
សេចក្តីស ត្ើម 

3 
ក្រោមឧត្តមមគ្គុក្េសក៍ និងចកខុវិស័យដឹកនាំរាកដនិយមររករក្ោយគ្ត្ិរណ្ឌ ិត្ររស់ សក្មេចអគ្គមហាក្សនរត្កី្ត្ក្ោ 

ហ ៊ុន សេន នយករដឋមន្តនតី ននររះរាោណាចរកកមពុោ, រាជរោឋ ភិាលានអនុវត្តររករក្ោយក្ោគ្ជ័យោនលៃផ្កា  នូវយុេធសាន្តសត

ចត្ុក្ោណ្ដដលានោក់ក្ចញោរនតរនា រ់ ររមទាំងាននិងកាំរុងរនតោក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុេធសាន្តសតចត្ុក្ោណ្ដាំណាក់ោលេី៤ 

ក្ដើមបីររងឹង និងររងីកសមិេធលលនន ដដលសក្រមចានឱ្យោន់ដត្មានោររីកចក្រមើនក្លើរគ្រ់វិស័យរដនែមក្េៀត្។កនងុរយៈក្រល

ោងរីរេសវត្សន៍ចុងក្រោយក្នះ កមពុោានរកានវូកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចខ្ពស់ និងោររក្េសដដលសក្រមចាននវូក្ោគ្ជយ័ដ៏លអររក្សើរ

កនុងោរដកេរមង់សីុជក្រៅក្លើរចនសមព័នធក្សដឋកិចច និងោរក្លើកកមពស់ជីវភារររោជនឱ្យោន់ដត្ររក្សើរក្ ើង តាមរយៈោរដរងដចក

កាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចររករក្ោយររិយារ័នន, ោររក្ងាើត្ោរងារថ្មីៗរដនែមជូនររោជន, ោរធានាននូវសមធម៌សងគម, ោរក្លារអាំណាច 

និងសវ ័យភារោន់ដត្ក្រចើនដល់រដឋាលថ្នន ក់ក្រោមោត្ិ និងោរររងឹងអភិាលកិចចររស់សាែ រ័នរដឋ ដដលោកតាត ក្ធវើឱ្យគ្ាំលាត្ជីវភារ

រវាងអនកមាននិងអនករកោន់ដត្ខិ្ត្ជតិ្គ្នន គ្រួឱ្យកត្់សមាគ ល់រមួីយឆ្ន ាំក្ៅមួយឆ្ន ាំ។ 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 កនុងក្គ្នលក្ៅរកាសែ ិរភារក្សដឋកិចច និងក្ធវើយា ងណាឱ្យក្សដឋកិចចកមពុោកនុងរយៈក្រល៩ដខ្ 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 ននោរអនុវត្តក្គ្នលរាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយចាំននួរីរររស់ខ្ៃួនដដលរាជរោឋ ភិាលានររគ្ល់ជនូ គ្ឺ១. ោរររងឹងក្សដឋ

កិចចនិង វិស័យ រិញ្ញវត្ែុ និង២. ោររគ្រ់រគ្ងរររ័នធ ិរញ្ញវត្ែសុាធារណ្ៈ ររមទាំងកមមវធិីររស់រកសួងចាំនួនរាាំជូនដល់រាជរោឋ ភិ-     

ាលោររចាំលងដដរ និងដត្ងដត្ានក្រៀរចាំរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររស់ខ្ៃួន នងិានរញ្ជូនក្ៅេីសត ីោរគ្ណ្ៈរដឋមន្តនតីយា ង

ក្េៀងទត្ោ់ររចាំ។ 

រាយោរណ៍្សកមមភារោរងារររចាំ៩ដខ្ ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់រកសួងក្សដឋកិចចនងិ ិរញ្ញវត្ែនុក្រលក្នះរត្ូវានក្រៀរ-ចាំក្ ើង 

តាមរយៈោរររមូលធាត្ុចូលរីរាយោរណ៍្សកមមភារោរងារ ននរគ្រ់អងគភារក្រោមឱ្វាេរកសួងក្សដឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ែុ ដដលោត្អួងគ

អនុវត្តផ្កា ល់ យកមករិនិត្យចងរកង និងក្ធវើអាេភិាវូរនីយកមមសរមួចសកមមភារធាំៗ ក្ោយទញយកចាំណ្ចុសាំខាន់ៗរញ្ចូលក្ៅកនងុ

កមម វិធ ីនងិអនុកមមវធិ ីោសមត្ែកិចចររស់អងគភារជាំនញរសរតាមក្គ្នលរាំណ្ងក្គ្នលនក្យាាយររស់រកសួង នងឹរងាហ ញអាំរីសមិេធ



លលោរងារសាំខាន់ៗ ដដលអងគភារនីមួយៗានខ្តិ្ខ្ាំសក្រមចាននរយៈក្រល៩ដខ្ ឆ្ន ាំ២០២២ក្នះ ររមទាំងរំក្លចអាំរីសូចនករ

ដដលមិនទនស់ក្រមចានក្ដើមបីោមូលោឋ នរិនតិ្យ តាមោន វាយត្នមៃ នងិររងឹងោរអនុវត្តរនតឱ្យោន់ដត្មានគ្ុណ្ភាររដនែមក្េៀត្។ 

ខ្ៃឹមសារកនុងដលនកនីមួយៗននរាយោរណ៍្ក្នះ រត្វូានក្រៀរចាំរណ៌្នោសមិេធលល នងិសកមមភារគ្នៃះឹៗ ដដលអងគភារសក្រមចាន 

ទាំងោរងារររចាំនថ្ង និងោរងារដកេរមង់ កនុងក្គ្នលក្ៅក្ធវើយា ងណាររមូលលតុាំរ័ត្៌មានឱ្យានក្រញក្លញ រគ្រ់រជុងក្រោយ និងមាន

សារររក្យាជន៍ររីគ្រ់ដលនកគ្នាំរេទាំងអស់ររស់រកសួងសាំក្ៅរត្តួ្រិនតិ្យតាមោន និងជាំរុញោររាំក្រញមុខ្ងារោក្សនធិោរររស់រាជរោឋ ភិ

ាល ក្លើក្រសកកមមដឹកនាំនិងរគ្រ់រគ្ង វិស័យក្សដឋកិចចនិង ិរញ្ញវត្ែុក្ៅកមពុោឱ្យោន់ដត្មានររសិេធភារ និងស័កេិសិេធភិារខ្ពស់។ 



 
 

១. ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

 ស្របតាមផែនការយទុ្ធសាស្តររថវិកា២០២២-២០២៤ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ,ុ សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី១. 

“ការស្រប់ស្រងសរដ្ឋរិច្ច នងិ វរិយយហិរញ្ញវត្ថ”ុ មានរមម វិ ីចំ្នួន២ ស្ត្ូវបានដារ់ឱ្យអនុវត្រ 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។ ជាលទ្ធែលរែងុ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ អងគភាពទងំពីរបានអនវុត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពដូ្ច្មានរែងុ

របាយការណ៍ខាងសស្កាម៖ 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយយររ ីពីចំ្ណូលច្រនរថវិការរដ្ឋ និងការសស្បៀ បស ៀបចំ្ណូល-ចំ្ណាយនឹងស្បសទ្រជ្ិត្ខាង 

• សរៀបចំ្ស វើបច្ច ុ បបនែភាពសលើបទ្បងាា ញចុ្ងសស្កាយម្ន

ការរិរាដំ្ណារ់កាលទ្ី១ សលើការវាយត្ម្មៃស្បពយនធ

ពនធសលើស្បារ់       ចំ្ណូលរូបវនរបុរគលសៅរមពុជា  

• សរៀបចំ្ការរិរាររ ីពីរច្នារមពយនធម្នចំ្ណូលតាម

ស្បសភទ្ពនធតាមបណារ ស្បសទ្រអភិវឌ្ឍន៍ និងរំពុង

អភិវឌ្ឍន ៍

• សរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទនររពីីការរិរាអពំីែលប៉ាេះ

