�វបានែបងែចកតាម្របេភទអ�កជោប់ពន� ដចូ

ខោងេ្រកាម៖ 

o អ�កជោប់ពន�ធំ ចំនួន ២ ១៦២,៧៥ ប៊�លានេរៀល  (៥៣៤,០១ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៨៦,៧៥% េធៀបនឹងចំណូលពន�-

ឣករសរុប េហើយេ្រប�បេធៀបនឹងែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�ធំថយចុះចំនួន ១៨៩,៨២ ប៊�

លានេរៀល (៤៦,៨៧ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង -៨,០៧% 

o អ�កជោប់ពន�មធ្យម ចំនួន ២៥១,៥០ ប៊�លានេរៀល  (៦២,១០ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ១០,០៩% េធៀបនឹងចំណូលពន�-

ឣករសរុប េហើយេ្រប�បេធៀបនឹងែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�មធ្យមេកើនេឡើងចំនួន ១៥,៩២ ប៊�

លានេរៀល (៣,៩៣ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៦,៧៦% 

o អ�កជោប់ពន�តូច ចំនួន ៦,៦៦ ប៊�លានេរៀល  (១,៦៤ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ០,២៧% េធៀបនឹងចំណូលពន�-ឣករសរុប 

េហើយេ្រប�បេធៀបនឹងែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�តចូថយចុះចំនួន ១,២៨ ប៊�លានេរៀល 

(០,៣១លានដុលា� រ) េស� ើនឹង -១៦,១១% 

o េផ្សងៗ (ពន�េលើឈ�� លផ�ះ ពន�េលើអចលន្រទព្យ និងពន�េផ្សងៗ) ចំនួន ៧២,២៦ ប៊�លានេរៀល (១៧,៨៤ លានដុលា� រ) 

េស� ើនឹង ២,៩០% េធៀបនឹងចំណូលពន�-ឣករសរុប េហើយេ្រប�បេធៀបនឹងែខមីនោ ឆា� ំ២០២០ ចំណូលពន�េផ្សងៗថយ

ចុះ ចំនួន ១៧,២៨ ប៊�លានេរៀល (៤,២៧ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង -១៩,៣០%។ 

• សរុបក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ េនះ ចំណូលពន�-ឣករ្រគប់្របេភទ ែដល្របមូលតាម្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យចំណូល

អនឡោញរបស់អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ ្រត�វបានែបងែចកតាម្របេភទអ�កជោប់ពន� ដូចខោងេ្រកាម៖ 

o អ�កជោប់ពន�ធំ ចំនួន ៣ ៣៩៤,៨៦ ប៊�លានេរៀល  (៨៣៨,២៣ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ៨១,១៦% េធៀបនឹងចំណូលពន�-

ឣករសរុប េហើយេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដចូគា�  ឆា� ំ២០២០ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�ធំថយចុះចំនួន 

២៧១,៩៨ ប៊�លានេរៀល (៦៧,១៥ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង -៧,៤២% 

o អ�កជោប់ពន�មធ្យម ចំនួន ៥៦២,៧២ ប៊�លានេរៀល  (១៣៨,៩៤ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ១៣,៤៥% េធៀបនឹងចំណូល

ពន�-ឣករសរុប េហើយេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដចូគា�  ឆា� ំ២០២០ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�មធ្យមថយចុះចំនួន 

៩,៨៦ ប៊�លានេរៀល (២,៤៣ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង -១,៧២% 

o អ�កជោប់ពន�តូច ចំនួន ១៧,៥៩ ប៊�លានេរៀល  (៤,៣៤ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ០,៤២% េធៀបនឹងចំណូលពន�-ឣករ

សរុប េហើយេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០២០ ចំណូលតាម្របេភទអ�កជោប់ពន�តចូថយចុះចំនួន ៤,២២ ប៊�

លានេរៀល (១,០៤លានដុលា� រ) េស� ើនឹង -១៩,៣៥% 

o េផ្សងៗ (ពន�េលើឈ�� លផ�ះ ពន�េលើអចលន្រទព្យ និងពន�េផ្សងៗ) ចំនួន ២០៧,៧៦ ប៊�លានេរៀល (៥១,៣០ លាន

ដុលា� រ) េស� ើនឹង ៤,៩៧% េធៀបនឹងចំណូលពន�-ឣករសរុប េហើយេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា�  ឆា� ំ២០២០ ចំណូល

ពន�េផ្សងៗថយចុះ ចំនួន ៥២,៩១ ប៊�លានេរៀល (១៣,០៦ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង -២០,៣០%។ 

• លទ�ផលៃនការចុះប�� ីពន�ដោរ និងការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មានសហ្រគាស 

o សរុបក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ សំណុំឯកសារេស� ើសុំចុះប�� ីពន�ដោរកំពុងដំេណើរការក��ងែខមានចំនួន ៣ ១០៤ សហ-

្រគាស (ពន�ធំ ២៧៨ ពន�មធ្យម ១ ៩១៥ ពន�តចូ ៩១១) ក��ងេនោះតាមថោ� ល្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានចំនួន ២ ៣០៨ 

សហ្រគាស (ពន�ធំ ១៧៧ ពន�មធ្យម ១ ៥១៤ ពន�តចូ ៦១៧) ែដលមានលម�ិតដូចខោងេ្រកាម៖ 
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 សហ្រគាសេស� ើសុំថ�ីចំនួន ២ ៤៩៧ សហ្រគាស ក��ងេនោះតាមថោ� លចំនួន ២ ០៣៤ សហ្រគាស 

 សហ្រគាសធា� ប់្រត�វបានបដិេសធឬមានហានិភ័យេស� ើសុំេឡើងវ�ញចំនួន ២០០ សហ្រគាស ក��ងេនោះតាមថោ� លចំនួន 

៣៧ សហ្រគាស 

 ឯកសារសល់េយោង្រគាមុនមានចំនួន ៤០៧ សហ្រគាស ក��ងេនោះតាមថោ� លចំនួន ២៣៧ សហ្រគាស 

o ជោលទ�ផល ក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ បានពិនិត្យនិងអនុម័តេលើឯកសារេស� ើសុំចុះប�� ីពន�ដោរចំនួន ២ ៨៤៤ សហ្រគាស 

(ពន�ធំ ២៦៩ ពន�មធ្យម ១ ៨២៨ ពន�តចូ ៧៤៧) ែដលមានលម�ិតដូចខោងេ្រកាម៖ 

 សហ្រគាសបានចុះប�� ីេជោគជ័យចំនួន ២ ៤៧០ សហ្រគាស (ពន�ធំ ២៥៤ ពន�មធ្យម ១ ៤៩២ ពន�តចូ ៧២៤) 

ក��ងេនោះតាមថោ� លចំនួន ១ ៩៨២ សហ្រគាស (ពន�ធំ ១៤៨  ពន�មធ្យម ១ ៣១៩ ពន�តចូ ៥១៥)  

 សហ្រគាស្រត�វបានកំណត់ថោមានហានិភ័យចំនួន ៣៧៤ សហ្រគាស (ពន�ធំ ១៥  ពន�មធ្យម ៣៣៦ ពន�តចូ ២៣) 

ក��ងេនោះតាមថោ� លចំនួន ១៩៥សហ្រគាស (ពន�ធំ ១១ ពន�មធ្យម ១៦១ ពន�តចូ ២៣) េដោយបានបដិេសធការចុះ

ប�� ីចំនួន ២០៣ សហ្រគាស និងអនុម័តប���នពិនិត្យបែន�មចំនួន ១៧១ សហ្រគាស 

 គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមីនោ ឆា� ំ ២០២១ ឯកសារសល់េយោងចុង្រគាមានចំនួន ២៦០ សហ្រគាស ក��ងេនោះតាមថោ� ល

ចំនួន ១៣១ សហ្រគាស។ 

o ការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មានសហ្រគាស៖ សរុបក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ សំណុំឯកសារេស� ើសុំបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មាន

សហ្រគាសកំពុងដំេណើរការក��ងែខមានសរុបចំនួន ៤ ៣៧៦ ករណី (ពន�ធំ ១ ៣៨៥ ពន�មធ្យម ២ ៨៦០ ពន�តូច 

១៣១) ក��ងេនោះមានឯកសារេស� ើសុំថ�ីចំនួន ២ ៦៨៧ ករណី និងឯកសារសល់េយោង្រគាមុនមានចំនួន ១ ៦៨៩ ករណី។ 

ជោលទ�ផល ក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ បានពិនិត្យនិងអនុម័តចំនួន ២ ៦៩៣ ករណី មានលម�ិតដូចខោងេ្រកាម៖  

 បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មានចំនួន ២ ៥២៧ ករណី (ពន�ធំ ៧៤៥ ពន�មធ្យម ១ ៦៩៧ ពន�តចូ ៨៥) ក��ងេនោះបេង�ើត

សាខោថ�ីចំនួន ១៣០ សាខោ និងេផ�រការ្រគប់្រគងចំនួន ២៥៣ ករណី 

 បានេចញលិខិតេឆ�ើយតបជនូអ�កជោប់ពន� េដើម្បីផ�ល់ឯកសារត្រម�វឬសហការជោមយួសាមីអង�ភាព្រគប់្រគងបន�នីតិវ�ធី 

ចំនួន ១៦៦ ករណី (ពន�ធំ ៣៦ ពន�មធ្យម ១២៧ ពន�តចូ ៣) 

 គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ ឯកសារសល់េយោងចុង្រគាមានចំនួន ១ ៦៨៩ ករណី។ 

o ការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មានសហ្រគាស ថតរូប-ែស�ន្រមាមៃដ៖ សរុបក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ សហ្រគាសែដលបាន

ចុះប�� ីតាមថោ� ល្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានត្រម�វឱ្យេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មាន ថតរូប-ែស�ន្រមាមៃដមានចំនួន ៤ ៩៦៤ 

សហ្រគាស (ពន�ធំ ៣៨៤ ពន�មធ្យម ៣ ៥២៦ ពន�តូច ១ ០៥៤)។ ជោលទ�ផលបានមកេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មាន ថតរបូ-

ែស�ន្រមាមៃដមានចំនួន ៩៣៨ សហ្រគាស (ពន�ធំ ៤៩ ពន�មធ្យម ៧៤០ ពន�តចូ ៥១៥) េហើយគិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមីនោ 

ឆា� ំ២០២១ មានសហ្រគាស្រត�វបន�មកេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មាន ថតរបូ-ែស�ន្រមាមៃដចំនួន ៤ ០២៦ សហ្រគាស (ពន�ធំ 

៣១១ ពន�មធ្យម ២ ៤៦៩ ពន�តចូ ៧៣២)។ 

• លទ�ផលការងោរែផ�កសវនកម�៖ សរុបក��ង្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០២១ េនះ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរបានេធ�ើសវនកម�្រគប់្របេភទ

េលើសហ្រគាសសរុបបានចំនួន ២ ៣៣៧ ករណី មាន្របាក់ពន�ចំនួន ២ ១២៣,១០ ប៊�លានេរៀល (្របមាណជោ ៥២៤,២ 

លានដុលា� រ)។ ្របសិនេបើេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក��ង ឆា� ំ២០២០ េឃើញថោការេធ�ើសវនកម� ក��ង្រតីមាសទី១ ឆា� ំ

២០២១ គឺមានការថយចុះចំនួន ២៤៧ ករណី (េស� ើនឹង -៩,៦០%) និងមាន្របាក់ពន�ថយចុះចំនួន ១៧៧ ប៊�លានេរៀល 

(្របមាណ ៤៤ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង -៧,៧០%។ 
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• លទ�ផលការងោរ្រគប់្រគង្របមូលបំណលុពន�៖ ក��ងែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរបាន្របមលូបំណលុពន�

ចំនួន ២១៨ សហ្រគាស សរុបចំនួន ៨០ ៨០០ លានេរៀល (្របមាណជោ ១៩,៩៥ លានដុលា� រ) េបើេ្រប�បេធៀបនឹងែខមីនោ 

ឆា� ំ២០២០ មានការេកើនេឡើងចំនួន ១ ៣៣៥ លានេរៀល (្របមាណជោ ០,៣២ លានដុលា� រ) េស� ើនឹង ១,៦៨%។ សរុបក��ង

្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ បំណលុពន�្របមូលបានមានចំនួន ២៧៥ ៨៤៩ លានេរៀល (្របមាណជោ ៦៨,១១ លានដុលា� រ) 

េបើេ្រប�បេធៀបរយៈេពលដូចគា� ក��ងឆា� ំ២០២០ មានការេកើនេឡើងចំនួន ២០ ៨៧៩ លានេរៀល (្របមាណជោ ៥,១៥ លាន

ដុលា� រ) េស� ើនឹង ៨,១៩%។ សមា� ល់៖ តេួលខបំណលុពន�្របមលូបានស្រមាប់រយៈេពល ០២ ែខ ឆា� ំ២០២១ មានចំនួន ១៨៤ ២៣៤ លាន

េរៀល េហើយតេួលខបំណលុទារបានមានការែកត្រម�វេឡើងវ�ញ និងកត់្រតាបែន�មនូវតេួលខបំណលុទារបានក��ងែខមករោ-កុម�ៈ ឆា� ំ២០២១ កន�ងមក ១០ 

៩១៤ លានេរៀល េដោយអ�កជោប់ពន�មិនបានយកបងោ� ន់ៃដទូទាត់្របាក់ពន�េទៅ្របកាសេនៅអង�ភាព្រគប់្រគងអ�កជោប់ពន�េដើម្បកីត់្រតា។ 

• លទ�ផលការងោរេដោះ្រសាយ វ�វោទ៖ សរុបក��ង្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០២១ មានសំណុំឯកសារបណ� ឹងតវោ�កំពុងដំេណើរការក��ងែខ

មានចំនួន ២០៧ ករណី ែដលក��ងេនោះបានទទួលពាក្យេស� ើសុំថ�ីចំនួន ៥៧ ករណី និងសល់េយោង្រគាមុនមានចំនួន ១៥០ 

ករណី។  ជោលទ�ផល បានេដោះ្រសាយសំណុំឯកសារបណ� ឹងតវោ� ចំនួន ៣៨ ករណី មាន្របាក់ពន� ១០ ៦៥៣,៣៥ លាន

េរៀល េ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដចូគា�  ឆា� ំ២០២០ គឺមានការថយចុះចំនួន ៣ ករណី េហើយ្របាក់ពន�ថយចុះចំនួន ៣១ 

០០០,៦២ លានេរៀល ។ បំណលុពន�បានបង់សរុបក��ង្រតីមាសទី ១ ឆា� ំ២០២១ មានចំនួន ៤ ៨៤៥,១៦ លានេរៀល េ្រប�ប

េធៀបនឹងរយៈេពល ៣ែខ ឆា� ំ២០២០ េកើនេឡើងចំនួន ១ ៨៨០,៤២ លានេរៀល។ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ 

សំណុំឯកសារេនៅសល់ចុង្រគាសរុបមានចំនួន ១៦៩ ឯកសារ ។ 

• សហ្រគាសេស� ើសុំបិទឣជីវកម�៖ ក��ងែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ មានសំណុំឯកសារេស� ើសុំបិទសហ្រគាសកំពងុដំេណើរការក��ងែខ

