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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 ាំ២០២១ 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។ 

រាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររចាំឆ្ន ាំ២០២១ ររស់រកសួងក្សដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ែ ុនក្រលក្នះរត្ូវានក្រៀរចាំក្ ើងតាមរ

យៈោរររមូលធាត្ុចូលរីរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារ ននរគ្រ់អងគភារក្រោមឱ្វាេរកសួងក្សដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ែុ ដដលោត្អួងគអនុ

វត្តផ្កា ល ់យកមករិនិត្យចងរកង និងក្ធវើអាេិភាវូរនីយកមមសរមួចសកមមភារធាំៗ ក្ោយទញយកចាំណ្ចុសាំខាន់ៗរញ្ចូលក្ៅកនុងកមម វធិ ី

និងអនុកមមវធិី ោសមត្ែកិចចររស់អងគភារជាំនញរសរតាមក្គ្នលរាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយររស់រកសួង នឹងរងាហ ញអាំរសីមិេធលល

ោរងារសាំខាន់ៗ ដដលអងគភារនីមួយៗានខ្ិត្ខ្ាំសក្រមចាននរយៈក្រល ១ឆ្ន ាំក្នះ ររមទាំងរំក្លចអាំរីសូចនករដដលមិនទន់



សក្រមចានក្ដើមបោីមូលោឋ នរិនិត្យ តាមោន វាយត្នមៃ និងររងឹងោរអនុវត្តរនតឱ្យោន់ដត្មានគ្ុណ្ភាររដនែមក្េៀត្។ ខ្ៃឹមសារកនុងដលនក

នីមួយៗននរាយោរណ៍្ក្នះ រត្ូវានក្រៀរចាំរណ៌្នោសមិេធលល នងិសកមមភារគ្នៃះឹៗ ដដលអងគភារសក្រមចាន ទាំងោរងារររចាំនថ្ង 

និងោរងារដកេរមង ់កនងុក្គ្នលក្ៅក្ធវើយា ងណាររមូលលតុាំរត័្៌មានឱ្យានក្រញក្លញ រគ្រ់រជុងក្រោយ និងមានសារររក្យាជន៍រីរគ្រ់

ដលនកគ្នាំរេទាំងអស់ររស់រកសួង សាំក្ៅរតួ្ត្រិនិត្យតាមោន និងជាំរុញោររាំក្រញមុខ្ងារោក្សនធិោរររស់រាជរោឋ ភិាល ក្លើ

ក្រសកកមមដឹកនាំនិងរគ្រ់រគ្ង វស័ិយក្សដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ែុក្ៅកមពុោឱ្យោន់ដត្មានររសិេធភារ និងស័កេិសិេធិភារខ្ពស់។ 



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 វិរ័យហរិញ្ញវត្ថុ រែុងត្ំបន់ និងពិភពសោរ1។ រីឯអរគសលខា ិការដាឋ នរណៈរមមការ

ែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា  សតរ ត្សលើរិច្ចការរដ្ឋបាល នងិការងារបសច្ចរសទ្ររិរាស្សាវស្ជាវ រស្មាប់ោំស្ទ្រិច្ចដំ្សណើការរបរ់រណៈ

រមមការែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា។ ជាលទ្ធែលរែងុឆ្ែ ំ២០២១ អងគភាពទងំពរីបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពដូ្ច្មានរែុងរបាយ-

ការណ៍ខាងសស្កាម៖ 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទនររ ីពីការសរៀបចំ្សោលនសោបាយអាររពិសររ 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងឯរសារសោលនសោបាយសារសពើពនធជ្ំរញុការសស្បើស្បារ់រថយនរភាត្របរិសាថ ន ២០២១-២០៣០ 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងផែនការសម

រស្មាប់ស្បព័នធដឹ្រជ្ញ្ជូនសៅរមពុជាជា

ភាសាផខមរ 

• បានសរៀបចំ្រិរាយនរការពនធសលើការ

 រតត្ត្បតិ្ការនំាចូ្លអាយកុាលននរថយនរ 

ផដ្លសរៀបចំ្សដាយស្ររួងបរសិាថ ន 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងស្របខណឌ សោល

នសោបាយមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច នងិសោល-

នសោបាយហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈរស្មាប់

ការសរៀបចំ្ច្ាប់រដពីីហិរញ្ញវត្ថរុស្មាប់

ការស្រប់ស្រង ឆ្ែ ំ២០២២ 

• បានសរៀបចំ្ការវាយត្នមៃការអនវុត្រ

រសស្មាងរហហិរញ្ញបបទនស្ទ្ស្ទ្ង់រហ-

ស្ោរ នុត្ូច្ នងិម យម 

• បានសរៀបចំ្ផររស្មលួសរច្ររសី្ពាងឯរសារទ្រសនាទនររ ីពកីាររិរាសលើសោលនសោបាយអាររពិសររ 

• បានសរៀបចំ្ការរិរាស្សាវស្ជាវបឋមសលើស្បធានបទ្វិរ័យថាមពលសៅស្បសទ្ររមពុជា   

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

ការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រិច្ចស្បជ្ុំអនររស្ររងួ រដ ីពីការពិនិត្យនិងពិភារាសលើ សរច្ររីស្ពាងស្របខណឌ យុទ្ធសាស្តររ  

និងរមមវិ ីសារ រ និងជំ្រុញរំសណើនសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា រែុងការររ់សៅជាមយួរូវីដ្-១៩ តាម

រនៃងស្បស្រតី្ភាពថមី ២០២១-២០២៣ សៅនថៃទ្ី១៥ ផខវិច្ឆិកា ឆ្ែ ំ២០២១ 
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• បានសរៀបចំ្ការវាយត្នមៃសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិការផរត្ស្មូវស្របខ័ណឌ ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ឆ្ែ ំ២០២២ -

០២៤ ស ើងវិញ២  

• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងឯរសារទ្រសនទនសលើការផរទ្ស្មងស់្បព័នធពនធ 

• បានសរៀបចំ្សរច្រដសី្ពាងឯរសារទ្រសនាទន រដ ីពីស្របខ័ណឌ សស្ត្ៀមលរខណៈអនុវត្រពនធសលើស្បារចំ់្ណូលរូបវនរបុរគល   

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទនសលើការត្ស្មងទ់្ិរសោលនសោបាយ និងថវកិា ននវិរ័យរុខាភិបាល ឆ្ែ ំ២០២២ 

• បានសរៀបចំ្ស្របខណឌ សាថ ប័នរស្មាប់ផែនការសមស្រប់ស្ជ្ុងសស្ជាយរដ ីពសី្បពន័ធដឹ្រជ្ញ្ជូនពហុមស ោបាយ និងភររុភាររមម

២០២០-២០៣០ 

• បានសរៀបចំ្ស វើការពិនិត្យ នងិែដល់ជាសោបល់សលើការស្សាវស្ជាវរបរ់ AMRO ររពីី Policy Considerations in Using Tax 

Incentives for Foreign Investment 

• បានសរៀបចំ្បញ្ចប់ការរិរាស្សាវស្ជាវបឋមសលើស្បធានបទ្វិរ័យថាមពលសៅស្បសទ្ររមពុជា 

• បានសរៀបចំ្ផររស្មួលសរច្រដសី្ពាងសោលនសោបាយសារសពើពនធជ្ំរុញការសស្បើស្បារ់រថយនរភាត្របរសិាថ ន  

• បានសរៀបចំ្ស វើការរិរា  នងិសរៀបចំ្របាយការណ៍លទ្ធែលររពីសីាថ នភាពនថៃជ្ីរីមីសៅរមពុជា 

• បានសរៀបចំ្បច្ចុបបនែភាពរបាយការណ៍ររពីសីាថ នភាពវិរ័យរំណង ់និងអច្លនស្ទ្ពយសៅរមពុជា ដារជ់្នូស្រុមការងារ KSP 

រស្មាប់ជាធាត្ុចូ្លរែងុការរិរាររ ីពី Property Market Risk Monitoring Framework 

• បានសរៀបចំ្ស វើការផររស្មួល នងិបំសពញបផនថមសលើសរច្រដីស្ពាងផែនការសមស្បពន័ធដឹ្រជ្ញ្ជូនពហុមស ោបាយ និងភររុភារ-

រមមស្រប់ស្ជ្ងុសស្ជាយ 

• បានសរៀបចំ្សរដ្ឋរិច្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ  និងវិទ្ោសាថ ននររូបនីយរមមនិងឌ្សីាញរិុនជ្ិន 

• បានសរៀបចំ្ស វើការរិរាវាយត្នមៃបឋមអំពីទ្ហំខំាត្បង ់នងិបនទុរចំ្ណាយសលើការផស្បស្បួលអាការធាត្ុសៅរមពុជា 

• បានសរៀបចំ្ស វើការរិរាវាយត្នមៃបឋមអំព ីសាថ នភាពសស្ោេះទ្រឹជ្ំនន់មរសលើវិរ័យររិរមម 

• បានសរៀបចំ្ការវាយត្នមៃសរដ្ឋរចិ្ចឆ្ែ ំ២០២១ជាថមី រស្មាប់ទ្ិនែន័យ ១០ផខ 

• បានរិរាអំពីបរកិារណ៍រងគម-សរដ្ឋរិច្ចរបរ់ស្បសទ្រមួយចំ្នួនរែងុការអនវុត្រពនធសលើស្បារ់ចំ្ណូលរូបវនរបុរគល 

• បានសរៀបចំ្ពិនិត្យសលើការផររស្មួលសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិរ័យររិរមម  តាមមត្ិសោបលរ់បរ់រណ:រមាម  កិារ

សោលនសោបាយសរដ្ឋរិច្ច  នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

• បានសរៀបចំ្ផររស្មួលសរច្ររសី្ពាងចុ្ងសស្កាយយនរការសដ្ញនថៃស្ជ្ូរសៅរមពុជា នងិសរៀបចំ្ស្របខ័ណឌ រថ ិត្ិសរដ្ឋរិច្ចនិង  

ហិញ្ញវត្ថថុាែ រ់សស្កាមជាត្។ិ 

១.២. ការអភិវឌ្ឍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគសលខា កិារដាឋ នអាជាា  រសរវាហិរញ្ញវត្ថមិុនផមនធានាោរ ,អរគសលខា ិការដាឋ នផលបង

ពាណិជ្ជរមមរមពុជា, និយត័្ររធានារ៉ាប់រងរមពុជា, និយត័្ររមូលបស្ត្រមពុជា, នយិ័ត្ររបរ នបាលរិច្ច,និយ័ត្ររអាជ្ីវរមមអច្លន-

ស្ទ្ពយ នងិបញ្ច  ំ អងគភាពរវនរមម ននអាជាា  រសរវាហិរញ្ញវត្ថ ុ មិនផមនធានាោរ ផដ្លសទ្ើបបសងកើត្ និងបំផបរសច្ញពអីរគនាយរ-

ឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថុ និយត័្រររណសនយយ នងិរវនរមម អរគសលខា កិារដាឋ នស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគម។ អងគភាពផដ្លសទ្ើប

បសងកើត្ថមី និងបំផបរសច្ញពឧីរាហរមមហិរញ្ញវត្ថ ុមានមុខងាររែុងការស្រប់ស្រង និងស្ត្ួត្ពិនិត្យទ្ីែារ នងិសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ អាជ្ីវរមម-

ភាែ ល់ស្រប់ស្បសភទ្ អាជ្ីវរមមអច្លនស្ទ្ពយនិងចូ្លរួមស្បឆំ្ងការរមាា ត្ស្បារ់ និងហិរញ្ញបបទនសភរវរមម ។ និយ័ត្រររណសនយយ នងិ

រវនរមម បំសពញសបរររមមស្រប់ស្រងអភិវឌ្ឍវិរ័យរណសនយយនិងរវនរមម។ រស្មាប់អរគសលខា ិការដាឋ នស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពារ
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រងគមវិញ បំសពញមុខងារជាសរនា កិារសោលនសោបាយ និងបសច្ចរសទ្ររបរ់ស្រុមស្បឹរាជាត្ិោំពាររងគម។ ជាលទ្ធែល អងគភាព

ទងំអរ់ខាងសលើបានអនុវត្រនងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

១.២.១. វសេយ ទផី្សារ និងស្ថថ បយនហិរញ្ញវត្ថុ 

• សរៀបចំ្ស វើបច្ចុបបនែភាពសរច្រររីសស្មច្ររ ីពកីារបសងកើត្ស្រុមការងារ សដ្ើមបីរិរាស្សាវស្ជាវរែងុការបសងកើត្មជ្ឈមណឌ លសរវា

ហិរញ្ញវត្ថុអនររជាត្ិសៅសកាេះថម ីសខត្រស្ពេះរីហន ុ

• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងមាត្កិានុស្រមរស្មងបទ្បបញ្ញត្ររិត្ិយតុ្រិពារ់ពន័ធបសច្ចរវិទ្ោហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិបានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាង

មាត្កិានុស្រម ននឯរសារស្សាវស្ជាវអំពីវិរ័យបសច្ចរវិទ្ោហរិញ្ញវត្ថុសៅរមពុជា 

• បានែរល់វិញ្ញ បនបស្ត្ចុ្េះបញ្ជបីរ នបាលរិច្ចររុបចំ្ននួ ១៧ររណី រតិ្ស្ត្មឹឆ្ែ ំ២០២១ រមួមានបរ នបាលរិច្ចសាធារ-

ណៈចំ្នួន ១ ររណី, បរ នបាលរិច្ចហរិញ្ញវត្ថុចំ្ននួ ៩ររណី, បរ នបាលរិច្ចពាណិជ្ជរមមចំ្នួន ៤ររណី បរ នបាលរិច្ច

រងគមចំ្នួន ៤ ររណី នងិបរ នបាលរិច្ចបុរគលចំ្នួន ៣ររណី 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងស្បការររ ីពី វិធានសោលរែងុការស្រប់ស្រងការសរៀបចំ្ នងិការស្បស្ពតឹ្រសៅរបរ់បរ នបាលរិច្ច  

• ែរល់សោបលផ់ែែរច្ាប់សលើរំសណើរបរ់សាថ ប័នឯរជ្នពារ់ពន័ធនឹងការស្រប់ស្រង និងស្ត្តួ្ពិនិត្យស្បត្ិបត្រកិារបរ នបា-

លរិច្ច ចំ្នួន ១០ររណី 

• បានសរៀបចំ្សរច្រររីសស្មច្បសងកើត្ស្រុមការងារវាយត្នមៃររមមភាពស្បឆំ្ងការរមាា ត្ស្បារ ់ នងិហិរញ្ញបបទនសភរវរមម នងិ

ការស្បឆំ្ងហរិញ្ញបបទនដ្លក់ារររីសាយភាយអាវុ មហាស្បល័យពារព់័នធនឹងវិរ័យបរ នបាលរិច្ច 

• បានស វើការរិរាស្សាវស្ជាវសលើបទ្ពិសសា ន៍ស្រប់ស្រង នងិស្ត្ួត្ពិនតិ្យស្បត្បិត្រកិារបរ នបាលរិច្ចពីបណារ ស្បសទ្រនានា

រែុងត្ំបន់ និងអនររជាត្ ិសដ្ើមបីពស្ងរីចំ្សណេះដឹ្ង និងបសងកើនស្បរិទ្ធភាពការងាររបរ់មស្តនរជី្នំាញ 

• បានសរៀបចំ្ផែនការអភិវឌ្ឍនស៍ាថ ប័ននននយិ័ត្ររបរ នបាលរិច្ច រស្មាប់រយៈសពល៥ឆ្ែ ំ (២០២១-២០២៥)។ 

១.២.២. វសេយ អាជីវកម្មភ្នា ល់ និងគ្បឆាំងការេម្អា ត្គ្ាក់ និងហិរញ្ញបបទានសភរវកម្ម 

• បានសច្ញប័ណណបងស់្បាររ់ស្មាប់ការបនររុពលភាពអាជាា បណណ និងរនស្មសែសងៗជ្នូស្រមុហ នុការីុណូចំ្ននួ១៣៤ស្រុម-

ហ ុន រែងុសនាេះមានស្រុមហ នុការីុណូចំ្នួន១១១ បានបងរ់នស្មបនររុពលភាពអាជាា បណណរួច្សហើយ និងមានស្រុមហ ុន   

ការីុណូចំ្ននួ១៧ស្រុមហ ុន បានបងស់្បារ់ត្មកល់ធានាអាជ្វីរមមរួច្សហើយ 

• បានសច្ញប័ណណបង់ស្បារ់បនររុពលភាពអាជាា បណណ នងិរនស្មសែសងៗជ្នូស្រុមហ ុនផលបងែសងរំណាងចំ្ននួ ១៩ស្រុម-

ហ ុន  រែុងសនាេះមានស្រុមហ នុផលបងែសងរំណាងចំ្ននួ ១៩ស្រុមហ ុនបានបងរ់នស្មបនររុពលភាពអាជាា បណណរួច្សហើយ 

និងមានចំ្នួន១០ បានបង់ស្បារ់ត្មកល់ធានាអាជ្ីវរមមរួច្សហើយ 

• បានសច្ញបណណបង់ស្បារ់សលើការបនររុពលភាពអាជាា បណណសាខាស្រុមហ ុនផលបងែសងរំណាងចំ្នួន៨សាខា សហើយ

ស្រុមហ ុនទងំសនាេះបានបង់រួច្សហើយ 

• បានសច្ញបណណបង់ស្បារ ់ សលើការសរែ ើរំុបផនថមស្បសភទ្ផលបងជ្នូស្រុមហ ុនផលបងែសងរំណាងចំ្ននួ ១ស្រុមហ ុន ស្រុម-

ហ ុនបានបង់រួច្សហើយ 

• បានសរៀបចំ្បិទ្ខទប់សរហទ្ពំ័រភាែ ល់ផលបងរីុរងខុរច្ាប់ចំ្នួន ៧៩ 

• រិត្ស្ត្ឹមនថៃទ្៣ី១ ផខ ែូ ឆ្ែ ំ២០២១ សនេះ ចំ្ណូលកាត្ពវរិច្ចពអីាជ្ីវរមមផលបងស្បមូលបានព៖ី 

o ផលបងការុីណូររុបមានចំ្នួន  ៦,៨២៩,១៦៤ .៦៧ដុ្ោៃ រអាសមររិ  ស្ត្ូវជា២៧,៧៦០ .៦៤ោនសរៀល  រឺ

រសស្មច្បាន ១៣.៥២ %ននច្ាប់ រែុងសនាេះរួមមាន៖ 



4 

 

