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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 ាំ។ ក្ទះរីោកនងុក្ដើមរត្មីាសេី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ក្នះ 

ក្សដឋកិចចររស់រិភរក្លាកទាំងមូលរួមទាំងររះរាោណាចរកកមពុោលងដដរ ានរនតរងលលរ ះពាល់ក្ោយោររាត្ត្ាត្ននជាំងលឺៃូវដក្ងហើម

ធងន់ធងរកូវដី-១៩ (COVID-19), រាជរោឋ ភិាលកមពុោ ដដលមានរកសួង-សាែ រ័នពាករ់័នធោក្សនធិោរ ានខ្ិត្ខ្ាំក្ោយយកចិត្ត

េុកោក់ខ្ពស់ោអាេិភារកនុងោរររយុេធររឆ្ាំងេរ់សាា ត្់ នងិលរ់រាំាត្់ ជាំងកឺ្នះឱ្យអស់ររីរក្េសកមពុោ ក្ ើយរកសួងក្សដឋកិចចនងិ

 ិរញ្ញវត្ែុកា៏នោក់ក្ចញនវូវធិានោរោរនតរនា រ់ ក្ដើមបីជយួសរមួល និងោត្់រនែយលលរ ះពាល់ក្លើវិស័យសាំខាន់ៗមួយចាំននួដដល

ោជនាល់ក្សដឋកិចច កនងុក្គ្នលក្ៅរកាសែ ិរភារក្សដឋកិចច និងក្ធវើយា ងណាឱ្យក្សដឋកិចចកមពុោកនុងរត្មីាសេី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ក្នះ អាចសក្រមច

ាននូវកាំក្ណ្ើត្មួយសមរមយ ដដលោសាព នឈានក្ៅសក្រមចាននូវក្គ្នលក្ៅក្សដឋកិចចោត្ឆិ្ន ាំ២០៥០ ដដលរាជរោឋ ភិាលានកាំណ្ត្់ចកខុ

 វិស័យោក់លាករួ់ចោក្រសច។ 

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 រកសួងក្សដឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ែុ ក៏មិនខ្ុសគ្នន រីរកសួង-សាែ រ័នដនេ គ្ឺរត្ូវមានោត្រវកិចចរាយោរណ៍្រី

វឌ្ឍនភារ ននោរអនុវត្តក្គ្នលរាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយចាំនួនរីរររស់ខ្ៃួនដដលរាជរោឋ ភិាលានររគ្ល់ជនូ គ្ឺ១. ររងងឹ នងិ

រក្ងាើនររសិេធភារននោររគ្រ់រគ្ងក្សដឋកិចច និងអភិវឌ្ឍវិស័យ ិរញ្ញវត្ែ ុនងិ២. ររងឹងនងិរក្ងាើនស័កាសិេធភារ នងិររសិេធភារននោរ

រគ្រ់រគ្ង ិរញ្ញវត្ែសុាធារណ្ៈ និងរេរយសមបត្តិរដឋ ររមទាំងកមមវិធីររស់រកសួងចាំនួនរាាំជនូដល់រាជរោឋ ភិាលោររចាំលងដដរ នងិ

ដត្ងដត្ានក្រៀរចាំរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររស់ខ្ៃួន និងានរញ្ជូនក្ៅេីសត ីោរគ្ណ្ៈរដឋមន្តនតីយា ងក្េៀងទត្់ោររចាំ។ 

រាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររចាំរត្ីមាសេី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់រកសួងក្សដឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ែុនក្រលក្នះរត្ូវានក្រៀរ-

ចាំក្ ើង តាមរយៈោរររមូលធាត្ុចូលរីរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារ ននរគ្រ់អងគភារក្រោមឱ្វាេរកសួងក្សដឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ែុ ដដល

ោត្អួងគអនុវត្តផ្កា ល់ យកមករិនិត្យចងរកង និងក្ធវើអាេភិាវូរនីយកមមសរមួចសកមមភារធាំៗ ក្ោយទញយកចាំណ្ចុសាំខាន់ៗរញ្ចូល

ក្ៅកនុងកមម វធិី នងិអនុកមមវធិ ី ោសមត្ែកិចចររស់អងគភារជាំនញរសរតាមក្គ្នលរាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយររស់រកសួង នឹងរងាហ ញ



អាំរីសមិេធលលោរងារសាំខាន់ៗ  ដដលអងគភារនីមយួៗានខ្ិត្ខ្ាំសក្រមចាននរយៈក្រល ១រត្ីមាស ឆ្ន ាំ២០២២ក្នះ ររមទាំង

រំក្លចអាំរីសូចនករដដលមិនទនស់ក្រមចានក្ដើមបោីមូលោឋ នរិនតិ្យ តាមោន វាយត្នមៃ និងររងងឹោរអនុវត្តរនតឱ្យោនដ់ត្មានគ្ណុ្-

ភាររដនែមក្េៀត្។ ខ្ៃឹមសារកនងុដលនកនីមួយៗននរាយោរណ៍្ក្នះ រត្ូវានក្រៀរចាំរណ៌្នោសមិេធលល នងិសកមមភារគ្នៃះឹៗ ដដលអងគ-

ភារសក្រមចាន ទាំងោរងារររចាំនថ្ង នងិោរងារដកេរមង ់កនុងក្គ្នលក្ៅក្ធវើយា ងណាររមូលលតុាំរ័ត្៌មានឱ្យានក្រញក្លញ រគ្រ់រជុង-

ក្រោយ និងមានសារររក្យាជន៍រីរគ្រ់ដលនកគ្នាំរេទាំងអស់ររស់រកសួង សាំក្ៅរត្ួត្រិនិត្យតាមោន និងជាំរុញោររាំក្រញមុខ្ងារោ

ក្សនធិោរររស់រាជរោឋ ភិាល ក្លើក្រសកកមមដឹកនាំនិងរគ្រ់រគ្ង វិស័យក្សដឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ែុក្ៅកមពុោឱ្យោន់ដត្មានររសិេធភារ និង

ស័កេិសិេធិភារខ្ពស់។ 



១. ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

 ស្របតាមផែនការយទុ្ធសាស្តររថវិកា២០២១-២០២៣ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ,ុ សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី១. 

“ការស្រប់ស្រងសរដ្ឋរិច្ច នងិ វរិយយហិរញ្ញវត្ថ”ុមានរមម វិ ីចំ្ននួ២ ស្ត្ូវបានដារឱ់្យអនុវត្រ សដ្ើមបីឈានសៅរសស្មច្សោលបំណងសោល

នសោបាយសនេះ។ 

១.១. ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច 

ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នសោលនសោបាយ នងិអរគសលខា កិារដាឋ នរណៈរមមការែលតិ្ភាពសរដ្ឋរិច្ច

រមពុជា។ អរគនាយរដាឋ នសោលនសោបាយមានមុខងាររំខាន់ៗ  រែុងការសរៀបចំ្ និងតាមដានការអនុវត្រសោលនសោបាយ និងយទុ្ធ-

សាស្តររពារ់ពយនធ វិរយយសរដ្ឋរិច្ច នងិហរិញ្ញវត្ថ,ុ តាមដាន នងិវាយត្ម្មៃននិាែ ការសរដ្ឋរិច្ចជាត្ ិត្ំបន ់នងិពិភពសោរ រែងុរស្មតិ្ វិរយយ ំៗ  

រូច្នាររមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ និងចូ្លរួមចំ្ផណររែុងការងារពារ់ពយនធដ្លក់ារសរៀបចំ្សោលនសោបាយ ពាណជិ្ជរមម និង

ហិរញ្ញវត្ថុសស្ៅស្បសទ្រ និងរិច្ចរហស្បត្ិបត្រិការរែុង វិរយយហិរញ្ញវត្ថុ រែុងត្ំបន់ និងពិភពសោរ1។ រីឯអរគសលខា ិការដាឋ នរណៈរមមការ

ែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជាសតរ ត្សលើរិច្ចការរដ្ឋបាលនិងការងារបសច្ចរសទ្ររិរាស្សាវស្ជាវ រស្មាប់ោំស្ទ្រិច្ចដំ្សណើការរបរ់រណៈ-

រមមការែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា។ ជាលទ្ធែលរែងុផខស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ អងគភាពទងំពរីបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពដូ្ច្

មានរែងុរបាយការណ៍ខាងសស្កាម៖ 

• សរៀបចំ្តាមដាន និងវភិារជាស្បចំសលើការវិវឌ្ឍ នងិសាថ នភាពម្នការស្បមូលចំ្ណូល នងិការអនុវត្រចំ្ណាយ 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយយររ ីពីចំ្ណូលច្រនរថវិការរដ្ឋ និងការសស្បៀបស ៀបចំ្ណូល-ចំ្ណាយនឹងស្បសទ្រជ្ិត្ខាង 

• សរៀបចំ្ស វើបច្ចុបបនែភាពឯរសារស្ពាងម្នសោលនសោបាយសារសពើពនធជ្ំរុញការសស្បើស្បារ់រថយនរភាត្របរសិាថ ន  

• សរៀបចំ្របាយការណ៍ឃ្ល ាំម ើលមេដ្ឋកិច្ចប្រចាំប្រី-

មាេទី៤ ឆ្ែ ំ២០២១ 

• សរៀបចំ្រស្មបរស្មួលរែងុការស្បមូលរបាយការ-

ណ៍វឌ្ឍនភាពររពីីការអនុវត្រផែនការររមមភាព

សស្កាមស្របខយណឌ សោលនសោបាយជាត្ិ ររ ីពី

ដំ្ឡូងមី ឆ្ែ ំ២០២០-២០២៥ 

• សរៀបចំ្លិខិត្និងរបាយការណ៍ររ ីពីការពិនិត្យសលើ

ចំ្ណាត្់ថ្នែ រ់ស្បសទ្រ និងការចរសច្ញរបរ់រមពុ

ជាពីស្បសទ្រអភិវឌ្ឍន៍ត្ិច្ត្ួច្ជ្ូនរសមរច្សត្សជា

នាយររដ្ឋមស្តនរ ី

• សរៀបចំ្តារាងទ្ិនែនយយ Super table នងិរស្មង

តារាងទ្ិនែនយយរដ ីពមីា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច រស្មាប់សវទ្កិា

សាធារណៈតាមអនឡាញរដ ីព ី“ការស្រប់ស្រងមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច និង ច្ាប់ថវកិាឆ្ែ ំ២០២២” 

• សរៀបចំ្រថ ិត្ិ GFS ឆ្ែ ំ២០២០ , និងសលខរថតិ្ិ GFS ពាររឆ្ែ ំ ២០២១ និងឆ្ែ ំ ២០២២ សដ្ើមបីសែញើជ្ូន world bank 

• អរគសលខា កិារដាឋ ន រ.ជ្.ែ.រ. នងឹអនុវត្ររសស្មាងររិាស្សាវស្ជាវផបបវិទ្ាសាស្តររចំ្ននួ ២ រ៖ឺ 

o រសស្មាងទ្ី១ ររ ីព ី“ការវភិារ និង វាយត្ម្មៃអំពតី្ំណភាជ ប់ពាណិជ្ជរមម និង ែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចសៅរមពុជា” ផដ្ល

មានសោលបំណងសដ្ើមប ីរ. រិរានិងវាយរម្ លអាំពីឥទ្ធពិល និងែលប៉ាេះពាល់ម្ៃយុទធសាស្តេរពាណិជ្ជក ម ដដ្លមាៃ 

ប្សារ់សៅមលើផលិរភាពមេដ្ឋកិច្ចមៅក ពុជា, ខ. រំណត្់យទុ្ធសាស្តររជ្ំរុញែលតិ្ភាព សដ្ើមបីបសងកើនរមត្ថភាព និង

 
1 មាស្តា ១៤ថមី ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៧៥ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី២៥ ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១៧ រដ ីពកីារផររស្មួលអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និង

ការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

សវទិ្កាសាធារណៈ ររ ីព ី“ការស្រប់ស្រងមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច និងច្ាប់ថវិកា ឆ្ែ ំ២០២២” 

នាស្ពឹរម្ថៃរុស្រ ទ្ី១៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ សៅរណាឋ ោរ រូហវផីត្លភែសំពញ 



លទ្ធភាពរបរ់រមពុជារែងុការចប់យរ និងបសងកើនផខែស្ច្វារ់ត្ម្មៃ និង រ. អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្តរររស្មាប់ផរលមអត្ំណ-

ភាជ ប់រវាងពាណិជ្ជរមម នងិែលតិ្ភាពសរដ្ឋរិច្ច 

o រសស្មាងទ្ី២ររពីី “បច្ចយយម្នការររីច្សស្មើនម្នសរដ្ឋរិច្ចឌ្ីជ្ថីល រែងុការសលើររមពរ់ និង ស វើបរិវត្ររមមសលើរមត្ថ-

ភាព និងលទ្ធភាពរបរ់រមពុជា រស្មាប់ពស្ងរីទ្ំហំសរដ្ឋរិច្ច និងជ្ំរុញពិព ិរមមសរដ្ឋរិច្ច” ផដ្លមានសោលបំណង

មដ្ើ ប ីរ. ពិនិត្យ និងវភិារអពំីទ្នំារ់ទ្នំងរវាងសរដ្ឋរិច្ចឌ្ជី្ីថល ជាមួយែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច និងពិព ិរមមសរដ្ឋ-

រិច្ច និង ខ.អភិវឌ្ឍយទុ្ធសាស្តរររស្មាប់ពស្ងងឹត្ំណភាជ ប់រវាងែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច និងពិព ិរមមសរដ្ឋរិច្ច។  

១.២. ការអភិវឌ្ឍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគសលខា កិារដាឋ នអាជាញ  រសរវាហិរញ្ញវត្ថ ុ មិនផមនធានាោរ ,អរគសលខា កិារដាឋ នផលបង

ពាណិជ្ជរមមរមពុជា, និយយត្ររធានារា៉ាប់រងរមពុជា, និយយត្ររមូលបស្ត្រមពុជា, នយិយត្ររបរ នបាលរិច្ច,និយយត្ររអាជ្ីវរមមអច្លន-

ស្ទ្ពយ នងិបញ្ច  ំ អងគភាពរវនរមម ម្នអាជាញ  រសរវាហិរញ្ញវត្ថ ុ មិនផមនធានាោរ ផដ្លសទ្ើបបសងកើត្ និងបំផបរសច្ញពអីរគនាយរ-

ឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថុ នយិយត្រររណសនយយ នងិរវនរមម សលខា ិការដាឋ នស្រុមស្បឹរាជាត្ិោំពាររងគម។ អងគភាពផដ្លសទ្ើបបំផបរពី

ឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថុ មានមុខងាររែុងការស្រប់ស្រង នងិស្ត្តួ្ពិនតិ្យទ្ីែារ និងសាថ បយនហិរញ្ញវត្ថុ អាជ្ីវរមមភាែ ល់ស្រប់ស្បសភទ្ អាជ្ីវរមម

អច្លនស្ទ្ពយនងិចូ្លរួមស្បឆំ្ងការរមាអ ត្ស្បារ់ នងិហិរញ្ញបបទនសភរវរមម ។ និយយត្រររណសនយយ និងរវនរមម បំសពញសបរររមម

ស្រប់ស្រងអភិវឌ្ឍវិរយយរណសនយយនិងរវនរមម។ រស្មាប់អរគសលខា កិារដាឋ នស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគមវិញ បំសពញមុខងារជា

សរនា កិារសោលនសោបាយ និងបសច្ចរសទ្ររបរ់ស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគម។ ជាលទ្ធែល អងគភាពអរ់ខាងសលើបានអនុវត្រនិង

ទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

១.២.១.  វសេយ បែងងណិជិកក ម្ 

• បានសច្ញសរច្រដជី្ូនដ្ំណឹងជ្ស្មាបជ្នូរមមរិទ្ធរិរ នងិ/ឬស្បត្ិបត្រិររការុីណូ នងិផលបងែែងរំណាង ផដ្លបានដារ់

ពារយសរែ ើរំុអាជាញ បណណ ឬបនររុពលភាពអាជាញ បណណ សហើយមិនទន់បានបំសពញកាត្ពវរិច្ចបង់រម្ស្មអាជាញ បណណរម្ស្ម

ទ្ស្មងក់ារ នងិស្បារ់រស្មាប់ចំ្ណាយរបរ់ រ.ល.រ. ស្ត្ូវបងរ់ម្ស្មជារហំិត្ 

• បាននងិរពំុងសបាេះពុមពច្ាប់ររ ីពីការស្រប់ស្រងផលបងពាណជិ្ជរមម ច្ំនួន ២០០០រាល ជាភាសាផខមរ ភាសាអង់សរៃរ 

និងភាសាចិ្ន 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងអនុស្រឹត្យររ ីពីការពិនយយអនររការណ៍ចំ្សពាេះអំសពើសលមើរសៅន ឹងច្ាប់ររពីីការស្រប់ស្រងផលបងពាណិជ្ជ

រមម 

• រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី២៩ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ បានសច្ញបយណណបង់ស្បារ់រស្មាប់ការបនររុពលភាពអាជាញ បណណ នងិបយណណបង់

ស្បារ់ត្មកល់ធានាអាជ្ីវរមមជ្នូស្រុមហ ុនការីុណូររុបចំ្ននួ ១៣៦ស្រុមហ ុន រែងុសនាេះមានស្រុមហ ុនចំ្ននួ ១១៩ស្រុម

ហ ុន បានបង់រម្ស្មបនររុពលភាពអាជាញ បណណរួច្សហើយ និងមានស្រុមហ ុនចំ្ននួ ២៣ស្រុមហ ុនបានបង់ស្បារត់្មកល់

