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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 ាំ២០៥០ ដដលរាជរោឋ 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 ភិាលានររគ្លជ់ូន គ្ឺ១. ររងងឹ នងិ

រក្ងាើនររសិេធភារននោររគ្រ់រគ្ងក្សដឋកិចច និងអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ែ ុនងិ២. ររងឹងនងិរក្ងាើនស័កាសិេធភារ នងិររសិេធភារននោរ

រគ្រ់រគ្ងហិរញ្ញវត្ែសុាធារណ្ៈ និងរេរយសមបត្តិរដឋ ររមទាំងកមមវិធរីរស់រកសួងចាំនួនរាាំជនូដល់រាជរោឋ ភិាលោររចាំលងដដរ នងិ

ដត្ងដត្ានក្រៀរចាំរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររស់ខ្ៃួន និងានរញ្ជូនក្ៅេីសត ីោរគ្ណ្ៈរដឋមន្តនតីយា ងក្េៀងទត្់ោររចាំ។ 

រាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររចាំ៩ដខ្ ឆ្ន ាំ២០២១ ររស់រកសួងក្សដឋកិចចនងិហិរញ្ញវត្ែុ នក្រលក្នះរត្ូវានក្រៀរចាំក្ ើង

តាមរយៈោរររមូលធាត្ុចូលរីរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារ ននរគ្រ់អងគភារក្រោមឱ្វាេរកសួងក្សដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ែុ ដដលោត្អួងគ

អនុវត្តផ្កា ល់ យកមករិនិត្យចងរកង និងក្ធវើអាេភិាវូរនីយកមមសរមួចសកមមភារធាំៗ ក្ោយទញយកចាំណ្ចុសាំខាន់ៗរញ្ចូលក្ៅកនងុ

កមម វិធ ីនងិអនុកមមវធិ ីោសមត្ែកិចចររស់អងគភារជាំនញរសរតាមក្គ្នលរាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយររស់រកសួង នងឹរងាហ ញអាំរីសមិេធ

លលោរងារសាំខាន់ៗ ដដលអងគភារនីមួយៗានខ្តិ្ខ្ាំសក្រមចាននរយៈក្រល  ៩ដខ្ ឆ្ន ាំ២០២១ ក្នះ ររមទាំងរំក្លចអាំរីសូចន-



ករដដលមិនទន់សក្រមចានក្ដើមបីោមូលោឋ នរិនតិ្យ តាមោន វាយត្នមៃ នងិររងឹងោរអនុវត្តរនតឱ្យោន់ដត្មានគ្ុណ្ភាររដនែមក្េៀត្។ 

ខ្ៃឹមសារកនុងដលនកនីមួយៗននរាយោរណ៍្ក្នះ រត្វូានក្រៀរចាំរណ៌្នោសមិេធលល នងិសកមមភារគ្នៃះឹៗ ដដលអងគភារសក្រមចាន 

ទាំងោរងារររចាំនថ្ង នងិោរងារដកេរមង់ កនងុក្គ្នលក្ៅក្ធវើយា ងណាររមូលលតុាំរ័ត្៌មានឱ្យានក្រញក្លញ រគ្រ់រជុងក្រោយ និងមាន

សារររក្យាជន៍រីរគ្រ់ដលនកគ្នាំរេទាំងអស់ររស់រកសួង សាំក្ៅរតួ្ត្រិនិត្យតាមោន និងជាំរុញោររាំក្រញមុខ្ងារោក្សនធិោរររស់

រាជរោឋ ភិាល ក្លើក្រសកកមមដឹកនាំនិងរគ្រ់រគ្ង វិស័យក្សដឋកចិចនិងហិរញ្ញវត្ែុក្ៅកមពុោឱ្យោន់ដត្មានររសិេធភារ នងិស័កេិសិេធភិារខ្ពស់។ 



1 
 

១. ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

 ស្របតាមផែនការយទុ្ធសាស្តររថវិកា២០២១-២០២៣ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ,ុ សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី១. 

“ពស្ងងឹ និងបសងកើនស្បរិទ្ធភាពននការស្រប់ស្រងសរដ្ឋរិច្ចនងិការអភិវឌ្ឍវិរ័យហិរញ្ញវត្ថ”ុ មានរមម វិ ចំី្នួន០២ ស្ត្ូវបានដារ់ឱ្យអនុវត្រ 

សដ្ើមបឈីានសៅរសស្មច្សោលបំណងសោលនសោបាយសនេះ។ 

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 នងិហិរញ្ញវត្ថុ និងចូ្លរួមចំ្ផណររែុងការងារពារ់ព័នធដ្លក់ារសរៀបចំ្សោលនសោបាយ ពាណជិ្ជរមម និង

ហិរញ្ញវត្ថុសស្ៅស្បសទ្រ និងរិច្ចរហស្បត្ិបត្រិការរែុង វិរ័យហិរញ្ញវត្ថុ រែុងត្ំបន់ និងពិភពសោរ1។ រីឯអរគសលខា ិការដាឋ នរណៈរមមការ

ែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា  សតរ ត្សលើរិច្ចការរដ្ឋបាល នងិការងារបសច្ចរសទ្ររិរាស្សាវស្ជាវ រស្មាប់ោំស្ទ្រិច្ចដំ្សណើការរបរ់រណៈ

រមមការែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា។ ជាលទ្ធែលរែងុរយៈសពល៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ អងគភាពទងំពរីបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្លួបានវឌ្ឍនភាពដូ្ច្

មានរែងុរបាយការណ៍ខាងសស្កាម៖ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ជ្នូ រសមរច្អរគមហាសរនាបត្ីសត្សជា ហ នុ ផរន នាយររដ្ឋមស្តនរី សលើការអនុវត្រអនុស្រឹត្យររ ីពី 

ទ្ំនិញជាប់រស្មិត្រំណត្់ និងទ្នំិញហាមឃាត្ ់

• សរៀបចំ្របាយការណ៍តាមដាន និងឃាៃ សំមើលសរដ្ឋរិច្ចស្បចំស្ត្មីារទ្ី ៤ ឆ្ែ ំ ២០២០ ស្ត្មីារទ្ី១ និងស្ត្មីារទ្ី២ ឆ្ែ ំ

២០២១ 

• សរៀបចំ្របាយការណ៍រស្មាប់ស្របខ័ណឌ មា៉ា ស្រូ

សរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

២០២២- ២០២៤ ស្ត្ួត្ពិនតិ្យការអនុវត្រ

យុទ្ធសាស្តររ សរៀរររចំ្ណូល ២០១៩-

២០២៣ ស្បចំឆ្ែ ំ ២០២០, ពសិស្ោេះ

សោបល់ស្បចំឆ្ែ ំ ២០២១ របរ់ AMRO, 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រិរាររ ីពី 

Special Drawing Rights  ផដ្លផបងផច្រ

ឱ្យរមពុជារែុងឆ្ែ ំ ២០២១ សដាយ IMF 

ស្ពមទងំនីត្ិវិ  ីនិងលរខខណឌ ននការដ្រ 

និងសស្បើស្បារ់, របាយកាណតាមដាន និង

ឃាៃ សំមើលសរដ្ឋរិច្ច ស្បចំស្ត្មីារស្ត្មីារ

ទ្ី២ ឆ្ែ ំ២០២១, 

• បានសរៀបចំ្ទ្ិនែន័យ និងលិខតិ្ស ៃ្ើយត្បសៅ នាោរអភិវឌ្ឍនអ៍ារីុរស្មាប់របាយការណ៍រដពីីការតាមដានរហស្ោរ

 ុនត្ូច្ និងម យមសៅអារីុ ស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទនររ ីពីការសរៀបចំ្សោលនសោបាយអាររពិសររ 

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

ការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រិកាខ សាោអនឡាញររ ីពីការសវេងយល់អំពីការរសាងស្របខណឌ សោល

នសោបាយមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច និងសោលនសោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រស្មាប់

សរៀបច្ំសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២សៅនថៃទ្ី១៧ 

ផខរីហា ឆ្ែ ំ ២០២១ 
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• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងឯរសារសោលនសោបាយសារសពើពនធជ្ំរុញការសស្បើស្បារ់រថយនរភាត្របរិសាថ ន ២០២១- 

២០៣០ 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងផែនការសមរស្មាប់ស្បព័នធដឹ្រជ្ញ្ជូនសៅរមពុជាជាភាសាផខមរ 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងស្របខ័ណឌ ផែនការររមមភាពរួមអនររកាលសឆ្ព េះសៅដំ្ណារ់កាលទ្ី ៤ ឆ្ែ ំ ២០២១-២០២២ នន

រមមវិ ីផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

• បានសរៀបចំ្ស្របខ័ណឌ សពលសវោរស្មាប់សរៀបចំ្ស្របខ័ណឌ សោលនសោបាយមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរចិ្ចនិងសោលនសោបាយហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈឆ្ែ ំ ២០២២ 

• បានសរៀបចំ្រិរារយនរការពនធសលើការរតឹ្ត្បិត្ការនំាចូ្លអាយុកាលននរថយនរ ផដ្លសរៀបចំ្សដាយស្ររួងបរិសាថ ន 

• បានសរៀបចំ្ផររស្មលួសរច្ររសី្ពាងឯរសារទ្រសនាទនររពីកីាររិរាសលើសោលនសោបាយអាររពិសររ 

• បានសរៀបចំ្តាមដាន និងវិភារជាស្បចំសលើការវិវឌ្ឍ នងិសាថ នភាពននការស្បមូលចំ្ណូល នងិការអនុវត្រចំ្ណាយ 

• បានសរៀបចំ្រិរា និងស្សាវស្ជាវបទ្ពិសសា ន៍របរ់បណារ ស្បសទ្រសែសងៗ សលើវិបត្រិជ្ងំរឺូវដី្-១៩ 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីផណនំានងិទ្ស្មង់ស្បមូលធាត្ុចូ្លរស្មាប់ស្រុមការងារបសច្ចរសទ្រ សដ្ើមបីស្បមូលធាត្ុចូ្លររ ីពីវឌ្ឍន-

ភាពការអនុវត្រយទុ្ធសាស្តររ សរៀរររចំ្ណូល២០១៩-២០២៣ ស្បចំឆ្ែ ំ្មារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានសរៀបចំ្ការវាយត្នមៃសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិការផរត្ស្មូវស្របខ័ណឌ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ែ ំ ២០២២-

២០២៤ ស ើងវិញ 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទនសលើការត្ស្មងទ់្ិរសោលនសោបាយ និងថវកិា ននវិរ័យរុខាភិបាល ឆ្ែ ំ ២០២២ 

• ស្របខណឌ សាថ ប័នរស្មាប់ “ផែនការសមស្រប់ស្ជ្ងុសស្ជាយរដពីីស្បព័នធដឹ្រជ្ញ្ជូនពហុមស ោបាយ និងភររុភាររមម២០២០-

២០៣០” 

• បានសរៀបចំ្ស េើការពិនិត្យ និងែដល់ជាសោបល់សលើការស្សាវស្ជាវរបរ់ AMRO ររពីី “Policy Considerations in 

Using Tax Incentives for Foreign Investment” 

• បានបញ្ចប់ការរិរាស្សាវស្ជាវបឋមសលើស្បធានបទ្វិរ័យថាមពលសៅស្បសទ្ររមពុជា 

• ផររស្មួលសរច្រដីស្ពាងឯរសារទ្រសនាទន រដ ីពីស្របខ័ណឌ សស្ត្ៀមលរខណៈអនុវត្រពនធសលើស្បារ់ចំ្ណូលរូបវនរបុរគល 

អនុសោមតាមធាត្ុចូ្លរបរ់ អរគនាយរដាឋ នពារព់័នធ 

• ផររស្មួលសរច្រដសី្ពាងសោលនសោបាយសារសពើពនធជ្ំរុញការសស្បើស្បារ់រថយនរភាត្របរសិាថ ន អនុសោមតាមធាត្ុចូ្ល

របរ់អរគនាយរដាឋ នពារព់័នធ 

• ស េើការរិរា នងិសរៀបចំ្របាយការណ៍លទ្ធែលររ ីពី “សាថ នភាពនថៃជ្ីរីមីសៅរមពុជា” នងិរិរាអំព ី “រុស្រតឹ្យភាពនន

ទ្ិនែន័យនំាសច្ញែលតិ្ែលររិរមមរបរ់ស្ររួងររិរមម រកុាខ ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្” 

• ស េើបច្ចុបបនែភាពរបាយការណ៍ររ ីពី “សាថ នភាពវិរ័យរំណង់ និងអច្លនស្ទ្ពយសៅរមពុជា” ដារ់ជ្នូស្រុមការងារ KSP 

រស្មាប់ជាធាត្ុចូ្លរែងុការររិាររ ីពី “Property Market Risk Monitoring Framework” 

• រស្មងទ្ិនែន័យពកីារនំាសច្ញ-នំាចូ្ល, រនទរសន៍នថៃទ្នំិញសស្បើស្បារ់នងិសរវរមម, ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, សភញៀវសទ្រច្រ

អនររជាត្ិ, និងរំណង់ ជ្ូន IMF 

• បានសរៀបចំ្សលខរថតិ្ិ GFS ឆ្ែ ំ២០២០ និងសលខរថ ិត្ ិGFS ពោររឆ្ែ ំ ២០២១ និងឆ្ែ ំ ២០២២ សដ្ើមបីសែញើជ្ូន world 

bank 

• បានពិនិត្យ និងសែទៀងតទ ត្់ទ្ិនែន័យសលើសរច្ររសី្ពាងច្ាប់ទ្ទូត្់ថវិកាទ្សូៅរបរ់រដ្ឋរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២០ ជា 

មួយទ្ិនែនយ័ TOFE នឹង GFS ឆ្ែ ំ២០២០។ 

១.២. ការអភិវឌ្ឍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថ,ុ នយិ័ត្រររណសនយយ នងិរវនរមម នងិអរគសលខា-      

 ិការដាឋ នស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគម។អរគនាយរដាឋ នឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថមុានមុខងាររែុងការស្រប់ស្រង និងស្ត្ួត្ពិនិត្យទ្ែីារ និង
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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 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ពនោរសពលដារជ់្នូរបាយការណ៍ពត័្ម៌ានពារ់ព័នធនឹងស្រុមហ នុរមព័នធ ររណីសរែ ើរំុពនោរសពលដារ់

ជ្នូរបាយការណ៍ពត័្ម៌ានពារព់ន័ធនឹងស្រុមហ នុរមព័នធ ននស្រុមហ ុន ដាយ អុិវិ ឡាយហេ៍ អុីនរួរុិនរ៍ (សខមបូឌា) ម.រ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ទ្ទ្ួលសាគ លក់ារច្ុេះរនធិរញ្ញញ សលើការធានារ៉ាប់រងបនរ ររណីការដារ់ជ្ូននូវរនធិរញ្ញញ សលើការ

ធានារ៉ាប់រងបនរ របរ់ស្រុមហ នុ សស្តហគន ឆ្យណា ឡាយហេ៍ អុិនរួសរន ម.រ  

• បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ដំ្សណើរការសាខាភាែ រ់ងារធានារ៉ាប់រង ២រផនៃងបផនថមតាមសាខា  នាោរសមយផប ង (សខមបូឌា) 

ភីអិលរីុ ររណីសរែ ើរំុការអនញុ្ញញ ត្ដំ្សណើរការសាខាភាែ រ់ងារធានារ៉ាប់រង ២រផនៃងបផនថមតាមសាខា នាោរសមយផប ង 

(សខមបូឌា) ភីអិលរីុ របរ់ស្រមុហ ុន សអទ្ីកា ឡាយហេ៍ អុិនរួសរន (សខម-បូឌា) ម.រ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ររណីសរែ ើរំុការអនញុ្ញញ ត្បផនថមសដ្ើមទ្ុន និងរំុអនុញ្ញញ ត្លរ់បណណរនោរ៉ាប់រងស ើងវិញ របរ់