▪ ចំ្ណូលកាត្ពវរិច្ចពផីលបងការីុណូមានចំ្នួន  ២,៨៧៩,១៦៤.៦៧ដ្ុោៃ រអាសមរិរស្ត្ូវជា១១,៧១៦.៥៨

ោនសរៀល  សរម ើនឹង  ៥.៩១%ននផែនការ  ១៩៨,០៨៩ោនសរៀល (ទ្ឹរស្បារ់បំណលុចំ្នួន១,៨៧២,

៥០០ ដ្ុោៃ រអាសមររិ) 

▪ ចំ្ណូលពីរនស្មអាជាា បណណររបុចំ្នួន៣,៩៥០,០០០ដុ្ោៃ រអាសមររិ  ស្ត្ូវជា  ១៦,០៤៤.០៦  ោនសរៀល  

សរម ើនឹង ២២១.៩៥ %ននផែនការ ៧,២២៨ .៨០ោនសរៀល 

o ផលបងែសងរំណាងសឆ្ែ ត្ ូត្ូ ររុបមានចំ្នួន៥,១៥៨.១៨ ោនសរៀល រែងុសនាេះរួមមាន៖ 

▪ ចំ្ណូលកាត្ពវរិច្ចពីផលបងែសងរំណាងមានចំ្នួន៣,៩១៩.៨៥ោនសរៀលសរម ើនងឹ១២៤,៩៥% ននផែនការ 

▪ ចំ្ណូលពីរនស្មអាជាា បណណមានចំ្នួន ៨២៣ .៣៣ោនសរៀល 

▪ ចំ្ណូលពីរនស្មវិញ្ញ បណណបស្ត្មានចំ្ននួ  ៣៩៥ោនសរៀល 

▪ ចំ្ណូលពីការតរពនិ័យមានចំ្នួន២០ោនសរៀល។ 

១.២.៣. វសេយ ម្ូលបគ្ត្សៅកម្ពុជា 

• បានែរល់អាជាា បណណ/បនរអាជាា បណណស្រុមហ ុនមូលបស្ត្, ភាែ រ់ងារស្រុមហ ុនមូលបស្ត្, នងិការទ្ទ្ួលសាគ ល់រុណវុឌ្ឍិ

ចំ្នួន ២១១ ររណី (បានែរល់អាជាា បណណដ្ល់ស្រុមហ នុធានា

ទ្ិញមូលបស្ត្ចំ្ននួ ១, ស្រុមហ ុនរមភាររីណារ លចំ្ននួ ១, 

ស្រុមហ ុនឈ្មួ ញសជ្ើងសាឧបររនិរសនទចំ្ននួ ៤, ស្រុមហ នុ

ស្រប់ស្រងមូលនិ ិចំ្ននួ ៥, និងស្រុមហ ុនផថររាស្ទ្ពយរមបត្រិ

ជ្ំនួរចំ្នួន ២) 

• បានចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យដ្ល់ទ្រីផនៃងស្រុមហ នុចំ្នួន១០ស្រុមហ នុ 

• បានបញ្ចប់ការរស្មបរស្មួលការសលើរទ្ឹរចិ្ត្រផែែរពនធដារ

ជ្នូស្រុមហ ុនចំ្ននួ ៧ស្រុមហ ុន 

• បានសរៀបចំ្រមមវិ ីបណរុ េះបណារ លដ្ល់ស្រុមហ ុនរការ នពុល

ចំ្នួន ៦ សលើរ  

• បានសរៀបចំ្ជ្នំបួស្បចំឆ្ែ ំជាមួយស្រុមហ ុនមូលបស្ត្ និងស្រុមហ ុនសបាេះែាយ សដ្ើមបីស វើការពិភារា និងស្បមូលធាត្ុ

ចូ្លជ្ំរុញការអភិវឌ្ឍទ្ីែារមូលបស្ត្ស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព។ 

• សោលការណ៍ផណនំាររពីីការចុ្េះស្ត្តួ្ពនិិត្យដ្លទ់្ីរផនៃងស្រុមហ ុនទ្ីស្បឹរាហិរញ្ញវត្ថសុ្ត្ូវបានដារ់ឱ្យសស្បើស្បារ់។  

១.៣. ការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍវសេយ រណសន យនងិេវនកម្ម 

• រិច្ចការស្ត្ួត្ពិនិត្យ នងិស វើបច្ចុបបនែភាព 

o អនុវត្រការទ្ទ្លួ និងត្មកល់ររាទ្ុរពីការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរងរវនរមមឯររជ្យរួច្តាមស្បព័នធ e-filling 

ររុបចំ្នួន ៧៥៥រហស្ោរ រួមមាន៖ 

❖ ស្រឹេះសាថ ន នាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ១៤១ 

❖ ស្រុមហ ុនធានារ៉ាប់រង ៣៤ 

❖ រហស្ោរទ្ូសៅ៥៨០ 

o រហស្ោរផដ្លបានសច្ញលខិិត្អនញុ្ញ ត្ពនោមានចំ្នួន ៧២៣រហស្ោរ រែងុសនាេះមានចំ្នួន ៦៦៤រហ-

ស្ោរ ផដ្លបានសរែ ើរំុសលើរទ្១ីនិង ៥៩ រហស្ោរសទ្ៀត្ផដ្លបានសរែ ើរំុសលើរទ្ី២ 

រិកាខ សាោែសពវែាយរដ ីពីជ្សស្មើរហិរញ្ញបបទនរស្មាប់រហស្ោរ ុនតូ្ច្ 

និងម យមសៅរមពុជា សៅនថៃទ្២ី៧ ផខ ែ ូឆ្ែ ំ២០២១ 
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o រហស្ោរផដ្លបានសរែ ើរំុសលខ FINររុបមានចំ្នួន ៨៦៦ រហស្ោរ 

o សរៀបចំ្លិខិត្ជ្នូដំ្ណឹងរហស្ោរររ ីពពីិន័យអនររការណ៍ ររុបចំ្នួន៧៣ រហស្ោរ រមួមាន៖ 

❖ រហស្ោរផដ្លស្ត្ួវរងពិនយ័អនររការណ៍សលើការយឺត្ោ៉ា វដារ់របាយការណ៍មានចំ្នួន៧០ រហស្ោរ 

❖ រហស្ោរផដ្លស្ត្ូវរងពិន័យអនររការណ៍សលើការមិនដារ់របាយការណ៍រងរវនរមមមានចំ្នួន៣រហស្ោរ 

• ពិនិត្យអនុសោមភាពសលើរបាយការណ៍រហស្ោរផដ្លបានសស្ជ្ើរសរីររួច្រល់ចំ្នួន៣០ 

• សរៀបចំ្លិខិត្ជ្នូដំ្ណឹងអំពកីារចុ្េះស្ត្តួ្ពិនតិ្យកាត្ពវរិច្ចរណសនយយ និងរវនរមមដ្ល់រហស្ោរររុបចំ្នួន១៣១ 

ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

o រហស្ោរសាធារណៈមានចំ្នួន៥, រហស្ោរពីរមារមសរងច្ស្រកាត្់សដ្រ មានចំ្នួន ១៣, រហស្ោរព ី   

 វិរ័យនស្បរណីយម៍ានចំ្នួន២០ 

o រហស្ោរពីរមារមផរបរសជ្ើងមានចំ្នួន១០, រហស្ោរពីរមារមទ្ូររមនារមមានចំ្នួន ១៩ ,រហ-

ស្ោរពីរមារមអែរអភិវឌ្ឍលំសៅដាែ នមានចំ្នួន២០ 

o រហស្ោរពី World bridgeមានចំ្នួន ១៨,រហស្ោរពីវរ័ិយរំណងម់ានចំ្ននួ ២៤ ,រហស្ោរទ្ូសៅ ១២  

o បានសច្ញលិខិត្ជ្នូដំ្ណឹងររពីីការែតុ្រុពលភាពននការស្បរបវិជាជ ជ្ីវៈរណសនយយ និងរវនរមមចំ្ននួ៣ 

ស្រុមហ ុន 

o ពិភារាសលើសរច្ររីស្ពាងស្បការររ ីពី  ការស្រប់ស្រងការស្បរបវិជាជ ជ្ីវៈរណសនយយ  និងរវនរមម  ស្ពមទងំបទ្-

បបញ្ញត្រិពារ់ព័នធ 

o បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោររ ីពកីារែសពវែាយលទ្ធែលននការស្ត្តួ្ពិនតិ្យរុណភាពរវនរមម រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ 

o បានស វើការចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យរុណភាពរវនរមមដ្ល់ទ្ីរផនៃងរបរ់ស្រុមហ ុនរវនរមមសៅរមពុជា 

• រិច្ចការច្ាប់ 

o ស្បការររ ីពកីារសរៀបចំ្នងិការស្បស្ពតឹ្រសៅនននាយរដាឋ ន និងអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្នយិ័ត្រររណសនយយនងិ

រវនរមមបានចូ្លជា រមាន 

o សារច្រផណនំាររពីីការសស្បើស្បារ់ភាសានិងរូបិយប័ណណរែងុបញ្ជ ីរណសនយយនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បាន

ចូ្លជា រមាន 

o អនុស្រឹត្យររ ីពពីិន័យអនររការណ៍ចំ្សពាេះអំសពើសលមើរនឹងច្ាប់ររ ីពីរណសនយយ និងរវនរមមបានដារ់ឆ្ៃងរិច្ច

ស្បជ្ុំនែទរែុង និងបានដារ់ឆ្ៃងរចិ្ចស្បជ្ុំជាមួយអែរជ្នំាញ  

o ស្បការររ ីពកីារស្រប់ស្រងអាជាា បណណស្បរបវិជាជ ជ្ីវៈរណសនយយ នងិរវនរមមបានដារ់ឆ្ៃងរិច្ចស្បជ្ុំពិសស្ោេះ

សោបលជ់ាសាធារណៈ និងបានដារ់ឆ្ៃងរិច្ចស្បជ្ុំជាមួយអែរជ្ំនាញ 

o ស្បការររ ីពកីាត្ពវរិច្ចដារ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យរងរវនរមមឯររជ្យ បានដារ់ឆ្ៃងរិច្ចដារ់ឆ្ៃងរិច្ចស្បជ្ុំ

អនររនាយរដាឋ ននយិ័ត្ររ  

o ស្បការអនររស្ររួងររ ីពផីបបបទ្ និងនីត្ិវ ិីននការពិន័យអនររការណ៍ ការបង់ស្បារ់ពនិ័យអនររការណ៍ការ

ស្រប់ស្រង បងាក ន់នដ្បង់ស្បារព់ិន័យអនរការណ៍ និងការចត្់ផច្ងស្បារ់ផដ្លបានមរពកីារពិន័យចំ្សពាេះអំសពើ

សលមើរបានដារ់ឆ្ៃង រិច្ចស្បជ្ុំនែទរែុងរស្មិត្អនររនាយរដាឋ ន ន.រ.រ. 

o ស្បការររ ីពីវិធាននិងនីត្ិវិ នីនការសដាេះស្សាយបណរ ងឹត្វា៉ា ចំ្សពាេះ សរច្ររីរសស្មច្ពិន័យអនរការណ៍បានដារ់

ឆ្ៃងរិច្ចស្បជ្ុំនែទរែុងរស្មិត្អនររនាយរដាឋ ន ន.រ.រ. 
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o ស្បការររ ីពកីាត្ពវរិច្ចដារ់ត្មគល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានែរល់សោបល់សលើទ្ស្មង់ នងិរត្ិច្ាប់ 

• រិច្ចការបសច្ចរសទ្រ 

o សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុពំិសស្ោេះសោបល់ររ ីពីសរច្ររីស្ពាងររង់ដារណសនយយរស្មាប់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល 

o សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំបសច្ចរសទ្រ និងចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំសដ្ើមបីពិភារាសលើសរច្ររីស្ពាងររង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

រមពុជារស្មាប់អងគភាពមិនផរវងររស្បារ់ចំ្សណញ (រស្មិត្២) ជាមួយនឹងត្ំណាងរណៈរមាម  កិាររហស្បត្-ិ   

បត្រិការសដ្ើមបីរមពុជា  

o សរៀបចំ្សរច្រដីជ្ូនដ្ំណឹងររពីកីារសរែ ើរំុមត្ិសោបល់ សលើសរច្ររីស្ពាងរដងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុមពុជា

រស្មាប់អងគភាពមិនផរវងររស្បារ់ចំ្សណញ (រស្មិត្ ២) 

o សរៀបចំ្ផបបបទ្ និងនតី្ិរិ ីសែសងៗ រស្មាប់

រិកាខ សាោែសពវែាយ ររពីីកាពពវរិច្ច

រណសនយយនិងរវនរមម និងបច្ចុបបនែភាព

ននច្ាប់សារសពើពនធ 

o បានសរៀបចំ្ នងិរស្មបរស្មួលរិច្ចស្បជ្ុំ

របរ់អនុរណៈរមាម  ិការទ្ទ្លួសាគ លក់ារ

អប់រ ំនិងបណរុ េះបណារ ល ចំ្ននួ ៣សលើរ 

o សរច្ររីស្ពាងសរច្ររីរសស្មច្ ររ ីពីសោល

ការណ៍ពិសរររស្មាប់រមមវិ ី

រណសនយយ- ររជ្នំាញរមពុជា ស្ត្ូវបាន

សរៀបចំ្រួច្រល ់

o សរច្ររីស្ពាងទ្ស្មង់របាយការណ៍រវ ័យវាយ

ត្នមៃរស្មាប់សាថ ប័នបណរុ េះបណារ ល និងសរច្ររីស្ពាងលរខណៈវិនិច្ឆ័យរស្មាប់ស វើការវាយត្នមៃសលើសាថ ប័នបណរុ េះ

បណារ ល ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្រល់ 

o សរច្ររីស្ពាងទ្ស្មង់ផបបបទ្សរែ ើរំុសលើរផលងសលើមុខវជិាជ អនុសោមតាមសោលការណ៍ពិសររ ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្ស ើង។ 

១.៤. កិច្ចគាំពារេងគម្ 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនទន  ររ ីពីការបសងកើត្ផែនការររមមភាពរួម  រស្មាប់ការផររស្មួលស្របខណឌ ននការស្រប់

ស្រង  និងអនុវត្ររមមវ ិីែរល់អាហារតាមសាោសរៀន សដាយសស្បើស្បារ់ររិែលរែងុរហរមន៍រស្មាប់ការអនុវត្ររមមវិ ី

សៅឆ្ែ ំ២០២២  

• បានស្បជ្ុំពភិារា អពំីការរណំត្់ចំ្នួនអែរទ្ទ្លួែលសស្កាមរមមវិ ីឧបត្ថមភសាច់្ស្បារ់ជ្ូនស្តររ ីមាននែទសពាេះ នងិរមុារ

អាយសុស្កាម២ឆ្ែ ំ រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២ និងផែនការ ២ឆ្ែ ំរំរំិល រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២៣ នងិ២០២៤ 

• បានពិនតិ្យ និងែដលស់ោបលស់លើឯរសារផែនការររមមភាព២០២១-២០២៥ ននសោលនសោបាយជាត្រិដពីីមនុរស    

វយ័ចរស់ៅរមពុជា 

ការដារ់ឱ្យដំ្សណើការ សោលការណ៍ពសិរររស្មាប់រមមវិ ីរិរារណសនយយររ

ជ្ំនាញរមពុជា សៅនថៃទ្ី២៤ ផខ វិច្ឆកិា ឆ្ែ ំ២០២១ 
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• បានសរៀបចំ្សរច្ររីរសស្មច្ ររ ីពីយនរការ និងនីត្ិ- វ ិីននការអនុវត្រវិធានការសោលនសោបាយអនរររមន៍ជ្ំនយួរងគម

របរ់រជ្រដាឋ ភិបាល សដ្ើមបីោំពារស្បជាពលរដ្ឋ ផដ្លរងសស្ោេះ ឬរងែលប៉ាេះពាល់ ៃន់ ៃរ ពជី្ងំឺរូវដី្-១៩ រែុងស្ពតឹ្រិការណ៍ 

២០ រុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីរសស្មច្  ររ ីពីយនរការ  និងនីត្ិវ ិីននការអនុវត្ររមមវ ិីជ្ំនយួរងគមសាច់្ស្បារ់សស្កាយសពលបិទ្ខទប់

រស្មាប់ស្រសួារមានការលបំារផែែរជ្ីវភាព,  ស្រសួារ

ផដ្លមានអែរឆ្ៃងជ្ងំឹរូវដី្-១៩  និងមានការលបំារ

ផែែរជ្ីវភាព  នងិស្រួសារផដ្លមានអែរសាៃ ប់សដាយសារ

ជ្ំងរឺូវដី្-១៩  រែុងស្ពតឹ្រិការណ៍  ២០ រុមភៈ ២០២១ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍សោរពជ្ូន រសមរច្សត្សជា

នាយររដ្ឋមស្តនរី  ររ ពីីលទ្ធែលននការសរៀបចំ្អនុវត្ររមម

 វិ ីជ្នំយួរងគមជាសាច់្ស្បារ ់ សស្កាយសពលបិទ្ខទប់      

រស្មាប់ស្បជាពលរដ្ឋ  នងិស្រសួារស្បជាពលរដ្ឋមានការ

លំបារផែែរជ្ីវភាព, ស្បជាពលរដ្ឋ  និងស្រសួារស្បជា-

ពលរដ្ឋផដ្លមានអែរឆ្ៃងជ្ំងរឺូវដី្-១៩  និងមានការលំ-

បារផែែរជ្ីវភាព  និងស្រសួារស្បជាពលរដ្ឋផដ្លមាន

អែរសាៃ ប់សដាយសារជ្ងំរឺូវដី្-១៩  រែងុស្ពឹត្រកិារណ៍  រែងុ

ជ្ំហានទ្ី១ នងិសស្ត្ៀមអនុវត្រជ្ហំានទ្ី០២ 

• បានសរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនទនររ ីពីការរិរាសលើ

ការច្ុេះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងរវាង ប.រ.រ. ជាមួយមូលដាឋ នរុខាភិបាលឯរជ្ន នងិឯរសារទ្រសនាទនររ ីពីសរច្ររីស្ពាង

ច្ាប់ររ ីពីស្បព័នធោំពាររងគម 

• បានសបាេះពុមពរួច្រល់នូវសរៀវសៅផណនំាររ ីពយីនរការតាមដាន និងវាយត្នមៃស្បពន័ធោំពាររងគម 

• បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោវរគបណរុ េះបណារ ល ររ ីពកីារបញ្ចុលទ្ិនែន័យរូច្នាររសៅរែុងស្បព័នធបសច្ចរវិទ្ោស្រប់ស្រងពត័្៌-