ធានាអាជ្ីវរមមរួច្សហើយ ស្ពមទងំបានបងរ់ម្ស្មបសងកើនសដ្ើមទ្ុនចំ្ននួ ២៥ស្រុមហ ុន 

• បានសច្ញបណណបង់ស្បារជ់្នូស្រុមហ ុនសឆ្ែ ត្សរែ ើរំុអាជាញ បណណថមីចំ្ននួ២ស្រុមហ ុន សលើការបង់រម្ស្មអាជាញ បណណស្បចំឆ្ែ ំ 

រម្ស្មរស្មាប់ចំ្ណាយរបរ់ អ.រ.ល.រ. និងរម្ស្មទ្ស្មងក់ារ សហើយស្រុមហ ុនបានបង់រួច្សហើយ 

• រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី២៩ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ បានសច្ញបយណណបង់ស្បារ់រស្មាប់ការបនររុពលភាពអាជាញ បណណ នងិបយណណបង់

ស្បារ់ត្មកល់ធានាអាជ្ីវរមមជ្នូស្រុមហ ុនផលបងែែងរំណាងររុបចំ្ននួ ២១ស្រុមហ ុន និងសាខាចំ្ននួ៨ រែុងសនាេះស្រុម-

ហ ុនចំ្ននួ ២១ស្រុមហ ុន បានបង់រម្ស្មបនររុពលភាពអាជាញ បណណរួច្សហើយ និងស្រុមហ ុនចំ្នួន ១៣ស្រុមហ ុន បានបង់

ស្បារ់ត្មកល់ធានាអាជ្ីវរមមរួច្សហើយ ស្ពមទងំបង់រម្ស្មបសងកើនសដ្ើមទ្ុនចំ្ននួ ១១ស្រុមហ ុន 

• បានសច្ញបយណណបង់ស្បាររ់ម្ស្មអាជាញ បណណអែរែលិត្ អែរដំ្សឡើង អែរនំាចូ្ល អែរលរ់ ឬអែរផច្រចយឧបររណ៍ នងិរមម

 វិ ីផលបង ស្បចំឆ្ែ ំ ជ្នូស្រុមហ នុសបាេះពុមពសបៀរ Pan Century Printing Co., LTD សហើយស្រុមហ ុនរប៏ានបង់រួច្សហើយ 



• បានសច្ញបយណណបង់ស្បារជ់្នូស្រុមហ ុនផលបងែែងរំណាង រមួមានការបង់ចំ្ណូលកាត្ពវរចិ្ច និងការបង់មូលន ិិរងគម

របរ់ រ.ល.រ. ស្បចំផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ មានចំ្នួន ១៧ស្រមុហ ុន រែងុសនាេះបានបង់ចំ្នួន ១៦ស្រុមហ ុន 

• រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី២៩ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្ណូលស្បមូលបានពីច្ំណូលកាត្ពវរិច្ចពីផលបង ររុបមានចំ្នួន ៣,១៥២.២ 

ោនសរៀល សរម ើនឹង ២.០៩%។ 

១.២.២. វសេយ ្ូែបគ្ត្សៅក ព្ុជា 

• បានសរៀបចំ្ និងបញ្ជូនរំសណើរបរ់សាថ នទ្តូ្អាសមរិរស្បចំសៅរមពុជា សដាយសរែ ើរំុឱ្យរមពុជាការពារស្បពយនធហិរញ្ញវត្ថុ

របរ់ខៃួនពីហានិភយយផដ្លបងកសឡើងសដាយការោងលុយរខវរ់របរ់ជ្នជាត្ិរុរែុី និងជ្នជាត្ិសបឡារុរែ នងិរច្នា     

រមពយនធហិរញ្ញវត្ថុខុរច្ាប់ ដ្ល់បុរគលរាយការណ៍រែុងវិរយយមូលបស្ត្ 

• ពស្ងងឹការយល់ដឹ្ងពសី្របខណឌ ច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រពិារ់ពយនធនឹងវិរយយមូលបស្ត្ តាមរយៈយនរការម្នការទ្ទ្លួ

រំណួរ-ច្មៃល់ពីវនិសោរិនសាធារណៈ៖ បានបសងកើត្យនរការ investor 

Alert រស្មាប់វិរយយមូលបស្ត្ ស្ពមទងំបានស វើសរច្ររីស្បការពយត្៌មាន

ពារព់យនធច្ាប់និងបទ្បបញ្ញត្ិរថមីៗ  សរច្ររីជ្ូនដ្ំណឹង នងិសារដារ់សត្ឿនដ៏្

មានសារៈរំខាន់ដ្ល់វិនិសោរិនសាធារណៈស្បចំរបារ ហ ៍

• បានសរៀបចំ្ស វើបច្ចុបបនែភាពសរច្ររីស្ពាងអនុស្រតឹ្យររពីីការសលើរទ្ឹរ

ចិ្ត្រពនធដាររែុងវិរយយមូលបស្ត្  

• ែរល់សោបល់សលើរិច្ចការពនធរែងុវិរយយមូលបស្ត្ និងរស្មបរស្មួល

ការសលើរទ្ឹរចិ្ត្រពនធ៖ បានការរស្មបរស្មួលការសលើរទ្រឹចិ្ត្រពនធដារ

សដាយបនថយពនធសលើស្បារ់ចំ្ណូលស្ត្ូវបង់រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ ដ្ល់ស្រុម

ហ ុនច្ំននួ ១ 

• បានស វើការែែពវែាយអត្ថបទ្ពទុ្ធិមូលបស្ត្សដ្ើមបីជ្ំរុញការែែពវែាយ 

និងសលើររមពរ់ការយល់ដឹ្ងពីវិរយយមូលបស្ត្ 

• បានសរៀបចំ្ និងដឹ្រនំា រិច្ចស្បជ្ុំសវទ្ិកាទ្ីែារមូល នអាសា ន  

• បានរស្មបរស្មួលការងារជាមួយស្បសទ្រជារមាជ្ិរសវទ្ិកាទ្ីែារ

មូល នអាសា ន ផដ្លរមួមាន នាោររណារ លស្ប ុយសណ, រណៈរមមការ

មូលបស្ត្មា៉ា សឡរីុ រណៈរមមការមូលបស្ត្ឡាវ, រណៈរមមការមូលបស្ត្ម្ថ, រណៈរមមការមូលបស្ត្ហវីលពីីន, រណៈ

រមមការមូលបស្ត្មីោ៉ា នម់ា៉ា , រណៈរមមការមលូបស្ត្រដ្ឋសវៀត្ណាម, អាជាញ  ររូបិយវត្ថុរិងហបុរី, អាជាញ  រសរវាហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណឌូ សនរីុ រែងុការរំណត្់នវូរសបៀបវារៈម្នរិច្ចស្បជ្ុំអនុស្បធានសវទ្ិកាទ្ីែារមូល នអាសា ន 

• បានរស្មបរស្មួលការងារជាមួយស្បសទ្រជារមាជ្ិរ សដ្ើមបីជ្ំរុញនវូការរសស្មច្បានច្រខ ុវរិយយទ្ីែារមូល អាសា ន 

២០២៥ 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចពិសស្ោេះសោបល់សាធារណៈររ ីព ី “ការជ្ំរុញការអភិវឌ្ឍរញ្ញ បណណនិរនររភាពសៅរមពុជា” សដាយមាន

រិច្ចរហការពី នាោរអភិវឌ្ឍន៍អារីុ និងមានការច្លូរមួពីស្ររួងបរសិាថ ន ស្ររួងផរ៉ា នងិថ្នមពល  នាោរជាត្ិ និង

អែរជ្ំនាញរែងុវិរយយ 

• បានសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ លរស្មាប់វិនិសោរិនរការ នុពលសដ្ើមបីជ្ំរុញការជ្ញួដូ្ររែងុវរិយយមូលបស្ត្ចំ្ននួ ២ សលើរ 

ផដ្លសលើរទ្ី១ បានសរៀបចំ្រស្មាប់រមាជ្ិរស្រុមស្បរឹាភិបាលរបរ់រមពយនធរមារមរហស្ោរ ុនត្ូច្ និងម យមសៅ

រមពុជា និងសលើរទ្ី២ រស្មាប់និរែិត្សារលវិទ្ាលយយអុរឺ៉ាុប 

• បានរិរាស្សាវស្ជាវពីរញ្ញ បណណែារភាជ ប់និរនររភាព នងិែែពវែាយរបាយការណ៍ទ្ិនែនយយរថ ិត្ិមូលបស្ត្ស្ត្មីារទ្ី៤  

ឆ្ែ ំ២០២១ អត្ថបទ្ពុទ្ធិមូលបស្ត្ចំ្នួន ៣ អត្ថបទ្។ 

១.២.៣. វសេយ បរធនបាែកិច្ច 

• បានដារ់ឱ្យសស្បើស្បារ់ស្បការររ ីពីរម្ស្មសរវាម្នការច្ុេះបញ្ជបីរ នបាលរិច្ច 

ស្ពឹត្រិបស្ត្ទ្ិនែនយយជ្ញួដូ្រមូលបស្ត្ ស្តី្មារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ 



• បានជ្ូនដ្ំណឹងជាសាធារណៈររ ីពីការស វើនិយយត្រមម និង

ការស វើបច្ចុបបនែភាពសលើលិខិត្បរ នបាលរិច្ច ម្នការច្ុេះ

បញ្ជ ីបរ នបាលរិច្ច 

• បានសរៀបចំ្ជាអត្ថបទ្ផរវងយលស់្បចំរបាដ ហ ៍ សដ្ើមបីស វើ

ការែែពវែាយសលើFacebook ែៃូវការរបរ់និយយត្ររបរ ន

បាលរិច្ច 

• បានពិនតិ្យ នងិែរល់សោបល់សលើររណីសរែ ើរំុបសងកើត្បរ

 នបាលរិច្ចចំ្នួន ២ររណី 

• បានជ្បួស្បជ្ុជំាមួយស្រុមហ ុនពារព់យនធ ១ ររណី នងិបាន

ែរល់ស្បឹរាសោបល់ដ្ល់ស្រុមហ ុន ១ររណី 

• បានសរៀបចំ្សរច្រដសី្ពាងស្បការរដ ីពីផបបបទ្ និងនីត្ិវ ិី

ការស វើអ កិាររិច្ចរែុងវិរយយបរ នបាលរិច្ច 

• បានចូ្លរួមស្បជ្ុ ំ ពិនិត្យ និងែរល់សោបល់សលើសោល

ការណ៍ផណនំារួម ររ ីពកីារច្េុះបញ្ជ ី នងិការអនុញ្ញ ត្

បផនថមរបរ់ស្រុមហ ុនផថររាស្ទ្ពយរមបត្រិជ្ំនរួម្ន

រសស្មាងវនិិសោររួម និងភាែ រ់ងារររារុវត្ថភិាពរែងុវិរយ

យមូលបស្ត្ 

• បានសរៀបចំ្ចត្់បញ្ជូនជ្នបសងាគ ល ១ (មួយ) រូប ត្ំណាងនិយយត្ររបរ នបាលរិច្ច ជ្ូន អ.រ.ហ. រែងុការទ្ទ្ួល នងិ

បញ្ជូនបញ្ជ ីម្នសរច្ររីរសស្មច្ចិ្ត្ររបរ់ស្រុមស្បឹរារនរិរុខម្នអងគការរហស្បជាជាត្ិ សៅបុរគលរាយការណ៍ពារ់ពយនធ

នឹងការស្បឆំ្ងហិរញ្ញបបទនសភរវរមម និងការស្បឆំ្ងហិរញ្ញបបទនដ្លក់ារ រីរសាយភាយអាវុ មហាស្បលយយ 

• បានសរៀបចំ្បញ្ជ ីរាយការណ៍អពំបីទ្សលមើររែុងការសរុើបអសងកត្បទ្សលមើររែុងវិរយយបរ នបាលរិច្ច និងរំហរូនីត្ិវ ិីម្ន

ការរសាងរំណុំសរឿងការចប់យរវត្ថុតាងពារព់យនធបទ្សលមើរ និងែលម្នបទ្សលមើររមាអ ត្ស្បាររ់ែុងវិរយយបរ នបា-

លរិច្ច សដ្ើមបីសែញើជ្នូអរគសលខា ិការដាឋ ន អ.រ.ហ។ 

១.២.៤. វសេយ ធានារ៉ា ប់រងសៅក ព្ុជា 

• បានរសស្មច្ែរល់អាជាញ បណណអាជ្ីវរមមស្រុមហ ុនសជ្ើងសាធានារា៉ាប់រងចំ្ននួ ១ ស្រុមហ ុនភាែ រង់ារធានារា៉ាប់រងចំ្ននួ ៣ 

• បានរសស្មច្ែរល់វិញ្ញ បស្ត្សាខាស្រុមហ ុនធានារា៉ាប់រងអាយជុ្ីវិត្រែងុស្រុរ ចំ្នួន ១ 

• បានរសស្មច្បនររុពលភាពអាជាញ បណណ៖ 

➢ ស្រុមហ ុនធានារា៉ាប់រងអាយុជ្ីវតិ្ចំ្ននួ ១ 

➢ ស្រុមហ ុនធានារា៉ាប់រងទ្សូៅចំ្ននួ ១ 

➢ ស្រុមហ ុនធានារា៉ាប់រងខាែ ត្ត្ចូ្ចំ្ននួ ១ 

➢  វិញ្ញ បនបស្ត្សាខាស្រុមហ ុនធានារា៉ាប់រងអាយុជ្ីវតិ្រែងុស្រុរចំ្ននួ ៥ 

➢ ស្រុមហ ុនភាែ រ់ងារធានារា៉ាប់រងចំ្ននួ ១ 

➢ ស្រុមហ ុនសជ្ើងសាធានារា៉ាប់រងចំ្ននួ ១ 

➢ ស្រុមហ ុនវាយត្ម្មៃហានិភយយធានារា៉ាប់រងចំ្ននួ ១ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញ ត្ររណីសរែ ើរំុអនុញ្ញ ត្ចុ្េះរិច្ចរនាស្ពមសស្ពៀងធានារា៉ាប់រងបនរឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្នួន៣ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញ ត្សលើររណីសរែ ើរំុបញ្ជ រ់ស្បារត់្មកល់ធានាអាជ្ីវរមមសៅស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុចំ្ននួ២៤ 

• បានរសស្មច្មិនអនុញ្ញ ត្សលើរំសណើរំុពនាសពលែរល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្នួន២ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញ ត្សលើការវនិិសោររែុងវិរយយមូលបស្ត្ ចំ្នួន២ 

អត្តបទប្បចាំសប្ដា ហ ៍លេខ៣៧ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 



• បានរសស្មច្អនុញ្ញ ត្ររណីសរែ ើរំុការបញ្ជ រព់ីនិ

យយត្ររធានារា៉ាប់រងរមពុជា អពំីបច្ចុបបនែភាពម្នការ

រំណត្ព់ីចំ្ណាត្ថ់្នែ រ់អបបបរមារបរ់ស្រុមហ ុនធានា

រា៉ាប់រងបនរបរសទ្រ និងការទ្ទ្លួសាគ ល់ស្រុមហ នុ 

និង/ឬភាែ រ់ងារចត្់ថ្នែ រ់សែែងៗ ចំ្នួន ១ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញ ត្ររណីសរែ ើរំុពនាសពលែរល់

របាយការណ៍ស្បចំស្ត្ីមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ចំ្នួន ១ 

• បានរសស្មច្អនុញ្ញ ត្ការរំុបញ្ជូនឯរសារសរែ ើរំុ

ការបញ្ឈប់ស្បត្ិបត្រកិារអាជ្ីវរមម សដាយការជ្ស្មេះ

បញ្ជ ីរំោយស្រុមហ ុនសដាយរម យស្រចិ្ត្រ ចំ្នួន ១ 

• បានរសស្មច្ការវិភារសលើសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ នងិ

អាជ្ីវរមមស្បចំស្ត្មីារទ្ី៤ ឆ្ែ ំ២០២១ របរ់ស្រុមហ ុនធានារា៉ាប់រងអាយុជ្ីវិត្ទងំអរ់ និងស្រុមហ ុនធានារា៉ាប់រងបនររមពុ

ជា “រមពុជារ”ី  

• បានរសស្មច្អនុញ្ញ ត្ជាសោលការណ៍រែងុការបសងកើត្ស្រុមហ ុនសជ្ើងសាធានារា៉ាប់រង ចំ្នួន ១។ 

១.២.៥.  វសេយ អច្ែនវត្ថុ និងបញ្ច ាំ 

• ការែរលអ់ាជ្ញា រណណអាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍលាំមៅឋាៃ ៃងិអគារេហកមមេិទធ ិ

o ែរល់អាជាញ បណណអាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍលំសៅឋាននងិអោររហរមមរិទ្ធិជ្ូន រសស្មាងថមីចំ្នួន ១៥ រសស្មាង នងិរសស្មាង

ជាដំ្ណារ់កាលបនាា ប់ចំ្នួន ១រសស្មាង និងបនររុពលភាពអាជាញ បណណចំ្នួន ២រសស្មាង 

o ចុ្េះពិនិត្យដ្ល់ទ្ីតាងំរស្មាប់រសស្មាងថមីចំ្នួន ១៥រសស្មាង នងិរស្មាប់រសស្មាងផដ្លសរែ ើរំុដ្រស្បារ់ត្មកល់ចំ្ននួ 

