
សេចក្តីស ត្ើម 

3 
ក្រោមឧត្តមមគ្គុក្េសក៍ និងចកខុវិស័យដឹកនាំរាកដនិយមររករក្ោយគ្ត្ិរណ្ឌ ិត្ររស់ សក្មេចអគ្គមហាក្សនរត្កី្ត្ក្ោ 

ហ ៊ុន សេន នយករដឋមន្តនតី ននររះរាោណាចរកកមពុោ, រាជរោឋ ភិាលានអនុវត្តររករក្ោយក្ោគ្ជ័យោនលៃផ្កា  នូវយុេធសាន្តសត

ចត្ុក្ោណ្ដដលានោក់ក្ចញោរនតរនា រ់ ររមទាំងាននិងកាំរុងរនតោក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុេធសាន្តសតចត្ុក្ោណ្ដាំណាក់ោលេី៤ 

ក្ដើមបីររងឹង និងររងីកសមិេធលលនន ដដលសក្រមចានឱ្យោន់ដត្មានោររីកចក្រមើនក្លើរគ្រ់វិស័យរដនែមក្េៀត្។កនងុរយៈក្រល

ោងរីរេសវត្សន៍ចុងក្រោយក្នះ កមពុោានរកានវូកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចខ្ពស់ និងោររក្េសដដលសក្រមចាននវូក្ោគ្ជយ័ដ៏លអររក្សើរ

កនុងោរដកេរមង់សីុជក្រៅក្លើរចនសមព័នធក្សដឋកិចច និងោរក្លើកកមពស់ជីវភារររោជនឱ្យោន់ដត្ររក្សើរក្ ើង តាមរយៈោរដរងដចក

កាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចររករក្ោយររិយារ័នន, ោររក្ងាើត្ោរងារថ្មីៗរដនែមជូនររោជន, ោរធានាននូវសមធម៌សងគម, ោរក្លារអាំណាច 

និងសវ ័យភារោន់ដត្ក្រចើនដល់រដឋាលថ្នន ក់ក្រោមោត្ិ និងោរររងឹងអភិាលកិចចររស់សាែ រ័នរដឋ ដដលោកតាត ក្ធវើឱ្យគ្ាំលាត្ជីវភារ

រវាងអនកមាននិងអនករកោន់ដត្ខិ្ត្ជតិ្គ្នន គ្រួឱ្យកត្់សមាគ ល់រមួីយឆ្ន ាំក្ៅមួយឆ្ន ាំ។ ក្ទះរីោកនុងក្ដើមឆ្ន ាំ ២០២១ ក្នះ ក្សដឋកិចចររស់

រិភរក្លាកទាំងមូលរួមទាំងររះរាោណាចរកកមពុោលងដដរ ានរនតរងលលរ ះពាល់ក្ោយោររាត្ត្ាត្ននជាំងលឺៃូវដក្ងហើមធងន់ធងរកូវដី-១៩ 

(COVID-19), រាជរោឋ ភិាលកមពុោ ដដលមានរកសួង-សាែ រ័នពាក់រ័នធោក្សនធិោរ ានខ្ិត្ខ្ាំក្ោយយកចិត្តេកុោកខ់្ពស់ោអាេិ-

ភារកនុងោរររយុេធររឆ្ាំងេរ់សាា ត្់ និងលរ់រាំាត្់ ជាំងកឺ្នះឱ្យអស់រីររក្េសកមពុោ ក្ហើយរកសួងក្សដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ែុកា៏នោក់

ក្ចញនវូវធិានោរោរនតរនា រ់ ក្ដើមបីជយួសរមួល និងោត្រ់នែយលលរ ះពាល់ក្លើវិស័យសាំខាន់ៗមួយចាំននួដដលោជនាល់ក្សដឋកិចច 

កនុងក្គ្នលក្ៅរកាសែ ិរភារក្សដឋកិចច និងក្ធវើយា ងណាឱ្យក្សដឋកចិចកមពុោកនុង ឆ្ន ាំ២០២០ ក្នះ អាចសក្រមចាននូវកាំក្ណ្ើត្មួយសមរមយ ដដល

ោសាព នឈានក្ៅសក្រមចាននវូក្គ្នលក្ៅក្សដឋកិចចោត្ឆិ្ន ាំ២០៥០ដដលរាជរោឋ ភិាលានកាំណ្ត្់ចកខុ វិស័យោក់លាក់រួចោក្រសច។ 

តាមរយៈក្នះ រាជរោឋ ភិាលកមពុោាននងិកាំរុងរនតក្ធវើោរតាមោន រត្ួត្រិនតិ្យ និងវាយត្នមៃយា ងចាស់លាស់ក្លើោរអនវុត្ត

មុខ្ងារភារកិចចររស់រកសួង-សាែ រ័ននីមួយៗ សាំក្ៅរក្ងាើន និងរកាឱ្យាននូវររសិេធភារ និងស័កេិសិេធិភារននោរអនុវត្តកិចចោរងារ

ក្ោយានត្រមូវឱ្យមានររររាយោរណ៍្ោលៃូវោរអាំរីវឌ្ឍនភារ ននោរអនុវត្តោរងារររស់អងគភារខ្ៃួន ោររចាំដខ្ រត្មីាស ឆមាស 

៩ដខ្ នងិររចាំឆ្ន ាំ ក្ដើមបរីាជរោឋ ភិាលមានមូលោឋ នរិនិត្យរូកសរុរ តាមោន និងវាយត្នមៃសមិេធកមមោរងារ ននោរអនុវត្តក្គ្នល-

រាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយររស់រគ្រ់រកសួង-សាែ រ័ន ដដលរាជរោឋ ភិាលានោក់ក្ចញឱ្យអនុវត្តររករក្ោយររសិេធភារ និងលលិត្-

ភារខ្ពស់ ររមទាំងអាចេេួលាននូវរត័្ម៌ានរគ្រ់រជងុក្រោយសរមារ់ចត្់វិធានោរក្ោះរសាយ និងចត្់ដចងក្រៀរចាំដលនោរោរនត

ានទន់ក្រលក្វលា។ កនុងន័យក្នះ រកសួងក្សដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ែុ ក៏មិនខ្ុសគ្នន រីរកសួង-សាែ រ័នដនេ គ្ឺរត្ូវមានោត្រវកិចចរាយោរណ៍្រី

វឌ្ឍនភារ ននោរអនុវត្តក្គ្នលរាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយចាំននួរីរររស់ខ្ៃួនដដលរាជរោឋ ភិាលានររគ្ល់ជនូ គ្រឺរងងឹ និងរក្ងាើន

ររសិេធភារននោររគ្រ់រគ្ងក្សដឋកិចច និងអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ែ ុ និង២. ររងងឹនងិរក្ងាើនស័កាសិេធភារ និងររសិេធភារននោរ

រគ្រ់រគ្ងហិរញ្ញវត្ែសុាធារណ្ៈ និងរេរយសមបត្តិរដឋ អមក្ោយកមមវិធចីាំនួនរាាំជូនដល់រាជរោឋ ភិាលោររចាំលងដដរ និងដត្ងដត្ាន

ក្រៀរចាំរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររស់ខ្ៃួន និងានរញ្ជូនក្ៅេីសត ីោរគ្ណ្ៈរដឋមន្តនតយីា ងក្េៀងទត្ោ់ររចាំ។ 

រាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររចាំឆមាសេី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ររស់រកសួងក្សដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ែុ នក្រលក្នះរត្ូវានក្រៀរចាំ

ក្ ើងតាមរយៈោរររមូលធាត្ុចូលរីរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារ ននរគ្រ់អងគភារក្រោមឱ្វាេរកសួងក្សដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ែុ ដដលោ

ត្ួអងគអនុវត្តផ្កា ល ់យកមករិនតិ្យចងរកង និងក្ធវើអាេិភាវូរនយីកមមសរមួចសកមមភារធាំៗ ក្ោយទញយកចាំណ្ចុសាំខាន់ៗរញ្ចូលក្ៅ

កនុងកមម វិធ ី និងអនុកមមវិធី ោសមត្ែកិចចររស់អងគភារជាំនញរសរតាមក្គ្នលរាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយររស់រកសួង នឹងរងាហ ញអាំរី

សមិេធលលោរងារសាំខាន់ៗ ដដលអងគភារនីមួយៗានខ្ិត្ខ្ាំសក្រមចាននរយៈក្រល  ៦ដខ្ ឆ្ន ាំ២០២១ ក្នះ ររមទាំងរំក្លចអាំរីសូ-



ចនករដដលមិនទនស់ក្រមចានក្ដើមបីោមូលោឋ នរិនតិ្យ តាមោន វាយត្នមៃ និងររងឹងោរអនុវត្តរនតឱ្យោន់ដត្មានគ្ុណ្ភាររដនែម

ក្េៀត្។ ខ្ៃឹមសារកនុងដលនកនីមួយៗននរាយោរណ៍្ក្នះ រត្វូានក្រៀរចាំរណ៌្នោសមិេធលល នងិសកមមភារគ្នៃះឹៗ ដដលអងគភារសក្រមច

ាន ទាំងោរងារររចាំនថ្ង និងោរងារដកេរមង ់កនុងក្គ្នលក្ៅក្ធវើយា ងណាររមូលលតុាំរ័ត្៌មានឱ្យានក្រញក្លញ រគ្រ់រជុងក្រោយ និង

មានសារររក្យាជន៍រីរគ្រ់ដលនកគ្នាំរេទាំងអស់ររស់រកសួង សាំក្ៅរត្ួត្រិនិត្យតាមោន និងជាំរុញោររាំក្រញមុខ្ងារោក្សនធិោរ

ររស់រាជរោឋ ភិាល ក្លើក្រសកកមមដឹកនាំ នងិរគ្រ់រគ្ង វិស័យក្សដឋកិចចនិងហរិញ្ញវត្ែុក្ៅកមពុោឱ្យោន់ដត្មានររសិេធភារ និងស័កេិសិេធិ-

ភារខ្ពស់។ 



1 

 

១. ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

 ស្របតាមផែនការយទុ្ធសាស្តររថវិកា២០២១-២០២៣ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ,ុ សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី១. 

“ពស្ងងឹ នងិបសងកើនស្បរិទ្ធភាពននការស្រប់ស្រងសរដ្ឋរិច្ចនងិការអភិវឌ្ឍវិរ័យហិរញ្ញវត្ថ”ុ មានរមម វិ ីចំ្នួន០២ ស្ត្ូវបានដារ់ឱ្យអនុវត្រ 

សដ្ើមបីឈានសៅរសស្មច្សោលបំណងសោលនសោបាយសនេះ។ 

១.១. ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច 

ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នសោលនសោបាយ នងិអរគសលខា កិារដាឋ នរណៈរមមការែលតិ្ភាពសរដ្ឋរិច្ច

រមពុជា។ អរគនាយរដាឋ នសោលនសោបាយមានមុខងាររំខាន់ៗ  រែុងការសរៀបចំ្ និងតាមដានការអនុវត្រសោលនសោបាយ និងយទុ្ធ-

សាស្តររពារ់ពន័ធ វិរ័យសរដ្ឋរិច្ច នងិហរិញ្ញវត្ថ,ុ តាមដាន នងិវាយត្នមៃននិាែ ការសរដ្ឋរិច្ចជាត្ ិត្ំបន ់នងិពិភពសោរ រែងុរស្មតិ្ វិរ័យ ំៗ  

រូច្នាររមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ និងចូ្លរួមចំ្ផណររែុងការងារពារ់ព័នធដ្លក់ារសរៀបចំ្សោលនសោបាយ ពាណជិ្ជរមម និង

ហិរញ្ញវត្ថសុស្ៅស្បសទ្រ និងរិច្ចរហស្បត្ិបត្រិការរែុង វិរ័យហិរញ្ញវត្ថុ រែុងត្ំបន់ និងពិភពសោរ1។ រីឯអរគសលខា ិការដាឋ នរណៈរមមការ

ែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា  សតរ ត្សលើរិច្ចការរដ្ឋបាល នងិការងារបសច្ចរសទ្ររិរាស្សាវស្ជាវ រស្មាប់ោំស្ទ្រិច្ចដំ្សណើការរបរ់រណៈ

រមមការែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា។ ជាលទ្ធែលរែងុឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ អងគភាពទងំពីរបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពដូ្ច្មាន

រែុងរបាយការណ៍ខាងសស្កាម៖ 

• ែរល់មត្ិសោបល់សលើរបាយការណ៍ Moody's Investors service ររ ីពីការវិភារឥណទនស្បចំឆ្ែ ំ, របាយការណ៍

រិរាស្សាវស្ជាវរបរ់ AMRO ររ ីពីការស្បសមើលសមើលសលើសរដ្ឋរិច្ចរែុងត្ំបន់អាសា៊ា នបូរ ៣ រែងុឆ្ែ ំ២០២១, របាយ-

ការណ៍វឌ្ឍនភាពននផែនការររមមភាព ២០១៥-២០២០របរ់សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិរ័យឧរាហរមមរមពុជា

ឆ្ែ ំ២០១៥-២០២៥, សេចក្តីព្រាងសោលនសោបាយ េតពីីផលព្ររសោជន៍ដែលជាេក្តត នពុលនន RCEP មក្សលើក្មពុជា 

• ែដល់មត្ិសោបល់សលើរបាយការណ៍វាយត្នមៃបឋមបនាា ប់ពីរចិ្ចពិសស្ោេះសោបល់ស្បចំឆ្ែ ំ២០២០ ជាមួយរមពុជា និង

សរច្រដីផថៃងការណ៍ រដពីីយទុ្ធនាការចរវ់ា៉ារស់ាងំរហ័រ និងការោំស្ទ្សដាយសោលនសោបាយសារសពើពនធរនៃឹេះរស្មាប់

ការសងើបស ើងវិញននសរដ្ឋរិច្ចសៅរមពុជា  

• ែដល់មត្ិសោបល់ និងរំណួរពារព់័នធនឹងសរច្រដីស្ពាងរបាយកាណ៍វាយត្នមៃែលប៉ាេះពាលផ់ែែរសរដ្ឋរិច្ច នងិរងគមនន

បស្មាមសោច្រ នងិការបិទ្ខាប់ស្បសទ្រ សរៀបចំ្សដាយ UNDPនងិសរច្ររីស្ពាង រដ ីពផីែនការសមអភិវឌ្ឍន៍សទ្រច្រណ៍សខត្រ

សរៀមរាបឆ្ែ ំ២០២១-២០៣៥ ស្ពមទងំឯរសាររបរ់ នាោរពិភពសោរ ររ ីពយីុទ្ធសាស្តររ សឆ្ព េះសៅសលើររការស វើពិពិ-  

 រមមរសំណើនសរដ្ឋរិច្ចស្បសទ្ររមពុជា 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទនររ ីពីការសរៀបចំ្សោលនសោបាយអាររពិសររ 

• សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងឯរសារសោលនសោបាយសារសពើពនធជ្ំរញុការសស្បើស្បារ់រថយនរភាត្របរិសាថ ន ២០២១-២០៣០ 

• សរៀបចំ្ស្បធានបទ្រស្មាប់រិច្ចពិភារាជាមួយនដ្រពូារព់័នធ រស្មាប់ការសរៀបចំ្ផែនការសារ រសរដ្ឋរិច្ចស ើងវិញសស្កាយ

 វិបត្រិរូវដី្-១៩ 

• ែរល់មត្ិសោបល់ផែនការររមមភាព រស្មាប់អនុវត្រសោលបំណងចំ្នួន៣ រែុងចំ្សោម២៣ ននរត្កិារញ្ញញ ពិភព

សោរររ ីពីសទ្រនរស្បសវរន៍សដាយរុវត្ថភិាព សរៀបរយ នងិស្របច្ាប់ 

• េិក្ាយនតក្តរពនធសលើក្តររឹតតបិតក្តរនាំចូលអាយកុ្តលននរថយនត ដែលសរៀរចាំសោយព្រក្េួងររសិ្ថា ន 

 
1 មាស្តា ១៤ថមី ននអនុស្រឹត្យសលខ៧៥ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី២៥ ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១៧ រដ ីពកីារផររស្មួលអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និង

ការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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• បានដឹ្រនំាសរៀបចំ្ស្របខណឌ សោលនសោ-

បាយសរដ្ឋរិច្ច និងរងងគមឌ្ីជ្ីខលរមពុជា

២០២១-២០៣៥ នងិស្ត្ូវសបាេះែាយរែុងផខ

ឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១ 

• សរៀបចំ្របាយការណ៍ជ្ូន រសមរច្អគ្គមហា

សេនបត្សីត្សជា ហ៊ានុ ផរន នាយររដ្ឋមស្តនរ ី

សលើការអនុវត្រអនុស្រឹត្យររ ីពីទ្នំិញជាប់

រស្មិត្រំណត្ ់និងទ្ំនិញហាមឃាត្ ់

• សរៀបចំ្លិខិត្ជ្នូ រសមដច្អរគមហាសរនាបត្ ី

សត្សជា ហ៊ានុ ផរន នាយររដ្ឋមស្តនរី រដ ពីីសរច្ររីស្ពាងស្របខណឌ សោលនសោបាយមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ចនិងសោលនសោបាយ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រស្មាប់ការសរៀបចំ្ច្ាប់រដ ីពីហិរញ្ញវត្ថរុស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ ២០២២ 

• សរៀបចំ្របាយការណ៍រស្មាប់ស្របខណឌ មា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០២២-២០២៤និងសរៀបចំ្ផររស្មួល

សរច្ររីស្ពាងឯរសារទ្រសនាទនររ ីពកីាររិរាសលើសោលនសោបាយអាររពិសររ 

• បញ្ចប់ការរិរាស្សាវស្ជាវបឋមសលើស្បធានបទ្វិរ័យថាមពលសៅស្បសទ្ររមពុជា និងបញ្ចប់សរច្ររីស្ពាងរបាយការណ៍

ស្ត្ួត្ពិនតិ្យការអនុវត្រយទុ្ធសាស្តររ សរៀរររចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣ ស្បចំឆ្ែ ំ២០២០  

• បញ្ចប់ការវាយត្នមៃសលើឯរសារសរែ ើរំុការសលើរទ្ឹរចិ្ត្រពនធសលើវរ័ិយដំ្ស ើងរថយនររបរ់ស្រុមហ៊ាុន Daehan Cambodia  