មានចំនួន ៤១១ សហ្រគាស ែដលក��ងេនោះបានទទួលពាក្យេស� ើសុំបិទក��ងែខចំនួន ២១១ សហ្រគាស និងសល់េយោង្រគា

មុនមានចំនួន ៣០០ សហ្រគាស។ អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរបានពិនិត្យេឃើញថោ មានសហ្រគាសមិនត្រម�វឱ្យេធ�ើសវនកម�

មានចំនួន ៤១ សហ្រគាស និងត្រម�វឱ្យចុះេធ�ើសវនកម�មានចំនួន ១១៩ សហ្រគាស, េដោយែឡក សហ្រគាសេស� ើសុំបិទ

កំពុងពិនិត្យេលើឯកសារេស� ើសុំចំនួន ៣៤៦ សហ្រគាស កំពុងរង់ចំាដំេណោះ្រសាយចំនួន ០៥ សហ្រគាស។ 
 

២.១.២. ការេកៀរគរចំណូលមិនែមនសារេពើពន� និង្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

• ការ្រគប់្រគងចំណូលពី្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

o បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីលទ�ផល្របជុំនោៃថ�ទី១៥ ែខមករោ ឆា� ំ២០២១ របស់គណៈកមា� ធិការឯកជនភាវូបនីយកម� 

សហ្រគាសសាធារណៈ  

o បានចូលរួមក��ងគណៈកម�ការេដញៃថ�ភាសុី្រគប់្របេភទស្រមាប់េធ�ើឣជីវកម�ឆា� ំ២០២១ េលើកទី២ របស់េខត�បនោ� យមាន-

ជ័យ 

o បានចលូរួមក��ងគណៈកម�ការេដញៃថ�ភាសុីចំណតរថយន�េនៅេខត�បាត់ដំបង ស្រមាប់េធ�ើឣជីវកម�ឆា� ំ២០២១ 

o បានចលូរួមពិនិត្យ និងវោយតៃម�សំេណើេធ�ើឣជីវកម�្របមូលភាសុីសត�ឃាតេគា ្រជ�ក េនៅេខត�កំពង់ស�  ឺ

o បានបកូសរុបរបាយការណ៍ភាសុី្រគប់្របេភទ ្របចំាែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២០ របស់រោជធានី-េខត�ទូទាងំ្របេទស។ 

• ការ្រគប់្រគងចំណូលសាធារណៈ 

o បានចុះបំេពញេបសកកម�េនៅេខត�្រពះសីហនុ េដើម្បីចូលរមួេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លអំពីការេ្របើ្របាស់្របព័ន�បេច�ក

 វ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន�  ) NRMIS) ជូនដល់ម�ន�ីរោជការសាលាឧទ�រណ៍្រពះសីហនុ សាលា

ឧទ�រណ៍បាត់ដំបង និងសាលាឧទ�រណ៍ត្ប�ងឃ��  ំ
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o បានេរៀបចំបាន្របកាសអន�រ្រកសងួេលខ១៧៨ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ ស� ីពីការពិន័យជោ្របាក់

ចំេពាះបុគ�ល ឬនីតិបុគ�ល ែដល្រប្រពឹត�អំេពើេល�ើសនឹងវ�ធានការសុខោភិបាល េដើម្បីទប់សា� ត់ការឆ�ងរោលដោលៃនជំងឺកូវ�ដ-

១៩ និង ឆ�ងកាចសាហាវ និងជងឺ  ្របកបេដោយេ្រគាះថោ� ក់ធ�ន់ធ�រេផ្សងេទៀត 

o បានេរៀបចំបាន្របកាសអន�រ្រកសងួេលខ១៧៩ សហវ .្របក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ ស� ីពីការែបងែចកចំណូល

ពីការពិន័យជោ្របាក់េលើអំេពើេល�ើសនឹងវ�ធានការសុខោភិបាល េដើម្បីទប់សា� ត់ការឆ�ងរោលដោលៃនជំងឺកូវ�ដ-១៩ និងជងឺ

ឆ�ងកាចសាហាវ និង ្របកបេដោយេ្រគាះថោ� ក់ធ�ន់ធ�រេផ្សងេទៀត 

o បានចលូរួម្របជុំពិភាក្សោស� ីពីវឌ្ឍនភាពៃនការលក់េលខចុះប�� ីយោនយន�របស់គណៈកម�ការអន�រ្រកសងួ េដើម្បី្រគប់្រគង

ការលក់េលខចុះប�� ីរថយន�្រគ�សារ និងរថយន�ធុន្រសាល និងេលខពិេសសផោ� ល់ខ��ន 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំអន�រអគ�នោយកដោ� ន េដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពី្របព័ន�្រគប់្រគងចំណូល

មិនែមនសារេពើពន� 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំជោមួយគណៈកមា� ធិការជោតិការពារអ�កេ្របើ្របាស់ េដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ

ស� ីពីការ្រគប់្រគងការផ្សោយពាណិជ�កម�េលើផលិតផលទំនិញ និងេសវោ 

o បានពិនិត្យេផ��ងផោ� ត់កដូេសវោសាធារណៈរបស់មន�ីរអង�ភាពជំនោញរោជធានី េខត� ែដលមានក��ង្របពន័� NRMIS ជោមួយ

្របព័ន�្រគប់្រគងចំណូលអង�ភាព្រចកេចញចលូែតមួយ និងេធ�ើរបាយការណ៍េគារពជនូ្រក�មការងោរ 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំក្រមិតបេច�កេទស ជោមយួតំណោង្រកសងួសុខោភិបាល េដើម្បីពិនិត្យ និងេរៀបចំ្របកាសអន�រ្រកសួង

ពាក់ព័ន�នឹងការ្រប្រពឹត�េល�ើសនឹងវ�ធានការចតា� ឡីស័កេដើម្បីទប់សា� ត់ការឆ�ងរោលដោលៃនជំងកឺូវ�ដ -១៩ 

o បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍ស� ីពីការ្រគប់្រគងចំណូលេសវោសាធារណៈឆា� ំ២០២០ និងឧបសម�័ន�ពាក់ព័ន� 

o បានេរៀបចំរបាយការណ៍េស� ើសុេំបាះពុម�បងោ� ន់ៃដបង់្របាក់ែដលមានរបូស�� សមា� ល់ជោនិមិត�របូរបស់រោជធាន-េខត� 

ស្រមាប់េ្របើ្របាស់្របមលូចំណូលមិនែមនសារេពើពន� េនៅរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 

o េរៀបចំរបាយការណ៍េស� ើសុំពន្យោរការេបាះពុម�បងោ� ន់ៃដបង់្របាក ់ ែដលមានរបូស�� សមា� ល់ជោនិមិត�របូរបស់េខត�

នីមួយៗស្រមាប់េ្របើ្របាស់្របមលូចំណូលមិនែមនសារេពើពន� េនៅរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ និងលិខិតេឆ�ើយតបេទៅ

្រកសងួមហាៃផ� 

o េរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីការបាត់បងោ� ន់ៃដបង់្របាក់របស់មន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� េខត�េពាធិ៍សាត់ និង្រពាងលិខិត

េគារពជនូរដ�បាលេខត�ទាងំ២៤ និងលិខិតជូនមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត��េខត�េពាធិ៍សាត់ ករណីបាត់បងោ� ន់ៃដបង់្របាក់។ 

• ការេរៀបចំសារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

o បានេរៀបចំបកូសរុបរបាយការណ៍ស� ីអពំីលទ�ផលៃនការេរៀបចំប�� ីសារេពើភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា� ំ២០១៩ (ឆា� ំេគាល) 

និងការេរៀបចំបណ�កម�សិទ�ិេលើអចលន្រទព្យ ែដលជោកម�សិទ�ិរបស់រដ�ស� ិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់ឣជោ� ធរកាន់កាប់ 

និងអង�ភាពេ្របើ្របាស់ទទូាងំ្របេទស 

o េរៀបចំ្រពាងែផនការសកម�ភាពស្រមាប់អនុវត�យុទ�នោការេធ�ើប័ណ�កម�សិទ�ិអចល្រទព្យ (ដី) របស់្រកសងួ-សា� ប័ន មន�ីរ 

រោជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ឃុំ សងោ� ត់ ទូទាងំ្របេទស 

o បានចលូរួម្របជុំពិភាក្សោផ�ល់េយោបល់េលើេសចក�ី្រពាងេគាលការែននំោស� ីពីកិច�ប�� ិការគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម�រយៈ-

េពលែវងជោមួយអគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិ 
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o បានចលូរួម្របជុំផ្សព�ផ្សោយអំពីយន�ការនីតិវ�ធីនិងរេបៀបៃនការេ្របើ្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសារេពើភណ�

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (SAMIS)ស្រមាប់ៃផ�ក��ង្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

o បានចលូរួម្របជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សោកំរ�តនោយកដោ� នេលើការ្របមូលធាតុចលូេដើម្បីែកស្រម�ល្របព័ន�េម SARMIS 

ជោមួយ្រក�មការងោរតំណោង្រក�មហ៊ុនែដលអភិវឌ្ឍន៍្របព័ន� SARMIS។ 

• ការ្រគប់្រគងសហ្រគាសសាធារណៈ 

o បានចលូរួម្របជុ ំAFDស� ីពីការសិក្សោសិទ�របស់សហ្រគាសសាធារណៈក��ងការខ�ី្របាក ់

o បានេរៀបចំនិងប���នឯកសារស� ីពសីំេណើេរៀបចំផ�ល់ប�� ីសារេពើភ័ណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� (តារោងេកើនេឡើងនិងថយចុះ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�ឆា� ំ២០២០)មក្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរញវត�� របស់្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាល និងសហ្រគាសសាធារណៈ។ 

• ការ្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន�តាមរយៈបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន 

o បានពិនិត្យ តាមដោនការេស� ើសុំ និងបានអនុម័តេលខកដូចំណូលចំនួន ០៤កដូ ក��ងេនោះកដូចំណូលេសវោសាធារណៈ 

ចំនួន ០១កដូ, ការជលួដី និងអគារចំនួន ០១កដូ, និងចំណូលេផ្សងៗចំនួន ០២កដូ ជនូ្រកសងួយុត�ិធម៌, ្រកសងួ

េទសចរណ៍, ្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង់ និង្រកសួងឧស្សោហកម� វ�ទ្យោសា�ស�  បេច�កវ�ទ្យោ និងនវោ

នុវត�ន៍ 

o បានពិនិត្យ តាមដោនការេស� ើសុំ និងបានអនុម័តេលខកដូចំណូលេផ្សងៗចំនួន ០១កដូ ជូន្រកសងួការងោរ និងបណ�� ះបណោ� ល

 វ�ជោ� ជីវៈ 

o បានពិនិត្យ តាមដោនការេស� ើសុំ និងបានអនុម័តេលខកដូចំណូលមិនែមនសារេពើពន�សរុបចំនួន ០៧កដូ ក��ងេនោះ

ចំណូលពីការជួលដីនិងអគារចំនួន០១កូដ ចំណូលពីការពិន័យចំនួន ០១កដូ និងចំណូលេផ្សងៗចំនួន ០៥កដូ ជូន

្រកសងួបរ�សា� ន ្រកសងួសាធារណការ និងដឹកជ���ន ្រកសងួកសិកម�រុកា� ្របមាញ ់និងេនសាទ ្រកសងួវប្បធម៌និងវ�ចិ្រត

សិល្បៈ និង្រកសងួពាណិជ�កម� 

o បានអនុម័តេលខកដូបង់ចំណូលេផ្សងៗរបស់្រកសងួកសិកម� រុកា� ្របមាញ់ និងេនសាទក��ង្របព័ន� NRMIS ចំនួន១េលខកូដ 

o បានពិនិត្យ េផ��ងផោ� ត់ទិន�នន័យឣជោ� បណ�ជោមួយ្របព័ន� NRMIS ែដលផ�ល់ជូនេដោយ្រកសងួែរ� និងថោមពល និង បាន

ប���លទិន�ន័យឣជោ� បណ�ថ�ីចំនួន៣៤ឣជោ� បណ� 

o បានពិនិត្យ តាមដោន ែកស្រម�ល និងេដោះ្រសាយប�� បេច�កេទស ៃន្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគងចំណូលមិន

ែមនសារេពើពន� (NRMIS) ជនូអ�កេ្របើ្របាស់តាមរយៈ្របព័ន�ទំនោក់ទំនងសង�ម (Telegram) និងទំនោក់ទំនងផោ� ល់ 

o បានេរៀបចំ និងេស� ើសុំេបាះ្រតាតារោងឧបសម�័ន�បំេពញបែន�មេលខកដូចំណូលមិនែមនសារេពើពន�ជនូ្រកសងួ សា� ប័ន 

េលើកទី១៣ 

o េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លអំពីការេ្របើ្របាស់្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� (NRMIS) 

ជនូដល់ម�ន�ីរោជការសាលាឧទ�រណ៍្រពះសីហនុ សាលាឧទ�រណ៍បាត់ដំបង និងសាលាឧទ�រណ៍ត្ប�ងឃ�� ំ េនៅេខត�្រពះសីហនុ 

o បាន្របជុំជោមួយអគ�នោយកដោ� នថវ�កា ៃន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� អំពីការេរៀបចំនីតិវ�ធីអនុវត�្របព័ន� NRMIS េនៅ

រដ�បាលរោជធានីភ�ំេពញ 

o បានប��ប់ការេរៀបចំរបាយការណ៍ៃនការអនុវត�ចំណូលថវ�កាថោ� ក់កណោ� ល-មន�ីរជំនោញរោជធានី េខត� េធៀបជោមួយ

ច្បាប់ហិរ��វត�� ស្រមាប់ថោ� ក់ដឹកនំោកសហវេលើទ្រមង់៖ ្រកសងួ សា� ប័នជោរមួ, អនុគណនីជោរួម, និងតាមវ�ស័យ និង

ទ្រមង់ស្រមាប់្រក�មការងោរ្របព័ន� NRMIS តាមអនុគណនីជោរមួ, និងតាមវ�ស័យ ក��ង្របព័ន� NRMIS 
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o បានចលូរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោអំពីការេធ�ើសនោ� នកម�ទិន�ន័យរវោង្របព័ន� FMIS និង្របព័ន� NRMIS និងបទពិេសាធន៍ 

នោនោក��ងការអនុវត�ន៍្របព័ន� NRMISជោមួយតំណោងធនោគារពិភាពេលាក និង្រក�មការងោរ្របព័ន� NRMIS 

o បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពទិន�ន័យ្របព័ន�តាមដោនចំណូលមិនែមនសារេពើពន�ស្រមាប់ឆា� ំ២០២០  (គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមីនោ 

ឆា� ំ២០២១) ែដលមានចំនួន ១ ៩៤៦ ៥២២,៨៨ លានេរៀល េស� ើនឹង ៦៩,៣២% េធៀបច្បាប់ឆា� ំ២០២០ 

o បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពទិន�ន័យ្របព័ន�្រគប់្រគងច្បាប់ទូទាត់ថវ�កាស្រមាប់ឆា� ំ២០២១ (គិត្រតឹមៃថ�ទី០១ ែខមីនោ ឆា� ំ