មានរស្មាប់យនរការតាមដាន និងវាយត្នមៃស្បព័នធោំពាររងគម 

• បានស វើរមកាលរមមទ្ិនែនយ័អត្ររញ្ញ ណរមមស្រសួារស្រសី្រសៅជ្ុឆំ្ែ ំ២០២០ )ទ្ីស្បជ្ុជំ្ន នងិជ្នបទ្ (  

• បានបញ្ចប់ការបសងកើត្ Mind Maps រស្មាប់ការអភិវឌ្ឍឯរសារយុទ្ធសាស្តររឌ្ជី្ីថលស្បព័នធោំពាររងគម 

• បានបញ្ចប់ឯរសារទ្រសនទនសលើ “យនរការែសពវែាយ និងទ្ំនារ់ទ្ំនងអពំីស្បពន័ធោំពាររងគមរមពុជា” នងិ “យុទ្ធសា-

ស្តររទ្ំនារ់ទ្ំនងោំពាររងគមរមពុជា” 

• បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោែសពវែាយថាែ រ់ជាត្ិរដ ីពសី្របខណឌ សោលនសោបាយជាត្ោំិពាររងគម 

• បានសរៀបចំ្នីត្ិវ ិ ីនងិសែទរថវកិាជ្នូស្ររួងរងគមរិច្ច អត្តី្យិុទ្ធជ្ន នងិយុវនីត្ិរមបទ រស្មាប់អនុវត្ររមមវិ ីឧបត្ថមភ

សាច់្ស្បារស់្បចំផខ ជ្ូនស្រសួារស្រីស្រ នងិងាយរងសស្ោេះរែងុអ ុំងសពលស្បយុទ្ធនងឹជ្ងំរឺូវដី្-១៩ 

• បាននងិរពំុងសរច្ររសី្ពាងអនសុ្រឹត្យ  ររ ីពកីារអនុវត្ររមមវិ ែីរល់អាហារតាមសាោសរៀន  សដាយសស្បើស្បារ់ររិែលរែងុ

រហរមន ៍

ការបនររមម វិ ីឧបត្ថមភសាច្់ស្បារ់រយៈសពល៩ផខសទ្ៀត្ រហូត្ដំ្ណាច្ផ់ខរញ្ញ  ឆ្ែ ំ២០២២ 
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• ការផរលមារមមវ ិីឧបត្ថមភសាច់្ស្បារ់រស្មាប់ជ្នមានពិការភាព  និងការរំណត្់លរខណៈវនិិច្ឆ័យរស្មាប់រំណត្់អត្រ-

រញ្ញ ណរមមពកិារភាព តាមររំូរងគម និងរិទ្ធិជាមូលដាឋ ន។ 

២. ការងារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុស្ថធារណៈ និងគ្ទព្យេម្បត្តិរដ្ឋ 

 សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរ ឺ“ពស្ងងឹ និងបសងកើនរ័រដិរិទ្ធភាព នងិស្បរិទ្ធភាព 

ននការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ” ផដ្លមានរមម វិ ីចំ្ននួ០៣។ លទ្ធែល ននការអនុវត្រស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ នន

សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ សនេះ មានដូ្ច្រែងុរបាយការណ៍ខាងសស្កាមសនេះ៖ 

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 វើច្រច្រ និងការស វើរនែិ ិទ្ំនិញ ២.ដារ់បទ្បបញ្ញត្រិសលើការស វើច្រច្រ ការស វើរនែ ិិ នងិការដឹ្រជ្ញ្ជូនឆ្ៃងកាត្់ននទ្ំនិញនំា

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

ននស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុជា ៥. ជ្ំរុញអនុវត្រតាមរដង់ដារអនររជាត្ ិ និងឧត្រមានុវត្រន ៍ ផដ្លពារព់័នធនឹងការស្ត្ួត្ពិនតិ្យរយ នងិការ

រស្មួលពាណិជ្ជរមម ជាពិសររ ការអនុវត្រសោលនសោបាយននរិច្ចរស្មួលពាណជិ្ជរមម តាមរយៈការស្រប់ស្រងហានិភ័យ នងិការស វើ

រវ ័យស្បវត្ររិមមរយ2។ សដាយផ រអរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានសបរររមមរំខាន់ៗ រែងុសនាេះ  ១. ែដល់សរវាដ្លអ់ែរជាប់ពនធរួមមាន 

ការែដល់ព័ត្៌មាន អប់រំ ពនយលផ់ណនំា សដ្ើមបីឱ្យអែរជាប់ពនធស្បត្ិបត្រិស្ត្ឹមស្ត្ូវ តាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិនានារដ ីពីពនធដារ ២. អនុវត្ររមម

 វិ ចីប់បងខំ សដាយស វើរវនរមម 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 វើឱ្យមានភាពសាមញ្ញ ចំ្សពាេះត្ស្មូវការសែសងៗ និងបនថយចំ្ណាយរបរ់អែរ

ជាប់ពនធ ៨.បសងកើនរមត្ថភាព ចំ្សណេះដឹ្ងដ្ល់មស្តនរីពនធដារជាស្បចំ សដ្ើមបីបំសពញការងារឱ្យមានស្បរិទ្ធភាព ៩.បសងកើនស្បរិទ្ធភាពរែុង

ការស្រប់ស្រង តាមរយៈសោលនសោបាយ រិច្ចដំ្សណើរការការងារ និងស្បព័នធការងារ ផដ្លមានភាពច្ារ់ោរ់ ទ្ំសនើប និងមានការ

ទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវខពរ់ចំ្សពាេះការងាររបរ់ខៃួន 3 ។ ផែែរសនេះរ៏ចូ្លរួមអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្ររិដ្ឋ នងិចំ្ណូលមិនផមន

សារសពើពនធ4។ ជាលទ្ធែល អរគនាយរដាឋ នបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖  

 

 

 

 
2 មាស្តា ៣០ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ  
3 មាស្តា ៣៥ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
4 មាស្តា ៤០ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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២.១.១. ការសកៀរររច្ាំណូលស្ថរសព្ើព្នធ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពនធដារសៅរមពុជា 

o ររុបរយៈសពល ១២ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលពនធ-អាររ ផដ្លអរគនាយរដាឋ នពនធដារស្បមូលបានជារ់ផររង

តាមស្បព័នធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយ័ចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានចំ្នួន ១១ ២៦៦,៧៩ ប ៊ីោន

សរៀល (ស្បមាណជា ២ ៧៨១,៩២ ោនដុ្ោៃ រ) ស ៀបនងឹផែនការច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ

២០២១ ផដ្លត្ស្មូវឱ្យស្បមូលចំ្ណូលឱ្យបានចំ្នួន ៩ ០៨៤,៤២ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ២ ២៤៣,០៧ 

ោនដុ្ោៃ រ) ស ើញថាមានសាថ នភាពលាស្បសរើររឺសរម ើនងឹ ១២៤,០២% ននផែនការស្បចំឆ្ែ ំ សពាលរឺសលើរ

ផែនការច្ំននួ ២៤,០២% សរម ើនឹង ២ ១៨២,៣៧ប ៊ីោនសរៀល ស្បមាណជា ៥៣៨,៨៥ ោនដុ្ោៃ រ។ រ៏ប៉ាុផនរ 

ស ៀបនងឹចំ្ណូលពនធ-អារររែងុរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែងុឆ្ែ ំ២០២០ ស ើញថាថយចុ្េះច្ំនួន ៤៣៣,៧៥ ប ៊ីោន

សរៀល (ស្បមាណជា ១០៧,០៩ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ -៣,៧១% 

-ស្កាហវរិរសងខបច្ណូំលពនធ-អាររស្បចំឆ្ែ ំរបរអ់រគនាយរដាឋ នពនធដារពឆី្ែ ំ ២០១១ ដ្លឆ់្ែ ំ ២០២១ 

        

 

o រយៈសពល១២ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលពនធ-អាររស្រប់ស្បសភទ្ ផដ្លស្បមូលតាមស្បពន័ធស្រប់ស្រងទ្ិនែន័យ

ចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ ស្ត្ូវបានផបងផច្រ តាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

▪ អែរជាប់ពនធ  ំ ចំ្នួន ៨ ២២៥,៤៥ ប ៊ីោនសរៀល  (ស្បមាណជា ២ ០៣០,៩៧ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ 

៧០,៣០% ស ៀបនងឹចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្ណូល

តាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ ំថយចុ្េះចំ្នួន ៣២០,៦០ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៧៩,១៦ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើ

នឹង -៣,៧៥% 

▪ អែរជាប់ពនធម យមចំ្នួន  ១ ៦៧៦,៧៧ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៤១៤,០២ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ) សរម ើនងឹ 

១៤,៣៣% ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្ណូល

តាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធម យមថយចុ្េះច្ំនួន ៤៨,៤៥ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១១,៩៦ ោនដុ្ោៃ រ) 

សរម ើនឹង -២,៨១% 
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▪ អែរជាប់ពនធត្ូច្ ចំ្នួន ៤៣,៨៣ ប ៊ីោនសរៀល  (ស្បមាណជា ១០,៨២ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ០,៣៧% 

ស ៀបនងឹចំ្ណូលពនធ-អាររររបុ សហើយសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្អែរ

ជាប់ពនធត្ូច្ថយចុ្េះចំ្នួន ១១,៦៤ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ២,៨៧ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ -២១% 

▪ សែសងៗ (ពនធសលើឈ្ែួ លែទេះនិងដី្ ពនធសលើអច្លនស្ទ្ពយ និងពនធសែសងៗ) ចំ្ននួ ១ ៣២០,៧៥ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ៣២៦,១១ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ១១,២៩% ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀប

ស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្ណូលពនធសែសងៗថយចុ្េះ ចំ្នួន ៥៣,០៥ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណ

ជា ១៣,១០ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង -៣,៨៦% 

o ការចុ្េះបញ្ជ ីពនធដារ៖ ជាលទ្ធែល រស្មាប់រយៈសពល ១២ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ បានពិនិត្យនិងអនម័ុត្សលើឯរសារសរែ ើ

រំុចុ្េះបញ្ជ ីពនធដារចំ្នួន ១០ ០០៤ រហស្ោរ (ពនធ ំ ៦៣០ ពនធម យម ៦ ១២៧ ពនធត្ូច្ ៣ ២៤៧) 

o រយៈសពល ១២ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ សនេះ អរគនាយរដាឋ នពនធដារបានស វើរវនរមមស្រប់ស្បសភទ្សលើរហស្ោរររុបបាន

ចំ្នួន ៧ ៦៦៤ររណី មានស្បារ់ពនធចំ្នួន ៧ ៧៤២,២០ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១ ៩១១,៦៥ោនដុ្ោៃ រ)។ 

ស្បរិនសបើសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែងុ ឆ្ែ ំ២០២០ ស ើញថាការស វើរវនរមម រែងុរយៈសពល ១២ផខ ឆ្ែ ំ

២០២១ រមឺានការថយចុ្េះចំ្ននួ ៦៨១ ររណី (សរម ើនងឹ -៨,២០%) នងិមានស្បារព់នធសរើនស ើងចំ្នួន ៨២៣,១០ 

ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណ ២០៣,២៤ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ ១១,៩០% 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពនធរយ និងរដាឋ រររមពុជា 

o រែុងឆ្ែ ំ២០២១ អរគនាយរដាឋ នរយនិងរដាឋ រររមពុជា (អររ) ស្បមូលចំ្ណូលបានចំ្ននួ ៩,២៩៥.៧៤ ប ៊ីោនសរៀល 

ឬសរម ើនងឹ ២,២៩៥.២៤ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្វូជាស្បមាណ ៩៧.១៣% ននផែនការរណំត្រ់ែងុច្ាប់ររ ីពហីិរញ្ញ-

វត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១។ ទ្នទមឹសនេះ ត្ួសលខរត្់ស្តាសដាយរត្នាោរជាត្មិានចំ្ននួ ៩,២៣៨.៧៥ ប ៊ី-

ោនសរៀល ឬសរម ើនឹង ២,២៨១.១៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្ូវជាស្បមាណ ៩៦.៥៤% ននផែនការរំណត្់រែងុច្ាប់

ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១។ សបើសស្បៀបស ៀបនឹងឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខ ៩,៧៦៣.១៩ ប ៊ី-

ោនសរៀល ឬសរម ើនងឹ ២,៤១០.៦៦ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ចំ្ណូលរត្់ស្តាសដាយរត្នាោរជាត្រិែងុឆ្ែ ំ២០២១ ថយ-

ចុ្េះចំ្នួន ៥២៤.៤៤ ប ៊ីោនសរៀល ឬសរម ើនងឹ ១២៩.៤៩ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្ូវជាស្បមាណ ៥.៣៧% 

-ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបចំ្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញរែុងឆ្ែ ំ២០២១ និងឆ្ែ ំ២០២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.75%

43.02%

23.21%

4.50% 1.52% ឆា ាំ២០២១
30.51%

40.89%

22.80%

4.45% 1.35% ឆា ាំ២០២០

◼ទំ្និញច្ស្មុេះ  ◼ោនយនរនិងសស្រឿងច្ស្រ          ◼ែលិត្ែលសត្លរោិ      ◼សស្រឿងរំណង ់   ◼រនស្មសែសងៗ 
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-ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធនងិអាររ រែុងឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២០ 

 

 

 

 

 

 

o រែុងឆ្ែ ំ២០២១ ពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋមានស្បមាណ ១២,៦៣៧.១៧ ប ៊ីោនសរៀល សរើនស ើង 

២,៥២៤.២៥ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ២៤.៩៦% សស្បៀបស ៀបនឹងឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានតួ្សលខ ១០,១១២.៩២ 

ប ៊ីោនសរៀល។ រែុងសនាេះ  វិរ័យវិនិសោរកាត្់សដ្រមានស្បមាណ ៥១.១១% ននពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋ

ររុបផដ្លមានចំ្នួន ៦,៤៥៩.២៤ ប ៊ីោនសរៀល សរើនស ើងស្បមាណ ១,៧៥៩.៥៧ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ៣៧.៤៤% 

សស្បៀបស ៀបនឹងឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខ ៤,៦៩៩.៦៧ ប ៊ីោនសរៀល។  វិរ័យវិនិសោរមិនផមនកាត្់សដ្រ

មានស្បមាណ ៣៥.៧៦% ននពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋររុប ផដ្លមានត្ួសលខ ៤,៥១៨.៧០ ប ៊ីោនសរៀល 

សរើនស ើងស្បមាណ ៨៣៤.៧៨ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ២២.៦៦% សស្បៀបស ៀបនឹងឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខ 

៣,៦៨៣.៩២ ប ៊ីោនសរៀល។ ទ្នទឹមសនេះ មុខរញ្ញ សែសងសទ្ៀត្ដូ្ច្ជា ស្ររួង-សាថ ប័នរដ្ឋ អងគការ សាថ នទ្តូ្ នងិ

ជ្ំនយួបរសទ្រជាសដ្ើម មានចំ្ននួស្បមាណ ១៣.១៣% ននពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋររបុ ផដ្លមានត្ួសលខ 

១,៦៥៩.២៣ ប ៊ីោនសរៀល ថយចុ្េះ ៧០.១០ ប ៊ីោនសរៀល ស្តូ្វជា ៤.០៥% សស្បៀបស ៀបនឹងឆ្ែ ំ២០២០ 

ផដ្លមានត្ួសលខ ១,៧២៩.៣៣ ប ៊ីោនសរៀល។ ទ្ហំំររុបននស្បារព់នធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋមានស្បមាណ 

១៣៥.៩៥% ននចំ្ណូលពនធនិងអាររផដ្លស្បមូលបានរែងុឆ្ែ ំ២០២១ 

-ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបពនធនងិអាររជាបនទុររបររ់ដ្ឋរែងុឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២០ 

 

 

 

 

 

 

 

o ែលប៉ាេះពាល់ចំ្ណូលពីការអនវុត្ររិច្ចស្ពមសស្ពៀងពាណិជ្ជរមមសររី៖ រែុងឆ្ែ ំ២០២១ ការបាត្់បង់ចំ្ណូលពនធ-

រយសដាយសារការអនុវត្ររិច្ចស្ពមសស្ពៀងពាណិជ្ជរមមសររមីានស្បមាណ ១,៤២០.៧៦ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនងឹ

ស្បមាណ ៣៤៩.២២ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ សរើនស ើងស្បមាណ ១៣៧.០១ ប ៊ីោនសរៀល ស្ត្ូវជា ១០.៦៧% 

17.98%

0.47%

37.79%

37.89%

4.34% 1.52% ឆា ាំ២០២១

18.25%

0.24%

37.38%

38.62%

4.16%
1.35%ឆា ាំ២០២០

46.47%

36.43%

17.10%
ឆា ាំ២០២០

51.11%

35.76%

13.13%
ឆា ាំ២០២១

 វិនិសោរកាត្់សដ្រ

 វិនិសោរមិនផមនកាត្់សដ្រ

សែសងៗសទ្ៀត្

◼ពនធរយ  ◼អាររនំាសច្ញ   ◼អាររពិសររ     ◼អាររសលើត្នមៃបផនថម   ◼អាររបផនថមសលើែលិត្ែលសស្បងកាត្  ◼សែសងៗសទ្ៀត្ 
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សបើសស្បៀបស ៀបនងឹឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខបាត្់បង់ចំ្ណូលពនធស្បមាណ១,២៨៣.៧៦ ប ៊ីោនសរៀល។ត្-ួ

សលខសនេះ បងាា ញថាការបាត្់បង់ចំ្ណូលពកីារអនុវត្រ FTAs សៅផត្បនរសរើនស ើងជាលដំាប់ 

o ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមននការនំាចូ្លររុបសដាយមិនរប់បញ្ចូលនូវការនំាចូ្លមារ រែុងឆ្ែ ំ២០២១ មានត្នមៃររុប

ស្បមាណ ២២,៧៦២.៤៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ សរើនស ើងស្បមាណ ៤,៥២៧.០៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ 

២៤.៨៣% សបើសស្បៀបស ៀបនឹងឆ្ែ ំ២០២០ ផដ្លមានត្ួសលខ ១៨,២៣៥.៤០ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ 

o ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមននការនំាសច្ញររុបរែុងឆ្ែ ំ២០២១ មានត្នមៃររុបស្បមាណ ១៩,២៤១.៩៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ 

(មិនរិត្មារ) សរើនស ើងស្បមាណ ៣,៩១១ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្ូវជា ២៥.៥១% សបើសស្បៀបស ៀបនឹងឆ្ែ ំ២០២០ 

ផដ្លមានត្ួសលខ ១៥,៣៣០.៩៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ។  ទ្ំហំពាណិជ្ជរមម ននការនំាសច្ញែលិត្ែលរំខាន់ៗមាន