ស្រុមហ ុន សអរ អុីនរូរិន ម.រ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ររណីសរែ ើរំុការអនុម័ត្សលើរិច្ចស្ពមសស្ពៀងរនធិរញ្ញញ ធានារ៉ាប់រងបនររបរ់ស្រុមហ ុន ហេីលពី សច្

ណឺរល អុិនរូសរន (សខមបូឌា) ម.រ ជាមួយនឹងស្រុមហ នុរមពុជា រ ីស្រុមហ ុន Swiss RE Asia Pte. Ltd., (Malaysia 

Branch) និង ស្រុមហ ុន Hannover Rueck SE (Malaysia Branch) រស្មាប់ការិយបរសិច្េទ្នថៃទ្ី០១ ផខសមសា ឆ្ែ ំ

២០២១ ដ្ល់នថៃទ្ី ៣១ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្បនររុពលភាពអាជាញ បណណអាជ្ីវរមមភាែ រ់ងារធានារ៉ាប់រង របរ់ស្រេឹះសាថ នមីស្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានររ 

ម.រ,ស្រឹេះសាថ នមីស្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហតាថ ររិររ លីមីត្ តី្ ,អាជាញ បណណអាជ្ីវរមមសជ្ើងសាធានារ៉ាប់រងរបរ់ស្រុមហ នុបាសារ់ 

អុិនរួសរន ស្បូរស ើរ ខូ អិល ឌី្ី,ស្រេឹះសាថ នមីស្រហូិរញ្ញវត្ថ ុមហានររ ម.រ    

• បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ឱ្យស្រុមហ ុនធានារ៉ាប់រងលរ់ែលិត្ែលធានារ៉ាប់រងចំ្ននួ៧  នងិែលិត្ែលធានារ៉ាប់រងបផនថម

ចំ្នួន១  និងមិនអនុញ្ញញ ត្ឱ្យស្រុមហ ុនធានារ៉ាប់រងលរ់ែលិត្ែលធានារ៉ាប់រងចំ្ននួ២និងផរផស្បែលិត្ែលចំ្ននួ១។ 

១.២.២. វសេយ ទផី្សារ និងោថ បយនហិរញ្ញវត្ថុ 

• សរៀបចំ្ការស្បជ្ុតំាម online ររ ីពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្រយទុ្ធសាស្តររជាត្ិបរោិប័នែហិរញ្ញវត្ថុឆ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ 

• បានែរល់វិញ្ញញ បនបស្ត្ចុ្េះបញ្ជបីរ នបាលរិច្ចជ្នូ ស្រុមហ ុនស្តររង់ហលូ ស្តារ ី ឯ.រ  

• បានសស្ត្ៀមសរៀបចំ្សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំស្រុមស្បឹរាអាជាញ  រសរវាហិរញ្ញវត្ថុមិនផមន នាោរ សលើសរច្ររីស្ពាងស្បការររពីីការ

សរៀបចំ្និងការស្បស្ពតឹ្រសៅននបរ នបាលរិច្ច 

• បានស្បជ្ុំរដ ីពកីារបសងកើត្អងគភាពអនុវត្ររសស្មាង រស្មាប់រមារភារទ្ី១ ររ ីពកីារសលើររមពរ់ផខសស្ច្វា៉ារ់ត្នមៃររិរមម 

ននរសស្មាងស្បរតួ្ស្បផជ្ងផខសស្ច្វា៉ារ់ត្នមៃ និងសលើររមពរ់រុវត្ថិភាពររិរមម។ 

 

 

 
2 មាស្តា ៤៨ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ  
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១.២.៣. វសេយ អាជីវកម្មភ្នា ល់ និងគ្បឆាំងការេម្អា ត្គ្ាក់ និងហិរញ្ញបបទានសភរវកម្ម 

• បានសច្ញលិខិត្ជ្នូដំ្ណឹងររពីីការែរល់ឯរសារបផនថមសរែ ើរំុដ្រស្បារ់ត្មកល់ធានាអាជ្ីវរមម ការរុីណូ Xin Fu Hao 

របរ់ស្រុមហ ុន Xin Fu Hao Cambodia Entertainment Company Limited 

• បានសច្ញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្សរែ ើរំុពនោសពលបនររុពលភាពអាជាញ បណណ និងពនោសពលស េើអាជ្ីវរមមរបរ់ ស្រុមហ ុនសឆ្ែ ត្ 

ជ្ីន សា រង ់ហគូ ឯ.រ  

• បានសច្ញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ឲ្យបផនថមសឆ្ែ ត្សការចំ្នួន៤ស្បសភទ្ របរ់ស្រុមហ ុន ម៉ាផូឌ្ន អុិនស ើសស្តហគ រី រឺវរី 

• បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមមការវាយត្នមៃអញ្ញមញ្ញរបរ់ស្រុមស្បសទ្រអារីុបា៉ា រីុហេិររដ ីពកីាររមាា ត្ស្បារ់និងហិរញ្ញ-

បបទនសភរវរមម តាមស្បព័នធអនឡាញសៅនថៃទ្ី១៣ ផខររកដា ឆ្ែ ំ២០២១។ 

១.២.៤. វសេយ អាជីវកម្មអច្លនវត្ថុ បញ្ច ាំ នងិគ្ាត្សិភ្នរសោ អនុបបទាន 

• បានសរៀបចំ្ស្បជ្ុំសរច្រដីស្ពាងស្បការរដ ីពីការសរៀបចំ្ នងិការស្បស្ពតឺ្រសៅនននាយរដាឋ ន និងអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្នយិត័្-

ររអាជ្ីវរមមអច្លនវត្ថុ និងបញ្ញច  ំននអាជាញ  រសរវាហិរញ្ញវត្ថមិុនផមន នាោរ តាមស្បព័នធអនឡាញ ច្ំនួន៣សលើរ 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពភិារាការងារអនររស្ររួង-សាថ ប័ន តាមស្បព័នធអនឡាញ រដ ីពកីារសរៀបចំ្ស្បព័នធរស្មាប់ការសរែ ើរំុ

អាជាញ បណណ និងលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្សែសងៗ តាមថាែ ល បសច្ចរវទិ្ោព័ត្ម៌ាន សៅនថៃទ្ី១២ ផខររកដា ឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានចូ្លរួមស្បជ្ុតំាមស្បព័នធអនឡាញ ផររស្មួលស្បការរដពីីការស្រប់ស្រងអាជ្ីវរមមទ្ទ្លួបញ្ញច  ំនិងទ្ទ្លួស្បាត្ិសភារ

សដាយអនុបបទន។ 

១.៣. ការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍវសេយ រណសន យនងិេវនកម្ម 

• រិច្ចការស្ត្ួត្ពិនិត្យ នងិស េើបច្ចុបបនែភាព 

o ទ្ិនែន័យស្រុមហ នុររុបផដ្លបានដារ់លិខិត្សរែ ើរំុពនោ និងសរែ ើរំុសលើរផលងរែុងការសបាេះែាយមត្ិរវនរមម

រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ រតិ្ស្ត្ឹមផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២១ មានចំ្នួន ៧៣៩ស្រុមហ ុន រែុងសនាេះ៖ 

✓ ស្រុមហ ុនផដ្លបានសរែ ើរំុពនោ ឆ្ែ ំ២០២០ មានចំ្ននួ៧១០ ស្រុមហ ុន 

✓ ចំ្ននួស្រុមហ ុនសរែ ើរំុសលើរផលងមានចំ្ននួ២៩ស្រុមហ ុន 

✓ ចំ្ននួលិខិត្ផដ្លបានស ៃ្ើយត្បមានចំ្ននួ៥៩៦ ស្រុមហ ុន 

✓ ចំ្ននួលិខិត្ស្ត្ូវសរៀបចំ្ស ៃ្ើយត្បបនរមានចំ្ននួ១៤៣ ស្រុមហ នុ 

o ចំ្ននួទ្ិនែន័យស្រុមហ នុររុបផដ្លបានសរែ ើរំុសលខ FIN មានចំ្នួន ៧៧២ រែងុសនាេះ៖ 

✓ រហស្ោរផដ្លបានទ្ទ្ួលសលខ FIN  

✓ មានចំ្នួន ៦៩០   

✓ រហស្ោរផដ្លរពំុងដារ់ពារយសរែ ើរំុសលខ FIN មានចំ្នួន ៣  

✓ រហស្ោរផដ្លមានព័ត្ម៌ានមិនស្ត្ឹមស្ត្ូវមានចំ្នួន ២  

✓ រហស្ោរផដ្លពុំទន់បញ្ជូនពារយសរែ ើរំុរួច្រល់មានចំ្ននួ ៧៧ 

o រហស្ោរជាប់កាត្ពេរិច្ចតាមស្បព័នធ e-fillingររុបចំ្នួន ៦១៣ ស្រុមហ ុនរែុងសនាេះ៖ 

✓ ស្រឹេះសាថ ន នាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ មានចំ្នួន១៣០ 

✓ ស្រុមហ ុនធានារ៉ាបរងមានចំ្ននួ ៣៤ 

✓ រហស្ោរសែសងៗមានចំ្ននួ ៤៤៩ 

o ស្រង់នូវទ្ិនែនយ័ព័ត្ម៌ានរហស្ោរផដ្លបានដារ់ពារយសរែ ើរំុការពនោ សពលរែងុការបញ្ចប់ការងារស េើរវនរមម

ឯររជ្យ នងិសបាេះែាយមត្ិរវនរមមរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០រិត្ស្ត្ឹមផខរញ្ញញ  ចំ្ននួ ៧៣៩ស្រុមហ ុន 
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• រិច្ចការច្ាប់ 

o ស្បការរដ ីពកីារសរៀបចំ្នងិការស្បស្ពតឹ្រសៅនននាយរដាឋ ននងិអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្នយិត័្រររណសនយយនិងរវន-

រមម បានផររស្មួលរួច្រល់តាមសាម រត្ីននរិច្ចស្បជ្ុំ  

o ស្បការររ ីពកីារស្រប់ស្រងអាជាញ បណណស្បរបវិជាជ ជ្ីវៈរណសនយយ នងិរវនរមមបានផររស្មួលរួច្រល ់

o សរច្ររីស្ពាងអនុស្រតឹ្យផត្ងតាងំមស្តនររីជ្ការ បានែរល់សោបល់សលើទ្ស្មងន់ិងរត្ិច្ាប់រួច្រល់ 

o បានផររស្មួលសរច្ររសី្ពាងសារច្រណ៍ផណនំាររពីីការសស្បើស្បារ់ភាសានិងរូបិយប័ណណរែងុបញ្ជ ីរណសនយយនិង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមសាម រត្ីននរិច្ចស្បជ្ុជំាមួយអរគនាយរដាឋ នពនធដា 

o បានសរៀបចំ្រួច្រល់សលើរបាយការណ៍រិច្ចស្បជ្ុំពិសស្ោេះសោប់សលើរច្ុងសស្កាយសលើសរច្ររសី្ពាងសារច្ផណនំាសស្បើ-

ភាសានិងរូបិយបណណរែងុបញ្ជ ីការរណសនយយនងិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនងិសារច្រណ៍ផណនំាបានចូ្លជា រមាន 

o សរច្ររីស្ពាងស្បការររពីកីារស្រប់ស្រងរមមវ ិីរិរារណសនយយររជ្នំាញរមពុជា បានរមាា ត្រួច្រល់ 

o សរច្ររីស្បការពត្ម៌ានររ ីពរីមមវិ ីដារ់ឱ្យដំ្សណើរការជាែៃូវការរមម វ ិរិីរារណសនយយររជ្ំនាញរមពុជា ស្ត្ូវ

បានសរៀបចំ្រួច្រល ់

o បានសរៀបចំ្សរច្រដសី្ពាងស្បការរដ ីពី វធិាន និងនីត្ិវ ិីននការសដាេះស្សាយបណដ ឹងត្វា៉ា ចំ្សពាេះសរច្ររីរសស្មច្ពិន័យ

អនដរការណ៍ 

o បានសរៀបសរច្រដីស្ពាងស្បការយនរការ ផបបបទ្និងនីត្ិវ ិីសដាេះស្សាយវិវាទ្រណសនយយ និងរវនរមម   

• រិច្ចការបសច្ចរសទ្រ 

o រិច្ចស្បជ្ុំបសច្ចរសទ្រ សដ្ើមបពីិនិត្យសលើវឌ្ឍនភាពននការសរៀបចំ្ស្បព័នធដារ់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមអន

ឡាញស្ត្ូវបានសរៀបចំ្ ជាមួយស្រុមការងារពត័្ម៌ានវទិ្ោ និងមស្តនរីពារ់ព័នធ 

o រិច្ចស្បជ្ុំសដ្ើមបីពិនិត្យនិងែរល់សោបល់សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្ែ ំ២០២០ផដ្លសរៀបចំ្សដាយស្រុមការងារបសច្ចរ 

សទ្រអនុវត្ររដង់ដារណសនយយសាធារណៈរមពុជា ស្បចំអរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្ 

o រមមវិ ីរិរារណសនយយររជ្នំាញរមពុជាស្ត្ូវបានសរៀបចំ្ដារ់ឱ្យដំ្សណើរការជាែៃូវការរួច្រល់ 

o រិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមាម  ិការស្រប់ស្រងរមមវិ ីរិរារណសនយយររជ្ំនាញរមពុជាស្ត្ូវបានសរៀបចំ្ស ើងចំ្ននួ ៣សលើរ 

o សរៀបចំ្រិកាខ សាោែសពេែាយររ ីពី “កាត្ពេរិច្ចរណសនយយនិងរវនរមម និងបទ្បបញ្ញត្រពិារព់័នធ” រស្មាប់អងគ

ភាពមិនផរេងររស្បារ់ចំ្សណញ  

o សរៀបចំ្រិកាខ សាោែសពេែាយររ ីពី “កាត្ពេរិច្ច

រណសនយយនិងរវនរមម នងិបទ្បបញ្ញត្រពិារ់

ព័នធ” រស្មាប់រមារមផរបរសជ្ើងរមពុជា 

o សរៀបចំ្រិកាខ សាោែសពេែាយអនឡាញ ររពី ី

នីត្ិវ ិី និងផបបបទ្ននការដារ់បញ្ជូនរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុ្បចំឆ្ែ ំផដ្លបានស េើរវន

រមមរួច្ មរនយិ័ត្រររណសនយយនងិរវនរមម  

o សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមាម  ិការស្រប់ស្រងរមម

 វិ ីរិរារណសនយយររជ្ំនាញរមពុជាសលើរទ្ី៥ 

o ផែនការររមមភាពសរៀបចំ្រិកាខ សាោជាមយួ

រហស្ោរ ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្ 

o សរច្ររីស្ពាងសរច្ររីរសស្មច្ររពីីសោលការណ៍ពិសរររស្មាប់រមមវិ រីណសនយយររជ្នំាញរមពុជា ស្ត្ូវបាន

សរៀបចំ្រួច្រល ់

o តារងសឈាម េះសារលវិទ្ោល័យសៅរមពុជា ផដ្លែរល់ការបណរុ េះបណារ លរមមវិ ីរណសនយយនិងមុខវជិាជ ពារ់ព័នធ 

ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្ 

រិកាខ សាោ នថៃទ្ី២៥ ផខរីហា ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លសរៀបចំ្សដាយនិយ័ត្

រររណសនយយ និងរវនរមម 
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o សរច្ររីស្ពាងទ្ស្មង់របាយការណ៍រេ ័យវាយត្នមៃ រស្មាប់សាថ ប័នបណរុ េះបណារ ល ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្រល់ 

o សរច្ររីស្ពាងលរខណៈវនិិច្េ័យរស្មាប់ស េើការវាយត្នមៃសលើសាថ ប័នបណរុ េះបណារ ល ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្រល់។ 