ពាល់ម្នការសរើនស ើងម្ថៃជ្ ី ចំ្ណីរត្វ និងសស្បង សលើ    

 វិរយយររិរមម និងហាររមូលដាឋ ន 

• សរៀបចំ្ចូ្លរួមសរៀបចំ្រមមវិ ីShowcase Event ផដ្ល

ជារមមវិ ីមួយសៅរែងុរិច្ចស្បជ្ុំរដ្ឋមស្តនរីហិរញ្ញវត្ថុ និង

សទ្សាភិបាល នាោររណារ លហាសា៊ា ន  

• សរៀបចំ្ផររស្មួលរស្មងរំណួររស្មាប់ការរទង់មត្ិ

ជាមួយវិរយយឯរជ្ន រស្មាប់ដំ្សណើរការស្របខយណឌ

វាយត្ម្មៃពារ់រណារ លហាណត្រយិុទ្ធសាស្តររ សរៀរររ 

ចំ្ណូល២០១៩-២០២៣ សលើការអនុវត្រសោលនសោ 

បាយសារសពើពនធ និងផែែរទ្ំសនើបភាវូបនីយរមមរដ្ឋបាលពនធរយ 

 
1 មាស្តា ១២ ម្នអនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្ី២៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២  រដពីីការសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ស្ពឹត្រិបស្ត្រថ ិតិ្សរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុស្បចំស្តី្មារទី្២ ឆ្ែ ំ២០២២ 



 
 

• សរៀបចំ្ឯរសារទ្រសនាទន រស្មាប់សរៀបចំ្រិកាា សាោពិសស្ោេះសោបល់ស្បចំឆ្ែ ំវិរយយហាទ្ភិាពទងំ៤ 

• សរៀបចំ្ស្របខណឌ សោលនសោបាយមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច នងិសោលនសោបាយហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• សរៀបចំ្រិកាា សាោពិសស្ោេះសោបល់ររ ីពី ការត្ស្មង់ទ្ិរហាទ្ភិាពសោលនសោបាយ និងពស្ងឹងរិច្ចអភិវឌ្ឍន៍រងគមសរដ្ឋ-

រិច្ចរមពុជា រែុងរនៃងម្នស្បស្រត្ភីាពថមីឆ្ែ ំ២០២៣ និងឆ្ែ ំបនាទ ប់ 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយយហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សដ្ើមបី

សរៀបចំ្ Super Table 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយយអពំី ការស្បមូលចំ្ណូលច្រនរ 

ដ្ល់ស្រុមការងារមូនិ ិរូបិយវត្ថុអនររជាត្ ិ

• សរៀបចំ្តាមដាន និងវិភារជាស្បចំសលើការវិវឌ្ឍ និង

សាថ នភាពម្នការស្បមូលចំ្ណូល និងការអនុវត្រ

ចំ្ណាយ 

• សរៀបចំ្សរៀបចំ្រស្មងច្សមៃើយស ៃ្ើយត្បសៅនឹង

ការិោលយយស្សាវស្ជាវមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច ហាសា៊ា នបូរបី  

• សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងបឋមស្របខណឌ សោល

នសោបាយរស្មាប់សស្ត្ៀមអនុវត្រពនធសលើស្បារ់

ចំ្ណូលរូបវនរបុរគលស្ត្ឹមរស្មិត្ស្រុមបសច្ចរសទ្រ 

• សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងម្នរស្មងរំណួររស្មាប់រទង់មត្ិ

 វិរយយឯរជ្ន ផដ្លជាអែរទ្ទ្លួសរវាអែរជាប់ពនធ 

រស្មាប់វាយត្ម្មៃវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្រសរវាអែរ

ជាប់ពនធរែុងស្របខណឌ យុទ្ធសាស្តររ សរៀរររចំ្ណូល 

២០១៩-២០២៣ 

• សរៀបចំ្រមាភ រជាមួយភារីពារព់យនធនិងច្ងស្រងទ្ិនែនយយ សដ្ើមបីស វើការវាយត្ម្មៃ និងពាររមា៉ា ស្រសូរដ្ឋរិច្ចស្បចំឆ្ែ ំ២០២២ 

សដាយសតរ ត្សលើវិរយយររិរមម 

• សរៀបចំ្ទ្ស្មង់សរែ ើរំុទ្ិនែនយយរស្មាប់ការរិរាស្សាវស្ជាវសលើឧរាហរមមែលិត្រីុម៉ាង់ត្៍ និងហាររពិសររសលើែលិត្ែល

រីុម៉ាង់ត្ ៍

• សរៀបចំ្បូរររុបទ្ិនែនយយពីវិរយយឯរជ្នពារព់យនធ រស្មាប់ការរិរាស្សាវស្ជាវសលើឧរាហរមមែលិត្រីុម៉ាង់ត្៍ និងហាររ

ពិសររសលើែលិត្ែលរីុម៉ាង់ត្ ៍

• សរៀបចំ្តារាងទ្ិនែនយយ Super table និងរស្មងតារាងទ្ិនែនយយរដ ីពមីា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ចរស្មាប់សវទ្ិកាសាធារណៈតាមអន-    

ឡាញរដ ីពី “ការស្រប់ស្រងមា៉ា ស្រសូរដ្ឋរិច្ច និង ច្ាប់ថវិកាឆ្ែ ំ២០២២” 

• សរៀបចំ្ពិនិត្យនិងផររស្មួលរបាយការណ៍ររ ីពីរិច្ចស្បជ្ុំបសច្ចរសទ្រការទ្ទូត្់ថវិកាសលើរទ្៣ី 

• សរៀបចំ្  ពិនិត្យសមើលររណីរំសណើរំុពិនិត្យនងិែរល់សោបល់សលើរំសណើរំុសបាេះែាយរញ្ញញ បយណណជាស្បារ់សរៀលរស្មាប់

 វិសោរិនអនរជាត្ ិសៅរែងុទ្ីែារមូលបស្ត្បំណលសស្ៅស្បសទ្រ សដាយ នាោរអភិវឌ្ឍន៍ហារីុ និងស វើលិខិត្ស ៃ្ើយត្ប 

ស្របខណឌ សោលនសោបាយជាតិ្ែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា 



 
 

• សរៀបចំ្លិខិត្ និងសរច្ររីស្ពាងសរច្ររីរសស្មច្ររ ីពី “ការបសងកើត្ស្រុមការងារបសច្ចរសទ្ររស្មាប់សរៀបចំ្មាោ៌ាវនិិសោរ

ស្បរបសដាយចី្រភាព និងយុទ្ធសាស្តររហិរញ្ញបបទន” 

• សរៀបចំ្មត្ិសោបល់សលើ “Draft Financial Gap Analysis of the Financing Strategy” 

• សរៀបចំ្រសស្មាងទ្ី១ ររ ីព ី“ការវភិារ និង វាយត្ម្មៃអំពតី្ំណភាជ ប់ពាណិជ្ជរមម និង ែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចសៅរមពុជា” ផដ្ល

មានសោលបំណងសដ្ើមបី រ.រិរា និងវាយតម្លៃអំពីឥទ្ធិពល និងែលប៉ាេះពាល់ម្ៃយុទ្ធសាស្ត រ្ពាណិជ្ជកលម ដែលមាៃស្រសាប់

សៅលលើផលិតភាពល្ែឋកិច្ចលៅកលពុជា, ខ. រំណត្់យុទ្ធសាស្តររជ្ំរុញែលិត្ភាព សដ្ើមបីបសងកើនរមត្ថភាព និងលទ្ធភាពរបរ់

រមពុជារែុងការចប់យរ និងបសងកើនផខសស្ច្វារ់ត្ម្មៃ និង រ. អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្តរររស្មាប់ផរលមអត្ំណភាជ ប់រវាងពាណិជ្ជរមម 

និងែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច 

• សរៀបចំ្រសស្មាងទ្ី២ ររ ីពី “បច្ចយយម្នការររីច្សស្មើនម្នសរដ្ឋរចិ្ចឌ្ីជ្ីថល រែុងការសលើររមពរ់ និង ស វើបរិវត្ររមមសលើរមត្ថ

ភាព និង លទ្ធភាពរបរ់រមពុជា រស្មាប់ពស្ងរីទ្ំហំសរដ្ឋរិច្ច នងិជ្ំរុញពិព ិរមមសរដ្ឋរិច្ច” ផដ្លមានសោលបំណងសដ្ើមបី 

រ. ពិនិត្យ និងវិភារអំពទី្ំនារទ់្ំនងរវាងសរដ្ឋរិច្ចឌ្ីជ្ីថល ជាមួយែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច និងពិព ិរមមសរដ្ឋរិច្ច និង ខ. 

អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្តរររស្មាប់ពស្ងឹងត្ំណភាជ ប់រវាងែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច និងពិពិ រមមសរដ្ឋរិច្ច 

• បានបសងកើត្ស្រុមការងារស្ត្តួ្ពនិិត្យស្របខណឌ សោលនសោបាយជាត្ិែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា។ 

១.២. ការអភិវឌ្ឍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគសលខា កិារដាឋ នហាជាា  រសរវាហិរញ្ញវត្ថ ុ មិនផមនធានាោរ ,អរគសលខា កិារដាឋ នផលបង

ពាណិជ្ជរមមរមពុជា, និយយត្ររធានារា៉ាប់រងរមពុជា, និយយត្ររមូលបស្ត្រមពុជា, នយិយត្ររបរ នបាលរិច្ច,និយយត្ររហាជ្ីវរមមអច្លន-

ស្ទ្ពយ នងិបញ្ញច  ំ អងគភាពរវនរមម ម្នហាជាា  រសរវាហិរញ្ញវត្ថ ុ មិនផមនធានាោរ ផដ្លសទ្ើបបសងកើត្ និងបំផបរសច្ញពអីរគនាយរ-

ឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថុ នយិយត្រររណសនយយ នងិរវនរមម សលខា ិការដាឋ នស្រុមស្បឹរាជាត្ិោំពាររងគម។ អងគភាពផដ្លសទ្ើបបំផបរពី

ឧរាហរមមហិរញ្ញវត្ថុ មានមុខងាររែុងការស្រប់ស្រង និងស្ត្តួ្ពិនតិ្យទ្ីែារ និងសាថ បយនហិរញ្ញវត្ថុ ហាជ្ីវរមមភាែ ល់ស្រប់ស្បសភទ្ ហាជ្ីវរមម

អច្លនស្ទ្ពយនងិចូ្លរួមស្បឆំ្ងការរមាអ ត្ស្បារ់ នងិហិរញ្ញបបទនសភរវរមម ។ និយយត្រររណសនយយ និងរវនរមម បំសពញសបរររមម

ស្រប់ស្រងអភិវឌ្ឍវិរយយរណសនយយនិងរវនរមម។ រស្មាប់អរគសលខា កិារដាឋ នស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគមវិញ បំសពញមុខងារជា

សរនា កិារសោលនសោបាយ និងបសច្ចរសទ្ររបរ់ស្រុមស្បឹរាជាត្ោំិពាររងគម។ ជាលទ្ធែល អងគភាពអរ់ខាងសលើបានអនុវត្រនិង

ទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

១.២.១.  វសេយ បែងងណិជិកក ម្ 

• រិត្ស្តឹ្មម្ថៃទ្ី២៨ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ ស្បត្ិបត្រិររការីុណូចំ្នួន ៧៩ បានសបើរដំ្សណើរការហាជ្ីវរមមរែងុសនាេះមាន

ស្បត្ិបត្ររិរការីុណូចំ្ននួ ៥១ស្រុមហ៊ាុនបានបំសពញចំ្ណូលកាត្ពវរិច្ចពីផលបងស្បចំផខរួច្រាល់ និងស្បតិ្បត្រិររ     

ការីុណូចំ្នួន ២៨ស្រុមហ៊ាុន សៅមិនទន់បានដារ់លិខតិ្ស្បការចំ្ណូលកាពវរិច្ចពផីលបងស្បចំផខ 

• បានចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យ និងស វើរវនរមមដ្ល់ទ្ីរផនៃងសលើស្បត្ិបត្រកិារការីុណូឆ្ែ ំ២០២១ តាមត្ំបន់ស្ពំផដ្នរមពុជា-ម្ថ, 

ត្ំបន់ស្ពំផដ្នរមពុជា-សវៀត្ណាម, និងត្ំបន់ជាប់មាត្់រមុស្ទ្ ផដ្លមិនទន់ែដល់របាយការណ៍រវនរមមឆ្ែ ំ២០២១ 6 

• បានសច្ញសរច្ររីផណនំាដ្ល់ស្បត្ិបត្រិររការុីណូទងំអរ់ឱ្យសរៀបចំ្ររង់ដាស្ត្ួត្ពិនតិ្យម្ែទរែងុ 

• បានសរៀបចំ្លិខិត្ររ ីពកីារបងរ់ម្ស្មរិទ្ធតិរ ច់្មុខស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ របរ់ស្រុមហ៊ាុនមួយចុ្េះម្ថៃទ្ី៧ ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ 



 
 

• រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី២៨ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ មានស្បត្ិបត្រិររផលបងែសងរំណាងចំ្ននួ២៤ស្រុមហ៊ាុនបានដារព់ារយសរែ ើរំុ

ហាជាា បណណរែុងឆ្ែ ំ២០២២ រែងុសនាេះមានស្រុមហ៊ានុចំ្ននួ១៨ បានសបើរដំ្សណើរការ និងស្រុមហ៊ាុនចំ្ននួ៣ មិនទន់សបើរ

ដំ្សណើរការ និង៣ស្រុមហ៊ានុសទ្ៀត្បានសរែ ើរំុបិទ្ហាជ្ីវរមមសៅវញិ 

• រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី២៨ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ បានពិនិត្យសលើររងដ់ាស្ត្តួ្ពិនតិ្យម្ែទរែងុរបរ់ស្បត្បិត្រិររផលបងែសងរំណាង

ចំ្ននួ១៨ស្រុមហ៊ាុន 

• បានចុ្េះស្ត្តួ្ពិនតិ្យដ្ល់ទ្រីផនៃងសលើរិច្ចបញ្ជ ិការណសនយយ និងរបាយការណ៍រវនរមមឯររាជ្យស្បចំឆ្ែ ំ២០២១

របរ់ស្បត្ិ-បត្រិររផលបងែសងរំណាងចំ្នួន ១៧ស្រុមហ៊ាុន 

• បាន និងរពំុងស វើរវនរមមសៅនឹងរផនៃងសលើស្រុមហ៊ានុផលបងែសងរំណាងចំ្ននួ ២ស្រុមហ៊ានុបផនថមសទ្ៀត្ររុបចំ្ននួ 

១៧ស្រុមហ៊ាុន  

• បានសរៀបចំ្លិខិត្ដ្រស្បារ់ត្មកល់ធានាហាជ្ីវរមមររុបចំ្ននួ១៣ស្រុមហ៊ាុន រែងុសនាេះមានស្រមុហ៊ាុនការីុណូចំ្នួន១១ 

និងស្រុមហ៊ាុនផលបងែសងរំណាងចំ្នួន២ 

• ការីុណូចំ្នួន១៩ បានដារ់ពារយសរែ ើរំុចុ្េះបញ្ជ ីស្បសភទ្ផលបង វិធានផលបង ឧបររណ៍និងឬរមមវិ ីផលបង  

• ស្រុមហ៊ាុនផលបងែសងរំណាងចំ្នួន ១៥ បានដារ់ពារយសរែ ើរំុចុ្េះបញ្ជ ីស្បសភទ្ផលបង និងឧបររណ៍ផលបងរស្មាប់

ផលបងែសងរំណាង។ រែុងសនាេះបានពិនិត្យ និងវាយត្ម្មៃរួច្រាល់សលើពារយសរែ ើរំុចំ្នួន ០៥ ស្រុមហ៊ាុន 

• ចុ្េះស្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្រលរាខណឌ ហាជាា បណណការីុណូ និងអនុសោមភាពបសច្ចរសទ្រផលបង ត្ំបន់សខត្រជាប់មាត្់

រមុស្ទ្(សខត្រស្ពេះរីហនុ) បានចំ្នួន ១២ការីុណូ។ 

១.២.២. វសេយ បរធនបាែកិច្ច 

• បានសច្ញវិញ្ញញ បនបស្ត្ចុ្េះបញ្ជ ីបរ នបាលរិច្ចពាណិជ្ជរមមចំ្នួន ៣៣ 

• សរៀបចំ្ស្បការររ ីពកីារទ្ទ្លួសាគ ល់ស្រុមហ៊ានុែរល់សរវាវាយត្ម្មៃសៅរែងុវិរយយបរ នបាលរចិ្ច 

• សរៀបចំ្បសងកើត្ស្រុមការងារអភិវឌ្ឍស្បពយនធ ចុ្េះបញ្ជ ីបរ នបាលរិច្ច 

• បានចុ្េះអ កិាររិច្ចបរ នបាលរិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ សាថ បនារហរមន៍រមពុជា ចំ្នួន ១សលើរ 