៧ រសស្មាង 

• ការែរល់អាជាញ បណណអាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍដី្ឡូត្៍៖ 

o ការែរលអ់ាជាញ បណណអាជាញ បណណអាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍដី្ឡូត្៍ចំ្ននួ ១ស្រុមហ ុន 

o លទធផលចុ្ុះប្ររួពិៃរិយទតីាំងអាជ្ីវក មដី្ឡូរ៍ច្ាំៃៃួ ១ស្រុមហ ុន 

• ការែរល់/បនរអាជាញ បណណអាជ្ីវរមមបញ្ច  ំនិងស្បាត្ិសភារសដាយអនុបបទនស្បចាំប្រីមាេទ្ី១៖ 

o ផរលអ់ាជ្ញា រណណថមីច្ាំៃួៃ ១០ប្ក ុហ ុៃ/រហស្ោរ  

o រៃរេុពលភាពអាជ្ញា រណណច្ាំៃៃួ ១១៥ប្កុ ហ ៃុ/រហស្ោរ 

o បានសច្ញលិខិត្សោលការណ៍ឯរភាពដ្រស្បារត់្មកល់  និងបិទ្ររមមភាពអាជ្ីវរមមចំ្ននួ ៥ ស្រុមហ ុន/រហស្ោរ 

• ប្សាវប្ជ្ញវលាំមៅឋាៃ ៃិងអគារេហក មេិទធ ិ

o ចុ្េះពិនិត្យ និងវិភារភាពមិនស្បស្រត្ីរបរ់រសស្មាងអភិវឌ្ឍរបរ់ស្រុមហ ុនចំ្ននួ ០៣ រសស្មាង រួមទងំការែែពវែាយ

ឱ្យស្រុមហ ុនមរដារព់ារយ សរែ ើរំុអាជាញ បណណ 

o ចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យវាយត្ម្មៃសលើការសរែ ើរំុដ្រស្បារ់ត្មកល់ធានាអាជ្ីវរមមរ 

o ប្សាវប្ជ្ញវប្កុ ហ ុៃម្វើអាជ្ីវក មមោយគាម ៃអាជ្ញា រណណ ចំ្នួន ១៧ រសស្មាង 

• ស្សាវស្ជាវ និងទ្ប់សាក ត្អ់ាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍដី្ឡូត្ោ៍ម នអាជាញ បណណ ចំ្ននួ២សលើរ សៅសខត្ររពំង់រព  ឺនិងសខត្រតាផរវ 

• ស្សាវស្ជាវអាជ្ីវរមមសរវារមមវាយត្ម្មៃ និងភាែ រ់ងារអច្លនវត្ថ ុ

o ពិៃិរយរបាយការណ៍ប្កុ ហ ុៃច្ាំៃៃួ ៤០១ ប្កុ ហ ុៃ 

o ប្កុ ហ ុៃ ១២៩ ពុាំបាៃោក់របាយការណ៍ 

o ស្សាវស្ជាវអាជ្ីវរមមែរល់សរវារមមវាយត្ម្មៃ នងិសរវារមមអច្លនវត្ថុ ោម នអាជាញ បណណ ១សលើរ សៅសខត្ររំពត្ 

• អាជ្ីវក មរញ្ច ាំ ៃិងប្បារិមភាគមោយអៃុរបទាៃ 

o ទទលួបាៃរបាយការណ៍ប្កុ ហ ុៃច្ាំៃៃួ ៨៤៩ ប្កុ ហ ុៃ 

រិកាខ សាោែែពវែាយររ ីពី “អនុស្រឹត្យររពីីការធានារា៉ាប់រង” សៅម្ថៃទ្ី៤ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ 



o ប្កុ ហ ុៃច្ាំៃៃួ ២៦០ ិៃបាៃោក់របាយការណ៍ ក។ 

១.៣. ការងារគាំណរេងគ្ក ព្ុជា 

• បានពិនតិ្យ ែរល់សោបលន់ិងផររស្មួលសលើសរច្ររសី្ពាងអនសុ្រឹត្យ និងសរច្ររីស្ពាងសរៀវសៅផណនំាស្បត្ិបត្រ ិររ ីពកីារ

អនុវត្ររមមវិ ែីរល់អាហារតាមសាោសរៀន សដាយសស្បើស្បារ់ររិែលរែុងរហរមន ៍

• បានចូ្លរួមរិកាខ សាោពិនតិ្យ និងែរល់សោបល ់ សលើសរច្ររីស្ពាងយទុ្ធសាស្តររ សែារ-ទ្ទ្ួលរមមវិ ីែរល់អាហារតាមសា-

ោសរៀនសៅសខត្ររំពង់ ំ 

• បានចុ្េះពិនិត្យ និងរសងកត្ការអនុវត្ររមមវិ ឧីបត្ថមភសាច់្ស្បារ់ជ្នូ ស្តររមីានម្ែាសពាេះ និងរមុារអាយុសស្កាម២ឆ្ែ ំ កាលពី

ម្ថៃទ្ី២៣-២៥ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ សៅសខត្ររំពងច់ម និងម្ស្ពផវង 

• បានពិនតិ្យ ែរល់សោបល់ ផររស្មួលសលើឯរសារ ររ ីពសី្របខណឌ រញ្ចប់ស្រសួារ នងិបានសែញើជ្ូនអងគការ UNICEF,  វិទ្ា-

សាថ ន EPRI និងស្ររួងរងគមរិច្ច អត្ីត្យុទ្ធជ្ន និងយុវនីត្ិរមបទ សដ្ើមបីបនរនីត្ិវ ិីសៅរស្មិត្អនុរណៈរមាម  ិការ

ជ្ំនួយរងគម 

• បានចុ្េះពិនិត្យ និងរសងកត្ការអនុវត្ររមមវ ិី

ឧបត្ថមភសាច់្ស្បារជ់្ូនស្រសួារស្រីស្រ និងងាយរង

សស្ោេះរែុងអំឡុងសពលស្បយុទ្ធនឹងជ្ងំរឺូវដី្-១៩ 

និងរមមវ ិីឧបត្ថមភសាច់្ស្បារ់ជ្នូស្តររ ីមានម្ែា

សពាេះ នងិរុមារអាយុសស្កាម២ឆ្ែ ំ សៅសខត្ររំពង់-

ចម និងម្ស្ពផវង 

• បានរសស្មច្នូវសរច្ររីរសស្មច្សលខ០៥៨ 

រហវ ចុ្េះម្ថៃទ្ី២០ ផខមររា ឆ្ែ ំ២០២២ររ ីពី

ការបសងកើត្ស្រុមការងារបសច្ចរ- សទ្រអនររស្ររួង

សដ្ើមបីសរៀបចំ្ផែនទ្ីបងាហ ញែៃូវររ ីពីការសឆ្ព េះសៅ

ការស្របដ្ណរ ប់រុខភាពជាររលសៅរមពុជា 

• សរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ លរស្មាប់ស្រុមការងារ

រែូល ផដ្លសរៀបចំ្សរច្ររីផែនទ្ីបងាហ ញែៃូវសដ្ើមបី

សឆ្ព េះសៅការស្របដ្ណរ ប់រុខភាពជាររលសៅ

រមពុជា 

• បានពិនតិ្យ និងែដល់សោបល់សលើសរច្រដីស្ពាងឯរសារចំ្នួន១៣ ច្ាប់ នងិរបាយការណ៍ម្នការរិរាពីយនរការសដាេះ-

ស្សាយបណដ ឹង ឬ វិវាទ្រែុងស្បពយនធោំពាររងគម ផដ្លសរៀបចំ្សដាយទ្សី្បឹរាជាន់ខពរ់ 

• បានស វើបច្ចុបបនែភាពររពីីររមមភាពនិងការងារពារព់យនធនឹង ស្រុមការងារសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងច្ាប់ររពីីស្បពយនធោំពារ

រងគម និងនាយរដាឋ នែែេះែាវិវាទ្ និងការពារអែរទ្ទ្ួលែល សដ្ើមបីសែញើជ្នូស្រុមការងារ NSPPF Review  

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រសងខបសោរពជ្នូ រសមរច្អរគមហាសរនាបត្ីសត្សជា ហ ុន ផរន ររពីីលទ្ធែលម្នការវាយត្ម្មៃ

ការអនុវត្ររមមវ ិីឧបត្ថមភសាច់្ស្បារ់ សស្កាយសពលបិទ្ខាប់រស្មាប់ស្បជាពលរដ្ឋ និងស្រួសារស្បជាពលរដ្ឋមានការលំបារ

ផែែរជ្ីវភាព, ស្បជាពលរដ្ឋ និងស្រសួារ ស្បជាពលរដ្ឋផដ្លមានអែរឆ្ៃងជ្ងំរឺូវដី្-១៩ និងមានការលំបារផែែរជ្ីវភាព, 

និងស្រសួារ ស្បជាពលរដ្ឋ ផដ្លមានអែរសាៃ ប់សដាយសារជ្ងំរឺូវដី្-១៩ រែុងស្ពឹត្រកិារណ៍ ២០ រុមភៈ ២០២១  

• បានសរៀបចំ្រមមវិ ីវិបរែនា ររពីីយនរការតាមដាន និងវាយត្ម្មៃស្បពយនធោំពាររងគម សៅសខត្រសរៀមរាប 

• បានសរៀបចំ្សោលការណ៍ នងិផររស្មួលសលើការរច្នាបទ្រូនសរៀវសៅ រួមទងំបរផស្បអារមភរថ្នម្ន“យុទ្ធសាស្តររទ្ំនារ់-

ទ្ំនង” ជាភាសាអង់សរៃរ រស្មាប់ “យុទ្ធសាស្តររទ្នំារទ់្ំនង និងែែពវែាយោំពាររងគមរមពុជា” 

• បានសរៀបចំ្នីត្ិវ ិី និងសែារថវកិាជ្នូស្ររួងរងគមរិច្ច អត្ីត្យុទ្ធជ្ន និងយុវនីត្ិរមបទរស្មាប់អនុវត្រ “រមមវិ ីឧបត្ថមភ

សាច់្ស្បារជ់្ូនស្រួសារស្រសី្រ នងិងាយរងសស្ោេះ រែងុអំឡុងសពលស្បយុទ្ធនឹងជ្ងំ ឺរូវដី្-១៩” ស្បចំផខ។ 

ថវិកាផដ្លរាជ្រដាឋ ភិបាលច្ំណាយរែុងការអនុវត្ករមមវិ ីឧបត្ថមភសាច្់ស្បារ់ជ្នូស្រួសារស្រីស្រ និង

ងាយរងសស្ោេះរែុងអំឡុងសពលស្បយុទ្ធនឹងរូវីដ្-១៩ រែុងរយៈសពល២១ ផខរិត្ចប់ពីផខមិថុនា ឆ្ែ ំ

២០២០ ដ្ល់ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ 



២. ការងារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារិៈ និងគ្រព្យេ្ងត្តិរដ្ឋ 

 សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរឺ “ការស្រប់ស្រងស្បពយនធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ” ផដ្ល

មានរមម វិ ីចំ្ននួ៣។ លទ្ធែលម្នការអនុវត្ររែុងស្ត្មីារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ ម្នការអនុវត្រម្នសោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ សនេះ 

មានដូ្ច្រែងុរបាយការណ៍ខាងសស្កាមសនេះ៖ 

២.១. ការសកៀរររច្ាំិែូថវសកាជាត្ិ និងគ្រប់គ្រងគ្រព្យេ្ងត្តិរដ្ឋ 

 ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នរយ និងរដាឋ រររមពុជា និងអរគនាយរដាឋ នពនធដារ។ អរគនាយរដាឋ នរយនងិ

រដាឋ រររមពុជា មានសបរររមមរំខាន់ៗរែងុសនាេះ៖ ១.ទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវរែងុការស្រប់ស្រង ស្ត្តួ្ពិនិត្យ និងស្បមូលអាររ នងិរម្ស្មសែែងៗ

សលើទ្ំនិញនំាសច្ញ ឬនំាចូ្ល ស្របតាមបបញ្ញត្រិ រដ ីពីរយ ស្ពមទងំច្ាប់ នងិបទ្បបញ្ញត្រិសែែងសទ្ៀត្ផដ្លពារ់ពយនធនងឹការនំាសច្ញ នំា

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

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

ម្នស្ពេះរាជាណាច្ស្ររមពុជា ៥. ជ្ំរុញអនុវត្រតាមរដង់ដារអនររជាត្ ិ និងឧត្រមានុវត្រន ៍ ផដ្លពារព់យនធនឹងការស្ត្ួត្ពិនតិ្យរយ នងិការ

រស្មួលពាណិជ្ជរមម ជាពិសររ ការអនុវត្រសោលនសោបាយម្នរិច្ចរស្មួលពាណជិ្ជរមម តាមរយៈការស្រប់ស្រងហានិភយយ នងិការស វើ

រវ យយស្បវត្ររិមមរយ2។ សដាយផឡរអរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានសបរររមមរំខាន់ៗ រែងុសនាេះ  ១. ែដល់សរវាដ្លអ់ែរជាប់ពនធរួមមាន 

ការែដល់ពយត្៌មាន 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 សដ្ើមបីធានាឱ្យច្ាប់នានារដពីី

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 ចំ្សពាេះត្ស្មូវការសែែងៗ និងបនថយចំ្ណាយរបរ់អែរ

ជាប់ពនធ ៨.បសងកើនរមត្ថភាព ចំ្សណេះដឹ្ងដ្ល់មស្តនរីពនធដារជាស្បចំ សដ្ើមបីបំសពញការងារឱ្យមានស្បរិទ្ធភាព ៩.បសងកើនស្បរិទ្ធភាពរែុង

ការស្រប់ស្រង តាមរយៈសោលនសោបាយ រិច្ចដំ្សណើរការការងារ និងស្បពយនធការងារ ផដ្លមានភាពច្ារ់ោរ់ ទ្ំសនើប និងមានការ

ទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវខពរ់ចំ្សពាេះការងាររបរ់ខៃួន3។ ផែែរសនេះរ៏ចូ្លរួមអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្ររិដ្ឋ នងិចំ្ណូលមិនផមន

សារសពើពនធ4។ ជាលទ្ធែល អរគនាយរដាឋ នបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖  

២.១.១. ការសកៀរររច្ាិំ ូែសារសព្ើព្នធ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពនធដាររមពុជា 

o ររុបរយៈសពល ០៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្ណូលពនធ-អាររ ផដ្លអរគនាយរដាឋ នពនធដារស្បមូលបានជារ់ផររងតាម

ស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារមានចំ្នួន ៥ ១១៥,៤២ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា១ ២៦៣,០៧ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ ៤៤,៨០% ម្នផែនការច្ាប់ហរិញ្ញវត្ថសុ្បចំឆ្ែ ំ ស ៀបនងឹចំ្ណូល

 
2 មាស្តា ៣០ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពតឹ្រសៅម្នស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ  
3 មាស្តា ៣៥ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
4 មាស្តា ៤០ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ



ពនធ-អារររែងុរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ស ើញថ្នសរើនសឡើងចំ្នួន៩៣០,៩៩ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ២២៩,

៨៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) សរម ើនឹង ២២,២៥% 

o ររុបរយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ ចំ្ណូលពនធ-អាររសៅតាមស្បសភទ្ពនធ នងិតាមររមមភាពអាជ្ីវរមមរំ

ខាន់ៗស ើញថ្នមានលំសអៀងស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ដូ្ច្មានសរៀបរាប់រែុងតារាងខាងសស្កាម៖ 

តារាងច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធរែុងរយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ 

 

តារាងច្ណូំលពនធតាមររមមភាពអាជ្វីរមមរខំាន់ៗ  រែងុរយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ 

(តាមស្បពយនធស្របស់្រងទ្និែនយយច្ណូំលអនឡាញ Online ថមរីបរអ់រគនាយរដាឋ នពនធដារ) 

េក ម្ភាព្អាជីវក ម្ 

៣បែ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

៣បែ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 
ែាំសអៀង 

អគ្ា

កាំសិើន ឬ

ថ ច្ ុះ 

ឯរតា ៖ ប ៊ីោនសរៀល ប ៊ីោនសរៀល 
ោន

ដុ្ោៃ រ 
 

នីហរ័ណ អាហរ័ណ (រួមបញ្ចូលការលរ់ែលិត្ែល

សត្លរិោ) 
៨៣០,៧០ ៦៦២,៤១ (១៦៨,២៩) 

(៤១,៥៥) 
(២០,២៦%) 

សរវាហិរញ្ញវត្ថ ុនិងធានារា៉ាប់រង 
១ 

៣០៣,០៥ 

១ 

៦២២,៥២ 
៣១៩,៤៦ 

៧៨,៨៨ 
២៤,៥២% 

ររិរមម ររុខស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ ១៦,៧៥ ២១,២៩ ៤,៥៣ ១,១២ ២៧,០៨% 

ស្បត្ិបត្រកិារ និងអាជ្ីវរមម នធានផរ៉ា ២៥,៧៤ ១៤,៨០ (១០,៩៥) (២,៧០) (៤២,៥៣%) 