១.៤ កិច្ចគាំពារេងគម្ 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនទន ររ ីពកីារបសងកើត្ផែនការររមមភាពរួម រស្មាប់ការផររស្មលួស្របខណឌ ននការស្រប់ស្រង 

និងអនុវត្ររមមវិ ីែរល់អាហារតាមសាោសរៀន សដាយសស្បើស្បារ់ររិែលរែងុរហរមន៍រស្មាប់ការអនុវត្ររមមវ ិីសៅឆ្ែ ំ

២០២២  

• បានចុ្េះពិនិត្យ នងិរសងកត្ការផច្រសរបៀងជ្ូនរិរសស្រសី្រ សស្កាមរមមវ ិីែរល់អាហារតាមសាោសរៀនសដាយសស្បើស្បារ់រ

រិែលរែុងរហរមន ៍របរ់ស្ររួងអប់រំ យុវជ្ន នងិរីឡា សៅតាមសខត្រសោលសៅមួយចំ្ននួ 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនទនររ ីពរីមមវិ រីញ្ចប់ស្រួសារ ផដ្លជាមូលដាឋ នសដ្ើមបឈីានសៅសរៀបចំ្និងអភិវឌ្ឍ

ស្របខណឌ អនុវត្ររមមវិ រីញ្ចប់ស្រួសារ 

• បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោស្ត្ួត្ពនិិត្យ និងវាយត្នមៃសលើសរច្ររីស្ពាងស្របខណឌ រិច្ចោំពាររងគមសដ្ើមបីស ៃ្ើយត្បនងឹសស្ោេះ

អារនែ  

• សរច្ររីស្ពាងឯរសារទ្រសនទន និងសរច្ររីស្ពាងសរច្រររីសស្មច្ររ ីពីការបសងកើត្ស្រុមការងារបសច្ចរសទ្រអនររស្ររួង

សដ្ើមបីសរៀបចំ្ផែនទ្ីបងាា ញែៃូវររ ីពី “ការសឆ្ព េះសៅររការស្របដ្ណរ ប់រុខភាពជាររលសៅរមពុជា” ស្ត្ូវបានសោរព ៃ្ង

រិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមាម  ិការស្បត្បិត្រិស្រុមស្បឹរាជាត្ិោំពាររងគម  

• ឯរសារទ្រសនទនររពីីការរិរាសលើការចុ្េះរិច្ចស្ពម

សស្ពៀងរវាង ប.រ.រ. ជាមួយមូលដាឋ នរុខាភិបាលឯរជ្ន 

• បានពិនតិ្យ នងិផររស្មួលសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រដ ីពីស្បព័នធ

ោំពាររងគម សោងតាមមត្សិោបល់របរ់ត្ណំាងស្ររួង-

សាថ ប័ន នងិនដ្រអូភិវឌ្ឍន ៍

• បានពិនតិ្យ និងផររស្មួលសលើសរច្រដីស្ពាងស្បការរដ ីពី

យនរការសដាេះស្សាយវវិាទ្រែងុស្បព័នធោំពាររងគម 

• បានសរៀបចំ្មត្ិសោបល់ច្ាប់សលើសរច្រដីរសស្មច្រដ ីពកីារ

បសងកើត្សបឡាជាត្ិរនរិរុខរងគមផែែរស្បារ់សសា ន នងិលរខ

ខណឌ  និងនីត្ិវ ិីននការអនុវត្ររបបរនរិរុខរងគម ផែែរស្បារ់

សសា នរស្មាប់អែររជ្ការននរណៈរមាម  ិការជាត្ិសរៀបចំ្

ការសបាេះសឆ្ែ ត្ 

• បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍស្បព័នធបសច្ចរវិទ្ោស្រប់ស្រងទ្ិនែន័យ

រស្មាប់យនរការតាមដាន នងិវាយត្នមៃស្បព័នធោំពាររងគមដំ្ណារក់ាលទ្ពីីរ 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីរសស្មច្ររ ីពីការទ្ទ្ួលសាគ ល់រមារភាពជ្នបសងាគ លរបរ់អងគភាពរយការណ៍ រស្មាប់រស្មបរ

ស្មលួ និងបញ្ចូលទ្ិនែន័យរស្មាប់យនរការតាមដាន និងវាយត្នមៃស្បព័នធោំពាររងគម 

• បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោវរគបណរុ េះបណារ ល ររពីីការបញ្ចុលទ្ិនែន័យរូច្នាររសៅរែងុស្បព័នធបសច្ចរវិទ្ោស្រប់ស្រង

ព័ត្ម៌ានរស្មាប់យនរការតាមដាន និងវាយត្នមៃស្បព័នធោំពាររងគម 

ទ្ឹរស្បារ់ផដ្លសបើរែដល់ជូ្នស្រួសារស្រីស្រ និងងាយរងសស្ោេះអំ ុងសពល

ស្បយុទ្ធនឹងជំ្ងឺរូវដី្-១៩ រិត្ស្តឹ្មនថៃទ្ី២៤ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២១  
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• បានបញ្ចប់ការផររស្មួលនវូទ្រសនទនបសច្ចរសទ្រ ររពីកីារស េើរុខដុ្មនយីរមមស្បព័នធចុ្េះបញ្ជ ីនិងស្រប់ស្រងទ្ិនែនយ័

ោំពាររងគមជាមួយមជ្ឈមណឌ ល ុររិច្ចថមី “សត្សជា” 

• បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោពិសស្ោេះសោបលជ់ាសាធារណៈសលើ“សរច្ររីស្ពាងយទុ្ធសាស្តររទ្នំារទ់្ំនងោំពាររងគម”  

• បានសរៀបចំ្នីត្ិវ ិី និងសែទរថវកិាជ្នូស្ររួងរងគមរិច្ច អត្ីត្យុទ្ធជ្ន និងយុវនីត្ិរមបទរស្មាប់អនុវត្រ “រមមវិ ីឧបត្ថមភ

សាច់្ស្បារជ់្ូនស្រួសារស្រសី្រ នងិងាយរងសស្ោេះ រែងុអំ ុងសពលស្បយុទ្ធនឹងជ្ងំ ឺរូវដី្-១៩” ស្បចំផខ។ 

២. ការងារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុោធារណៈ និងគ្ទព្យេម្បត្តិរដ្ឋ 

 សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរ ឺ“ពស្ងងឹ និងបសងកើនរ័រដិរិទ្ធភាព នងិស្បរិទ្ធភាព 

ននការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ” សដាយមានរមម វិ ីចំ្ននួ០៣។ លទ្ធែលននការអនុវត្រស្បចំ៩ផខ 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 ឬនំាចូ្ល ស្របតាមបបញ្ញត្រិ រដ ីពីរយ ស្ពមទងំច្ាប់ នងិបទ្បបញ្ញត្រិសែសងសទ្ៀត្ផដ្លពារ់ព័នធនងឹការនំាសច្ញ នំា

ចូ្ល ការស េើច្រច្រ និងការស េើរនែិ ិទ្ំនិញ ២.ដារ់បទ្បបញ្ញត្រិសលើការស េើច្រច្រ ការស េើរនែ ិិ នងិការដឹ្រជ្ញ្ជូន ៃ្ងកាត្់ននទ្ំនិញនំា

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

ននស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុជា ៥. ជ្ំរុញអនុវត្រតាមរដង់ដារអនររជាត្ ិ និងឧត្រមានុវត្រន ៍ ផដ្លពារព់័នធនឹងការស្ត្ួត្ពិនតិ្យរយ នងិការ

រស្មួលពាណិជ្ជរមម ជាពិសររ ការអនុវត្រសោលនសោបាយននរិច្ចរស្មួលពាណជិ្ជរមម តាមរយៈការស្រប់ស្រងហានិភ័យ នងិការស េើ

រេ ័យស្បវត្ររិមមរយ3។ សដាយផ រអរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានសបរររមមរំខាន់ៗ រែងុសនាេះ  ១. ែដល់សរវាដ្លអ់ែរជាប់ពនធរួមមាន 

ការែដល់ព័ត្៌មាន អប់រំ ពនយលផ់ណនំា សដ្ើមបីឱ្យអែរជាប់ពនធស្បត្ិបត្រិស្ត្ឹមស្ត្ូវ តាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិនានារដ ីពពីនធដារ ២. អនុវត្ររមម

 វិ ចីប់បងខំ សដាយស េើរវនរមម ការអនុវត្រ វិធានការត្ងឹទរ អនុវត្រសទរទ្ណឌ  តាមការរំណត្់រដ ីពីពនធដារ ចំ្សពាេះអែរជាប់ពនធផដ្ល

មិនបានស្បត្ិបត្រិស្ត្ឹមស្ត្ូវតាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រនិានារដពីីពនធដារ ៣. ស្បមូលចំ្ណូលពនធ តាមការអនុវត្រស្ត្ឹមស្ត្វូនូវច្ាប់ និង

បទ្បបញ្ញត្រិនានារដពីីពនធដារ និងបង់ស្រប់ស្ោន់ច្ូលថវិកាជាត្ិ ៤. ែដល់សរវា និងការអប់រំអែរជាប់ពនធ សដ្ើមបធីានាឱ្យច្ាប់នានារដពីី

ពនធដារ ស្ត្ូវបានសោរព នងិអនុវត្រស្ត្ឹមស្ត្ូវ ៥. អនុវត្ររមមវ ិចីបប់ងខ ំស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព មានការទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវខពរ់ និងសរម ើ

ភាពោែ  ចំ្សពាេះអែរជាប់ពនធ ផដ្លមិនសោរពច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិរដ ីពសីារសពើពនធ ៦. អនុវត្រសោលការណ៍យុត្រ ិម៌រែងុការអនុវត្រច្ាប់ 

និងបទ្បបញ្ញត្រនិានារដ ីពពីនធដារ សដ្ើមបបីសងកើនជ្ំសនឿទ្រុចិ្ត្រ ចំ្សពាេះរដ្ឋបាលសារសពើពនធ ៧. បនថយការចំ្ណាយរបរ់រដ្ឋបាលសារសពើ-

ពនធ រែងុការសរៀបចំ្រមមវ ិី និងរិច្ចដំ្សណើរការរបរ់ស្ររួង ស េើឱ្យមានភាពសាមញ្ញ ចំ្សពាេះត្ស្មូវការសែសងៗ និងបនថយចំ្ណាយរបរ់អែរ

ជាប់ពនធ ៨.បសងកើនរមត្ថភាព ចំ្សណេះដឹ្ងដ្ល់មស្តនរីពនធដារជាស្បចំ សដ្ើមបីបំសពញការងារឱ្យមានស្បរិទ្ធភាព ៩.បសងកើនស្បរិទ្ធភាពរែុង

ការស្រប់ស្រង តាមរយៈសោលនសោបាយ រិច្ចដំ្សណើរការការងារ និងស្បព័នធការងារ ផដ្លមានភាពច្ារ់ោរ់ ទ្ំសនើប និងមានការ

ទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវខពរ់ចំ្សពាេះការងាររបរ់ខៃួន 4 ។ ផែែរសនេះរ៏ចូ្លរួមអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្ររិដ្ឋ នងិចំ្ណូលមិនផមន

សារសពើពនធ5។ ជាលទ្ធែល អរគនាយរដាឋ នបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖  

 
3 មាស្តា ៣០ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ  
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 ុ
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២.១.១. ការសកៀរររច្ាំណូលោរសព្ើព្នធ 

•  វិរ័យរយ និងរដាឋ រររមពុជា 

o រែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ អរគនាយរដាឋ នរយនិងរដាឋ រររមពុជា (អររ) ស្បមូលចំ្ណូលបានចំ្ននួ 

៦,៨៨១.៤០ ប ៊ីោនសរៀល ឬសរម ើនឹង ១,៦៩៩.១១ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្ូវជាស្បមាណ ៧១.៩១% ននផែនការ

រំណត្រ់ែុងច្ាប់ររ ីពហីិរញ្ញវត្ថរុស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១។ សបើសស្បៀបស ៀបនងឹ ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមាន

ត្ួសលខ ៧,១៣៤.៤៣ ប ៊ីោនសរៀល ឬសរម ើនឹង ១,៧៦១.៥៩ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ចំ្ណូលរត្ស់្តាសដាយរត្នាោ

រជាត្រិែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ថយចុ្េះច្ំនួន ៦០៤.៥៣ ប ៊ីោនសរៀល ឬសរម ើនឹង ១៤៩.២៧ ោនដុ្ោៃ រ

អាសមររិ ស្ត្ូវជាស្បមាណ ៨.៤៧% តាមមុខរញ្ញញ ទ្ំនិញដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

រ. ស្កាហេរិសស្បៀបស ៀបចំ្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញរែុងរយៈសពល ៩ផខ ននឆ្ែ ំ២០២១ និងឆ្ែ ំ២០២០ 

 

 

 

 

 

 

ខ. ស្កាហេរិសស្បៀបស ៀបច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធនងិអាររ រែងុរយៈសពល ៩ផខ ននឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២០ 

 

 

 

 

  

 

 

o ពនធនងិអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋ ៖ រែងុរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋមានស្បមាណ 

៩,០៨៣.២២ ប ៊ីោនសរៀល សរើនស ើង ១,៨៩០.៤៤ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ២៦.២៨% សស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៩ផខ 

ឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខ ៧,១៩២.៧៨ ប ៊ីោនសរៀល 

ស្កាហេរិសស្បៀបស ៀបពនធនងិអាររជាបនទុររបររ់ដ្ឋរែងុរយៈសពល ៩ផខ ននឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២១ 

 

 

 

28.31%

41.88%

23.55%

4.69%
1.57%

៩ខែឆា ាំ២០២១

30.85%

40.62%

22.86%

4.33% 1.34%
៩ខែ ឆា ាំ២០២០

18.07%

0.43%

37.36%

38.04%

4.53%
1.57% ៩ខែ ឆា ាំ២០២១

17.88%

0.19%

37.26%

39.13%

4.21%
1.34%

៩ខែ ឆា ាំ២០២០

46.38%

35.46%

18.16% ៩ខែ ឆា ាំ២០២០
52.22%

34.73%

13.05% ៩ខែ ឆា ាំ២០២១

 វិនិសោរកាត្់សដ្រ

 វិនិសោរមិនផមន

កាត្់សដ្រ

◼ទំ្និញច្ស្មុេះ  ◼ោនយនរនិងសស្រឿងច្ស្រ          ◼ែលិត្ែលសត្លរោិ      ◼សស្រឿងរំណង ់   ◼រនស្មសែសងៗ 

◼ពនធរយ  ◼អាររនំាសច្ញ   ◼អាររពិសររ     ◼អាររសលើត្នមៃបផនថម   ◼អាររបផនថមសលើែលិត្ែលសស្បងកាត្  ◼សែសងៗសទ្ៀត្ 
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o ទ្ំហំពាណជិ្ជរមម  

▪ ការនំាចូ្ល ៖ ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមននការនំាចូ្លររុបសដាយមិនរប់បញ្ចូលនូវការនំាចូ្លមារ រែុងរយៈ

សពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ មានត្នមៃររុបស្បមាណ ១៦,៥៣២.៤១ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ សរើនស ើងស្បមាណ 

៣,៤៦១.១៦ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ ២៦.៤៨% សបើសស្បៀបស ៀបនឹង ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខ 

១៣,០៧១.២៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ 

▪ ការនំាសច្ញ៖ ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមននការនំាសច្ញររុបរែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ មានត្នមៃររុប

ស្បមាណ ១៤,០៧២.៤៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ (មិនរិត្មារ) សរើនស ើងស្បមាណ ២,៨៩២.៦៥ ោនដុ្ោៃ រ