ការផស្បស្បួលដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

▪ ែលិត្ែលកាត្់សដ្រនំាសច្ញរែងុឆ្ែ ំ២០២១ មានត្នមៃស្បមាណ ១១,៣៨៩.៦១ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ មាន

ការសរើនស ើងស្បមាណ ១៥.២៣% 

▪ ការនំាសច្ញែលិត្ែលមិនផមនកាត្់សដ្រ ជារួមមានការសរើនស ើងស្បមាណ ៤៤.២២% ផត្រែុងសនាេះ សស្រឿង

បនាៃ រ់រថយនរ មានការថយចុ្េះស្បមាណ ១២.៦០% 

▪ ររិែលនំាសច្ញ ជារួមមានការសរើនស្បមាណ ៣៩.៥៥% រែងុសនាេះ ស្រូវ ដំ្ ូងមី សៅរ ូ និងររិែល

សែសងសទ្ៀត្ មានការសរើនស ើង ប៉ាុផនរការនំាសច្ញអងករ មានការថយចុ្េះ 

o រែុងឆ្ែ ំ២០២១ អររ បស្តងាក បបទ្សលមើររត្់សរច្ពនធបានចំ្នួន ១៤,៨៨៧ ររណី រួមមាន ររណី ំ ៤៧៤ និងររណី

ត្ូច្ ១៤,៤១៣។ សបើសស្បៀបស ៀបនឹងឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្នួនររណីផដ្លបស្តងាក បបានរែុងឆ្ែ ំ២០២១ សនេះ សរើនស ើង 

៨,៦២៥ររណី ឬ១៣៧.៧៤%។  

២.១.២. ការសកៀរររច្ាំណូលម្ិនមម្នស្ថរសព្ើព្នធ នងិគ្ទព្យេម្បត្តរិដ្ឋ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពីស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានបូរររុបរបាយការណ៍ភារីុស្រប់ស្បសភទ្ ស្បចំផខវិច្ឆកិា ឆ្ែ ំ២០២១ របរ់រជ្ធានី-សខត្រទ្ូទងំស្បសទ្រ នងិ

ស្បមូលរបាយការណ៍ភារីុស្រប់

ស្បសភទ្រស្មាប់បូរររុបស្បចំ

ផខ ែូ ឆ្ែ ំ២០២១ 

o បានចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្នមៃសលើ

រំសណើរំុបនរវិនិសោរស្បមូល

ភារីុចំ្ណត្ជ្លោន ស្រងុស្ពេះ

រីហនុ នងិពនិិត្យររណីរំសណើ

រំុដ្រទ្ីតាំងចំ្ណត្រថយនរសខត្រ

ស្ពេះរហីនុ សច្ញពីការសដ្ញនថៃ 

o បានចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្នមៃរសស្មាងរំុវិនិសោរសាងរងែ់ារមរត្រ សខត្រសាវ យសរៀង 

រិច្ចស្បជ្ុំពិភារាសលើសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពីការស្រប់ស្រងច្ំណូលមិនផមនសារសពើពនធ 

នថៃទី្១៦ ផខវិច្ឆិកា ឆ្ែ ំ២០២១ 
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o បានចុ្េះស្ត្ួពនិិត្យការអនុវត្ររិច្ចរនោ នងិសរៀវសៅបនទុរភារីុស្រប់ស្បសភទ្ ននរមបទនស្ទ្ពយរមបត្រសិាធារ-

ណៈរបរ់រដ្ឋ និងការបង់ចំ្ណូលជ្នូថវកិាសខត្ររែុងឆ្ែ ំមុន នងិឆ្ែ ំ២០២១ របរ់សខត្រសាវ យសរៀង, រពំត្, ផរប, 

រំពង់ឆ្ែ ំង, រត្នរិរី, រណារ ល  

o បានចុ្េះពិនិត្យវាយត្នមៃសលើរំសណើរំុពិនិត្យ នងិែរលក់ាររសស្មច្ជាសោលការណ៍សលើការសរែ ើរំុវិនិសោរត្

សមៃើងបសងាគ លសភៃើងបំភៃតឺាមដ្ងែៃូវចំ្ននួ ១០០បសងាគ ល និងតទ ងំ LED ចំ្នួន ៣តទ ងំ សដាយអនុញ្ញ ត្ទ្ទ្ួលរទិ្ធិ

ស្បមូលចំ្ណូលពីការដារ់តំាងសាៃ រយីសហាអាជ្ីវរមម តទ ងំបា៉ា ណូែាយពាណជិ្ជរមម រែុងសខត្ររត្នរិរ ី

o ស្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយត្នមៃរសស្មាងដារ់ទ្នុវិនិសោរសាងរង់ែារ និងស វើអាជ្ីវរមមែារសររឿងរយ រថ ិត្សៅ 

សខត្រនស្ពផវង 

o បានចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យនិងវាយត្នមៃរំសណើរំុដារ់ទ្ុនវិនិសោរស វើបងគន់អនាម័យសាធារណៈ និងរផនៃងរសំានរ 

ផដ្លមានទ្តំីាងរថតិ្សៅស្រងុរពំត្ សខត្ររពំត្ 

o បានចុ្េះពិនិត្យ នងិវាយត្នមៃផែែរហិរញ្ញវត្ថុសលើរំសណើរំុវិនិសោរែារតាផរវ រថតិ្សៅសខត្រតាផរវ 

o ពិនិត្យ និងវាយត្នមៃផែែរហិរញ្ញវត្ថុសលើរំសណើរំុវិនិសោរស វើអាជ្ីវរមមស្បមូលចំ្ណូលអនាម័យការលរ់ដូ្រសៅ

តាមែារនានារែងុរជ្ធានីភែំសពញ 

o ចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្នមៃផែែរហិរញ្ញវត្ថុសលើរំសណើរំុវនិិសោរស វើអាជ្ីវរមមរំពង់ច្មៃងសាវ យរល-ំសកាេះអនៃង់ចិ្ន 

ស្រុងតាសមម  សខត្ររណារ ល 

o បានចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្នមៃរសស្មាងវិនិសោរ វអាជ្ីវរមមភារីុែារសាមរគី ស្រងុស្រសច្េះ 

o បានចុ្េះពិនិត្យស្សាវស្ជាវដ្ល់ទ្តីាំងច្ំណត្រថយនរចំ្ការសលើ ស្រុរចំ្ការសលើ សខត្ររំពង់ចម 

o បានចុ្េះពិនិត្យ ស្បរល់ទ្ទ្លួបញ្ចប់រិច្ចរនោវិនិសោររត្រឃាត្ដាឋ នស្រងុរំសរង សខត្រឧត្ររមានជ្យ័ 

o បានចូ្លរួមចុ្េះពនិិត្យ ស្សាវស្ជាវ ររណីជ្ីរយរអាច្ម៍ដី្រែងុទ្ីធាៃ វត្រសភែៀត្រិមពលី រថតិ្សៅខណឌ រំបូល រជ្ធានី

ភែំសពញ 

o បានចុ្េះស្បចំការនិងស្ត្តួ្ពិនតិ្យរល់ររមមភាព និងលទ្ធែលអាជ្ីវរមមផរ៉ាមាររបរ់ស្រុមហ ុន១សៅសខត្របាត្់

ដំ្បង នងិបានចុ្េះរិរាស្សាស្ជាវពិនតិ្យ និងស្រង់រថតិ្កិារស វើអាជ្ីវរមមបូម ខាច់្និងការដឹ្រជ្ញ្ជូនខាច់្តាម

ដ្ងទ្សនៃសមរងគសលើ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលសាធារណៈ 

o បានសបើរែរល់បងាក ន់នដ្បង់ស្បារ់ររុបចំ្នួន ១២៦ ០៩៧រាល រែុងសនាេះរស្មាប់ការសស្បើស្បារ់ស្បមូលចំ្ណូល

សៅរដ្ឋបាលថាែ រ់ជាត្ិចំ្នួន ១៧ ៩១២  រាល នងិរដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិចំ្នួន ១០៨ ១៨៥ រាល 

o បានសបើរែរល់ទ្ិដាឋ ការរា ិត្ ររុបចំ្នួន ២២៩ ៨០០រនៃឹរ រែុងសនាេះ សបើរែរលជ់្ូនស្ររួងមហានែទ ចំ្នួន ២៩ 

៨៥០រនៃឹរ និងសបើរែរលជ់្ូនស្ររួងការបរសទ្រ នងិរហស្បត្ិបត្រិការអនររជាត្ ិចំ្នួន ១៩៩ ៩៥០រនៃរឹ 

o ចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈរសស្មច្បាន រយៈសពល១០ផខ ចំ្នួន ៧៧០ ៦០៥,៨ោនសរៀល សរម ើនឹង ៥៧,២% 

ននច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២១ (រិត្ស្ត្ឹមនថៃទ្ី៣១ ផខ ែូ ឆ្ែ ំ២០២១) 

o បានសច្ញលិខិត្ពិនតិ្យបញ្ជ ររ់រ ីពីច្ំនួនទ្ឹរស្បារ់ចុ្េះរែុងរោរបស្ត្បង់ចំ្ណូលថវកិាជាត្ិ សដ្ើមបីទ្ូទត្់រងាវ ន់

របរ់ស្ររួងចំ្នួន ២០ ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន ២៨២ ៧៨៨ ៨៦១ ០៤៨ សរៀល  
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o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ១៧៨ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១៩ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការពិន័យជា

ស្បារ់ចំ្សពាេះបុរគល ឬនីត្ិបរុគល ផដ្លស្បស្ពឹត្រអំសពើសលមើរនឹងវិធានការរុខាភិបាល សដ្ើមបីទ្ប់សាក ត្់ការឆ្ៃងរល

ដាលននជ្ងំរឺូវដី្-១៩ និងជ្ងឆឺ្ៃងកាច្សាហាវ នងិ ស្បរបសដាយសស្ោេះថាែ រ ់ៃន ់ៃរសែសងសទ្ៀត្ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ១៧៩ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១៩ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការផបងផច្រ

ចំ្ណូលពីការពិន័យជាស្បារ់សលើអំសពើសលមើរនឹងវិធានការរុខាភិបាល សដ្ើមបីទ្ប់សាក ត្ក់ារឆ្ៃងរលដាលននជ្ំង ឺ 

រូវដី្-១៩ និងជ្ងឆឺ្ៃងកាច្សាហាវ និងស្បរបសដាយសស្ោេះថាែ រ់ ៃន ់ៃរសែសងសទ្ៀត្ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ១០៤៥ ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី៨ ផខសមសា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការពិន័យអនររ-

ការណ៍ចំ្សពាេះបុរគលផដ្លមិនសោរពវធិានការរដ្ឋបាលរែុងការទ្ប់សាក ត្់ការឆ្ៃងរលដាលននជ្ងំរឺូវដី្-១៩ នងិ

ជ្ំងឆឺ្ៃងកាច្សាហាវនិងស្បរបសដាយសស្ោេះថាែ រ ់ៃន់ ៃរសែសងសទ្ៀត្ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ១០៤៦ ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី៨ ផខសមសា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពកីារផបងផច្រចំ្ណូល

ពីការពិន័យជាស្បារ់ចំ្សពាេះអំសពើមិនសោរពវិធានការរដ្ឋបាលរែុងការទ្ប់សាក ត្ក់ារឆ្ៃងរលដាលននជ្ងំរឺូវដី្-១៩ 

និងជ្ងំឆឺ្ៃងកាច្សាហាវនិងស្បរបសដាយសស្ោេះថាែ រ់ ៃន់ ៃរសែសងសទ្ៀត្ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៣១៥ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១២ ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១ររ ីពីការែរល់សរ-

វាសាធារណៈរបរ់ស្ររួងពាណិជ្ជរមម 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៣១៦ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១២ ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការពិន័យ

ជាស្បារ ់ផដ្លរថ ិត្សស្កាមរមត្ថរិច្ចរបរ់ស្ររួងពាណិជ្ជរមម 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៣១៧ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១២ ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការផបង-

ផច្រចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈ និងចំ្ណូលពកីារពិនយ័ របរ់ស្ររួងពាណិជ្ជរមម 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៣៣៨ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី៣ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីនីត្ិវ ិីពិន័យ

អនររការណ៍ សលើអំសពើសលមើរនងឹច្ាប់ររ ីពីរិច្ចការពារអែរសស្បើស្បារ់ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៣៣៩ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី៣ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការផបងផច្រ

ចំ្ណូលពីការពិន័យអនររការណ៍ និងការពិនយ័ជាស្បារ់សលើអំសពើសលមើរនងឹច្ាប់ររ ីពរីិច្ចការពារអែរសស្បើស្បារ់ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៤៩២ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១០ ផខរីហា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការបំសពញ

បផនថមរស្មងសរវាសាធារណៈ របរ់ស្ររួងសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនីយរមម និងរំណង ់

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៤៩៣ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី១០ ផខរីហា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីការផបងផច្រ

ចំ្ណូលសលើស្បសភទ្សរវាបំសពញបផនថម របរ់ស្ររួងសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនីយរមមនិងរំណង ់

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៨៦៣ រហវ.ស្បរ ចុ្េះនថៃទ្ី២០ ផខ ែ ូឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពកីារផររស្មលួ   

អស្តាផបងផច្រចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈ ផដ្លស្បមូលបានសដាយស្ររួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

• ការសរៀបចំ្សារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានសរៀបចំ្បូរររុបរបាយការណ៍ររ ីអំពីលទ្ធែល ននការសរៀបចំ្បញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋឆ្ែ ំ២០១៩ 

(ឆ្ែ ំសោល) និងការសរៀបចំ្បណណរមមរិទ្ធិសលើអច្លនស្ទ្ពយ ផដ្លជារមមរិទ្ធិរបរ់រដ្ឋរថ តិ្សស្កាមការស្រប់ស្រង

របរ់អាជាា  រកាន់កាប់ នងិអងគភាពសស្បើស្បារ់ទ្ទូងំស្បសទ្រ 
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o សរៀបចំ្ស្ពាងផែនការររមមភាពរស្មាប់អនុវត្រយុទ្ធនាការស វើប័ណណរមមរិទ្ធអិច្លស្ទ្ពយ (ដី្) របរ់ស្ររួង-សាថ ប័ន 

មនទីរ រជ្ធានី សខត្រ ស្រងុ ស្រុរ ខណឌ   ុ ំរងាក ត្់ ទ្ទូងំស្បសទ្រ 

o បានចូ្លរួមែគែូគងតារងសស្បៀបស ៀបស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋសរើនស ើង និងថយចុ្េះឆ្ែ ំ២០២០ រស្មាប់អងគភាពទ្ទូងំ

សខត្រស្ពេះរីហនុ សដាយអនុវត្រតាមស្បព័នធបសច្ចរវទិ្ោព័ត្ម៌ានស្រប់ស្រងបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ  

o បានចុ្េះបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររង នវូច្លនស្ទ្ពយផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ឌុ្សស្ទមខចូ្រុណ-

ភាពរបរ់មនទីរការងារនិងបណរុ េះ បណារ លវិជាជ ជ្ីវៈសខត្រស្រសច្េះ ត្បងូ មុ  ំនប៉ាលិន រពំង ់ំ សរៀមរប ស្ពេះរហីន ុ

និងសខត្ររំពង់រព ឺ សខត្រតាផរវ និងសខត្រនស្ពផវង 

o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររងនវូច្លនស្ទ្ពយផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ុឌ្សស្ទម ខចូ្រុណភាព 

ផដ្លស្ររួងរិច្ចការនារីសរែ ើរំុជ្ស្មេះសច្ញ ពីបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់មនទីររិច្ចការនារីសខត្ររទ ឹង-

ផស្ត្ង សខត្រត្បងូ មុ  ំនិងសខត្ររពំត្ 

• ការស្រប់ស្រងរហស្ោរសាធារណៈ 

o បានបញ្ចប់រិច្ចស្បជ្ុំររ ពីកីារសរៀបចំ្សស្ោងថវកិាឆ្ែ ំ២០២២ របរ់បណារ ស្ររួងផដ្លជាអាណាពោបាលរបរ់

រហស្ោរសាធារណៈ សលើការសស្ោងចំ្ណូលភារោភរហស្ោរសាធារណៈ 

o បានចុ្េះហត្ថសលខាសលើរំណត្់ទ្នុស្ោដំ្បូងសៅសារលវិទ្ោល័យសាវ យសរៀង សារលវិទ្ោល័យបាត្់ដំ្បង  វិទ្ោ-

សាថ នសរដ្ឋរិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុ  វទិ្ោសាថ នសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងទ្ីភាែ រ់ងារបញ្ជ រ់ចំ្ណាយសរវារុខាភិបាល

រំរតិ្ស្រុមការងារអនររស្ររួង 

o បញ្ចប់ស វើការរំណត្់ទ្ុនស្ោដំ្បូងសៅ សារលវិទ្ោល័យភូមិនទភែំសពញ 

o បានស វើរសស្មាងផែនការថវិការស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២ រហស្ោរសាធារណៈរួមមានរដាឋ ររទ្រឹរវយត័្សរៀមរប  

រដាឋ ររទ្រឹរវយត័្ភែំសពញ ស្រុមហ ុនមូលបស្ត្រមពុជា ស្រុមហ ុនស្តហគីនសស្ត្ដ្ អាជាា  រអរគិរន ី ស្រឹេះសាថ នសបាេះពុមភ

និងផច្រែាយ រំពង់ផែរវយ័ត្ភែំសពញ និង នាោរ រហស្ោរ ុនត្ូច្នងិម យម 

o បានស្បជ្ុំររ ីពសីរៀបចំ្អនុស្រឹត្យនិងស្បការររពីីការសរៀបចំ្និងស្បស្ពតឹ្រសៅននអាជាា  រជាត្ិអបសរ, អាជាា  រជាត្ិ

រមបូរនស្ពររុ អាជាា  រជាត្សិ្ពេះវិហារ និងសារលវិទ្ោល័យវចិិ្ស្ត្រិលបៈ 

o ចំ្ណូលស្បារ់ចំ្សណញរហស្ោរសាធារណៈ (ភារោភ)រិត្ស្ត្ឹមផខ ែ ូទ្ទ្លួបាន ចំ្នួន២ ៩៧៨,០៣ ោន

សរៀល សរម ើ១៤,៩៣% ស ៀបច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២១ 

o ជ្ំរុញរហស្ោរសាធារណៈផដ្លស្ត្ូវបង់ស្បារ់ចំ្សណញ (ភារោភ)សដ្ើមបីស្បមូលត្ួសលខចំ្ណូលនិងបំណលុ 