រមមនរសាល ៦១៣,០៨ 
១ 

០២៥,៧៩ 
៤១២,៧១ 

១០១,៩០ 
៦៧,៣២% 

ររមមភាពអច្លនវត្ថ ុ ២២៥,០៣ ២៦០,៣១ ៣៥,២៧ ៨,៧១ ១៥,៦៨% 

ការដឹ្រជ្ញ្ជូន និងការររុរទ្រុ  ១៤៤,៩២ ១៩១,២១ ៤៦,២៩ ១១,៤៣ ៣១,៩៥% 

ពយត្ម៌ានវទិ្ា និងទ្ូររមនារមន៍ ១៩៩,៧១ ៣៤៤,៩៨ ១៤៥,២៦ ៣៥,៨៦ ៧២,៧៣% 

ការអប់រ ំ ១៥,៦៨ ១៨,៧៧ ៣,០៩ ០,៧៦ ១៩,៧៤% 

សរវារមមសាែ រ់សៅ នងិអាហារ ៤៨,២៦ ៥៨,៩០ ១០,៦៣ ២,៦២ ២២,០៤% 

ការសាងរង ់ ២០៨,៩៧ ២៣០,៩១ ២១,៩៤ ៥,៤១ ១០,៥០% 

ការែគត្់ែគង់អរគិរន ីចំ្ហាយទ្ឹរ និងខយល់ស្ត្ជារ ់ ១៤៦,៣៣ ១៦២,៧១ ១៦,៣៨ ៤,០៤ ១១,១៩% 

ររមមភាពវជិាជ ជ្ីវៈ វិទ្ាសាស្តររ  និងបសច្ចរសទ្រ ៩៩,៤៣ ១២៤,៣៦ ២៤,៩៣ ៦,១៥ ២៥,០៧% 

ររមមភាពរដ្ឋបាលនងិោំស្ទ្សែែងសទ្ៀត្ ២៥,០០ ៣៣,៨៨ ៨,៨៧ ២,១៩ ៣៥,៤៧% 

គ្បសភរព្នធេាំខាន់ៗ 
៣បែ ឆ្ន ាំ២០២១ ៣បែ ឆ្ន ាំ២០២២ ែាំសអៀង អគ្ាកាំសិើន 

ឬថ ច្ ុះ ឯរតា ៖ ប ៊ីោនសរៀល ប ៊ីោនសរៀល ោនដុ្ោៃ រ 

អាររសលើត្ម្មៃបផនថម ៦៧២,២២ ៧៧៤,០១ ១០១,៧៩ ២៥,១៣ ១៥,១៤% 

ពនធសលើស្បារ់ចំ្ណូល ២ ១៨២,៨៤ ២ ៦៩៨,០២ ៥១៥,១៧ ១២៧,២០ ២៣,៦០% 

អាររពិសររ ២៥៧,៦២ ២៩៨,៤៧ ៤០,៨៤ ១០,០៨ ១៥,៨៦% 

ពនធសលើស្បារ់សបៀវត្ែ ២៥៩,៩៥ ៣១៥,០០ ៥៥,០៥ ១៣,៥៩ ២១,១៨% 

ពនធស្បថ្នប់ស្តា ១៦៧,៨៥ ២២៦,៧៩ ៥៨,៩៤ ១៤,៥៥ ៣៥,១២% 

ពនធសលើឈ្ែួ លែាេះនិងដី្ ៤,៩៣ ៤,៩២ (០,០១) - (០,២៩%) 



ររមមភាពសរវារមមសែែងសទ្ៀត្ ១៦,៤៤ ១៩,៤៤ ១,៩៩ ០,៤៩ ១២,១៤% 
 

o លទ្ធែលចំ្ណូលពនធតាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធរស្មាប់រយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ ចំ្ណូលពនធ-អាររស្រប់

ស្បសភទ្ ផដ្លស្បមូលតាមស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ ស្ត្ូវបានផបង

ផច្រតាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

❖ អែរជាប់ពនធ  ំ ចំ្នួន ៤ ២០៣,៥៨ ប ៊ីោនសរៀល  (ស្បមាណជា ១ ០៣៧,៩២ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ 

៨២,១៧%ស ៀបនងឹចំ្ណូលពនធ-អាររររុបសហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូល

តាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ ំសរើនសឡើងចំ្នួន ៨០៨,៦៤ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១៩៩,៦៦ ោនដុ្ោៃ រ) 

សរម ើនឹង ២៣,៨២% 

❖ អែរជាប់ពនធម យម ចំ្នួន  ៦២១,៧៧ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១៥៣,៥២ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង 

១២,១៥%ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុបសហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូល

តាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធម យមសរើនសឡើងចំ្នួន ៥៨,៩៧ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១៤,៥៦ ោន

ដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ១០,៤៨% 

❖ អែរជាប់ពនធត្ូច្ ចំ្នួន ១៩,៣៦ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៤,៧៨ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ០,៣៨% ស ៀប

នឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្អែរ

ជាប់ពនធត្ូច្សរើនសឡើងចំ្នួន ១,៨១ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ០,៤៤ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ១០,៣១% 

❖ សែែងៗ (ពនធសលើឈ្ែួ លែាេះនិងដី្ ពនធសលើអច្លនស្ទ្ពយ និងពនធសែែងៗ) ចំ្ននួ ២៧០,៧០ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ៦៦,៨៤ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៥,២៩% ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀប

ស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលពនធសែែងៗសរើនសឡើងចំ្នួន ៦២,៩២ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ១៥,៥៣ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៣០,២៨% 

o ការចុ្េះបញ្ជពីនធដារ ៖ រស្មាប់រយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ បានពិនតិ្យនិងអនុមយត្សលើឯរសារសរែ ើរំុចុ្េះបញ្ជពីនធ

ដារចំ្នួន ៣ ១៨១រហស្ោរ (ពនធ  ំ១៩៩ ពនធម យម ១ ៧៤២ ពនធត្ូច្ ១ ២៤០) ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

❖ រហស្ោរបានចុ្េះបញ្ជ ីសជារជ្យយចំ្ននួ ២ ៦៩០ រហស្ោរ (ពនធ ំ ១៨៥ ពនធម យម ១ ៤០៩ ពនធត្ចូ្ 

១ ០៩៦) រែុងសនាេះតាមថ្នែ លចំ្ននួ ២ ២៩៩ រហស្ោរ (ពនធ ំ ១០៣ ពនធម យម ១ ២២៩ ពនធត្ូច្ ៦៦៧)  

❖ រហស្ោរស្ត្ូវបានរំណត្់ថ្នមានហានិភយយចំ្នួន ៤៩១ រហស្ោរ (ពនធ ំ ១៤  ពនធម យម ៣៣៣ ពនធ

ត្ូច្ ១៤៤) រែងុសនាេះតាមថ្នែ លចំ្នួន ៣៨៩រហស្ោរ (ពនធ  ំ១៤  ពនធម យម ២៤៧ ពនធត្ូច្ ១២៨) សដាយ

បានបដិ្សរ ការចុ្េះបញ្ជ ីចំ្ននួ ៩១រហស្ោរ និងអនុមយត្បញ្ជូនពិនិត្យបផនថមចំ្ននួ ៤០០ រហស្ោរ 

❖ រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី៣១ ផខមីនា ឆ្ែ ំ ២០២២ ឯរសាររល់សោងចុ្ងស្ោមានចំ្នួន ៤០២ រហស្ោរ រែុងសនាេះ

តាមថ្នែ លចំ្នួន ២៥០ រហស្ោរ 

o រស្មាប់រយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ រំណុំឯរសារសរែ ើរំុបច្ចុបបនែភាពពយត្៌មានរហស្ោររំពុងដំ្សណើរការរែុង

ផខមានររុបចំ្នួន ៣ ៨៩០ ររណី (ពនធ ំ ១ ១២៣ ពនធម យម ២ ៤៧០ ពនធត្ូច្ ២៩៧) រែុងសនាេះមានឯរសារ

សរែ ើរំុថមីចំ្នួន ២ ១៧៣ ររណី និងឯរសាររល់សោងស្ោមុនមានចំ្នួន ១ ៧១៧ ររណី។ ជាលទ្ធែល រស្មាប់

រយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ បានពិនិត្យនិងអនុមយត្ចំ្នួន ២ ៣៥១ ររណី  



o ការស វើបច្ចុបបនែភាពពយត្ម៌ានរហស្ោរ ថត្រូប-ផរគនស្មាមម្ដ្ ៖ រស្មាប់រយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ រហ

ស្ោរ ផដ្លបានចុ្េះបញ្ជ ីតាមថ្នែ លស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពយត្ម៌ានត្ស្មូវឱ្យ ស វើបច្ចុបបនែភាពពយត្៌មានថត្រូប-ផរគន

ស្មាមម្ដ្មានចំ្នួន ១០ ៩៤១ រហស្ោរ (ពនធ ំ ៧១៣ ពនធម យម ៦ ៧៤០ ពនធត្ូច្ ៣ ៤៨៨) រែងុសនាេះចុ្េះបញ្ជថីមី

ចំ្នួន ២ ២៩៩ រហស្ោរ នងិរល់សោងស្ោមុនចំ្ននួ ៨ ៦៤២ រហស្ោរ។ ជាលទ្ធែល មានរហស្ោរបាន

មរស វើបច្ចុបបនែភាពពយត្ម៌ាន ថត្រូប-ផរគនស្មាមម្ដ្មានចំ្នួន ២ ៥២២ រហស្ោរ (ពនធ  ំ១៩ ពនធម យម ១ ៧០៦ 

ពនធត្ូច្ ៧៩៧)។ រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្៣ី១ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ មានរហស្ោរស្ត្ូវបនរមរស វើបច្ចុបបនែភាពពយត្ម៌ាន ថត្

រូប-ផរគនស្មាមម្ដ្ចំ្នួន ៨ ៤១៧ រហស្ោរ (ពនធ  ំ៦៩៤ ពនធម យម ៥ ០៣៣ ពនធត្ូច្ ២ ៦៩០)  

o រស្មាប់រយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ សនេះ អរគនាយរដាឋ នពនធដារបានស វើរវនរមមស្រប់ស្បសភទ្សលើរហស្ោរររុប

បានចំ្នួន ២៨៧៤ ររណី មានស្បារ់ពនធចំ្នួន ៣ ២៤៤,៥០ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៨០១,១១ ោនដុ្ោៃ រ)។ 

ស្បរិនសបើសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែងុ ឆ្ែ ំ២០២១ ស ើញថ្នការស វើរវនរមម ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ រឺមានការ

សរើនសឡើងចំ្នួន ៥៣៧ ររណី (សរម ើនឹង ២៣%) និងមានស្បារ់ពនធសរើនសឡើង ចំ្នួន ១ ១២២,៥០ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណ ២៧៧,១៧ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៥២,៩០% 

o លទ្ធែលការងារស្រប់ស្រងស្បមូលបំណលុពនធ រស្មាប់រយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ បំណលុពនធស្បមូលបាន

មានចំ្នួន ២៣៧ ៣៥៥ ោនសរៀល (ស្បមាណជា ៥៨,៦១ ោនដុ្ោៃ រ) សបើសស្បៀបស ៀបរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែុង

ឆ្ែ ំ២០២១ មានចំ្នួន ២៧៥ ៨៤៩ ោនសរៀល រមឺានការថយចុ្េះច្ំនួន ៣៨ ៤៩៤ ោនសរៀល (ស្បមាណជា 

៩,៥០ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ១៣,៩៥% 

o លទ្ធែលការងារសដាេះស្សាយ វវិាទ្ ៖ រស្មាប់រយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ មានរំណុំឯរសារបណរ ឹងត្វា៉ារំពងុ

ដំ្សណើរការរែងុផខមានចំ្នួន ២៦៦ ររណី ផដ្លរែុងសនាេះបានទ្ទ្ួលពារយសរែ ើរំុថមីចំ្នួន ៦៨ ររណី និងរល់

សោងស្ោមុនមានចំ្នួន ១៩៨ ររណី។ ជាលទ្ធែល បានសដាេះស្សាយរំណុំឯរសារបណរ ឹងត្វា៉ា ចំ្ននួ ៤៤ 

ររណី មានស្បារ់ពនធ ១៧៨ ៣១១,៧០ោនសរៀល សស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ រឺមានការ

សរើនសឡើងចំ្នួន ៦ ររណី សហើយស្បារព់នធសរើនសឡើងចំ្នួន ១៦៧ ៦៥៨,៣៥ ោនសរៀល។ បំណលុពនធបានបង់

រែុង ៣ផខមានចំ្នួន ២ ៣០៦,៤២ ោនសរៀល សស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៣ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ថយចុ្េះច្ំនួន ២ 

៥៣៨,៧៣ ោនសរៀល។ រតិ្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី៣១ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ រំណុំឯរសារសៅរល់ចុ្ងស្ោររុបមាន

ចំ្នួន ២២២ឯរសារ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលរយ និងរដាឋ រររមពុជា 

o បានផររស្មួលលរខណៈវិនិច្ឆយយសស្ជ្ើរសររីហានិភយយរនៃេឹះរស្មាប់ស្ច្រស្រហម តាមរយៈលិខិត្ររ ីពកីារ

រំណត្់មុខរញ្ញ ទ្និំញែាុររែុងរុងផត្នយរ ផដ្លស្ត្ូវស្ត្តួ្ពិនិត្យរូបវនររស្មាប់អនុវត្ររែងុផខនីមួយៗ រស្មាប់ស្ត្ី-

មារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែនយយស្រុមហ ុនវិនិសោរនំាសច្ញ សៅសស្ៅ និងរែុងត្ំបន់សរដ្ឋរិច្ចពិសររ 

o បានសរៀបចំ្បសងកើត្ស្រុមការងារបសច្ចរសទ្ររណៈរមាម  កិារជាត្ិរិច្ចរស្មួលពាណិជ្ជរមម ផដ្លមានរមារភាព

ពីស្ររួង សាថ បយនពារព់យនធ នងិរភាពាណិជ្ជរមមរមពុជា 

o រំពងុដំ្សណើរការសាងរងអ់ោររដ្ឋបាលថមី នងិសហដាឋ រច្នារមយពនធសែែងៗ ច្ំនួន ០៥អងគភាព 



o រែុងស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ អរគនាយរដាឋ នរយនិងរដាឋ រររមពុជា (អររ) ស្បមូលចំ្ណូលបានចំ្នួន 

២,៤២៨.៦២ ប ៊ីោនសរៀល ឬសរម ើនឹង ៥៩៧.៥៦ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្ូវជាស្បមាណ ២៣.១៧% ម្ន

ផែនការរំណត្រ់ែុងច្ាប់ររ ីពហីិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២។ ទ្នាឹមសនេះ ត្ួសលខរត្ស់្តាសដាយរត្

នាោរជាត្ិមានចំ្ននួ ២,៣៧២.២៦ ប ៊ីោនសរៀល ឬសរម ើនងឹ ៥៨៣.៨១ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ស្ត្ូវជាស្បមាណ 

២២.៦៣% ម្នផែនការរំណត្់រែងុច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២។ សបើសស្បៀបស ៀបនងឹ

ស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លមានត្ួសលខ ២,៣៩៧.៧៣ ប ៊ីោនសរៀល ចំ្ណូលរត្ស់្តាសដាយរត្នាោរជាត្ិ

រែុងស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ថយច្ុេះ ២៥.៤៨ ប ៊ីោនសរៀល ស្ត្ូវជាស្បមាណ ១.០៦% 

-ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបចំ្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញរែុងស្ត្ីមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ និងឆ្ែ ំ២០២១ 

 

 

 

 

 

 

 

- ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធនងិអាររ រែុងស្ត្មីារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ នងិឆ្ែ ំ២០២១ 

 

 

 

 

 

 

o ពនធនិងអាររជាបនាុររបរ់រដ្ឋ ៖ រែុងស្តី្មារទី្១ ឆ្ែ ំ២០២២ ពនធនិងអាររជាបនាុររបរ់រដ្ឋមានចំ្នួន 

៣,៤២៩.៧១ ប ៊ីោនសរៀល សរើនសឡើង ៧១៥.០៤ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ២៦.៣៤% សស្បៀបស ៀបនឹងស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ

២០២១ ផដ្លមានត្ួសលខ ២,៧១៤.៦៧ ប ៊ីោនសរៀល រែុងសនាេះ  វិរយយវនិិសោរកាត្់សដ្រមានចំ្ននួ ១,៦៨៦ .