២០២១) ែដលមានចំនួន ៥៤ ៧២៦,៧៩ លានេរៀល េស� ើនឹង ២,៥០% េធៀបច្បាប់ឆា� ំ២០២១ 

o បានចុះេបសកកម�េទៅេខត�កំពង់ធ,ំ េខត�េសៀមរោប, េខត�ស� ឹងែ្រតង, េខត�្រកេចះ និងេខត�្រពះវ�ហារ េដើម្បីចលូរមួពិនិត្យ 

និងតាមដោនសា� នភាព្រស�វអង�រជោមយួតំណោង្រក�មហ៊ុន�ហ�ីនេ្រតដ។ 
 

២.២. ការបេង�ើន្របសិទ�ភាព និងភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនការ្រគប់្រគងចំណោយសាធារណៈ 

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

អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិ អគ�នោយកដោ� នលទ�កម�សាធារណៈ និងអគ�នោយកដោ� នហិរ��វត��ថោ� ក់េ្រកាមជោតិ។ អគ�នោយកដោ� ន

ថវ�កាមានេបសកម�ក��ងការ្រគប់្រគងថវ�កាជោតិហិរ��ប្បទានសហ្របតិបត�ិការ 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�ិភាព និងចីរភាព 6

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

របសរ់ោជរដោ� ភិបាល ២.្រគប់្រគង្របាក់កាករ់បស់រដ� និងគណនីពិេសសរបស់រតនោគារ ៣. េរៀបចំេគាលការណនិ៍ងបទប�� គណេនយ្យ

សាធារណៈ ៤.កាន់កាប់ និងតាមដោនការអនុវត�គណេនយ្យទូេទៅ និងមជ្ឈការគណនី ៥.ធានោតុល្យភាពទូេទៅៃនគណនី ៦. ត្រមង់

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

អនុវត�េគាលនេយោបាយរបិូយវត�� ៨.កសាងេសចក�្ីរពាងច្បាប់ស្រមាប់ទូទាតថ់វ�កា្របចំាឆា� ំ 7 8។ 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� និងទទួលបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកតស់មា� ល់ដចូ

ខោងេ្រកាម៖  

២.២.១. ការ្រគប់្រគង និងការអនុវត�ថវ�កា 

• ការេរៀបចំថវ�កា 

o បានចូលរួមកិច�្របជុំគណៈកមា� ធិការ្របតិបត�ិៃន្រក�ម្របឹក្សោជោតិគំាពារសង�ម េដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សោេលើរេបៀបវោរៈ

សំខោន់ៗដូចជោ៖ ១)- េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីការកំណត់្របាក់ឈ�� ល ឬ្របាក់េបៀវត្សជោប់ភាគទាន, ២)បទបងោ� ញ

ពាក់ព័ន�នឹងការែកស្រម�ល្របព័ន� ID Poor ៣)េផ្សងៗ តាមរយៈ កម�វ�ធី Zoom 

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

ជោតិ និង្រគប់្រគងបំណលុ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
8 មា្រតា ៤៤ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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o បានចូលរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោេលើលទ�ផលៃនការព្យោករបន��កចំណោយែផ�ក្របាក់េសាធនស្រមាប់ម�ន�ីរោជការសុីវ�លតាម

រយៈ្របព័ន�អនឡោញ 

o បានចលូរួម្របជុំ េដើម្បីសា� ប់បទបងោ� ញអំពីលទ�ផលៃនការសិក្សោពីលទ�ភាពតាមផ��វច្បាប់េដើម្បីេបើកផ��វឱ្យសហ្រគាសសា-

ធារណៈ ឣចខ�ីឥណទាន    ផោ� ល់ពីៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ (Non-Sovereign Loan) របស់្រក�មជំនោញការ Agence Francaise 

de Developpement (AFD) តាមរយៈកម�វ�ធី Zoom ។ 

• ការអនុវត�ថវ�កា 

o ចំណោយចរន�៖ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ អគ�នោយកដោ� នថវ�កាបានអនុវត�ធានោចំណោយ និងឣណត�ិកិច�

សរុបដូចខោងេ្រកាម៖ 

o  
• ចំណោយវ�និេយោគ  

o គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ សា� នភាពឥណទានថវ�កាជំពូក២១ និងជំពូក៦១មានដូចខោងេ្រកាម៖  

 
  

 

  

កសហវ សន្សឥំណទាន

កសហវ េបាះផ្សោយឣណត�ិ

កសហវ យល់្រពមធានោចំណោយ

្រកសងួ-សា� ប័នេស� ើសុំធានោចណំោយសរុប

20,934,678 លានេរៀល

2,572,115 លានេរៀល

3,816,075 លានេរៀល

3,837,009 

លានេរៀល

ចំណោយចរន�

ជំព
កូ២

១

ជំព
កូ៦

១

ជំព
កូ២

១

ជំព
កូ៦

១

ជំព
កូ២

១

ជំព
កូ៦

១

ជំព
កូ២

១

ជំព
កូ៦

១

កសហវផ�ល់ធានោ

ចំណោយ

កសហវសេ្រមចបុេរ

្របទាន

កសហវយល់្រពមេបើក

ផ�ល់

កសហវសន្សឥំណទាន

1,492,239 

199,343 134,824 87,580 

1,492,239 

199,343 
40,344 25,887 

ចំំំណោយវ�និេយោគ ឯកតា៖ លានេរៀល 



25 

 

២.២.២. ការ្រគប់្រគងចំណោយសាធារណៈ 

 ការ្រគប់្រគងចំណោយសាធារណៈថោ� ក់ជោតិ 
• បាន្របជុំពិភាក្សោតាម្របព័ន�អនឡោញ ស� ីពីការេ្រត�មេរៀបចំការដោក់ឱ្យដំេណើរការ និងការេ្របើ្របាស់្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មាន្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� (NRMIS) េនៅសាលារោជធានី-េខត� 

• បាន្របជុំពិភាក្សោក្រមិតបេច�កេទសពីការែកស្រម�ល្របកាសអន�រ្រកសងួ ឬឯកសារគតិយុត�នោនោ ពាក់ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគង

ចំណូលមិនែមនសារេពើពន� 

• បានចលូរួមកិច�ិ្របជុំជោមយួ្រក�មការងោរទារបំណលុអន�រ្រកសងួេដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សោ និងេផ��ងផោ� ត់បរ�មាណធនធានែរ� ែដល

បាន្របកាសនិងបានបង់ចំណូលចូលថវ�ការដ�ជោក់ែស�ង 

• បានចលូរួមកិច�ិ្របជុំជោមួយ្រក�មការងោរទារបំណលុអន�រ្រកសងួេដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សោអំពីកាតព�កិច�បង់្របាក់ផោកពិន័យ 

េលើឣជីវកម�សំណង ់ែដលមានការដោ� នស� ិតេនៅតំបន់ភ�ំធំ ្រស�កបាធាយ េខត�កំពង់ចាម 

• បានចលូរួមេធ�ើបទបងោ� ញក��ងវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពីការបង់ចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ជូនអ�កេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS 

េនៅអង�ភាពថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទ�ិេពញេលញថ� ីនិង្រកសងួ សា� ប័ន 

• បានចលូរួមេធ�ើបទបងោ� ញអំពី្របព័ន�ទទូាត់េអឡិ្រត�និក (e-Payment) ផ្សោរភា� ប់នឹង្របព័ន� NRMIS និងនីតិវ�ធីេ្របើ្របាស់ 

ជំហានទី១ 

• បានចលូរួមេធ�ើបទបងោ� ញក��ងវគ�បណ�� ះបណោ� ល អំពីការេ្របើ្របាស់្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន

សារេពើពន� (NRMIS) ជូនសាលាឧទ�រណ៍តាមតំបន់ (េខត�្រពះសីហនុ េខត�បាត់ដំបង និងេខត�ត្ប�ងឃ�� )ំ 

• បានចលូរួម្របជុំអន�រ្រកសងួេដើម្បីពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងនីតិវ�ធី្របតិបត�ិការៃនការ្រគប់្រគងេរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមាងវ�និ-

េយោគសាធារណៈហិរ��ប្បទានេដោយថវ�កាថោ� ក់ជោតិ (គេ្រមាងវ�និេយោគផោ� ល់)។ 

• បាន្របជុំពិនិត្យនិងផ�ល់មតិេយោបល់ េលើេសចក�ី្រពាងចុងេ្រកាយរបាយការណ៍វោយតៃម�ចំណោយសាធារណៈ និងគណេនយ្យ

ភាពហិរ��វត��ថោ� ក់ជោតិឆា� ំ២០២០ 

• បានចាត់្រគ�បេងោ� លេដើម្បីចូលរមួសិកា� សាលាបណ�� ះបណោ� លពីចមា� យចំនួន២វគ� ស� ីពីជំនោញស្រមបស្រម�ល្របកបេដោយ 

្របសិទ�ភាព (Effective Facilitation Skills) និងការបណ�� ះបណោ� ល្រគ�បេងោ� ល (TOT Implementation) 

• បានសហការជោមួយអគ�នោយកដោ� នសវនកម�ៃផ�ក��ងៃន្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ក��ងការេធ�ើសវនកម�េលើការអនុវត�ច្បាប់

ហិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០១៩។ 

• បានចលូរួម្របជុំពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាង្របកាស ស� ីពីវ�ធាននិងនីតិវ�ធីៃនការអនុវត�្របាក់េបសកកម�េនៅក��ងនិងេ្រកៅ្របេទស

ស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់ជោតិ និងេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីវ�ធាននិងនីតិវ�ធីចំណោយស្រមាប់េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល កិច�្របជុំ 

សិកា� សាលា និងសន�ិសីទស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់ជោតិ 

• បានចលូរួមចាត់ប���នម�ន�ីជំនោញ ចលូរួមែណនំោស� ីពីវ�ធាននិងនីតិវ�ធីចំណោយ្របាក់េបសកកម� (្របកាសេលខ៩៩ សហវ.្របក 

ចុះៃថ�ទី២៥/១/២០២១) និងវ�ធាននិងនីតិវ�ធីចំណោយស្រមាប់េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល កិច�្របជុំសិកា� សាលា និងសន�ិសីទ 

(្របកាសេលខ១០២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៦/១/២០២១) 

• បានចលូរួម្របជុំស� ីពីវឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�ការងោររបស់គេ្រមាង FMIS ស្រមាប់ជំហានទី២ និងការងោរបន�ស្រមាប់ឆា� ំ

២០២១ ក��ង្រកបខណ� ៃនការអនុវត�គេ្រមាង FMIS ជំហានទី៣ 
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• បានចាត់ប���ន្រគ�បេងោ� ល េធ�ើបទឧេទ�សនោមអំពីនីតិវ�ធីចំណោយតាមរជ�េទយ្យបុេរ្របទានស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់ជោតិ និង

មាតិកាចំណោយៃនចំណោត់ថោ� ក់េសដ�កិច� ដល់សិស្សម�ន�ីជោន់ខ�ស់ជំនោន់ទី១១ ៃនសាលាភូមិន�រដ�បាល 

• បានជំរុញការេរៀបចំឧបសម�ន�រជ�េទយ្យបុេរ្របទានស្រមាប់ឆា� ំថវ�កា២០២១ ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វនិងទាន់េពលេវលា 

• បានបំប៉នសមត�ភាពការងោររបស់ម�ន�ីជំនោញេលើការ្រត�តពិនិត្យការអនុវត�ចំណោយថវ�កា ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតាមនីតិវ�ធី

ហិរ��វត�� និង្រសបតាមបច��ប្បន�ភាពៃនលិខិតបទដោ� នគតិយុត� ិ្រពមទាងំបន�ព្រងឹងការតាមដោនវឌ្ឍនភាពការងោរជោ្របចំា 

• បានេរៀបចំសារោចរែណនំោេលខ ០១៦ សហវ ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ឆា� ំ២០២០ ស� ីពីកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យរជ�េទយ្យបុេរ្របទាន 

ស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់ជោតិ 

• បានេរៀបចំសារោចរែណនំោេលខ ០១៧ សហវ ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ឆា� ២០២០ ស� ីពីកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យរជ�េទយ្យបុេរ្របទាន

ស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 

• បានេរៀបចំសារោចរែណនំោេលខ ០០២ សហវ ចុះៃថ�ទី២៥ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ ស� ីពីកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យៃនការេបើកផ�ល់

្របាក់មុនស្រមាប់េសាហ៊ុយេបសកកម� និងវគ�បណ�� ះបណោ� ល កិច�្របជុំ សិកា� សាលា ស្រមាប់រដ�បាល ថោ� ក់ជោតិ 

• បានេរៀបចំសារោចរែណនំោេលខ ០០១ ចុះៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២១ ស� ីពីនីតិវ�ធីៃនការអនុវត�ថវ�កា, កិច�ប�� ិកា

គណេនយ្យ និងចលនោឥណទានថវ�កាៃនការេផ�រធនធានហិរ��វត��មានភា� ប់លក�ខណ� េទៅឱ្យរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ទាងំ១៤ 

ៃនេខត�បាត់ដំបង ស្រមាប់អនុវត�មុខងោរ្រគប់្រគងការអប់រ�កុមារតចូ ការអប់រ�បឋមសិក្សោ និងការអប់រ� េ្រកៅ្របព័ន� 

• បានេរៀបចំសារោចរែណនំោេលខ ០០៣ សហវ ចុះៃថ�ទី២៥ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ ស� ីពីការេបើកផ�ល់្របាក់េបៀវត្ស ្របចំាែខេម

សា ឆា� ំ២០២១ និង្របាក់ឧបត�ម�ក��ងឱកាសពិធីចលូឆា� ំថ�ី ្របៃពណីជោត ិឆា� ំឆ��វ ្រតីស័ក ពុទ�សករោជ ២៥៦៤ របស់រដ�បាល

ថោ� ក់ជោតិ និងរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 

• បានេរៀបចំ្របកាសេលខ ១៦២ សហវ-្របក ចុះៃថ�ទី១០ ែខមីនោ ឆា� ំ២០២១ ស� ីពីការែកស្រម�លេឈា� ះគណនី អនុគណនី 

និងការបេង�ើតបែន�មអនុគណនីៃនមាតិកាថវ�កា និងមាតិកាគណនីៃនប�ង់គណេនយ្យសាធារណៈ 

• បានេរៀបចំលិខិតក��ងនោម្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� កំណត់េពលេវលាត្រម�វឱ្យ្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាល ផ�ល់

របាយការណ៍គណេនយ្យ និងរបាយការណ៍ថវ�កា 

• បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លស� ីពីកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យជនូមជ្ឈមណ� លបណ�� ះធុរៈកិច�ថ�ី េតេជោ 

• បានចុះេបសកកម�េទៅវ�ទ្យោសា� នអភិវឌ្ឍេកៅស៊កូម��ជោ េដើម្បីពិនិត្យ និងត្រមង់ទិសកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យទូេទៅ និង 