សដ្ើមបីស វើរបាយការណ៍ ឆ្ែ ំ២០២១  

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធតាមរយៈបសច្ចរវិទ្ោពត័្៌មាន 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុម័ត្សលខរូដ្ចំ្ណូលចំ្នួន ៤រូដ្ រែងុសនាេះរដូ្ចំ្ណូលសរវាសា-

ធារណៈ ចំ្នួន១រូដ្ ការជ្លួដី្ និងអោរច្ំននួ ១រូដ្ និងចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន ២រូដ្ ជ្ូនស្ររួងយុត្រ ិម៌

ស្ររួងសទ្រច្រណ៍ ស្ររួងសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនីយរមម នងិរំណង់ នងិស្ររួងឧរាហរមម  វទិ្ោសាស្តររ      

បសច្ចរវិទ្ោ និងនវានុវត្រន ៍

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុម័ត្សលខរូដ្ចំ្ណូលសែសងៗ ចំ្នួន ១រូដ្ ជ្នូស្ររួងការងារ នងិ  

បណរុ េះបណារ លវជិាជ ជ្ីវៈ 
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o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុម័ត្សលខរូដ្ចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធររុបចំ្នួន ៧រូដ្ រែុង

សនាេះចំ្ណូលពីការជ្លួដី្និងអោរចំ្ននួ ១រូដ្ ចំ្ណូលពកីារពិន័យចំ្នួន ១រូដ្ នងិចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន ៥

រូដ្ ជ្ូនស្ររួងបរសិាថ ន ស្ររួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ស្ររួងររិរមមរុកាខ ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ ស្ររួង

វបប ម៌និងវិចិ្ស្ត្រិលបៈ នងិស្ររួងពាណិជ្ជរមម 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុម័ត្សលខរូដ្ចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធររុបចំ្នួន ២រូដ្ រែងុ

សនាេះច្ំណូលពីការជ្លួដី្និងអោរចំ្ននួ ១រូដ្ នងិចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន ១រូដ្ ជ្នូស្ររួងសាធារណការ និង

ដឹ្រជ្ញ្ជូន នងិស្ររួងររិរមមរុកាខ ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុម័ត្សលខរូដ្ចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន១រូដ្ ជ្ូនស្ររួងររិរមម រកុាខ -

ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុម័ត្សលខរូដ្ចំ្ណូលសែសងៗចំ្រនួន ៣រូដ្ រែុងសនាេះច្ំណូលពី

កាត្ពវរិច្ចសឆ្ែ ត្ចំ្នួន ១រូដ្ និងចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន ២រដូ្ ជ្ូនស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ររួងផរ៉ា 

និងថាមពល 

o បានពិនតិ្យ សែទៀងតទ ត្ទ់្ិនែនយ័អាជាា បណណជាមួយស្បព័នធ NRMIS ផដ្លែរលជ់្ូនសដាយស្ររួងផរ៉ា និងថាមពល 

និង បានបញ្ចូលទ្ិនែន័យអាជាា បណណថមីចំ្ននួ ៣៤អាជាា បណណ 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុម័ត្សលខរូដ្ចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធររុបចំ្នួន ២រូដ្ រែងុ

សនាេះចំ្ណូលពីការជ្លួដី្និងអោរចំ្ននួ១រដូ្ នងិចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន ១រូដ្ ជ្ូនស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញ-

វត្ថ ុនិងស្ររួងពាណជិ្ជរមម 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុម័ត្សលខរូដ្ចំ្ណូលចំ្នួន ១៣រូដ្ រែងុសនាេះរូដ្ចំ្ណូលពកីារ

ជ្ួលចំ្នួន ៥រូដ្ ចំ្ណូលពីការរីុណូចំ្នួន ៣រូដ្ នងិចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន ៥រូដ្ ជ្ូនស្ររួងមហានែទ ស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ររួងយុត្រ ិម៌ នងិស្ររួងព័ត្ម៌ាន 

o បានពិនតិ្យ តាមដាន ផររស្មួល នងិសដាេះស្សាយបញ្ា បសច្ចរសទ្រ ននស្បព័នធបសច្ចរវទិ្ោពត័្៌មានស្រប់ស្រង

ចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ ជ្នូអែរសស្បើស្បារ់តាមរយៈស្បពន័ធទ្ំនារ់ទ្ំនងរងគម និងទ្ំនារទ់្ំនងតទ ល ់

o បានសរៀបចំ្ និងសរែ ើរំុសបាេះស្តាតារងឧបរមព័នធបំសពញបផនថមសលខរូដ្ចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធជ្ូនស្ររួង 

សាថ ប័ន សលើរទ្ី១៤ 

o បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្ទ្ិនែន័យសមវិរ័យរំខាន់ៗ និងច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុថាែ រជ់ាត្ិស្បចំឆ្ែ ំ២០១៨, ២០១៩, 

២០២០, និងឆ្ែ ំ២០២១ រែងុស្បព័នធ NRMIS 

o បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោពិសស្ោេះសោបល ់សលើសរច្ររសី្ពាងច្ាប់ររ ីពីការស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ 

o បានស វើបច្ចបុបនែភាពទ្ិនែនយ័  និងបានបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធឆ្ែ ំ២០២០   (រិត្ស្ត្ឹមនថៃទ្ ី

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

ឆ្ែ ំ២០២០ 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែន័យ  និងបានបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនមិនសារសពើពនធថាែ រជ់ាត្ិ ឆ្ែ ំ២០២១ (រិត្

ស្ត្ឹមនថៃទ្៣ី ផខមររ ឆ្ែ ំ២០២២) ផដ្លមានចំ្នួន  ១ ៦២០ ៥០១,៩៥ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៧៤,១៣% ស ៀប

ច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២១ 
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o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្ររពំង់ ំ, សខត្រសរៀមរប, សខត្ររទ ងឹផស្ត្ង, សខត្រស្រសច្េះ, សខត្រស្ពេះវិហារ, រំពង់ឆ្ែ ំង, 

សខត្ររពំង់រព ឺ, សខត្រឧត្ររមានជ្័យ, សខត្រនប៉ាលិន, សខត្រសាវ យសរៀង, សខត្ររំពង់ចម, សខត្រត្បូង មុ ំ, សខត្រ

សពា ិ៍សាត្់, សខត្រនស្ពផវង, សខត្រសកាេះរងុ, សខត្រផរប, សខត្រស្ពេះរីហនុ, សខត្របាត្់ដំ្បង, សខត្ររត្នរិរី នងិសខត្រ

មណឌ លរិរី សដ្ើមបីចូ្លរួមពនិិត្យ និងតាមដានសាថ នភាពស្រូវអងករជាមួយត្ំណាងស្រុមហ ុនស្តហគីនសស្ត្ដ្។ 

២.២. ការបសងកើនគ្បេិទធភ្នព្ និងភ្នព្េយកតិេិទធនិនការគ្រប់គ្រងច្ាំណា ស្ថធារណៈ 

 ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នថវកិា និងអរគនាយរដាឋ នរហស្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ិ និងស្រប់ស្រងបំណលុ

អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ ិ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ និងអរគនាយរដាឋ នហិរញ្ញវត្ថថុាែ រ់សស្កាមជាត្។ិ អរគនាយរដាឋ ន

ថវិកាមានសបររមមរែងុការស្រប់ស្រងថវកិាជាត្ិហរិញ្ញបបទនរហស្បត្ិបត្រកិារ និងបំណលុរដ្ឋរែុងសោលសៅធានាឱ្យមានការផបងផច្រ

 នធានថវកិារដ្ឋស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព រ័រករិទ្ធភិាព នងិចី្រភាព5។ រីឯ អរគនាយរដាឋ នរហស្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ ិនងិស្រប់ស្រង

បំណលុ បំសពញសបរររមមរំខាន់ សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញបបទនរហស្បត្ិបត្រិការ និងបំណុលរដ្ឋ ស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព 

រ័រករិទ្ធិភាព និងចី្រភាព6។ អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ មានសបរររមមរំខានស់លើ ១. ជាសបឡាររ និងរណសនយយររសាធារណៈ

របរ់រជ្រដាឋ ភិបាល ២.ស្រប់ស្រងស្បារ់ការ់របរ់រដ្ឋ និងរណនីពិសរររបរ់រត្នាោរ ៣. សរៀបចំ្សោលការណ៍និងបទ្បញ្ជ រណសនយយ

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

ទ្ិរនិងតាមដានការអនុវត្រសោលនសោបាយហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិបំណលុសាធារណៈ ៧.រហការជាមួយធានាោរជាត្ិននរមពុជា រែុងការ

អនុវត្រសោលនសោបាយរូបិយវត្ថុ ៨.រសាងសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រស្មាប់ទ្ទូត្់ថវកិាស្បចំឆ្ែ ំ 7។ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ 

មានសបរររមមរំខាន ់សលើការស្រប់ស្រងលទ្ធរមមសាធារណៈ សៅរែងុស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុជា។ 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 បានស្បជ្ុំពភិារាសលើលទ្ធែលននការពោររបនទុរចំ្ណាយផែែរស្បារ់សសា នរស្មាប់មស្តនររីជ្ការរីុវលិ តាមរយៈ

ស្បព័នធអនឡាញ 

o បានពភិារាបផនថមអំពតី្ស្មូវការននការច្រចថវកិា  រែុងស្បពន័ធ BPS 

o បានចូ្លរួមែដល់មត្ិសោបល ់ សលើរបាយការណ៍សបរររមមមូលនិ ិរូបិយវត្ថអុនដរជាត្ពិារ់ព័នធ នងឹការអនុវត្រ

រសស្មាង FMIS ជ្ំហានទ្ី២ 

o បានស្បជ្ុំសដ្ើមបីពិនិត្យ រិេះររវធិានការសដាេះស្សាយ និងផរលមាសលើនីត្ិវ ិីថវកិា និងរិច្ចបញ្ជ ីការរណសនយយរបរ់

 វិទ្ោសាថ នជាត្រិរិរមមផស្ពរសលៀប 

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

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

ជាតិ្ និងស្រប់ស្រងបំណលុ ននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

7 មាស្តា ៤៤ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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o បានសរៀបចំ្សរច្រដសី្ពាងច្ាប់ រដ ីពីការទ្ទូត្់ថវិកាទ្សូៅរបរ់រដ្ឋរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២០និង សរៀបចំ្

សរៀវសៅថវកិារស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២ 

o បានសរៀបចំ្សារច្រផណនំារស្មាប់អនុវត្រថវិកាឆ្ែ ំ២០២២ រស្មាប់ស្ររួង សាថ ប័ន និងមនទីរជ្ំនាញរជ្ធានី សខត្រ 

o បានសរៀបចំ្អនុស្រឹត្យ និងស្បការររ ីពកីារផបងផច្រឥណទនថវិកាចំ្ណូល-ចំ្ណាយ នងិសែទរឥណទនថវិកា

រស្មាប់ការអនុវត្រឆ្ែ ំ ២០២២ 

o បានសរៀបចំ្អនុស្រឹត្យររ ីពកីារបសងកើនចំ្ននួអងគភាពថវកិា និងការស្បរល់រិទ្ធជិាអាណាប័រសែទររិទ្ធជិ្នូអងគភាព

ថវិកា 

o បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពភិារាររ ីពីការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងស្បការររ ីពីវិធាន និងនីត្ិវ ិីចំ្ណាយស្បារ់សបរររមម

សៅរែងុនងិសស្ៅស្បសទ្ររស្មាប់  រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ និងស្បការររពីីវធិាន និងនីត្ិវ ិីចំ្ណាយរស្មាប់

សរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ ល រិកាខ សាោ និងរិច្ចស្បជ្ុំរស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ ិ

o បានស្បជ្ុំពភិារាររ ីពកីារសរៀបចំ្ស្បការចំ្ណាត្ថ់ាែ រ់រសស្មាង ស្បការចំ្ណាត្ថ់ាែ ររ់មមវ ិី និងស្បការចំ្ណាត្់-

ថាែ រ់មុខងាររបរ់រដ្ឋបាលថាែ រស់ស្កាមជាត្ ិ

o បានស្បជ្ុំជាមួយមស្តនរីជ្នំាញវទិ្ោសាថ នជាត្ិរថតិ្ិសដ្ើមបីពិនិត្យ  និងរសស្មច្សលើនថៃឯរតា  ចំ្ណាយថវកិារស្មាប់

អនុវត្រការងារជ្ំសរឿនសរដ្ឋរិច្ច  សៅស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុជាសៅឆ្ែ ំ២០២២ ននស្ររួងផែនការ 

o បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំររ ីពី ការវាយត្នមៃស្បរិទ្ធភិាពននស្បព័នធនិងការអនុវត្រសៅសាថ ប័នថវកិាថាែ រជ់ាត្ិ និងថាែ រ់

សស្កាមជាត្ិ  

o បានស្បជ្ុំសបរររមមជ្ំនយួបសច្ចរសទ្រ ពនិិត្យការច្ណំាយសាធារណៈសតរ ត្សលើចំ្ណាយសាធារណៈនងិររិរមម  

• ការអនុវត្រថវិកា 

o ចំ្ណាយច្រនរ 

▪ បានពិនិត្យ   និងសដាេះស្សាយនូវរល់រំណូមពររបរ់ស្ររួង សាថ ប័ន សលើការរស្មួលនីត្ិវិ ីចំ្ណាយ 

និងពិនិត្យសាថ នភាពចំ្ណាយរបរ់ស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល សដ្ើមបីធានាថាការវិភាជ្ឥណទនថវិ-

កា  មានរម ម៌ និងឈានសៅកាត់្បនថយបនទុរថវិកាផដ្លឧបត្ថមភពីរដ្ឋ 

▪ ចូ្លរួមស្បជ្ុំស្ត្តួ្ពិនតិ្យផែនការលទ្ធរមមទ្នំិញ នងិសរវារមម និងការសរៀបចំ្ឯរសារសដ្ញនថៃរមាភ របំពារ់

រសស្មាង FMIS ជ្ំហានទ្៣ី 

▪ បនរពិភារាអពំីលទ្ធភាពននការពស្ងីរការដារឱ់្យអនុវត្រនីត្ិវិ ីថមរីស្មាប់ការអនុវត្រសៅរែុងស្បព័នធ FMIS សដាយ

ោម នឯរសារជាស្រដារ់សលើមុខរញ្ញ  ចំ្ណាយផដ្លមានហានីភ័យទបរស្មាប់ស្ររួង សាថ ប័នថមីចំ្នួន២០ 

▪ ចូ្លរួមស្បជ្ុំស្ត្តួ្ពិនតិ្យផែនការលទ្ធរមមទ្នំិញ នងិសរវារមម និងការសរៀបចំ្ឯរសារសដ្ញនថៃរមាភ របំពារ់

រសស្មាង FMIS ជ្ំហានទ្៣ី 

▪ ស្បជ្ុំពភិារាបនរពីរនាធ នរមមការសបើរែដល់ស្បារ់សបៀវត្ស ជាមួយស្ររួងមុខងារសាធារណៈ 

▪ ចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំបស្តញ្ជ បការយល់ដឹ្ង និងវរគបណរុ េះបណារ លអំពីនីតិ្វិ ីអនុវត្រការងារថមីតាមស្បព័នធ

FMISនិងបញ្ជ រ់ឬែរល់សឈាម េះថាែ រ់ដឹ្រនំា ឬមស្តនរីផដ្លទ្ទ្លួបនទុរជាអែរអនុម័ត្ស្បត្ិបត្រិការចំ្ណាយ

សបៀវត្សតាមស្បព័នធ  FMIS រែងុនាមជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុផែារតាមនីត្ិវ ិតី្ស្មង់ទ្ិរថម ី
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▪ ស វើសត្ររសារលបងទ្ទ្លួសាគ ល់រមមវ ិីរញ្ចប់ថវកិាជ្នំាន់ទ្១ី និងពភិារាសលើត្ស្មូវការបផនថមសដ្ើមបីអភិ-     

វឌ្ឍរមមវ ិីរញ្ចប់ថវកិាជ្នំាន់ទ្២ីបនរ ននស្បព័នធ FMIS 

▪ បនរពភិារាអពំីលទ្ធភាពននការពស្ងរីការដារឱ់្យអនុវត្រនីត្ិវ ិថីមីរស្មាប់ការអនុវត្រសៅរែងុស្បព័នធ FMIS 

សដាយោម នឯរសារជាស្រដារ់សលើមុខរញ្ញ  ចំ្ណាយផដ្លមានហានិភ័យទបរស្មាប់ស្ររួង សាថ ប័នថមី

ចំ្នួន ១០ចុ្ងសស្កាយ 

▪ បានបនរផណនំាជារ់ផរដងរដ ីពកីាររត្់ស្តានូវមាត្កិាទងំ៧ ននចំ្ណាត្ថ់ាែ រ់ថវិកាសដ្ើមបីបនសុីោែ រវាងការរត្់ស្តា

សលើរនៃឹរអាណត្រិសបើរស្បារ់ នងិស្បព័នធ FMIS  

▪ ចូ្លរួមរែងុរណៈរមមការស្ត្តួ្ពនិិត្យ នងិវាយត្នមៃឯរសារសដ្ញនថៃែគត្់ែគង់ទ្ំនញិ នងិសរវា រស្មាប់រសស្មាង 

FMIS ជ្ំហានទ្៣ី ឆ្ែ ំ២០២១ -២០២៥ 

o ចំ្ណាយវិនិសោរ 

▪ សរៀបចំ្ធាត្ុចូ្លទរ់ទ្ងនឹងចំ្ណាយវិនិសោររែងុសារច្រផណនំាររពីីការសរៀបចំ្ផែនការយទុ្ធសាស្តររថវកិា 

▪ សរៀបចំ្ធាត្ុចូ្លទរ់ទ្ងនឹងចំ្ណាយវិនិសោររែងុសារច្រផណនំាររពីីការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងច្ាប់ហរិញ្ញវត្ថុ

ស្បចំឆ្ែ ំ 

▪ សរៀបចំ្សោលការណ៍រំណត្អ់ាទ្ភិាពរសស្មាង របរ់ស្ររួងអាទ្ភិាពរសស្មច្បានផែនការចំ្ណាយថវកិា

រសស្មាងវនិិសោរតទ ល់ និងរសស្មាងផថទសំហដាឋ រច្នារមពន័ធសាធារណៈស្បចំឆ្ែ ំ សដាយទ្ទ្លួបានការ