៧៣ ប ៊ីោនសរៀល ឬស្បមាណ ៤៩.១៨% ម្នពនធនិងអាររជាបនាុររបរ់រដ្ឋររុប សរើនសឡើង ៣១៧.៦០ ប ៊ីោន

សរៀល ឬ ២៣.២០% សស្បៀបស ៀបនឹងស្ត្ីមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លមានត្ួសលខ ១,៣៦៩.១២ ប ៊ីោនសរៀល។ 

 វិរយយវិនិសោរមិនផមនកាត្់សដ្រមានចំ្នួន ១,២៦៩.១២ ប ៊ីោនសរៀល ឬស្បមាណ ៣៧% ម្នពនធនងិអាររជា

បនាុររបរ់រដ្ឋររុប សរើនសឡើង ២៣៣.៧១ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ២២.៥៧% សស្បៀបស ៀបនឹងស្តី្មារទី្១ ឆ្ែ ំ

29.18%

42.16%

22.79%

4.25%
1.62%

គ្តី្មាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២២

27.40%

43.51%

22.82%

4.61% 1.65%
គ្តី្មាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២១

17.96%

0.56%

36.85%

38.86%

4.15%
1.62%

គ្តី្មាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២២

17.81%

0.40%

38.48%

37.38%

4.29%
1.65%

គ្តី្មាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២១

◼ទំ្និញច្ស្មុេះ  ◼ោនយនរនិងសស្រឿងច្ស្រ          ◼ែលិត្ែលសត្លរោិ      ◼សស្រឿងរំណង ់   ◼រម្ស្មសែែងៗ 

◼ពនធរយ  ◼អាររនំាសច្ញ   ◼អាររពិសររ     ◼អាររសលើត្ម្មៃបផនថម   ◼អាររបផនថមសលើែលិត្ែលសស្បងកាត្  ◼សែែងៗសទ្ៀត្ 



២០២១ ផដ្លមានត្ួសលខ ១,០៣៥.៤១ ប ៊ីោនសរៀល។ ទ្នាឹមសនេះ មុខរញ្ញ សែែងសទ្ៀត្ដូ្ច្ជា ស្ររួង-សាថ បយ

នរដ្ឋ អងគការ សាថ នទ្តូ្ នងិជ្នំួយបរសទ្រជាសដ្ើម មានចំ្ននួ ៤៧៣.៨៦ ឬស្បមាណ ១៣.៨២% ម្នពនធនងិ

អាររជាបនាុររបរ់រដ្ឋររុប សរើនសឡើង ១៦៣.៧៣ ប ៊ីោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៥២.៧៩% សស្បៀបស ៀបនឹងស្ត្មីារទ្ី

១ ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លមានត្ួសលខ ៣១០.១៣ ប ៊ីោនសរៀល។ ទ្ំហំររុបម្នស្បារព់នធនិងអាររជាបនាុររបរ់រដ្ឋ

មានស្បមាណ ១៤១.២២% ម្នចំ្ណូលពនធនិងអាររផដ្លស្បមូលបានរែុងស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ 

-ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបពនធនងិអាររជាបនាុររបររ់ដ្ឋរែងុស្ត្មីារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ នងិឆ្ែ ំ២០២១ 

 

 

 

 

 

 

 

o ទ្ំហពំាណិជ្ជរមម  

▪ ការនំាចូ្ល ទ្ំហពំាណិជ្ជរមមម្នការនំាចូ្លររុបសដាយមិនរាប់បញ្ចូលនវូការនំាចូ្លមារ រែុងស្ត្ីមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ

២០២២ មានត្ម្មៃររុបស្បមាណ ៦,១៦៤.៨១ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ សរើនសឡើងស្បមាណ ១,០៩៥.១៧ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ ២១.៦០% សបើសស្បៀបស ៀបនងឹស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លមានត្ួសលខ ៥,០៦៩.៦៣ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ 

▪ ការនំាសច្ញ៖ ទ្ំហពំាណិជ្ជរមមម្នការនំាសច្ញររុបរែងុស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ មានត្ម្មៃររុបស្បមាណ 

៥,៦៨១.០៣ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ (មិនរតិ្មារបរសទ្រ) សរើនសឡើងស្បមាណ ១,១៣១.៥២ ោនដុ្ោៃ រ

អាសមររិ ស្ត្ូវជា ២៤.៨៧% សបើសស្បៀបស ៀបនងឹស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លមានត្ួសលខ ៤,៥៤៩.៥២ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ 

o ការបស្តងាក បអំសពើរត្់សរច្ពនធ៖ រែុងស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ អររ បស្តងាក បបទ្សលមើររត្់សរច្ពនធបានចំ្ននួ ៨,៨

៣៤ ររណី រួមមាន ររណី  ំ១៨៧ និងររណីត្ូច្ ៨,៦៤៧។ សបើសស្បៀបស ៀបនងឹស្ត្មីារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្នួន

ររណីផដ្លបស្តងាក បបានរែងុស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ សរើនសឡើង ៣,២៩៧ ររណី ឬ ៥៩.៥៤%។ ទ្នាឹម

សនេះ អររ បានសដាេះស្សាយរណំត្់សហត្ុបទ្សលមើររួច្ចំ្នួន ៨,៧៣២ ររណី សដាយស្បមូលបានស្បារ់ពនធអាររ

និងពិនយយចំ្នួន ៣៥.៥៣ ប ៊ីោនសរៀល។ មុខទ្ំនិញសលមើររំខាន់ៗផដ្លបស្តងាក បបានរួមមាន ែលតិ្ែលសត្-

លរិោ ២៥,៩៦២ លីស្ត្, រថយនរ ១៤០ សស្រឿង (ច្ងកូត្សារ  ំ០៧ សស្រឿង), សទច្ស្រោនយនរ ៨,៤៦៨ សស្រឿង

, ទ្រូរយពាម្ដ្សាម ត្ហវូន ៣០០ សស្រឿង, សស្រឿងសអឡិច្ស្ត្នូិរ ២៦ សស្រឿង, ស្សាបរសទ្រ ២៥៨ សររ, សភរជ្ជៈ

ច្ស្មុេះ ២,៤១៩ សររ, សស្រឿងឧបសភារបរិសភារ ១៨០.១៤ សតាន, រមាភ ររំណង់ ៧៧.៨៥ សតាន, ទ្ំនិញសែែង

សទ្ៀត្ ២៨៣.៣៣ សតាន,សស្រឿងសញៀន ២០,៧៥២.៤០ ស្កាម, និងរូបិយបណណបរសទ្រ ២៨,០០០ ដុ្ោៃ រអា

សមរិរ 

 

50.43%
38.14%

11.42%
គ្តី្មាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២១

49.18%

37.00%

13.82%
គ្តី្មាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២២

 វិនិសោរកាត្់សដ្រ

 វិនិសោរមិនផមនកាត្់សដ្រ

សែែងៗសទ្ៀត្



២.១.២. ការសកៀរររច្ាិំ ូែ្ិនប្នសារសព្ើព្នធ នងិគ្រព្យេ្ងត្តរិដ្ឋ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពីស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រស្ពេះរីហនុ សដ្ើមបីចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្ម្មៃការសដាេះដូ្រទ្ីតំាងដី្១

រផនៃង របរ់មនាីរពយត្៌មានសខត្រស្ពេះរហីនុ ម្នស្ររួងពយត្ម៌ាន  

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រសរៀមរាប សដ្ើមបីចូ្លរួមចុ្េះពិនតិ្យ នងិវាយត្ម្មៃលរ់ស្រសពើរដ្ឋ ផដ្លរថ ិត្សៅសស្កាម 

ការស្រប់ស្រងរត្ស់្តារបរ់មនាីរររិរមម រកុាខ ស្បមាញ់និងសនសាទ្ សខត្រសរៀមរាប 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្ររពំង់រព ឺ សដ្ើមបីចូ្លរួមរែុងរណៈរមមការច្ស្មុេះចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្ម្មៃរសស្មាងសរែ ើ

រំុវិនិសោរែាររពំង់រព  ឺផដ្លមានទ្តំីាងរថតិ្សៅសខត្ររំពង់រព  ឺ

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រត្បងូ មុ  ំ សដ្ើមបីចូ្លរួមរែងុរណៈរមមការច្ស្មុេះចុ្េះពិនិត្យវាយត្ម្មៃសលើរសស្មាងសរែ ើរំុ

 វិនិសោរចំ្ណត្ជ្លោន (រពំង់ផែ)ត្បងូ មុ ំ សៅ ុំសខត្រត្បងូ មុ  ំ

 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅ សខត្ររណារ ល 

សដ្ើមបីចូ្លរួមរែុងរណៈរមមការច្ស្មុេះចុ្េះពិនិ

ត្យ និងរិរាវាយត្ម្មៃ និងស វើអាជ្ីវរមមរំពង់

ច្មៃងសកាេះសត្សជា-ររីរ ំ សៅស្រុរសរៀន-    

សាវ យ នងិរំពង់ច្មៃងរបា៉ាលសរឿង-ចុ្ងខាច់្

សៅសខត្ររណារ ល 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅ សខត្របាត្់ដំ្បង 

សដ្ើមបីចូ្លរួមរែុងរណៈរមមការច្ស្មុេះចុ្េះពិនិ

ត្យ វាយត្ម្មៃសលើរំសណើរំុវិនិសោរស វើអាជ្ី-    

វរមមភារីុែារថមី (១៣មររា) និងរំសណើរំុ

 វិនិសោរមណឌ លផបងផច្រែលសនសាទ្ (សយឿស្ត្ី) ស្រងុបាត្់ដំ្បង សខត្របាត្់ដំ្បង 

o បានបូរររុបរបាយការណ៍ភារីុស្រប់ស្បសភទ្ ស្បចំផខមររា ឆ្ែ ំ២០២១ របរ់រាជ្ធានី-សខត្រ ទ្ទូងំស្បសទ្រ 

o បានចុ្េះពិនិត្យរិរាស្សាវស្ជាវនិងស្បមូលពត្ម៌ានអពំកីារស វើអាជ្ីវរមមផរ៉ារំណង់ សៅភូមិសាស្តររស្រុររណារ ល 

រា ឹង សខត្ររណារ ល 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្ររណារ ល សដ្ើមបចុី្េះពិនតិ្យ រិរាស្សាវស្ជាវ និងស្បមូលពត្៌មានអំពកីារស វើអាជ្ីវរមម

ផរ៉ារំណង់ សៅស្រុររណារ លរា ឹង សខត្ររណារ ល 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលសាធារណៈ 

o បានសបើរែរល់បងាក ន់ម្ដ្បង់ស្បារ់ររុបចំ្នួន ៥៩ ៥៥៦  រាល រែុងសនាេះរស្មាប់ការសស្បើស្បារ់ស្បមូលចំ្ណូល

សៅរដ្ឋបាលថ្នែ រ់ជាត្ិចំ្នួន ៧ ៩២៣រាល នងិរដ្ឋបាលថ្នែ រស់ស្កាមជាត្ិចំ្នួន ៥១ ៦៣៣រាល 

o ការស្បមូលចំ្ណូលរែងុផខមររា ឆ្ែ ំ២០២២រសស្មច្បាន ៦៦ ០៧៣,៥ ោនសរៀល សរម ើនងឹ ៥,៥% ម្នច្ាប់

ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២២។ ចំ្សពាេះការស្បមូលចំ្ណូលស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ រសស្មច្បាន ១ ១៣៩ ៧០៣,៥ 

ោនសរៀល សរម ើនឹង ៨៤,៧% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

ស្បជ្ុំរណៈរមាម  កិារសោលនសោបាយសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុដ្ើមបីពភិារា សលើសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រដ ីពីការ

ស្រប់ស្រងច្ំណូលមិនផមនសារសពើពនធ សៅម្ថៃទ្ី២៨ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ 



o រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្៣ី១ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ របាយការណ៍ចំ្ណូលផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ របរ់ស្ររួង សាថ បយន ស្បមូល

បានចំ្នួន ២១ សៅខវេះច្ំននួ ១ 

o បានសច្ញលិខិត្ពិនិត្យបញ្ជ ររ់រ ីពីចំ្ននួទ្ឹរស្បារ់ចុ្េះរែុងរោរបស្ត្បង់ចំ្ណូលថវកិាជាត្ិ សដ្ើមបីទ្ទូត្់រងាវ ន់

របរ់ស្ររួងចំ្នួន៤ ផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររុបចំ្នួន ៥ ៦៣៦ ៤០៥ ០៨២ សរៀល  

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ១២០ រហវ.ស្បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី៤ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ ររ ីពកីារយររម្ស្ម

សរវាែរល់បណណចរ់វា៉ារស់ាងំរូវដី្-១៩ ពីមូលដាឋ នរុខាភិបាលឯរជ្ន សដាយស្ររួងរុខាភិបាល 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ១២១ រហវ.ស្បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី៤ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ ររ ីពីការផបងផច្រ

ចំ្ណូលពីសរវាែរល់បណណចរវ់ា៉ារស់ាងំរូវដី្-១៩ ពីមូលដាឋ នរុខាភិបាលឯរជ្ន សដាយស្ររួងរុខាភបិាល 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពីរហស្ោរសាធារណៈ 

o បានស វើរសស្មាងផែនការអាជ្ីវរមម០៣ឆ្ែ ំរំរឹលឆ្ែ ំ២០២២-២០២៤របរ់ នាោរអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ និងររិរមម 

o បានស វើរសស្មាងផែនការថវិការស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២រហស្ោរសាធារណៈរួមមានៈ  នាោរអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ 

និងររិរមម,អរគរនីរមពុជា, មនាីរពិសសា ន៍រំណង់ និងសាធារណការ 

o បានចូ្លរួមពិនតិ្យ នងិពភិារាសលើអនុស្រឹត្យររ ីពកីារបសងកើត្មជ្ឈមណឌ លជាត្ោំិពារមាតា និងទររជាស្រេឹះសាថ ន

សាធារណៈរដ្ឋបាលនិងស្បការររ ីពីការសស្បើអត្ិសររបានចុ្េះហត្ថសលខាសលើរំណត្់ទ្ុនស្ោដំ្បូងសៅ វិទ្ាសាថ ន

សរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរំរិត្ស្រមុការងារអនររស្ររួង 

o បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោររ ីពកីារស្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឃនភាពម្នការអនុវត្រស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពត៌្យមានស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយ

បញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្ររិដ្ឋនិងការសបើរវរគបណរុ េះបណារ លលមអិត្អំពសី្បពយនធ SARMIS ជ្ូនស្ររួង-សាថ បយន 

អងគភាពសាធារណៈស្បហារ់ស្បផហល  រដ្ឋបាល រាជ្ធានី សខត្រ ស្រងុ ស្រុរ និងនតី្ិបុរគលសាធារណៈ 

• ការស្រប់ស្រងបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានសរៀបចំ្ស្ពាងផែនការររមមភាពស វើបយណណរមមរិទ្ធិរស្មាប់ស្ររួង សាថ បយន មនាីរ រាជ្ធានី សខត្រ ស្រុងស្រុរ  ុ ំ

រងាក ត្់ នងិនីត្ិបុរគលសាធារណៈ 

o បានបំសពញបញ្ជ សបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររងនូវច្លនស្ទ្ពយ ផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ុឌ្សស្ទមខូច្រុណ- 

ភាពផដ្លស្ររួងរិច្ចការនារ ី សរែ ើរំុជ្ស្មេះសច្ញពីបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់មនាីររិច្ចការនារីសខត្រ

រត្នរិរ ី

o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យ និងវាយត្ម្មៃទ្ិនែនយយរាលដី្ស្បជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដី្សារសពើភណឌ

របរ់រដ្ឋ សដ្ើមបីសរែ ើរំុស វើអនសុ្បសោរ និងស្បទនរមមរិទ្ធិជ្នូស្បជាពលរដ្ឋផដ្លបានចូ្លកាន់កាប់ររ់សៅរែងុ

ភូមិសាស្តររ សខត្រស្រសច្េះ 

o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យនិងវាយត្ម្មៃជារ់ផររងនូវច្លនវត្ថុផដ្លស្រេឹះសាថ នអងគរ បានសរែ ើរំុជ្ស្មេះ

សច្ញពីបញ្ជ ីសារសពើភណឌ  ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋសៅសខត្រសរៀមរាប 

o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមស្បជ្ុំពិនតិ្យ និងវាយត្ម្មៃជារផ់ររងនូវស្ទ្ពយរមបត្រិចរ់ៗ ផដ្លសរែ ើរំុជ្ស្មេះ 

សច្ញពីបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់មនាីរររិរមម រកុាខ ស្បមាញ់ និងសនសាទ្ សខត្រមណឌ លរិរី នងិសខត្រ

រត្នរិរ ី



o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមស្បជ្ុំពិនតិ្យររណីរំសណើរំុជ្ស្មេះនូវអោរចរ់ៗផដ្លរថតិ្សៅរែងុបញ្ជសីារសពើ-

ភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់មនាីរទ្ំនារ់ទ្ំនងជាមួយរដ្ឋរភា-ស្ពឹទ្ធរភា និងអ ិការរិច្ចសខត្រឧត្ររមានជ្យយ មនារី

ររិរមម រកុាខ ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្សខត្រសរៀមរាប នងិមនាីររែងការដាឋ ននររបាលសខត្រសកាេះរុង 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូល-បំណលុមិនផមនសារសពើពនធតាមស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពត្ម៌ាន 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុមយត្សលខរូដ្ចំ្ណូលចំ្នួន ៥រូដ្ រែងុសនាេះរដូ្ចំ្ណូលពីកាត្ពវរិច្ច

ការុីណូ ច្ំនួន ២រូដ្ និងចំ្ណូលកាពវរិច្ចសឆ្ែ ត្ចំ្នួន ៣រដូ្ ជ្ូនស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុមយត្សលខរូដ្ចំ្ណូលចំ្នួន ៦រូដ្ រែងុសនាេះរដូ្ចំ្ណូលពីការជ្លួ

ចំ្នួន ១រូដ្ និងចំ្ណូលសែែងៗចំ្នួន ៥រូដ្ ជ្ូនស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នងិស្ររួងរងគមរិច្ច អត្ីត្យុទ្ធ

ជ្ន នងិយុវនតី្ិរមបទ 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែនយយ និងបានបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនមិនសារសពើពនធថ្នែ រជ់ាត្ឆិ្ែ ំ២០២១ (រិត្

ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី ០២ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២) ផដ្លមានចំ្នួន ១ ៧៥១ ២៤១,៦៧ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៨០,១១% ស ៀប

ច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២១  

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែនយយ    និងបានបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនមិនសារសពើពនធថ្នែ រជ់ាត្ឆិ្ែ ំ២០២២ (រិត្

ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី១៦ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២) ផដ្លមានចំ្នួន  ៥៣ ៤១៩,៣៩ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ២,៧៧% ស ៀបច្ាប់

ឆ្ែ ំ២០២២ 

o បានចុ្េះបំសពញសបរររមមសៅសខត្រឧត្ដរមានជ្យយ, សខត្ររំពង ់ំ, សខត្រសរៀមរាប, សខត្រស្រសច្េះ និងសខត្ររា ឹង-

ផស្ត្ង សដ្ើមបីចូ្លរួមពិនតិ្យ និងតាមដានសាថ នភាពស្រូវអងករជាមួយត្ំណាងស្រុមហ ុនមួយ។ 

២.២. ការបសងកើនគ្បេិរធភាព្ និងភាព្េយកតិេិរធនិនការគ្រប់គ្រងច្ាំណា សាធារិៈ 

 ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នថវកិា និងអរគនាយរដាឋ នរហស្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ិ និងស្រប់ស្រងបំណលុ

អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ ិ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ និងអរគនាយរដាឋ នហិរញ្ញវត្ថថុ្នែ រ់សស្កាមជាត្។ិ អរគនាយរដាឋ ន

ថវិកាមានសបររមមរែងុការស្រប់ស្រងថវកិាជាត្ិហរិញ្ញបបទនរហស្បត្ិបត្រកិារ និងបំណលុរដ្ឋរែុងសោលសៅធានាឱ្យមានការផបងផច្រ

 នធានថវកិារដ្ឋស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព រយរករិទ្ធភិាព នងិចី្រភាព5។ រីឯ អរគនាយរដាឋ នរហស្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ ិនងិស្រប់ស្រង