គណេនយ្យរបស់រជ�េទយ្យករបុេរ្របទានស្រមាប់ឆា� ំ២០២១ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំ ONLINE ជោមួយតំណោងអគ�នោយកដោ� នថវ�កា ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យហិរ��វត��អមវ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវេកៅស៊ូ

កម��ជោ, តំណោងអគ�នោយកដោ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ�និងចំណូលមិនែមនសារេពើពន�, ្រក�ម្របឹក្សោជោតិគណេនយ្យ,  វ�ទ្យោសា� ន

្រសាវ្រជោវេកៅស៊កូម��ជោ េដើម្បីពិនិត្យតារោងតុល្យការចាប់េផ�ើមឆា� ំ២០២១ របស់វ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវ េកៅស៊កូម��ជោ។ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំជោមយួរជ�េទយ្យករចំណូល រជ�េទយ្យករបុេរ្របទាន និងគណេនយ្យករ្របចំាមន�រីេពទ្យមិត�ភាពែខ�រសូេវៀត 

ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យហិរ��វត�� និងតំណោងនោយកដោ� នថវ�កានីយកម� េដើម្បីពិនិត្យនិងែកត្រម�វតេួលខៃនរបាយការណ៍គណេនយ្យឆា� ំ

២០២០ ្រពមទាងំត្រមង់ទិសេលើការអនុវត�ប�ង់គណេនយ្យសាធារណៈ និងការចុះ កិច�ប�� ិកាគណេនយ្យចាប់ពីឆា� ំ២០២១ 

• បានជួប្របឹក្សោេដោយផោ� ល់ និងតាម្របព័ន�េតេល្រកាម ជោមួយរជ�េទយ្យករចំណូល រជ�េទយ្យករបុេរ្របទាន និង

គណេនយ្យករ្របចំា្រគឹះសា� ន េដើម្បីបំេពញបែន�មការយល់ដឹង និងែកលម�ប�� ីគណេនយ្យឆា� ំ២០២០ និងែខមករោ ឆា� ំ

២០២១ របស់វ�ទ្យោសា� នពហុបេច�កេទសកម��ជោ, ឣជោ� ធរជោតិ្រពះវ�ហារ, រោជបណ� ិត្យសភាកម��ជោ,  វ�ទ្យោសា� នៃ្របសណីយ៍ 
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និងទូរគមនោគមន៍,  វ�ទ្យោសា� នសុខភាពកងេយោធពលេខមរភូមិន�,  វ�ទ្យោសា� នជោតិកសិកម�កំពង់ចាម, មជ្ឈមណ� ល

ពិេសាធន៍សុខោភិបាល,  វ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវអភិវឌ្ឍន៍កសិកម�កម��ជោ,  វ�ទ្យោសា� នជោតិសុខភាពសាធារណៈ និងសាកលវ�ទ្យោល័យ

ភូមិន�កសិកម� 

• បាន្របជុំជោមួយអគ�េលខោធិការដោ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោជោតិគំាពារសង�ម ពិនិត្យេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីការបេង�ើតមលូនិធិ

ជោតិជំនួយសង�មជោ្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាលេដោយ្រចបាច់ប���លគា�  ៃនេបឡោជោតិសន�ិសុខសង�មស្រមាប់ម�ន�ីរោជការ

សុីវ�ល (បជស), េបឡោជោតិអតីតយុទ�ជន (បជអ) និងមូលនិធិជន ពិការ (មជព) 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំជោមួយ ធនោគារ េអ ប៊� េអ, ធនោគារពាណិជ�កម�េ្រកៅ្របេទសៃនកម��ជោ, ធនោគារៃ្របសណីយ៍កម��ជោ, 

ធនោគារជីបមុ៉ង ខមេមើសល ែប៊ង ម.ក ស� ីពីលំហរូសាច់្របាក់ចំណូលរបស់សាខោពន�ដោរ ក��ងរោជធានីភ�ំេពញ 

• បានេរៀបចំ្របជុំជោមួយធនោគារេអសុីលីដោ ភីអិលសុ,ី ធនោគារកាណោឌីយ៉ោ ក.អ និងធនោគារជោតិៃនកម��ជោ ទាក់ទងនឹងការ

កាត់យកកៃ្រមេសវោេលើការេផ�រ្របាក់តាម Electric Fund Transfer 

• បានជួប្របជុំជោមួយតំណោងធនោគារ ជីបមុ៉ង ខមេមើសល ែប៊ង ម.ក ស� ីពីការេបើកគណនី និងការផ�ល់របាយការណ៍ធនោគារ 

និងពិនិត្យប��ប់អនុស្សរណស� ីពី្របតិបត�ិការចំណូល ចំណោយ ្របតិបត�ិការេបៀវត្ស និង្របតិបត�ិការ្របាក់កក់ 

• បាន្របជុំពិនិត្យេសចក�ីែណនំោស� ីពីនីតិវ�ធីទូទាត់្រតង់ែដលមានហានិភ័យទាបស្រមាប់ដោក់ឱ្យ ០៧្រកសងួ អនុវត�ចាប់ពីឆា� ំ

២០២១ 

• បានេរៀបចំសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់េលើេសចក�្ីរពាង្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុវត�េគាលការណ៍ែណនំោ ស� ីពីកិច�ប�� ិកា

គណេនយ្យៃន្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង 

• បានចលូរួម្របជុំពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុវត�េគាលការណ៍ែណនំោ ស� ីពីកិច�ប�� ិកាគណេនយ្យៃន

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង ជោមយួអគ�នោយកដោ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលមិនែមនសារេពើពន� និង្រកសងួសាធារណៈ

ការនិងដឹកជ���ន។ 

• បាន្របជុំជោមួយអគ�នោយកដោ� នពាក់ព័ន�ៃន្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ពិនិត្យេលើេសចក�ី្រពាង្របកាសអន�រ្រកសងួ ស� ីពី

ការេ្រជើសេរ�ស និងកំណត់តួនោទី និងភារកិច�របស់ជំនួយការហិរ��វត��រដ�បាលឃុ ំសងោ� ត ់

• បាន្របជុំ្រក�មការងោរ FMIS េដើម្បីកំណត់ការតាមដោនចំណូល-ចំណោយ របស់មន�ីរជំនោញ្រត�វបាន្របតភូិកម�េទៅ 

ការ�យោល័យ្រចកេចញែតមយួរបស់រដ�បាលរោជធានី េខត� េដោយេ្របើ្របាស់ចំណោត់ថោ� ក់រដ�បាល និងេរៀបចំការែណនំោក��ង

ការចុះកចិ�ប�� ិកាគណេនយ្យក��ង្របព័ន� FMIS 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំជោមយួតំណោង្រកសងួមហាៃផ� (រដ�បាលទូេទៅ) ស� ីពីនីតិវ�ធីថ�ី ៃនការេបើកផ�ល់្របាក់របបផ�ត់ផ�ង់ជីវភាព

ជនជោប់ឃុំ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំេដើម្បីពិនិត្យនីតិវ�ធីែកលម�កិច�ប�� ិកាតួេលខចំណូលថវ�កា្របាក់ខ�ីពីៃដគ ូ មិនឆ�ងកាត់រតនោគារ និង

ចំណូលថវ�កាជំនួយ ឥតសំណងពីៃដគមិូនឆ�ងកាត់រតនោគារ និងចំណូល ចំណោយថវ�កា ពី្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម��ជោ 

• បានចលូរួមសិក្សោលម�ិតនិងផ�ល់ធាតុចូលជោមួយ្រក�មការងោរគេ្រមាង FMIS ពីដំេណើរការ្របព័ន�ទទូាត់េអឡិច្រត�និច (E-

Fund Transfer) របស់ធនោគារកាណោឌីយ៉ោ និងេរៀបចំេធ�ើបទបងោ� ញអំពីរេ្រប�បេធ�ើេតស�  EFT ជូនអ�កេ្របើ្របាស់េនៅអគ�

នោយកដោ� នរតនោគារជោត ិ និងរតនោគាររោជធានីភ�ំេពញ ្រពមទាងំបានពិនិត្យេដោះ្រសាយប�� ្របឈម េ្រកាយពីបានេធ�ើេត

ស�សាកល្បងរចួ 
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• បានពិនិត្យេដោះ្រសាយ េធ�ើេតស�សាកល្បង និងតេម�ើងភា� ប់ម៉ាសុីនកុំព្យ�ទ័រេដោយេជោគជ័យស្រមាប់េ្របើ្របាស់្របព័ន�ទូទាត់

តាមេអឡិច្រត�និច NBCOBS របស់ធនោគារជោតិៃនកម��ជោ ជនូម�ន�ីអគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិ 

• េនៅក��ង្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០២១ កន�ងមកេនះ ការទទួលចំណូលេនៅអគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោតិសរុបចំនួន៖ ៥ ៨២៤ 

០៣០ ល.រ  និងបានចំណោយេបើក្របាក់េបៀវត្សេនៅរដ�បាលកណោ� លសរុបចំនួន  ១  ២៣៥  ៨៧៥  លានេរៀល និងេនៅរោជ-

ធានី េខត�សរុបចំនួន  ១ ១០៩ ២០១ លានេរៀល ។   

• បានពិនិត្យនិងផ�ល់ទិដោ� ការេលើឯកសារេដញៃថ�ចំនួន ៨៩គេ្រមាង 

• ចលូរមួ្របជុំចរចាៃថ�ចំនួន ១១៣គេ្រមាង 

• ចលូរមួ្របជុំេបើកឯកសារេដញៃថ� (េលើសិទិ�)ចំនួន ៣៣គេ្រមាង  

• ចលូរមួពិេ្រគាះៃថ� និងស�ង់តៃម� (េ្រកាមសិទិ�)ចំនួន ១៤៤គេ្រមាង 

• ្រត�តពិនិត្យេលើឯកសារកចិ�សន្យោចំនួន ១០៥គេ្រមាង 

• បាន្របគល់កិច�សន្យោចំនួន ២៤គេ្រមាង 

• បានពិនិត្យការេស� ើសុំេគាលការណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�េដោយែឡក ១៦គេ្រមាង 

• ចលូរមួ្រត�តពិនិត្យវោយតៃម�លទ�ផលការងោរ ប��ប់សុពលភាព ្របគល់-ទទួល ទំនិញ សំណង់ និងេសវោកម� (េលើសិទិ�) 

ចំនួន ២៨៧គេ្រមាង និងេ្រកាមសិទិ� (ចំនួន ១៣១គេ្រមាង) 

• បាន្រត�តពិនិត្យកិច�លទ�កម�តាមេ្រកាយចំនួន ០៩សា� ប័នអនុវត�លទ�កម�  និង៣៦ អង�ភាពថវ�កា ។ 
 

 ការ្រគប់្រគងចំណោយសាធារណៈថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 
• សារោចរែណនំោស� ីពីការអនុវត�ច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២១ របស់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ្រត�វបាន

េរៀបចំរចួនិងដោកឱ់្យអនុវត� 

• េរៀបចំ្របកាសស� ីពីការ្របគល់កាតព�កិច�្របមូលចំណូល និងែបងែចកឥណទានចំណោយថវ�កា ជនូរដ�បាលរោជធានី េខត�

ទាងំ២៥ ឆា� ំ២០២១ 

• ចុះផ្សព�ផ្សោយសារោចរែណនំោការអនុវត�ច្បាប់ស� ីពីហិរ��វត��ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២១ ជូនរដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 

• េរៀបចំ្របកាសបែន�មឥណទានជនូរដ�បាល្រក�ង ្រស�កធានោេដោយ្របភព៤% ៃនចំណូលសារេពើពន� រដ�បាលេខត� 

•  វ�ភាជន៍ធនធានបែន�មជនូរដ�បាលឃុំ សងោ� ត់ ធានោេដោយ្របភព៤ .៥%  ៃនចំណូលសារេពើពន� រដ�បាលរោជធានី េខត� 

• េរៀបចំ្របកាសបែន�មឥណទានជូនរដ�បាេខត�េគាលេដៅ៤ ស្រមាប់អនុវត�មុខងោរឧបត�ម�របបឣរហារដល់មណ� លេ្រគ�ងេញ�ន 

• បានេបាះផ្សោយឣណត�ិឧបត�ម�ថវ�កាមន�ីរសុខោភិបាលរោជធានី េខត�ទាងំ២៥ 

• បានេបាះផ្សោយឣណត�ិឧបត�ម�ថវ�កាអនុវត�មុខងោរអប់រ�ៃនរដ�បាល្រក�ង ្រស�កទាងំ១៤ េនៅេខត�បាតដំ់បង 

• ្របជុំពិភាក្សោ និងេរៀបចំសំេណើដំេណោះ្រសាយ និងកម�វ�ធីទូទាត់ថវ�កាស្រមាប់ការអនុវត�េហដោ� រចនោសម�័ន�េនៅរដ�បាល

រោជធានី-េខត� ។ 
 

២.២.៣. ការ្រគប់្រគងយន�ការភាពជោៃដគរូវោងរដ�និងឯកជន 

• ែផ�កេគាលនេយោបាយ និង្រគប់្រគងចំេណះដឹង 

o បាននិងកំពុងេរៀបចំេសចក�ី្រពាងែផនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងសា� ប័នស្រមាប់ PPP 

o បានចលូរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លតាម្របព័ន�អនឡោញស� ីពីថោមពលសា� ត/ថោមពលកេកើតេឡើងវ�ញ។ 
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• ែផ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង 

o គេ្រមាងមជ្ឍមណ� លឡ�ជីស� ីកភ�ំេពញ្រត�វបានចុះកិច�សន្យោជោមួយៃដគូឯកជន៖  

 បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពវីឌ្ឍនភាពៃនការអភិវឌ្ឍគេ្រមាងមជ្ឈមណ� លភ័ស��ភារកម�ភ�ំេពញ (PP-LC) តាមយន�ការ 

PPP ។ 

o គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ផ��វេល្ប�នេលឿនភ�ំេពញ-បាវ�ត៖  

 បានេរៀបចំរបាយការណ៍ៃនកិច�្របជុំពិភាក្សោេលើការសិក្សោសមិទ�លទ�ភាពគេ្រមាងេហដោ� រចនោសម�័ន�ផ��វេល្ប�នេលឿន

ភ�េំពញ-្រក�ងបាវ�ត។ 

o គេ្រមាងសាងសង់ ឣកាសយោនដោ� ន-ថ�ី ខោ� តតំបន់ក��ងេខត�មណ� លគិរ�៖ 

 បានចលូរួមពិនិត្យរបាយការណ៍ FS បឋម របស់្រក�មហ៊ុនទី្របឹក្សោ Jumbo និងកំពុងរង់ចំា របាយការណ៍ FS េពញ

េលញ។ 

o គេ្រមាងចំណតស្រមាប់ចូលស្រមាកតាមផ��វ៖ 

 របាយការណ៍ស� ីពីវឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�គេ្រមាងជំនួយបេច�កេទសស្រមាប់ការគំា្រទរបស់វ�ស័យឯកជន ក��ងវ�ស័យ