រសស្មច្ដ៏្ខពង់ខពរ់ពីស្បមុខរជ្រដាឋ ភិបាល 

▪ ស្បជ្ុំសស្ជ្ើរសររី និងសរៀបចំ្បញ្ជ ីរសស្មាងអាទ្ភិាព ននរសស្មាងវិនិសោរជ្ំពរូ២១  )រសស្មាងវិនិសោរតទ ល់  (

និងជ្ំពរូ៦១ (ការងារជ្ួរជ្ុលនិងផថទ)ំ ២រស្មាប់សរៀបចំ្ដារប់ញ្ចូលរែងុច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំ ០២២ 

▪ ស្បជ្ុជំាមួយស្ររួង-សាថ ប័ន ពនិិត្យសលើការអនុវត្រថវកិា និងរសស្មាង និងដារ់សច្ញវធិានការជ្ំរុញការអនុវត្រ

ឱ្យមានស្បរិទ្ធភាព នងិទន់សពលសវោ 

▪ បានែរលធ់ានាចំ្ណាយជ្ូនស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន រស្មាប់ជ្ំពរូ២១ (រសស្មាងវិនិសោរតទ ល់) 

ចំ្នួន ២០ រសស្មាង ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ ររុបចំ្នួន ៥រសស្មាង ស្ររួង នធានទ្ឹរ នងិឧត្ុនិយម ចំ្នួន 

១១រសស្មាង  ទ្ីរដកីាររណរដ្ឋមស្តនរី ចំ្នួន ១រសស្មាង ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន ៤៤ ៩៤២ ោនសរៀល។ សៅ

រែុងស្ត្មីារទ្ី៤ ឆ្ែ ំ២០២១ បានែរល់ធានាចំ្ណាយថវិកា ឆ្ែ ំ២០២១ ជ្នូស្ររួងផដ្នដី្ នររូបនីយរមម និង

រំណង់ ែដល់ធានាចំ្ណាយថវកិា ឆ្ែ ំ២០២១  

▪ បានែរល់ធានាចំ្ណាយជ្ំពរូ៦១ )ការងារជ្ួរជ្ុលនិងផថទំ(  ជ្ូនស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

ររុបចំ្នួន ២៨រសស្មាង , ស្ររួងអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ ររុបចំ្នួន ៤៧រសស្មាង  

▪ សរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងនីត្ិវ ិីស្បត្បិត្រិការននការសរៀបចំ្ និងស្រប់ស្រងរសស្មាង វិនិសោរសាធារណៈហិរញ្ញបប-

ទនសដាយថវិកាថាែ រជ់ាត្ ិ

▪ សរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងបឋម រដ ីពីការសរៀបចំ្សោលការណ៍ផណនំាររ ីពកីារស្រប់ស្រង នងិការអនុវត្រថវកិា

រស្មាប់ការងារជ្ួរជ្ុល នងិផថទសំហដាឋ រច្នារមព័នធសាធារណៈ 

▪ ស្បជ្ុំជាមួយត្ណំាងនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍រដ ីពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរូច្នាររតាមដានរួមោែ ឆ្ែ ំ២០២០ និង

ការសរៀបចំ្រូច្នាររតាមដានរមួោែ  ឆ្ែ ំ២០២១-២០២៣  
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▪ សរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងនីត្ិវ ិីស្បត្បិត្រិការននការសរៀបចំ្ និងស្រប់ស្រងរសស្មាង វិនិសោរសាធារណៈហិរញ្ញបប-

ទនសដាយថវិកាថាែ រជ់ាត្ ិ

▪ បានស្បជ្ុំររ ីពីពភិារាសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ស្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុថមីសលើរទ្៧ី 

▪ បានស្បជ្ុំពិនតិ្យសលើសោបល់របរ់ទ្ីស្បឹរា Mr.  Natin ននសរច្រដីស្ពាង នីត្ិវិ សី្បត្ិបត្រកិាររសស្មាង វិនិ-

សោរសាធារណៈហរិញ្ញបបទនសដាយថវកិាថាែ រជ់ាត្ជិ្ំពរូ ២១ )រសស្មាងវនិិសោរតទ ល់ ( ។ 

២.២.២. ការគ្រប់គ្រងច្ាំណា ស្ថធារណៈ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថាែ រ់ជាតិ្ 

o បានពិនិត្យការសរែ ើរំុសោលការណ៍អនុវត្ររិច្ចលទ្ធរមមសដាយផ រ ១៣៩រសស្មាង 

o បានពិនិត្យនិងែរល់ទ្ិដាឋ ការសលើឯរសារសដ្ញនថៃចំ្នួន ៣០២រសស្មាង និងចូ្លរួមស្បជ្ុំច្រចនថៃចំ្នួន ៦៤១ 

រសស្មាង 

o បានចូ្លរួមស្បជ្ុំសបើរឯរសារសដ្ញនថៃ (សលើរិទ្ិធ)

ចំ្នួន ២៩២រសស្មាង និងបានចូ្លរួមពិសស្ោេះនថៃ និង

រទង់ត្នមៃ (សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ៧៤០ រសស្មាង  

o បានចូ្លរួមស្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នមៃលទ្ធែលការងារ 

បញ្ចប់រុពលភាព ស្បរល់-ទ្ទ្ួល ទំ្និញ រំណង់ និង

សរវារមម (សលើរិទ្ិធ) ចំ្នួន ១ ៣៦៩រសស្មាង និង 

(សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ១ ០៦១រសស្មាង 

o ថាែ រ់ដឹ្រនំាស្ររួងបានអនុម័ត្ផែនការលទ្ធរមមផរ

ត្ស្មូវររុបចំ្នួន ៣៧០រែុងសនាេះរួមមានស្ររួងសាថ ប័ន

ររុបចំ្នួន២០២,រជ្ធានី-សខត្រររុបចំ្នួន ១១៣, 

និងស្រេឹះសាថ នររុបចំ្នួន ៥៥ 

o បានស្តួ្ត្ពិនិត្យសលើឯរសាររិច្ចរនោចំ្នួន ៩៥២ 

រសស្មាងនងិបានស្បរលរ់ិច្ចរនោចំ្នួន៦៥៩រសស្មាង 

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យរិច្ចលទ្ធរមមតាមសស្កាយចំ្នួន  ១១៦ សាថ ប័នអនុវត្រលទ្ធរមម  និង៣៩៩ អងគភាពថវិកា 

o រំពុងបនររិច្ចស្បជំ្ពិនិត្យនិងពិភារាសលើសរច្ររីស្ពាងតារងមា៉ា ស្ទ្ីររស្មាប់ការស វើវិសសា នរមមច្ាប់ររ ីពីលទ្ធ-

រមមសារធារណៈ  

• ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ១២រសស្មាង ផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររបុស្បមាណចំ្នួន ៣៤០,៩៧ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

o នដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៦រសស្មាង  ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន ៣៨,២០ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមររិ  

o នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្វភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៦រសស្មាង ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន ៣០២,៧៧ោន

ដុ្ោៃ រអាសមររិ  

រិច្ចស្បជ្ុំពិនិត្យពភិារាសលើសរច្រដីស្ពាងស្បការរដ ីពកីារអនុវត្ររិច្ចស្ពមសស្ពៀងសាជ្ីវរមមរស្មាប់

មុខច្ំណាយជ្ួលទ្ីតំាង ច្ំណាយទ្ញិរំបុស្ត្យនដសហាេះ និងច្ំណាយជ្រួជ្ុលរថយនដ រស្មាប់រដ្ឋ

បាលថាែ រ់ជាតិ្ សៅនថៃទ្៩ី ផខ ែូ ឆ្ែ ំ២០២១ 
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• ឥណទនរមបទន៖ បានចុ្េះរចិ្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ១១ រសស្មាង ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន ៩០៥,៦៣ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមររិ រមមូលនងឹ ៦៤៣,៨៤ ោនសអរសដ្ផអ រ សរម ើនឹង ៤២,៩២%ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ  (១ ៥០០ោនសអ-

រសដ្ផអ រ)  ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

o នដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ០៥រសស្មាង មានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន ៥១៥,៥៣ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមររិ ឬរមមូលនឹង ៣៦៦,៥១ោនសអរសដ្ផអរ  

o នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្វភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៦រសស្មាង ផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររុបចំ្នួន ៣៩០,១០ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមររិ ឬរមមូលនឹង ២៧៧,៣៣ោនសអរសដ្ផអរ  

• ការដ្រសាច់្ស្បារ ់៖ រតិ្ចប់ពផីខមររ ដ្ល់ផខ ែូ ឆ្ែ ំ២០២១ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួន ១ ៣២៥,៣២ ោនដុ្ោៃ រអា-

សមរិរ ឬ ស្បមាណ  ៥ ៣៤៩,២៩ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនងឹ ៨៤,៦០% ននច្ាប់ហរិញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ រមួមាន៖ 

o ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង ៖ បានដ្រសាច់្ស្បាររ់រុបចំ្នួនស្បមាណ ៧៨,៦២ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬស្បមាណ 

៣២០,០៩ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនងឹ ៣៣,២៦% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ  

o ឥណទនរមបទន៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ១ ២៤៦,៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬស្បមាណ ៥ 

០២៩,២ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៩៣,៨២% ននផែនការស្បចំឆ្ែ ំ  

• ស្របខណឌ ស្រប់ស្រងបំណលុ ជ្នូនដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ររុបចំ្ននួ ១ ៦៨៥,៨៤ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ៤០៦,៦៣ ោនដុ្ោៃ រ

អាសមររិ ៩៣,៣២% ននច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

• ការស្បមូលចំ្ណូលពកីារឱ្យស្បារ់សរខច ី (រតិ្ចប់ពីផខមររ ដ្ល់ផខ ែ ូ ឆ្ែ ំ២០២១) បានស្បមូលចំ្ណូលសរវាបំណលុពី

ឥណទយរិររុបចំ្ននួ ១៥៧,០៣ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ៣៨,៥៩ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិសរម ើនឹង៤៦,០២% ននច្ាប់

ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២១  

• តាមការបា៉ា នស់ាម ន សដាយរតិ្បញ្ចូលទងំបំណលុមរត្ររំពងុច្រចសដាេះស្សាយ រតិ្ស្ត្មឹដំ្ណាច់្ផខ ែូ ឆ្ែ ំ២០២១ រមពុជា 

មានរនែ ិិបំណលុសាធារណៈររុបចំ្នួនស្បមាណ ៩ ៥៦៤,៣៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ផដ្លរុទ្ធផត្ជាបំណលុសាធារ-

ណៈសស្ៅស្បសទ្រ (បំណលុសាធារណៈរែងុស្បសទ្រស្ត្ូវបានទ្ទូត្ប់ញ្ចប់កាលពីនថៃទ្ី១១ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២០)។ផែារតាម

លទ្ធែលបឋមននការវភិារចី្រភាពបំណលុបងាា ញថា សបើសទេះជាសរដ្ឋរិច្ចរមពុជារំពងុទ្ទ្លួរងនវូែលប៉ាេះពាល់ពកីារ ររី

រលដាលននជ្ំងរឺូវដី្-១៩ រររីស៏ាថ នភាពបំណលុសាធារណៈសៅផត្បនរររាបាននូវ ‹ចី្រភាព› នងិ ‹ហានិភ័យរស្មិត្

ទប› ដ្ផដ្ល 

• បានស្បជ្ុំពភិារាររ ីពនីីត្ិវ ិីននការរត្់ស្តាត្សួលខចំ្ណូល ចំ្ណាយស្បភពស្បារ់ខច ីនិងជ្ំនយួឥត្រំណង ផដ្លមិនឆ្ៃង

កាត្អ់រគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិសៅរែុងស្បព័នធ FMIS សដ្ើមបីអាច្សបាេះពុមពតារងឧបរមពន័ធននច្ាប់ទ្ូទត្់ថវិកាទ្ូសៅ-

របរ់រដ្ឋស្បចំឆ្ែ ំ សច្ញពសី្បពន័ធ FMIS 

• បានស្បជ្ុំពភិារាអំពកីារសស្ត្ៀមសរៀបចំ្នីត្ិវ ិីបង់ចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ តាមរយៈស្បព័នធទ្ទូត្់សអ ិច្ស្ត្ូនិរជ្-ំ 

ហានទ្ី២ 

• បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពភិារាររ ីពីការសរែ ើរំុសបើររណនីស្បារ់បសញ្ញើចំ្នួន០៣ រស្មាប់មូលនិ ិការរុេះសរីការដាឋ ននិងសារ រ

បរិសាថ នស ើងវិញ, រស្មាប់ទ្ទ្លួស្បារ់ចំ្ណូលពកីារលរស់ស្បងសៅរបរ់រដ្ឋ ផដ្លមានភារហ ុន៥% និងរស្មាប់ទ្ទ្ួល

ស្បារ់ចំ្ណូលពកីារលរ់សស្បងសៅទ្ទ្ួលបានពីរយួសារ នងិចំ្ផណរសស្បងសៅរបរ់រដ្ឋននអាជ្ីវរមមសស្បងកាត្ Block A 
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• បានសរៀបចំ្សារច្រ ររ ីពីការដារ់ឱ្យសស្បើស្បារ់ស្បព័នធបសច្ចរវិទ្ោព័ត្ម៌ានស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធដំ្ណារ-់

កាលទ្ី២ ជ្ំហានទ្ី១ សៅរដ្ឋបាលរជ្ធានី សខត្រ 

• បានសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ លនិងរិកាខ សាោែសពវែាយ ររ ីពីការអនុវត្រស្បព័នធបសច្ចរវិទ្ោពត័្៌មានស្រប់ស្រងចំ្ណូល

មិនផមនសារសពើពនធ ជ្ូនដ្ល់រដ្ឋបាលរជ្ធាន-ីសខត្រ ដ្ំណារក់ាលទ្ី២ ជ្ំហានទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានបនរពស្ងងឹការអនុវត្រការទ្ទូត្់ចំ្ណាយផដ្លមានហានិភ័យទបតាមទ្ស្មង់នីត្ិវ ិីថមី រែងុស្បព័នធ FMIS 

• បានតាមដានស្ររួង សាថ ប័នផដ្លស វើការផររស្មួលតារងឧបរមពនធរជ្ជសទ្យយបុសរស្បទនឆ្ែ ំ២០២១ នងិផររស្មួល

រសស្មាងចំ្ណាយស្បារ់សបរររមមសៅរែុងស្បសទ្រ ចំ្ណាយរស្មាប់វរគបណរុ េះបណារ ល រិកាខ សាោ នងិស្បជ្ុំសែសងៗ 

ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លអនុវត្រនីត្ិវ ិសីបើរែរល់សាច់្ស្បារ់មុន 

• បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពភិារាអពំីរំសណើចូ្លរួមរសងកត្ការណ៍ និងែដលធ់ាត្ុចូ្លសលើដំ្សណើរការតារ់ផត្ងសរច្ររីស្ពាង

ច្ាប់ថមីរដ ីពីស្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ របរ់សវទ្កិាននអងគការមិនផមនរជ្រដាឋ ភិបាលរដពីីរមពុជា 

• បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោែសពវែាយស្បការរដពីី នីត្ិវិ ីចំ្ណាយរជ្ជសទ្យយបុសរស្បទន រស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ ិ

និងសរច្ររជី្ូនដ្ំណឹងររពីីការអនុវត្រចំ្ណាយថវកិារបរ់រដ្ឋបាលស្រុង ស្រុរ 

• បានែរលព់័ត្ម៌ាន និងទ្និែន័យរស្មាប់ការវាយត្នមៃស្បរិទ្ធភាពននស្បព័នធថវិកាថាែ រ់ជាត្ ិនងិថាែ រ់សស្កាមជាត្ ិ

• បានចូ្លរួមវរគបណរុ េះបណារ ល រដពីីស្បព័នធបសច្ចរវិទ្ោព័ត្ម៌ានរស្មាប់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបទ្ពិសសា ន៍

ស្បសទ្រចិ្ន 

• បានស្បជ្ុំពភិារាសលើសរច្ររីស្ពាងស្បការ ររ ីពកីារដារ់ឱ្យអនុវត្រសោលការណ៍ផណនំាររពីីរិច្ចបញ្ជ ិកា រណសនយយ នន

ស្ទ្ពយររមមរយៈសពលផវងជាមួយអរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្ររិដ្ឋ និងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ នងិស្ររួងសាធារ-

ណៈការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

• បានចុ្េះសបរររមមសៅវិទ្ោសាថ នអភិវឌ្ឍសៅរ រូមពុជាសដ្ើមបីផណនំាអនុវត្រជារ់ផររងសលើត្សួលខចំ្ណូល ចំ្ណាយរែុងផខ

មររបញ្ចូលសៅរែងុបញ្ជ ីរណសនយយទ្សូៅ រណសនយយរជ្ជសទ្យយររបុសរស្បទន និងសរៀបចំ្តារងត្ុលយការ 

• បានសបើរវរគបណរុ េះបណារ លចំ្ននួ២សពល ររ ីពរីិច្ចបញ្ច ិការណសនយយរជ្ជសទ្យយចំ្ណូល ដ្ល់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈ រដ្ឋ-

បាល វិរ័យអប់រំចំ្ននួ៤ រសឺារលវិទ្ោល័យបាត្់ដំ្បង, សារលវិទ្ោល័យ ជា រីុម រចំយមារ, សារលវិទ្ោល័យ

សាវ យសរៀង, សារលវទិ្ោល័យភូមិនទភែំសពញ នងិរជ្ជសទ្យយររចំ្ណូលរបរ់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលមួយច្ំនួន

សទ្ៀត្ផដ្លសៅមានភាពទ្ន់សខាយ 

• បាស្បជ្ុកំារងារបសច្ចរសទ្រសរៀបចំ្ស្របខណឌ សោលនសោបាយ ររ ីពកីារអភិវឌ្ឍន៍មលូបស្ត្រដ្ឋ រ.រ.ម 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ពោររណ៍លំហរូសាច់្ស្បារ់ និងការអនុវត្រថវកិាស្បចំ ផខ ស្ត្មីារ ឆ្មារ និងឆ្ែ ំ២០២១ 

• ស្រុមការងារអ ិការរិច្ចរត្នាោរបានចុ្េះស្ត្ួត្ពិនិត្យសែទៀងតទ ត្់រិច្ចបញ្ច ិការណសនយយឆ្ែ ំ២០២០ និងបណារ ឆ្ែ ំពារព់័នធ 

ការសរៀបចំ្តារងត្ុលយភាពរណនី របាយការណ៍ចំ្ណូល-ចំ្ណាយតាមស្បពន័ធពត័្ម៌ានវទិ្ោស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-