បំណលុ បំសពញសបរររមមរំខាន ់ សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញបបទនរហស្បត្ិបត្រិការ និងបំណុលរដ្ឋស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព 

រយរករិទ្ធិភាព និងចី្រភាព6។ អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ មានសបរររមមរំខានស់លើ ១. ជាសបឡាររ និងរណសនយយររសាធារណៈ

របរ់រាជ្រដាឋ ភិបាល ២.ស្រប់ស្រងស្បារ់ការ់របរ់រដ្ឋ និងរណនីពិសរររបរ់រត្នាោរ ៣. សរៀបចំ្សោលការណ៍និងបទ្បញ្ជ រណសនយយ

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

ទ្ិរនិងតាមដានការអនុវត្រសោលនសោបាយហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិបំណលុសាធារណៈ ៧.រហការជាមួយធានាោរជាត្ិម្នរមពុជា រែុងការ

អនុវត្រសោលនសោបាយរូបិយវត្ថុ ៨.រសាងសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រស្មាប់ទ្ទូត្់ថវកិាស្បចំឆ្ែ ំ7។ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ 

មានសបរររមមរំខាន ់សលើការស្រប់ស្រងលទ្ធរមមសាធារណៈ សៅរែងុស្ពេះរាជាណាច្ស្ររមពុជា។ រស្មាប់អរគនាយរដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុថ្នែ រ់

 
5 មាស្តា ១៨ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

6 មាស្តា ៤ ម្នស្បការសលខ៦៦៦ ច្ុេះម្ថៃទ្ី០៨ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០១៦ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅនាយរដាឋ ន និងអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្ អរគនាយរដាឋ នរហស្បតិ្បត្រិការអនររ

ជាតិ្ និងស្រប់ស្រងបំណុល ម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

7 មាស្តា ៤៤ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ



សស្កាមជាត្ិ បំសពញសបរររមមសលើការស្រប់ស្រង និងការវិភាជ្ថវិកាថ្នែ រ់ជាត្ិ និងថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិរែុងស្បសទ្ររមពុជា។ អងគភាពភាពជាម្ដ្

រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្នរ៏ស្ត្ូវបានអនុវត្ររែុងផែែរសនេះែងផដ្រ។ អងគភាពសនេះជ្ំរុញ រស្មបរស្មួល និងស្រប់ស្រងរសស្មាង តាមយនរការភាព

ជាម្ដ្រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្ន។ជាលទ្ធែលអរគនាយរដាឋ ន នងិអងគភាពបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖  

២.២.១. ការគ្រប់គ្រង និងការអន វត្តថវសកា 

• ការសរៀបចំ្ថវិកា 

o បានច្ងស្រងឯរសារច្ាប់ររ ីពហីិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២  

o បានជ្បួរមាភ រជាមួយទ្សី្បឹរាបសច្ចរសទ្រអំពកីារសរៀបចំ្ និងអនុវត្រថវិកាផដ្លសឆ្ៃើយត្បនងឹបញ្ហ សយនឌ្យរ របរ់

ស្រុមការងារស្ររួងរិច្ចការនារ ី និងទ្ីស្បឹរាបសច្ចរសទ្រ ជាមួយស្រុមការងារបស្តញ្ជ បសយនឌ្យរស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងស្រុមការងាររណៈរមាម  ិកាដឹ្រនំាការងារផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

o បានស្បជ្ុំពភិារា ររពីីរសស្មាងរិរា

ស្សាវស្ជាវសលើស្បធានបទ្ (១) ការវាយ

ត្ម្មៃលទ្ធែលម្នការអនុវត្ររមមវិ ីឧបត្ថមភ

សាច់្ស្បារ់សស្កាយសពលបិទ្ខាប់ ម្ន

ស្ពឹត្រកិារណ៍ ២០ រុមភៈ ២០២១ (២) ការ

វាយត្ម្មៃរយៈសពលមួយឆ្ែ ំ  (៣) ការវាយ

ត្ម្មៃែលប៉ាេះពាល់ម្នរមមវ ិីឧបត្ថមភសាច់្

ស្បារ់ជ្ូនស្រសួារស្រីស្រ និងងាយរងសស្ោេះ 

រែុងអំឡុងសពលស្បយុទ្ធនឹងជ្ងំរឺូវដី្-១៩ 

o បានពិនតិ្យ និងែរល់សោបល់សលើសរច្ររី

ស្ពាងអនុរែរណៈសោរយលម់្នជ្ំនួយ

បសច្ចរសទ្ររបរ់ United Nations Capa

city Development Fund  

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពភិារាសលើរំសណើ

រំុពិនិត្យ និងែរល់សោបល់សលើការស វើ

 វិសសា នរមមអនុស្រតឹ្យសលខ៧០ ររ ីពីការសរៀបចំ្និងការស្បស្ពតឹ្រសៅរបរ់ស្ររួងផែនការ 

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពភិារា សលើសរច្ររីស្ពាងចុ្ងសស្កាយស្របខយណឌ លទ្ធែល សស្កាមរិច្ចស្ពមសស្ពៀងហិរញ្ញបបទន

ឥត្រំណងឆ្ែ ំ២០២២-២០២៥ រវាងរាជ្រដាឋ ភិបាលរមពុជានិងរហភាពអរឺ៉ាុបរបរ់រណៈរមាម  ិកាដឹ្រនំាការងារ

ផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

o បានចូ្លរួមជារមារភាពសដ្ើមបីស វើជារមាជ្ិរស្រុមការងារបសច្ចរសទ្រអនររស្ររួង រស្មាប់ស វើការរិរាសលើ

សោលការណ៍ និងរំណត្ជ់្សស្មើរជារ់ោរ់មួយច្ំននួរែងុការសដាេះស្សាយបញ្ហ ស្បឈ្មនានាពារព់យនធនឹងកាស្រប់- 

ស្រង និងសស្បើស្បារ់រញ្ជប់ថវកិារបរ់ការិោលយយអប់រំ យវុជ្ន និងរីឡាម្នរដ្ឋបាលស្រងុស្រុរខណឌ ម្នរណៈ-       

រមាម  ិការជាត្ិរស្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមផបបស្បជា ិបសត្យយសៅថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

 

សរៀវសៅថវកិារសងខបឆ្ែ ំ២០២២ 



• ការអនុវត្រថវិកា 

o ចំ្ណាយច្រនរ 

▪ ពិនិត្យ នងិសដាេះស្សាយនូវរាលរំ់ណូមពររបរ់ស្ររួង សាថ បយន សលើការរស្មួលនីត្ិវ ិីចំ្ណាយ នងិពិនិត្យ

សាថ នភាពចំ្ណាយរបរ់ស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល សដ្ើមបធីានាថ្នការវិភាជ្ឥណទនថវកិា មានរម ម៌ 

និងឈានសៅកាត្់បនថយបនាុរថវិកាផដ្លឧបត្ថមភពីរដ្ឋ 

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

ស្បសទ្រស្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ រជ់ាត្ិ និងថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិនិង ស្បការសលខ០៩៩ រហវ.ស្បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី២៥ ផខ

មររា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីវិធាននិងនីត្ិវិ អីនុវត្រស្បារ់សបរររមមសៅរែុង និងសស្ៅស្បសទ្ររស្មាប់រដ្ឋបាល

ថ្នែ រជ់ាត្ ិស្ត្ូវបានដារឱ់្យអនុវត្រ 

▪ បានស្បជ្ុំពភិារាសលើសរច្ររីស្ពាងររពីីអត្ិសរររបរ់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល 

▪ បានពិនតិ្យនិងែរល់សោបល់សលើរំសណើរំុសោលការណ៍ធានាចំ្ណាយរបរ់ស្ររួងសាថ បយនចំ្នួន ៣៩ រួម

ទងំស្បារ់ឧបត្ថមភ នរបរ់ស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល ឱ្យស្របតាមបរិបទ្ FMIS 

o ចំ្ណាយវិនិសោរ 

▪ បានែរលធ់ានាចំ្ណាយថវកិាជ្ពំរូ ២១ (រសស្មាងវិនិសោរតា ល់) ចំ្នួន ១ ២៤០ ៤០៩ ោនសរៀល ស្ត្ូវនឹង

ចំ្នួន ៦៦រសស្មាង ស្បមាណ ៣៩% ម្នឥណទនសដាយច្ាប់ស ៀបសៅនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ សៅរែងុឆ្ែ ំ ២០២១ រឺ

ទបជាង ១,៦%។ សដាយផឡរ ជ្ំពូរ ៦១ (ការងារជ្ួរជ្ុលនិងផថទ)ំ ចំ្នួន ២៤៣ ២១០ ោនសរៀល ស្ត្ូវនងឹ

ចំ្នួន ១៤៨រសស្មាង ស្បមាណ ៥២,៨% ម្នឥណទនសដាយច្ាប់ស ៀបសៅនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  រែុងឆ្ែ ំ២០២១ 

រឺខពរ់ជាង ៩,៥% 

▪ បានែរលថ់វកិាបុសរស្បទន ជ្ំពរូ២១(រសស្មាងវនិិសោរតា ល់)ររុបចំ្នួន៦៤រសស្មាង នងិជ្ពំរូ ៦១ (ការងារ

ជ្ួរជ្ុលនិងផថទ)ំ ររុបចំ្នួន ១៤៨ រសស្មាង  

▪ បានសបើរែរល់ (ទ្ូទត្់ថវិកា)ជ្ពំូរ ២១ (រសស្មាងវិនិសោរតា ល់)ររុបចំ្នួន ១ ១៤៤ ៣៤៩  ោនសរៀល ស្ត្ូវ

នឹង ១៥២ រសស្មាង ស្បមាណ ៣៦% ម្នឥណទនសដាយច្ាប់ស ៀបសៅនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែងុឆ្ែ ំ២០២១ រឺ

ខពរ់ជាង ២,៣% នងិជ្ពំូរ ៦១ (ការងារជ្ួរជ្ុលនិងផថទ)ំ ររបុចំ្នួន ១៥ ៤៥៩ោនសរៀល ស្បមាណ ៣,៤% 

ម្នឥណទនសដាយច្ាប់ស ៀបសៅនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  រែុងឆ្ែ ំ២០២១ រឺខពរ់ជាង ១,៨%។ 

២.២.២. ការគ្រប់គ្រងច្ាំណា សាធារិៈ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថ្នែ រ់ជាតិ្ 

o បានពិនតិ្យនិងែរល់ទ្ិដាឋ ការសលើឯរសារសដ្ញម្ថៃចំ្នួន  ៨១រសស្មាង និងបានចូ្លរួមស្បជ្ុំច្រចម្ថៃចំ្នួន ១៣៨ 

រសស្មាង 

o បានចូ្លរួមស្បជ្ុំសបើរឯរសារសដ្ញម្ថៃ (សលើរិទ្ិធ)ចំ្នួន ២១រសស្មាង និងបានចូ្លរួមពិសស្ោេះម្ថៃ និងរាង់ត្ម្មៃ 

(សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ១៦៦រសស្មាង 

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យសលើឯរសាររចិ្ចរនាចំ្នួន ៧០ រសស្មាង នងិបានស្បរលរ់ិច្ចរនាចំ្នួន ១៥ រសស្មាង ស្ពមទងំ

បានពិនតិ្យការសរែ ើរំុសោលការណ៍អនុវត្ររិច្ចលទ្ធរមមសដាយផឡរ ៣៩ រសស្មាង 



o បានចូ្លរួមស្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្ម្មៃលទ្ធែលការងារ បញ្ចប់រុពលភាព ស្បរល់-ទ្ទ្លួ ទ្ំនិញ រំណង់ និងសរវារមម 

(សលើរិទ្ិធ) ចំ្នួន ២៨០រសស្មាង នងិ (សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ៩៨រសស្មាង 

o ថ្នែ រ់ដឹ្រនំាស្ររួងបានអនុមយត្ផែនការលទ្ធរមមផរត្ស្មូវររុបចំ្នួន២៣ រែងុសនាេះរួមមានស្ររួងសាថ បយនររុប

ចំ្នួន ០២ រាជ្ធានី-សខត្រររុបចំ្នួន ២០ និងស្រឹេះសាថ នររុបចំ្នួន១ 

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យរិច្ចលទ្ធរមមតាមសស្កាយចំ្ននួ១២ សាថ បយនអនុវត្រលទ្ធរមម  និង៥៧ អងគភាពថវិកា 

o បាននងិរពំុងស វើការស្ត្តួ្ពិនតិ្យរិច្ចលទ្ធរមមតាមសស្កាយសៅស្ររួងសាថ បយនចំ្នួន០៣រសឺ្ររួងររិរមមរុកាខ ស្បមាញ់ 

និងសនសាទ្ ស្ររួងពយត្ម៌ាន និងស្រុមស្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា និងការោិលយយអ កិាររិច្ច និងសដាេះស្សាយវិវាទ្

លទ្ធរមម រំពងុស វើការស្ត្ួត្ពិនតិ្យរិច្ចលទ្ធរមមតាមសស្កាយចំ្ននួ០១សាថ បយន រឺខណឌ ផស្ពរសនែ  

o ការច្ុេះរិច្ចស្ពមសស្ពៀង ៖រិត្ចប់ពីផខមររា ដ្លផ់ខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ 

▪ ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង ៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៣រសស្មាង មានទ្ឹរស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន 

២៩,៧១ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ  ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាមៈ 

❖ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ២ រសស្មាង មានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន 

៦,៨០ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ   

❖ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្វភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ១ រសស្មាង មានទ្ឹរស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន 

២២,៩១ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ   

▪ ឥណទនរមបទន៖បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន២រសស្មាង ផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន២៥៩,៤៧ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ រមមូលនងឹ ១៨៦,៦៥ ោនសអរសដ្ផអ រ សរម ើនឹង ១១,៦៧% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ  ំ 

(១ ៦០០ោន សអរសដ្ផអ រ)  ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាមៈ 

❖ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ១រសស្មាង រឺរសស្មាងោំស្ទ្បនាា ន់ការចរ់វា៉ារ់

សាងំបងាក រជ្ំងរឺូវដី្-១៩ មានទ្រឹស្បារ់ចំ្នួន ៩៥ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬរមមូលនងឹ ៦៨,៣៤ ោន

សអរសដ្ផអ រ  ហរិញ្ញបបទនពី នាោរអភិវឌ្ឍនអ៍ារីុ 

❖ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្វភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ១រសស្មាង រឺរិច្ចស្ពមសស្ពៀងឥណទនរមប-

ទនរស្មាប់រមមវ ិីោំស្ទ្ការសឆ្ៃើយត្បបនាា ន់សៅនឹងវិបត្រិម្នជ្ំងរឺូវដី្-១៩ ដំ្ណារ់កាលទ្២ី មាន

ទ្ឹរស្បារ់ចំ្នួន ២០ ០០០ ោនសយ៉ាន ឬរមមូលនងឹ ១៦៤,៤៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬរម-

មូលនឹង១១៨,៣១ោនសអរសដ្ផអ រ ហរិញ្ញបបទនពីទ្ភីាែ រ់ងាររហស្បត្ិបត្ិរការអនររជាត្ិម្ន

ស្បសទ្រជ្ប៉ាុន 

o បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួន ៥១៤,៣៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ ស្បមាណ  ២ ០១៤,៣៥ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង 

២៨,៤៤% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ រួមមាន៖ 

▪ ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង ៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ២៤,៦៤ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ 

ស្បមាណ ៩៩,៩៧ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ១១,៤១% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ  

▪ ឥណទនរមបទន៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ៤៨៩,៧៣ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ ស្បមាណ 

១ ៩១៤,៣៩ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៣០,៨៥% ម្នផែនការស្បចំឆ្ែ ំ  



▪ ចំ្ណូល-ចំ្ណាយហិរញ្ញបបទនសស្ៅស្បសទ្រ (ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង និងឥណទនរមបទនផដ្លពុំឆ្ៃង

កាត្់អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ)៖ អនុវត្របានចំ្នួន ២៩៤,០២ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ ស្បមាណ១ 

១២១,៩១ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ១៩,៣០% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ (៥ ៨១៣ ៤៨៤ោនសរៀល) 

o ស្របខណឌ ស្រប់ស្រងបំណលុ  

▪ បានទ្ូទត្់សរវាបំណលុជ្ូនម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ររុបចំ្នួន ៧៨៨,៣៨ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ១៩៣,៨៦ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ៣៧,១២% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២២ 

▪ បានស្បមូលចំ្ណូលសរវាបំណលុពីឥណទយរិររុបចំ្ននួ ៥១,០៨ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ១២,៥៨ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមររិសរម ើនងឹ១៩,៧២% ម្នច្ាប់ហរិញ្ញវត្ថសុ្បចំឆ្ែ ំ២០២២  

o រនែិ ិបំណលុ តាមការបា៉ា ន់សាម ន សដាយរិត្បញ្ចូលទងំបំណលុមរត្ររំពុងច្រចសដាេះស្សាយ រិត្ស្ត្ឹមដំ្ណាច់្ផខ

មីនា ឆ្ែ ំ២០២២ រមពុជាមានរនែិ ិបំណលុសាធារណៈររុបចំ្ននួស្បមាណ ៩ ៨៧៤,០១ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ផដ្ល

រុទ្ធផត្ជាបំណលុសាធារណៈសស្ៅស្បសទ្រ (បំណលុសាធារណៈរែុងស្បសទ្រ ស្ត្ូវបានទ្ូទត្់បញ្ចប់កាលពីម្ថៃទ្ី១១ 

ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២០)។ ផែអរតាមលទ្ធែលបឋមម្នការវិភារចី្រភាពបំណលុបងាហ ញថ្ន, សបើសទេះជាសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា

រំពុងទ្ទ្ួលរងនូវែលប៉ាេះពាល់ពីការ ររីរាលដាលម្នជ្ំងឺរូវដី្-១៩ ររីរ៏សាថ នភាពបំណលុសាធារណៈសៅផត្បនរររា