អាសមររិ ស្ត្ូវជា ២៥.៨៧% សបើសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខ ១១,១៧៩.៨០ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ 

o ការបស្តងាក បអំសពើរត្់សរច្ពនធ៖ រែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ អររ បស្តងាក បបទ្សលមើររត្់សរច្ពនធបានចំ្នួន 

១១,៦៣២ ររណី រួមមានររណី ំ ៣៩៨ និងររណីតូ្ច្ ១១,២៣៤។ ទ្នទឹមសនេះ អររ បានសដាេះស្សាយ

រំណត្់សហតុ្បទ្សលមើររួច្ចំ្ននួ ១១,៤៩៨ ររណី សដាយស្បមូលបានស្បារ់ពនធអាររនិងពិន័យចំ្នួន ៦៥.៧៩ ប ៊ីោន

សរៀល។  សបើសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្នួនររណីផដ្លបស្តងាក បបានរែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ 

សនេះ សរើនស ើង ៧,៦៩៧ ររណី ឬ ១៩៥.៦០% 

•  វិរ័យពនធដារសៅរមពុជា 

o ររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលពនធ-អាររ ផដ្លអរគនាយរដាឋ នពនធដារស្បមូលបាន (តាមស្បព័នធ

ស្រប់ស្រងទ្ិនែនយ័ចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ) មានចំ្នួន ៨ ៥៤៩,៩០ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណ

ជា ២ ១១១,០៩ ោនដុ្លោៃ រអាសមររិ) សរម ើនងឹ ៩៤,១២% ននផែនការច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ

២០២១ ស ៀបនងឹចំ្ណូលពនធ-អារររែងុរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ ស ើញថាថយចុ្េះច្ំននួ ៥៥០,២២ ប ៊ីោន

សរៀល (ស្បមាណជា ១៣៥,៨៦ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ) សរម ើនងឹ -៦,០៥% 

o លទ្ធែលននច្ំណូលពនធ-អាររនានាបានបង់ចូ្លថវកិាជាត្ិ ៖ររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ អរគនាយរដាឋ ន

ពនធដារបានស េើផបបបទ្បង់ចូ្លថវិកាជាត្ិររុបចំ្ននួ ៨ ៣០៤,៦៥ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ២ ០៥០,៥៣ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) សរម ើនឹង ៩១,៤១%  

o លទ្ធែលចំ្ណូលពនធតាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ៖ ររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ សនេះ ចំ្ណូលពនធ-អាររស្រប់

ស្បសភទ្ ផដ្លស្បមូលតាមស្បព័នធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយ័ចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ ស្ត្ូវបានផបង

ផច្រតាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

▪ អែរជាប់ពនធ ំ ចំ្នួន ៦ ៤៩៧,៦៨ ប ៊ីោនសរៀល  (ស្បមាណជា ១ ៦០៤,៣៦ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) សរម ើនងឹ 

៧៦% ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្ណូលតាម

ស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ ំថយចុ្េះចំ្នួន ៣៨៥,៩៦ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៩៥,៣០ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) 

សរម ើនឹង -៥,៦១% 

▪ អែរជាប់ពនធម យម ចំ្នួន ១ ២៦៨,៣៦ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៣១៣,១៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) សរម ើ

នឹង ១៤,៨៣% ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ 

ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធម យមសរើនស ើងចំ្នួន ២៦,៣៦ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៦,៥១ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមរិរ) សរម ើនងឹ ២,១២% 

▪ អែរជាប់ពនធត្ូច្ ចំ្នួន ៣៣,៨៧ ប ៊ីោនសរៀល  (ស្បមាណជា ៨,៣៦ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ) សរម ើនឹង ០,៤០% 

ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររបុ សហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្

អែរជាប់ពនធត្ូច្ថយចុ្េះចំ្នួន ៧,២៧ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១,៧៩ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) សរម ើនឹង -

១៧,៦៧% 
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▪ សែសងៗ (ពនធសលើវែួ លែទេះ ពនធសលើអច្លនស្ទ្ពយ និងពនធសែសងៗ) ចំ្នួន ៧៤៩,៩៨ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណ

ជា ១៨៥,១៨ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) សរម ើនឹង ៨,៧៧% ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀប

នឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្ណូលពនធសែសងៗថយចុ្េះ ចំ្នួន ៨៦,០៧ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា 

២១,២៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) សរម ើនឹង -១០,៣០% 

o ការច្ុេះបញ្ជ ីពនធដារ៖ ជាលទ្ធែល រស្មាប់រយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ បានពិនតិ្យនិងអនម័ុត្សលើឯរសារសរែ ើរំុ

ចុ្េះបញ្ជ ីពនធដារចំ្នួន ៧ ២៥៦ រហស្ោរ (ពនធ  ំ៤៧៩ ពនធម យម ៤ ៥៤៦ ពនធត្ូច្ ២ ២៣១)  

o ការស េើបច្ចុបបនែភាពព័ត្ម៌ានរហស្ោរ៖ រស្មាប់រយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ បានពនិិត្យនងិអនុម័ត្ចំ្នួន ៦ 

៥៤៣ ររណី  

o ររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ បំណុលពនធស្បមូលបានមានចំ្នួន ៧៣២ ៦២៤ ោនសរៀល  (ស្បមាណជា 

១៨០,៨៩ ោនដុ្ោៃ រ) សបើសស្បៀបស ៀបរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែុងឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លបានស្បមូលចំ្នួន ៧៨៨ ២៩៥ 

ោនសរៀល រឺមានការថយចុ្េះចំ្នួន ៥៥ ៦៧១ ោនសរៀល (ស្បមាណជា ១៣,៧៤ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង -

៧,០៦% 

o ររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ មានរំណុំឯរសារបណរ ងឹត្វា៉ារំពងុដំ្សណើរការរែុងផខមានចំ្ននួ ៣០៣ ររណី ផដ្ល

រែុងសនាេះបានទ្ទ្ួលពារយសរែ ើរំុថមីចំ្នួន ១៥៣ ររណី នងិរល់សោងស្ោមុនមានចំ្ននួ ១៥០ ររណី។  ជាលទ្ធែល 

បានសដាេះស្សាយរំណុឯំរសារបណរ ឹងត្វា៉ា ចំ្ននួ ១០៥ ររណី មានស្បារព់នធ ១៤៤ ៧៧៨,៥០ ោនសរៀល សស្បៀបស ៀប

នឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ រឺមានការថយចុ្េះចំ្នួន ៧ ររណី សហើយស្បារព់នធសរើនស ើងចំ្នួន ៦២ ៧៤៨,៥៤ 

ោនសរៀល ។ បំណលុពនធបានបង់រែងុរយៈសពល ៩ផខ មានចំ្នួន ១១ ០៨៨,៥៧ ោនសរៀល សស្បៀបស ៀបនងឹរយៈ

សពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២០ ថយចុ្េះចំ្នួន ៧ ៤៦២,៩៨ ោនសរៀល។ រំណុំឯរសារបណរ ងឹត្វា៉ារល់សោងចុ្ងស្ោមាន

ចំ្នួន ១៩៨ ររណី។ 

២.១.២. ការសកៀរររច្ាំណូលម្ិនខម្នោរសព្ើព្នធ នងិគ្ទព្យេម្បត្តរិដ្ឋ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពីស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពលីទ្ធែលស្បជ្ុំ នានថៃទ្ី១២ ផខរីហា ឆ្ែ ំ២០២១ របរ់រណៈរមាម  ិការឯរជ្នភាវូប

នីយរមមរហស្ោរសាធារណៈ សដ្ើមបីសោរពរំុសោលការណ៍ពិនិត្យរស្មច្ដ៏្ខពង់ខពង់ពីស្បមុខរជ្រដាឋ ភិបាល 

o បានបានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រស្ពេះរីហនុ សដ្ើមបីចូ្លរួមការស្បរល់-ទ្ទ្ួលអោរមនទីរ មមការ និងសារនា នងិ

អោរមនទីរផែនការសខត្រស្ពេះរីហន ុ

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំស្បរល់-ទ្ទ្លួទ្ីតំាងមណឌ លរុខភាពសបា៉ាយផប៉ាត្១ សខត្របនាទ យមានជ្័យ តាមស្បពន័ធអន

ឡាញ 

o ចូ្លរួមរែុងរណៈរមមការសដ្ញនថៃវែួ លដាយស្ត្ី រស្មាប់ស េើអាជ្ីវរមមរែុងរដូ្វសនសាទ្ឆ្ែ ំ២០២១-២០២២ និងឆ្ែ ំ

២០២២-២០២៣ របរ់សខត្រនស្ពផវង 

o ចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យនិងវាយត្នមៃសលើរំសណើរំុវិនិសោរស េើអាជ្ីវរមមរំពង់ច្មៃងតាស្ពហម-ផស្ពរដូ្នរឹម សៅសខត្ររណារ

ល និងរជ្ធានីភែំសពញ 

o ចុ្េះពិនិត្យររមមភាពបូមខាច់្ របរ់ស្រុមការងារអនររស្ររួង សដ្ើមបីចុ្េះរិរា និងសដាេះស្សាយររណីររស ើញ

ស្ោប់យទុ្ធភណឌ មិនទន់ែទេុះ សៅភូមបឹងស្រុ ំសខត្ររណារ ល 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលសាធារណៈ 

o សបើរែរល់បងាក ន់នដ្បងស់្បារ់ររុបចំ្នួន ១៤ ២៦០ រាល រាល រែុងសនាេះរស្មាប់ការសស្បើស្បារ់ស្បមូលចំ្ណូល

សៅរដ្ឋបាលថាែ រ់ជាត្ិចំ្នួន ២៦០  រាល នងិរដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិចំ្នួន ១៤ ០០០ រាល 

o របាយការណ៍បូរររុបចំ្ណូលផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលរសស្មច្បាន ៥២១ ០៨១,៤ ោនសរៀល សរម ើនងឹ 

៣៨,៧% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ 
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o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៤៩២ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១០ ផខរីហា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការបំសពញបផនថម

រស្មងសរវាសាធារណៈ របរ់ស្ររួងសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនីយរមម និងរំណង ់

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៤៩៣ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១០ ផខរីហា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការផបងផច្រ

ចំ្ណូលសលើស្បសភទ្សរវាបំសពញបផនថម របរ់ស្ររួងសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនីយរមម និងរំណង់ 

• ការសរៀបចំ្សារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានបូរររុបនិងសរៀបចំ្របាយការណ៍រថ ិត្ិបច្ចុបបនែភាពប័ណណរមមដី្រដ្ឋ ផដ្លទ្ទ្លួបានពសី្រប់អាជាញ  រកានក់ាប់

និងមនទីរសរដ្ឋរិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថទុ្ូទងំស្បសទ្រ 

o បានបូរររុបទ្ិនែន័យ និងសរៀបចំ្របាយការណ៍រថ ិត្ិបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋឆ្ែ ំ២០២០ របរ់អងគភាព

សស្បើស្បារ់ ននអាជាញ  រកាន់កាប់ទ្ូទងំស្បសទ្រ 

o បានចុ្េះបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររង នវូច្លនស្ទ្ពយផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ុឌ្សស្ទម ខូច្រុណ

ភាពរបរ់មនទីរការងារនិងបណរុ េះ បណារ លវជិាជ ជ្ីវៈសខត្រ ស្រសច្េះ,ត្បូង មុ ំ ,នប៉ាលិន,រពំង ់ំ,សរៀមរប,ស្ពេះរីហន,ុ 

និងសខត្ររំពង់រព  ឺ

o បានចុ្េះបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររង នវូអច្លនស្ទ្ពយ (អោរ) ផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ឌុ្សស្ទម 

របរ់មនទីរផរ៉ានិងថាមពលសខត្របនាទ យមានជ្័យ 

o បានសរៀបចំ្លិខិត្បញ្ញជ សបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររងររណីរំសណើរំុកាត្់ដី្ទ្ហំំ ២,១០០ផម៉ាស្ត្កាសរ៉ា សច្ញពី

បញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ

របរ់ មនទីរ នធានទ្រឹ នងិឧត្ុ

និយមសខត្រមណឌ លរិរី ជ្នូស្បជា

ពលរដ្ឋចំ្នួន១៣ស្រសារ 

o បានចូ្លរួមពិនតិ្យបញ្ជសីារសពើ

ភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋឆ្ែ ំ២០២០ 

របរ់ស្ររួងនស្បរណីយ៍នងិ

ទ្ូររមនារមន ៍

o បានស េើការសាលបងរមមវិ ី 

SARMISផដ្លអែរបសច្ចរសទ្រ

ត្ំណាងស្រុមហ ុនបានផររស្មួល 

o បានសរៀបចំ្សោលការណ៍ឯរភាពសលើរសស្មាងជ្ស្មេះច្លនស្ទ្ពយសច្ញពីបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់

ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សដ្ើមបីបសងកើត្រណរមមការច្ុេះពនិិត្យ នងិវាយត្នមៃច្លនស្ទ្ពយផដ្លខចូ្ រុណភាព 

ជ្ួរជ្ុលសស្បើស្បារ់ផលងសរើត្ សដ្ើមបីជ្ស្មេះសច្ញពីបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានស្បជ្ុំពិនតិ្យសលើលទ្ធែលននការស្បមូលបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋឆ្ែ ំ២០២០ បញ្ញា ស្បវម ដំ្សណាេះ

ស្សាយ និងការសរៀបចំ្ផែនការបណរុ េះបណារ ល ស្បព័នធ SARMIS បផនថមដ្ល់មស្តនរីជ្នំាញននស្ររួង-សាថ ប័ន មនទីរ 

រជ្ធានី សខត្រ 

• ការស្រប់ស្រងរហស្ោរសាធារណៈ 

o ចូ្លរួមរែុងស្រុមការងាររណៈរមមការចំ្សពាេះរិច្ចសដ្ើមបីផរទ្ស្មងទ់្រូរមនារមន៍រមពុជាតាមសោលនសោបាយរបរ់

រជ្រដាឋ ភិបាល 

o បានបញ្ចប់ស េើការរំណត្់ទ្ុនស្ោដំ្បូងសៅសារលវិទ្ោល័យភូមិនទភែំសពញ  

o បានចូ្លរួមស្បជ្ុំររ ីពីការសរៀបចំ្សស្ោងថវិកាឆ្ែ ំ២០២២ របរ់បណារ ស្ររួងផដ្លជាអាណាពោបាលរបរ់រហ

ស្ោរសាធារណៈសលើការសស្ោងចំ្ណូលភារោភរហស្ោរសាធារណៈ 

o ចំ្ណូលស្បារ់ចំ្សណញរហស្ោរសាធារណៈ រិត្ស្ត្ឹមផខរីហា ទ្ទ្ួលបាន ចំ្នួន២ ៩៤៨,០៣ ោនសរៀល 

រិច្ចស្បជ្ុំតាមស្បព័នធអនឡាញ សដ្ើមបីពិនិត្យសលើសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពីការស្រប់ស្រង

ច្ំណូលមិនផមនសារសពើពនធ សៅនថៃទ្ី២៨ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២១ 
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o ចូ្លរួមរិកាខ សាោពិសស្ោេះសោបល់សលើសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពីការស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធតាមរយៈបសច្ចរវិទ្ោពត័្៌មាន 

o បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្តារងផបងផច្រការងារសដ្ើមបីអភិវឌ្ឍស្បព័នធសលើមុខងារចំ្ណូលពីស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ (ចំ្ណូលពី

មបទនសរវាសាធារណៈ) របរ់រដ្ឋបាលរជ្ធានី សខត្ររែុងស្បព័នធ NRMIS 

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពិភារាអពំីការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងសារច្រររ ីពីការដារ់ឱ្យអនុវត្រការបង់ចំ្ណូលមិនផមន

សារសពើពនធតាមស្បព័នធទ្ូទត្់សអ ិច្ស្ត្ូនិរ ជ្ូនស្ររួង នងិមនទីសស្កាមឱ្វាទ្ស្ររួងទងំ១០ និងសរច្ររីស្ពាងសរច្ររី