• បញ្ចប់ការរិរាស្សាវស្ជាវបឋមសលើស្បធានបទ្វិរ័យថាមពលសៅស្បសទ្ររមពុជា  

• សរៀបចំ្របាយការណ៍រស្មិត្បសច្ចរសទ្រពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្រហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈពាររ់ោរ លឆ្ែ ំ នងិការបា៉ា ន់

សាម នរស្មាប់ឆ្ែ ំ ២០២១ 

• សរៀបចំ្របាយការណ៍ររង់ដារថតិ្ិហិរញ្ញវត្ថុរដាឋ ភិបាល ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១,ច្ងស្រងទ្ិនែន័យទ្ីែាររែងុស្រុរ និងអនររ-

ជាត្ ិស្បចំផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១,ច្ងស្រងនថៃទ្ំនិញរំខាន់ៗសលើទ្ីែាររែងុស្រុរ ស្ត្ឹមផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១,ច្ងស្រងនថៃ

ទ្ំនិញរំខាន់ៗសលើទ្ីែារអនររជាត្ិ ស្ត្ឹមផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១,ច្ងស្រងនថៃសស្បងលររ់ាយរបរ់រមពុជា ស្ត្ឹមផខឧរភា 

ឆ្ែ ំ២០២១,និងច្ងស្រងនថៃសស្បងលររ់ាយតាមបោរ ស្បសទ្រអាសា៊ា ន ស្ត្ឹមផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១ 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយ័រស្មាប់ Flash Report សទ្រច្រណ៍ និងវិនិសោរ ឯរជ្ន, នងិរំណង់, ទ្ិនែនយ័និនាែ ការសរដ្ឋ-

រិច្ច-រងគម, ទ្ិនែន័យរនារសន៍នថៃទ្ំនិញ និងសរវារមម និងទ្ិនែនយ័រថ ិត្ិទ្ំហំពាណិជ្ជរមមអនររជាត្ិ, ទ្ិនែន័យរំណង់, វិនិសោរ

, ឧរាហរមម និងរិបបរមម, អស្តាបរូរស្បារ់ជាត្ិ និងអនររជាត្ិ, ផរ៉ាថាមពល, ររិរមមស្ត្ឹមផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១ 

• ពិភារា និងអនុម័ត្សលើវធិាននីត្ិវ ិី រស្មាប់រណៈរមាម  កិារច្ស្មុេះបសោរ េះអារនែ RCEP 

• បានសរៀបចំ្រិកាា សាោរសាងរមត្ថភាពរស្មាប់សលខា ិការដាឋ ន NTR នងិ NTM សតរ ត្សលើការស វើចំ្ោត្់ថាែ រ់នន

 វិធានការមិនផមនពនធ ផដ្លបានស្បស្ពតឹ្រសៅរែុងផខមររា ឆ្ែ ំ២០២១ រនៃងមរ 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយ័ពាណជិ្ជរមមរស្មាប់ DPM Database,ទ្ិនែន័យពាណិជ្ជរមមរសងាបជ្នូថាែ រ់ដឹ្រនំា,ទ្ិនែន័យនំា

សច្ញររិែលសស្ៅស្បព័នធជ្នូថាែ រ់ដឹ្រនំា និងសរៀបចំ្ស្របខណ័ឌ រថ ិត្ិសរដ្ចរិច្ចនិងហិញ្ញវត្ថថុាែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយ័ពកីារនំាសច្ញ-នំាចូ្ល, រនារសន៍នថៃទ្នំិញសស្បើស្បារ់នងិសរវរមម, ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ, សភញៀវ

សទ្រច្រអនររជាត្ិ, និងរំណង ់ជ្ូន IMF 
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• សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងឯរសារទ្រសនទន សលើអនុស្រុមការងារទ្ទ្លួបនាុរតាមដាន ស្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមៃការអនុវត្រ

 វិធានការណ៍ គសោលនសោបាយជ្ំនយួរងគម សដ្ើមបោំីពារស្បជាពលរដ្ឋផដ្លរងសស្ោេះ គរងែលប៉ាេះពាល់ ៃន់ ៃរពីជ្ងំឺ

រូវដី្-១៩ រែុងស្ពឹត្រកិារណ៍ ២០ រុមភៈ ២០២១ 

• ច្ងស្រង និងវិភាររថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរស្មាប់ជាធាត្ុចូ្លរែុង Flash report, Bulletin និង MEF info database 

• សរៀបចំ្របាយការណ៍លទ្ធែល ររ ីពីរិច្ចស្បជ្ុំសបើររមមវិ ីសបរររមមជ្នំយួបសច្ចរសទ្ររស្មាប់រថ ិត្ហិិរញ្ញវត្ថុរដាឋ ភិបាល

រមពុជា 

• សរៀបចំ្របាយការណ៍លទ្ធែលរដ ីពីរិច្ចស្បជ្ុំសដ្ើមបីពិនិត្យ និងពិភារាសលើរបាយការណ៍បឋម រែងុការសរៀបចំ្ស្របខណឌ រួម 

ផែនទ្ីបងាា ញែៃូវ និងផែនការររមមភាពរស្មាប់សដាេះស្សាយចំ្ោយរររាេះ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រសងាប ររពីីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្រសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិរ័យឧរាហរមមរមពុជារស្មាប់

រយៈសពល៦ឆ្ែ ំ (ឆ្ែ ំ២០១៥-២០២១)  

• បានសរៀបចំ្រសស្មាងររពីីបច្ច័យននភាពស្បរួត្ស្បផជ្ងទ្ីែារ ផរវងយល់អំពកីារបរាជ្័យទ្ីែារសលើែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច និង

ភាពស្បរតួ្ស្បផជ្ងសៅរមពុជា” មានសោលបំណងសដ្ើមបី រ. ស្បមូលទ្ិនែន័យ សដ្ើមបីវារ់ផវង និងវភិារសលើភាពស្បរតួ្

ស្បផជ្ងទ្ីែារ នងិែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច, ខ. រិរា និងវភិារអំពីបច្ច័យននភាពបរាជ្័យទ្ីែារសលើឧរាហរមមែលិត្រមម

រែុងស្រុរ, ត្ំណភាជ ប់សឆ្ព េះសៅកាន់ស្បភពែលតិ្រមម នងិែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច នងិ រ. ជ្ំរុញការស្បរួត្ស្បផជ្ងរុច្រតិ្ 

សឆ្ព េះសៅរសស្មច្បាន សរដ្ឋរចិ្ចរែុងស្បព័នធ 

• បានសរៀបចំ្រសស្មាងររពីីឥទ្ិធពលននការែរលស់រវាសាធារណៈសលើែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច និងភាពស្បរតួ្ស្បផជ្ងសៅរមពុជា

មានសោលបំណងសដ្ើមបី រ. រិរា វភិារ និងវាយត្នមៃអពំីរ័ររិរិទ្ធភាព ននអភិបាលរចិ្ច និងស្បត្ិបត្រិការរែងុការែរល់  

សរវាសាធារណៈ រែងុស្របខណឌ ែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច នងិ ខ. ែរល់យ់ុទ្ធសាស្តររ  នងិផរវងរររំរូ រស្មាប់រណនា និងវារ់

ផវងែលិត្ភាពសរវាសាធារណៈ 

• បាននងិរពំុងសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងសោលនសោបាយជាត្ិររពីីែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា ឆ្ែ ំ២០២២-២០២៦។  

១.២. ការអភិវឌ្ឍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថ,ុ នយិ័ត្រររណសនយយ នងិរវនរមម នងិអរគសលខា-      

 ិការដាឋ នស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគម។អរគនាយរដាឋ នឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថមុានមុខងាររែុងការស្រប់ស្រង និងស្ត្ួត្ពិនិត្យទ្ែីារ និង

សាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ អាជ្ីវរមមភាែ ល់ស្រប់ស្បសភទ្ អាជ្ីវរមមអច្លនស្ទ្ពយនងិចូ្លរួមស្បឆំ្ងការរមាា ត្ស្បារ ់នងិហិរញ្ញបបទនសភរវរមម2។ 

និយ័ត្រររណសនយយ និងរវនរមម បំសពញសបរររមមស្រប់ស្រងអភិវឌ្ឍវិរ័យរណសនយយនិងរវនរមម។ រស្មាប់អរគសលខា កិារដាឋ ន

ស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគមវញិ បំសពញមុខងារជាសរនា កិារសោលនសោបាយ និងបសច្ចរសទ្ររបរ់ស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគម។ 

ជាលទ្ធែល អងគភាពទងំ៣ បានអនុវត្រនងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

១.២.១. វសេយ ធានារ៉ា បរ់ង និងសោធន 

• បាននឹងរពំុងវិភារសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថផុដ្លបានស វើរវនរមមស្បចំឆ្ែ ំ២០២០ របរ់ស្រុមហ៊ាុនធានារា៉ាប់រង 

• បាននងឹរពំុងពិនិត្យ  និងែដល់សោបល់សលើររណីស្រុមហ៊ាុនសជ្ើងសារធានារា៉ាប់រង សរែ ើរំុអនុសស្ោេះចំ្សពាេះការមិនបានបង់

ពនធអាររសលើត្នមៃបផនថម សលើរនស្មសជ្ើងសារពកីារលរ់ែលតិ្ែលធានារា៉ាប់រងរនៃងមរ និងសរែ ើរំុសលើរផលងការតរ

ពិន័យពីអរគនាយរដាឋ នពនធដារ 

 
2 មាស្តា ៤៨ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ  
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• សរច្ររីស្ពាងអនុស្រតឹ្យររពីីការធានារា៉ាប់រង ស្ត្ូវបានដារ់ឆៃងរិច្ច-

ស្បជ្ុំអនររស្ររួងរស្មិត្បសច្ចរសទ្រចំ្នួន២សលើរនងិបានស្បជ្ុឆំៃង

រត្ិច្ាប់ជាមួយស្ររួងយុត្រ ិម៌។ សរច្ររីស្ពាងអនុស្រឹត្យសនេះនឹង

ឆៃងរិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមាម ការសោលនសោបាយសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញ

វត្ថុបនរសទ្ៀត្ 

• សរច្ររីស្ពាងអនសុ្រតឹ្យររពីកីារធានារា៉ាប់រងខាែ ត្ត្ូច្ ស្ត្ូវបានពិភា-

រាជាមួយជ្នំាញការ World Bank នងិ ADB នងិររធាត្ុចូ្លបផនថម

សដ្ើមបីបំសពញបផនថមចំ្ណចុ្ខវេះខាត្ 

រិច្ចស្បជ្ុំអនររស្ររួងសលើសរច្ររីស្ពាងអនុស្រឹត្យររ ីពីការធានារា៉ាប់រង 

នារសរៀលនថៃរុស្រ ១០សរាច្ ផខបុរស ឆ្ែ ំជ្ូត្ សទរ័រព.រ ២៥៦៤ ស្តូ្វនឹងនថៃទ្ី០៨ ផខមររា ឆ្ែ ំ២០២១  

• សរច្ររីស្ពាងស្បការររពីកីារែរល់អាជាញ បណណជ្ូនស្រឹេះសាថ នធានារា៉ាប់រង ស្ត្ូវបានដារ់ឆៃងរិច្ចស្បជ្ុំពិសស្ោេះសោបល់

ជាមួយវិរ័យឯរជ្ន 

• សរច្ររីស្ពាងស្បការររពីីលតាបស្ត្ធានារា៉ាប់រងោនយនរ បានសរៀបចំ្ស្ត្ឹមរស្មិត្ជ្នំាញ 

• បានចូ្លរួមវរគបណរុ េះបោរ លតាមស្បព័នធអនឡាញររ ីពីការធានារា៉ាប់រងសលើហានិភ័យអាការធាត្ុ  

• បាន និងរំពងុរិរាស្សាវស្ជាវ ស្បមូលធាត្ុចូ្លសែសងៗ សដ្ើមបីសរៀបចំ្សរររីស្ពាងស្បការររ ីពី វិធាន  និងនីតិ្វិ ីននការ

ទមទរ  និងទ្ូទត់្រំណងននរិច្ចរនាធានារា៉ាប់រង។ 

១.២.២. វសេយ ទផី្សារ និងោថ បយនហិរញ្ញវត្ថុ 

• បានសរៀបចំ្ស្បជ្ុំតាម online ររពីីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្រយទុ្ធសាស្តររជាត្ិបរោិប័នែហិរញ្ញវត្ថឆុ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ 

• ែរល់វិញ្ញញ បនបស្ត្ចុ្េះបញ្ជ ីបរ នបាលរិច្ចជ្នូ ស្រុមហ៊ានុស្តររងហ់លូ ស្តារ  ីឯ.រ 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពិនិត្យបផនថមសលើសរច្ររីស្ពាងស្បការររ ីពីការសរៀបចំ្ និងស្បស្ពឹត្រសៅននបរ នបាលរិច្ចជាមួយ

ជ្ំនាញការរបរ់ DFDL/ADB  

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីការសស្បើស្បារ់មូលនិ ិស្ទ្ស្ទ្ង់ និងអភិវឌ្ឍន៍វិរ័យររិរមមស្បចំឆ្ែ ំ២០២០ 

• បានរិច្ចស្បជ្ុំជាមួយ ADB សលើស្បធានបទ្ររ ីពីDigital plate forms and Cambodia’s Post-Covid-19 

Economic Recovery 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងស្បការររ ីពីការបផនថមសដ្ើមទុ្ន ជូ្ន នាោរអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ និងររិរមម  

• បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពិភារាការងារជាមួយជ្ំនាញការរបរ់វិទ្ាសាថ នស្សាវស្ជាវណូមូរា៉ា ររ ីពីលទ្ធែលននការរិរា

សលើការសបាេះែាយមូលបស្ត្រដ្ឋសៅរមពុជា  

• បានសរៀបចំ្លិខិត្សោរពជ្ូន ADB ររ ីពីការសរែ ើរំុពនាសពលែរល់ Compliance Document 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីវឌ្ឍនភាពពារ់ព័នធនឹងការអនុវត្រផែនការររមមភាពការងារសៅរែុងអនុរមមវិ ីទី្៣ នន

រមមវិ ីអភិវឌ្ឍបរិោប័នែវិរ័យហិរញ្ញវត្ថុ របរ់ ADB 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រស្មាប់សស្ត្ៀមសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំរដ្ឋមស្តនរីហិរញ្ញវត្ថុអាសា៊ា នសលើរទ្ី២៦ រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២។ 

១.២.៣. វសេយ អាជីវកម្មភ្នា ល់ និងគ្បឆាំងការេម្អា ត្គ្ាក់ និងហិរញ្ញបបទានសភរវកម្ម 

• បានបនររុពលភាពអាជាញ បណណជាបសោណ េះអារនែ របរ់ស្រុមហ៊ាុនមួយចំ្នួន 
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• សច្ញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្សបាេះពុមពបផនថម សឆ្ែ ត្សការចំ្នួន៤ស្បសភទ្របរ់ ស្រុមហ៊ាុនមួយ និងសច្ញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្នំាចូ្ល

នូវមា៉ា រីុនផលបងរបរ់ការីុណូមួយ 

• បានស្សាវស្ជាវ តាមដានការីុណូ និង ស្រុមហ៊ាុន សឆ្ែ ត្- ូត្ូ ស វើអាជ្ីវរមមខុរច្ាប់ផដ្លែសពវែាយតាមរយៈសរហ-

ទ្ំព័រសែសងៗ,បោរ ញរងគម Facebook, រមមវិ ីរែុងទូ្ររ័ពានដ្មួយចំ្នួន  និងការីុណូអនឡាញ 

• រិត្ស្តឹ្មដំ្ោច់្ឆមារទី្១ ឆ្ែ ំ២០២១ ច្ំណូលស្បមូលបានពីកាត្ពវរិច្ចការីុណូររុបចំ្នួន ៣៤៧,១៦៤.៦៧ដុ្ោៃ រ

អាសមរិរ សរម ើនឹង ១,៤០៧.៧៣ោនសរៀល សរម ើនឹង ០.៧១%ននផែនការ។ រីឯចំ្ណូលស្បមូលបានពីនថៃអាជាញ បណណកា

រីុណូមានចំ្នួន៣,៥១០,០០០ដុ្ោៃ រអាសមរិរ សរម ើនឹង ១៤,២៥១.៦៦ោនសរៀល សរម ើនឹង ១៩៧.១៥%ននផែនការ 

• រិត្ស្ត្ឹមដំ្ោច់្ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលស្បមូលបានពីវិរ័យសឆ្ែ ត្- ូត្ូររុបចំ្នួន ២,៧៩៦.៧៣ោនសរៀល រែុង

សនាេះស្បមូលបានពីកាត្ពវរិច្ចស្បចំផខចំ្នួន ២,០៦៦.៧៣ោនសរៀល សរម ើនឹង ៦៥.៨៨%ននផែនការ ស្បមូលបានពីនថៃ

អាជាញ បណណ និងែលពកីារបសងកើត្រហស្ោរចំ្នួន ៧៨០ោនសរៀល និងទ្ឹរស្បារ់តរពនិ័យចំ្នួន២០ោនសរៀល ដូ្ច្មាន

បងាា ញរែុងស្កាហវិររសងាបខៃីខាងសស្កាម៖ 

 

• សច្ញលិខិត្ជ្នូដំ្ណឹងររពីកីារែរល់ឯរសារបផនថមរស្មាប់ស វើអាជាញ បណណការីុណូសៅស្រងុសបា៉ាយផប៉ាត្ សខត្របនាា យមានជ្យ័ 

• សច្ញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្នំាចូ្លរនៃឹរសឆ្ែ ត្សការចំ្នួន៣ស្បសភទ្របរ់ស្រុមហ៊ាុនមួយ 

• បានសច្ញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្សបើរដំ្សណើរការអាជ្ីវរមមសឆ្ែ ត្- ូត្ូ របរ់ស្រុមហ៊ាុនមួយ 

• បានសច្ញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ឱ្យតា រដំ្សណើរការអាជី្វរមមសឆ្ែ ត្សការចំ្នួន ១០ស្បសភទ្ របរ់ស្រុមហ៊ាុនមួយ 

• បានជ្ូនដំ្ណឹងររ ីពីការែរល់លរាណៈបសច្ចរសទ្រសឆ្ែ ត្- ូត្ូ៥ខាង់ របរ់ស្រុមហ៊ាុនមួយ និងលិខិត្ជ្ូនដំ្ណឹងររ ីពីការ