• ដារ់ឱ្យអនុវត្រស្បការររ ីពីសរវាម្នការច្េុះបញ្ជ ីបរ នបាលរចិ្ច 

• សរៀបចំ្សោលការណ៍ផណនំាររពីីវិធានស្បត្ិបត្រកិារបរ នបាល 

• សរៀបចំ្សោលការណ៍ផណនំាររពីីការចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យដ្លទ់្រីផនៃងស្បត្ិបត្រកិាររបរ់បរ នបាល 

• សរៀបចំ្ស្បការររ ីពីការទ្ទ្លួសាគ ល់ស្រុមហ៊ាុនរណសនយយជ្ំនាញែរល់សរវាសៅរែុងវិរយយបរ នបាលរិច្ច 

• សរៀបចំ្ស្បការររ ីពីការទ្ទ្លួសាគ ល់ស្រុមហ៊ាុនែរល់សរវាវាយត្ម្មៃសៅរែុងវិរយយបរ នបាលរិច្ច។ 

១.២.៣. វសេយ ធានារ៉ា បរ់ងសៅក ព្ុជា 

• ស្រប់ស្រងការែរល់ហាជាា បណណហាជ្ីវរមមធានារា៉ាប់រង នងិសសា នឯរជ្ន នងិរិច្ចការរត្ិយតុ្រិ 

o បានរសស្មច្ែរល់ហាជាា បណណហាជ្ីវរមមស្រុមហ៊ាុនសជ្ើងសាធានារា៉ាប់រងចំ្ននួ២ 

o បានរសស្មច្ែរល់ហាជាា បណណហាជ្ីវរមមស្រុមហ៊ាុនភាែ រ់ងារធានារា៉ាប់រងចំ្ននួ៨ 

o បានរសស្មច្បនររុពលភាពហាជាា បណណ៖ ស្រុមហ៊ាុនធានារា៉ាប់រងហាយជុ្ីវតិ្ចំ្ននួ២,ស្រុមហ៊ាុនធានារា៉ាប់រងទ្ូសៅ

ចំ្នួន៣,ខាែ ត្ត្ូច្ចំ្នួន២, ភាែ រ់ងារធានារា៉ាប់រងចំ្នួន ៣, សជ្ើងសាធានារា៉ាប់រងចំ្នួន១២,និងស្រុមហ៊ាុនវាយត្ម្មៃ

រនិភយយធានារា៉ាប់រងចំ្នួន ២ 

 



 
 

• ស្ត្ួត្ពិនិត្យហាជ្ីវរមមធានារា៉ាប់រង 

o បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ររណីសរែ ើរំុអនុញ្ញញ ត្ចុ្េះរិច្ចរនាស្ពមសស្ពៀងធានារា៉ាប់រងបនរឆ្ែ ំ២០២២ ជាមួយស្រុម-

ហ៊ាុនធានារា៉ាប់រងបនរចំ្នួន៩ 

o បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្សលើររណីសរែ ើរំុបញ្ញជ រ់

ស្បារ់ត្មកល់ធានាហាជ្ីវរមមចំ្ននួ២៦ 

o បានរសស្មច្សលើការរុំអនុមយត្សលើការបសងកើន

សដ្ើមទ្ុនច្ុេះបញ្ជ ីចំ្នួន១៥ 

o បានរសស្មច្មិនអនុញ្ញញ ត្ររណីសរែ ើរំុទ្ិនែនយយ

ររ ីពីរមត្ុលយរណនីម្នស្បារត់្មកល់តាមច្ាប់ 

របរ់ស្រុមហ៊ាុនចំ្នួន៩ 

o បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ររណីសរែ ើរំុស វើការវិ

និសោរសលើមូលបស្ត្បំណលុរបរ់ស្រុមហ៊ាុន

ចំ្នួន២ 

o បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្ររណីសរែ ើរំុការបញ្ញជ រព់ី

និយយត្ររធានារា៉ាប់រងរមពុជាអពំីបច្ចុបបនែភាព ម្ន

ការរំណត្់ព ី  ចំ្ណាត្ថ់្នែ រអ់បបបរមារបរ់ស្រុម

ហ៊ាុនធានារា៉ាប់រងបនរបរសទ្រ និងការទ្ទ្ួល

សាគ ល់ស្រុមហ៊ាុននិង/ឬភាែ រ់ងារចត្ថ់្នែ រ់សែសងៗ 

ចំ្នួន ១ 

o បានរសស្មច្មិនអនុញ្ញញ ត្សលើរំសណើរំុការអនុមយត្សលើរិច្ចរនាធានារា៉ាប់រងបនររស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្នួន ១ 

o បានរសស្មច្អនុញ្ញញ ត្សលើរំសណើរំុវិនិសោររែងុមូលបស្ត្រដ្ឋរបរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចំ្នួន១ 

o បានរសស្មច្សលើរំសណើរំុអនុញ្ញញ ត្សលើការសបើរសាខារែុងស្រុរចំ្នួន ១ 

o បានរសស្មច្សលើររណីជ្ូនដ្ណឹំងររ ីពកីារតរពិនយយសលើការមិនមាននាយរឯររាជ្យស្រប់ស្ោន់អនុសោមតាម

ខៃឹមសារស្បការររពីអីភិបាលរិច្ចស្រុមហ៊ានុធានារា៉ាប់រងស្បការ៧ ចំ្នួន ១។  

១.២.៤. វសេយ អច្ែនវត្ថុ និងបញ្ច ាំ 

• ការែរល់ហាជាា បណណហាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍដី្ ូត្៍៖ 

o ការែរល់ហាជាា បណណហាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍដី្ ូត្៍ចំ្ននួ ០៤ ស្រុមហ៊ានុ 

o លទ្ធែលចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យទ្តំីាង ហាជ្ីវរមមដី្ ូត្៍ ចំ្ននួ ០៤ ស្រមុហ៊ាុន 

• ការែរល់ហាជាា បណណហាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍលំសៅឋាន និងអោររហរមមរិទ្ធិ  រស្មាប់រយៈសពល ០៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២៖ 

o ែរល់ហាជាា បណណហាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍលំសៅឋាននិងអោររហរមមរិទ្ធិជ្នូ រសស្មាងថមីចំ្នួន ៤៤រសស្មាង , រសស្មាង

ជាដំ្ណារ់កាលច្ំននួ ២រសស្មាង នងិបនររុពលភាពហាជាា បណណចំ្នួន ៩រសស្មាង នងិែរល់លិខិត្អនុញ្ញញ ត្ជា

សោលការណ៍ចំ្នួន ៧រសស្មាង 

រមម វិ ីផច្ររំផលរច្ំសណេះដ្ឹងធានារា៉ាប់រងសលខ ០២២.១០ 



 
 

o ចុ្េះពិនិត្យដ្ល់ទ្ីតាងំរស្មាប់រសស្មាងថមីចំ្នួន ១៧រសស្មាង និងអនុញ្ញញ ត្ឱ្យស្រុមហ៊ាុនដ្រស្បារ់ត្មកល់ចំ្ននួ ១៩

រសស្មាង បផងវរស្បារ់ត្មកល់ចំ្ននួ ២រសស្មាង និងផររស្មួលស្បារត់្មកល់ចំ្នួន ១រសស្មាង 

• ការែរល់ហាជាា បណណនិងវិញ្ញញ បនបស្ត្វជិាជ ជ្ីវៈស្រុមហ៊ាុនសរវារមមវាយត្ម្មៃ  និងអច្លនវត្ថុ និងការតៃ រ់បរូរសែសងៗ 

រស្មាប់រយៈសពល ០៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២៖ 

o ែរល់ហាជាា បណណ នងិ      វិ ញ្ញញ បស្ត្វជិាជ ជ្ី

វៈជ្នូស្រុមហ៊ាុនថមីចំ្ននួ ៣២ស្រុមហ៊ាុន 

o បនររុពលភាព/បង់ស្បចំឆ្ែ ំ ហាជាា បណណ 

និង/ឬវិញ្ញញ បនបស្ត្វជិាជ ជ្ីវៈជ្នូស្រុមហ៊ាុន 

ចំ្ននួ ១៧១ស្រុមហ៊ាុន 

o អនុញ្ញញ ត្បផនថមនិង/ឬតៃ រ់បរូរ/និងឬ

បញ្ឈប់ហាជាា បណណ និង/ឬ វិញ្ញញ បនបស្ត្វជិាជ

ជ្ីវៈជ្នូ ស្រុមហ៊ាុនចំ្ននួ ២៩ ស្រុមហ៊ាុន 

o អនុញ្ញញ ត្ឱ្យតៃ រ់បរូរភារហ៊ាុននិរនិង/ឬ

រមាជ្រិស្រុមស្បឹរាភិបាល,តៃ រ់បរូរទ្ីតំាង

ជ្នូស្រុមហ៊ាុនររុបចំ្ននួ ១៥ស្រុមហ៊ាុន 

• ការែដល់/បនរហាជាា បណណហាជ្ីវរមមបញ្ញច  ំ

និងស្បាត្ិសភារសដាយអនុបបទន 

o បានែដលអ់ាជ្ញា បណណថមីតាមថ្នែ លស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពត្៌ាមានវទិ្ា ចំ្ៃួៃ៣៣ ស្រកុលហ ុៃ/រហស្ោរ 

o បៃរ្ុពលភាពអាជ្ញា បណណចំ្ៃៃួ ៣៤៤ ស្រកុលហ ុៃ/រហស្ោរ 

o សច្ញលិខិត្សោលការណ៍ឯរភាពដ្រស្បារត់្មកល់ និងបិទ្ររមមភាពហាជ្ីវរមមចំ្ននួ ១១ស្រុមហ៊ាុន/រហស្ោរ 