បាននូវ ‹ចី្រភាព› និង  ‹ហានិភយយរស្មិត្ទប› ដ្ផដ្ល 

o បានសរៀបចំ្រិកាខ សាោពិសស្ោេះសោបល់ររ ីពីសរច្ររីស្ពាងរបាយការណ៍ររ ីពីការវាយត្ម្មៃចំ្ណាយសាធារណៈ និង

រណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ រស្មាប់រដ្ឋបាលរាជាធានីភែំសពញសដ្ើមបីឱ្យរបាយការណ៍សនេះមាន

ភាពស្រប់ស្ជ្ុងសស្ជាយ និងរុណភាព 

o ស្បជ្ុំពិភារាអពំីការដារ់ឱ្យអនុវត្រស្បពយនធស្រប់ស្រងឯរសារឌ្ីជ្ថីល ជ្ំនានទ្ី១ ដ្ល់រដ្ឋបាលស្រុរ និង រដ្ឋបាល ុ ំ

រែុងសោលសៅជ្ួយពសនៃឿនដ្ល់ការអនុវត្រចំ្ណូល ចំ្ណាយថវិការបរ់រដ្ឋបាលស្រុរ និងរដ្ឋបាល ុំ 

o សរៀបចំ្ស្បជ្ុំពិភារាសលើសរច្ររីស្ពាងស្បការ ររ ីពីការដារ់សោលការណ៍ផណនំាររ ីពីរិច្ចបញ្ជ ិការណសនយយម្នស្ទ្ពយ

ររមមរយៈសពលផវង  

o សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំរស្មិត្បសច្ចរសទ្រសដ្ើមបីពិភារាសលើមុខរញ្ញ ចំ្ណាយតាមនីត្ិវិ ីថមមី្នការសបើរែរល់សបៀវត្ែ និងចំ្- 

ណាយបនាុរបុរគលិរសែែងៗរស្មាប់ស្ររួង សាថ បយនចំ្នួន១០ (ចុ្ងសស្កាយ) 

o ស្បជ្ុំពិភារាសលើនីត្ិវិ មី្នការរត្់ស្តាតាមដានចំ្ណូលពីសរវាសទ្រច្រណ៍ត្ំបន់ចុ្ងស ែ ៀរ ស្រុងសរៀមរាប ផដ្ល

ស្ត្ូវស្បមូលសដាយស្រឹេះសាថ នអងគរ 

o បានសរៀបចំ្វរគបណរុ េះបណារ លររ ីពីរិច្ចបញ្ជ ិការណសនយយរជ្ជសទ្យយបុសរស្បទន រស្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ ិ

ចំ្នួន៣ស្ពឹរ ជ្ូនដ្ល់រណសនយយរររត្នាោររាជ្ធានី សខត្រ សដ្ើមបីសស្ត្ៀមខៃួនរែុងការបណរុ េះបណារ លបនរ 

o ស្បជ្ុំជាមួយស្រឹេះសាថ នអាជាញ  រជាត្ិរំបូរម្ស្ពរុរ សលើការផរត្ស្មូវបញ្ជ ីរជ្ជសទ្យយបុសរស្បទនឆ្ែ ំ២០២១ សារលវិទ្ា-

លយយ វិទ្ាសាស្តរររុខាភិបាលនិងស្រឹេះសាថ នអងគរ សលើការផរត្ស្មូវបញ្ជ ី និងរបាយការណ៍រណសនយយទ្សូៅឆ្ែ ំ២០២១ 

o រិត្មរដ្ល់ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ ទ្ទ្ួលបានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបរ់ស្រឹេះសាថ នឆ្ែ ំ

២០២១ ចំ្នួន២៧ និងបានបូរររុបជាបសណរ ើរ 

o សច្ញលិខិត្ផណនំារំលឹរអំពីនីត្ិវ ិីជ្ស្មេះសែារអត្ិសររ ឆ្ែ ំ២០២១ របរ់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល 



o ពិនិត្យ និងែរល់សោបល់សលើសរច្ររីស្ពាងអនុរែរណៈម្នការសោរយល់ោែ  ររ ីពីការសស្បើស្បារ់សរវារមម នាោរ

រស្មាប់ស្បត្ិបត្រិការចំ្ណូលពនធដារ រវាង ររហវ និង នាោររមពុជាសាធារណៈភីអិលរីុ និង នាោរវឌ្ឍនៈ 

o បានបណរុ េះបណារ លដ្ល់មស្តនរីបសងាគ លម្នស្ររួង-សាថ បយន ទងំ៣៧ សលើការស វើផែនការនិងពាររណ៍សាច់្ស្បារ់ និង

រសបៀបបញ្ចូលទ្ិនែយយការស្រប់ស្រងសាច់្ស្បារ់តាមស្បពយនធ Web Based Application 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o ដារ់ឱ្យអនុវត្រ និងចុ្េះែែពវែាយសារាច្រផណនំាអនុវត្រច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថឆុ្ែ ំ២០២២ សៅរដ្ឋបាលរាជ្ធាន ី សខត្រ

ទងំ២៥ 

o សបាេះែាយអាណត្រិឧបត្ថមភត្លុយភាពថវិកាស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ជ្នូរដ្ឋបាលរាជ្ធានី សខត្រ 

o សបាេះែាយអាណត្រិសែារ នធានថវិកាជាត្សិ្បចំស្ត្ី

មារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ជ្នូមូលនិ ិស្រុង ស្រុរ និងរដ្ឋ

បាលស្រុង ស្រុរ មូលនិ ិ ុំ រងាក ត្ ់

o សបាេះែាយអាណត្រិសែារ នធានបផនថមពីថវិកាថ្នែ រ់

ជាត្ិរស្មាប់ស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ជ្ូនរដ្ឋបាល ុ ំ

រងាក ត្់ រស្មាប់ចំ្ណាយអភិវឌ្ឍន៍មលូដាឋ ន 

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនជ្នូរដ្ឋបាលស្រងុ 

ស្រុរធានាសដាយស្បភព ៤%ម្នចំ្ណូលសារសពើពនធ

រដ្ឋបាលសខត្រ 

o  វិភាជ្ន៍ នធានបផនថមជ្នូរដ្ឋបាល ុំ រងាក ត្់ ធានា

សដាយស្បភព ៤.៥% ម្នចំ្ណូលសារសពើពនធរដ្ឋបាលរាជ្ធាន ីសខត្រ 

o ចុ្េះរិរាដំ្សណើការលទ្ធរមម ុ ំរងាក ត្់ សៅសខត្ររណារ ល, រងាក ត្់តាសមម ,  ុំសកាេះ ំ, សៅសខត្ររពំង់រព ឺ, រងាក ត្ ់  

រការ  ំនិង ុំស្ត្ពំាងរង 

o ចុ្េះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពរសស្មាង អនុវត្រសស្កាមរូបភាពសាងរងមុ់ន និងទ្ូទត្់ជាសស្កាយ សៅសខត្ររំពង់រព ឺ, សខត្រ

សរៀមរាប, សខត្ររពំង់ ំ, និងសខត្រត្បងូ មុ  ំ

o សបាេះែាយអាណត្រិសែារ នធានបផនថមពីថវិកាថ្នែ រ់ជាត្ិរស្មាប់ស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ជ្នូរដ្ឋបាល ុំ រងាក ត្ ់

រស្មាប់ចំ្ណាយអភិវឌ្ឍន៍មលូដាឋ ន 

o ចូ្លរួមរិកាខ សាោបណរុ េះបណារ លររ ីពីនីត្ិវ ិីរួមរស្មាប់ការស្រប់ស្រងរសស្មាង ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុរសស្មាង 

និងការស្រប់ស្រងរិច្ចលទ្ធរមម សស្កាមរសស្មាង/រមមវ ិហីិរញ្ញបបទនរហស្បត្ិបត្រកិារពីម្ដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ 

o ចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំរស្មិត្បសច្ចរសទ្រជាមួយស្ររួងមហាម្ែា និងស្ររួងសាធារណៈការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន ពិនិត្យ និង

ពិភារាស្បមូលធាត្ុច្លូ បផនថមទរ់ទ្ិននឹងការសែារស្បពយនធស្រប់ស្រង និងការស្បមូលចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈ

របរ់ស្ររួងសាធារណៈនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន សៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ រស្មាប់សរច្ររសី្ពាង “ស្បការររ ីពីសោល

ការណ៍ និងនីត្ិវ ិីរស្មាប់ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ រែុងលរខខណឌ ម្នការសែារមុខងារចំ្សពាេះ

ចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈ ចំ្ណូលពីការតរពនិយយនងិការដារ់ទ្ណឌ រមម នងិរែងុលរខខណឌ ម្នការផច្ររផំលរ

ស្បជ្ុំពិភារាររ ីពី ទ្រែនាទនម្នស្របខណឌ ថវិការយៈសពលម យមរស្មាប់ថវិការដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាតិ្ 



ចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈនិងចំ្ណូលពីការចត្់ផច្ងស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ ពីរដ្ឋបាលថ្នែ រជ់ាត្ិសៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នែ រ់

សស្កាមជាត្”ិ។ 

២.២.៣. ការគ្រប់គ្រង នតការភាព្ជានដ្ររូវាងរដ្ឋ នងិឯកជន 

• ផែែរសោលនសោបាយ និងស្រប់ស្រងចំ្សណេះដឹ្ង 

o បានបញ្ចប់ការស្ត្ួត្ពិនតិ្យសលើការបរផស្បច្ាប់ររពីី ភ.រ.ជ្. និងបានរំពងុបនរនីត្ិវិ ពីារ់ពយនធនឹងការសបាេះពុមព

ច្ាប់ររ ីពី ភ.រ.ជ្. ស្ពមទងំបានរំពងុបនរបនរនីត្ិវិ ពីារព់យនធនឹងរិកាខ សាោែែពវែាយច្ាប់ររ ីពី ភ.រ.ជ្. 

o បានបនរផររស្មួសលើសរច្ររសី្ពាងនីត្ិវ ិីស្រប់ស្រងស្បត្ិបត្រកិាររស្មាប់រសស្មាងភាពជាម្ដ្ររូវាងរដ្ឋ និងឯរជ្ន

ភារ១  ររពីីសោលនសោបាយ និងនីត្ិវ ិ ី

o បានបនរផររស្មួលសលើសរច្ររសី្ពាងនីត្ិវ ិី ភារ៣ ររ ីពលីទ្ធរមមរសស្មាង ភ.រ.ជ្.  សស្ោងសរែ ើរំុសោលការណ៍ ស វើ

ការពិសស្ោេះសោបល ់

o បនររហការជាមួយទ្សី្បឹរាសដ្ើមបីស វើការផររស្មួលសលើសរច្ររីស្ពាងនីត្ិវ ិីស្រប់ស្រងស្បត្ិបត្រិការរស្មាប់រសស្មាង 

ភ.រ.ជ្ ភារ១, ភារ២ និង ភារ៣ 

o បាននងិរពំុងសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងផែនការអភិវឌ្ឍ នធានមនុរែ នងិសាថ បយនរស្មាប់យនរការ PPP 

• រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-បាវិត្៖បានចូ្លរមួពិនិត្យ នងិផររស្មួលរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពររពីីការ

រិរារមិទ្ធិលទ្ធភាពរសស្មាងសាងរង់ែៃូវសលបឿនសលឿនត្ភាជ ប់ ពរីាជ្ធានីភែំសពញសៅបាវិត្អនុវត្រសដាយស្រុមហ ុនវិនិ-

សោរ China Railway International Group 

• រសស្មាងស្បពយនធធារាសាស្តររ ម្ស្ពរបារ៖ 

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំជាមួយស្រមុការងារ CAVAC សដ្ើមបីពភិារាសលើវឌ្ឍនភាពម្នការសរៀបចំ្រសស្មាងនិងជ្ំហាន

បនាា ប់ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រិច្ចស្បជ្ុំជាមួយស្រុមការងារ CAVAC សដ្ើមបីពភិារាសលើវឌ្ឍនភាពម្នការសរៀបចំ្រសស្មាង 

និងជ្ំហានបនាា ប់ 

• រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណឌ លភយររុភាររមមស្រុងស្ពេះរីហនុ៖ បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុជំាមួយស្ររួង-សាថ បយនពារព់យនធ

សដ្ើមបីពិនិត្យ និងពភិារាសលើសរច្ររីស្ពាង FASA របរ់ស្រុមស្បឹរាស្បត្ិបត្រកិារ IFC 

• រសស្មាងភររុភាររមមផខែច្ងាវ រឃ់្ៃ ងំស្ត្ជារ់៖ បានសរៀបចំ្ស្បជ្ុំពិភារាសលើររណីរំសណើសរៀបចំ្អភិវឌ្ឍន៍រសស្មាងភររុ-

ភាររមមផខែច្ងាវ រឃ់្ៃ ងំស្ត្ជារ់សៅរមពុជា  

• រសស្មាង E-bus សខត្រសរៀមរាប៖ 

o បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុជំាមួយស្ររួង-សាថ បយនពារព់យនធសដ្ើមបីពភិារាសលើការសរៀបចំ្អភិវឌ្ឍនរ៍សស្មាង E-bus សខត្រ

សរៀមរាប 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពរីចិ្ចស្បជ្ុំជាមួយស្ររួង-សាថ បយនពារព់យនធ សដ្ើមបីពភិារាសលើការសរៀបចំ្អភិវឌ្ឍន៍

រសស្មាង E-bus សខត្រសរៀមរាប។ 

២.៣. ការផ្ដែស់េវាគាំគ្ររសូៅ និងរិសន យភាព្កនុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារិៈ   

ចំ្ណចុ្២.៣.១ ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវ សដាយអរគសលខា ិការដាឋ នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុអរគនាយរដាឋ ន

សដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍  វិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងសលខា ិការដាឋ នស្រុមស្បឹរានីត្ិរមម។ អរគ-



សលខា ិការដាឋ ន មានសបរររមមរំខាន់ៗសលើ ១.ការែដល់សរវាោំស្ទ្រស្មាប់ស្បស្រត្ីភាពម្នដំ្សណើរការស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

២. រស្មបរស្មួលការងាររវាងថ្នែ ររ់ណាដ ល នងិអងគភាពមូលដាឋ នសស្កាមឱ្វាទ្ស្ររួង ពិសររមនាីរសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុរាជ្ធានីសខត្រ 

៣. ជាសរនា កិារឱ្យស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ សលើផែែររដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថ ុ បុរគលរិ ការបណដុ េះបណាដ លនិង  វិស្រិត្យការ ពយត្ម៌ាន

 វិទ្ាបណណសារ8។ អរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាលស់ដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សបរររមម រំខាន់សលើការងារសដាេះស្សាយ

ែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានា9។ វិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ បំសពញមុខងាររំខាន់សលើការបណដុ េះបណាដ ល 

និង វិស្រឹត្យការរមត្ថភាពមស្តនររីាជ្ការសលើមុខជ្នំាញសរដ្ឋរចិ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ10។ ចំ្ផណរ ២.៣.២. ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្លួខុរស្ត្ូវ

សដាយ អរគនាយរដាឋ នរវនរមមម្ែារែងុ ផដ្លមានសបរររមមរំខាន់សលើការងារពស្ងងឹស្បពយនធស្រប់ស្រងរវនរមមម្ែារែុងរបរ់ស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុនិងនំាមុខរែុងការអភិវឌ្ឍមុខងាររវរមមម្ែារែងុ សៅតាមបណាដ ស្ររួង សាថ បយន នងិរហស្ោរសាធារណៈ11។ 

សដាយផឡរ ចំ្ណចុ្ ២.៣.៣. មានសបរររមមរំខានស់លើការងារស វើអ កិាររិច្ច សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សដាយសស្បើអភិស្រម 

អ ិការរិច្ចផែអរសលើហានិភយយ និងអ ិការរិច្ចផែអរសលើររណីរងែយយឬបណដ ងឹត្វា៉ាជារ់ផរដង12។ ចុ្ងសស្កាយ សលខា កិារដាឋ នស្រុម

ស្បឹរានីត្ិរមម មានមុខងារសរៀបចំ្តារ់ផត្ងសរច្ររីស្ពាងច្ាប់និងលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្រ សដ្ើមបីធានារុវត្ថភិាពនតី្ានុរលូភាព ម្នការ

ស្រប់ស្រងនងិការអភិវឌ្ឍ ស្បរបសដាយរងគត្ភិាព នងិចី្រភាព ម្នលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្យិុត្រពារព់យនធរមត្ថរិច្ចរបរ់ស្ររួងសរដ្ឋរចិ្ចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ ។ ជាលទ្ធែល រែុងស្ត្មីារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ អងគភាពនីមួយ  ៗបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម ៖ 

២.៣.១. ការផ្ដែស់េវាគាំគ្ររូសៅ 

• បាន និងរំពុងស្បមូលឯរសារពារ់ពយនធនឹងការរិរាោំស្ទ្ដ្ល់វរគបណរុ េះបណារ លពីច្មាៃ យរបរ់វរហ រស្មាប់អងគ-