េហដោ� រចនោសម�័ន�ដឹកជ���ន េ្រកាមមលូនិធិ Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) របស់

ធនោគារពិភពេលាក។ 

• ែផ�ក្របគល់ និង្រត�តពិនិត្យគេ្រមាង 

o គេ្រមាងផ��វេល្ប�នេលឿនភ�ំេពញ-េខត�្រពះសីហនុ៖  

 បានចលូរួមកិច�្របជុំ្របចំាែខ ពិភាក្សោេលើវឌ្ឍនភាពការងោរ ក��ង្រកបខ័ណ� គេ្រមាងផ��វេល្ប�នេលឿនភ�ំេពញ-េខត�

្រពះសីហនុ 

 បានេរៀបចំសំេណើសុំការពិនិត្យ និងផ�ល់េយោបល់េលើេសចក�ី្រពាង  Implementation Agreement ស្រមាប់

គេ្រមាង Livelihood Improvement Supporting Engineering Works េ្រកាម្រកបខ័ណ� គេ្រមាងសាងសង់ផ��វ

េល្ប�នេលឿនភ�ំេពញ-េខត�្រពះសីហនុ 

 បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីលទ�ផលៃនកិច�្របជុំស� ីពីការពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាង Implementation Agreement 

of Livelihood Improvement Supporting Engineering Works េ្រកាម្រកបខ័ណ� គេ្រមាងផ��វេល្ប�នេលឿន 

ភ�ំេពញ-េខត�្រពះសីហនុ ។ 
 

២.៣. ការផ�លេ់សវោគា្ំរទទូេទៅ និងគណេនយ្យភាពក��ងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ   

 ចំណចុ ២.៣.១. ្រត�វបានអនុវត� និងទទួលខុស្រត�វ េដោយអគ�េលខោធិការដោ� ន អគ�នោយកដោ� នេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់

េដោយសារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍  វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� និងេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�។ អគ�េលខោធិការដោ� ន មាន

េបសកកម�សំខោន់ៗេលើ ១.ការផ�ល់េសវោគំា្រទស្រមាប់្រប្រកតីភាពៃនដំេណើរការ្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ២. ស្រមបស្រម�ល

ការងោររវោងថោ� ក់កណោ� ល និងអង�ភាពមលូដោ� នេ្រកាមឱវោទ្រកសងួ ពិេសសមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត��រោជធានីេខត� ៣. ជោេសនោធិការឱ្យ

្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េលើែផ�ករដ�បាល ហិរ��វត�� បុគ�លិក ការបណ�� ះបណោ� លនិង  វ�្រកិត្យការ ព័ត៌មានវ�ទ្យោ បណ�សារ8

9 ។ 

អគ�-នោយកដោ� នេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េបសកកម� សខំោន់េលើការងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់េដោយ

 
9 មា្រតា ១០ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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សារគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍នោនោ9

10។ វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� បំេពញមុខងោរសំខោន់េលើការបណ�� ះបណោ� ល និង វ�្រកឹត្យការសមត�

ភាពម�ន�ីរោជការេលើមុខជំនោញេសដ�កិច� និងហិរ��វត��1011។ ចំែណក ២.៣.២. ្រត�វបានអនុវត� និងទទួលខុស្រត�វេដោយ អគ�នោយក

ដោ� នសវនកម�ៃផ�ក��ង ែដលមានេបសកកម�សំខោន់េលើការងោរព្រងឹង្របព័ន�្រគប់្រគងសវនកម�ៃផ�ក��ងរបស់្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��

វត�� និងនំោមុខក��ងការអភិវឌ្ឍមុខងោរសវកម�ៃផ�ក��ង េនៅតាមបណោ� ្រកសងួ សា� ប័ន និងសហ្រគាសសាធារណៈ11

12។ េដោយែឡក ចំណចុ 

២.៣.៣. មានេបសកកម�សំខោន់េលើការងោរេធ�ើអធិការកិច� េលើការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េដោយេ្របើអភិ្រកម អធិការកិច�ែផ�កេលើ

ហានិភ័យ និងអធិការកិច�ែផ�កេលើករណីសង្ស័យឬបណ� ឹងតវោ�ជោកែ់ស�ង12

13។ ចុងេ្រកាយ េលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� មានមុខ

ងោរេរៀបចំតាក់ែតងេសចក�ី្រពាងច្បាប់និងលិខិតបទដោ� នគតិយុត� េដើម្បីធានោសុវត�ិភាពនីត្យោនុកូលភាព ៃនការ្រគប់្រគងនិងការ

អភិវឌ្ឍ ្របកបេដោយសង�តិភាព និងចីរភាព ៃនលិខិតបទដោ� នគតិយុត�ពាក់ព័ន�សមត�កិច�របស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ។ ជោ

លទ�ផល្របចំា្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០២១ អង�ភាពនីមួយៗ បានអនុវត� និងទទួលបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា� ល់ដូចខោងេ្រកាម ៖ 
 

២.៣.១. ការផ�ល់េសវោគា្ំរទទូេទៅ 

• កចិ�្របជុំជោមួយសា� ប័នពាក់ពន័� និងកិច�ការរដ�បាលគំា្រទគេ្រមាង 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំស� ីពីវឌ្ឍនភាពការងោររបស់គេ្រមាងេហដោ� រចនោសម�័ន�ផ��វេល្ប�នេលឿន ភ�ំេពញ-េខត�្រពះសីហនុ 

េនៅទីស� ីការ្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគេ្រមាងែខ្ស្រចវោក់ផលិតកម�េដោយភាតរៈបរ�សា� ន មានការចលូរួមពីទី្របឹក្សោបេច�ក

េទសគេ្រមាងៃន្រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទេនៅទីស� ីការ្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំ Virtual Meeting ស� ីពីវឌ្ឍនភាពគេ្រមាងេលើកក្រមិតការផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� ត និងអនោម័យ 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំ Virtual Meeting ស� ីពីវឌ្ឍនភាពងោរេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់ស្រមាប់គេ្រមាងេលើកកម�ស់ការផ�ត់

ផ�ង់ទឹកសា� តនិងអនោម័យ ស� ិតក��ងភូមិសា�ស�  េខត�េសៀមរោប ែដលទទួលបានហិរ��ប្បទានពីធនោគារពិភពេលាក 

o ្រក�មការងោរបានចូលរមួ្របជុំតាម្របព័ន� Video conference ជោមយួ ADB អំពីគេ្រមាងអភវ�ឌ្ឍន៍្រក�ងរេបៀង៤ 

o ្រក�មការងោរបានចូលរួម្របជុំតាម្របព័ន� Video conference េលើការពិនិត្យរបាយការណ៏បឋមេលើការសិក្សោសមិទ�ិលទ�ភាព

គេ្រមាង Siem Reap Sewerage and Storm Drainage System 

• ការចលូរមួកិច�្របជុំតាមបណោ� ្រកសងួ -សា� ប័ន  

o ្រក�មកាងោរបានចូលរមួ្របជុំអំពីគេ្រមាង្របព័ន�បង��រលូទឹកកខ�ក់ក��ងរោជធានីភ�ំេពញ េនៅសាលារោជធានីភ�ំេពញ 

• ការពិនិត្យ និងអនុម័តេលើ RP និង Framework 

o គណៈកម�ការអន�រ្រកសងួ (IRC) បានអនុម័តេទៅេលើបច��ប្បន�ភាពៃនែផនការសកម�ភាពេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់ 

(Updated ARAP/DRP) េដោយសារគេ្រមាង្របព័ន�បង��រលូទឹកកខ�ក់ក��ងរោជធានីភ�ំេពញ 

o គណៈកម�ការអន�រ្រកសងួ (IRC) បានពិនិត្យ និងអនុម័តែផនការេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់បឋម (BRP) ៃនអនុគេ្រមាង

សាងសង់ផ��វអមតាមេឆ�រ្រក�ងែកប ៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដោ� រចនោសម�័ន�េទសចរណ៍ស្រមាប់កំេណើន្របកបេដោយ

បរ�យោប័ន� 

 
10 មា្រតា ៤ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
11 មា្រតា ៤ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ១០៥៨ ្របក ចុះៃថ�ទី០៣ ែខក��  ឆា� ំ២០១៥ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃននោយកដោ� ន និងអង�ភាពេ្រកាមឱវោទរបស់ វ�ទ្យោសា� ន 
12 មា្រតា ៥៦ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
13 មា្រតា ៥២ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៨៨ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុលា ឆា� ំ២០១៣ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 
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o គណៈកម�ការអន�រ្រកសងួ (IRC) បានពិនិត្យ និងអនុម័តែផនការេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់លម�ិត (DRP) ៃនអនុគេ្រមាង

្របព័ន�ធារោសា�ស�ឣងកំពីងពយួ ៃនគេ្រមាងែកលម�វ�ស័យធារោសា�ស�កសិកម�  

o គណៈកម�ការអន�រ្រកសងួ (IRC) បានពិនិត្យ និងអនុម័ត DRP ស្រមាប់អនុគេ្រមាងសិរ�េសាភ័ណៃនគេ្រមាងែកលម� និង

្រគប់្រគងបរ�សា� ន្រក�ងជុំវ�ញបឹងទេន�សាបជំហានទី ២ និងបានប���នេទៅធនោគារអភិវឌ្ឍន័ឣសុី (ADB) 

• ការេរៀបចំបេង�ើតគណៈកម�ការអន�រ្រកសងួ 

o បានបេង�ើតគណៈកម�ការអន�រ្រកសងួ ៃនគេ្រមាង្របព័ន�បង��រលូទឹកកខ�ក់ក��ងរោជធានីភ�ំេពញ  
• េបសកកម�ចូលរមួ្របជុំជោមួយអនុគណៈកម�ការេខត�តាមបណោ� គេ្រមាងនោនោ 

o ្រក�មការងោរបានេទៅេខត�្រកេចះ និងេខត�ស� ឹងែ្រតង េដើម្បី្របជុំអំពីការងោរពាក់ពន័�េផ្សងៗៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៏្រក�ង

រេបៀង ៤ អនុគេ្រមាងសាងសង់ទីលានចាក់សំរោមេខត�ស� ឹងែ្រតង និងអនុគេ្រមាងឣងចេ្រមាះទឹកកខ�ក់េខត�្រកេចះ 

o ្រក�មការងោរបានេទៅេខត�េពាធិ៍សាត់ េដើម្បី្របជុំពិភាក្សោស� ីពីការចុះកិច�សន្យោជនូ្របជោពលរដ�ែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ 

ៃនគេ្រមាងផ��វជោតិេលខ ១៥៥១ (ផ��វជោតិេលខ ១០) 

o ្រក�មការងោរបានេទៅេខត� កំពង់ចាម  េដើម្បីពិនិត្យការងោរកាត់បន�យផលប៉ះពាល់ ៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍្រក�ងរេបៀង  ៤ អនុ-

គេ្រមាងឣងចេ្រមាះទឹកខ�ក់ និង្របព័ន�្របឡោយលូក��ង្រក�ងកំពង់ចាម  

o ្រក�មការងោរបានចុះពិនិត្យទីតំាងរងផលប៉ះពាល់ទាងំ ១៦ កែន�ង និងេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោេរៀបចំែផនការេដើម្បី្រក�ម

ហ៊ុនេម៉ៅការសាងសង់ឣចចាប់េផ�ើមការងោរវ�ស�កម�េនៅតំបន់ែដលគា� នផលប៉ះពាល់ (Resettlement Free Zones)  ៃន

គេ្រមាងផ�ត់ផ�ង់ទឹកសា� ត និងអនោម័យ្រក�ង ែដលមានភូមិសា�ស�ក��ងេខត�បាត់ដំបង 

o បានចលូកិច�្របជុំ Kick Off Meeting េរៀបចំែផនការស្រមាបការងោរវោស់ែវង អនុគេ្រមាងសា� រ្របព័ន�ធារោសា�ស�

្រតពំាង្រតស់ ៃនគេ្រមាងែខ្ស្រចវោក់ផលិតកម�្របកបេដោយភាតរៈបរ�សា� ន 

o បានចុះេបសកកម�េដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគេ្រមាងៃនគេ្រមាងែខ្ស្រចវោ�ក់ផលិតកម�្របកបេដោយភាតរៈបរ�សា� ន ែដលមាន

ភូមិសា�ស�ក��ងេខត�តាែកវ 

o បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លការងោរអេង�តវោស់ែវងលម�ិតដល់ PRSC-WG និង IRC-WG គេ្រមាងែខ្ស្រចវោ�ក់

ផលិតកម�្របកបេដោយភាតរៈបរ�សា� នស� ិតក��ងភូមិសា�ស� េខត�តាែកវ 

o បានេរៀបចំកចិ�្របជុពំិេ្រគាះេយោបល់ជោសាធារណ :  )ដំណោក់កាលការអេង�តវោស់ែវងលម�ិត  (ជោមួយ្របជោពលរដ�រង

ផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាងែខ្ស្រចវោ�ក់ផលិតកម�េដោយភាតរៈបរ�សា� ន ែដលទទួលហិរ��ប្បទានពីធនោគារអភិវឌ្ឍន៍

ឣសុី ស� ិតក��ងភូមិសា�ស� ្រស�កបាទី និង្រស�កៃ្រពកប្បាស េខត�តាែកវ 

o បាន្របជុំពិភាក្សោក្រមិតជំនោញអំពីការងោរេស� ើសុំព្រងីកវ�សាលភាពអនុគេ្រមាងសាងសង់ទីលានកប់សំរោមថ�ី្រក�ងសិរ�-

េសាភ័ណ ៃនគេ្រមាងែកលម�្រគប់្រគងបរ�សា� ន្រក�ងជុំវ�ញបឹងទេន�សាបជំហាន២ ស� ិតក��ងភមិូសា�ស� េខត�បនោ� យមានជ័យ 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំស� ីពីការបណ�� ះបណោ� លការងោរអេង�តវោស់ែវងលម�ិត (DMS) ដល់ PRSC-WG និង IRC-WG ៃន

គេ្រមាងែខ្ស្រចវោ�ក់ផលិតកម�្របកបេដោយភាតរ:ប រ�សា� ន 

• ការងោរចុះអេង�តវោស់ែវងលម�ិត និងចុះកិច�សន្យោតាមបណោ� លគេ្រមាងនោនោ 

o ្រក�មការងោរបានចុះអេង�តវោស់ែវង DMS េនៅេខត� កំពង់ចាម និង េខត�ត្ប�ងឃ��  ំ

o ្រក�មការងោរបានចុះអេង�តវោស់ែវង DMS ៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៏្របព័ន�ធារោសា�ស�  េខត�បនោ� យមានជ័យ  
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o ្រក�មការងោរកំពុងដំេណើរការការងោរចុះកិច�សន្យោជោមយួ្របជោពលរដ�រងផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាងសាងសងផ់��វ

្រកវោត់្រក�ងែខ្សទី ៣ 

o ្រក�មការងោរកំពុងដំេណើរការពិេ្រគាះេយោបល់ និងអេង�តវោស់ែវងលម�ិតនូវ្រទព្យសម្បត�ិនោនោ ែដលរងផលប៉ះពាល់