• ស្សាវស្ជាវហាជ្ីវរមមសរវារមមវាយត្ម្មៃ និងភាែ រ់ងារអច្លនវត្ថ ុ

o ពិៃិតយរបាយការណ៍ស្រកុលហ ុៃចំ្ៃៃួ ១៥០ស្រកុលហ ុៃ 

o ស្សាវស្ជាវហាជ្ីវរមមែរល់សរវារមមវាយត្ម្មៃ និងសរវារមមអច្លនវត្ថុ ោម នហាជាា បណណ ០៣ស្រុមហ៊ាុន 

• អាជ្ីវកលមបញ្ច  ំៃងិស្របាតិលភាគលោយអៃុបបទាៃ 

o ពិនិត្យរបាយការណ៍ស្រកុលហ ុៃចំ្ៃៃួ ៤០២ស្រកុលហ ុៃ 

o ចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យហាជ្ីវរមមបញ្ញច  ំនិងស្បាត្ិសភារសដាយអនុបបទនចំ្ននួ ១៨ ស្រុមហ៊ាុន។ 

     ១.២.៥. វសេយ ្ូែបគ្ត្ក ព្ុជា 

• ការស្រប់ស្រង ស្ត្ួត្ពិនិត្យ នងិតាមដានអនររការីមូលបស្ត្ នងិស វើពិព ិរមមអនររការីមូលបស្ត្ 

រិកាា សាោររ ីពីការសលើររមពរ់ការយល់ដ្ឹង និងបសងកើនស្បរិទ្ធភាពការអនុវត្រ

បទ្បបញ្ញត្រិរតិ្យុត្រពារ់ពយនធនឹង ហាជី្វរមមអភិវឌ្ឍអច្លនវត្ថុ 

 ម្ថៃទ្១ី៥ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ 

 



 
 

o បានចុ្េះស្ត្តួ្ពិនិត្យដ្ល់ទ្រីផនៃងស្រុមហ៊ាុនអនររការចំី្ននួ ១៥ស្រុមហ៊ាុន 

o បានបញ្ចប់របាយការណ៍ររពីលីទ្ធែលចុ្េះស្ត្តួ្ពិនតិ្យដ្ល់ទ្រីផនៃងចំ្នួន ២២ររណី 

o បានបញ្ចប់របាយការណ៍លទ្ធែលរិច្ចស្បជ្ុំសលើលទ្ធែលម្នការចុ្េះស្ត្តួ្ពិនតិ្យដ្លទ់្ីរផនៃងចំ្ នួន ៤ររណី 

o បានសច្ញលិខិត្ែរល់អនុសារន៍សលើលទ្ធែលម្នការចុ្េះស្ត្តួ្ពនិិត្យដ្ល់ទ្រីផនៃងរបរ់ស្រុមហ៊ានុចំ្ននួ ៤ររណី 

• ការស្រប់ស្រង ស្ត្ួត្ពិនិត្យ នងិតាមដានទ្ីែារមូលបស្ត្ និងជ្ំរុញការស វើពពិិ រមមទ្ីែារមូលបស្ត្ 

o បានែរល់សលខអត្ររញ្ញញ ណវនិិសោរិនចំ្ននួ 

២ ៣៨៧ 

o បានបនររុពលភាពសលខអត្ររញ្ញញ ណវិនិ

សោរិនចំ្នួន ៨៣៥ 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពពយត្៌ាមានសលខអត្រ

រញ្ញញ ណវិនិសោរិនចំ្នួន ១៥៣  

• ស្រប់ស្រង ស្ត្ួត្ពិនតិ្យការសបាេះែាយលរ់មូលបស្ត្ ស វើ

ពិព ិរមមែលតិ្ែលមូលបស្ត្ និងតាមដានស្ត្ួត្ពិនតិ្យ

បុរគលសបាេះែាយលរ់មូលបស្ត្ 

o បានពិនតិ្យ និងែរល់សោបល់សលើរបាយការណ៍

ស្បត្ិបត្រកិារ នងិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដ្ល

បានស វើរវនរមមរួច្រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ របរ់

ស្រុមហ៊ាុនវាយត្ម្មៃចំ្ននួ ៣ស្រុមហ៊ាុន និង

ភាែ រ់ងារត្ំណាងមាច រ់មូលបស្ត្បំណលុចំ្នួន 

១ស្រុមហ៊ាុន 

o បានពិនិត្យ និងវិភារលទ្ធែលហិរញ្ញវត្ថុស្បចំស្ត្មីារទ្ី៤ និងស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ននួ ១៣ ស្រុមហ៊ាុន 

o បានពិនិត្យ និងវភិារលទ្ធែលហិរញ្ញវត្ថុស្បចំស្ត្ីមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្ននួ ១៤ស្រុមហ៊ាុន ស្ត្មីារទ្ី២ ឆ្ែ ំ

២០២២ ចំ្ននួ ៧ស្រុមហ៊ាុន នងិស្ត្មីារទ្ី៣ ឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្ននួ ១ ស្រុមហ៊ាុន    

o បានសរៀបចំ្លិខតិ្ររ ីពរីំហុរ គ្ងសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំស្ត្មីារទ្ី៤ ឆ្ែ ំ២០២១ និងស្ត្ីមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ

២០២២ របរ់បុរគលចុ្េះបញ្ជ ីលរ់មូលបស្ត្ ច្ំនួន ២ ររណី  

o បានតាមដាន និងស្ត្តួ្ពិនតិ្យសលើការអនុវត្រកាត្ពវរិច្ចម្នការែរល់របាយការណ៍សាមាយិរ (របាយការណ៍ស្បចំ

ស្ត្មីារទ្ី៤ ឆ្ែ ំ២០២១,របាយការណ៍ស្បចំឆ្ែ ំ២០២១,របាយការណ៍ស្បចំស្ត្មីារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២, និងរបាយ

ការណ៍ស្បចំស្ត្មីារទ្ី២ ឆ្ែ ំ២០២២) ចំ្នួន ៥៨ ររណី។ 

១.៣. ការងារគាំណរេងគ្ 

• បានចុ្េះពិនិត្យ និងរសងកត្ការអនុវត្ររមមវ ិីឧបត្ថមភសាច់្ស្បារជ់្នូស្រួសារស្រសី្រ និងងាយរងសស្ោេះរែងុអំ ុងសពល

ស្បយុទ្ធនឹងជ្ងំរឺូវដី្-១៩ និងរមមវិ ីឧបត្ថមភសាច់្ស្បារជ់្នូ ស្តររ ីមានម្ែទសពាេះ និងរមុារហាយសុស្កាម២ឆ្ែ ំ  

របាយការណ៍រថ ិតិ្ទ្ីែារមូលបស្ត្ ស្តី្មារទី្២ ២០២២ 



 
 

• បានចុ្េះពិនិត្យ នងិរសងកត្ការអនុវត្ររមមវ ិីឧបត្ថមភសាច់្ស្បារជ់្នូស្រួសារស្រសី្រ និងងាយរងសស្ោេះរែងុអំ ុងសពល

ស្បយុទ្ធនឹងជ្ងំរឺូវដី្-១៩ សដាយសតរ ត្សលើស្រុមសោលសៅជ្នចរ់ 

• បានរិរាពីជ្សស្មើររែុងការផររស្មួលជ្ពំូរពារព់យនធនងឹសទរបបញ្ញត្រិរែងុសរច្រដសី្ពាងច្ាប់រដ ីពីស្បពយនធោំពាររងគម 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររសី្ពាងឯរសារទ្រសនទនររពីី