ភាពថវិកា ម្នស្ររួងសាថ បយន មនាីរ /អងគភាពជំ្នាញជ្ុំ វិញសាោរាជ្ធានី សខត្រ ទំង ២៥ 

• សស្ត្ៀមសរៀបចំ្សបាេះពុមពសរៀវសៅផណនំាសស្បើ

ស្បារ់ររ ីពីការរិរាពីច្មាៃ យនិងស្ពឹត្រិបស្ត្

ពយត៌្មានឆ្ែ ំ២០២១របរ់ វរហ 

• ការងារសរៀបចំ្រស្មងរស្មង់បទ្បបញ្ញត្រិរតិ្

យុត្រ៖ រំពុងស វើបច្ចុបបនែភាពរស្មងរយនងិរ

ដាឋ រររមពុជា ការសរៀបចំ្រទា នុស្រមបច្ចុបបនែ

រមមរស្មងរស្មង់បទ្បបញ្ញត្រិច្ាប់រំខាន់ៗ

ទរ់ទ្ងរមត្ថរិច្ចរបរ់ររហវនិងរស្មង

រស្មង់បទ្ 

បបញ្ញត្រិរត្យិុត្រពារ់ពយនធសរដ្ឋរចិ្ចឌ្ីជ្ីថល 

• ការសរៀបចំ្និងស្រប់ស្រងស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពយត៌្មាននីតិ្រមម និងស្បពយនធទិ្នែនយយច្ាប់ ៖ បាននិងរំពុងសរៀបចំ្ស្បពយនធ

ផរវងររលខិិត្បទ្ដាឋ នរត្យិតុ្ររមពុជា នងិសរៀបចំ្ស្បពយនធតាមដាននិងស្រប់ស្រងលិខតិ្រដ្ឋបាលម្នស្រុមស្បឹរានីត្រិមម 

 
8 មាស្តា ១០ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

9 មាស្តា ៤ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

10 មាស្តា ៤ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ១០៥៨ ស្បរ ច្ុេះម្ថៃទ្០ី៣ ផខរញ្ញ  ឆ្ែ ំ២០១៥ រដ ីពីការសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្ននាយរដាឋ ន នងិអងគភាពសស្កាមឱ្វាទ្របរ់ វិទ្ាសាថ ន 

11 មាស្តា ៥៦ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពតឹ្រសៅម្នស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

12 មាស្តា ៥២ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៨៨ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី១៦ ផខតុ្ោ ឆ្ែ ំ២០១៣ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររងួសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រមពីម្ស្ត្ភូមិ ២០២២២ 



• បានអនុមយត្សលើផែនការសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់លមអិត្ DRP ម្នរសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស្រងុរសបៀង ៤អនុរសស្មាងទ្ីោន

ចរ់រំរាមសខត្រស្រសច្េះ និងសខត្ររា ឹងផស្ត្ង 

• ស្រុមការងាររំពងុសែាៀងតា ត្់ទ្និែនយយែលប៉ាេះពាល់ម្នរសស្មាង៖ 

o រសស្មាងរសាងែៃូវស្រវាត្់ស្រុងផខែទ្ី ៣ 

o អនុរសស្មាងរោងំម្ស្ជ្ ម្នរសស្មាងផរលមអ នងិសារ រសឡើងវិញស្បពយនធសដាេះទ្ឹរ និងស្បពយនធសស្សាច្ស្រពភារនិរត្ី

រាជ្ធានីភែំសពញ។ 

២.៣.២ ការងារេវនក ម្នផ្ៃកនុង 

• បញ្ចប់ការចុ្េះស វើរវនរមមសៅថ្នែ រ់មូលដាឋ នសៅសខត្របាត្់ដំ្បង សខត្របនាា យមានជ្យយ សខត្រត្បូង មុ ំ សខត្រសកាេះរងុ សខត្រស្ពេះ

រីហនុ និងសខត្រសាវ យសរៀង 

• បានសរៀបចំ្វរគបណដុ េះបណារ លររ ីពី “ការផណនំាស វើរវនរមមសារលបងសលើបសច្ចរវិទ្ាពយត្ម៌ាន” ដ្ល់រវនររម្ែារែុង 

ចំ្នួន ៤ស្ររួង រួមមាន ស្ររួងទ្ំនារទ់្ំនងជាមួយរដ្ឋរភា ស្ពឹទ្ធរភា នងិអ កិាររិច្ច ស្ររួងការបរសទ្រ និងរហ-

ស្បត្ិបត្រិការអនររជាត្ិ ស្ររួងរចិ្ចការនារី និងស្ររួងពាណិជ្ជរមម  

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងសោលការណ៍ផណនំា ររ ីពីរវនរមម

សលើអនុសោមភាព  

• បានរហការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងទ្ស្មង់ របាយការណ៍រវន

រមម ររ ីពីរវនរមមសលើការអនុសោមភាព  

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងរបាយការណ៍បឋម អំពីស្របខយណឌ

រែុងការអនុវត្រការពិនិត្យសឡើងវញិរែុងស្របខយណឌ ជាត្ ិ

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងឧត្រមានុវត្រ ម្នការស្រប់ស្រង

អនុសោមភាព 

• បានរហការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងសរច្ររីផណនំាររ ីពីយនរការ 

និងនីត្ិវ ិីរវនរមមសលើការអនសុោមភាព  

• បានបនរសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងបញ្ជ ីស្ត្ួត្ពិនិត្យររពីីរវនរមមសលើការអនុសោមភាព  

• បានរហការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងទ្ស្មង់របាយការណ៍រវនរមមររ ីពីរវនរមមសលើការអនុសោមភាព។ 

២.៣.៣. ការងារអធិការកិច្ច 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំ សដ្ើមបពីិនិត្យ និងពិភារាសលើសរច្រដីស្ពាងអនុស្រតឹ្យរដពីីវិធាន និងនីត្ិវ ិីម្នការស វើអ កិាររិច្ចហិរ-

ញ្ញវត្ថ ុ

• បានសរៀបចំ្ផររស្មួលសរច្រដសី្ពាងអនុស្រឹត្យរដ ីពីវិធាន និងនីត្ិវ ិីម្នការស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវវត្ថុ  

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅសាោម យមរិរារុខាភិបាលភូមិភារបាត្់ដំ្បង សារលវិទ្ាលយយភូមិនា

នីត្សិាស្តររ  និងវទិ្ាសាស្តររសរដ្ឋរិច្ច និងសារលវិទ្ាលយយភូមិនាររិរមម 

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមបណាដ រដ្ឋបាលសខត្រ សាោដំ្បូង នងិមនាីរជ្នំាញសខត្រសៅសខត្រម្ប៉ាលិន នងិ

សខត្ររពំង់រព  ឺ

វរគបណរុ េះបណារ លខៃីតាមស្បពយនធវឌីី្អរូរ ីពី “រវនរមមផែអរសលើដំ្សណើរការមានហានិភយយ” 



• បាន នងិរំពងុចុ្េះអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្ររួងចំ្នួន២ និងស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្នួន១ រួមមាន ស្ររួង

យុត្រ ិម៌ ស្ររួងមហាម្ែា នងិមនាីរសពទ្យរមុារជាត្ ិ

• បានបញ្ចប់ការងារអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្ររួងចំ្នួន៣រមួមាន ស្ររួងសទ្រច្រណ៍ ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ និង

ស្ររួង ម៌ការនិងសារនា 

• បានបញ្ចប់ការងារអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្នួន៤រួមមាន  វិទ្ាសាថ នជាត្ិរុខភាពសា-

ធារណៈ   និយយត្ររទ្រូរមនារមន៍រមពុជា  មនាីរសពទ្យកាល់ផមស្ត្ នងិមនាីរសពទ្យស្ពេះរុរុមៈ 

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅសាោម យមរិរារុខាភិបាលភូមិភារបាត្់ដំ្បង សារលវិទ្ាលយយភូមិនា

នីត្សិាស្តររ  និងវទិ្ាសាស្តររសរដ្ឋរិច្ច និងសារលវិទ្ាលយយភូមិនាររិរមម 

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមបណាដ រដ្ឋបាលសខត្រ សាោដំ្បូង នងិមនាីរជ្នំាញសខត្រសៅសខត្រម្ប៉ាលិន នងិ

សខត្ររពំង់រព  ឺ

• បានបញ្ចប់ការងារអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្ររួងចំ្នួន៣រមួមានស្ររួងសទ្រច្រណ៍ ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ និង

ស្ររួង ម៌ការនិងសារនា 

• បានបញ្ចប់ការងារអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្ននួ០៤រួមមាន៖ វទិ្ាសាថ នជាត្ិរុខភាព

សាធារណៈ   និយយត្ររទ្រូរមនារមន៍រមពុជា  មនាីរសពទ្យកាល់ផមស្ត្ និងមនាីរសពទ្យស្ពេះររុុមៈ 

• បានបញ្ចប់ការងារអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្ររួងចំ្នួន០៣រមួមាន៖ ស្ររួងសទ្រច្រណ៍ ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ និង

ស្ររួង ម៌ការនិងសារនា 

• បានបញ្ចប់ការងារអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្នួន៤ រួមមានវិទ្ាសាថ នជាត្ិរុខភាពសា-

ធារណៈ និយយត្ររទ្រូរមនារមន៍រមពុជា  មនាីរសពទ្យកាល់ផមស្ត្ នងិមនាីរសពទ្យស្ពេះរុរុមៈ។ 

៣.ការងារបករគ្្ងក់ារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារិៈ 

សដាយស្រប់អងគភាពទងំអរ់ម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុមានត្ួនាទ្ីចូ្លរួម អនុវត្រ សលើររមពរ់ រែងុការងារផរទ្ស្មង់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈស្រប់ដំ្ណារ់កាល សដ្ើមបីឱ្យការងារស្រប់ស្រងសរដ្ឋរិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រែុងស្ររួង រ៏ដូ្ច្ជា ស្រប់ស្ររួង

សាថ បយន កាន់ផត្មានស្បរិទ្ធភាព រយរកិរិទ្ធិភាព ដូ្ច្សនេះ ផែែរទ្ី៣ សនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវ ពសី្រប់អងគភាពទងំអរ់ម្ន

ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ ជាលទ្ធែល អងគភាពបានអនុវត្រនិងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

• បានស្បជ្ុំររ ីពីផែនការររមមភាពលទ្ធែល ម្នការអនុវត្រយុទ្ធសាស្តររ ម្នការផរទ្ស្មង់ស្បពយនធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ 

• បានស្បជ្ុំរណៈរមមការផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សដ្ើមបីពិនិត្យនិងពិភារាសលើរបាយការណ៍វឌ្ឍន-

ភាពស្បចំស្ត្ីមារ ៣ ឆ្ែ ំ ២០២១ 

• ស្បជ្ុំរណៈរមាម  ិការដឹ្រនំាការងារផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងស្រុមការងារបសច្ចរសទ្រ TWG 

សដ្ើមបីពិនិត្យ និងពិភារាសលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ ម្នការអនុវត្ររមមវិ ីផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំ្ណារ់កាលទ្ី៣ បូរ២ និងវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្ររសស្មាង FMIS 

• បានស្បជ្ុំពិភារាផែនការពស្ងីរអនុវត្ររសស្មាង FMIS ជំ្ហានទ្ី៣ ឆ្ែ ំ២០២១-២០២៥ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្បចំស្ត្ីមារទ្ី៤ ស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ ម្នការអនុវត្រផែនការររមមភាពរួមដំ្ណារ់-

កាលទ្ី៣បូរ២ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្ររនៃេឹះទំង៥ ម្នរមមវិ ីទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



• បានស វើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពិភារាសលើលទ្ធែល ម្នការអនុវត្រ

យុទ្ធសាស្តររ ម្នការផរទ្ស្មង់ស្បពយនធថវិការដ្ឋបាលថ្នែ រ់

សស្កាមជាត្ិឆ្ែ ំ២០១៩-២០២៥  

• បានស្បជ្ុំពិភារា និងផររស្មួលលទ្ធែលម្នការអនុវត្រ

យុទ្ធសាស្តររ ម្នការផរទ្ស្មង់ស្បពយនធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-

២០២៥ តាមរមមវិ ី ZOOM 

• បានចូ្លរួមស្បជ្ុំពិនិត្យ និងពិភារាសលើរបាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពស្បចំស្តី្មារទ្ី៤ និងស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ សលើ

ការងារផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

• បានបញ្ចប់ការពិនិត្យ និងផររស្មួលមុខងារបសងកើត្

 វិរកយបស្ត្សលើចំ្ណូលពីរមបទនសរវាសាធារណៈ 

និងចំ្ណូលពីរមបទនែលសនសាទ្ផដ្លអនុវត្រ

សដាយរដ្ឋបាលរាជ្ធានី សខត្ររែុងស្បពយនធ NRMIS ផដ្ល

អនុញ្ញ ត្ឱ្យអែរសស្បើស្បារ់អាច្សស្ជ្ើរសរីរស្បត្ិបត្រិការបានសស្ច្ើនសៅរែុងវិរកយបស្ត្ផត្មួយ 

• សរៀបចំ្ការដារ់ឱ្យដំ្សណើរការ NRMIS ជាមួយរដ្ឋបាលស្រុង ស្រុរ ខណឌ   និង e-Payment ជ្ំហានទ្ី៣ 

• ចូ្លរួមអនុវត្រផែនការររមមភាពរស្មាប់អនុវត្រយុទ្ធសាស្តររររ ីពីការផរទ្ស្មង់ស្បពយនធស្រប់ស្រងការវិនិសោរសារធារ-

ណៈ ២០១៩-២០២៥ 

• បានបនរផណនំាជារ់ផរដងរដ ីពីការរត្់ស្តានូវមាត្ិកាទំង៧ ម្នចំ្ណាត់្ថ្នែ រ់ថវិកាសដ្ើមបីបនែុីោែ រវាងការរត្់ស្តាសលើ

រនៃឹរអាណត្រិសបើរស្បារ់ និងស្បពយនធ FMIS 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមាម  ិការស្បតិ្បត្រិសលើជ្សស្មើររំផណទ្ស្មង់របបសសា នរស្មាប់បុរគលម្នវិរយយសាធារ

ណៈផដ្លរំពុងបសស្មើការងារបច្ចុបបនែ។ 

3 

 

 

ស្ពឹត្រិបស្ត្រមមវិ ីរំផណទ្ស្មងហ់ិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសលខ ១២ ឆ្ែ ំ២០២២ 



សេចក្តីេន្និដ្ឋា ន្ 

3 
 

យោងតាមខ្លឹមសារដូចដដលបានពណ៌នាក្នុងរបាយការណ៍ ស្ដ ីពីស្ក្មមភាពការងាររបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុក្បចាំក្ត្មីាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ យនេះ ពិត្ជាបានឆលុេះបញ្ច ាំងឱ្យយ ើញពីការបាំយពញត្នួាទីោ៉ា ងស្ក្មមពកី្រប់

អងគភាពរបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងការងារក្បចាំថ្ងៃ និងការងារដក្ទក្មងហ់ិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈក្នងុនាមជា

យស្នាធកិាររបស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលយលើយបស្ក្ក្មមដឹក្នាាំ និងក្រប់ក្រងវិស័្យយស្ដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថុយៅក្មពុជា។ ទនទឹម

គ្នន យនេះ របាយការណ៍យនេះ ក្ប៏ានស្បញ្ា ក្់ពីបទពិយសាធនល៍អៗ ចាំណចុខ្ល ាំង និងចាំណចុមួយចាំនួនត្ូច ដដលយៅមាន

ការខ្វេះខ្ត្ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់្អងគភាពនីមួយៗ ដដលយនេះអាចជាធាត្ុចូលដ៏មានសារៈស្ាំខ្ន់ស្ក្មាប់ជា

មូលដ្ឋឋ នយធវើការពនិិត្យ តាមដ្ឋន វាយត្ថ្មល នងិដក្លមអ រុណភាពការងារឱ្យកាន់ដត្មានក្បសិ្ទធភាព ស័្ក្ដិសិ្ទធភិាព និង

រុណភាព យដើមបជីាកាតាលីក្រជាំរុញគ្នាំក្ទដល់ក្តាត ក្ាំណត្ភ់ាពយជារជយ័ យលើការអនុវត្តការងាររបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋ-

ក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថជុាចីរកាលត្យរៀងយៅ។ តាមរយៈយនេះ យយើងអាចវាយត្ថ្មលបានថា យនតការយរៀបចាំរបាយការណ៍

ស្ត ីពីស្ក្មមភាពការងារក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុដដលបានមក្ពីការបូក្ស្រុបរបាយការណ៍ស្ក្មមភាពការងារ

ថ្នក្រប់អងគភាពយក្កាមឱ្វាទក្ក្សួ្ង ពតិ្ជាមានអត្ថក្បយោជន៍ និងរុណត្ថ្មលខ្ពស់្ ដដលយក្បៀបដូចជាការក្ត្តួ្ពិ- 

និត្យតាមដ្ឋនការអនុវត្តការងារយដ្ឋយដអអក្យលើស្មិទធអលជាក្់ដស្ដងរបស់្អងគភាពនីមួយៗ និងដងមទាំងបានជេះ   

ឥទធិពលយដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬយដ្ឋយក្បយោលដល់សាម រត្ ី ថ្នការអនុវត្តការងាររបស់្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ និងបុរគលិក្មន្តនតរីាជការ 

ថ្នក្រប់អងគភាពឱ្យកាន់ដត្ខ្ិត្ខ្ាំយបដជាា ចិត្តបាំយពញក្ិចចការងារតាមត្ួនាទី និងភារក្ិចចរបស់្ខ្លួនោ៉ា ងខ្ា ប់ខ្ាួនដងមមួយ

ក្ក្មិត្យទៀត្ យហើយវាពិត្ជាមានសារស្ាំខ្ន់ណាស់្ដដលក្ក្សួ្ងក្ត្ូវដត្បនតអនុវត្តយនតការយនេះឱ្យបានជាប់ជាក្បចាំ 

ក្ពមទាំងជាំរុញក្ិចចការយនេះឱ្យកាន់ដត្មានរុណភាព 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

ជាក្បត្ិបត្តិក្រ ក្ស្បតាមយុទធសាន្តស្តចត្ុយកាណដាំណាក្់កាលទី៤ របស់្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល នីត្ិកាលទី៦ ថ្នរដឋស្ភា។ 
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