ជ្ូនដំ្ណឹងសៅ នាោរពាណិជ្ជនដ្រូ រស្មាប់ជ្ំហានទ្ី២ 

o បានចូ្លរួមបណរុ េះបណារ លអំពីការសស្បើស្បារ់ស្បព័នធបសច្ចរវទិ្ោពត័្៌មានស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ ជ្ូន

ដ្ល់រដ្ឋបាលរជ្ធានីភែំសពញ រស្មាប់វរគទ្ី១ 

o បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្ Web Service រែុងស្បព័នធតាមដានចំ្ណូលមិនផមនរស្មាប់ Mobile សារសពើពនធ App អាច្

ទញយរទ្ិនែន័យ 

o បានស េើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែន័យ និងបានបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធឆ្ែ ំ២០២០ (រិត្ស្ត្ឹមនថៃទ្ី ២៨ 

ផខររកដា ឆ្ែ ំ២០២១) ផដ្លមានចំ្នួន ២ ០៩១ ៤៨៣,១៣ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៧៤,៤៨% ស ៀបច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២០ 

o បានស េើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែន័យ និងបានបូរររុបត្សួលខចំ្ណូលមិនមិនសារសពើពនធថាែ រជ់ាត្ឆិ្ែ ំ២០២១ (រិត្ស្ត្ឹមនថៃ

ទ្ី១៧ ផខរីហា ឆ្ែ ំ២០២១) ផដ្លមានចំ្នួន ៩៥៩ ៤៣១,៣១ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៤៣,៨៩% ស ៀបច្ាប់ឆ្ែ ំ

២០២១ 

o បានចុ្េះបំសពញសបរររមមសៅសខត្ររំពងច់ម និងសខត្រត្បូង មុ ំ សដ្ើមបចូី្លរួមពិនិត្យ និងតាមដានសាថ នភាពស្រូវអងករ

ជាមួយត្ំណាងស្រុមហ ុនស្តហគីនសស្ត្ដ្។ 

២.២. ការបសងកើនគ្បេិទធភ្នព្ និងភ្នព្េយកតិេិទធនិនការគ្រប់គ្រងច្ាំណា ោធារណៈ 

 ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នថវកិា និងអរគនាយរដាឋ នរហស្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ិ និងស្រប់ស្រងបំណលុ

អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ អរគនាយរដាឋ នហិរញ្ញវត្ថថុាែ រ់សស្កាមជាត្ិ នងិអងគភាពភាពជានដ្រូរ

វាងរដ្ឋ និងឯរជ្នថាែ រ់រណាដ ល។ អរគនាយរដាឋ នថវិកាមានសបររមមរែុងការស្រប់ស្រងថវកិាជាត្ិហិរញ្ញបបទនរហស្បត្បិត្រិការ និង

បំណលុរដ្ឋរែុងសោលសៅធានាឱ្យមានការផបងផច្រ នធានថវិការដ្ឋស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព រ័រករិទ្ធភិាព នងិចី្រភាព6។ រីឯ អរគ

នាយរដាឋ នរហស្បត្ិបត្រិការអនររជាត្ិ នងិស្រប់ស្រងបំណលុ បំសពញសបរររមមរំខាន់ សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញបបទនរហស្បត្ិបត្រិ

ការ និងបំណុលរដ្ឋ ស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព រ័រករិទ្ធិភាព និងចី្រភាព7។ អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ មានសបរររមមរំខានស់លើ 

១. ជាសបឡាររ និងរណសនយយររសាធារណៈរបរ់រជ្រដាឋ ភិបាល ២.ស្រប់ស្រងស្បារ់ការ់របរ់រដ្ឋ និងរណនីពិសរររបរ់រត្នាោរ ៣. 

សរៀបចំ្សោលការណ៍និងបទ្បញ្ញជ រណសនយយសាធារណៈ ៤.កាន់កាប ់នងិតាមដានការអនវុត្ររណសនយយទ្ូសៅ និងមជ្ឈការរណន ី៥.

ធានាត្ុលយភាពទ្ូសៅននរណន ី ៦. ត្ស្មង់ទ្ិរនងិតាមដានការអនុវត្រសោលនសោបាយហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិបំណលុសាធារណៈ ៧.រហ

ការជាមួយធានាោរជាត្ិននរមពុជា រែងុការអនុវត្រសោលនសោបាយរូបិយវត្ថ ុ ៨.រសាងសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រស្មាប់ទ្ូទត្់ថវិកាស្បចំ

ឆ្ែ ំ8។ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ មានសបរររមមរំខាន់ សលើការស្រប់ស្រងលទ្ធរមមសាធារណៈ សៅរែងុស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុ

ជា។ រស្មាប់អរគនាយរដាឋ នហិរញ្ញវត្ថថុាែ រ់សស្កាមជាត្ិ បំសពញសបរររមមសលើការស្រប់ស្រង និងការវិភាជ្ថវិកាថាែ រ់ជាត្ិ និងថាែ រ់សស្កាម

 
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 ុ
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ជាត្ិរែងុស្បសទ្ររមពុជាអងគភាពភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋ និងឯរជ្នថាែ រ់រណាដ ល រឺជ្ំរុញ រស្មបរស្មួល និងស្រប់ស្រងរសស្មាង តាមយនរការភាព

ជានដ្រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្ន។ ជាលទ្ធែលអរគនាយរដាឋ ន និងអងគភាព បានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ លដូ់្ច្ខាងសស្កាម៖  

២.២.១. ការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តថវសកា 

• ការសរៀបចំ្ថវិកា 

o បានបនរសែទៀងតទ ត្់  និងពិនិត្យភាពស្ត្ឹមស្ត្ូវននរបាយការណ៍ចំ្ណាយថវកិាតាមចំ្ណាត្់ថាែ រ់រមមវិ ី  នងិតាមជ្ពំូរននចំ្

ណាត្ថ់ាែ រ់សរដ្ឋរិច្ច  ននមាត្កិាថវិកាឆ្ែ ំ ២០២០ របរ់ស្ររួង -សាថ ប័ន 

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពភិារាអពំីសរច្ររី ផណនំាររ ីពកីាររត្់ស្តាស្បត្ិបត្រកិារពារ់ព័នធនឹងចំ្ណាយស្បារ់សបរររមមសៅ

រែុង  និងសស្ៅស្បសទ្រនិងចំ្ណាយរស្មាប់ការសរៀបចំ្វរគបណដុ េះបណាដ ល  រិច្ចស្បជ្ុំ  រិកាខ សាោ  និងរនែិរីទ្រស្មាប់

រដ្ឋបាលថាែ រជ់ាត្ិ  សៅរែុងស្បព័នធ FMIS 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រិច្ចពភិារាសលើរំសណើរំុសស្ជ្ើរសរីរស្របខណឌ ចំ្នួន ៣៩ រផនៃង រស្មាប់ដារជ់្ំនួរអែរ

ចូ្លនិវត្រន៍ និងរំសណើរំុសស្ជ្ើរសរីរស្របខ័ណឌ បផនថមចំ្នួន ២៨៣ រផនៃង រស្មាប់មណឌ លចំ្នួន៤ រស្មាប់ឆ្ែ ំ 

២០២១ សនេះ សៅស្ររួងមុខងារសាធារណៈ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រសងខបររ ីពីសាវតារនងិសោលការណ៍ននការអភិររសរត្េសែាត្ទ្សនៃ-សមរងគ របរ់ស្ររួង

ររិរមម រុកាខ ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រិច្ចស្បជ្ុំបសច្ចរសទ្រសលើសរច្ររីស្ពាង

អនុស្រឹត្យររ ីព ី “ការបសងកើត្មូលនិ ជិាត្ជិ្ំនយួរងគមជាស្រឹេះសាថ ន

សាធារណៈរដ្ឋបាល” នងិ “ការសរៀបចំ្ នងិការស្បពឹត្រសៅរបរ់ 

ស្ររួងរងគមរិច្ច អត្ីត្យុទ្ធជ្ន និងយុវនតី្ិរមបទ” 

o បានស្បជ្ុពំិភារាសលើសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពីការទ្ទូត្់ថវិកា

ទ្ូសៅរបរ់រដ្ឋរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២០ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រិច្ចស្បជ្ុំពភិារាអំពរីសស្មាងការងារ

ជ្ំសរឿនសរដ្ឋរិច្ច សៅស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុជាឆ្ែ ំ២០២១-២០២៣ 

របរ់វិទ្ោសាថ នជាត្ិរថតិ្ិននស្ររួងផែនការ  

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររពីីរចិ្ចស្បជ្ុំសដ្ើមបីពិនតិ្យរំសណើរំុ នងិពភិារាសលើសរច្ររសី្ពាងអនុស្រឹត្យររ ីពកីារដំ្ស ើង

 វិទ្ោសាថ ន សត្សជាផរនសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ពថីាែ រន់ាយរដាឋ នឱ្យមានថាែ រ់សរែ ើអរគនាយរដាឋ នរថតិ្សស្កាមការ

ស្រប់ស្រងរបរ់រស្ររួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពរីចិ្ចស្បជ្ុ ំសលើការអនវុត្រការងារសស្ជ្ើរសររីមស្តនដីចំ្ននួ ៣ ០០០ រផនៃង បញ្ចូលរែងុស្រប-  

ខ័ណឌ វិរ័យរុខាភិបាលឆ្ែ ំ ២០២១ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីលទ្ធែលននរិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមមការដឹ្រនំា សដ្ើមបីពិភារា និងបញ្ចប់សរច្រដីស្ពាងផែនទ្ី

បងាា ញែៃូវការអប់រំម យមរិរាឆ្ែ ំ ២០៣០ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពរីចិ្ចស្បជ្ុំពិនិត្យលំហរូថវកិានិងការសស្បើស្បារ់រណនីរបរ់មូលនិ ជិាត្ជិ្ំនយួរងគម 

រិច្ចស្បជ្ុំតាមស្បព័នធអនឡាញ បរូររុបលទ្ធែលននការច្រចថវិកាឆ្ែ ំ 

២០២២ សៅនថៃទ្ី២២ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២១ 
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o បានបនរសរៀបចំ្ចូ្លរួមធាត្ុចូ្ល និងត្ស្មូវការរស្មាប់ការអភិវឌ្ឍសលើការសរៀបចំ្រសស្មាងថវិកាបនទុរបុរគលិរការ

សរៀបចំ្ស្របខណឌ ថវកិា រយៈសពលម យម, ផែនការយុទ្ធសាស្តររថវិកា និងរូច្នារររមិទ្ធរមម ជ្ំហានទ្ី២ នងិទ្៣ី 

ននមុខងារសរៀបចំ្ផែនការថវិកា 

o បានបនរនិងរពំុងផររស្មួលបផនថមសលើអងគភាពថវិកាថាែ រ់ជាត្ិ រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២របរ់ស្ររួង-សាថ ប័ន 

o បានចូ្លរួមរមមវ ិី “បស្តញ្ញជ បការយល់ដឹ្ងអពំីមុខងារលទ្ធរមមសពញសលញ និងមុខងារសរៀបចំ្ផែនការថវកិា” 

• ការអនុវត្រថវិកា 

o ចំ្ណាយច្រនរ 

▪ បានពិនតិ្យ និងសដាេះស្សាយនូវរលរំ់ណូមពររបរ់ស្ររួង សាថ ប័ន សលើការរស្មួលនីត្ិវ ិីចំ្ណាយ និងពិនិត្យ

សាថ នភាពចំ្ណាយរបរ់ស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល សដ្ើមបធីានាថាការវិភាជ្ឥណទនថវកិា មានរម ម៌ 

និងឈានសៅកាត្់បនថយបនទុរថវិកាផដ្លឧបត្ថមភពីរដ្ឋ 

▪ ពស្ងឹងការែដល់ធានាចំ្ណាយទរ់ទ្ងនឹងនីត្ិវិ លីទ្ធរមមឱ្យសោរពសៅតាមផែនការលទ្ធរមមស្បចំឆ្ែ ំ ឬផែនការ

លទ្ធរមមផររស្មួល 

▪ បនរពិភារាអពំីលទ្ធភាពននការពស្ងរីការដារឱ់្យអនុវត្រនីត្ិវ ិីថមីរស្មាប់ការអនុវត្រសៅរែងុស្បព័នធ FMIS 

សដាយោម នឯរសារជាស្រដារ សលើមុខរញ្ញញ ចំ្ណាយផដ្លមានហានិភ័យទបរស្មាប់ស្ររួង សាថ ប័នថមី

ចំ្នួន២០ 

▪ ចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំបស្តញ្ញជ បការយល់ដឹ្ង និងវរគបណរុ េះបណារ លអំពីនីត្ិវ ិីអនុវត្រការងារថមីតាមស្បព័នធ FMIS 

និងបញ្ញជ រឬ់ែរល់សឈាម េះថាែ រ់ដឹ្រនំាឬមស្តនរ ី ផដ្លទ្ទ្លួបនទុរជាអែរអនុម័ត្ស្បត្ិបត្រិការចំ្ណាយសបៀវត្ស

តាមស្បព័នធ FMIS រែងុនាមជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុផែារតាមនីត្ិវ ិីត្ស្មង់ទ្ិរថម ី

▪ បនរពិភារាអពំីលទ្ធភាពននការពស្ងរីការដារឱ់្យអនុវត្រនីត្ិវ ិីថមីរស្មាប់ការអនុវត្រសៅរែងុស្បព័នធ FMIS 

សដាយោម នឯរសារជាស្រដារ់សលើមុខរញ្ញញ ចំ្ណាយ ផដ្លមានហានិភ័យទបរស្មាប់ស្ររួង-សាថ ប័នថមី

ចំ្នួន១០ ចុ្ងសស្កាយ 

o ចំ្ណាយវិនិសោរ 

▪ ជ្ំពរូ២១ (រសស្មាងវិនិសោរតទ ល់)បានែដល់ធានាចំ្ណាយជ្ូនស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូនចំ្នួន 

ចំ្នួន ០៤ រសស្មាង ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្០៤រសស្មាង ស្ររួង នធានទ្រឹ នងិឧត្ុនយិមចំ្នួន ចំ្នួន 

៤៧ រសស្មាង ស្ររួងររិរមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងសនសាទ្ ចំ្នួន ០១រសស្មាង ស្ររួងអប់រំ យុវជ្ន នងិរីឡា

ចំ្ននួ ០១រសស្មាង ស្ររួងផដ្នដី្ នររូបនីយរមម និងរំណង់ ០៣រសស្មាងស្ររួងមហានែទ១រសស្មាង

ផដ្លរែុងសនាេះផែែររនរិរុខសាធារណៈមានចំ្នួន០១រសស្មាង ស្ររួងនស្បរណីយ៍ និងទ្ូររមនារមន ៍

ចំ្នួន ០១រសស្មាង ស្រុមស្បឹរា មមនុញ្ញ ចំ្នួន ០១រសស្មាង ស្ររួងស្ពេះបរមរជ្វាងំ ចំ្ននួ ០១រសស្មាង 

ស្ររួងរុខាភិបាល ចំ្នួន ០១រសស្មាង  

▪ ជ្ំពរូ៦១ (ការងារជ្ួរជ្លុនិងផថទ)ំ បានែដលធ់ានាចំ្ណាយជ្ូនស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

ររុបចំ្នួន ២៤ រសស្មាង ស្ររួងអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ចំ្នួន ២២ រសស្មាង ស្ររួង នធានទ្រឹនិងឧត្ុនយិម

ចំ្នួន ១៤រសស្មាង 
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▪ ការងារចុ្េះសបរររមមពិនតិ្យវាយត្នមៃ ស្បរល់ទ្ទ្លួ និង/ឬ បញ្ចប់រុពលភាពរសស្មាង៖ ២១ (រសស្មាង