ែរល់ឯរសារបផនថមរស្មាប់ស វើអាជាញ បណណសឆ្ែ ត្ចំ្នួន១ស្រុមហ៊ាុន។ 

  ១.២.៤. វសេយ អាជីវកម្មអច្លនវត្ថុ បញ្ច ាំ និងគ្ាត្សិភ្នរសោ អនុបបទាន 

• បានពិនិត្យសលើការសរែ ើរំុអាជាញ បណណ និងវិញ្ញញ បនបស្ត្វិជាជ ជ្ីវៈ តាមស្បព័នធ CAMDX 

• បានចុ្េះស្ត្ួត្ពិនិត្យសលើការអនុវត្រកាត្ពវរិច្ចតាមសរៀវសៅបនាុរ និងលរាខណឌ ននអាជាញ បណណរបរ់ ស្រុមហ៊ាុនវាយត្នមៃ 

និងភាែ រ់ងារអច្លនវត្ថុសៅសខត្ររំពត្  

• បានសរៀបចំ្ទ្ិនែន័យពារ់ព័នធនឹងវិរ័យអភិវឌ្ឍអច្លនវត្ថុតាមការសរែ ើរំុរបរ់មូលនី ិរូបិយវត្ថុអនររជាតិ្  

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំ ររ ីពីការស ើវរវនរមមជាមួយស្រុមការងាររណៈស្បត្ិភូននអរគនាយរដាឋ នរវនរមមនែារែុងតាម

ស្បព័នធអនឡាញ 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពិភារា ររ ីពីសាថ នភាពវិរ័យអច្លនវត្ថុសៅរមពុជាតាមស្បព័នធអនឡាយ 

1,407.73

14,251.66

2,796.73 

ច្ាំណលូេរុបគ្បម្ូលាន

ច្ំណូលកាត្ពវរិច្ចការុីណូ ច្ំណូលនថៃអាជាញ បណណការុីណូ ច្ំណូលររុបសឆ្ែ ត្- ូត្ូ

ឯរតា៖ ោនសរៀល
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• បានស្បជ្ុំពិភារា ររ ីពីការសរៀបចំ្សោលនសោបាយសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់សលើវិរ័យអាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍលំសៅឋាន

សដាយសារជ្ំងឺរូវីដ្-១៩ 

• បានស វើលិខិត្ជ្ូនដំ្ណឹងដ្ល់រសស្មាងអភិវឌ្ឍលំសៅឋានចំ្នួន ០៤ រសស្មាងឱ្យមរដារ់ពារយសរែ ើរំុអាជាញ បណណអភិវឌ្ឍ

លំសៅឋាន ពីស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  

• បានសរៀបចំ្រិកាា សាោែសពវែាយររ ីពីច្ាប់ និងការអនុវត្រកាត្ពវរិច្ចស្បឆំ្ងហិរញ្ញបបទនដ្ល់ការរីរសាយភាយ

អាវុ មហាស្បល័យតាមរយៈស្បព័នធអនទ្ាញ ស្រុមហ៊ាុនស្បរបសរវារមមវាយត្នមៃ និងភាែ រ់ងារអច្លនវត្ថុ 

• បានសរៀបចំ្រិកាា សាោែសពវែាយតាមស្បព័នធអនឡាញ រដ ីពីច្ាប់និងការអនុវត្រកាត្ពវរិច្ចស្បឆំ្ងហិរញ្ញបបទនដ្ល់

ការរីរសាយភាយអាវុ មហាស្បល័យសៅនថៃទី្៩ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១ 

• សរៀបចំ្រិកាា សាោែសពវែាយតាមស្បព័នធអនឡាញររ ីពីច្ាប់និងការអនុវត្រកាត្ពវរិច្ចស្បឆំ្ងហិរញ្ញបបទនដ្ល់ការរីរ

សាយភាយអាវុ មហាស្បល័យ សៅនថៃទី្០៩ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១។ 

១.៣. ការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍវសេយ រណសន យនងិេវនកម្ម 

• រិច្ចការស្ត្ួត្ពិនិត្យ នងិស វើបច្ចុបបនែភាព 

o ទ្ិនែន័យអងគការផដ្លបានដារស់រែ ើរំុសលខអត្ររញ្ញញ ណរមមថមី សហើយមានឯរសារភាជ ប់ស្ត្មឹស្ត្ូវចំ្នួន១១ នងិ

ទ្ិនែ័យចរ់មានចំ្នួន២៨ រែងុសនាេះអងគការច្ំននួ១១ មានឯរសារភាជ ប់ស្ត្ឹមស្ត្ូវ នងិចំ្នួន ១៧អងគការសទ្ៀត្ផដ្ល

ពុំមានឯរសារភាជ ប់ស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

o បានស្រង់នូវទ្ិនែនយ័ពត័្ម៌ានរហស្ោរផដ្លបានដារព់ារយសរែ ើរំុការពនា សពលរែុងការបញ្ចប់ការងារស វើរវ- 

នរមមឯររាជ្យ និងសបាេះែាយមត្ិរវនរមមរស្មាប់ ឆ្ែ ំ២០២០ 

o សរៀបចំ្សរច្ររីជ្នូដំ្ណឹងររពីពីារយសរែ ើរំុតៃ រ់បរូរការិយបរិសច្េទ្រណសនយយ រស្មាប់រហស្ោរ 

o បច្ចុបបនែភាពទ្ិនែន័យស្រុមហ៊ាុនស្បរបវជិាជ ជ្ីវៈរវនរមម មានរុពលភាពច្ំនួន៤១ ស្រុមហ៊ានុ និងស្រុមហ៊ាុនស្បរប

 វិជាជ ជ្ីវៈរណសនយយមានរុពលភាពចំ្ននួ៥ស្រុមហ៊ាុន នងិស វើបច្ចុបបនែភាពស្រុមហ៊ាុនស្បរបវិជាជ ជ្ីវៈរវនរមមមិន

មានរិទ្ធិែរល់សរវាច្ំននួ ២ស្រុមហ៊ាុន និងបច្ចុបបនែភាពស្រមុហ៊ាុនស្បរបវជិាជ ជ្ីវៈរវនរមមផដ្លែុត្រុពលភាព

ចំ្នួន ១ស្រុមហ៊ានុ 

o បច្ចុបបនែភាពរិទ្ធិចុ្េះហត្ថសលខាសលើរបាយការណ៍រវនរមមរបរ់រវនររ ជាជ្នបរសទ្រចំ្នួន ៣៨រូប និងរវន

រររញ្ញជ ត្ិផខមរចំ្នួន ៤៤រូប នងិបច្ចុបបនែភាពរិទ្ធិចុ្េះហត្ថសលខាសលើរបាយការណ៍រណសនយយរបរ់រណសនយយររ

ជាជ្នបរសទ្រចំ្ននួ៤របូ នងិរណសនយយរររញ្ញជ ត្ិផខមរចំ្ននួ១ រូប 

o សច្ញលិខិត្ជ្នូដំ្ណឹងររ ីពកីារែុត្រុពលភាពននការស្បរបវជិាជ ជ្ីវៈរណសនយយនិងរវនរមមចំ្ននួ៣ស្រុមហ៊ាុន 

o បានសរៀបចំ្រិកាា សាោររ ីពកីារែសពវែាយលទ្ធែលននការស្ត្តួ្ពិនតិ្យរុណភាពរវនរមម រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០  

តាមស្បព័នធអនឡាញ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍លទ្ធែលបូរររុប ននការច្ុេះស្ត្តួ្ពិនតិ្យរុណភាពរវនរមមរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០១៧- ២០២០  

• រិច្ចការច្ាប់ 

o បានែរល់សោបល់សលើទ្ស្មង់នងិរត្ិច្ាប់ ស្បការររពីីការដារ់ឱ្យអនុវត្រររង់ដារណសនយយសាមញ្ញរមពុជា  

o បានសរៀបចំ្ឯរសារស្សាវស្ជាវពារព់័នធនឹងរិទ្ធ នងិកាត្ពវរចិ្ចរបរ់អែរជ្ំរេះបញ្ជ ី ពីច្ាប់ររ ីពីរហស្ោរពាណិជ្ជ-

រមម ច្ាប់ររ ីពីរសយ័ ន និងច្ាប់ររ ីពីស្រេឹះសាថ ន នាោ នងិហរិញ្ញវត្ថ ុ

o បានសរៀបចំ្សរច្រដសី្ពាងស្បការរដ ីពីវិធាន និងនីត្ិវ ិីននការសដាេះស្សាយបណដ ឹងត្វា៉ា ចំ្សពាេះសរច្ររីរសស្មច្ពិន័យ

អនដរការណ៍ និងសរច្រដីស្ពាងស្បការយនរការ ផបបបទ្និងនីត្ិវ ិីសដាេះស្សាយវវិាទ្រណសនយយ និងរវនរមម   

o បានែរល់សោបល់សលើទ្ស្មង់នងិរត្ិច្ាប់ សលើសរច្ររីរសស្មច្ររ ីពីការសរែ ើរំុចុ្េះសឈាម េះជារណសនយយររជ្នំាញអា

សា៊ា ន នងិរណសនយយជ្នំាញបរសទ្រ 
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o សរច្ររីជ្ូនដ្ំណឹង ការស វើរមាហរណរមមរបរ់និយត័្រររណសនយយនងិរវនរមម ជ្ូនសៅកានរ់ណៈរមាម  កិារ

រស្មបរស្មួលរណសនយយររអាសា៊ា នជាភាសាអង់សរៃរ បានសរៀបចំ្រួច្រាល់  

o Assessment Statement របរ់ស្បសទ្ររមពុជារែុងការអនុវត្ររិច្ចស្ពមសស្ពៀងទ្ទ្លួសាគ ល់អញ្ញមញ្ញ ននសរវា

រណសនយយ ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្  

• រិច្ចការបសច្ចរសទ្រ 

o រិច្ចស្បជ្ុំសដ្ើមបីពិនតិ្យ និងពភិារាសលើសរច្ររសី្ពាងយុទ្ធសាស្តររររ ីពីការអនុវត្រររង់ដារណសនយយសាធារណៈរមពុ

ជាមូលដាឋ នបងគរឆ្ែ ំ ២០១៩-២០៣១ និងផែនការររមមភាពលមាិត្រស្មាប់ដំ្ោរ់កាលទ្ី២៖ រណសនយយមូល

ដាឋ នសាច់្ស្បារ់ផររស្មួលស្ត្ូវបានសរៀបចំ្តាមស្បព័នធអនឡាញ ជាមួយអែរជ្នំាញការ IMF និងសាថ ប័នពារ់ពន័ធ 

o រិច្ចស្បជ្ុំបសច្ចរសទ្រសដ្ើមបីពិនតិ្យសលើ របាយការណ៍ជ្ំនួយបសច្ចរសទ្រ៖ អនុសោមភាពតាមររង់ដារណសនយយ

អនររជាត្ិរស្មាប់វិរ័យសាធារណៈមូលដាឋ នសាច់្ស្បារ់ និងផែនទ្ីបងាា ញែៃូវ សដ្ើមបសីឆ្ព េះសៅការអនុវត្រររង់ដា

រណសនយយអនររជាត្ិរស្មាប់វរ័ិយសាធារណៈ មូលដាឋ នបងគរ - ដំ្ោរ់កាលទ្ី២៖ រណសនយយមូលដាឋ នសាច់្

ស្បារ់ផររស្មួល ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្។ 

១.៤. កិច្ចគាំពារេងគម្ 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនទន ររ ីពកីារបសងកើត្ផែនការររមមភាពរួម រស្មាប់ការផររស្មលួស្របខណឌ ននការស្រប់ស្រង 

និងអនុវត្ររមមវិ ីែរល់អាហារតាមសាោសរៀន សដាយសស្បើស្បារ់ររិែលរែងុរហរមន៍រស្មាប់ការអនុវត្ររមមវ ិីសៅឆ្ែ ំ

២០២២  

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីរសស្មច្ ររពីីយនរការ និងនីត្ិវ ិីនន

ការអនុវត្រវធិានការសោលនសោបាយអនររារមន៍ជ្នំួយ

រងគមរបរ់រាជ្រដាឋ ភិបាល សដ្ើមបីោំពារស្បជាពលរដ្ឋ 

ផដ្លរងសស្ោេះគរងែលប៉ាេះពាល់ ៃន់ ៃរ ពជី្ងំរឺូវដី្-១៩ 

រែុងស្ពឹត្រកិារណ៍ ២០ រុមភៈ ២០២១ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍សោរពជ្ូន រសមរច្សត្សជា

នាយររដ្ឋមស្តនរ ី ររ ីពលីទ្ធែលននការសរៀបចំ្អនុវត្ររមម

 វិ ីជ្នំយួរងគមជាសាច់្ស្បារ់សស្កាយសពលបិទ្ខាប់ 

រស្មាប់ស្បជាពលរដ្ឋ និងស្រសួារស្បជាពលរដ្ឋមានការលំបារផែែរជ្ីវភាព, ស្បជាពលរដ្ឋ និងស្រសួារស្បជាពលរដ្ឋ

ផដ្លមានអែរឆៃងជ្ងំរឺូវដី្-១៩ និងមានការលំបារផែែរជ្ីវភាព និងស្រសួារស្បជាពលរដ្ឋផដ្លមានអែរសាៃ ប់សដាយសារ

ជ្ំងរឺូវដី្-១៩ រែុងស្ពតឹ្រិការណ៍ ២០ រុមភៈ ២០២១ 

• បានសរៀបចំ្នីត្ិវ ិី និងសែារថវកិាជ្នូស្ររួងរងគមរិច្ច អត្តី្យុទ្ធជ្ន និងយុវនីត្ិរមបទរស្មាប់អនុវត្ររមមវិ ីឧបត្ថមភ

សាច់្ស្បារជ់្ូនស្រួសារស្រសី្រ នងិងាយរងសស្ោេះ រែងុអំ ុងសពលស្បយុទ្ធនឹងជ្ងំ ឺរូវដី្-១៩ ស្បចំផខ 

• បានបនរសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងអនុស្រតឹ្យររ ីពកីារស្រប់ស្រង នងិការស្ត្តួ្ពនិិត្យ ស្បត្ិបត្រកិាររនរិរុខរងគម សរច្ររសី្ពាង

អនុស្រឹត្យររ ីពីសោលការណ៍ផណនំារស្មាប់ការវិនិសោរមូលនិ ិរនរិរុខរងគម និងសរច្ររីស្ពាងអនុស្រតឹ្យររពីីការ

សរៀបចំ្ និងការស្បស្ពឹត្រសៅនននយិ័ត្រររនរិរុខរងគម 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនទនបសច្ចរសទ្ររស្មាប់ស វើរមកាលរមមទ្ិនែនយ័របរ់ស្បព័នធ CTP ននស្ររួងរងគមរិច្ច 

អត្តី្យទុ្ធជ្ន និងយុវនីត្ិរមបទ  
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• បាន និងរំពងុសរៀបចំ្ស្របខណឌ យនរការអនុវត្ររមមវ ិី ែរលអ់ាហារតាមសាោសរៀនសដាយសស្បើស្បារ់ររិែល រែងុរហ-

រមន៍ ជារមមវ ិីជាត្ិសៅឆ្ែ ំ២០២២ 

• បាននងិរពំុងវាយត្នមៃរស្មិត្ថាែ រជ់ាត្ិសលើយនរការននការអនុវត្ររមមវ ិឧីបត្ថមភសាច់្ស្បារជ់្ូនដ្ល់ស្តររមីាននែាសពាេះ និង

រុមារអាយុសស្កាម ២ឆ្ែ ំ 

• បនរពិនិត្យ នងិតាមដានវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ររមមវ ិីជាត្ជិ្ំនយួរងគមនានា តាមការច្ងាុលបងាា ញរបរ់ស្របខណឌ

សោលនសោបាយជាត្ោំិពាររងគម ២០១៦-២០២៥ 

• បនរផររស្មួលសរច្ររសី្ពាងឯរសារទ្រសនទនសដ្ើមបីរសស្មច្បានការស្របដ្ណរ ប់រុខភាពជាររលសៅរមពុជា  

• អនុស្រឹត្យរដ ីពីស្បារ់ឈ្ែួ ល គស្បារ់សបៀវត្សជាប់ភារទនបានឆៃងរិច្ចស្បជ្ុំស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគម និងរំពងុសរៀបចំ្

នីត្ិវ ិបីនរសដ្ើមបសីរែ ើរំុហត្ថសលខា 

• សរច្រដីស្ពាងអនុរសរណៈននការសោរយល់ោែ  រវាងរាជ្រដាឋ ភិបាលរមពុជាជាមួយនដ្រូរអភិវឌ្ឍរែងុស្បពន័ធោំពាររងគម

បានដារ់ឆៃងរិកាា សាោពនិិត្យ នងិវាយត្នមៃ 

• បាន និងក្ាំពងុេហក្តរជាមួយមជឈមណ្ឌ លរណ្តុ ុះធុរក្ិចចថម ី“សតសជា”ស្ថក្លបងអភិវឌ្ឍមុខងារសព្ររុះទិននន័យេទួ ន ក្នុង

ទាំហាំទិនននយ័អតាោហក្ ១០០,០០០នក្់ ពីព្ររព័នធពត័៌មានវិទាររេ់ NSSF, PCA, នងិ IDPoor 

• បាននងិក្ាំពុងសរៀរចាំេិក្តា ស្ថលាពិសព្រោុះសោរលជ់ាស្ថធារណ្ៈសលើសេចក្តីព្រាងយទុធស្ថស្តេតទាំនក្់ទាំនងោាំារេងគម

ក្មពុជា 

• បាន និងរំពងុរហការជាមួយអងគការ Oxfam សរៀបចំ្រមមវិ ីដារ់ឱ្យដំ្សណើរការជាែៃូវការននយនរការែសពវែាយ នងិ

ទ្ំនារ់ទ្ំនងអពំីស្បពន័ធោំពាររងគមរមពុជា។ 

២. ការងារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុោធារណៈ និងគ្ទព្យេម្បត្តិរដ្ឋ 

 សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរ ឺ“ពស្ងងឹ និងបសងកើនរ័រដិរិទ្ធភាព នងិស្បរិទ្ធភាព 

ននការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ” សដាយមានរមម វ ិីចំ្ននួ០៣ និងអនុវត្ររមមវិ ីចំ្នួន១៤ោំស្ទ្។ លទ្ធែល 

ននការអនុវត្រស្បចំឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ ននសោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ សនេះ មានដូ្ច្រែុងរបាយការណ៍ខាងសស្កាមសនេះ៖ 

២.១. ការសកៀរររច្ាំណលូថវសកាជាត្ិ និងគ្រប់គ្រងគ្ទព្យេម្បត្តិរដ្ឋ 

 ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នរយ និងរដាឋ រររមពុជា និងអរគនាយរដាឋ នពនធដារ។ អរគនាយរដាឋ នរយនងិ

រដាឋ រររមពុជា មានសបរររមមរំខាន់ៗរែងុសនាេះ៖ ១.ទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវរែងុការស្រប់ស្រង ស្ត្តួ្ពិនិត្យ និងស្បមូលអាររ នងិរនស្មសែសងៗ

សលើទ្ំនិញនំាសច្ញ គនំាចូ្ល ស្របតាមបបញ្ញត្រិ រដ ីពីរយ ស្ពមទងំច្ាប់ នងិបទ្បបញ្ញត្រិសែសងសទ្ៀត្ផដ្លពារ់ព័នធនងឹការនំាសច្ញ នំា

ចូ្ល ការស វើច្រាច្រ និងការស វើរនែិ ិទ្ំនិញ ២.ដារ់បទ្បបញ្ញត្រិសលើការស វើច្រាច្រ ការស វើរនែ ិិ នងិការដឹ្រជ្ញ្ជូនឆៃងកាត្់ននទ្ំនិញនំា

សច្ញ គនំាចូ្ល ៣. ជ្ំរុញការបងាក រ និងបស្តងាក បអំសពើសលមើរ និងអំសពើរត្ព់នធ ៤.ចូ្លរួមអនវុត្រសោលនសោបាយពាណិជ្ជរមមអនររជាត្ ិ

ននស្ពេះរាជាោច្ស្ររមពុជា ៥. ជ្ំរុញអនុវត្រតាមរដង់ដារអនររជាត្ ិ និងឧត្រមានុវត្រន ៍ ផដ្លពារព់័នធនឹងការស្ត្ួត្ពិនតិ្យរយ នងិការ

រស្មួលពាណិជ្ជរមម ជាពសិររ ការអនុវត្រសោលនសោបាយននរិច្ចរស្មួលពាណជិ្ជរមម តាមរយៈការស្រប់ស្រងហានិភ័យ នងិការស វើ

រវ ័យស្បវត្ររិមមរយ3។ សដាយផ រអរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានសបរររមមរំខាន់ៗ រែងុសនាេះ  ១. ែដល់សរវាដ្លអ់ែរជាប់ពនធរួមមាន 

ការែដល់ព័ត្៌មាន អប់រំ ពនយលផ់ណនំា សដ្ើមបឱី្យអែរជាប់ពនធស្បត្ិបត្រិស្ត្ឹមស្ត្ូវ តាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិនានារដ ីពីពនធដារ ២. អនុវត្ររមម

 វិ ចីប់បងាំ សដាយស វើរវនរមម ការអនុវត្រ វិធានការត្ងឹទរ អនុវត្រសទរទ្ណឌ  តាមការរំណត្់រដ ីពីពនធដារ ចំ្សពាេះអែរជាប់ពនធផដ្ល

 
3 មាស្តា ៣០ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ  
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មិនបានស្បត្ិបត្រិស្ត្ឹមស្ត្ូវតាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រនិានារដពីីពនធដារ ៣. ស្បមូលចំ្ណូលពនធ តាមការអនុវត្រស្ត្ឹមស្ត្វូនូវច្ាប់ និង

បទ្បបញ្ញត្រិនានារដពីីពនធដារ និងបង់ស្រប់ស្ោន់ច្ូលថវិកាជាត្ិ ៤. ែដល់សរវា និងការអប់រំអែរជាប់ពនធ សដ្ើមបធីានាឱ្យច្ាប់នានារដពីី

ពនធដារ ស្ត្ូវបានសោរព នងិអនុវត្រស្ត្ឹមស្ត្ូវ ៥. អនុវត្ររមមវ ិចីបប់ងា ំស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព មានការទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវខពរ់ និងសរម ើ

ភាពោែ  ចំ្សពាេះអែរជាប់ពនធ ផដ្លមិនសោរពច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិរដ ីពសីារសពើពនធ ៦. អនុវត្រសោលការណ៍យុត្រ ិម៌រែងុការអនុវត្រច្ាប់ 

និងបទ្បបញ្ញត្រនិានារដ ីពពីនធដារ សដ្ើមបីបសងកើនជ្ំសនឿទ្រុចិ្ត្រ ចំ្សពាេះរដ្ឋបាលសារសពើពនធ ៧. បនថយការចំ្ោយរបរ់រដ្ឋបាលសារសពើ-

ពនធ រែងុការសរៀបចំ្រមមវ ិី និងរិច្ចដំ្សណើរការរបរ់ស្ររួង ស វើឱ្យមានភាពសាមញ្ញ ចំ្សពាេះត្ស្មូវការសែសងៗ និងបនថយចំ្ោយរបរ់អែរ

ជាប់ពនធ ៨.បសងកើនរមត្ថភាព ចំ្សណេះដឹ្ងដ្ល់មស្តនរីពនធដារជាស្បចំ សដ្ើមបបំីសពញការងារឱ្យមានស្បរិទ្ធភាព ៩.បសងកើនស្បរិទ្ធភាពរែុង

ការស្រប់ស្រង តាមរយៈសោលនសោបាយ រិច្ចដំ្សណើរការការងារ និងស្បព័នធការងារ ផដ្លមានភាពច្ារ់ោរ់ ទ្ំសនើប និងមានការ

ទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវខពរ់ចំ្សពាេះការងាររបរ់ខៃួន 4 ។ ផែែរសនេះរ៏ចូ្លរួមអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្ររិដ្ឋ នងិចំ្ណូលមិនផមន

សារសពើពនធ5។ ជាលទ្ធែល អរគនាយរដាឋ នបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖  

២.១.១. ការសកៀរររច្ាំណូលោរសព្ើព្នធ 

• ចំ្ណូលរយនងិរដាឋ ររ ស្បចំឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ រសស្មច្បាន ៤ ៦៩៥ ៨០២ោនសរៀល ស្ត្ូវជាស្បមាណ ៤៩% 

ននផែនការច្ាប់ថវកិា ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លទ្ទ្ួលបានពចំី្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញ និងចំ្ណូលតាមស្បសភទ្ពនធ និងអាររ 

ដូ្ច្មានរែងុស្កាហវរិបងាា ញតាមមុខរញ្ញញ ចំ្ណូលខាងសស្កាម៖ 

រ. ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបចំ្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញរែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២០ និងឆមារទ្ី១ឆ្ែ ំ២០២១ 

 

 

 

 

 

 

 

 ខ. ស្កាហវិរសស្បៀបស ៀបចំ្ណូលតាមស្បសភទ្ពនធនិងអាររ រែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២០ និងឆមារទ្ី១ឆ្ែ ំ២០២១ 

 

 

 

 

 

 

 
4 មាស្តា ៣៥ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
5 មាស្តា ៤០ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

30.67%

42.39%

21.64%

4.00%
1.30% ឆម្អេទី១ឆា ាំ២០២០

28.03%

42.28%

23.46%

4.64% 1.59% ឆម្អេទី១ឆា ាំ២០២១

◼ទំ្និញច្ស្មុេះ  ◼ោនយនរនិងសស្រឿងច្ស្រ          ◼ែលិត្ែលសត្លរោិ      ◼សស្រឿងរំណង ់   ◼រនស្មសែសងៗ 

17.77%

0.17%

38.27%

38.57%

3.92% 1.30% ឆម្អេទី១ ឆា ាំ២០២០

18.05%

0.42%

37.59%

37.80%

4.56%
1.58% ឆម្អេទី១ ឆា ាំ២០២១

◼ពនធរយ  ◼អាររនំាសច្ញ   ◼អាររពិសររ     ◼អាររសលើត្នមៃបផនថម   ◼អាររបផនថមសលើែលិត្ែលសស្បង  ◼សែសងៗសទ្ៀត្ 
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• ពនធនិងអាររជាបនាុររបរ់រដ្ឋ រែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១  ពនធនិងអាររជាបនាុររបរ់រដ្ឋមានស្បមាណ ៥,៧៩៦.០ ប៊ា៊ី

ោនសរៀល សរើនស ើង ៩៧៥.០ ប៊ា៊ីោនសរៀល គ ២០.២២% សស្បៀបស ៀបនឹងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខ 

៤,៨២០.៩៩ ប៊ា៊ីោនសរៀល សដាយមានការរួមចំ្ផណរព ីវិរ័យ វនិិសោរកាត្់សដ្រ  វិរ័យ វិនសោរមិនផមនកាត្់សដ្រ នងិ

 វិរ័យសែសងៗ ដូ្ច្បងាា ញរែុងស្កាហវរិខាងសស្កាម៖ 

ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបពនធនងិអាររជាបនាុររបររ់ដ្ឋរែងុឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២០ នងិឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២១ 

 

 

 

 

 

 

 

• បានអនុវត្រការច្ំោយថវិការមមវិ សីដ្ើមបោំីស្ទ្រិច្ចដំ្សណើរការរដ្ឋបាល និងការងារស្បមូលចំ្ណូលរបរ់អងគភាព 

• បានផររស្មួលលរាណៈវិនិច្េ័យសស្ជ្ើរសររីហានិភ័យរនៃេឹះរស្មាប់ស្ច្រស្រហម តាមរយៈលិខិត្ររពីីការរំណត្់មុខ

រញ្ញញ ទ្ំនិញែាុររែុងរងុផត្ន័រ ផដ្លស្ត្ូវស្ត្ួត្ពិនិត្យរូបវនររស្មាប់អនុវត្រស្បចំផខនីមួយៗ រែងុឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានផររស្មួលអស្តាអាររពិសររសលើមុខទ្ំនិញរថយនរ សដ្ើមបីជ្ំរុញទ្ីែាររថយនរ នងិោំពារផែែរបរសិាថ ន 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍វាយត្នមៃ និងវភិារសាថ នភាពនិងលទ្ធែលការងារស្បយទុ្ធស្បឆំ្ងបទ្សលមើររយឆ្ែ ំ២០២០ 

• បានពិនតិ្យសែាៀងតា ត្់និងសច្ញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្រយនំាចូ្លទ្ំនិញជាសស្រឿងមា៉ា រីុន រមាភ របរកិាា រ វត្ថុធាត្ុសដ្ើម និងទ្ំនិញ

សែសងៗសទ្ៀត្ របរ់ស្រុមហ៊ាុន និងរសស្មាងវិនិសោរតាមរបបអនុសស្ោេះនានា សដាយអនុសោមតាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិ

ជា រមាន  

• បានពិនតិ្យ សែាៀងតា ត្់ នងិែរល់លិខិត្អនុញ្ញញ ត្រយតាមរំសណើជ្ូនស្ររួង សាថ ប័នរដ្ឋ អងគការមិនផមនរដាឋ ភិបាលជាត្ិ

និងអនររជាត្ិ រមារម សាថ នទ្ូត្ នងិសាថ នត្ោំងឯររិទ្ធសិ្បហារ់ស្បផហលអងគទ្ូត្ នំាចូ្លនូវរមាភ របរកិាា រ រថយនរ 

រួមទងំ រមាភ រសស្បើស្បារ់តា ល់ខៃួន 

• មានរិច្ចរហស្បត្ិបត្រិការជាមួយរដ្ឋបាលរយស្បសទ្រជាប់ស្ពំផដ្នជាស្បចំ រែងុរិច្ចរស្មលួពាណិជ្ជរមម នងិការបងាក រ

បស្តងាក បបទ្សលមើររយ 

• បានរស្មបរស្មួលសរៀបចំ្មស្តនរីរយនិងរដាឋ ររចូ្លវរគបណរុ េះបោរ ល និងរិកាា សាោ រែងុស្បសទ្រ តាមស្បពន័ធវសីដ្អ ូ

ចំ្នួន ១១វរគ មានមស្តនរ ីចូ្លរួមចំ្នួន ១៨៤ និងសស្ៅស្បសទ្រ តាមស្បព័នធវសីដ្អ ូចំ្ននួ ៣៨វរគ មានមស្តនរីចូ្លរួមចំ្ននួ 

២៤៥ នារ ់

• ការរសាងសាោជាត្ិរយរសស្មច្បានស្បមាណ ៨០%។ ទ្នាឹមសនេះ បានបញ្ចប់ការសាងរង់នងិដារ់ឱ្យដំ្សណើរការ

អោររដ្ឋបាលនិងអោរសាែ រ់សៅរបរ់សាខារយនិងរដាឋ ររសខត្រស្ពេះរីហនុ និងរំពុងដំ្សណើរការសាងរង់អោររដ្ឋបាល 

និងអោរសាែ រ់សៅ របរ់អងគភាពរយនិងរដាឋ ររចំ្នួន ៧។ 

 

 

44.66%

34.00%

21.34%
ឆម្អេទី១ ឆា ាំ២០២០

 វិនិសោរកាត្់សដ្រ

 វិនិសោរមិនផមន

កាត្់សដ្រ

សែសងៗសទ្ៀត្ 52.93%
35.06%

12.01%
ឆម្អេទី១ ឆា ាំ២០២១
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២.១.២. ការសកៀរររច្ាំណូលម្ិនមម្នោរសព្ើព្នធ និងគ្ទព្យេម្បត្តរិដ្ឋ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពីស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រនស្ពផវង សដ្ើមបីចូ្លរួមស្បរល់-ទ្ទ្លួទ្ីតំាងដី្អោរអ កិារដាឋ ននររបាលស្រុរសាវ យអ

នារ ននរែងការដាឋ ននររបាលសខត្រនស្ពផវង 

o បានចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្នមៃសលើរំសណើរំុបនរវិនិសោរស្បមូលភារីុចំ្ណត្ជ្លោន (ផែទ្ំនប់រលរ) ស្រុងស្ពេះ

រីហនុ និងពិនិត្យររណីរំសណើរំុដ្រទ្ីតំាងចំ្ណត្រថយនរស្រុងស្ពេះរីហនុ សខត្រស្ពេះរហីនុ សច្ញពកីារសដ្ញនថៃ 

o បានចូ្លរួមពិនតិ្យ និងវាយត្នមៃរំសណើ វអាជ្ីវរមមស្បមូលភារីុរត្រឃាត្សោ ស្ជ្រូ សៅសខត្ររំពង់រព  ឺ

o បានចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្នមៃរសស្មាងរំុវិនិសោរសាងរងែ់ារមួយរផនៃង សៅស្រុរសាវ យសរៀង សខត្រសាវ យសរៀង 

o បានចុ្េះស្ត្ួពនិិត្យការអនុវត្ររិច្ចរនា និងសរៀវសៅបនាុរភារីុស្រប់ស្បសភទ្ ននរមបទនស្ទ្ពយរមបត្រសិាធារណៈ

របរ់រដ្ឋ និងការបង់ចំ្ណូលជ្នូថវិកាសខត្ររែងុឆ្ែ ំមុន និងឆ្ែ ំ២០២១របរ់សខត្រសាវ យសរៀង,សខត្ររពំត្, សខត្រផរប, 

រំពង់ឆ្ែ ំង, រត្នរិរ ី

o បានចត្់មស្តនរពីី ររហវ ចូ្លរួមស្បចំការសៅការដាឋ នអាជ្ីវរមមផរ៉ាមាររដតិ្សៅត្ំបន់ភែំមៃុង សខត្រស្ពេះវិហារ 

o បានចុ្េះស្បចំការនិងស្ត្តួ្ពិនិត្យរាល់ររមមភាព និងលទ្ធែលអាជ្ីវរមមផរ៉ាមាររែុងសខត្របាត្ដំ់្បង 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលសាធារណៈ 

o បានសបើរែរល់បងាក ន់នដ្បង់ស្បារ់ររុបចំ្នួន៦៤ ៨០១ រាលរែុងសនាេះរស្មាប់ការសស្បើស្បារ់ស្បមូលចំ្ណូលសៅ

រដ្ឋបាលថាែ រជ់ាត្ិចំ្នួន ១៤ ០៨៦រាល នងិរដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិចំ្នួន ៥០ ៧១៥រាល 

o សរៀបចំ្វរគបណរុ េះបោរ លរដពីកីារសស្បើស្បារ់ស្បពន័ធបសច្ចរវិទ្ាពត័្៌មានស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ ជ្ូន

ដ្ល់មស្តនរីរាជ្ការសាោឧទ្ធរណ៍ស្ពេះរហីនុ សាោឧទ្ធរណ៍បាត្់ដំ្បង នងិសាោឧទ្ធរណ៍ត្បូងឃមុ ំ 

o បានសច្ញលិខិត្ពិនតិ្យបញ្ញជ ររ់រ ីពីច្ំនួនទ្ឹរស្បារ់ចុ្េះ រែងុរោរបស្ត្បង់ចំ្ណូលថវកិាជាត្ិសដ្ើមបីទ្ទូត្់រងាវ ន់

របរ់ស្ររួងចំ្នួន ២១ ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន ១៦៧ ៦៤៣ ៧៣១ ៩៦០ សរៀល  

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ១៧៩  រហវ .ស្បរ  ចុ្េះនថៃទ្ី១៩  ផខមីនា  ឆ្ែ ំ២០២១  ររ ីពីការផបងផច្រ

ចំ្ណូលពីការពិន័យជាស្បារ់សលើអំសពើសលមើរនឹងវិធានការរុខាភិបាល សដ្ើមបីទ្ប់សាក ត្់ការឆៃងរាលដាលននជ្ំងរឺូវដី្-

១៩ និងជ្ងឆឺៃងកាច្សាហាវ និង ស្បរបសដាយសស្ោេះថាែ រ ់ៃន ់ៃរសែសងសទ្ៀត្ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ១០៤៦ ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី៨ ផខសមសា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការផបងផច្រចំ្ណូលពី

ការពិន័យជាស្បារ់ចំ្សពាេះអំសពើមិនសោរពវធិានការរដ្ឋបាល រែងុការទ្ប់សាក ត្់ការឆៃងរាលដាលននជ្ងំរឺូវដី្-១៩ និង