សរច្ររីស្ពាងច្ាប់ ររ ីពសី្បពយនធោំពាររងគម 

• បានសរៀបចំ្របាយកាណ៍ ររពីីការសរៀបចំ្សរច្ររី

ស្ពាងស្របខណឌ បទ្បញ្ញត្រិពារព់យនធនឹងស្បពយនធជ្ំនួយរងគម 

• បានស វើការស្សាវស្ជាវសរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងស្រប

ខណឌ បទ្បបញ្ញត្រិពារ់ពយនធនងឹស្បពយនធជ្ំនួយរងគម 

• បានសរៀបចំ្រិកាា សាោែសពវែាយយនរការម្នការ

សដាេះស្សាយវិវាទ្រែងុស្បពយនធោំពាររងគម 

• បានរិរាស្សាវស្ជាវបទ្បបញ្ញត្រិមួយច្ំនួនជាធាត្ុ

ចូ្លបផនថម សដ្ើមបីផររស្មលួខៃឹមសារពារ់ពយនធសៅសលើ    

សរច្ររីស្ពាងស្បការរដពីកីារសដាេះស្សាយវិវាទ្រែងុស្បពយនធ

រនដិរុខរងគម 

• បានពិនតិ្យរបាយការណ៍បឋមសលើឯរសារទ្រសន

ទននមិាបនរមមរត្ិយតុ្រ រែងុស្បពយនធោំពាររងគមរបរ់ទ្ី

ស្បឹរាជាន់-ខពរ់ ច្ំនួន ១៤ ឯរសារ 

• បានចុ្េះស វើរវនរមមរមមវិ  ី សលើរមមវ ិីការែរលស់្បារ់ឧបត្ថមភរបរ់រាជ្រដាឋ ភិបាលរស្មាប់ស្តររ ីរស្មាលរូនរបរ់រមមររ

និសោជ្តិ្រែុង និងសស្ៅស្បពយនធ សៅប.រ.រ. និងស្ររួងរុខាភិបាល 

• បានស្ពាងឯរសារទ្រសនទនបសច្ចរសទ្រ ររ ីពកីារអភិវឌ្ឍមុខងាររមកាលរមមទ្ិនែនយយសដាយរវ យយស្បវត្រិរស្មាប់ 

ស្បពយនធយនរការតាមដាន និងវាយត្ម្មៃស្បពយនធោំពាររងគម ជាមួយស្បពយនធ PMRSម្នទ្ីភាែ រ់ងារបញ្ញជ រ់ចំ្ណាយ សរវា   

រុខាភិបាល។ 

១.៤. ការងាររិសន យ និងេវនក ម្ 

• បានស្បមូលចំ្ណូលពរីម្ស្មសរវាដារ់របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុផដ្លរងរវនរមមរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២០-២០២១តាមរយៈ

ស្បពយនធ e-filling និងចំ្ណូលសែសងៗផដ្លជាស្បភព នធានរបរ់ ននិយយត្រររណសនយយ នងិរវនរមម រស្មាប់ផខមរ

រា ដ្ល់ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ 

• ស្បពយនធស្រប់ស្រងរបាយការណ៍ហិរញវត្ថុ រស្មាប់អងគភាពមិនផរវងររស្បារ់ចំ្សនញស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រួច្រាល់នងិដារ់ឱ្យសស្បើ

ស្បារ់ជាែៃូវការដំ្ណារក់ាលទ្១ី 

• បានសរៀបចំ្រួច្រាល់នូវសរច្ររីស្ពាងស្បការររ ីពកីារដារ់ឱ្យអនុវត្រររង់ដារណសនយយរស្មាប់ស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋ

បាល រស្មិត្ជ្នំាញ 

• សរច្ររីស្ពាងររងដ់ារណសនយយរស្មាប់ស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលរពំុងស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រស្មិត្បសច្ចរសទ្រ 

ការសបើរស្បារ់ឧបត្ថមភបផនថមជ្ូនរមមររនិសោជ្ិត្ជាស្តររ ីសៅសពល

រស្មាលរូន 



 
 

• ឯរសារសរច្ររសី្ពាងយទុ្ធសាស្តររររ ីពីការអនុវត្រររង់ដារណសនយយសាធារណៈមូលដាឋ នបងគរសៅរមពុជា ២០២១-

២០៣១ ស្ត្ូវបានអនុមយត្ជាែៃូវការសដាយរាជ្រដាឋ ភិបាល 

• ស្បការផដ្លត្ស្មូវឱ្យមានការោត្ស្ត្ដាងរំណត្់រមាគ ល ់ និងការទ្ទ្ួលសាគ ល់រណនីស្ត្ូវទ្ទ្ួល នងិរណនីស្ត្ូវរង

ម្នស្បត្ិបត្រកិារអនុវត្រកាត្ពវរចិ្ច សៅរែងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រពំុងស្ត្ូវបានសរៀបចំ្រែុងរស្មិត្បសច្ចរសទ្រ 

• ទ្ទ្ួល និងស្ត្តួ្ពិនតិ្យការសរែ ើរំុសលខអត្ររញ្ញញ ណរមមរាយការណ៍របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុស្មាប់រហស្ោររងរវន-

រមមឯររាជ្យចំ្នួន១,០៤៦រហស្ោរមិនរងរវនរមមឯររាជ្យចំ្នួន១២,២៧៩ នងិអងគភាពមិនផរវងររស្បារ់ចំ្សណញ

ចំ្នួន ៩១៨ 

• បានសរៀបចំ្លិខតិ្ពិនយយអនររការណ៍សៅរហស្ោរផដ្លមិនបានដារ់ ឬយតឺ្ការដារ់របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរស្មាប់

កា រយិបរិសច្េទ្ឆ្ែ ំ២០២០ ច្ំនួន៣១៥ 

• ការចុ្េះស្ត្ួត្ពិនិត្យកាត្ពវរិច្ចរណសនយយនិងរវនរមមរហស្ោររស្មាប់ការិយបរិសច្េទ្រណសនយយ ឆ្ែ ំ២០២០ ចំ្នួន៥៥ 

• បានសបើរស្បពយនធដារ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់រហស្ោររងរវនរមមឯររាជ្យចំ្នួន១៦៧ នងិរហស្ោរមិនរង

រវនរមមឯររាជ្យចំ្នួន ១៣៩ 

• ពិនិត្យនិងសែទៀងតទ ត្់បញ្ជ ីសឈាម េះរហស្ោរ ផដ្លបងរ់ម្ស្មសរវាទ្ទ្ួលររាទ្ុររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការិយ-   

ប រិសច្េទ្រណសនយយ២០២០ ច្នំួន ៤៣ 

• សរៀបចំ្លិខិត្ការរំលឹរការអនុវត្រកាត្ពវរិច្ចរណសនយយនងិរវនរមមរស្មាប់ការិយសច្េទ្ឆ្ែ ំ២០២១ ច្ំនួនចំ្នួន ៥៨  

• បានសរៀបចំ្លិខតិ្ពិនយយអនររការណ៍ចំ្សពាេះអំសពើសលមើរសៅនងឹ ច្ាប់ររ ីពីរណសនយយនិងរវនរមមរស្មាប់រហស្ោរ

ចំ្នួន៨ 

• ទ្ទ្លួលិខតិ្ពនារសពលរបរ់អងគភាពមិនផរវងររស្បារ់ចំ្សណញចំ្នួន៦ រែុងការបញ្ចប់ការងារល្វើ្វៃកលមឯករាជ្យ 

ៃិងលបាោះផាយលតិ្វៃកលម្ស្រមាប់ឆ្ន ំ២០២១  

• បានសរៀបចំ្លិខតិ្ពិនយយដ្លរ់ហស្ោររងរវនរមមឯររាជ្យ រស្មាប់ការដារ់បញ្ជូនរបាយការណ៍យតឺ្មរនិយយត្ររ

រណសនយយ នងិរវនរមម មានចំ្នួន៥ 

• បានទ្ទ្លួរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់រហស្ោររងរវនរមមឯររាជ្យចំ្នួន១,៣៨១ និងអងគភាពមិនផរវងររ-

ស្បារ់ចំ្សណញ ច្ំនួន៤០៩។ 

២. ការងារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារិៈ និងគ្រព្យេ្ងត្តិរដ្ឋ 

 សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរឺ “ការស្រប់ស្រងស្បពយនធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ” ផដ្ល