 វិនិសោរតទ ល់)ការងារចុ្េះសបរររមមពិនតិ្យវាយត្នមៃ ស្បរល់ទ្ទ្ួល នងិ/ឬ បញ្ចប់រុពលភាពរសស្មាង 

សៅស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូនមានចំ្ននួ ៥៤រសស្មាង ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្មានចំ្ននួ ២៥

រសស្មាង និងជ្ំពរូ៦១ (ការងារជ្ួរជ្ុលនងិផថទ)ំ ររុបចំ្នួន ១៧ សលើរ សរម ើនងឹ ២៦រសស្មាង។ 

២.២.២. ការគ្រប់គ្រងច្ាំណា ោធារណៈ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថាែ រ់ជាតិ្ 

o បានបនរចូ្លរួមែសពេែាយផណនំាស្បការ ររ ីពីវិធាននិងនីត្ិ វិ ីចំ្ណាយស្បារ់សបរររមមសៅរែុងស្បសទ្រ    

រស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រជ់ាត្ិ  នងិស្បការររ ីពី វិធាននិងនីត្ិវ ិចំី្ណាយរស្មាប់សរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ ល រិច្ចស្បជ្ុ ំ

រិកាខ សាោ នងិរនែិរីទ្  

o បានចូ្លរួមស្បជ្ុពំិភារាសដ្ើមបីផរេងររធាត្ុចូ្ល នងិលរខខណឌ ពិសររមួយចំ្នួនរស្មាប់បនរការដារ់ឱ្យអនុវត្រនីត្ិ

 វិ ីថមីសលើការសបើរែរល់សបៀវត្ស និងចំ្ណាយបនទុរបុរគលិរសែសងៗ ផដ្លមានសោលរបបរំណត្់ច្ារ់ោរ់ រស្មាប់

ស្ររួង សាថ ប័ន សៅសរររល់ផដ្លមានលរខខណឌ ពិសររដាច់្សដាយផ រពីស្ររួង-សាថ ប័នផដ្លបានអនុវត្រ

រួច្រល ់

o បានចុ្េះសបរររម្មទៅ វិទ្ោសាថ នអភិ  វឌ្ឍសៅរ ូរមពុជា ទ ើម្បីពិនិត្យ និងត្ស្មង់ទ្ិរ រិច្ចបញ្ច ិការណសនយយ

ទ្ូសៅ រណសនយយរបរ់រជ្ជសទ្យយររបុសរស្បទនរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ 

o បានទ ៀបចំរិកាខ សាោពិសស្ោេះ

សោបល់សលើសរច្ររីស្ពាងស្បការររ ី

ពីការដារ់ឱ្យអនុវត្រសោលការណ៍

ផណនំា ររ ីពី រិច្ចបញ្ជ ិការណសនយយនន

ស្ទ្ពយររមមរយៈសពលផវង 

o បានស្បជ្ុំពិនិត្យនីត្ិវ ិីផរលមារិច្ចបញ្ច ិ

កាត្សួលខចំ្ណូលថវកិាស្បារខ់ចីពីនដ្រូ 

មិន ៃ្ងកាត្់រត្នាោរ នងិចំ្ណូល

ថវិកាជ្ំនយួឥត្រំណងពីនដ្រ ូ មិន ៃ្ង

កាត្់រត្នាោរ នងិចំ្ណូល ចំ្ណាយ

ថវិកា ពីស្រុមស្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា 

o បានសបើរវរគបណរុ េះបណារ លចំ្ននួ២សពល 

ររ ីពីរិច្ចបញ្ច ិការណសនយយរជ្ជសទ្

យយចំ្ណូល ដ្ល់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈ រដ្ឋបាល វិរ័យអប់រំចំ្ននួ៤ រសឺារលវិទ្ោល័យបាត្ដំ់្បង, សារលវិទ្ោល័យ 

ជា រីុម រំចយមារ, សារលវទិ្ោល័យសាេ យសរៀង, សារលវទិ្ោល័យភូមិនទភែំសពញ និងរជ្ជសទ្យយររចំ្ណូលរបរ់

ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលមួយច្ំនួនសទ្ៀត្ផដ្លសៅមានភាពទ្ន់សខាយ 

o បានជ្ួយផរលមានិងែរល់ស្បឹរាសលើបញ្ជ ីរណសនយយរបរ់មនទីរសពទ្យស្ពេះអងគឌ្ួង និងមនទីរសពទ្យមិត្រភាពផខមររូ

សវៀត្ ផខមររ ដ្លផ់ខមីនា ឆ្ែ ំ២០២១ 

ស្ពឹត្រិបស្ត្រថតិ្ិបំណលុសាធារណៈរមពុជាសលខ១២  
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o បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងសរច្ររផីណនំាររពីកីារបិទ្បញ្ជ ីថវកិាននការយិបរិសច្េទ្២០២១ ទ្ិរសៅអនុវត្រ ឆ្ែ ំ២០២២ 

របរ់រដ្ឋបាលថាែ រជ់ាត្ិ រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ ិនិងស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល 

o បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងសារច្រផណនំាររ ីពរីិច្ចបញ្ច ិការណសនយយបុសរស្បទនរស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o បានពិនតិ្យនិងែរល់ទ្ិដាឋ ការសលើឯរសារសដ្ញនថៃចំ្នួន២៨២រសស្មាងនងិចូ្លរួមស្បជ្ុំច្រចនថៃចំ្នួន ៥៥រសស្មាង 

o ចូ្លរួមស្បជ្ុំសបើរឯរសារសដ្ញនថៃ (សលើរិទ្ិធ)ចំ្នួន ២៤២រសស្មាង នងិចូ្លរួមពិសស្ោេះនថៃ នងិរទង់ត្នមៃ (សស្កាមរិទ្ិធ)

ចំ្នួន ៥៨៤រសស្មាង 

o ស្ត្ួត្ពិនតិ្យសលើឯរសាររិច្ចរនោចំ្នួន ៧១៩រសស្មាង នងិបានស្បរល់រិច្ចរនោចំ្នួន ៣៩៣រសស្មាង នងិបាន

ពិនិត្យការសរែ ើរំុសោលការណ៍អនុវត្ររិច្ចលទ្ធរមមសដាយផ រ ១២៤រសស្មាង 

o ចូ្លរួមស្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នមៃលទ្ធែលការងារ បញ្ចប់រុពលភាព ស្បរល់-ទ្ទ្ួល ទ្នំិញ រំណង់ និងសរវារមម 

(សលើរិទ្ិធ) ចំ្នួន ៩៣៨រសស្មាង នងិ(សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ៦២៤រសស្មាង 

o ថាែ រ់ដឹ្រនំាស្ររួងបានបានអនុម័ត្ផែនការលទ្ធរមមផរត្ស្មូវររុបចំ្នួន ១៤៣ រែុងសនាេះរួមមានស្ររួងសាថ ប័ន

ររុបចំ្នួន ៧០, រជ្ធានី-សខត្រររុបចំ្នួន ៦៨, នងិស្រឹេះសាថ នររុបចំ្នួន ០៥ 

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យរិច្ចលទ្ធរមមតាមសស្កាយចំ្នួន  ៦៦សាថ ប័ន អនុវត្រលទ្ធរមម  នងិ១៩៩អងគភាពថវិកា 

o ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៦រសស្មាង ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន 

២៩២,៨៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ រែងុសនាេះ៖ 

▪ នដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៤រសស្មាងផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររុបចំ្នួន១៧,៨៣ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ  

▪ នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្េភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ២រសស្មាង ផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររបុចំ្នួន២៧៥,

០៤ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ  

o ឥណទនរមបទន៖បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ២រសស្មាងផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន៣០៩,៣៦ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ រមមូលនឹង ២១៧,៧៧ ោនសអរសដ្ផអ រ សរម ើនឹង  ១៤,៥២% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ  

(១ ៥០០ោន សអរសដ្ផអ រ)  ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

▪ នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ពហុភារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ០១រសស្មាង មានទឹ្រស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន 

១៩៣,០៨ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬរមមូលនឹង ១៣៥,៩២ោនសអរសដ្ផអរ រឺរមមវិ ីសារ ររមបទសរដ្ឋ

រិច្ចរមពុជាស ើងវិញ  

▪ នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្េភារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ១រសស្មាងផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររុបចំ្នួន ១១៦,

២៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ រឺរសស្មាងសស្សាច្ស្រព នងិការពារទ្ឹរជ្ំនន់រទ ឹងផស្ពរសតាែ ត្រែងុរជ្ធានីភែំសពញ 

សខត្ររណារ ល និងតាផរវ 

o បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួន ៩០៥,៤៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ ស្បមាណ  ៣ ៦៤០,៥៨ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង 

៥៧,៥៨% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ រួមមាន៖ 

▪ ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង ៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ៣៨,៤២ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរឬ 

ស្បមាណ ១៥៦,៤ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ១៦,២៥% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ  
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▪ ឥណទនរមបទន៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ៨៦៧,០៤ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរឬស្បមាណ 

៣ ៤៨៤,១៩ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៦៤,៩៩% ននផែនការស្បចំឆ្ែ ំ  

o ស្របខណឌ ស្រប់ស្រងបំណលុ  

▪ បានទ្ទូត្់សរវាបំណលុជ្ូននដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ររបុចំ្នួន ១ ៤៥៨,៦៥ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ៣៥០,៨៥ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមររិ ៨០,៧៤% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

▪ បានស្បមូលចំ្ណូលសរវាបំណលុពីឥណទយរិររុបចំ្ននួ ១៤៥,៧៥ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ៣៥,៨២ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមររិសរម ើនងឹ៤២,៧២% ននច្ាប់ហរិញ្ញវត្ថសុ្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

o ផែារតាមលទ្ធែលបឋមននការវិភារចី្រភាពបំណលុបងាា ញថា, សបើសទេះជាសរដ្ឋរិច្ចរមពុជារំពងុទ្ទ្លួរងនវូែលប៉ាេះ

ពាល់ពីការ ររីរលដាលននជ្ងំរឺូវដី្-១៩ ររីរ៏សាថ នភាពបំណលុសាធារណៈសៅផត្បនរររាបាននូវ ‹ចី្រភាព› និង  

‹ហានិភ័យរស្មិត្ទប› ដ្ផដ្ល 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o សារច្រផណនំាររពីីការអនុវត្រច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១ របរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ

ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្និងដារឱ់្យអនុវត្រ 

o សរៀបចំ្ស្បការររ ីពកីារស្បរលក់ាត្ពេរិច្ចស្បមូលចំ្ណូល និងផបងផច្រឥណទនចំ្ណាយថវកិា ជ្នូរដ្ឋបាលរជ្-

ធានី សខត្រទងំ២៥ ឆ្ែ ំ២០២១ 

o សរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ លមស្តនរីរដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិចំ្ននួ ១២៥ ររ ីពីនីត្ិវ ិីអនុវត្រថវកិារមមវ ិ ី សៅរជ្ធានី

ភែំសពញ 

o បានសែទរភារៈចំ្ណាយស្ត្មីារទ្ី១ ស្ត្មីារទ្ី២ និងស្ត្មីារទ្ី៣ជ្ូនរដ្ឋបាលស្រងុ ស្រុរទ្ូទងំស្បសទ្រ វិភាជ្ន៍

 នធានបផនថមជ្ូនរដ្ឋបាល ុំ-រងាក ត្់ ធានាសដាយស្បភព ៤.៥% ននច្ំណូលសារសពើពនធ រដ្ឋបាលរជ្ធាន ីសខត្រ 

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនជ្នូរដ្ឋបាលស្រងុ ស្រុរធានាសដាយស្បភព ៤%ននចំ្ណូលសារសពើពនធរដ្ឋបាលសខត្រ 

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនជ្ូនរដ្ឋបាសខត្រសោលសៅ៤ រស្មាប់អនុវត្រមុខងារឧបត្ថមភរបបអារហារដ្ល់មណឌ ល

សស្រឿងសញៀន 

o ស្បជ្ុំពភិារា និងសរៀបចំ្រំសណើដំ្សណាេះស្សាយ និងរមមវ ិទី្ទូត្់ថវិការស្មាប់ការអនុវត្រសហដាឋ រច្នារមព័នធ សៅ

រដ្ឋបាលរជ្ធាន ីសខត្រ 

o សារច្រផណនំាររពីីការរសរៀបចំ្ផែនការយុទ្ធសាស្តររថវកិាឆ្ែ ំ២០២២-២០២៤ របរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្សិ្ត្ូវ

បានសរៀបចំ្រួច្នងិដារឱ់្យអនុវត្រ 

o សរៀបចំ្ដារ់ឱ្យអនុវត្រស្បការររ ីពីស្រុមការងាររស្មបរស្មួលរសស្មាងវិនិសោរសាធារណៈថាែ រ់ជាត្ ិ និងថាែ រ់

សស្កាមជាត្សិារច្រផណនំាររពីនីីត្ិវ ិីបសច្ចរសទ្រននការសរៀបចំ្រសស្មាងថវកិារដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ ឆ្ែ ំ២០២២ 

ដារ់ឱ្យអនុវត្រសរៀវសៅផណនំាររ ីពីការអនុវត្ររសស្មាងរស្មាប់រដ្ឋបាលស្រងុ ស្រុរ ខណឌ  

o សរៀបចំ្ឯរសារសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន ៍ុំ-រងាក ត្់ ឆ្ែ ំ២០២២-២០២៧ ពារ់ព័នធនងឹរមត្ថរិច្ចរបរ់ស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

o សរៀបចំ្របាយការណ៍បូរររុបការអនុវត្រផែនការររមមភាពអនុវត្រ យទុ្ធសាស្តររ ផរទ្ស្មង់ស្បព័នធថវិការដ្ឋបាលថាែ រ់

សស្កាមជាត្ិ ឆ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ រស្មាប់្មារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ 
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o បូរររុបរញ្ចប់ថវិការដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិឆ្ែ ំ២០២១ សដ្ើមបីសរៀបចំ្ជាជ្ពំូរមួយសៅរែងុសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពី

ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុ្បចំឆ្ែ ំ ២០២២ 

o ចុ្េះស្ត្តួ្ពិនតិ្យការអនុវត្ររសស្មាងសហដាឋ រច្នារមព័នធសៅរដ្ឋបាលសខត្រត្បងូ មុ ំ, រំពង់ ំ, នងិសខត្ររពំង់រព  ឺ

o ពិនិត្យ និងែរល់សោបល់រមមវ ិីជាត្ិ១០ឆ្ែ ំ រស្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមផបបស្បជា ិបសត្យយសៅថាែ រ់សស្កាមជាត្ិដំ្ណារ់

កាលទ្ី២ ២០២១-២០៣០ 

o បញ្ចប់ការវាយត្នមៃរមិទ្ធិរមមរដ្ឋបាលស្រុងស្រុរ ឆ្ែ ំ២០២១ សស្ជ្ើរសររីរដ្ឋបាលស្រងុ-ស្រុរ ជ្័យោភីចំ្ននួ៣២ 

សដ្ើមបីទ្ទ្លួបានមូលនិ ិវិនិសោររដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្។ិ 

២.២.៣. ការគ្រប់គ្រង នតការភ្នព្ជានដ្ររូវាងរដ្ឋ និងឯកជន 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុរំណៈរមាម  ិការសោលនសោបាយសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ សដ្ើមបីពិនិត្យ នងិរសស្មច្សលើ

សរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពភីាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋ នងិឯរជ្ន និងបនរនីត្ិវ ិីជា រមាន 

• បានបញ្ចប់ការ សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពិសស្ោេះសោបលរ់ស្មិត្អរគនាយរដាឋ ន នងិអងគភាពពារព់័នធននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិ

ហិរញ្ញវត្ថ ុសដ្ើមបីពិនិត្យ និងពភិារាសលើសរច្រដីស្ពាងនីត្ិវ ិីស្រប់ស្រងស្បត្ិបត្រកិាររស្មាប់រសស្មាង ភារ២ រួមមាន៖ (១)

សោលការណ៍ផណនំាររពីីការស េើអត្ររញ្ញញ ណរមម នងិការសស្ជ្ើរសរីររសស្មាង នងិ (២)-សោលការណ៍ផណនំាររពីីមូល

និ ិអភិវឌ្ឍន៍រសស្មាង 

• បានរពំុងបនរស េើការផររស្មួលសលើសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីព ីPPP តាមការចំបាច់្ និងបនរនីត្ិវ ិីជា រមាន 

• រសស្មាងមជ្ឍមណឌ ល ូជ្ីរទ ីរភែំសពញស្ត្ូវបានចុ្េះរិច្ចរនោជាមួយនដ្រឯូរជ្ន៖បានចូ្លរូមរិច្ចស្បជ្ុំស្រុមការងារ

បសច្ចរសទ្រស្បចំផខរញ្ញញ  ជាមួយស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន និងស្រុមហ ុន YCH និងបានចូ្លរួមែរល់មត្ិ

សោបល់ សលើ Meeting Record របរ់ស្ររួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

• រសស្មាងការស្រប់ស្រងស់្បព័នធល ូនិងស្បព័នធស្បស្ពឹត្ររមមទ្រឹរខេរ់៖ 

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំររ ីពកីារសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាង High-Level Funding and Cost Recovery Framework 

for Cambodia’s Wastewater Management តាមស្បព័នធ Zoom 

o បានសរៀបចំ្ Key Takeaway ររ ីពីរិច្ចស្បជ្ុកំារសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាង High-Level Funding and Cost Reco 

very Framework for Cambodia’s Wastewater Management តាមស្បព័នធ Zoom ជ្ូនឯរឧត្រមស្បធាន

ររ ីទ្ីអងគភាព 

• រសស្មាងភររុភាររមមផខសច្ងាេ រឃ់ាៃ ងំស្ត្ជារ់៖ បានចូ្លរួមពិនតិ្យ នងិែរល់សោបល់សលើសរច្ររីស្ពាងអនុរារណៈននការ

សោរយលោ់ែ  រវាងស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នងិសហដាឋ រច្នារមព័នធអារីុ នងិបានចូ្លរមួរិច្ចស្បជ្ុំជាមួយ IA និង 

CEO ស្រុមហ ុនវិនិសោររបរ់រឹងាបុរី សដ្ើមបីពភិារាសលើចំ្ណាប់អារមមណ៍វិនិសោរសលើរសស្មាងភររុភាររមមផខសច្ងាេ រ់

ឃាៃ ងំស្ត្ជារ ់

• រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-សខត្រស្ពេះរីហនុ៖  

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំស្បចំផខតាមស្បព័នធ Video Conference សដ្ើមបីពិភារាសលើវឌ្ឍនភាពការងាររែងុស្រប-         

ខ័ណឌ  រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿនភមំសពញ-ស្រុងស្ពេះរីហនុ 
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o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រដ ីពកីារសរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាង Implementation Agreement រស្មាប់រសស្មាង Live 

lihoood Improvement Supporting Engineering Works សស្កាមស្របខណឌ រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿន 

ភែំសពញ-សខត្រស្ពេះរីហន ុ

o បានស េើបច្ចុបបនែរមមបញ្ជ ីវឌ្ឍនភាពការបំសពញលរខខណឌ បងាង់រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-សខត្រស្ពេះរីហនុ។ 

២.៣. ការផ្សដលស់េវាគាំគ្ទទសូៅ និងរណសន យភ្នព្កាុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុោធារណៈ   

ចំ្ណចុ្២.៣.១ ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវ សដាយអរគសលខា ិការដាឋ នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុអរគនាយរដាឋ ន

សដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍  វិទ្ោសាថ នសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងសលខា ិការដាឋ នស្រុមស្បឹរានីត្ិរមម។ អរគ-

សលខា ិការដាឋ ន មានសបរររមមរំខាន់ៗសលើ ១.ការែដល់សរវាោំស្ទ្រស្មាប់ស្បស្រត្ីភាពននដំ្សណើរការស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

២. រស្មបរស្មួលការងាររវាងថាែ ររ់ណាដ ល នងិអងគភាពមូលដាឋ នសស្កាមឱ្វាទ្ស្ររួង ពិសររមនទីរសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុរជ្ធានីសខត្រ 

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

 វិទ្ោ បណណសារ 9 ។ អរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាលស់ដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សបរររមម រំខាន់សលើការងារសដាេះស្សាយ

ែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានា10 ។ វិទ្ោសាថ នសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ បំសពញមុខងាររំខាន់សលើការបណដុ េះបណាដ ល 

និង វិស្រឹត្យការរមត្ថភាពមស្តនររីជ្ការសលើមុខជ្នំាញសរដ្ឋរចិ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ11។ ចំ្ផណរ ២.៣.២. ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្លួខុរស្ត្ូវ

សដាយ អរគនាយរដាឋ នរវនរមមនែទរែងុ ផដ្លមានសបរររមមរំខាន់សលើការងារពស្ងងឹស្បព័នធស្រប់ស្រងរវនរមមនែទរែុងរបរ់ស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុនិងនំាមុខរែុងការអភិវឌ្ឍមុខងាររវរមមនែទរែងុ សៅតាមបណាដ ស្ររួង សាថ ប័ន នងិរហស្ោរសាធារណៈ12។ 

សដាយផ រ ចំ្ណចុ្ ២.៣.៣. មានសបរររមមរំខានស់លើការងារស េើអ កិាររិច្ច សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សដាយសស្បើអភិស្រម 

អ ិការរិច្ចផែារសលើហានិភ័យ និងអ កិាររិច្ចផែារសលើររណីរងសយ័ឬបណដ ងឹត្វា៉ាជារ់ផរដង 13 ។ ចុ្ងសស្កាយ សលខា កិារដាឋ នស្រុម

ស្បឹរានីត្ិរមម មានមុខងារសរៀបចំ្តារ់ផត្ងសរច្ររីស្ពាងច្ាប់និងលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្រ សដ្ើមបីធានារុវត្ថភិាពនតី្ោនុរលូភាព ននការ

ស្រប់ស្រងនងិការអភិវឌ្ឍ ស្បរបសដាយរងគត្ិភាព នងិចី្រភាព ននលិខតិ្បទ្ដាឋ នរត្យិុត្រពារព់័នធរមត្ថរិច្ចរបរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ។ជាលទ្ធែលស្បចំ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១អងគភាពនីមយួៗបានអនុវត្រនងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម ៖ 

២.៣.១. ការផ្សដលស់េវាគាំគ្ទទូសៅ 

• បានអនុម័ត្សៅសលើបច្ចុបបនែភាពននផែនការររមមភាពសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់ សដាយសាររសស្មាងស្បព័នធបងារូលទូ្ឹរ

រខេររ់ែុងរជ្ធានីភែំសពញ 

• បានពិនតិ្យ និងអនុម័ត្ផែនការសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់បឋម ននអនុរសស្មាងសាងរង់ែៃូវអមតាមស ែ្រស្រងុផរប នន

រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សហដាឋ រច្នារមព័នធសទ្រច្រណ៍រស្មាប់រំសណើនស្បរបសដាយបរោិប័នែ 

• បានពិនតិ្យ និងអនុម័ត្ផែនការសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាលល់មាិត្ ននអនុរសស្មាងស្បព័នធធារសាស្តររអាងរំពងីពួយ នន

រសស្មាងផរលមាវិរ័យធារសាស្តររររិរមម  

• បានពិនតិ្យ និងអនុម័ត្ DRP រស្មាប់អនុរសស្មាងរិរសីសាភ័ណននរសស្មាងផរលមា និងស្រប់ស្រងបរសិាថ នស្រងុជ្ុំវិញបឹង

ទ្សនៃសាបជ្ំហានទ្ ី២ និងបានបញ្ជូនសៅ នាោរអភិវឌ្ឍន៍អារីុ 

 
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 ច្ុេះនថៃទ្០ី៣ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០១៥ រដ ីពីការសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅនននាយរដាឋ ន នងិអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្របរ់ វិទ្ោសាថ ន 

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

13 មាស្តា ៥២ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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• បានពិនតិ្យ នងិអនុម័ត្ BRP រស្មាប់អនុរសស្មាងស េើឱ្យស្បសរើរស ើងវិញែៃូវជាត្ិសលខ២៣ និងអនុរសស្មាងស េើឱ្យស្បសរើរ

ស ើងវិញែៃូវសខត្រសលខ ៣១២ ននរសស្មាងស េើឱ្យស្បសរើរស ើងវិញែៃូវថែល់ជ្ហំានទ្ី២ និងបានដារ់បញ្ជូនសៅ នាោរ

អភិវឌ្ឍន៍អារីុ 

• បានពិនិត្យនិងអនុម័ត្សលើស្របខ័ណឌ សោលនសោបាយសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់ ននរសស្មាងសលើររមពរ់ការអប់រំចំ្សណេះ

ដឹ្ងទ្សូៅ ផដ្លសស្ោងែរល់ហិរញ្ញបបទសដាយ នាោរពិភពសោរ និងអនុវត្រសដាយស្ររួងអប់រំ យុវជ្ន និងរីឡា 

• អនុស្រឹត្យរដ ីពីស្រមរីល ម៌មស្តនដីមានរមត្ថរិច្ចរែងុការររិា ការសរៀបចំ្ ការអនុវត្ដ និងការស្រប់ស្រងរសស្មាងសហដាឋ

រច្នារមព័នធរូបវនដសាធារណៈ ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្រល ់និងទ្ទ្លួបានការអនុម័ត្ពរីជ្រដាឋ ភិបាល 

• សរច្ររីពីសស្ពៀងអនុស្រឹត្យររពីីផបបបទ្ និងនីត្ិវិ ីរស្មាប់អនុវត្រច្ាប់ររ ីពីអរាមិររណ៍ ស្ត្វូបានរំពងុសរៀបចំ្ 

• ការសរៀបចំ្និងស្រប់ស្រងស្បព័នធបសច្ចរវិទ្ោព័ត្ម៌ាននីត្រិមម និងស្បព័នធទ្ិនែន័យច្ាប់ មានដូ្ច្ជា រច្នាបច្ចុបបនែរមមរស្មង

ពនធដារ រច្នាសរៀវសៅច្រខុវរ័ិយ និងយុទ្ធសាស្តររ  រច្នាឯរសារទ្រសនាទនររ ីពីនតី្រុិខដុ្មនីយរមមអ កិាររិច្ចនងិ

រវនរមម សរៀបចំ្រមមវិ ីបសច្ចរវទិ្ោពត័្ម៌ានរស្មាប់រស្មងរស្មង់បទ្បបញ្ញត្ររិត្យិុត្រពារព់័នធរចិ្ចដំ្សណើរការសាថ ប័ន សរៀបចំ្

 វសីដ្អែូសពេែាយឧបររណ៍ការងារនីត្សិាស្តររ របរ់ស្រុមស្បឹរានីត្ិរមម សរៀបចំ្វសីដ្អអូំពសីាវតារស្រុមស្បឹរានីត្រិមម 

• ការងាររិរាស្សាវស្ជាវ មានដូ្ច្ជាច្រខុវិរ័យនិងយុទ្ធសាស្តររ នីត្ិរមម រត្ពិចិរណាឧត្រមានុវត្រន៍បារងំររ ីពីនតី្ិរុខដុ្ម

នីយរមមអ កិាររិច្ចនងិរវនរមម ការស្សាវស្ជាវររ ីពសី្បសភទ្ស្រមនីយរមមសៅរែងុនីត្បិារងំ ការរិរាស្សាវស្ជាវររ ីពី

នាយរដាឋ ននតី្រិមមសៅបារងំ រិច្ចការស្សាវស្ជាវពីមុខងារនតី្រិមមោំស្ទ្ការងាររំផណទ្ស្មង់។ 

២.៣.២ ការងារេវនកម្មនផ្សៃកាុង 

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍ និងលិខិត្ជ្ំរុញការស េើរវនរមមសៅថាែ រ់រណារ លរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ សៅអរគសលខា ិការដាឋ ន 

អរគនាយរដាឋ នពនធដារ អរគនាយរដាឋ នរយនិងរដាឋ រររមពុជា      អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ ិអរគសលខា កិារដាឋ ន

ដឹ្រនំាការងារផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សលខា កិារដាឋ នមូលនិ ិរនធបុបាា រមពុជា នងិអរគនាយរដាឋ ន

សដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន ៍

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍ និងលិខិត្ជ្ំរុញជ្ុំទ្ី២ រស្មាប់រវនរមមថាែ រ់មូលដាឋ នរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ សៅសខត្រនប៉ាលិន 

សខត្ររណារ ល សខត្រសាេ យសរៀង សខត្រនស្ពផវង និងសខត្ររទ ឹងផស្ត្ង នងិបញ្ជូនសៅអរគនាយរដាឋ នពារព់័នធ 

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍រវនរមមសៅថាែ រ់មូលដាឋ នរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ តាមរយៈអនឡាញសៅសខត្រត្បងូ មុ ំ (ចំ្ននួ ៣ 

រវនដាឋ ន) សខត្រសពា ិ៍សាត្់ (ចំ្នួន ៤រវនដាឋ ន) ស្រសច្េះ នងិសខត្ររំពង់រព ឺ (ចំ្នួន ២រវនដាឋ ន) 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្លិខិត្ជ្ំរញុសលើរបាយការណ៍រវនរមមរបរ់អាជាញ  ររវនរមមជាត្ិសៅនិយ័ត្ររទ្ូររមនារមន៍រមពុ

ជា រដ្ឋសលខា ិការដាឋ នអាការច្ររីុវិល និងស្រុមហ ុនស្តហគីនសស្ត្ដ្រស្មាប់ការិយបរិសច្េទ្២០១៩ ពារព់័នធនឹងរមត្ថរិច្ច 

ររហវ 

• បានបញ្ជូនរបាយការណ៍រវនរមមឆ្ែ ំ២០២០ សៅថាែ រ់មូលដាឋ ន (១៤សខត្រ) និងថាែ រ់រណារ ល (៦អងគភាព) សៅអាជាញ  

ររវនរមមជាត្ ិ

• រវនររនែទរែុងបានចូ្លរួមវរគបណរុ េះបណារ លអំពកីារសស្បើស្បារ់រនៃងរវនរមម រែុងស្បព័នធ FMIS  

• រំពងុបនរសរៀបចំ្របាយការណ៍បូរររុបលទ្ធែលរវនរមមនែទរែុងរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ 
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• រំពងុចុ្េះស េើរវនរមមថាែ ររ់ណារ លរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ សៅអងគភាពលទ្ធរមមននររហវ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារ

ណៈ អរគនាយរដាឋ នឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថ ុអរគនាយរដាឋ នថវិកា និងអរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្ិររដ្ឋ និងចំ្ណូលមិន

ផមនសារសពើពនធ 

• ចូ្លរួមជាមួយទ្សី្បឹរារែុងស្រុរចុ្េះស េើរវនរមមសលើបសច្ចរវិទ្ោពត័្ម៌ានសារលបង សៅស្ររួងចំ្នួន១០ (បានបណរុ េះប

ណារ លតាមរយៈស្បព័នធវឌី្អីអូនឡាញ និងែរល់ការោំស្ទ្ជ្ូនរវនររនែទ-រែុងស្ររួងចំ្នួន១០ រួមមាន ស្ររួងសរៀបចំ្ផដ្ន

ដី្ នរររូបនីយរមម និងរំណង់ ស្ររួងពត័្៌មាន ស្ររួងវបប ម៌ និងវិចិ្ស្ត្រិលបៈ ស្ររួងយុត្រិ ម៌ ស្ររួងរងគមរិច្ច 