ណៈ និងបានជ្ួយពិនិត្យផរត្ស្មូវរល់រហំុររិច្ចបញ្ជ ិការែុងស្បព័នធស្ពមទងំបានផណនំារួច្បងាា ញពីរសបៀបសដាេះស្សាយ

បញ្ា សៅតាមររណីសែសងៗោែ រមួទងំថាែ រជ់ាត្ិ និងថាែ រ់សស្កាមជាត្ិផដ្លស្រុមអ កិាររចិ្ចរត្នាោរបានស្ត្តួ្ពនិិត្យ

ស ើញសៅរត្នាោររជ្ធានី សខត្រចំ្នួន១៩ 
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• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o សារច្រផណនំាររ ីពីការអនុវត្រច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១ របរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាម

ជាត្ិស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្និងដារ់ឱ្យអនុវត្រ 

o សរៀបចំ្ស្បការររ ីពីការស្បរល់កាត្ពវរិច្ចស្បមូលចំ្ណូល និងផបងផច្រឥណទនចំ្ណាយថវិកា ជ្ូនរដ្ឋបាល

រជ្ធានី សខត្រទំង២៥ ឆ្ែ ំ២០២១ 

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទន

ជ្នូរដ្ឋបាលស្រងុ ស្រុរធានា

សដាយស្បភព៤% ននច្ំណូល

សារសពើពនធរដ្ឋបាលសខត្រ 

o  វិភាជ្ន៍ នធានបផនថមជ្ូនរដ្ឋ

បាល ុំ រងាក ត់្ ធានាសដាយ

ស្បភព៤.៥% ននចំ្ណូល

សារសពើពនធ រដ្ឋបាលរជ្ធានី 

សខត្រ 

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណ

ទនជ្ូន រដ្ឋបាសខត្រសោលសៅ

៤ រស្មាប់អនុវត្រមុខងារឧបត្ថមភរបបអារហារដ្ល់មណឌ លសស្រឿងសញៀន 

o ចុ្េះសបរររមមបណរុ េះបណារ លការសរៀបចំ្ផែនការយុទ្ធសាស្តររថវិការបរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិឆ្ែ ំ២០២២-

២០២៤ រស្មាប់រដ្ឋបាលរជ្ធានី សខត្រទំង២៥ 

o រត់្ស្តាច្ាប់ថវិកា, ការបផងវរឥណទន, ការងបផនថមឥណទនជ្ូនរដ្ឋបាលរជ្ធានី សខត្រ ស្រុង ស្រុរ ខណឌ  

តាមស្បព័នធ FMIS 

o បូរររុប និងសរៀបចំ្របាយការណ៍ចំ្ណូលចំ្ណាយថវកិារដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិឆ្ែ ំ២០២០ សដ្ើមបីសរៀបចំ្សរច្ររី-

ស្ពាងច្ាប់ទ្ូទត្់ថវិកាស្បចំឆ្ែ ំ 

o សរៀបចំ្ដារ់ឱ្យអនុវត្រស្បការររ ីពីស្រុមការងាររស្មបរស្មួលរសស្មាងវិនិសោរសាធារណៈថាែ រ់ជាតិ្ និងថាែ រ់

សស្កាមជាត្ិ 

o ដារ់ឱ្យអនុវត្រសារច្រផណនំាររ ីពីនីត្ិវិ ីបសច្ចរសទ្រននការសរៀបចំ្ថវិការដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ ឆ្ែ ំ២០២២ 

o ចុ្េះែសពវែាយសារច្រផណនំាររ ីពីនីត្ិវិ ីបសច្ចរសទ្រននការសរៀបចំ្ថវិការដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ ឆ្ែ ំ២០២២ 

o រិរាលទ្ធភាពបសងកើត្អងគភាពថវិកាសៅរដ្ឋបាលរជ្ធានី សខត្រ និងដារ់រដ្ឋបាលខណឌ អនុវត្រថវិការមមវិ ី 

o ចុ្េះស្តួ្ត្ពិនិត្យការអនុវត្ររសស្មាងសហដាឋ រច្នារមព័នធសៅរដ្ឋបាលសខត្រសរៀមរប ឧត្ររមានជ្័យ រំពង់ ំ រំពង់រព ឺ 

នស្ពផវង និងសខត្រត្បូង មុ ំ 

o បានស្បជ្ុំការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងរមមវិ ីជាត្ិ រស្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមផបបស្បជា ិបសត្យយសៅថាែ រ់សស្កាមជាតិ្ 

ដំ្ណារ់កាលទ្ី២ ២០២១-២០៣០ 

រិច្ចស្បជ្ុំ តាមដានវឌ្ឍនភាពថវិកាសែទរមុខងារមានភាជ ប់លរខខណឌ ជូ្នរដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាម

ជាតិ្ សៅនថៃទ្២ី៣ ផខវិច្ឆិកា ឆ្ែ ំ២០២១ 
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o ដារ់ឱ្យអនុវត្រសារច្រផណនំាររ ីពីការសរៀបចំ្របាយការណ៍រសស្មច្ទូ្ទត្់ និងបិទ្បញ្ជ ីថវិការបរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់-

សស្កាមជាត្ិឆ្ែ ំ២០២១ 

o ចុ្េះែសពវែាយសារច្រផណនំាររ ីពីការសរៀបចំ្របាយការណ៍រសស្មច្ទូ្ទត្់ និងបិទ្បញ្ជ ីថវិកា របរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់

សស្កាមជាត្ិឆ្ែ ំ២០២១ 

o បានសរៀបចំ្ស្បការបផងវរឥណទនជ្ូនរដ្ឋបាលរជ្ធានី សខត្ររស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១ និងបានសរៀបចំ្

ស្បការបផងវរឥណទនជ្ូនរដ្ឋបាលស្រុង ស្រុររស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២១ 

o ចុ្េះពិនិត្យ និងសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីការស្បមូលចំ្ណូលពីការែសពវែាយពាណិជ្ជរមមសៅរដ្ឋបាលរជ្ធានី

ភែំសពញ សខត្ររណារ ល សខត្រសរៀមរប សខត្ររំពង់រព ឺ សខត្រស្ពេះរីហនុ សខត្ររត្នរិរី និងសខត្ររទ ឹងផស្ត្ង 

o ចូ្លរួមសរៀបចំ្ស្បការររ ីពីសោលការណ៍ និងនីត្ិវិ ីរស្មាប់ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ រែុង

លរខខណឌ ននការសែទរមុខងារចំ្សពាេះចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈ ចំ្ណូលពីការតរពិន័យនិងការដារ់ទ្ណឌ រមម 

និងរែុងលរខខណឌ ននការផច្ររំផលរចំ្ណូលពីសរវាធារណៈ និងចំ្ណូលពីការចត់្ផច្ងស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋពីរដ្ឋ-    

បាលថាែ រ់ជាត្ិសៅឱ្យរដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o សរៀបចំ្សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍ ុំ-រងាក ត្់ ឆ្ែ ំ២០២២-២០២៧ និងសរៀបចំ្ស្បការររ ីពីជំ្នួយការហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋបាល ុំ រងាក ត្់ 

o សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងស្បការវិធាន និងនីតិ្វិ ីចំ្ណាយសបរររមមរបរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងស្បការវធិាននិងនីត្ិវិ ីចំ្ណាយសសាហ យុស្បជ្ុ ំនងិរិកាខ សាោរបរ់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ ិ

o ចុ្េះែសពវែាយសោលការណ៍ផណនំាររ ីពីកាសរៀបចំ្ និងអនុវត្ររសស្មាងមូលនិ ិវិនិសោររដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាតិ្

ដ្ល់រដ្ឋបាលស្រុរចំ្នួន៥០ ផដ្លបានជាប់ជ្័យោភី 

o ចុ្េះែសពវែាយសោលការណ៍ផណនំាររ ីពីកាសរៀបចំ្ និងអនុវត្ររសស្មាងមូលនិ ិវិនិសោររដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាតិ្

ដ្ល់រដ្ឋបាលស្រុរចំ្នួន៥០ ផដ្លបានជាប់ជ្័យោភី 

o សបាេះែាយអាណត្រិឧបត្ថមភជ្ូនរដ្ឋបាលស្រុង ស្រុរ ជ្័យោភីចំ្នួន៣២ ទ្ទ្ួលបានមូលនិ ិវិនិសោររដ្ឋបាល

ថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o បនរសរៀបចំ្ស្បការររ ីពីសោលការណ៍ផណនំា ររ ីពីនីត្ិ វិ ីអនុវត្រររ ង់ដាររស្មាប់ចំ្ណាយវិនិសោរសដាយរដ្ឋ-    

បាលថាែ រ់សស្កាមជាតិ្ ស្បការររ ីពីចំ្ណាត្់ថាែ រ់រមមវិ ីរស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ ស្បការររ ីពីចំ្ណាត់្

ថាែ រ់រសស្មាងរស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ និងសរៀបចំ្ស្បការររ ីពីចំ្ណាត្់ថាែ រ់មុខងាររស្មាប់រដ្ឋបាលថាែ រ់

សស្កាមជាត្ិរិរាលទ្ធភាពបសងកើត្ស្បព័នធស្រប់ស្រងទ្ិនែន័យចំ្ណាយអភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ។ 

២.២.៣. ការគ្រប់គ្រង នតការភ្នព្ជានដ្ររូវាងរដ្ឋ និងឯកជន 

• បានបញ្ចប់ការ សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពិសស្ោេះសោបលរ់ស្មិត្អរគនាយរដាឋ ន នងិអងគភាពពារព់័នធននស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ សដ្ើមបីពិនិត្យ និងពិភារាសលើសរច្រដីស្ពាងនីត្ិវ ិីស្រប់ស្រងស្បត្ិបត្រកិាររស្មាប់រសស្មាង រួមមាន៖ (១). 

សោលការណ៍ផណនំាររពីីការស វើអត្ររញ្ញ ណរមម នងិការសស្ជ្ើរសរីររសស្មាង និង (២). សោលការណ៍ផណនំាររ ីពីមូល-

និ ិអភិវឌ្ឍន៍រសស្មាង និងពភិារាសលើសរច្រដសី្ពាងនីត្ិវ ិីស្រប់ស្រងស្បត្ិបត្រិការរស្មាប់រសស្មាង ភារ៣ រួមមាន៖ 

(១). សរច្ររីសែរើមនន នីត្ិវិ ីលទ្ធរមមរសស្មាង ភ.រ.ជ្. និង (២). នីត្ិវិ ីសស្ជ្ើរសរីរទ្ីស្បឹរា 
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• រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-បាវតិ្៖ បានសរៀបចំ្រិច្ចស្ពមសស្ពៀង Non-Disclosure Agreement រវាង 

រ.ហ.វ  P4I និងស្រុមហ នុទ្ីស្បឹរា EY 

• រសស្មាងមជ្ឈមណឌ លភ័ររុភាររមមភែំសពញ៖បានចូ្លរួមពិនិត្យ និងផររស្មួលសលើសាម រត្ីននរិច្ចស្បជ្ុំ Kick of Meeting 

រវាងស្ររួងសាថ ប័នសាមី ស្រុមហ ុនទ្ីស្បឹរា PwC និងរ.ហ.វ 

• រសស្មាងរំពង់ផែសទ្រច្រណ៍សខត្រស្ពេះរីហនុ ៖ បានសរៀបចំ្រំណត្់បងាា ញសលើរំសណើរំុការោំស្ទ្ពីមូលនិ ិសរៀបចំ្

រសស្មាងរស្មាប់ត្ំបន់អារីុបា៉ា រីុហវិរសដ្ើមបីស វើការស ើងវិញសលើការសែទៀងតទ ត្់ការរិរាររមិទ្ធិលទ្ធភាពរសស្មាង 

• រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-សខត្រស្ពេះរីហនុ៖ 

o បានសរៀបចំ្រំសណើរំុទ្ទូត្់ថវកិាចំ្ននួ ១៦ ៨៤១,៧០ ដុ្ោៃ រអាសមររិ រស្មាប់ចំ្ណាយសលើការងារស្រប់ស្រងការ

អនុវត្រ រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-សខត្រស្ពេះរហីន ុ

o បានចូ្លរួមពិនិត្យសរច្ររីរសស្មច្ររ ីពកីារបសងកើត្រមមការស្ត្តួ្ពិនិត្យរិច្ចលទ្ធរមម រស្មាប់រសស្មាងោំស្ទ្ការស វើឱ្យ

ស្បសរើរនវូជ្ីវភាពស្បជាពលរដ្ឋននែៃូវសលបឿនសលឿនត្ភាជ ប់ពីភែំសពញសៅសខត្រស្ពេះរីហនុ 

o បានពភិារាការងារពារ់ពន័ធនឹងការសាងរង់ និងវឌ្ឍនភាពសាងរងរ់សស្មាងជាមួយស្រមុហ ុនទ្ីស្បឹរាបសច្ចរ-

សទ្រឯររជ្យ IE 

o បានពិនិត្យរំសណើពិនិត្យសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់សលើទ្ីតំាងរស្មាប់សាងរង់ែៃូវវាង ែៃូវសស្កាមដី្ សាព នរំលង នងិ 

អរូស្បឡាយថមី ជ្ំនរួែៃូវ និងអរូស្បឡាយមានបច្ចុបបនែសហើយឆ្ៃងកាត្់ និងប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងែៃូវសលបឿន

សលឿនភែំសពញ-សខត្រស្ពេះរីហន។ុ 

២.៣. ការផ្សដលស់េវាគាំគ្ទទសូៅ និងរណសន យភ្នព្កាុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុស្ថធារណៈ   

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

 វិទ្ោបណណសារ 8 ។ អរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាលស់ដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សបរររមម រំខាន់សលើការងារសដាេះស្សាយ

ែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានា 9 ។ វិទ្ោសាថ នសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ បំសពញមុខងាររំខាន់សលើការបណដុ េះបណាដ ល 

និង វិស្រឹត្យការរមត្ថភាពមស្តនររីជ្ការសលើមុខជ្នំាញសរដ្ឋរចិ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ10។ ចំ្ផណរ ២.៣.២. ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្លួខុរស្ត្ូវ

សដាយ អរគនាយរដាឋ នរវនរមមនែទរែងុ ផដ្លមានសបរររមមរំខាន់សលើការងារពស្ងងឹស្បព័នធស្រប់ស្រងរវនរមមនែទរែុងរបរ់ស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុនិងនំាមុខរែុងការអភិវឌ្ឍមុខងាររវរមមនែទរែងុ សៅតាមបណាដ ស្ររួង សាថ ប័ន នងិរហស្ោរសាធារណៈ11។ 

សដាយផ រ ចំ្ណចុ្ ២.៣.៣. មានសបរររមមរំខានស់លើការងារស វើអ កិាររិច្ច សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សដាយសស្បើអភិស្រម 

អ ិការរិច្ចផែារសលើហានិភ័យ និងអ កិាររិច្ចផែារសលើររណីរងសយ័ឬបណដ ងឹត្វា៉ាជារ់ផរដង 12 ។ ចុ្ងសស្កាយ សលខា ិការដាឋ នស្រុម-

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

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

10 មាស្តា ៤ ននអនុស្រឹត្យសលខ១០៥៨ ស្បរ ច្ុេះនថៃទ្០ី៣ ផខរញ្ញ  ឆ្ែ ំ២០១៥ រដ ីពីការសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅនននាយរដាឋ ន នងិអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្របរ់ វិទ្ោសាថ ន 

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

12 មាស្តា ៥២ ននអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះនថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅននស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ស្បឹរានីត្ិរមម មានមុខងារសរៀបចំ្តារ់ផត្ងសរច្ររីស្ពាងច្ាប់និងលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្រ សដ្ើមបីធានារុវត្ថភិាពនតី្ោនុរលូភាព ននការ

ស្រប់ស្រងនងិការអភិវឌ្ឍ ស្បរបសដាយរងគត្ភិាព នងិចី្រភាព ននលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្យិុត្រពារព់័នធរមត្ថរិច្ចរបរ់ស្ររួងសរដ្ឋរចិ្ចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ ។ ជាលទ្ធែលស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ អងគភាពនីមួយ  ៗបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម ៖ 

២.៣.១. ការផ្សដលស់េវាគាំគ្ទទូសៅ 

• បានសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ លដ្ល់ទ្ីរផនៃងសលើជ្នំាញ “រណសនយយសាធារណៈ” ចំ្នួន ៣សខត្រ រួមមានសខត្រផរប សខត្រ

នប៉ាលិន និង សខត្រស្ពេះរីហន ុចំ្នួន ២២៥ នារ ់

• អនុស្រឹត្យរដ ីពីស្រមរីល ម៌មស្តនដីមានរមត្ថរិច្ចរែងុការររិា ការសរៀបចំ្ ការអនុវត្ដ នងិការស្រប់ស្រងរសស្មាងសហដាឋ -

រច្នារមព័នធរូបវនដសាធារណៈ ស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្រល ់និងទ្ទ្លួបានការអនុម័ត្ពរីជ្រដាឋ ភិបាល 

• សរច្ររីសស្ពៀងអនុស្រឹត្យររ ីពយីនរការអរាមិររណ៍ ស្ត្ូវបានដារ់ឆ្ៃងពិសស្ោេះសោបល់ ជាមួយអនររអរគនាយរដាឋ ន នន

ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងស្ររួង សាថ ប័នពារព់័នធរួច្រល ់

• សរច្ររីសស្ពៀងអនុស្រឹត្យររ ីពីផបបបទ្ និងនីត្ិវិ ីរស្មាប់អនុវត្រច្ាប់ររ ីពីអរាមិររណ៍ ស្ត្ូវបានដារ់ឆ្ៃងថាែ រ់ដឹ្រនំា

អរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែល់ប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ជាសលើរទ្៣ី។ 

២.៣.២ ការងារេវនកម្មនផ្សៃកាុង 

• បានបញ្ជូនផែនការរវនរមមនែទរែុងឆ្ែ ំ២០២១ ជ្នូអងគភាពពារ់ព័នធសស្កាមឱ្វាទ្ ររហវ និងអាជាា  ររវនរមមជាត្ ិ និង

បានបញ្ជូនរបាយការណ៍រវនរមមឆ្ែ ំ២០២០ សៅថាែ រ់មូលដាឋ ន (១៤សខត្រ) នងិថាែ ររ់ណារ ល (៦អងគភាព) សៅអាជាា  រ  

រវនរមមជាត្ ិ

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍បូរររុបលទ្ធែលរវនរមមនែទរែងុស្បចំឆ្ែ ំ២០១៩  