មានរមម វិ ីចំ្ននួ៣។ លទ្ធែលម្នការអនុវត្ររែុង៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ ម្នការអនុវត្រម្នសោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ សនេះ មានដូ្ច្

រែុងរបាយការណ៍ខាងសស្កាមសនេះ៖ 

២.១. ការសកៀរររច្ាំិែូថវសកាជាត្ិ និងគ្រប់គ្រងគ្រព្យេ្ងត្តិរដ្ឋ 

 ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគនាយរដាឋ នរយ និងរដាឋ រររមពុជា និងអរគនាយរដាឋ នពនធដារ។ អរគនាយរដាឋ នរយនងិ

រដាឋ រររមពុជា មានសបរររមមរំខាន់ៗរែងុសនាេះ៖ ១.ទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវរែងុការស្រប់ស្រង ស្ត្តួ្ពិនិត្យ និងស្បមូលហាររ នងិរម្ស្មសែសងៗ

សលើទ្ំនិញនំាសច្ញ ឬនំាចូ្ល ស្របតាមបបញ្ញត្រិ រដ ីពីរយ ស្ពមទងំច្ាប់ នងិបទ្បបញ្ញត្រិសែសងសទ្ៀត្ផដ្លពារ់ពយនធនងឹការនំាសច្ញ នំា

ចូ្ល ការស វើច្រាច្រ និងការស វើរនែិ ិទ្ំនិញ ២.ដារ់បទ្បបញ្ញត្រិសលើការស វើច្រាច្រ ការស វើរនែ ិិ នងិការដឹ្រជ្ញ្ជូន ៃ្ងកាត្់ម្នទ្ំនិញនំា



 
 

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

ម្នស្ពេះរាជាណាច្ស្ររមពុជា ៥. ជ្ំរុញអនុវត្រតាមរដង់ដារអនររជាត្ ិ និងឧត្រមានុវត្រន ៍ ផដ្លពារព់យនធនឹងការស្ត្ួត្ពិនតិ្យរយ នងិការ

រស្មួលពាណិជ្ជរមម ជាពិសររ ការអនុវត្រសោលនសោបាយម្នរិច្ចរស្មួលពាណជិ្ជរមម តាមរយៈការស្រប់ស្រងរនិភយយ នងិការស វើ

រវ យយស្បវត្ររិមមរយ2។ សដាយផ រអរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានសបរររមមរំខាន់ៗ រែងុសនាេះ  ១. ែដល់សរវាដ្លអ់ែរជាប់ពនធរួមមាន 

ការែដល់ពយត្៌ាមាន អប់រំ ពនយលផ់ណនំា សដ្ើមបីឱ្យអែរជាប់ពនធស្បត្ិបត្រិស្ត្ឹមស្ត្ូវ តាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិនានារដ ីពពីនធដារ ២. អនុវត្ររមម

 វិ ចីប់បងាំ 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 ិចីបប់ងា ំស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព មានការទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវខពរ់ និងសរម ើ

ភាពោែ  ចំ្សពាេះអែរជាប់ពនធ ផដ្លមិនសោរពច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិរដ ីពសីារសពើពនធ ៦. អនុវត្រសោលការណ៍យុត្រ ិម៌ារែងុការអនុវត្រច្ាប់ 

និងបទ្បបញ្ញត្រនិានារដ ីពពីនធដារ សដ្ើមបបីសងកើនជ្ំសនឿទ្រុចិ្ត្រ ចំ្សពាេះរដ្ឋបាលសារសពើពនធ ៧. បនថយការចំ្ណាយរបរ់រដ្ឋបាលសារសពើ-

ពនធ រែងុការសរៀបចំ្រមមវ ិី និងរិច្ចដំ្សណើរការរបរ់ស្ររួង ស វើឱ្យមានភាពសាមញ្ញ ចំ្សពាេះត្ស្មូវការសែសងៗ 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 ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្ណូលពនធ-ហាររ ផដ្លអរគនាយរដាឋ នពនធដារស្បមូលបានជារ់ផររងតាម

ស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានចំ្នួន ១០ ៩០៨,១៩ ប៊ា៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ២ ៦៩៣,៣៨ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៩៥,៥៣% ម្នផែនការច្ាប់ររ ីពហីិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២២ 

ស ៀបនងឹចំ្ណូលពនធ-ហារររែងុរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ស ើញថ្នសរើនស ើងចំ្ននួ ២ ៣៥១,០៧ ប៊ា៊ីោន

សរៀល (ស្បមាណជា ៥៨០,៥១ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ ២៧,៥០% 

o ររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ ច្ំណូលពនធ-ហាររសៅតាមស្បសភទ្ពនធ និងតាមររមមភាពហាជ្ីវរមមរំខាន់ៗ

ស ើញថ្នមានលសមអៀងស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ដ្ូច្មានសរៀបរាប់រែងុតារាងខាងសស្កាម៖ 

 

 

 

 

 

 

 
2 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ  
3 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
4 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ



 
 

តារាងច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធរែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ 

(តាមស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូលអនឡាញ Online របរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ) 
 

តារាងច្ណូំលពនធតាមររមមភាពហាជ្វីរមមរខំាន់ៗ  រែងុរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ 

(តាមស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូលអនឡាញ Online របរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ) 

គ្បសភរព្នធេាំខាន់ៗ 
៩បែ ឆ្ន ាំ២០២១ ៩បែ ឆ្ន ាំ២០២២ ែស អ្ៀង 

អគ្ា

កាំសិើន 

ឬថ ច្ ុះ 

ឯរតា ៖ ប៊ា៊ីោនសរៀល ប៊ា៊ីោនសរៀល ោនដុ្ោៃ រ  

ហាររសលើត្ម្មៃបផនថម ១ ៧៩៣,៧២ ២ ៤១៩,១៦ ៦២៥,៤៤ ១៥៤,៤៣ ៣៤,៨៧% 

ពនធសលើស្បារ់ចំ្ណូល ៣ ០៤៣,៥៩ ៣ ៨៥០,៣៧ ៨០៦,៧៧ ១៩៩,២០ ២៦,៥១% 

ហាររពិសររ ៦១៥,១១ ៧៩៥,០២ ១៧៩,៩០ ៤៤,៤២ ២៩,២៥% 

ពនធសលើស្បារ់សបៀវត្ស ៦៨៣,០០ ៨៤៧,៧២ ១៦៤,៧២ ៤០,៦៧ ២៤,១២% 

ពនធស្បថ្នប់ស្តា ៤៨៣,៨៧ ៦៣៣,៣៨ ១៤៩,៥១ ៣៦,៩១ ៣០,៩០% 

ពនធសលើឈ្ែួ លែទេះនិងដី្ ១៣,៥២ ១៥,៨០ ២,២៧ ០,៥៦ ១៦,៨៣% 

េក ម្ភាព្អាជីវក ម្ 

៩បែ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

៩បែ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 
ែស អ្ៀង អគ្ា

កាំសិើន ឬ

ថ ច្ ុះ ឯរតា ៖ ប៊ា៊ីោនសរៀល 
ប៊ា៊ីោន

សរៀល 

ោនដុ្ោៃ រ 

នីហរ័ណ ហាហរ័ណ (រួមបញ្ចូលការលរ់

ែលិត្ែលសត្លរិោ) 
១ ៧៥០,៦៣ ១ ៦៧៦,៣៧ (៧៤,២៥) 

(១៨,៣៣) 
(៤,២៤%) 

សរវាហិរញ្ញវត្ថ ុនិងធានារា៉ាប់រង ១ ៨៤៩,៤៧ ២ ៣៩០,៨៣ ៥៤១,៣៦ ១៣៣,៦៧ ២៩,២៧% 

ររិរមម ររុាស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ ៣៦,១៧ ៥៨,៧៨ ២២,៦១ ៥,៥៨ ៦២,៥០% 