េដោយសារអនុគេ្រមាងរលាងំៃ្រជ ៃនគេ្រមាងែកលម� និងសា� រេឡើងវ�ញ្របព័ន�េ្រសាច្រសព និង្របព័ន�េដោះទឹកភាគនិរតី

រោជធានីភ�ំេពញ ស� ិតក��ងភូមិសា�ស� េខត�កំពង់ស�  ឺ

o ្រក�មការងោរបានប��ប់ការចុះពិនិត្យ និងអេង�តវោស់ែវងលម�ិតនូវ្រទព្យសម្បត�ិនោនោ រងផលប៉ះពាល់េដោយសារអនុ

គេ្រមាង្របព័ន�ធារោ�ស�ឣងកំពីងពយួ ៃនគេ្រមាងែកលម� វ�ស័យធារោសា�ស�កសិកម� ស� ិតក��ងភូមិសា�ស� េខត�បាត់ដំបង  

o ្រក�មការងោរបានប��ប់ការពិេ្រគាះេយោបល់ និងចុះកិច�សន្យោជោមួយ្របជោពលរដ�  ែដលរងផលប៉ះពាល់េដោយសារអនុ-

គេ្រមាងសាងសង់្របព័ន�ការពារទឹកជំនន់ទី្របជុំជនអ�កេលឿង ៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�្រក�ងរេបៀងភាគខោងត្ប�ង 

ស� ិតក��ងភូមិសា�ស� េខត�ៃ្រពែវង 

o ្រក�មការងោរកំពុងដំេណើរការពិេ្រគាះេយោបល់ និងអេង�តវោស់ែវងលម�ិតនូវ្រទព្យសម្បត�ិនោនោ ែដលរងផលប៉ះពាល់

េដោយសារអនុគេ្រមាងសាងសង់ផ��វអមតានេឆ�រ្រក�ងែកប ៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដោ� រចនោសម�័ន�េទសរចណ៍្របកប

េដោយបរ�យោបន�ជំហាន  ២  ស� ិតក��ងភូមិសា�ស� េខត�ែកប  

o បានចលូរួមការងោរចុះអេង�តវោស់ែវង េដើម្បីកាត់បន�យទំហំរេបៀងផលប៉ះពាល់ៃនគេ្រមាងែកលម� និង្រគប់្រគងបរ�សា� ន

្រក�ងជុំវ�ញបឹងទេន�សាបទី ២ ែដលមានភូមិសា�ស�ក��ងេខត�បនោ� យមានជ័យ 

• ការងោរបណ�� ះបណោ� ល និង  វ�្រកឹតការ 

o បានេរៀបចំអនុវត�ែផនការបណ�� ះបណោ� ល និងវ�្រកឹតការឆា� ំ ២០២១  

o បានេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លត្រមង់ទិសជូនម្រនី�រោជការ្រកបខណ� ថ�ីឆា� ំ ២០១៨-២០២០ ៃន្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

ចំនួន ៤ វគ� ែដលមានសិកា� កាមសរុប ចំនួន ៣១៩ នោក់   

o បានសហការជោមួយ Civil Service College (CSC) ៃន្របេទសសិង�បុរ� េរៀបចំសិកា� សាលាបណ�� ះបណោ� លពីចមា� យ

ចំនួន ២ វគ� េរៀងគា� ៖ វគ�ទី១. “ជំនោញស្រមបស្រម�ល្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព (Effective Facilitation Skills)” និង 

វគ�ទី២. “ការបណ�� ះបណោ� ល្រគ�បេងោ� ល (TOT Implementation)” ជនូដល់្រគ�បេងោ� លរបស់វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� និងអគ�នោយកដោ� នពាក់ព័ន� ៃន្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ចំនួន ៤៥ នោក ់។ 

• ការងោរ្រសាវ្រជោវ និង អភិវឌ្ឍ 

o បាន្របមូលឯកសារពាក់ព័ន� ស្រមាប់្រសាវ្រជោវនិងចង្រកងឯកសារស� ីពីការថវ�កាសមិទ�កម� និងេរៀបចំឯកសារទស្សនោ

ទាន ស្រមាប់ការេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លដល់ទីកែន�ង   

o េរៀបចំ្របមលូឯកសារពាក់ព័ន�ស្រមាប់ែកលម�េសៀវេភៅអនុេទសន៍ស� ីពី”ការអនុវត�ស�ង់ដោគណេនយ្យសាធារណៈកម��ជោ

ឈានេឆា� ះេទៅរកមលូដោ� នបង�រ” និង“ការអនុវត�ថវ�កាសមិទ�កម�  ) Performance Budgeting)”  
o ឯកសារទស្សនោទាន ស្រមាប់េរៀបចំេសៀវេភៅែណនំោេ្របើ្របាស់ស� ីពីការសិក្សោពីចមា� យ (E-Learning)  

o ថោ� លបណ�� ះបណោ� លពីចមា� យ របស់  វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� (EFI E-Learning Platform)្រត�វបានដោក់ឱ្យ

ដំេណើរការសាកល្បង  

o បានឯកសារទស្សនទានស� ីពី ការេរៀបចំសិក្សោ្រសាវ្រជោវ និងអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីសិក្សោស្រមាប់ម�ន�ី្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈថោ� ក់េ្រកាមជោតិស្រមាប់ ឆា� ំ២០២២-២០២៥ 
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o បានឯកសារទស្សនោទាន និងេ្រគាងេមេរៀន ស្រមាប់ការេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លដល់ទីកែន�ង និងវគ�បណ�� ះបណោ� លពី

ចំងោយតាម្របព័ន�អនឡោញ  ។ 

• ការងោរេរៀបចំក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�  

o បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�ពន�ដោរ៖ បានប��ប់ការេផ��ងផោ� ត់ និងប���លកំែណេលើកទី២ 

និងបានវោយចម�ងបាន ៤៣ អត�បទ 

o បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលមិនែមនសារេពើពន�៖ បានែស�ងរក

លិខិតបទដោ� ន បានចំនួន ៧០ បានវោយចម�ងបាន ៣៧ អត�បទ និងបានេរៀបចំប���លលិខិតបទដោ� នថ�ីៗ ប���លក��ង

មាតិកានុ្រកមបឋម 

o បច��ប្បន�កម�ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�គយនិងរដោ� ករកម��ជោ៖ បានែស�ងរកបានលិខិតបទដោ� នចំនួន 

៤៧ បានេរៀបចំចំណោត់ថោ� ក់ឯកសារ និងបានវោយចម�ងបាន ១៣ អត�បទ 

o មគ�េទសក៍នីតិសា�ស�ពាក់ព័ន�្រទព្យសម្បត�ិរដ�៖ បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងមាតិកានុ្រកមបឋម េគារពជូនឯកឧត�មបណ� ិត 

ពិនិត្យនិងផ�ល់ការែណនំោបែន�ម និងបានេរៀបចំរបាយការណ៍េ្រប�បេធៀបចរ�តលក�ណៈៃននីតិរវោងវ�ស័យ្រទព្យសម្បត�ិ

រដ� និងវ�ស័យចំណូលមិនែមនសារេពើពន� 

o មគ�េទសក៍្រកមនីយកម�៖ បានេរៀបចំជោមាតិកាបឋមេគារពជនូឯកឧត�មបណ� ិត ពិនិត្យនិងផ�ល់ការែណនំោ បែន�ម 

o េរៀបចំចង្រកងមគ�េទសក៍នីតិសា�ស� នីតិវ�ជោ� ពាក់ព័ន�នីតិកម�ចំណោយ ៖ បាន្រសាវ្រជោវ ្របមូល េរៀបចំឯកសារសិក្សោ

្រសាវ្រជោវសំខោន់ៗមួយ ជោឣទិ៍េសៀវេភៅេបាះពុម�េដោយ្រគឹះសា� នេបាះពុម�និងែចកផ្សោយបារោងំេសៀវេភៅផ្សព�ផ្សោយ

េដោយេវ�បសាយផ��វការ Gallica, ្រពឹត�ិប្រតហិរ��វត��សាធារណៈ RFFP និងឯកសារ PEFA និងបានេរៀបចំមាតិកានុ្រកម

បឋម និងឯកសារទស្សនោទានបឋម 

o អភិបាលកិច�សា� ប័នសាធារណៈ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍បឋម និងបានេធ�ើបទបងោ� ញលទ�ផលការងោរេគារពជនូឯក

ឧត�មបណ� ិតអនុ្របធាន្របចំាការពិនិត្យនិងសេ្រមច 

o សទា� នុ្រកមស្រមាប់្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� (សទា� នុ្រកមបេច�កសព�) “សទា� នុ្រកមគតិយុត�វ�ស័យេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត��”៖ បានេរៀបចំប�� ីបេច�កសព�េដោយេធ�ើការពិនិត្យេលើក្រមងស្រមង់ចំនួន ៣ គឺក្រមងស្រមង់បទប្ប��តិ�គតិ

យុត�ពាក់ព័ន�ហិរ��វត��សាធារណៈ, ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�កិច�ដំេណើការសា� ប័នៃន្រកសងួេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�� និងក្រមងស្រមង់វ�ជោ� ជីវៈគណេនយ្យនិងសវនកម� បានពិនិត្យ និង្រសង់បេច�កសព�ពីកម�វ�ធីនេយោបាយ

របស់រោជរដោ� ភិបាលនីតិកាលទី៥ ៃនរដ�សភា, ែផនការយុទ�សា�ស�អភិវឌ្ឍជោត ិ (២០១៤-២០១៨) និង (២០១៩-

២០២៣) និងឯកសារយុទ�សា�ស�ស� ីពីការ្រគប់្រគងបំណលុសាធារណៈ ២០១១-២០១៨ 

o សទា� នុ្រកមបេច�កសព�៖ បាននិងកំពុង្របមលូឯកសារយុទ�សា�ស� និងេគាលនេយោបាយនោនោក��ងវ�ស័យេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� និងបានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងឯកសារ 

o មគ�េទសក៍នីតិកម�៖ បាន្រសាវ្រជោវបែន�ម និងែកស្រម�លឯកសារទស្សនោទាននិងមាតិកានុ្រកមបឋម 

o ឧត�មានុវត�ន៍អន�រជោតិស� ីពីេសដ�កិច�ឌីជីថល៖ បានែកស្រម�លមាតិកានុ្រកមនិងខ�ឹមសារៃនរបាយការណ៍សិក្សោ្រសាវ្រជោវ

បាន ១៥ ទំព័រ ្រសបតាមឯកសារទស្សនោទានស� ីពីការ្រសាវ្រជោវពីឧត�មានុវត�ន៍អន�រជោតិស� ីពីេសដ�កិច�ឌីជីថល 
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• ផ�ល់មតិ្របឹក្សោច្បាប់ 

o េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីការ្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន�៖ បានប��ប់កិច�ពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងេសចក�ី្រពាង

េនះបានែកស្រម�លរចនោសម�័ន�ប�ង់ និងបានពិនិត្យ  ែកស្រម�លសង�តិភាពៃនេសចក�ី្រពាងច្បាប់និងលិខិតបទដោ� នគតិ

យុត�ជោធរមាន 

o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីការអនុវត�ឣករេលើតៃម�បែន�មចំេពាះពាណិជ�កម�តាម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក៖ បានពិនិត្យនិង

ែកស្រម�លចុងេ្រកាយេលើខ�ឹមសារៃនេសចក�ី្រពាងជនូ្របធានេលខោធកិារដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

o មតិេយោបល់េលើ   “េសក�ី្រពាងអនុ ្រកឹត្យស� ីពី្រកមសីលធម៌វ�ជោ� ជីវៈស្រមាប់កមា� ងំេសវោសង�មកិច�”៖ បានេរៀបចំលិខិត

មតិេយោបល់ ក��ងនោម កសហវ ជនូ្រកសងួសង�មកចិ�អតីតយុទ�ជននិងយុវនីតិសម្បទា 

o មតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការបេង�ើតគណៈកម�ការវ�និេយោគសាធារណៈ៖ បានេរៀបចំមតិ្របឹក្សោច្បាប់

ជូនអគ�នោយកដោ� នជំនោញ 

o មតិ្របឹក្សោច្បាប់េលើេសចក�ី្រពាងេសចក�ីសេ្រមចស� ីពីការបេង�ើត្រក�មការងោរបេច�កេទសអន�រ្រកសងួ  សា� ប័ន តាមដោន

និងវោយតៃម�សកម�ភាពេគាលនេយោបាយេលើកស�� យ 

o សហ្រគាសធុនតចូនិងមធ្យម៖ បានេរៀបចំមតិ្របឹក្សោច្បាប់ជនូអគ�នោយកដោ� នជំនោញ 

o ចូលរួមកិច�្របជុំេលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការផ�ល់ឣជោ� បណ�ធានោរោ�ប់រងខោ� តតូច៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជូន

ឯកឧត�មបណ� ិត 

o ចលូរមួសិកា� សាលាពិេ្រគាះេយោបល់េលើេសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីការដោក់ឱ្យអនុវត�េគាលការណ៍ែណនំោស� ីពីកិច�ប�� ិកា

គណេនយ្យៃន្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មបណ� ិត 

o ចលូរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោការបេង�ើត្រក�មការងោរបេច�កេទសក��ងការបេង�ើតនូវេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីថោ� លផោ� ស់ប��រទិន�ន័យ

កម��ជោ CamDX៖ បានចលូរួម្របជុំចំនួន ២ េលើក និងបានេរៀបចំរបាយការណជ៍នូឯកឧត�ម្របធានេលខោធិការដោ� ន

្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

o ចលូរមួ្របជុំេលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីការែកស្រម�លអនុ្រកឹត្យេលខ ១៦០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខកក�ដោ ឆា� ំ

២០១៦ ស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃនគណៈកមា� ធិការ្រត�តពិនិត្យផលិតផលហាឡោលកម��ជោ៖ បានេរៀបចំ

របាយការណ៍េគារពជនូឯកឧត�ម វង្ស ី វ�ស្ស�ត 

o ចលូរមួកិច�្របជុំពិភាក្សោស� ីពី្រកបខណ� ែផនការសកម�ភាពរមួ-អន�រកាលេឆា� ះេទៅដំណោក់កាលទី៤ ឆា� ំ២០២១-២០២២ 

និងការេ្រត�មេរៀបចំែផនការសកម�ភាព ឆា� ំ២០២១៖ បានេរៀបចំជោរបាយការណ៍េគារពជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

o បានចលូរួម្របជុំេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីការការពាររុក�ជោតិ និងភូតគាមអនោម័យ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជូនឯក-

ឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធិការ 

o បានចូលរួម្របជុំេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីសុវត�ិភាពម��បឣហារ៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិការ 

o បានចលូរួម្របជុំេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីវ�េសាធនកម�ច្បាប់ស� ីពីការងោរ៖ បានេរៀបចំរបាយការណេ៍គារពជនូឯកឧត�ម