ជ្ំងឆឺៃងកាច្សាហាវនិងស្បរបសដាយសស្ោេះថាែ រ ់ៃន់ ៃរសែសងសទ្ៀត្ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៣១៧ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១២ ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការផបងផច្រ

ចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈ នងិចំ្ណូលពកីារពិនយ័ របរ់ស្ររួងពាណជិ្ជរមម 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៣៣៩ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្៣ី ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការផបងផច្រ

ចំ្ណូលពីការពិន័យអនររការណ៍ និងការពិនយ័ជាស្បារ់សលើអំសពើសលមើរនងឹច្ាប់ររ ីពរីិច្ចការពារអែរសស្បើស្បារ់ 

o បានស្បជ្ុំពភិារាររ ីពីវឌ្ឍនភាពននការលរ់សលខចុ្េះបញ្ជ ីោនយនររបរ់រណៈរមមការអនររស្ររួង សដ្ើមបីស្រប់-

ស្រងការលរ់សលខចុ្េះបញ្ជ ីរថយនរស្រសួារ និងរថយនរ ុនស្សាល និងសលខពិសររតា ល់ខៃួន 

o សរៀបចំ្របាយការណ៍ររពីីការសរៀបចំ្ស្បការអនររស្ររួងជាមួយស្ររួងពាណិជ្ជរមម ផដ្លពារ់ព័នធនងឹការពិនយ័ជា

ស្បារ់ចំ្សពាេះអំសពើសលមើរនឹងច្ាប់ររ ីពីរិច្ចការពារអែរសស្បើស្បារ់ និងការផបងផច្រចំ្ណូល 

o ពិនិត្យ និងសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងស្បការអនររស្ររួងជាមួយស្ររួងសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនយីរមម និងរំណង់ ផដ្ល

ពារព់័នធនឹងការែរល់សរវាសាធារណៈ និងការផបងផច្រចំ្ណូល 
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o ពិនិត្យ នងិសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងស្បការអនររស្ររួងជាមួយស្ររួងសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនយីរមម និងរំណង់ ផដ្ល

ពារព់័នធនឹងការពនិ័យជាស្បារចំ់្សពាេះអំសពើសលមើរនងឹបទ្បបញ្ញត្រិររ ីពីនររូបនីយរមម និងរំណង់ និងការផបងផច្រ

ចំ្ណូល 

• ការសរៀបចំ្សារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានសរៀបចំ្បូរររុបរបាយការណ៍ររ ីអំពីលទ្ធែលននការសរៀបចំ្បញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋឆ្ែ ំ២០១៩ (ឆ្ែ ំ

សោល) និងការសរៀបចំ្បណណរមមរិទ្ធិសលើអច្លនស្ទ្ពយ ផដ្លជារមមរិទ្ធិរបរ់រដ្ឋរថ តិ្សស្កាមការស្រប់ស្រងរបរ់

អាជាញ  រកាន់កាប់ និងអងគភាពសស្បើស្បារ់ទ្ូទងំស្បសទ្រ 

o សរៀបចំ្ស្ពាងផែនការររមមភាពរស្មាប់អនុវត្រយទុ្ធនាការស វើប័ណណរមមរិទ្ធិអច្លស្ទ្ពយ (ដី្) របរ់ស្ររួង-សាថ ប័ន 

មនាីរ រាជ្ធានី សខត្រ ស្រងុ ស្រុរ ខណឌ  ឃុ ំរងាក ត្់ ទ្ទូងំស្បសទ្រ 

o បានពិនតិ្យបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋឆ្ែ ំ២០២០ របរ់ស្ររួងមុខងារសាធារណៈ 

o បានចូ្លរួមែគូែគងតារាងសស្បៀបស ៀបស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋសរើនស ើង និងថយចុ្េះឆ្ែ ំ២០២០ រស្មាប់អងគភាពទ្ទូងំសខត្រ

ស្ពេះរីហនុ សដាយអនុវត្រតាមស្បព័នធបសច្ចរវិទ្ាពត័្ម៌ានស្រប់ស្រងបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ  

o បានចុ្េះសបរររមមនងិពិនតិ្យ សលើររណីរំសណើរំុសោលការណ៍ជ្ស្មេះសច្ញពីបញ្ជសីារសពើភណឌ  ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

នូវមស ាបាយដឹ្រជ្ញ្ជូនបទ្សលមើរនស្ពសឈ្ើស្រប់ស្បសភទ្ ផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ឌុ្សស្ទម សស្បើស្បារ់ផលងសរើត្

របរ់មនាីរររិរមម រកុាា ស្បមាញ់ និងសនសាទ្សខត្រត្បូងឃមុ ំ ,សខត្រស្រសច្េះ, សខត្ររំពត្,សខត្ររពំង ់ំ, សខត្ររពំង់រព ,ឺ នងិ

ឧត្ររមានជ្យ័ 

o បានចុ្េះសបរររមមចូ្លរួមស្បជ្ុំពិនិត្យជារ់ផររង នវូច្លនស្ទ្ពយ ផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ឌុ្សស្ទម ខូច្រុណភាព

របរ់ស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន និងមនាីរសារធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន សខត្ររំពត្ សខត្រស្រសច្េះ សខត្រផរប 

និងសខត្ររំពង់ចម មនាីរផរ៉ានងិថាមពលសខត្រនស្ពផវង មនាីរសទ្រច្រណ៍សខត្រនស្ពផវង 

o បានចុ្េះសបរររមមចូ្លរួមស្បជ្ុំពិនិត្យររណីរំសណើរំុផររស្មួលនែាដី្របរ់មនាីរបរិសាថ នសខត្ររពំង់រព  ឺ សៅតាម

 វិញ្ញញ បនបស្ត្ ផដ្លសច្ញសដាយមនាីរសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនីយរមម រំណង់ និងរុរិសោដី្សខត្ររពំង់រព  ឺ

o បានចុ្េះសបរររមមចូ្លរួមស្បជ្ុំពិនតិ្យររណីរំសណើរំុជ្ស្មេះសច្ញពីបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ នូវស្ទ្ពយ

រមបត្រិចរ់ៗរបរ់មនាីរទ្នំារទ់្ំនង ជាមួយរដ្ឋរភា-ស្ពទឹ្ធរភា នងិអ ិការរិច្ចសខត្រស្ពេះវហិារ និងសខត្ររពំង ់ ំ

o បនរចូ្លរួមស្បជ្ុំពិនតិ្យ នងិពភិារា រំរតិ្នាយរដាឋ នសលើការសរៀបចំ្ផែនការររមមភាពរស្មាប់ចុ្េះស វើបច្ចុបបនែភាព

ទ្ីតំាងដី្រដ្ឋ ផដ្លបានចុ្េះរែុងបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋននអាជាញ  រកាន់កាប់ និងអងគភាពសស្បើស្បារ់ ផដ្ល

មិនទន់មានប័ណណរមមរិទ្ធិ សដ្ើមបីសរៀបចំ្នីត្ិវ ិីស វើប័ណណរមមរិទ្ធិ 

o បានស្បជ្ុំែសពវែាយអំពយីនរការនីត្ិវិ ីនងិរសបៀបននការសស្បើស្បារ់ស្បព័នធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយ័បញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយ

រមបត្រិរដ្ឋរស្មាប់នែារែងុស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

• ការស្រប់ស្រងរហស្ោរសាធារណៈ 

o បញ្ចប់ស វើការរំណត្់ទ្ុនស្ោដំ្បូងសៅ សារលវិទ្ាល័យភូមិនាភែំសពញ 

o បានសរៀបចំ្នងិបញ្ជូនឯរសាររដ ីពី រំសណើសរៀបចំ្ែដលប់ញ្ជ ីសារពនធស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋតារាងសរើនស ើងថយចុ្េះ

ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ ឆ្ែ ំ២០២០ មរ ររហវ របរ់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈ និងរហស្ោរសាធារណៈ 

o ជ្ំរុញរហស្ោរសាធារណៈផដ្លស្ត្ូវបង់ស្បារ់ចំ្សណញ (ភារោភ)សដ្ើមបីស្បមូលត្ួសលខចំ្ណូល និង

បំណុល សដ្ើមបីស វើរបាយការណ៍ ស្បចំផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១ និងស វើបច្ចុបបនែភាព 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធតាមរយៈបសច្ចរវិទ្ាពត័្៌មាន 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែនយ័ និងបានបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធឆ្ែ ំ២០២០ (រិត្ស្ត្ឹមនថៃទ្ ី

១០ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១) ផដ្លមានចំ្នួន ២ ០៩៧ ០៧៨,៥១ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៧៤,៦៨% ស ៀបច្ាប់

ឆ្ែ ំ២០២០ 
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o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែន័យ និងបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធឆ្ែ ំ២០២១ (រិត្ស្ត្ឹមនថៃទ្ី ២៥ 

ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១) ផដ្លមានចំ្នួន ៨២២ ០២៦,៩១ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៣៧,៦០% ស ៀបច្ាប់ឆ្ែ ំ

២០២១ 

o ស្បព័នធរដ្ឋបាលឆ្ៃ ត្នវ ៖ 

▪ បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍមុខងារជ្ូនដ្ំណឹងសៅកានទ់្ូររពានដ្ស្ត្ង់មុខងាររិច្ចស្បជ្ុំ 

▪ បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍន៍ WEB SERVICE សដ្ើមបីបញ្ចូនទិ្នែន័យ  និងោំស្ទ្រមមវិ ីរិច្ចស្បជ្ុំសលើទ្ូររពានដ្ 

o បានបំសពញសបរររមមចុ្េះស្រង់រថ ិត្សិា ង់ដឹ្រខាច់្សៅតាមបោរ ទ្សនៃសមរងគសលើ សមរងគសស្កាម ទ្សនៃបាសារ ់

និងទ្សនៃច្ត្ុមុខ សៅរែងុភូមិសាស្តរររាជ្ធានីភែំសពញ និងសខត្ររោរ ល។ 

២.២. ការបសងកើនគ្បេិទធភ្នព្ និងភ្នព្េយកតិេិទធនិនការគ្រប់គ្រងច្ាំណា ោធារណៈ 

 ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នថវកិា និងអរគនាយរដាឋ នរហស្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ិ និងស្រប់ស្រងបំណលុ

អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ ិ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ និងអរគនាយរដាឋ នហិរញ្ញវត្ថថុាែ រ់សស្កាមជាត្។ិ អរគនាយរដាឋ ន

ថវិកាមានសបររមមរែងុការស្រប់ស្រងថវកិាជាត្ិហរិញ្ញបបទនរហស្បត្ិបត្រកិារ និងបំណលុរដ្ឋរែុងសោលសៅធានាឱ្យមានការផបងផច្រ

 នធានថវកិារដ្ឋស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព រ័រករិទ្ធភិាព នងិចី្រភាព6។ រីឯ អរគនាយរដាឋ នរហស្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ ិនងិស្រប់ស្រង

បំណលុ បំសពញសបរររមមរំខាន់ សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញបបទនរហស្បត្ិបត្រិការ និងបំណុលរដ្ឋ ស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព 

រ័រករិទ្ធិភាព និងចី្រភាព7។ អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ មានសបរររមមរំខានស់លើ ១. ជាសបឡាររ និងរណសនយយររសាធារណៈ

របរ់រាជ្រដាឋ ភិបាល ២.ស្រប់ស្រងស្បារ់ការ់របរ់រដ្ឋ និងរណនីពិសរររបរ់រត្នាោរ ៣. សរៀបចំ្សោលការណ៍និងបទ្បញ្ញជ រណសនយយ

សាធារណៈ ៤.កាន់កាប ់នងិតាមដានការអនុវត្ររណសនយយទ្ូសៅ នងិមជ្ឈការរណន ី៥.ធានាត្ុលយភាពទ្ូសៅននរណន ី៦. ត្ស្មង់

ទ្ិរនិងតាមដានការអនុវត្រសោលនសោបាយហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិបំណលុសាធារណៈ ៧.រហការជាមួយធានាោរជាត្ិននរមពុជា រែុងការ

អនុវត្រសោលនសោបាយរូបិយវត្ថុ ៨.រសាងសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រស្មាប់ទ្ទូត្់ថវកិាស្បចំឆ្ែ ំ 8។ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ 

មានសបរររមមរំខាន ់សលើការស្រប់ស្រងលទ្ធរមមសាធារណៈ សៅរែងុស្ពេះរាជាោច្ស្ររមពុជា។ រស្មាប់អរគនាយរដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុថាែ រ់

សស្កាមជាត្ិ បំសពញសបរររមមសលើការស្រប់ស្រង និងការវិភាជ្ថវិកាថាែ រ់ជាត្ិ និងថាែ រ់សស្កាមជាត្ិរែុងស្បសទ្ររមពុជា។ អងគភាពភាពជានដ្

រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្នរ៏ស្ត្ូវបានអនុវត្ររែុងផែែរសនេះែងផដ្រ។ អងគភាពសនេះជ្ំរុញ រស្មបរស្មួល និងស្រប់ស្រងរសស្មាង តាមយនរការភាព

ជានដ្រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្ន។ជាលទ្ធែលអរគនាយរដាឋ ន នងិអងគភាពបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖  

២.២.១. ការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តថវសកា 

• ការសរៀបចំ្ថវិកា 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រសងាបររ ីពីសាវតារ និងសោលការណ៍ននការអភិររសរត្វសែាត្ទ្សនៃសមរងគ របរ់ស្ររួង

ររិរមម រុកាា ស្បមាញ់ និងសនសាទ្ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រិច្ចស្បជ្ុំបសច្ចរសទ្រសលើសរច្ររីស្ពាងអនុស្រតឹ្យររ ីពី “ការបសងកើត្មូលនិ ិជាត្ជិ្ំនួយ

រងគមជាស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល”  

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រិច្ចស្បជ្ុំពិភារាអំពីរសស្មាងការងារជ្ំសរឿនសរដ្ឋរិច្ច សៅស្ពេះរាជាោច្ស្ររមពុជាឆ្ែ ំ 

២០២១-២០២៣ របរ់វិទ្ាសាថ នជាត្ិរថ ិត្ិ ននស្ររួងផែនការ  

 
6 មាស្តា ១៨ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

7 មាស្តា ៤ ននស្បការសលខ៦៦៦ ច្ុេះនថៃទ្ី០៨ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០១៦ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅនាយរដាឋ ន និងអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្ អរគនាយរដាឋ នរហស្បតិ្បត្រិការអនររ

ជាតិ្ និងស្រប់ស្រងបំណុល ននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

8 មាស្តា ៤៤ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ



14 

 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីលទ្ធែលននរិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមមការដឹ្រនំា សដ្ើមបីពភិារា និងបញ្ចប់សរច្រដីស្ពាង

ផែនទ្ីបងាា ញែៃូវការអប់រំម យមរិរាឆ្ែ ំ ២០៣០ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីរចិ្ចស្បជ្ុំពិនិត្យលំហរូថវិកា និងការសស្បើស្បារ់រណនីរបរ់មូលនិ ិជាត្ជិ្ំនួយ

រងគម 

o បានស វើសត្រដសារលបងសលើមុខងារសរៀបចំ្ផែនការថវិកា រស្មាប់ជ្ំហានទ្ី២ និងជ្ំហានទ្ី៣ 

o បានសរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនចំ្នួន ១៩ស្បការ និងបានសរៀបចំ្ស្បការសែារឥណទន ចំ្នួន ២២ស្បការ 

• ការអនុវត្រថវិកា 

o ចំ្ោយច្រនរ 

▪ អនុស្រឹត្យសលខ ០៦ អនស្រ.បរ ចុ្េះនថៃទ្ ី ១២ ផខមររា ឆ្ែ ំ២០២១  ររ ីពសី្បារ់សបរររមមសៅរែងុនងិសស្ៅ

ស្បសទ្រស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រ់ជាត្ិ និងថាែ រ់សស្កាមជាត្និិងស្បការសលខ០៩៩ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ ី២៥ ផខមររា 

ឆ្ែ ំ២០២១ររ ីពីវធិាននិងនីត្ិវិ អីនុវត្រស្បារ់សបរររមមសៅរែងុ និងសស្ៅស្បសទ្ររស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រជ់ាត្ ិ

ស្ត្ូវបានដារឱ់្យអនុវត្រ 

▪ បនរពិភារាផររស្មួលស្បការសលខ១២៨២ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី២៧ ផខត្ោុឆ្ែ ំ២០២៦ ររ ីពីរិទ្ធិ

អំោច្ ការទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវនិង នីត្ិវ ិអីនុវត្រថវកិារមមវិ រីបរ់អងគភាពថវកិា 

▪ បនរពិភារាផររស្មួលច្ាប់ររពីីស្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ជាមួយស្រុមការងារផររស្មួលច្ាប់ររ ីពី

ស្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

▪ បានបនរ ផណនំាជារ់ផរដងរដពីីការរត្់ស្តានូវមាត្កិាទងំ៧ ននចំ្ោត្់ថាែ រ់ថវកិាសដ្ើមបីបនសុោីែ រវាងការរត្់

ស្តាសលើរនៃរឹអាណត្រិសបើរស្បារ ់ និងស្បព័នធ FMIS សដាយមានការស្បជ្ុជំាមួយអរគនាយរដាឋ នពារព់័នធនានា 

សដ្ើមបីផររស្មួលសរច្រដីផណនំាសលខ០០៨ 

▪ បនរពិភារាអពំីលទ្ធភាពននការពស្ងរីការដាសរើឱ្យអនុវត្រនីត្ិវ ិីថមីរស្មាប់ការអនុវត្រសៅរែងុស្បព័នធ FMIS 

សដាយោម នឯរសារជាស្រដារ់ សលើមុខរញ្ញញ ចំ្ោយផដ្លមានហានិភ័យទបរស្មាប់ស្ររួង សាថ ប័នថមី

ចំ្នួន២០ 

o ចំ្ោយវិនិសោរ 

▪ សរៀបចំ្សោលការណ៍រំណត្់អាទ្ិភាពរសស្មាង របរ់ស្ររួងអាទ្ិភាពរសស្មច្បានផែនការចំ្ោយថវិកា      

រសស្មាងវិនិសោរតា ល់ និងរសស្មាងផថទសំហដាឋ រច្នារមព័នធសាធារណៈស្បចំឆ្ែ ំ សដាយទ្ទ្ួលបានការ