អត្ីត្យុទ្ធជ្ន និងយុវនតី្ិរមបទ ស្ររួងបរសិាថ ន ស្ររួងស្បរីណីយ៍ និងទ្ូររមនារមន៍ ស្ររួង មមការ និងសារនា 

ស្ររួងសទ្រច្រណ៍ និង ស្ររួងផែនការ) 

• រំពងុចុ្េះស េើរវនរមមថាែ ររ់ណារ លរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ សៅអងគភាពលទ្ធរមមនន ររហវ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារ

ណៈ អរគនាយរដាឋ នឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថ ុអរគនាយរដាឋ នថវិកា និងអរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្ិររដ្ឋ និងចំ្ណូលមិន

ផមនសារសពើពនធ។ 

២.៣.៣. ការងារអធិការកិច្ច 

• បានសរៀបចំ្វរគបណដុ េះបណាដ ល អ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុនិងការសស្បើស្បារ់សរៀវសៅផណនំាពអី កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុ

• បានសរៀបចំ្របាយការន៍បូរររបុលទ្ធែលការងារអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ សៅស្ររួងវបប ម៌ និង វិចិ្ស្ត្រិលបៈ រពំងផ់ែ

រេយ័ត្ស្រងុស្ពេះរីហន ុរពំងផ់ែរេយ័ត្ភែំសពញ 

• បានសរៀចំ្រិច្ចស្បជ្ុំនែទរែុងអោគ  កិារដាឋ ន រដ ីពីការសរៀបចំ្ធាត្ុចូ្លពារ់ព័នធមុខងារអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរែុងសរច្រដីស្ពាងអនុ

ស្រឹត្យសលខ៨១ និងសលខ៨២, ពិនិត្យសលើមុខងារអ ិការរិច្ចហរិញ្ញវត្ថុរែុងសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រដ ីពីការស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិន

ផមនសារសពើពនធ,ពិនិត្យសលើមុខងារស្ត្ួត្ពិនិត្យសៅរែុងសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រដ ីពីស្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ចំ្នួន ៣ដ្ង 

• បនរទ្ំនារ់ទ្ំនងការងារជាមួយបណារ ស្ររួងពារ់ព័នធតាមរយ:ស្បព័នធសត្ស ស្កាម យររបាយការណ៍មរស្ត្តួ្ពនិិត្យរែងុ

ការយិបរិសច្េទ្ឆ្ែ ំចរ ់

• បានចូ្លរួមវរគបណរុ េះបណារ លតាមរយៈអនឡាញ  ររ ីពីបសច្ចរសទ្រស េើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថសុលើការអនុវត្រចំ្ណាយតាម      

ច្សងាក មររមមភាពសៅរដ្ឋបាលថាែ ររ់ណាដ ល 

• បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំតាមរយៈស្បព័នធអនឡាញររពី ី ររ ីពីសរច្រដីស្ពាងអនុស្រតឹ្យរដពីីវធិាននិងនីត្ិវិ នីនការស េើអ កិារ

រិច្ចហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

៣.ការងារខកទគ្ម្ងក់ារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុោធារណៈ 

សដាយស្រប់អងគភាពទងំអរ់ននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុមានត្ួនាទ្ីចូ្លរួម អនុវត្រ សលើររមពរ់ រែងុការងារផរទ្ស្មង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈស្រប់ដំ្ណារ់កាល សដ្ើមបីឱ្យការងារស្រប់ស្រងសរដ្ឋរិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រែុងស្ររួង រ៏ដូ្ច្ជា ស្រប់ស្ររួង

សាថ ប័ន កាន់ផត្មានស្បរិទ្ធភាព រ័រកិរិទ្ធិភាព ដូ្ច្សនេះ ផែែរទ្ី៣ សនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវ ពសី្រប់អងគភាពទងំអរ់នន

ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ ជាលទ្ធែល អងគភាពបានអនុវត្រនិងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

• សរៀបចំ្របាយការណ៍រមិទ្ធរមមស្បចំស្ត្មីារទ្ី១ ទ្ី២ និងទ្ី៣ ឆ្ែ ំ២០២១ ននរមមវ ិផីរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈ ដំ្ណារក់ាលទ្៣ី បរូ២ 

• ផែនការររមមភាពលមាិត្រស្មាប់ការអនុវត្រផែនការររមមភាពរួមអនររកាល ឆ្ែ ំ២០២១ (GDAP3+2) 
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• របាយការណ៍វាយត្នមៃការអនវុត្រ ផែនការររមមភាពរួមដំ្ណារក់ាលទ្៣ី ឆ្ែ ំ២០១៦-២០១៩ ននរមមវ ិីផរទ្ស្មង់ការ

ស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• បានសរៀបចំ្ស្បជ្ុំពិនតិ្យ នងិផររស្មួលស្របខ័ណឌ ផែនការររមមភាពរួមដំ្ណារក់ាលទ្៣ី+បូរ២ ឆ្ែ ំ២០២២របរ់រ

ណៈរមាម  ិការដឹ្រនំាការងារផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

•   បានសរៀបចំ្ស្បជ្ុពំិភារា សលើទ្ស្មង់របាយការណ៍អនុវត្រថវកិាផដ្លែលិត្សច្ញពីស្បព័នធ FMIS រស្មាប់ស្ររួង-សាថ ប័

ន មនទីរសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងរដ្ឋបាលរជ្ធានី-សខត្រ 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុអំំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្រថវកិាពាររ់ណារ លឆ្ែ ំ២០២១ របរ់អងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្ស្ររួងសរដ្ឋ-

រិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សស្កាមរមមវិ ផីរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

• បានស្បជ្ុំពភិារាបូរររុបការងារ អពំីការសរៀបចំ្នីត្ិវ ិីននការសស្បើស្បារ់ស្បពន័ធបសច្ចរវិទ្ោពត័្៌មានស្រប់ស្រងចំ្ណូល

មិនផមនសារសពើពនធ សៅរដ្ឋបាលរជ្ធានី សខត្រ 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុរំស្មិត្បសច្ចរសទ្រ សដ្ើមបពីិភារាសលើ

ការបសងកើត្រណនីរួមរបរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរ

ស្មាប់ទ្ទ្ួលចំ្ផណរស្បារ់រងាេ នព់ីច្ំណូលមិនផមនសារសពើពនធ

ផដ្លទ្ូទត្ ់តាមស្បពន័ធសអ ិច្ស្ត្ូនិរនិងនីត្ិវ ិីពារ់ពន័ធ 

• បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពភិារា អំពកីារស េើបច្ចុបបនែភាព

ទ្ិនែន័យចំ្ណូល-ចំ្ណាយថវកិារដ្ឋ នងិបញ្ញា ស្បវម នងិ

រំសណើដំ្សណាេះស្សាយពារ់ព័នធនឹងការអនុវត្រ FMIS រស្មាប់

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្បចំឆ្ែ ំ២០២០ ននការអនុវត្ររមមវ ិី

ផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំ្ណារក់ាលទ្៣ី 

• បានចូ្លរួមស្បជ្ុពំិនតិ្យលរខខណឌ បសច្ចរសទ្រ Payroll 

Interface ជាមួយស្បព័នធ FMIS 

• បានបនរពស្ងងឹការអនុវត្រការទ្ទូត្់ចំ្ណាយផដ្លមានហានិ

ភ័យទបតាមទ្ស្មង់នីត្ិវិ ីថម ីរែុងស្បព័នធ FMIS 

• បានស្បជ្ុំស្រុមការងារ FMIS សដ្ើមបីរំណត្់ការតាមដាន

ចំ្ណូល-ចំ្ណាយ របរ់មនទីរជ្ំនាញស្ត្ូវបានស្បត្ិភូរមមសៅ ការោិលយ័ស្ច្រសច្ញផត្មួយរបរ់រដ្ឋបាលរជ្ធាន ី សខត្រ 

សដាយសស្បើស្បារ់ចំ្ណាត្ថ់ាែ រ់រដ្ឋបាល នងិសរៀបចំ្ការផណនំារែុងការច្ុេះរិច្ចបញ្ជកិារណសនយយរែុងស្បព័នធ FMIS 

• បានស្បជ្ុំពភិារាររ ីពនីីត្ិវ ិីននការរត្់ស្តាចំ្ណូល ចំ្ណាយស្បភពស្បារ់ខចី នងិជ្ំនយួឥត្រំណងផដ្លមិន ៃ្ងកាត្ ់

អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិសៅរែងុស្បព័នធFMISសដ្ើមបីអាច្សបាេះពុមពច្ាប់ទ្ទូត្់ថវិកាស្បចំឆ្ែ ំសច្ញពីស្បព័នធFMIS 

• បានចូល ួម្ប្បជ ជំាមួ្យប្រុម្ជនំាញកា  បស់មូ្លនិធិ ូបិយវត្តុអនត ជាត្ិ IMF ទ ើម្បពីិភារាទលើកា ទ ៀបចំផែនទីចង្អុល

ែលូវទ ព្ ោះទៅប្បព័នធគណទនយយសាច់ប្បារ់ផរសប្មួ្ល 

• បានសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ លរមមវិ  ីSARMIS បផនថមដ្លម់ស្តនរីជ្នំាញននស្ររួងនស្បរណីយ៍ នងិទ្ូររមនារមន៍។  

3 
 

ស្ពិត្រិបស្ត្ព័ត៌្មានរសស្មាង FMIS សលខ២៧ សច្ញែាយផខរីហា ឆ្ែ ំ២០២១ 



សេចក្តីេន្នដិ្ឋា ន្ 

3 
 

យោងតាមខ្លឹមសារដូចដដលបានពណ៌នាក្នុងរបាយការណ៍ ស្ដ ីពីស្ក្មមភាពការងាររបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុក្បចាំ៩ដខ្ ឆ្ន ាំ២០២១ យនេះ ពិត្ជាបានឆលុេះបញ្ច ាំងឱ្យយ ើញពីការបាំយពញត្នួាទោី៉ា ងស្ក្មមពីក្រប់អងគភាព

របស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងការងារក្បចាំថ្ងៃ នងិការងារដក្ទក្មង់ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈក្នងុនាមជាយស្នាធិ-

ការរបស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលយលើយបស្ក្ក្មមដឹក្នាាំ និងក្រប់ក្រងវស័ិ្យយស្ដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុយៅក្មពុជា។ ទនទឹមគ្នន យនេះ 

របាយការណ៍យនេះ ក្៏បានស្បញ្ា ក្់ពីបទពិយសាធន៍លអៗ ចាំណចុខ្ល ាំង និងចាំណចុមួយចាំនួនត្ូច ដដលយៅមានការខ្វេះ

ខ្ត្ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់្អងគភាពនីមួយៗ ដដលយនេះអាចជាធាត្ុចូលដ៏មានសារៈស្ាំខ្ន់ស្ក្មាប់ជាមូលដ្ឋឋ ន

យធវើការពនិិត្យ តាមដ្ឋន វាយត្ថ្មល នងិដក្លមអ រុណភាពការងារឱ្យកានដ់ត្មានក្បសិ្ទធភាព ស័្ក្ដសិិ្ទធិភាព នងិរុណភាព 

យដើមបីជាកាតាលីក្រជាំរុញគ្នាំក្ទដល់ក្តាត ក្ាំណត្់ភាពយជារជយ័ យលើការអនុវត្តការរបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ជាចីរកាលត្យរៀងយៅ។ តាមរយៈយនេះ យយើងអាចវាយត្ថ្មលបានថា យនតការយរៀបចាំរបាយការណ៍ស្ត ីពីស្ក្មមភាព

ការងារក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនងិហរិញ្ញវត្ថុ ដដលបានមក្ពីការបូក្ស្រុបរបាយការណ៍ស្ក្មមភាពការងារថ្នក្រប់អងគភាព

យក្កាមឱ្វាទក្ក្សួ្ង ពតិ្ជាមានអត្ថក្បយោជន៍ នងិរុណត្ថ្មលខ្ពស់្ ដដលយក្បៀបដូចជាការក្ត្ួត្ពិនតិ្យតាមដ្ឋនការ

អនុវត្តការងារយដ្ឋយដអអក្យលើស្មិទធអលជាក្់ដស្ដងរបស់្អងគភាពនីមួយៗ នងិដងមទាំងបានជេះឥទធពិលយដ្ឋយផ្ទទ ល ់

ឬយដ្ឋយក្បយោលដល់សាម រត្ ី ថ្នការអនុវត្តការងាររបស់្ថាន ក្ដឹ់ក្នាាំ និងបុរគលិក្មន្តនតរីាជការ ថ្នក្រប់អងគភាពឱ្យ

កាន់ដត្ខ្តិ្ខ្ាំយបដជាា ចិត្តបាំយពញក្ិចចការងារតាមត្នួាទីនិងភារក្ិចចរបស់្ខ្លួនោ៉ា ងខ្ា ប់ខ្ាួនដងមមួយក្ក្មិត្យទៀត្ យហើយ

វាពិត្ជាមានសារស្ាំខ្ន់ណាស់្ដដលក្ក្សួ្ងក្ត្ូវដត្បនតអនុវត្តយនតការយនេះឱ្យបានជាប់ជាក្បចាំ ក្ពមទាំងជាំរុញក្ិចច

ការយនេះឱ្យកាន់ដត្មានរុណភាព ក្បសិ្ទធភាព និងក្រប់ក្ជុងយក្ជាយបដនថមយទៀត្។ 

យទេះស្ថតិ្ក្នងុសាថ នភាពថ្នការ រកក្រាលដ្ឋលថ្នជាំងកឺ្ូវកដ-១៩ ក្ត ីក្៏ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នឹងយៅដត្

ក្បកាន់យគ្នលជាំហរខ្ិត្ខ្ាំក្បឹងដក្បងក្បក្បយដ្ឋយដអនការ និងយនតការចាស់្លាស់្ ក្នងុភាពជាមាច ស់្ និងការទទលួ

ខ្ុស្ក្ត្ូវខ្ពស់្ចាំយ េះការបាំយពញមុខ្ងារភារក្ិចចរបស់្ខ្លួន យដើមបីចូលរួមចាំដណក្ជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុជាក្នងុការ

ធានាចីរភាព ថ្នក្ាំយណើនយស្ដឋក្ិចច និងអភិវឌ្ឍវិស័្យហិរញ្ញវត្ថុយៅក្មពុជា ឱ្យកាន់ដត្មានវឌ្ឍនភាពរកក្ចយក្មើនយៅ

មុខ្ជាលាំដ្ឋប់។ ទនទឹមគ្នន យនេះ យដើមបីឈានយៅរក្ការស្យក្មចយជារជ័យក្ស្បតាមយគ្នលបាំណងយគ្នលនយោបាយ

របស់្ក្ក្សួ្ង វាពតិ្ជាចាំបាច់ណាស់្ដដលទមទរឱ្យមានការចលូរមួចាំដណក្ពកី្រប់អងគភាពទាំងអស់្យក្កាមឱ្វាទ

ក្ក្សួ្ង ក្ពមទាំងបនតខ្ិត្ខ្ាំបយងកើនក្បសិ្ទធភាពការងារបដនថមយទៀត្ យដ្ឋយឈរយលើយគ្នលការណ៍ត្មកល់ក្បយោជន៍រួម

ជាធាំ យដើមបីស្យក្មចបានស្មិទធអលតាមសូ្ចនាក្រដដលបានយក្គ្នងទុក្ ដដលក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បាន

ក្ាំណត្់ទិស្យៅស្ាំខ្នជ់ាយុទធសាន្តស្ត  ក្នុងការអភិវឌ្ឍយស្ដឋក្ចិច និងហិរញ្ញវត្ថុជាត្ ិទាំងក្នុងត្ួនាទជីានមិាម បនក្រ និង
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