អគ�បណ� ិតសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន�ី 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីអេនោ� ្របេវសន៍ថ�ី៖ បានចូលរួមកិច�្របជុំ និងបានេរៀបចំលិខិត

េគារពេស� ើសុំការសេ្រមចរបស់ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ េលើយន�ការការងោរបន� 
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o េរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោេលើការ្របមូលធាតុចូល េដើម្បីេរៀបចំែផនការសកម�ភាពស្រមាប់ការអនុវត�េគាលបំណងចំនួន៣ 

ក��ងចំេណោម ២៣ ៃនកតិកាស�� ពិភពេលាកស� ីពីេទសន�រ្របេវសន៍េដោយសុវត�ិភាព េរៀបរយ និង្រសបច្បាប់៖ បាន

េរៀបចំកិច�្របជុំ និងេរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន�ី 

o េរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបករណីសំេណើចាតស់មាសភាពថោ� ក់ដឹកនំោេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� ចលូរមួ្រក�មការងោរ

អន�រ្រកសងួេដើម្បីសិក្សោេលើ្របព័ន�ពន�េលើពាណិជ�កម�តាម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក៖ បានេរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបេគារពជនូ

ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន�ី 

o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅៃនគណៈកមា� ធិការ្រត�តពិនិត្យផលិតផលហាឡោលកម��ជោ៖ 

បានេរៀបចំដីកាអមជនូឯកឧត�ម ឆាន់ វឌ្ឍនៈ 

o េរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបករណីសំេណើចាតស់មាសភាពថោ� ក់ដឹកនំោេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� ចលូរមួ្រក�មការងោរ

ែកទ្រមង់សហ្រគាសសាធារណៈ៖ បានេរៀបចំលិខិតេឆ�ើយតបេគារពជូនឯកឧត�មបណ� ិត េអៀង ស៊ុនលី 

o ចលូរមួ្របជុំពិភាក្សោេលើការេរៀបចំលិខិតបទដោ� នគតិយុត�េដើម្បីបេង�ើតសហព័ន�កសិឧស្សោហកម�កម��ជោ៖ អង�្របជុំសេ្រមច

េលើកេយោបល់ជនូឯកឧត�មឧបនោយករដ�ម�ន�ី សេ្រមចេលើការកំណត់ពី្របេភទលិខតិបទដោ� នែដល្រត�វបេង�ើត 

o ចលូរមួកិច�្របជុំពិនិត្យពិភាក្សោក្រមិតបេច�កេទសអំពីការេរៀបចំែផនការការងោរនិងពិនិត្យ្របកាសអន�រ្រកសងួ ឬឯកសារ

គតិយុត�នោនោពាក់ព័ន�នឹងការ្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសារេពើពន�៖ បានចលូរួមកិច�្របជុំ  និងេរៀបចំរបាយការណជ៍នូ

ឯកឧត�មរដ�េលខោធិការ 

o បានចលូរួមកិច�្របជុំពិនិត្យេលើេសចក�ី្រពាងនីតិវ�ធី្របតិបត�ិការស្រមាប់គេ្រមាងភីភីភី (SOP  For Volume 1)៖ បាន

េរៀបចំរបាយការណ៍ជនូឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិការ 

o ្រកបខណ� េគាលនេយោបាយេសដ�កិច�និងសង�មឌីជីថលកម��ជោ  ២០២១  -២០៣៥ ៖ បានពិនិត្យនិងែកស្រម�លេលើ

េសចក�ី្រពាង្រកបខណ� េនះ េលើទិដ�ភាពទ្រមង់េដោយេផោ� តេលើពាក្យេពចន៍ ដំណកឃា�  ឃា�  ្របេយោគ េវយ្យោករណ៍។ល។ 

េដើម្បីេគារពជនូឯកឧត�មអនុរដ�េលខោធិការនិងជោ្របធានេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� ពិនិត្យនិងសេ្រមច និង

បានចលូរួមកិច�្របជុំក��ង្រកបខណ� ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច�ជោតិេដើម្បីពិនិត្យេសចក�ី្រពាង្រកបខណ� េគាលនេយោបាយ

េសដ�កិច�និងសង�មឌីជីថលេនៅកម��ជោ 

o េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីវ�េសាធនកម�មា្រតា១៨  ថ�ី  ៃនច្បាប់ស� ីពីសវនកម�ៃន្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ៖ បានេរៀបចំនិងែក

ស្រម�លេសចក�ី្រពាងេសចក�ីែថ�ងេហតុអពំីេសចក�ី្រពាងច្បាប់េនះ េដោយែផ�កេលើេសចក�ី្រពាងេសចក�ែីថ�ងេហតុរបស់

ឣជោ� ធរសវនកម�ជោតិ និងបានេរៀបចំ  

o េសចក�ី្រពាងច្បាប់េនះ េទៅក��ងរេបៀបវោរៈៃនសម័យ្របជុំេពញអង�គណៈរដ�ម�ន�ី េដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័ត 

o េសចក�ី្រពាងកិច�សន្យោផ�ល់េសវោកម�េរៀបចំែផនការេមេដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងែ្របកា� យេខត�្រពះសីហនុេទៅជោតបំន់េសដ�កិច�

ពិេសសគំរពូហុបំណង៖ បានចលូរួមកិច�្របជុំពិនិត្យពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងកិច�សន្យោេទៅេលើមត្ិរបឹក្សោច្បាប់ែដល

បានេផ�ើជូន្របធានគេ្រមាងកាលពីែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០២០ 

o េសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍ជោតិេលើកដំបូងស� ីពីការអនុវត�អនុស�� អន�រជោតិស� ីពីការការពារជន្រគប់របូពីការបាត់ខ��នេដោយ

បង�ំ៖ បានចូលរមួ និងេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលៃនកិច�្របជុំអន�រ្រកសងួេគារពជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធិការ

ពិនិត្យសេ្រមចេលើរបាយការណ៍ មុននឹងេរៀបចំបន�េគារពជនូឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យឧបនោយករដ�ម�ន�ី  
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o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពី្រកមសីលធម៌វ�ជោ� ជីវៈស្រមាប់កមា� ងំេសវោសង�មកិច�៖ េរៀបចំលិខិតសំេណើសុំពិនិត្យនិង

សេ្រមចចុះហត�េលខោេលើលិខិតមតិេយោបល់េលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យ េគារពជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធិការ   

o េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពីការ្របកតួ្របែជង៖ បានចលូរួម និងេរៀបចំរបាយការណ៍កិច�្របជុំពិនិត្យពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាង

ច្បាប់េនះ េគារពជនូឯកឧត�មបណ� ិតរដ�េលខោធិការ 

o ធាតុចលូពាក់ព័ន�  “នក��ងបរ�បទកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក��ងកចិ�ការពារនិងេលើកស�� យសិទ�ិមនុស្ស និងសិទ�ិេសរ�ភាពជោមូលដោ�

េឆ�ើយតបនឹងជំងរឺោតត្បាត ភាពឣសន�ែផ�កសុខោភិបាល និងផលវ�បាកេលើេសដ�កិច�សង�ម ”នេរៀបចំមតិេយោបល់៖ បា

េលើេសចក�ី្រពាងធាតុចលូជោសមត�កិច�របស់្រកសងួេសដ�កចិ�និងហិរ��វត�� និងបានេរៀបចំលិខិតរបស់ឯកឧត�មអគ�បណ� ិត

សភាចារ្យេគារពជនូរដ�ម�ន�ី្រកសងួការបរេទសនិងសហ្របតិបត�ិការអន�រជោតិ 

o េសចក�ី្រពាងកិច�្រពមេ្រព�ងរក្សោការសមា� ត់៖ បានេរៀបចំេសចក�ី្រពាងមតិ្របឹក្សោច្បាប់ជនូឯកឧត�ម្របធានេលខោធិការ

ដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� ពិនិត្យសេ្រមច 

o យន�ការៃនការផ�ល់សចា� ប័នេលើវ�េសាធនកម�កិច�្រពមេ្រព�ង CMIC៖ បានចលូរួម្របជុំពិភាក្សោ និងបានផ�ល់មតិ

េយោបល់ជូនអង�ភាពសាមីេដើម្បីេដោះ្រសាយប�� ៃនការផ�ល់សចា� ប័ន 

o េសចក�ី្រពាងេសៀវេភៅេគាលការណ៍ែណនំោរមួស� ីពីការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈរបស់រោជរដោ� ភិបាល៖ បានផ�ល់

េយោបល់េលើេសចក�ី្រពាងេសៀវេភៅេគាលការណ៍ែណនំោរមួស� ីពីការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈរបស់រោជរដោ� ភិបាល 

េដោយេផោ� តេលើវ�សាលភាពមលូដោ� ននីតិវ�ជ�មាននិងេគាលនេយោបាយ/យុទ�សា�ស�  និងខ�ឹមសារតាក់ែតង និងបានេលើក

សំេណើតាក់ែតងមគ�េទសក៍នីតិសា�ស�ហិរ��វត��សាធារណៈ េដោយេផោ� តេលើវ�សាលភាពមលូដោ� ននីតិវ�ជ�មាននិងេគាល

នេយោបាយ/យុទ�សា�ស�  និងខ�ឹមសារតាក់ែតង 

o េសចក�ី្រពាងវ�េសាធនកម�ច្បាប់ស� ីពីកិច�ការពារនិងេលើកកម�ស់សិទ�ិជនពិការ៖ បានផ�ល់មតិេយោបល់ជោជំនួយសា� រតី 

េលើមា្រតា៣០ ៃនេសចក�ី្រពាងវ�េសាធនកម�ច្បាប់ស� ីពីកិច�ការពារនិងេលើកកម�ស់សិទ�ិជនពិការេគារពរោយការណ៍ជូន

ឯកឧត�ម្របធានេលខោធិការដោ� ន្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម� 

o េសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យស� ីពីធុរកិច�ថ�ីឌីជីថល៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលៃនកិច�្របជុំពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាង

អនុ្រកឹត្យស� ីពីធុរកិច�ថ�ីឌីជីថលជនូ្របធានែផ�កនីតិកម�ចំណោយេដើម្បីពិនិត្យ 

o េសចក�ី្រពាង្របកាសស� ីពីវ�ធាននិងនីតិវ�ធីចំណោយស្រមាប់េរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� លកិច�្របជុំសិកា� សាលា និងសន�ិសីទ

ស្រមាប់រដ�បាលថោ� ក់ជោតិ៖ ចលូរមួកិច�្របជុំអន�រអគ�នោយកដោ� នេ្រកាមឱវោទ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

• េរៀបចំនិង្រគប់្រគង្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាននីតិកម� និង្របព័ន�ទិន�ន័យច្បាប់ 

o េរៀបចំកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ក្រមងស្រមង់បទប្ប��ត�ិគតិយុត�ពាក់ព័ន�កិច�ដំេណើរការសា� ប័ន៖ កម�វ�ធីបេច�ក

 វ�ទ្យោព័ត៌មាន ្រត�វបានេរៀបចំ និងដោក់ឱ្យដំេណើរការ 

o េរៀបចំកម�វ�ធបីេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់សទា� នុ្រកមគតិយុត� ឆា� ំ២០២១៖ កម�វ�ធបីេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រត�វបានេរៀបចំ 

និងដោក់ឱ្យដំេណើរការ 

o េរៀបចំវ�េដអូផ្សព�ផ្សោយឧបករណ៍ការងោរនីតិសា�ស� របស់្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�៖ បានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយរចួរោល់ 

o េរៀបចំវ�េដអអូំពីសាវតារ្រក�ម្របឹក្សោនីតិកម�៖ បានេរៀបចំ និងផ្សព�ផ្សោយរួចរោល់ 

o រចនោក្រមងវ�ចិ្រតរបូ៖ េរៀបចំបាន្របមាណ ២០០ វ�ចិ្រតរបូ 
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• ការងោរសិក្សោ្រសាវ្រជោវ 

o ការសិក្សោ្រសាវ្រជោវស� ីពីគតិពិចារណោឧត�មានុវត�ន៍បារោងំស� ីពីនីតិសុខដុមនីយកម�អធិការកិច�និងសវនកម�៖ បាន

េរៀបចំនិងែកស្រម�លរបាយការណ៍លទ�ផលៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជោវស� ីពីគតិពិចារណោឧត�មានុវត�ន៍បារោងំស� ីពីនីតិសុខដុម

នីយកម�អធិការកិច�និងសវនកម�ជនូ្រក�មការងោរ 

o េរៀបចំរបាយការណ៍សេង�បស� ីពី US-China Strategic Competition The Quest for Global Technolo-gical 

Leadership៖ បានេរៀបចំរបាយការណ៍បឋម 

o កិច�ការ្រសាវ្រជោវពាក់ព័ន�ជោមយួកិច�្រពមេ្រព�ងភាពជោៃដគូេសដ�កិច�្រគប់្រជ�ងេ្រជោយក��ងតំបន់ (RCEP)៖ បានេរៀបចំ

របាយការណ៍ជូនេលាកអនុ្របធាន 

o កិច�ការ្រសាវ្រជោវពាក់ព័ន�ជោមយួនឹងពិពិធកម�េសដ�កិច�៖ សិក្សោនិងេរៀបចំរបាយការណ៍ពាក់ព័ន�នឹង្រកបខណ� ្របេទស

ជប៉ុន 

o ចក��វ�ស័យនិងយុទ�សា�ស�   ៃនមុខងោរនីតិកម�េដើម្បីគំា្រទការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ៖ េរៀបចំឯកសារ

ពាក់ព័ន�ការពិនិត្យេលើការអនុវត�យុទ�សា�ស� នីតិនិពន� 

o េរៀបចំ្រកបខ័ណ� ្របព័ន�្រគប់្រគងែផ�កេលើសមិទ�កម�៖ បានេរៀបចំពិនិត្យ និងែកស្រម�លេសចក�ី្រពាង។ 
 

២.៣.២ ការងោរសវនកម�ៃផ�ក��ង 

• ែផនការសវនកម�ៃផ�ក��ងឆា� ំ២០២១ ជូនអង�ភាពពាក់ព័ន�េ្រកាមឱវោទ កសហវ និងឣជោ� ធរសវនកម�ជោតិ 

• ទទួលបានឯកភាពពីឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ ឧបនោយករដ�ម�ន�ី េលើសំេណើសុំេគាលការណ៍េដើម្បីធានោនិរន�ភាព និង

្របសិទ�ភាពការងោរ សវនកម�តាមេខត� 

• ប���នលិខិតអំពីការផ�ល់កិច�សហការជនូគណៈ្របតិភូសវនកម�របស់ឣជោ� ធរសវនកម�ជោតិក��ងការេធ�ើសវនកម�េលើេសចក�ី

្រពាងច្បាប់ស� ីពីការទទូាត់ថវ�កាទេូទៅរបស់រដ� ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងឆា� ំ២០២០ 

• បានប��ប់ការេធ�ើសវនកម�េនៅថោ� ក់កណោ� លស្រមាប់ឆា� ំ២០២០ េនៅអគ�េលខោធិការដោ� ន អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ អគ�នោយកដោ� ន