រសស្មច្ដ៏្ខពង់ខពរ់ពីស្បមុខរាជ្រដាឋ ភិបាល 

▪ រស្មាប់ជ្ពំរូ២១ (រសស្មាងវនិិសោរតា ល់) បានែដលធ់ានាចំ្ោយជ្នូស្ររួង នធានទ្ឹរ និងឧត្ុនយិម

ចំ្នួន , ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្, ស្ររួង នធានទ្ឹរ នងិឧត្ុនយិម, ស្ររួងអប់រ ំយុវជ្ន នងិរីឡា, ស្ររួង

មហានែា, អងគភាពរស្មបរស្មួល និងស្រប់ស្រងរសស្មាងសាច់្ស្បារព់លរមម, អងគភាពស្បឆំ្ងអំសពើពុរ

រលួយ, ស្ររួងការពារជាត្ិ, ស្ររួងពាណិជ្ជរមម, ស្ររួងស្ពេះបរមរាជ្វាងំ, ទ្ីរដកីាររណៈរដ្ឋមស្តនរី, ស្ររួង

ការបរសទ្រ នងិរហស្បត្តិ្រកិារអនររជាត្ិ, ស្ររួងឧរាហរមម វិទ្ាសាស្តររ  បសច្ចរវិទ្ានិងនវានុវត្រន៍, 

ស្ររួងរងគមរិច្ច អត្តី្យទុ្ធជ្ន និងយុវនតី្ិរមបទ, អងគការមូលនិ ិនររសទ្ព,ស្ររួងការងារ និងបណដុ េះ-

បោដ លវិជាជ ជ្ីវៈ  
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▪ រស្មាប់ថវកិាជ្ពំរូ៦១ (ការងារជ្រួជ្ុលនិងផថទ)ំ បានែរល់ធានាចំ្ោយជ្ូនស្ររួងសាធារណការនិង

ដឹ្រជ្ញ្ជូន, ស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន, ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ ,ស្ររួង នធានទ្រឹនងិឧត្ុនយិម  

▪ សរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងនីត្ិវ ិីស្បត្បិត្រិការននការសរៀបចំ្ និងស្រប់ស្រងរសស្មាង វិនិសោរសាធារណៈហិរញ្ញបប-

ទនសដាយថវិកាថាែ រជ់ាត្ ិ

▪ សរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងបឋម រដ ីពីការសរៀបចំ្សោលការណ៍ផណនំាររ ីពកីារស្រប់ស្រង នងិការអនុវត្រថវកិា

រស្មាប់ការងារជ្ួរជ្ុល នងិផថទសំហដាឋ រច្នារមព័នធសាធារណៈ  

▪ សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុពំិនិត្យសលើសោបល់របរ់ទ្ីស្បឹរា Mr. Natin ននសរច្រដសី្ពាងនីត្ិវិ សី្បត្បិត្រិការរសស្មាង

 វិនិសោរសាធារណៈហិរញ្ញបបទនសដាយថវិកាថាែ រជ់ាត្ិជ្ពំរូ ២១ (រសស្មាងវិនិសោរតា ល់) 

▪ ចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំរដ ីពីរំសណើរំុផររស្មួលនីត្ិវ ិីសបើរែដល់ថវកិាននរសស្មាង BUCGនងិការងារផថទសំ្បព័នធ

ច្សស្មាេះទ្ឹររខវរ់សៅសខត្រស្ពេះរីហន ុ

▪ សរៀបចំ្សវទ្ិកាសាធារណៈរដ ីពកីារែសពវែាយច្ាប់រដ ីពីហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១ 

▪ ចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពិភារាសលើរទ្ី១ ជាមួយស្រុមការងារជ្ំនាញបសច្ចរសទ្ររដ ីពី ការសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនា

ទនរស្មាប់រសាងស្បព័នធស្រប់ស្រងទ្ិនែន័យរសស្មាងវិនិសោរសាធារណៈ ឆ្ែ ំ២០១៩-២០២៥។ 

២.២.២. ការគ្រប់គ្រងច្ាំណា ោធារណៈ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ោយសាធារណៈថាែ រ់ជាតិ្ 

o បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំររ ីពីការស វើវិសសា ន

រមមច្ាប់ររ ីពីលទ្ធរមមសាធារណៈ  

o បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពិភារាសលើសរច្ររី

ស្ពាងសោលការណ៍ផណនំា ររពីីការអនុ

វត្រនីត្ិវ ិីចំ្ោយសលើការទ្ិញរំបុស្ត្

យនរសហាេះការជ្ួលទ្ីតាងំ/សាលស្បជ្ុំ 

និងការជ្ួរជ្ុលរថយនរតាមរិច្ចស្ពម

សស្ពៀងសាជ្ីវរមម  

o បានពិនិត្យនិងែរល់ទ្ដិាឋ ការសលើឯរសារ

សដ្ញនថៃចំ្នួន ២១៥រសស្មាង 

o ចូ្លរួមស្បជ្ុំច្រចនថៃចំ្នួន៣៨រសស្មាងនិងស្បជ្ុំសបើរឯរសារសដ្ញនថៃ (សលើរិទ្ិធ)ចំ្នួន ១៤៧រសស្មាង ស្ពមទងំចូ្ល

រួមពិសស្ោេះនថៃ នងិរាង់ត្នមៃ (សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ៣៦៨រសស្មាង 

o ស្ត្ួត្ពិនិត្យសលើឯរសាររិច្ចរនាចំ្នួន ៤០០រសស្មាង និងបានស្បរល់រិច្ចរនាចំ្នួន ១៥៧រសស្មាង 

o បានពិនិត្យការសរែ ើរំុសោលការណ៍អនុវត្ររិច្ចលទ្ធរមមសដាយផ រ ៧៧រសស្មាង 

o ចូ្លរួមស្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នមៃលទ្ធែលការងារ បញ្ចប់រុពលភាព ស្បរល-់ទ្ទ្ួល ទ្ំនិញ រំណង់ និងសរវារមម (សលើ

រិទ្ិធ) ចំ្នួន ៤៧៤រសស្មាង នងិ (សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ៣២០រសស្មាង 

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យរិច្ចលទ្ធរមមតាមសស្កាយចំ្នួន ២២សាថ ប័នអនុវត្រលទ្ធរមម  និង៧០អងគភាពថវិកា 

រិកាា សាោររ ីពកីារសរៀបច្ំសរច្ររីស្ពាងផែនការររមមភាពរស្មាប់អនុវត្រយុទ្ធសាស្តររននការផរ      

ទ្ស្មង់ស្បព័នធលទ្ធរមមសាធារណៈ ឆ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ សៅនថៃទ្ ីនថៃទ្ី១២ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២០  
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o បានបនរែសពវែាយផណនំាស្បការ ររ ីពីវិធាននិងនីត្ិវ ិីចំ្ោយស្បារ់សបរររមមសៅរែុងស្បសទ្ររស្មាប់រដ្ឋបាល

ថាែ រជ់ាត្ ិ និងស្បការររ ីព ីវិធាននិងនីត្ិវិ ចំី្ោយរស្មាប់សរៀបចំ្វរគបណរុ េះបោរ លរិច្ចស្បជ្ុំ រិកាា សាោ និង

រនែិរីទ្  

o បានផណនំាការអនុវត្រស្ថរាចរដណ្នាំសលខ០០៤ េហវ.អថ ចុុះនថៃទី៤ ដខឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ េដ ីពីក្តរសធវើ វិររណ្

ក្មមនិងពព្រងឹងព្ររេិទធភាពចាំណាយថវិក្តថ្នន ក់្ជាតិេព្រមារ់អនុវតត ចារ់េដ ពីីហិរញ្ញវតាុេព្រមារ់ក្តរព្រគ្រ់ព្រគ្ងឆ្ន ាំ២០២១ 

o បានសរៀបចំ្សារាច្រផណនំាសលខ ០០២ េហវ ចុុះនថៃទី២៥ ដខមីន ឆ្ន ាំ២០២១ ររ ីពរីិច្ចបញ្ច ិការណសនយយននការ 

សបើរែរល់ស្បារ់មុនរស្មាប់សសាហ៊ាយុសបរររមម និងវរគបណរុ េះបោរ ល រិច្ចស្បជ្ុំ រិកាា សាោ រស្មាប់រដ្ឋបាល

ថាែ រជ់ាត្ ិ

o បានសរៀបចំ្ស្បការសលខ ១៦២ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១០ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពកីារផររស្មួលសឈាម េះរណន ី

អនុរណនី និងការបសងកើត្បផនថមអនុរណនីននមាត្ិកាថវកិានិងមាត្ិការណនីននបៃង់រណសនយយសាធារណៈ 

o បានសរៀបចំ្សារាច្រផណនំាសលខ ០០១ ចុ្េះនថៃទ្ី១៦ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីនីត្ិវ ិីននការអនុវត្រថវកិា រិច្ចបញ្ជកិា 

រណសនយយ និងច្លនាឥណទនថវិកាននការសែារ នធានហិរញ្ញវត្ថមុានភាជ ប់លរាខណឌ សៅឱ្យរដ្ឋបាល ស្រុង ស្រុរ 

ទងំ១៤ ននសខត្របាត្់ដំ្បង រស្មាប់អនុវត្រមុខងារស្រប់ស្រងការអប់រំរមុារត្ូច្ ការអប់រំបឋមរិរា និងការអប់រំ

សស្ៅស្បព័នធ 

o បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុជំាមួយរជជសទយយក្រចាំណូ្ល រជជសទយយក្ររុសរព្ររទាន នងិគ្ណ្សនយយក្រព្រររាំ មនាីរសពទ្យមិត្រ

ភាពផខមរ-រូសវៀត្ មស្តនតពី្រតតួពិនតិយហិរញ្ញវតាុ សដ្ើមបីពិនតិ្យ និងផរត្ស្មូវត្ួសលខរបាយការណ៍រណសនយយឆ្ែ ំ២០២០ 

ព្រពមទាាំងតព្រមង់ទិេសលើក្តរអនុវតតរលង់គ្ណ្សនយយស្ថធារណ្ៈ និងក្តរចុុះក្ិចចរញ្ជ ិក្តគ្ណ្សនយយររ់ពីឆ្ន ាំ២០២១ 

o បានស្បជ្ុំពភិារាសលើសរច្ររីស្ពាងស្បការររ ីពកីារដារ់ឱ្យអនុវត្រសោលការណ៍ផណនំាររ ីពរីិច្ចបញ្ជ ិការណសនយយ

ននស្ទ្ពយររមមរយៈសពលផវង ជាមួយស្ររួងសាធារណៈការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

o បានសរៀរចាំរិកាា សាោពិសស្ោេះសោបល ់ សលើសរច្ររីស្ពាងស្បការររពីីការដារឱ់្យអនុវត្រសោលការណ៍ផណនំា    

ររ ីពី រិច្ចបញ្ជកិារណសនយយននស្ទ្ពយររមមរយៈសពលផវង 

o បានបនររិច្ចពិភារាផរទ្ស្មងរ់រាីបស្ត្សែារវិភាជ្ន៍ថវកិាឃុំ រងាក ត្់ ស្រុង ស្រុរ សខត្រ សដាយបរូរពីបណណសែារភារៈ

ចំ្ោយសៅទ្ស្មង់សែសង 

o បានសរៀរចាំក្ិចចស្បជ្ុជំាមួយត្ោំងស្ររួងមហានែា ( រែឋបាលទូសៅ ) ររពីីនីត្ិវិ ីថម ីននការសបើរែរល់ស្បារ់របបែគត្់

ែគង់ជ្ីវភាពជ្នជាប់ឃុ ំ

o បានស្បជ្ុំពិនិត្យនីត្ិវ ិីផរលមារិច្ចបញ្ច ិកាត្សួលខចំ្ណូលថវកិាស្បារ់ខចពីីនដ្រូ មិនឆៃងកាត្រ់ត្នាោរ នងិចំ្ណូល

ថវិកាជ្ំនយួឥត្រំណងពីនដ្រ ូមិនឆៃងកាត្់រត្នាោរ និងចំ្ណូល ចំ្ោយថវិកា ពីស្រុមស្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា 

o បានស្បជ្ុំពិនតិ្យសរច្ររសី្ពាងសារាច្រផណនំាចំ្នួន២ ររ ីពកីារបង់បុរស្បទនរល់រជ្ជសទ្យយបុសរស្បទនរល ់ និង     

រំផណចំ្ោយរបរ់ស្ររួង សាថ ប័ន មនាីរ និង រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ ិ នងិស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល 

o បានស វើផែនការបញ្ជូនសាច់្ស្បារ់សៅរត្នាោររាជ្ធានី សខត្រស្បចំផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ជ្នូសៅ នាោរពាណិជ្ជនដ្រ ូ

o ស្ររួង-សាថ ប័នចំ្នួន៣៥ បានបញ្ជូនសឈាម េះមស្តនរីបសងាគ ល សដ្ើមបីចូ្លរួមបណរុ េះបោរ លរសបៀបបញ្ចូលទ្ិនែន័យការ

ស្រប់ស្រងសាច់្ស្បារ់តាមស្បពន័ធ Web Based Application រួច្សហើយ 
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o បានបញ្ចប់អនុរសរណៈននការសោរយលោ់ែ  ររពីីស្បត្ិបិត្រការចំ្ណូលពនធរយ ជាមួយ នាោរសាថ បនា នងិ  នា

ោរពាណិជ្ជសស្ៅស្បសទ្រននរមពុជា នងិរពំុងសរៀបចំ្ នងិរស្មបរស្មួល MOU ចំ្នួន១បផនថមសទ្ៀត្ 

o បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងហរិញ្ញបបទនឥត្រំណងពហុភារីចំ្នួន ០២ រសស្មាង ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន ៥,៣៣ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ  

o ការដ្រសាច់្ស្បារ់ ៖ រិត្ចប់ពផីខមររា ដ្ល់ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួន ៦៤៣,៨៨ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមររិ គ ស្បមាណ  ២ ៥៧៣,៤២ ប៊ា៊ីោនសរៀល សរម ើនងឹ ៤០,៧០% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថសុ្បចំឆ្ែ ំ រួមមាន៖ 

▪ ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ២០,៩០ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ គ 

ស្បមាណ ៨៥ប៊ា៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៨,៨៣% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ 

▪ ឥណទនរមបទន ៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ៦២២,៩៨ ោន ដុ្ោៃ រអាសមរិរ គ ស្បមាណ 

២ ៤៨៨,៤២ ប៊ា៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៤៦,៤២% ននផែនការស្បចំឆ្ែ ំ 

o បានទ្ទូត្់សរវាបំណលុជ្ូននដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ររបុចំ្នួន ៨៤៨,៤១ ប៊ា៊ីោនសរៀល គ ស្បមាណ ២០៨,៧៦ ោនដុ្ោៃ រ

អាសមររិ ៤៦,៩៦% ននច្ាប់ហរិញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

o បានស្បមូលចំ្ណូលសរវាបំណុលពីឥណទយិរររុបចំ្នួន ៨២,៥២ ប៊ា៊ីោនសរៀល គ ស្បមាណ ២០,៣១ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមរិរ សរម ើនឹង២៤,១៨% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

o រនែិ ិបំណលុ៖ តាមការបា៉ា ន់សាម ន សដាយរិត្បញ្ចូលទងំបំណលុមរត្ររំពុងច្រចសដាេះស្សាយ រិត្ស្ត្ឹមដំ្ោច់្

ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ រមពុជា មានរនែិ ិបំណលុសាធារណៈររុបចំ្នួនស្បមាណ ៩ ១៨៨,៩១ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ 

ផដ្លរុទ្ធផត្ជាបំណលុសាធារណៈសស្ៅស្បសទ្រ (បំណុលសាធារណៈរែុងស្បសទ្រស្ត្ូវបានទ្ូទត្់បញ្ចប់កាលពីនថៃទ្ី

១១ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២០)។ ផែារតាមលទ្ធែលបឋមននការវិភារចី្រភាពបំណលុបងាា ញថា, សបើសទេះជាសរដ្ឋរិច្ចរមពុ

ជារំពងុទ្ទ្ួលរងនូវែលប៉ាេះពាល់ពីការ ររីរាលដាលននជ្ំងរឺូវដី្-១៩ ររីរ៏សាថ នភាពបំណលុសាធារណៈសៅផត្បនរ

ររាបាននូវ ‹ចី្រភាព› និង  ‹ហានិភ័យរស្មិត្ទប› ដ្ផដ្ល 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ោយសាធារណៈថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o សារាច្រផណនំាររពីីការអនុវត្រច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១ របរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ

ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្និងដារឱ់្យអនុវត្រ 

o សរៀបចំ្ស្បការររ ីពីការស្បរល់កាត្ពវរិច្ចស្បមូលចំ្ណូលនិងផបងផច្រឥណទនចំ្ោយថវិកាជ្នូរដ្ឋបាលរាជ្ធានី 

សខត្រទងំ២៥ ឆ្ែ ំ២០២១ 

o ចុ្េះែសពវែាយសារាច្រផណនំាការអនុវត្រច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថរុស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១ ជ្ូនរដ្ឋបាលថាែ រ់

សស្កាមជាត្ ិ

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនជ្នូរដ្ឋបាលស្រងុ ស្រុរធានាសដាយស្បភព៤% ននចំ្ណូលសារសពើពនធរដ្ឋបាលសខត្រ 

o  វិភាជ្ន៍ នធានបផនថមជ្នូរដ្ឋបាលឃុ ំរងាក ត្ ់ធានាសដាយស្បភព៤.៥% ននចំ្ណូលសារសពើពនធ រដ្ឋបាលរាជ្ធាន ីសខត្រ 

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនជ្ូនរដ្ឋបាលសខត្រសោលសៅ៤ រស្មាប់អនុវត្រមុខងារឧបត្ថមភរបបអារហារដ្ល់

មណឌ លសស្រឿងសញៀន 
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o សរៀបចំ្សោលការណ៍ែរល់ឧបត្ថមភ នសរវាអនាម័យបរសិាថ នស្រុងសោលសៅទងំ២៧ រស្មាប់ស្ត្ីមារទ្ី១ នងិស្ត្ី