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍ និងលិខិត្ជ្ំរុញការស វើរវនរមមសៅថាែ រ់រណារ លរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ សៅអរគសលខា កិារដាឋ ន 

អរគនាយរដាឋ នពនធដារ អរគនាយរដាឋ នរយនិងរដាឋ រររមពុជាអរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ អរគសលខា ិការដាឋ នដឹ្រនំា

ការងារផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សលខា ិការដាឋ នមូលនិ រិនធបុបាា រមពុជា នងិអរគនាយរដាឋ នសដាេះ-

ស្សាយែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន ៍

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍រវនរមមសៅថាែ រ់មូលដាឋ នរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០ តាមរយៈអនឡាញសៅសខត្រត្បងូ មុ ំ (ចំ្នួន៣ 

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

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍បូរររុបលទ្ធែលរវនរមមនែទរែុងស្បចំឆ្ែ ំ២០២០ និងបានទ្ទ្លួការឯរភាពពឯីរឧត្រមអរគ-

បណឌ ិត្រភាចរយឧបនាយររដ្ឋមស្តនរី 

• បានបញ្ចប់ការស វើរវនរមមរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១និងបានបញ្ចប់របាយការណ៍រវនរមមនែទរែងុសៅអងគភាពលទ្ធរមមនន ររហវ 

• បានបញ្ចប់ការស វើរវនរមមថាែ រ់រណារ លរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ សៅអរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ   អរគនាយរដាឋ ន

ឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិរំពងុសរៀបចំ្របាយការណ៍ 

• បានសរៀបចំ្ នងិទ្ទ្ួលបានការអនុម័ត្សដាយស្រុមស្បឹរា អ.រ.ហ. ផែនការររមមភាពបឆី្ែ ំរំរិល ២០២១-២០២៣ 

• បានសរៀបចំ្ និងទ្ទ្ួលបានការអនុម័ត្សដាយស្រុមស្បឹរា អ  .រ.ហ.  នូវផែនការអភិវឌ្ឍនអ៍ងគភាពរវនរមមនែទរែុងរស្មាប់  

រយៈសពល ៥ឆ្ែ ំ (២០២១-២០២៥) 

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍រិរាអំពីស្របខ័ណឌ ននការអនុវត្រ យនរការ និងនីត្ិវិ តីាមដានការអនុវត្រអនុសារន៍រវនរមម  

• សរៀបចំ្ និងដារឱ់្យអនុវត្រស្រមរីល ម៌វជិាជ ជ្ីវៈរវនរររបរ់អងគភាពរវនរមមនែទរែុង 
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• បានសរៀបចំ្ផែនការរវនរមមអនុសោមភាពឆ្ែ ំ២០២២ 

• រិរាផរវងរររិច្ចរហស្បត្ិបត្រិការជាមួយអងគភាពរវនរមមនែទរែងុ រែងុវិរ័យហិរញ្ញវត្ថុសៅបណារ លស្បសទ្រអាសា នរឺ

ស្បសទ្រនថ 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្លិខិត្ជ្ំរញុសលើរបាយការណ៍រវនរមមរបរ់អាជាា  ររវនរមមជាត្ិសៅអរគិរនីរមពុជារស្មាប់

ការយិបរិសច្ឆទ្២០១៨ នយិ័ត្ររទ្ូររមនារមន៍

រមពុជា រដ្ឋសលខា កិារដាឋ នអាការច្ររីុវលិ 

រំពង់ផែរវយ័ត្ភែំសពញ ស្រមុហ ុនស្តហគីនសស្ត្ដ្ 

ស្ររួងនស្បរណីយ ៍ និងទ្ូររមនារមន៍ ស្រ- 

រួងរងគមរិច្ច អត្តី្យុទ្ធជ្ននិងយុវនតី្ិរ-

មបទ ស្ររួងរិច្ចការនារ ី ស្ររួងមុខងារ       

សាធារណៈ ស្ររួងផែនការ រស្មាប់ការិយ- 

បរិសច្ឆទ្២០១៩ និងអាជាា  រអរគិរនីរមពុជា 

ស្ររួងការងារនិងបណរុ េះបណារ លវជិាជ ជ្ីវៈ ស្រ- 

រួងសរៀបចំ្ផដ្នដី្ នររូបនយីរមម និងរំណង ់

រស្មាប់ការយិបរិសច្ឆទ្២០២០ ពារព់័នធនឹង

រមត្ថរិច្ច ររហវ 

• បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោររ ីពី សោលការណ៍ 

និងនីត្ិវិ នីនការស វើអ កិាររិច្ច និងរវនរមមជ្ូនមស្តនររីជ្ការស្ររួងការបរសទ្រ នងិរហស្បត្ិបត្រិការអនររជាត្ិចំ្ននួ ៤៥

នារ ់តាមស្បព័នធវឌី្អី ូ

• បានសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ លខៃីតាមស្បព័នធវឌី្ីអរូរ ពីី “ជ្ំនាញបសច្ចរសទ្រ នងិបទ្ពិសសា ន៍ននការអនុវត្ររវនរមមនែទរែងុ 

ជ្នូថាែ រ់ដឹ្រនំា និងមស្តនរីរជ្ការ នននាយរដាឋ នរវនរមមនែទរែងុចំ្ណេុះរដ្ឋសលខា ិការដាឋ នអាការច្ររីុវិល”   ផដ្លមាន

អែរច្ូលរួមពារព់័នធររុបចំ្នួន ១៧នារ។់ 

២.៣.៣. ការងារអធិការកិច្ច 

• បានរស្មបរស្មួលវរគបណដុ េះបណាដ លរស្មាប់ថាែ រ់ដឹ្រនំានិងមស្តនររីជ្ការ ននអោគ  ិការដាឋ នតាមស្បព័នធអនឡាញរមមវ ិ ី

ZOOMរួមមានបសច្ចរសទ្រស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសលើការស្រប់ស្រងចំ្ណូលសរវាសាធារណៈនិងការសស្បើស្បារ់ស្បារ់រងាវ ន់

ពីសរវាសាធារណៈ,មូលដាឋ នននការច្ុេះតាមដានការសស្បើស្បារ់ស្បព័នធ FMIS និងបសច្ចរសទ្រននការស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញ-

វត្ថសុលើការអនុវត្រចំ្ណាយតាមច្សងាក មររមមភាពសៅរដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ, បសច្ចរសទ្រននការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

សលើការអនុវត្រចំ្ណាយតាមច្សងាក មររមមភាពសៅរស្មិត្មនទីរជ្ំនាញរជ្ធានី សខត្រ,បសច្ចរសទ្រននការស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញ

វត្ថុសលើការអនុវត្រចំ្ណាយតាមច្សងាក មររមមភាពសៅរដ្ឋបាលថាែ ររ់ណាដ ល, យទុ្ធសាស្តររ ននការផរស្មង់ស្បព័នធលទ្ធរមមសា-

ធារណៈឆ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ 

• បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោែសពវែាយតាមរយៈ Online រដពីីផែនការយទុ្ធសាស្តររអ កិាររិច្ចហរិញ្ញវត្ថុ ២០២១-២០២៥ និង

បសច្ចរសទ្រស វើអ កិាររិច្ចសលើការសស្បើស្បារ់ស្បារ់រងាវ ន់ ពីសរវាសាធារណៈសៅរស្មិត្មនទរីជ្ំនាញរជ្ធានី-សខត្រ 

• បានចូ្លរួមវរគបណរុ េះបណារ លតាមរយៈអនឡាញ  ររ ីពកីារសស្បើស្បារ់សរៀវសៅផណនំាររ ីពអី ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ 

វរគបណរុ េះបណារ លជូ្នស្ររងួសាថ ប័នច្ំនួន៧ តាមស្បព័នធអនឡាញររ ីពី ការស វើរវន-រមមសារ

លបងសលើបសច្ចរវិទ្ោព័ត៌្មាន នថៃទី្១០ ផខវិច្ឆិកា ឆ្ែ ំ២០២១ 
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• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍បូរររុបលទ្ធែល ររ ីពកីារស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុ សៅសារលវិទ្ោល័យភូមិនទវិចិ្ស្ត្រិលបៈ 

 វិទ្ោសាថ នស្សាវស្ជាវសៅរ រូមពុជា ស្រុមហ ុនស្តហគនីសស្ត្ដ្ ស្ររួងឧរាហរមម  វទិ្ោសាស្តររ បសច្ចរវិទ្ោ នងិនវានុវត្រន ៍នងិ

អងគភាពសស្កាមចំ្ណេុះ 

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមបណាដ រដ្ឋបាលសខត្រ សាោដំ្បូង នងិមនទីរជ្នំាញសខត្រសៅសខត្ររត្នរិរ ី សខត្រ

មណឌ លរិរី  សខត្រសកាេះរុង សខត្រនប៉ាលិន នងិសខត្ររពំង់រព  ឺ

• បានចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថសុៅកាន់សារលវិទ្ោល័យជារីុម រំចយមារ សាោម យមរិរារុខាភិបាលភូមិភារ

រំពង់ចម  វទិ្ោសាថ នជាត្រិរិរមមរំពង់ចម សាោម យមរិរារុខាភិបាលភូមិភារបាត្់ដំ្បង សារលវិទ្ោល័យភូមិនទ

នីត្សិាស្តររ និងវិទ្ោសាស្តររសរដ្ឋរិច្ច សារលវទិ្ោល័យភូមិនទររិរមម 

• បានចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថសុៅស្ររួងររិរមម រកុាខ ស្បមាញ់ និងសនសាទ្, ស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

• បានចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថសុៅអងគភាពថវកិាននមនទីរជ្នំាញរែុងសខត្រចំ្ននួ ៣សខត្រសោលសៅ រួមមានសខត្រនស្ពផវង សខត្រ

ស្រសច្េះ និងសខត្រស្ពេះរីហន ុ

• បានចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថសុៅអងគភាពថវកិាននស្ររួងចំ្ននួ៣ នងិស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្នួន២ រួមមាន

ស្ររួងអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ ស្ររួងសទ្រច្រណ៍ ស្ររួងយតុ្រិ ម៌ មនទីរសពទ្យរមុារជាត្ិ នងិមនទីរសពទ្យស្ពេះរុរុមៈ 

• បានសរៀបចំ្ផែនការនងិរំណត្ស់ោលសៅស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ រស្មាប់ចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ សៅអងគភាពថវិកាថាែ រ់        

រណារ ល មនទីរជ្នំាញ រដ្ឋបាលថាែ រ់សស្កាមជាត្ិ ស្រេឹះសាថ ន រហស្ោរ រស្មាប់ស្បត្ិភូនីមួយៗ 

• បានបញ្ចប់សបរររមមចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចសៅ ៦សខត្រចំ្នួន ១២០អងគភាពថវកិា ៣ស្ររួង ៥ស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល។ 

៣.ការងារមកទគ្ម្ងក់ារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុស្ថធារណៈ 

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 អងគភាពបានអនុ

វត្រនិងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

• ផែនការយុទ្ធសាស្តររ រដ ីពកីាររសាង នងិអភិវឌ្ឍ

រមត្ថភាព រែងុស្របខណឌ រមមវិ ីផរទ្ស្មង់ការ

ស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុរធារណៈ ដំ្ណារ់កាលទ្ី៤ 

ឆ្ែ ំ២០២១-២០២៥ ស្ត្ូវបានអនម័ត្ និងអនុ

វត្រ 

• បានសរៀបចំ្ផែនការររមមភាពលមាិត្អនររកាល

ឆ្ែ ំ២០២១ នងិរូច្នារររមិទ្ធរមមរនៃេឹះរស្មា ប់

ឆ្ែ ំ២០២១ សរច្ររីស្ពាងស្របខណឌ ផែនការ

ររមមភាពរួមអនររកាល ឆ្ែ ំ២០២១-២០២២ 

រស្មាប់ អនុវត្ររមមវិ ផីរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ   នងិការសឆ្ៃើយត្បសលើ

ស្ពិត្របស្ត្សលខ១១ ឆ្ែ ំ២០២១ 
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រំសណើរំុែរល់សោបល់សលើរបាយការណ៍វាយត្នមៃផែនការររមមភាពរួមដំ្ណារក់ាលទ្៣ី ឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០ រមម វិ ី

ផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពនិិត្យនិងពិភារា សលើវឌ្ឍនភាពការងារផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈស្បចំស្ត្មីារ

ទ្ី១ និងស្ត្មីារទ្ី២ ឆ្ែ ំ២០២១  

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្បចំស្ត្ីមារទ្ី១ នងិទ្ី២ ឆ្ែ ំ២០២១ ននការអនុវត្រផែនការររមមភាពរួមដំ្ណារ់-

កាលទ្៣ី+២ 

• បានស្បជ្ុំពភិារាររ ីពកីារស វើរនាធ នរមមរវាងស្បព័នធ NRMIS និងការទ្ូទត្ស់ាច់្ស្បារ់ននស្ររួងនស្បរណីយ៍និង 

ទ្ូររមនារមន ៍

• បានចូ្លរួមរិច្ចរហការ នងិជ្ួបពិភារា រែងុការែដលព់ត័្ម៌ានពារ់ពន័ធនឹងការវាយត្នមៃរដ ីពីបច្ច័យននរមម វិ ផីរទ្ស្មង់

ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាថារណៈ សលើការែដលស់រវាសាធារណៈ 

• ផែនការយុទ្ធសាស្តររ   ររពីីរសាង នងិអភិវឌ្ឍរមត្ថភាព  រែុងស្របខណឌ រមមវិ ីផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងក់ារស្រប់ស្រងហិ-      

រញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំ្ណារក់ាលទ្ី៤២០២១-២០២៥ស្ត្ូវបានអនុម័ត្ និង ដារឱ់្យអនុវត្រ 

• បានស្បជ្ុំពភិារាអំពកីារែរលម់ត្ិសោបល់របរ់នដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ សលើសរច្ររីស្ពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្បចំឆ្ែ ំ

២០២០ ននការអនុវត្ររមមវ ិផីរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំ្ណារក់ាលទ្៣ី តាមរយៈស្បព័នធ Video 

Conference 

• បានចូ្លរួមែរល់សោបល់របរ់នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សលើរបាយការណ៍តាមដានវឌ្ឍនភាពស្បចំស្ត្ីមារទ្ី៣ ឆ្ែ ំ២០២១ នន

រមមវិ ីផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រង  ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដំ្ណារក់ាលទ្ ី៣ បូរ ២ ននអរគសលខា កិារដាឋ នរណៈរមាម  កិារ

ដឹ្រនំាការងារផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• បានចូ្លរួមសរៀបចំ្បំសពញទ្និែន័យ និងបូរររុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្បចំស្ត្មីារទ្ី ៤ និងស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ ននការ

អនុវត្ររមម  វ ិីផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដំ្ណារក់ាលទ្ី ៣បូរ២ ននអរគសលខា កិារដាឋ នរណៈរមាម -

 ិការដឹ្រនំាការងារផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• បានស្បជ្ុំររ ីពកីាររំណត្់ទ្ិនែន័យែៃូវការននចំ្ណូលចំ្ណាយជាត្ិ របរ់អរគសលខា ិការដាឋ ន  រណៈរមាម  កិារដឹ្រនំា

ការងារផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  

• បានបនរសែទៀងតទ ត្់  និងពិនិត្យភាពស្ត្ឹមស្ត្ូវននរបាយការណ៍ចំ្ណាយថវកិាតាមចំ្ណាត្់ថាែ រ់រមមវ ិី  នងិតាមជ្ពំូរនន    

ចំ្ណាត្ថ់ាែ រ់សរដ្ឋរិច្ច ននមាត្កិាថវិកាឆ្ែ ំ ២០២០ របរ់ស្ររួង-សាថ ប័ន 

• សរៀបចំ្ទ្ិនែន័យចំ្ណាត្ថ់ាែ រ់មុខងាររបរ់ស្ររួង-សាថ ប័ន រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ សដ្ើមបីបញ្ចូលរែុងស្បព័នធ FMIS 

• បានចូ្លរួមរិកាខ សាោពិសស្ោេះសោបល់រដពីី “ការស វើបច្ចបុបនែភាពរមម វ ិរិីរា និងឯរសារបសស្ងៀនរស្មាប់វរគ-

បណដុ េះបណាដ ល រដពីីជ្នំាញបសច្ចរសទ្រសលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្ែ ំ២០២១។ 
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សេចក្តីេន្និដ្ឋា ន្ 
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យោងតាមខ្លឹមសារដូចដដលបានពណ៌នាក្នុងរបាយការណ៍ ស្ដ ីពីស្ក្មមភាពការងាររបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុក្បចាំឆ្ន ាំ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 យលើការអនុវត្តការងាររបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិង

ហិរញ្ញវត្ថជុាចីរកាលត្យរៀងយៅ។ 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

ធានាចីរភាព ថ្នក្ាំយណើនយស្ដឋក្ិចច និងអភិវឌ្ឍវិស័្យហិរញ្ញវត្ថុយៅក្មពុជា ឱ្យកាន់ដត្មានវឌ្ឍនភាពរកក្ចយក្មើនយៅ

មុខ្ជាលាំដ្ឋប់។ ទនទឹមគ្នន យនេះ យដើមបីឈានយៅរក្ការស្យក្មចយជារជ័យក្ស្បតាមយគ្នលបាំណងយគ្នលនយោបាយ

របស់្ក្ក្សួ្ង វាពតិ្ជាចាំបាច់ណាស់្ដដលទមទរឱ្យមានការចលូរមួចាំដណក្ពកី្រប់អងគភាពទាំងអស់្យក្កាមឱ្វាទ

ក្ក្សួ្ង ក្ពមទាំងបនតខ្ិត្ខ្ាំបយងកើនក្បសិ្ទធភាពការងារបដនថមយទៀត្ យដ្ឋយឈរយលើយគ្នលការណ៍ត្មកល់ក្បយោជន៍រួម

ជាធាំ យដើមបីស្យក្មចបានស្មិទធអលតាមសូ្ចនាក្រដដលបានយក្គ្នងទុក្ ដដលក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បាន

ក្ាំណត្់ទិស្យៅស្ាំខ្នជ់ាយុទធសាន្តស្ត  ក្នុងការអភិវឌ្ឍយស្ដឋក្ចិច និងហិរញ្ញវត្ថុជាត្ ិទាំងក្នុងត្ួនាទជីានមិាម បនក្រ និង

ជាក្បត្ិបត្តិក្រ ក្ស្បតាមយុទធសាន្តស្ត  ចត្ុយកាណដាំណាក្ក់ាលទី៤ របស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល នីត្ិកាលទី៦ ថ្នរដឋស្ភា។ 
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