គយនិងរដោ� ករកម��ជោ អគ�នោយកដោ� នរតនោគារជោត ិ    អគ�េលខោធិការដោ� នដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� 

សាធារណៈ េលខោធិការដោ� នមូលនិធិគន�បុបា� កម��ជោ និងអគ�នោយកដោ� នេដោះ្រសាយផលប៉ះពាល់េដោយសារគេ្រមាង

អភិវឌ្ឍន៍ ក��ងេនោះេនៅសល់េលខោធិការដោ� នមូលនិធិគន�បុបា�  អគ�នោយកដោ� នពន�ដោរ អគ�នោយកដោ� នគយនិងរដោ� ករកម��ជោ 

និងអគ�េលខោធិការដោ� នដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ គកឺំពុងេរៀបចំរបាយការណ ៍ និងលិខិត

ជំរុញ 

• បានជួប្របជុំដំបងូ និងេ្រត�មចុះេធ�ើសវនកម�ថោ� ក់កណោ� លស្រមាប់ឆា� ំ២០២១ េនៅអង�ភាពលទ�កម�ៃន កសហវ អគ�នោយក-

ដោ� នលទ�កម�សាធារណៈ និងអគ�នោយកដោ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត�� 

• បានប��ប់ការេធ�ើសវនកម�េនៅថោ� ក់មូលដោ� នស្រមាប់ឆា� ំ២០២០ តាមរយៈអនឡោញេនៅេខត�ត្ប�ងឃ��  ំ(ចំនួន ០៣ សវនដោ� ន) 

េខត�េពាធិ៍សាត់ (ចំនួន ០៤ សវនដោ� ន) ្រកេចះ និងេខត�កំពង់ស� ឺ (ចំនួន ០២ សវនដោ� ន) ក��ងេនោះេនៅសល់េខត�េពាធិ៍សាត់ 

និងេខត�កំពង់ស�  ឺគកឺំពុងេរៀបចំរបាយការណ ៍និងលិខិតជំរុញជុំទី៣ ។ 
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២.៣.៣. ការងោរអធិការកិច� 

• បានេធ�ើកិច�គំា្រទដំេណើរការទេូទៅេនៅអគា� ធិការដោ� ន្របកបេដោយ្របសិទ�ិភាពរមួមាន េធ�ើលិខិតផ�ល់េយោបល់ពាក់ព័ន�កិច�ខិតខំ

្របឹងែ្របងក��ងកិច�ការពារ និងេលើកស�� យសិទ�ិមនុស្សនិងសិទ�ិេសរ�ភាពជោមលូ ដោ� នក��ងបរ�បទេឆ�ើយតបេទៅនឹងជំងរឺោតត្បាត 

ភាពឣសន�ែផ�កសុខោភិបាល និងផលវ�បាកេលើេសដ�កិច�សង�ម 

• បានេរៀបចំកម�វ�ធីៃនកិច�្របតិបត�ិការអធិការកិច�ហិរ��វត�� ្របចំាឆា� ំ និងែផនការសកម�ភាព០៣ ឆា� ំរ�កិល 

• បានេរៀបចំរបាយការណប៍កូសរុបលទ�ផលអធិការកិច�ហិរ��វត��្របចំាឆា� ំ២០២០ េគារពរោយការណ៍ជូនថោ� ក់ដឹកនំោ្រជោបជោ

របាយការណ ៍និងផ�ល់អនុសាសន៍ែណនំោដ៏ខ�ង់ខ�ស់ជោយថោេហត ុ។ 
 

៣.ការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

  
(នោ្រពឹក ៃថ�ទី១៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២១, កិច�្របជំុគណៈកម�ការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��) 

 

េដោយ្រគប់អង�ភាពទាងំអសៃ់ន្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� មានតនួោទីចលូរមួ អនុវត� េលើកកម�ស់ ក��ងការងោរែកទ្រមង់

ហិរ��វត��សាធារណៈ្រគប់ដំណោក់កាល េដើម្បីឱ្យការងោរ្រគប់្រគងេសដ�កិច� ហិរ��វត��សាធារណៈ ក��ង្រកសួង ក៏ដូចជោ ្រគប់្រកសួង

សា� ប័ន កាន់ែតមាន្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ិភាព ដចូេនះ ែផ�កទី៣ េនះ ្រត�វបានអនុវត� និងទទួលខុស្រត�វ ពី្រគប់អង�ភាពទាងំអស់ៃន

្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត��។ ជោលទ�ផល អគ�នោយកដោ� ន បានអនុវត�និងទទួលបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកតស់មា� ល់ដចូខោងេ្រកាម៖ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំែស�ងយល់ការបំេពញក្រមងសំណួរអេង�ត ស� ីពីការទំនោក់ទំនងនិងការចលូរមួអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េនៅៃថ�ទី១១ ែខមករោ ឆា� ំ២០២១ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំផ្សព�ផ្សោយអំពីយន�ការ នីតិវ�ធ ី និងរេបៀប ៃនការេ្របើ្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យប�� ីសារេពើភណ�

្រទព្យសម្បត�ិរដ� (SAMIS) ស្រមាប់ៃផ�ក��ង្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� តាមរយៈកម�វ�ធ ីZoom 

• បានេរៀបចំ្របជុំពិភាក្សោអំពីការផ�ល់មតិេយោបល់របស់ៃដគអូភិវឌ្ឍន៍េលើេសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំាឆា� ំ 

២០២០ ៃនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈដំណោក់កាលទី ៣ តាមរយៈ្របព័ន� Video 

Conference 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោស� ីពី “ការេស� ើសុំកំែណទ្រមង់ការគំា្រទែផ�កបេច�កេទសេលើវ�ធីសា�ស�  និងដំេណើរការវោយតៃម�

គេ្រមាងេលើការ-េរៀបចំែផនការយុទ�សា�ស�ថវ�កា” េនៅទីស� ីការ្រកសងួេសដ�កិច�   និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោេលើទ្រមង់របាយការណ៍អនុវត�ថវ�កាែដលផលិតេចញពី្របព័ន� FMIS ស្រមាប់្រកសងួ-សា� ប័ន 

មន�ីរេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� និងរដ�បាលរោជធានី-េខត� 

• បានេរៀបចំ្របជុំពិភាក្សោជោមួយអគ�េលខោធិការដោ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

អំពីដំេណើរការេរៀបចំ E-payment 
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• បានផ�ល់មតិេយោបល់េសចក�ី្រពាងច្បាប់ស� ីពី្របព័ន�ហិរ��វត��សាធារណៈ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំការងោរេដើម្បីពិនិត្យេលើទិសេដៅការងោរ និងពិនិត្យពិភាក្សោេលើេសចក�ី្រពាងអនុ្រកឹត្យនិង្របកាសពាក់ព័ន�

ការេរៀបចំនិងការ្របពឹត�េទៅរបស់្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាលស� ិតេ្រកាមឣណោព្យោបាលបេច�កេទសរបស់្រកសងួវប្បធម៌

និងវ�ចិ្រតសិល្បៈ 

• បានអនុម័ត និងដោក់ឱ្យអនុវត� េសចក�ី្រពាងឯកសារស� ីពី ែផនការយុទ�សា�ស�  កសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាព ក��ង្រកបខណ�

កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី៤ (២០២១-២០២៥) 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំស� ីពីការបំេពញក្រមងសំណួរអេង�តការទំនោក់ទំនង និងការចលូរួមអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ េនៅទីស� ីការ្រកសងួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

• បានេរៀបចំ្របជុំពិភាក្សោអំពីការផ�ល់េយោបល់របស់ៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ េលើេសចក�ី្រពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំាឆា� ំ ២០២០ 

ៃនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈដំណោក់កាលទី ៣ តាមរយៈ  Video Conference ែដល

មានការចូលរួមព ីអនុរដ�េលខោធិការ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��  តំណោង្រគប់អង�ភាពចំណះុទីស� ីការ្រកសងួ  និង្រពម

ទាងំតំណោងៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំ្រក�មការងោរបេច�កេទសែកទ្រមង់្រគឹះសា� នសាធារណៈរដ�បាល បងោ� ញសមាសភាពថ�ីៃន្រក�មការងោរ

េដើម្បីពិនិត្យេលើវឌ្ឍភាពការងោរកន�ងមក និងពិនិត្យពិភាក្សោេលើអនុ្រកឹត្យស� ីពីការេរៀបចំ និងការ្រប្រពឹត�េទៅរបស់ឣជោ� ធរ

ជោតិអប្សរោ, ឣជោ� ធរជោតិសំបូរៃ្រពគុក, ឣជោ� ធរជោតិ្រពះវ�ហារ និងសាកលវ�ទ្យោល័យភូមិន�វ�ចិ្រតសិល្បៈ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំពិភាក្សោអំពីការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពទិន�ន័យចំណូល-ចំណោយថវ�ការដ� និងប�� ្របឈមនិងសំេណើដំេណោះ

្រសាយពាក់ព័ន�នឹងការអនុវត� FMIS ស្រមាប់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំាឆា� ំ២០២០ ៃនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី៣ 

• បានេរៀបចំកិច�្របជុំបេច�កេទស និងថោ� ក់ដឹកនំោ ពាក់ព័ន�នឹងការេរៀបចំែកស្រម�លលិខិតបទដោ� ននោនោ េដើម្បីស្រមបស្រម�ល

នឹងកំែណទ្រមង់វ�មជ្ឈការរបស់រដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិ 
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េយោងតាមខ�ឹមសារដចូែដលបានពណ៌នោក��ងរបាយការណ៍ ស� ីពីសកម�ភាពការងោររបស់្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត��្របចំា

្រតីមាសទី១ ឆា� ំ២០២១ េនះ ពិតជោបានឆ��ះប�� ងំឱ្យេឃើញពីការបំេពញតនួោទីយ៉ោងសកម�ពី្រគប់អង�ភាពរបស់្រកសងួេសដ�កិច�និង

ហិរ��វត�� ទាងំការងោរ្របចំាៃថ� និងការងោរែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈ ក��ងនោមជោេសនោធិការរបស់រោជរដោ� ភិបាលេលើេបសកកម�ដឹកនំោ 

និង្រគប់្រគងវ�ស័យេសដ�កិច� និងហិរ��វត��េនៅកម��ជោ។ ទន�ឹមគា� េនះ របាយការណ៍េនះ ក៏បានសប�� ក់ពីបទពិេសាធន៍ល�ៗ ចំណចុ

ខោ� ំង និងចំណចុមយួចំនួនតចូ ែដលេនៅមានការខ�ះខោតក��ងការអនុវត�ការងោររបសអ់ង�ភាពនីមយួៗ ែដលេនះឣចជោធាតុចលូដ៏មាន

សារៈសំខោន់ស្រមាប់ជោមូលដោ� នេធ�ើការពិនិត្យ តាមដោន វោយតៃម� និងែកលម� គុណភាពការងោរឱ្យកាន់ែតមាន្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ិភាព 

និងគុណភាព េដើម្បីជោកាតាលីករជំរុញគំា្រទដល់កតា� កំណត់ភាពេជោគជ័យេលើការអនុវត�ការរបស់្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ជោ

ចីរកាលតេរៀងេទៅ។  តាមរយៈេនះ េយើងឣចវោយតៃម�បានថោ យន�ការេរៀបចំរបាយការណ៍ស� ីពីសកម�ភាពការងោរ្រកសួងេសដ�

កិច�និងហិរ��វត�� ែដលបានមកពីការបកូសរុបរបាយការណ៍សកម�ភាពការងោរៃន្រគប់អង�ភាពេ្រកាមឱវោទ្រកសងួ ពិតជោមានអត�្រប

េយោជន៍ និងគុណតៃម�ខ�ស់ ែដលេ្រប�បដចូជោការ្រត�តពិនិត្យតាមដោនការអនុវត�ការងោរេដោយែផ�កេលើសមិទ�ផលជោក់ែស�ងរបស់

អង�ភាពនីមួយៗ និងែថមទាងំបានជះឥទ�ិពលេដោយផោ� ល់ ឬេដោយ្របេយោលដល់សា� រតី ៃនការអនុវត�ការងោររបស់ថោ� ក់ដឹកនំោ និង

បុគ�លិកម�ន�ីរោជការ ៃន្រគប់អង�ភាពឱ្យកាន់ែតខិតខំេប�ជោ� ចិត�បំេពញកិច�ការងោរតាមតនួោទី និងភារកិច�របស់ខ��នយ៉ោងខោ� ប់ខ��នែថម

មយួក្រមិតេទៀត េហើយវោពិតជោមានសារសំខោន់ណោស់ែដល្រកសងួ្រត�វែតបន�អនុវត�យន�ការេនះឱ្យបានជោប់ជោ្របចំា ្រពមទាងំ

ជំរុញកិច�ការេនះឱ្យកាន់ែតមានគុណភាព ្របសិទ�ភាព និង្រគប់្រជ�ងេ្រជោយបែន�មេទៀត។ 

ស� ិតក��ងបរ�បទេនះ ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� នឹងេនៅែត្របកាន់េគាលជំហរខិតខំ្របឹងែ្របង្របកបេដោយែផនការ និង

យន�ការច្បាស់លាស់ ក��ងភាពជោមា� ស់ និងការទទលួខុស្រត�វខ�ស់ចំេពាះការបំេពញមុខងោរភារកិច�របស់ខ��ន េដើម្បីចលូរមួចំែណក

ជោមួយរោជរដោ� ភិបាលកម��ជោក��ងការធានោចីរភាព ៃនកំេណើនេសដ�កិច� និងអភិវឌ្ឍវ�ស័យហិរ��វត��េនៅកម��ជោ ឱ្យកាន់ែតមានវឌ្ឍន-

ភាពរ�កចេ្រមើនេទៅមុខជោលំដោប់។ ទន�ឹមគា� េនះ េដើម្បីឈានេទៅរកការសេ្រមចេជោគជ័យ្រសបតាមេគាលបំណងេគាលនេយោបាយ

របស្់រកសងួ វោពិតជោចំាបាច់ណោស់ែដលទាមទារឱ្យមានការចលូរមួចំែណកពី្រគប់អង�ភាពទាងំអស់េ្រកាមឱវោទ្រកសងួ ្រពមទាងំ

បន�ខិតខំបេង�ើន្របសិទ�ភាពការងោរបែន�មេទៀត េដោយឈរេលើេគាលការណ៍តម�ល់្របេយោជន៍រួមជោធំ េដើម្បីសេ្រមចបានសមិទ�ផល

តាមសចូនោករែដលបានេ្រគាងទុក ែដល្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� បានកំណត់ទិសេដៅសំខោន់ជោយុទ�សា�ស�  ក��ងការអភិវឌ្ឍ

េសដ�កិច� និងហិរ��វត��ជោតិ ទាងំក��ងតនួោទីជោនិមា� បនករ និងជោ្របតិបត�ិករ ្រសបតាមយុទ�សា�ស�  ចតុេកាណដំណោក់កាលទី៤ របស់

រោជរដោ� ភិបាល នីតិកាលទី៦ ៃនរដ�សភា ។ 
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