មារទ្ី២ ឆ្ែ ំ២០២១ 

o សរៀបចំ្ដារ់ឱ្យអនុវត្រស្បការររ ីពីស្រុមការងាររស្មបរស្មួលរសស្មាងវិនិសោរសាធារណៈថាែ រ់ជាត្ ិ និងថាែ រ់

សស្កាមជាត្ ិ

o ដារ់ឱ្យអនុវត្រសារាច្រផណនំាររ ីពីនីត្ិវិ ីបសច្ចរសទ្រននការសរៀបចំ្ថវិការដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ ិឆ្ែ ំ២០២២ 

o បានរពំុងរិរាលទ្ធភាពបសងកើត្អងគភាពថវកិាសៅរដ្ឋបាលរាជ្ធានី សខត្រ 

o ចុ្េះែសពវែាយសោលការណ៍ផណនំាររ ីពកីារវាយត្នមៃរមិទ្ធរិមមរដ្ឋបាលស្រុរទងំ១៦២ និងបានដារឱ់្យអនុវត្រ

សរៀវសៅផណនំាររ ីពកីារអនុវត្ររសស្មាងរស្មាប់រដ្ឋបាលស្រងុ ស្រុរ ខណឌ  

o ចុ្េះែសពវែាយសោលការណ៍ផណនំាររ ីពកីាសរៀបចំ្ និងអនុវត្ររសស្មាងមូលនិ ិវិនិសោររដ្ឋបាល ថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ

ដ្ល់រដ្ឋបាលស្រុរចំ្ននួ ៥០ ផដ្លបានជាប់ជ្័យោភី។ 

២.២.៣. ការគ្រប់គ្រង នតការភ្នព្ជានដ្ររូវាងរដ្ឋ និងឯកជន 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពភីាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋ និងឯរជ្ន នងិបានស វើការពិសស្ោេះសោបលរ់ែុងរិកាា

សាោពិសស្ោេះសោបល់ចំ្នួន ០២សលើរ, រែុងរស្មិត្ថាែ រ់ដឹ្រនំាស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរែុងរស្មតិ្អនររ-

ស្ររួង ននរាជ្រដាឋ ភិបាលចំ្ននួ ០៣ សលើរ 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងនីត្ិវ ិីស្រប់ស្រងស្បត្ិបត្រកិារ រស្មាប់រសស្មាងភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋ និងឯរជ្ន ភារ

១ និងបានសរៀរចាំក្ិចចព្ររជុាំពិសព្រោុះសោរល់សលើសេចក្តពី្រាងសនុះ រស្មិត្អរគនាយរដាឋ ន នងិអងគភាពពារព់័នធ ននស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សដ្ើមបីពនិិត្យ នងិផតល់សោរល់សលើសរច្ររីស្ពាង SOP Vol.1 មុននងឹសោរពសេន ើេុាំ ក្តរឯក្ភាព

ជាសោលក្តរណ៍្ សែើមបីសរៀរចាំក្ិចចព្ររជុាំអនតរព្រក្េួង ក្នងុក្តរពនិិតយ និងផតល់សោរល់សេចក្តីព្រាងសនុះរនតសទៀត 

• បានស វើរិច្ចស្បជ្ុំអនររស្ររួងសលើសរច្ររីស្ពាងនីត្ិវ ិីស្រប់ស្រងស្បត្ិបត្រិការរស្មាប់រសស្មាងភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋ និងឯរ-

ជ្ន (ភ.រ.ជ្) ភារ ១ 

• រសស្មាងមជ្ឈមណឌ ល ូជ្ីរា រីភែំសពញស្ត្ូវបានចុ្េះរិច្ចរនាជាមួយនដ្រឯូរជ្ន ៖ បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីលទ្ធ-

ែលរិច្ចស្បជ្ុំជាមួយស្ររួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន, ស្រុមហ៊ាុន YCH និង IA ជ្ូនឯរឧត្រមរដ្ឋសលខា កិារ

ស្បចំការ រ.រ.ហ.វ 

• រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-បាវតិ្៖បានសរៀបចំ្រំរូហិរញ្ញវត្ថុបឋម សដាយយរត្ស្មាប់តាមការរនែដិាឋ ន

របរ់ E&Y និងត្ួសលខមានរែងុ Commercial Proposal របរស្រុមហ៊ាុន CRIG 

• រសស្មាងរំពង់ផែសររី សៅសខត្រស្ពេះរីហនុ ៖ 

o បានចូ្លរួមសរៀបចំ្សរច្ររីរសស្មច្ ររ ីពីការបសងកើត្រណៈរមមការចំ្សពាេះរិច្ចរស្មាប់ការអភិវឌ្ឍត្ំបន់រពំង់ផែសររ ី

រែុងរំពង់ផែរវយ័ត្ស្រងុស្ពេះរីហនុ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៏ននរចិ្ចស្បជ្ុំពភិារា សលើររណីរំសណើអភិវឌ្ឍរសស្មាងត្ំបនរ់ពំង់ផែសររីរែងុរំពង់ផែ

រវយ័ត្ស្រងុស្ពេះរីហនុ  

• រសស្មាងការស្រប់ស្រងស់្បព័នធល ូ និងស្បព័នធស្បស្ពតឹ្ររមមទ្ឹររខវរ់ បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពិភាសលើរទ្ី១ High-Level 

Financing Cost Recovery Framework for Cambodia Wastewater Management។ 

 



19 

 

២.៣. ការផ្សដលស់េវាគាំគ្ទទសូៅ និងរណសន យភ្នព្កាុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុោធារណៈ   

ចំ្ណចុ្២.៣.១ ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវ សដាយអរគសលខា ិការដាឋ នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុអរគនាយរដាឋ ន

សដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍  វិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងសលខា ិការដាឋ នស្រុមស្បឹរានីត្ិរមម។ អរគ-

សលខា ិការដាឋ ន មានសបរររមមរំខាន់ៗសលើ ១.ការែដល់សរវាោំស្ទ្រស្មាប់ស្បស្រត្ីភាពននដំ្សណើរការស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

២. រស្មបរស្មួលការងាររវាងថាែ ររ់ោដ ល នងិអងគភាពមូលដាឋ នសស្កាមឱ្វាទ្ស្ររួង ពិសររមនាីរសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុរាជ្ធានីសខត្រ 

៣. ជាសរនា កិារឱ្យស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ សលើផែែររដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថ ុ បុរគលិរ ការបណដុ េះបោដ លនិង  វិស្រតិ្យការ ពត័្៌មាន

 វិទ្ា បណណសារ 9 ។ អរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាលស់ដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សបរររមម រំខានស់លើការងារសដាេះស្សាយ

ែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានា10 ។ វិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ បំសពញមុខងាររំខាន់សលើការបណដុ េះបោដ ល 

និង វិស្រឹត្យការរមត្ថភាពមស្តនររីាជ្ការសលើមុខជ្នំាញសរដ្ឋរចិ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ11។ ចំ្ផណរ ២.៣.២. ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្លួខុរស្ត្ូវ

សដាយ អរគនាយរដាឋ នរវនរមមនែារែងុ ផដ្លមានសបរររមមរំខាន់សលើការងារពស្ងងឹស្បព័នធស្រប់ស្រងរវនរមមនែារែុងរបរ់ស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុនិងនំាមុខរែុងការអភិវឌ្ឍមុខងាររវរមមនែារែងុ សៅតាមបោដ ស្ររួង សាថ ប័ន នងិរហស្ោរសាធារណៈ12។ 

សដាយផ រ ចំ្ណចុ្ ២.៣.៣. មានសបរររមមរំខានស់លើការងារស វើអ កិាររិច្ច សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សដាយសស្បើអភិស្រម 

អ ិការរិច្ចផែារសលើហានិភ័យ និងអ កិាររិច្ចផែារសលើររណីរងសយ័គបណដ ងឹត្វា៉ាជារ់ផរដង 13 ។ ចុ្ងសស្កាយ សលខា កិារដាឋ នស្រុម

ស្បឹរានីត្ិរមម មានមុខងារសរៀបចំ្តារ់ផត្ងសរច្ររីស្ពាងច្ាប់និងលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្រ សដ្ើមបីធានារុវត្ថភិាពនតី្ានុរលូភាព ននការ

ស្រប់ស្រងនងិការអភិវឌ្ឍ ស្បរបសដាយរងគត្ភិាព នងិចី្រភាព ននលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្យិុត្រពារព់័នធរមត្ថរិច្ចរបរ់ស្ររួងសរដ្ឋរចិ្ចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ ។ ជាលទ្ធែលស្បចំឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២១ អងគភាពនីមួយ  ៗបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម ៖ 

២.៣.១. ការផ្សដលស់េវាគាំគ្ទទូសៅ 

• បានអនុម័ត្សៅសលើបច្ចុបបនែភាពននផែនការររមមភាពសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់ សដាយសាររសស្មាងស្បព័នធបងារូលទូ្ឹរ

រខវររ់ែុងរាជ្ធានីភែំសពញ 

• បានពិនតិ្យ និងអនុម័ត្ផែនការសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់បឋម ននអនុរសស្មាងសាងរង់ែៃូវអមតាមសឆែរស្រងុផរប នន

រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សហដាឋ រច្នារមព័នធសទ្រច្រណ៍រស្មាប់រំសណើនស្បរបសដាយបរោិប័នែ 

• បានពិនតិ្យ និងអនុម័ត្ផែនការសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាលល់មាិត្ ននអនុរសស្មាងស្បព័នធធារាសាស្តររអាងរំពងីពួយ នន

រសស្មាងផរលមា វិរ័យធារាសាស្តររររិរមម  

• បានពិនតិ្យ នងិអនុម័ត្ DRP រស្មាប់អនុរសស្មាងរិរសីសាភ័ណននរសស្មាងផរលមា និងស្រប់ស្រងបរសិាថ នស្រងុជ្ុំវិញបឹង

ទ្សនៃសាបជ្ំហានទ្ី២ និងបានបញ្ជូនសៅ នាោរអភិវឌ្ឍន័អារីុ  

• បានពិនតិ្យ និងអនុម័ត្ BRP រស្មាប់អនុរសស្មាងស វើឱ្យស្បសរើរស ើងវិញែៃូវជាត្ិសលខ ២៣ និងអនរុសស្មាងស វើឱ្យ

ស្បសរើរស ើងវិញែៃូវសខត្រសលខ ៣១២ ននរសស្មាងស វើឱ្យស្បសរើរស ើងវិញែៃូវថែល់ជ្ំហានទ្ី ២ និងបានដារ់បញ្ជូនសៅ

 នាោរអភិវឌ្ឍន៍អារីុ 

• បានបសងកើត្រណៈរមមការអនររស្ររួង ននរសស្មាងស្បព័នធបងារូលទូ្ឹររខវររ់ែុងរាជ្ធានីភែំសពញ  

 
9 មាស្តា ១០ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

10 មាស្តា ៤ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

11 មាស្តា ៤ ននអនុស្រឹត្យសលខ១០៥៨ ស្បរ ច្ុេះនថៃទ្ី០៣ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០១៥ រដ ីពីការសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅនននាយរដាឋ ន នងិអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្របរ់ វិទ្ាសាថ ន 

12 មាស្តា ៥៦ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពតឹ្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

13 មាស្តា ៥២ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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• បានបសងកើត្រណៈរមមការអនររស្ររួងរស្មាប់រសស្មាងសាថ នីយសារ រនិងែសពវែាយនស្ពសឈ្ើទ្លួសស្ពច្រថ ិត្ស្រុរអងគរែួល 

សខត្ររោរ ល 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៏ស្ត្ួត្ពិនិត្យសលើដំ្សណើរការការងារសបើរស្បារ់រំណងសោលនសោបាយ ជ្នូស្បជាពលរដ្ឋរង

ែលប៉ាេះពាល់ននរសស្មាងសាងរង់ែៃូវជាត្ិសលខ ១១, រសស្មាងសារ រស ើងវិញនវូរោំត្់ែៃវូជាត្ិសលខ៥, រសស្មាងសាង

រង់ែៃូវជាត្ិសលខ៣, រសស្មាងផរលមាការស្រប់ស្រងបរសិាថ នស្រុងជ្ុំវិញបឹងទ្សនៃសាបជ្ំហានទ្ី២, រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍

សរដ្ឋរិច្ចស្រងុរសបៀងភារខាងត្បូង, រសស្មាងសាងរងស់ាថ នីយច្សស្មាេះទ្ឹររខវរ់ននទ្ីរួមសខត្រត្បងូឃមុ ំ, រសស្មាងសរៀបចំ្

ស្ច្រទវ រអនររជាត្ិរាងឹបត្់, រសស្មាងស្រប់ស្រង និងកាត្់បនថយហានិភ័យសស្ោេះរាងំរៃួ ត្ និងទ្រឺជ្ំននរ់ែុងមហាអនតុ្ំបន់

ទ្សនៃសមរងគ, រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សរដ្ឋរិច្ចស្រងុរសបៀងភារខាងត្បូង, រសស្មាងផរលមា និងសារ រស ើងវិញែៃូវជាត្ិសលខ៤៨ 

• អនុស្រឹត្យរដ ីពីស្រមរីល ម៌មស្តនដីមានរមត្ថរិច្ចរែងុការរិរា ការសរៀបចំ្ ការអនុវត្ដ និងការស្រប់ស្រងរសស្មាងសហដាឋ

រច្នារមព័នធរូបវនដសាធារណៈ ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្រាល ់និងទ្ទ្លួបានការអនុម័ត្ពរីាជ្រដាឋ ភិបាល 

• សរច្ររីពីសស្ពៀងអនសុ្រតឹ្យររពីយីនរការអរាមិររណ៍ ស្ត្ូវបានដារ់ឆៃងពិសស្ោេះសោបល ់ ជាមួយអនររអរគនាយរដាឋ ន 

ននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិស្ររួង-សាថ ប័នពារ់ព័នធរួច្រាល ់

• សរច្ររីសស្ពៀងអនុស្រឹត្យររ ីពីផបបបទ្ និងនីត្ិវិ ីរស្មាប់អនុវត្រច្ាប់ររ ីពីអរាមិររណ៍ ស្ត្ូវបានដារ់ឆៃងថាែ រ់ដឹ្រនំា

អរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែល់ប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ជាសលើរទ្ី ២ 

•  ការែរល់មត្ិស្បឹរាច្ាប់រែងុរយៈសពល១៥នថៃនននថៃស វើការបានរែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ បានររុបចំ្នួន ៤៦ 

• បាននងិសរៀបចំ្បច្ចុបបនែរមមរស្មងរស្មង់បទ្បបញ្ញត្រិរត្យិុត្រពារ់ព័នធពនធដារ 

• បានសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបោរ លត្ស្មង់ទ្ិរជ្ូនមស្នីររាជ្ការស្របខណឌ ថមីឆ្ែ ំ ២០១៨-២០២០ ននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ 

• បានរហការជាមួយ Civil Service College ននស្បសទ្ររិងាបុរ ី សរៀបចំ្រិកាា សាោបណរុ េះបោរ លពចី្មាៃ យររពី ី

“ជ្នំាញរស្មបរស្មួលស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព” និងរិកាា សាោបណរុ េះបោរ លពចី្មាៃ យររ ីពី “ការបណរុ េះបោរ ល

ស្រូបសងាគ ល”  

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទន រស្មាប់ការសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបោរ លដ្ល់ទ្រីផនៃង នងិឯរសារទ្រសនាទន រស្មាប់

សរៀបចំ្សរៀវសៅផណនំាសស្បើស្បារ់ររ ីពីការរិរាពីច្មាៃ យ 

• បានដារ់ឱ្យដំ្សណើរការសារលបង ថាែ លបណរុ េះបោរ លពីច្មាៃ យ របរ់វិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ

• សរច្ររីស្ពាងឯរសាររដ ីពី ផែនការយទុ្ធសាស្តររ  រសាងនងិអភិវឌ្ឍរមត្ថភាព រែុងស្របខណឌ រមមវិ ីផរទ្ស្មងក់ារស្រប់

ស្រងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំ្ោរក់ាលទ្ី៤ (២០២១-២០២៥) 

• បានសរៀបចំ្សរររីស្ពាងឯរសារទ្រសនទនររ ីពី ការអភិវឌ្ឍរមមវិ ីបណរុ េះបោរ ល  រស្មាប់មស្តនរីទ្ទ្ួលស្រប់ស្រងហិរញ្ញ

វត្ថុសាធារណៈ តាមវិរ័យជ្នំាញស្ររួងសាមី 

• រំពុងសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងរបាយការណ៍លទ្ធែលររ ីពីការអនុវត្ររិច្ចរហស្បត្ិបត្ិរការរវាងវិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញ

វត្ថ ុនិងវិទ្ាសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ និង អភិវឌ្ឍន៍អារីុ-បា៉ា រីុភិច្ ស្បសទ្រចិ្ន សៅឆ្ែ ំ២០២០ នងិ រំសណើរំុសោលការណ៍សដ្ើមបី

បនររិច្ចរហស្បត្ិបត្រិការរែងុការសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបោរ លជ្ូនមស្តនរីរាជ្ការននស្ពេះរាជាោច្ស្ររមពុជាសៅឆ្ែ ំ២០២១ 

• សរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទនរស្មាប់ផរលមាសរៀវសៅអនុសទ្រន៍ ររ ីពកីារអនុវត្រររងដ់ារណសនយយសាធារណៈរមពុជា

ឈានសឆ្ព េះសៅររមូលដាឋ នបងគរ។ 
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២.៣.២ ការងារេវនកម្មនផ្សៃកាុង 

• បានបញ្ជូនផែនការរវនរមមនែារែុងឆ្ែ ំ២០២១ ជ្នូអងគភាពពារ់ព័នធសស្កាមឱ្វាទ្ ររហវ និងអាជាញ  ររវនរមមជាត្ ិ

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍បូរររុបលទ្ធែលរវនរមមនែារែងុស្បចំឆ្ែ ំ២០១៩  

• បានបញ្ចប់ការស វើរវនរមមសៅថាែ ររ់ោរ លរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ សៅទ្ីរដកីារស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

• បានបញ្ចប់សរៀបចំ្លិខិត្ជ្ំរុញជ្ុំទ្ី២ និងរបាយការណ៍រវនរមមរស្មាប់រវនរមមថាែ រ់មូលដាឋ នរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ សៅ

សខត្រនប៉ាលិន សខត្ររោរ ល សខត្រសាវ យសរៀង សខត្រនស្ពផវង នងិសខត្ររា ឹងផស្ត្ង  

• បានបញ្ចប់ការស វើរវនរមមសៅថាែ រ់មូលដាឋ នរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ តាមរយៈអនឡាញសៅសខត្រត្បងូឃមុ ំ (ចំ្នួន ០៣ រវន

ដាឋ ន) សខត្រសពា ិ៍សាត្់ (ចំ្នួន ០៤ រវនដាឋ ន) ស្រសច្េះ នងិសខត្ររពំង់រព ឺ (ចំ្នួន ០២ រវនដាឋ ន) ស្ពមទងំបញ្ចប់ការ

សរៀបចំ្របាយការណ៍ សលើរផលងផត្សខត្រសពា ិ៍សាត្់មិនទន់បញ្ចប់ការសរៀបចំ្របាយការណ៍ 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្លិខិត្ជ្ំរញុសលើរបាយការណ៍រវនរមម របរ់អាជាញ  ររវនរមមជាត្សិៅនយិ័ត្ររទ្ូររមនារមន៍

រមពុជា រដ្ឋសលខា កិារដាឋ នអាការច្ររីុវិលនិងស្រុមហ៊ាុនស្តហគីនសស្ត្ដ្រស្មាប់ការយិបរិសច្េទ្២០១៩ពារព់័នធនងឹរមត្ថ-

រិច្ច ររហវ 

• បានសបើររិច្ចស្បជ្ុំដំ្បូង និងចុ្េះស វើរវនរមមថាែ រ់រោរ លរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ សៅ អរគនាយរដាឋ នចំ្ននួ៤ នាទ្ីរដកីារ

ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

• រំពងុសរៀបចំ្របាយការណ៍រវនរមមសៅសខត្រសពា ិ៍សាត្ ់(ចំ្នួន៤ រវនដាឋ ន) រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ និងលិខិត្ជ្ំរុញជ្ុំទ្៣ី 

រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានចំ្នួន ៤សខត្រ រួមមានសខត្រត្បូងឃមុ ំ  សខត្រសពា ិ៍សាត្ ់ស្រសច្េះ នងិរពំង់រព  ឺ

• រំពងុចុ្េះស វើរវនរមមថាែ ររ់ោរ លរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ សៅអងគភាពមួយចំ្នួនននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

• រំពងុចូ្លរួមជាមួយទ្ីស្បឹរារែងុស្រុរចុ្េះស វើរវនរមមសលើរមិទ្ធរមមសារលបងសៅស្ររួងចំ្ននួ៦ (បានបញ្ចប់ការស វើ

រវនរមមរមិទ្ធរមមសារលបងសៅស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ នងិរពំុងបនរចុ្េះសៅស្ររួងចំ្នួន ៥សែសងសទ្ៀត្) 

• រំពងុចូ្លរួមជាមួយទ្ីស្បឹរារែងុស្រុរចុ្េះស វើរវនរមមសលើបសច្ចរវិទ្ាពត័្ម៌ានសារលបង សៅស្ររួងចំ្នួន១០  

• មស្តនរីរវនររបសច្ចរវទិ្ាព័ត្ម៌ានចំ្ននួ ៣រូប រំពងុបនរចូ្លរួមវរគបណរុ េះបោរ លររ ីពី “IT Risk and Control 

Management” តាមស្បព័នធអនឡាញ។ 

២.៣.៣. ការងារអធិការកិច្ច 

• បានសរៀបចំ្រិកាា សាោែសពវែាយពារព់័នធនងឹអ កិាររិច្ចហរិញ្ញវត្ថុតាមរយៈស្បព័នធអនឡាញ Zoom ជ្ូនដ្លមស្តនររីាជ្

ការននអោគ  ិការដាឋ ន 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររុបបូរររុបលទ្ធែលការងារ អ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្ររួងវបប ម៌និងវិចិ្ស្ត្រិលបៈ 

រំពង់ផែរវយ័ត្ស្រុងស្ពេះរីហនុ និងរំពង់ផែរវយ័ត្ភែំសពញ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍បូរររុបលទ្ធែលអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២០ 

• បានសរៀបចំ្រមមវិ នីនរិច្ចស្បត្ិបត្រិការអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ស្បចំឆ្ែ ំ នងិផែនការររមមភាព០៣ ឆ្ែ ំររំិល។ 

៣.ការងារមកទគ្ម្ងក់ារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុោធារណៈ 

សដាយស្រប់អងគភាពទងំអរ់ននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុមានត្ួនាទ្ីចូ្លរួម អនុវត្រ សលើររមពរ់ រែងុការងារផរទ្ស្មង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈស្រប់ដំ្ោរ់កាល សដ្ើមបីឱ្យការងារស្រប់ស្រងសរដ្ឋរិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រែុងស្ររួង រ៏ដូ្ច្ជា ស្រប់ស្ររួង
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សាថ ប័ន កាន់ផត្មានស្បរិទ្ធភាព រ័រកិរិទ្ធិភាព ដូ្ច្សនេះ ផែែរទ្ី៣ សនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវ ពសី្រប់អងគភាពទងំអរ់នន

ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ ជាលទ្ធែល អងគភាពបានអនុវត្រនិងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

• រនតអភិវឌ្ឍែាំណាក្ក់្តលទី២ ជាំហានទី២ (តារាងទនិនន័យសម) ននព្ររព័នធពត័ម៌ានវទិាេព្រមារ់យនតក្តរតាមោន និង

វាយតនមលព្ររព័នធោាំារេងគម 

• បាន នងិក្ាំពុងេហក្តរជាមយួអងគក្តរ GIZ សែើមបីអភិវឌ្ឍដផនក្តរយទុធស្ថស្តេតឌ្ជីីថលេព្រមារ់ព្ររព័នធោាំារេងគម  

• ែរល់សោបល់សលើសរច្ររីស្ពាងផែនការយុទ្ធសាស្តររររពីីការរសាង និងអភិវឌ្ឍរមត្ថភាពរែងុស្របខណឌ រមមវ ិីផរទ្ស្មង់

ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដំ្ោរ់កាលទ្៣ី+២ នងិដំ្ោរក់ាលទ្៤ី 

• ែរល់មត្ិសោបល់ សលើសរច្ររីស្ពាងផែនការយុទ្ធសាស្តររ  ររ ីពកីាររសាង និងអភិវឌ្ឍរមត្ថភាពរែុងស្របខណឌ រមមវិ ីផរ

ទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• បានពិនិត្យ និងពស្ងឹងការចុ្េះរចិ្ចបញ្ជ ិការណសនយយ ការសរៀបចំ្តារាងត្ុលយភាពរណនី របាយការណ៍ចំ្ណូល ចំ្ោយ 

តាមស្បព័នធ FMIS សៅរត្នាោររាជ្ធានីខ-សខត្រ ទងំ២៥ 

• ជ្ួយពិនិត្យ នងិផរត្ស្មូវរហំរុឆគងនូវរិច្ចបញ្ជ ិការែុងស្បព័នធ FMIS ស្ពមទងំបានផណនំានិងបងាា ញពីរសបៀបសដាេះ

ស្សាយបញ្ញា សៅតាមររណីសែសងៗោែ រួម ទងំថវិកាថាែ រ់ជាត្ ិ និងថាែ រ់សស្កាមជាត្ ិ ផដ្លស្រុមការងារអ កិាររិច្ចបាន

ស្ត្ួត្ពិនតិ្យសឃើញ 

• បានស្បជ្ុំស្រុមការងារ FMIS សដ្ើមបីរំណត្ក់ារតាមដានចំ្ណូល-ចំ្ោយ របរ់មនាីរជ្នំាញស្ត្ូវបានស្បត្ិភូរមមសៅ 

ការោិលយ័ស្ច្រសច្ញផត្មួយរបរ់រដ្ឋបាលរាជ្ធានី សខត្រ សដាយសស្បើស្បារ់ចំ្ោត្ថ់ាែ រ់រដ្ឋបាល នងិសរៀបចំ្ការផណនំា

រែុងការច្ុេះរិច្ចបញ្ជកិារណសនយយរែុងស្បព័នធ FMIS 

• បានស្បជ្ុំពភិារាររ ីពនីីត្ិវ ិីននការរត្់ស្តាចំ្ណូល ចំ្ោយស្បភពស្បារ់ខចី នងិជ្ំនយួឥត្រំណងផដ្លមិនឆៃងកាត្ ់

អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិសៅរែងុស្បព័នធFMISសដ្ើមបីអាច្សបាេះពុមពច្ាប់ទ្ទូត្់ថវិកាស្បចំឆ្ែ ំសច្ញពីស្បព័នធFMIS 

• បានបនរពិនតិ្យបញ្ញា ស្បឈ្មននការសស្បើស្បារ់បញ្ជ ីការងារ រែងុស្បព័នធ FMIS សដ្ើមបីអភិវឌ្ឍបផនថមនិងបសងកើនភាពរវយ័

ស្បវត្រិរមមសលើ Workflow រែុងស្បព័នធ FMIS សដាយបច្ចុបបនែសៅមិនទន់មានលរាណៈស្រប់ស្ជ្ុងសស្ជាយ និងសៅមិនទន់

អាច្រំណត្់បានច្ារ់ោរ់សលើការសស្ចេះទ្និែន័យ  រចសព្ររុះព័ត្ម៌ាន នងិរបាយការណ៍ននរិច្ចស្បត្ិបត្រកិារចំ្ោយតាម

ស្ររួង សាថ ប័នសៅស ើយ 

• បានចូ្លរួមក្ិចចេហក្តរ និងជរួពភិាក្ាក្នុងក្តរផតល់ព័តម៌ានាក្់ពន័ធនឹងក្តរវាយតនមលេដ ីពីរចច័យននក្មមវិធដីក្ទព្រមង់

ក្តរព្រគ្រ់ព្រគ្ងហិរញ្ញវតាសុ្ថធារណ្ៈសលើក្តរផតលស់្ថវាស្ថធារណ្ៈ 

• បានចូលរួមក្ិចចព្ររជុាំតាមោន និងព្រតតួពិនតិយវឌ្ឍនភាពក្តរងារាក្ក់្ណាត ល ឆ្ន ាំ២០២១ ក្នងុព្រក្រខណ្ឌ ននក្តរអនុវតត

គ្សព្រមាង FMIS ជាំហានទ៣ី 

• បានពិនតិ្យនិងែរល់សោបល់សលើរំសណើរំុសោលការណ៍ធានាចំ្ោយរបរ់ស្ររួងសាថ ប័នចំ្នួន៣៩ រួមទងំស្បារ់ឧប 

ត្ថមភ នរបរ់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល ឱ្យស្របតាមបរបិទ្ FMIS 

• ទ្ិនែន័យធានាចំ្ោយ និងការសរែ ើរំុទ្ូទត្់របរ់ស្ររួង សាថ ប័នទងំអរ់ស្ត្ូវបានចុ្េះច្លូរែុងស្បព័នធ FMIS តាងំពី

ចំ្ណចុ្ចប់សែរើមរហូត្ដ្ល់ចំ្ណចុ្ចុ្ងសស្កាយ 

• បានពិនតិ្យសែាៀងតា ត្់រូដ្សរវាសាធារណៈរបរ់មនាីរអងគភាពជ្ំនាញរាជ្ធានី-សខត្រ ផដ្លមានរែងុស្បព័នធ NRMIS 

ជាមួយស្បព័នធស្រប់ស្រងចំ្ណូលអងគភាពស្ច្រសច្ញចូ្លផត្មួយ  
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• បានសរៀបចំ្រិកាា សាោពិសស្ោេះសោបល់តាមស្បព័នធអនឡាញរដ ីពីការស វើបច្ចុបបនែរមមរមមវ ិីរិរា និងឯរសារ

បសស្ងៀនរស្មាប់វរគបណរុ េះបោរ លររ ីពី ជ្នំាញបសច្ចរសទ្រសលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្ល

បានស្បស្ពឹត្រសៅនានថៃទ្ី១៥ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១ សៅវិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

3 
 



សេចក្តីេន្នដិ្ឋា ន្ 

3 
 

យោងតាមខ្លឹមសារដូចដដលបានពណ៌នាក្នុងរបាយការណ៍ ស្ដ ីពីស្ក្មមភាពការងាររបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុក្បចាំឆមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ យនេះ ពិត្ជាបានឆលុេះបញ្ច ាំងឱ្យយ ើញពីការបាំយពញត្នួាទីោ៉ា ងស្ក្មមពកី្រប់

អងគភាពរបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងការងារក្បចាំថ្ងៃ នងិការងារដក្ទក្មង់ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក្នងុនាមជា

យស្នាធកិាររបស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលយលើយបស្ក្ក្មមដឹក្នាាំ និងក្រប់ក្រងវិស័្យយស្ដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុយៅក្មពុជា។ ទនទឹម

គ្នន យនេះ របាយការណ៍យនេះ ក្ប៏ានស្បញ្ា ក្់ពីបទពិយសាធនល៍អៗ ចាំណចុខ្ល ាំង និងចាំណចុមួយចាំនួនត្ូច ដដលយៅមាន

ការខ្វេះខ្ត្ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់្អងគភាពនីមួយៗ ដដលយនេះអាចជាធាត្ុចូលដ៏មានសារៈស្ាំខ្ន់ស្ក្មាប់ជា

មូលដ្ឋឋ នយធវើការពនិិត្យ តាមដ្ឋន វាយត្ថ្មល នងិដក្លមអ រុណភាពការងារឱ្យកាន់ដត្មានក្បសិ្ទធភាព ស័្ក្ដិសិ្ទធភិាព និង

រុណភាព យដើមបីជាកាតាលីក្រជាំរុញគ្នាំក្ទដល់ក្តាត ក្ាំណត្ភ់ាពយជារជយ័ យលើការអនុវត្តការរបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចច

និងហិរញ្ញវត្ថជុាចីរកាលត្យរៀងយៅ។  តាមរយៈយនេះ យយើងអាចវាយត្ថ្មលបានថា យនតការយរៀបចាំរបាយការណ៍ស្ត ីពី

ស្ក្មមភាពការងារក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដដលបានមក្ពកីារបកូ្ស្រុបរបាយការណ៍ស្ក្មមភាពការងារថ្ន

ក្រប់អងគភាពយក្កាមឱ្វាទក្ក្សួ្ង ពិត្ជាមានអត្ថក្បយោជន៍ និងរុណត្ថ្មលខ្ពស់្ ដដលយក្បៀបដូចជាការក្ត្ួត្ពិនិត្យ

តាមដ្ឋនការអនុវត្តការងារយដ្ឋយដអអក្យលើស្មិទធអលជាក្់ដស្ដងរបស់្អងគភាពនីមួយៗ នងិដងមទាំងបានជេះឥទធិពល

យដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬយដ្ឋយក្បយោលដល់សាម រត្ី ថ្នការអនុវត្តការងាររបស់្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ និងបុរគលិក្មន្តនតរីាជការ ថ្នក្រប់

អងគភាពឱ្យកាន់ដត្ខ្ិត្ខ្ាំយបដជាា ចិត្តបាំយពញក្ិចចការងារតាមត្នួាទ ី និងភារក្ិចចរបស់្ខ្លួនោ៉ា ងខ្ា ប់ខ្ាួនដងមមួយក្ក្មិត្

យទៀត្ យហើយវាពិត្ជាមានសារស្ាំខ្ន់ណាស្់ដដលក្ក្សួ្ងក្ត្ូវដត្បនតអនុវត្តយនតការយនេះឱ្យបានជាប់ជាក្បចាំ ក្ពម

ទាំងជាំរុញក្ិចចការយនេះឱ្យកាន់ដត្មានរុណភាព ក្បសិ្ទធភាព និងក្រប់ក្ជងុយក្ជាយបដនថមយទៀត្។ 

យទេះស្ថតិ្ក្នងុសាថ នភាពថ្នការ រកក្រាលដ្ឋលថ្នជាំងកឺ្ូវកដ-១៩ ក្ត ីក្៏ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នឹងយៅដត្

ក្បកាន់យគ្នលជាំហរខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងដក្បងក្បក្បយដ្ឋយដអនការ និងយនតការចាស់្លាស់្ ក្នងុភាពជាមាច ស់្ និងការទទលួ

ខ្ុស្ក្ត្ូវខ្ពស់្ចាំយ េះការបាំយពញមុខ្ងារភារក្ិចចរបស់្ខ្លួន យដើមបីចូលរួមចាំដណក្ជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុជាក្នងុការ

ធានាចីរ-ភាព ថ្នក្ាំយណើនយស្ដឋក្ិចច និងអភិវឌ្ឍវិស័្យហិរញ្ញវត្ថុយៅក្មពុជា ឱ្យកាន់ដត្មានវឌ្ឍន-ភាពរកក្ចយក្មើនយៅ

មុខ្ជាលាំដ្ឋប់។ ទនទឹមគ្នន យនេះ យដើមបីឈានយៅរក្ការស្យក្មចយជារជ័យក្ស្បតាមយគ្នលបាំណងយគ្នលនយោបាយ

របស់្ក្ក្សួ្ង វាពតិ្ជាចាំបាច់ណាស់្ដដលទមទរឱ្យមានការចលូរមួចាំដណក្ពកី្រប់អងគភាពទាំងអស់្យក្កាមឱ្វាទ

ក្ក្សួ្ង ក្ពមទាំងបនតខ្ិត្ខ្ាំបយងកើនក្បសិ្ទធភាពការងារបដនថមយទៀត្ យដ្ឋយឈរយលើយគ្នលការណ៍ត្មកល់ក្បយោជន៍រួម

ជាធាំ យដើមបីស្យក្មចបានស្មិទធអលតាមសូ្ចនាក្រដដលបានយក្គ្នងទុក្ ដដលក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បាន

ក្ាំណត្់ទិស្យៅស្ាំខ្នជ់ាយុទធសាន្តស្ត  ក្នុងការអភិវឌ្ឍយស្ដឋក្ចិច និងហិរញ្ញវត្ថុជាត្ ិទាំងក្នុងត្ួនាទជីានមិាម បនក្រ និង

ជាក្បត្ិបត្តិក្រ ក្ស្បតាមយុទធសាន្តស្ត  ចត្ុ-យកាណដាំណាក្់កាលទី៤ របស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល នីត្ិកាលទី៦ ថ្នរដឋស្ភា ។ 
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