ស្បត្ិបត្រកិារ និងហាជ្ីវរមម នធានផរ៉ា ៤៤,២៨ ៤៤,៩៧ ០,៦៩ ០,១៧ ១,៥៦% 

រមមនរសាល ១ ៣០៩,៨៨ ២ ២៩៩,៤២ ៩៨៩,៥៣ ២៤៤,៣៣ ៧៥,៥៤% 

ររមមភាពអច្លនវត្ថ ុ ៥៧៦,២៩ ៧៤៤,៤៥ ១៦៨,១៦ ៤១,៥២ ២៩,១៨% 

ការដឹ្រជ្ញ្ជូន និងការររុរទ្រុ ៣៤៤,៨២ ៤៥៨,៧៥ ១១៣,៩២ ២៨,១៣ ៣៣,០៤% 

ពយត្៌ាមានវទិ្ា និងទ្ូររមនារមន៍ ៤៩៥,១៤ ៦០៩,៣២ ១១៤,១៧ ២៨,១៩ ២៣,០៦% 

ការអប់រ ំ ៤៦,៣៧ ៦១,២៤ ១៤,៨៧ ៣,៦៧ ៣២,០៧% 

សរវារមមសាែ រ់សៅ នងិហាររ ១០៨,៤៨ ១៧២,៥៥ ៦៤,០៦ ១៥,៨២ ៥៩,០៦% 

ការសាងរង ់ ៤៤៥,១៣ ៥២៦,១៣ ៨០,៩៩ ១៩,៩៩ ១៨,២០% 

ការែគត្់ែគង់អរគិរន ីចំ្រយទ្ឹរ និងខយល់

ស្ត្ជារ ់
៣០៥,០៨ ២៨៣,៣៦ (២១,៧២) 

(៥,៣៦) 
(៧,១២%) 

ររមមភាពវជិាជ ជ្ីវៈ វិទ្ាសាស្តររ  និង

បសច្ចរសទ្រ 
២៣៦,៩៥ ៣៦៨,៨២ ១៣១,៨៦ 

៣២,៥៦ 
៥៥,៦៥% 

ររមមភាពរដ្ឋបាលនងិោំស្ទ្សែសងសទ្ៀត្ ៦៤,៧០ ៩២,៨៩ ២៨,១៩ ៦,៩៦ ៤៣,៥៧% 

ររមមភាពសរវារមមសែសងសទ្ៀត្ ៤៥,៣០ ៥១,៤៦ ៦,១៦ ១,៥២ ១៣,៦០% 



 
 

o ររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ ចំ្ណូលពនធ-ហាររស្រប់ស្បសភទ្ ផដ្លស្បមូលតាមស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយ

ចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ ស្ត្ូវបានផបងផច្រតាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

▪ អែរជាប់ពនធ  ំចំ្នួន ៨ ៣០៥,៣៨ ប៊ា៊ីោនសរៀល  (ស្បមាណជា ២ ០៥០,៧១ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៧៦,១៤% 

ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-ហាររររបុ សហើយសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្អែរ

ជាប់ពនធ ំសរើនស ើងចំ្នួន ១ ៨១៩,៥១ ប៊ា៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៤៤៩,២៦ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង 

២៨,០៥% 

▪ អែរជាប់ពនធម យម ចំ្នួន១ ៦២៤,៦៣ ប៊ា៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៤០១,១៤ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ១៤,៨៩% 

ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-ហាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្

អែរជាប់ពនធម យមសរើនស ើងចំ្នួន ៣៥៨,៥៥ ប៊ា៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៨៨,៥៣ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង 

២៨,៣២% 

▪ អែរជាប់ពនធត្ូច្ ចំ្នួន ៤៦,៩៨ ប៊ា៊ីោនសរៀល  (ស្បមាណជា ១១,៦០ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ០,៤៣% ស ៀប

នឹងចំ្ណូលពនធ-ហាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្អែរ

ជាប់ពនធត្ូច្សរើនស ើងចំ្នួន១៣,១០ប៊ា៊ីោនសរៀល(ស្បមាណជា ៣,២៣ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៣៨,៦៧% 

▪ សែសងៗ (ពនធសលើឈ្ែួ លែទេះនិងដី្ ពនធសលើអច្លនស្ទ្ពយ និងពនធសែសងៗ) ចំ្ននួ ៩៣១,២០ ប៊ា៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ២២៩,៩២ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៨,៥៤% ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-ហាររររុប សហើយសស្បៀប

ស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ ឆ្ែ ំ២០២១ចំ្ណូលពនធសែសងៗសរើនស ើងចំ្នួន១៨១,៦៧ប៊ា៊ីោនសរៀល (ស្បមាណ

ជា ៤៤,៨៥ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ២៤,២៤% 

o ការច្ុេះបញ្ជ ីពនធដារ៖រស្មាប់រយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ បានពិនិត្យនិងអនុមយត្សលើឯរសារសរែ ើរំុចុ្េះបញ្ជ ីពនធ

ដារចំ្នួន ៩ ៥៧៧ រហស្ោរ (ពនធ ំ ៤៨១ ពនធម យម ៤ ៧៨១ ពនធត្ូច្ ៤ ៣១៥) ផដ្លមានលមអតិ្ដូ្ច្

ខាងសស្កាម៖ 

▪ រហស្ោរបានចុ្េះបញ្ជ ីសជារជ្យយចំ្នួន ៨ ៣២១ រហស្ោរ (ពនធ ំ ៤៥៣ ពនធម យម ៣ ៩៧៩ ពនធ

ត្ូច្ ៣ ៨៨៩) រែុងសនាេះតាមថ្នែ លចំ្នួន ៧ ៥០៨ រហស្ោរ (ពនធ ំ ៣១០ ពនធម យម ៣ ៥៧៥ ពនធ

ត្ូច្ ៣ ៦២៣)  

▪ រហស្ោរស្ត្ូវបានរំណត្ថ់្នមានរនិភយយចំ្នួន ១ ២៥៦ រហស្ោរ (ពនធ ំ ២៨ពនធម យម ៨០២ ពនធ

ត្ូច្ ៤២៦) រែុងសនាេះតាមថ្នែ លចំ្នួន ១ ១៥០ រហស្ោរ (ពនធ ំ ២៨ ពនធម យម ៧១២ ពនធត្ូច្ ៤១០) 

សដាយបានបដិ្សរ ការចុ្េះបញ្ជ ីចំ្ននួ ៣១៩ រហស្ោរ និងអនុមយត្បញ្ជូនពិនិត្យបផនថមចំ្នួន ៩៣៧ រហ

ស្ោរ។ រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្៣ី០ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ ២០២២ ឯរសាររល់សោងចុ្ងស្ោមានចំ្នួន ៤៧៤ រហស្ោរ 

រែុងសនាេះតាមថ្នែ លចំ្នួន ២៩៣ រហស្ោរ 

o លទ្ធែលការងារផែែររវនរមម៖ ររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ អរគនាយរដាឋ នពនធដារបានស វើរវន

រមមស្រប់ស្បសភទ្សលើរហស្ោរររុបបានចំ្នួន ៨ ១១៤ ររណី មានស្បារ់ពនធចំ្នួន ៨ ៨៦៣,៦៥ ប៊ា៊ីោន

សរៀល (ស្បមាណជា ២ ១៨៨,៥៥ ោនដុ្ោៃ រ)។ ស្បរិនសបើសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែងុ ឆ្ែ ំ២០២១ 

ស ើញថ្នការស វើរវនរមមរែងុរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ រមឺានការសរើនស ើងចំ្នួន ២ ៤៧៥ ររណី (សរម ើនឹង 



 
 

៤៣,៩០%) នងិមានស្បារ់ពនធសរើនស ើង ចំ្នួន ២ ៧១៦,៨០ ប៊ា៊ីោនសរៀល (ស្បមាណ ៦៧០,៨១ ោន

ដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៤៤,២០% 

o លទ្ធែលការងារស្រប់ស្រងស្បមូលបំណលុពនធ ៖ររុបរែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ បំណលុពនធស្បមូលបាន

មានចំ្នួន ៨៣៥ ២០៥ ោនសរៀល (ស្បមាណជា ២០៦,២២ ោនដុ្ោៃ រ) សបើសស្បៀបស ៀបរយៈសពលដូ្ច្ោែ

រែុងឆ្ែ ំ២០២១ មានចំ្នួន ៧៣២ ៦២៤ ោនសរៀល រមឺានការសរើនស ើងចំ្នួន ១០២ ៥៨១ ោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ២៥,៣២ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ១៩,៥៨% 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលរយ និងរដាឋ រររមពុជា 

o រែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ អររ ស្បមូលចំ្ណូលបានចំ្នួន ៨ ២៥៨,៧២ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ២ ០២៦,៨២ 

ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរស្ត្ូវជាស្បមាណ ៧៨,៧៩% ម្នផែនការរំណត្់រែងុច្ាប់ររ ីពហីរិញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការ

ស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២ សរើនស ើង ១ ៣៧៧,៣២ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ៣៣៨,០៨ ោនដុ្ោៃ រហាសមររិ ស្ត្ូវជា

ស្បមាណ ២០,០២% សបើសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១។ ទ្នទឹមសនេះ ត្ួសលខរត្់ស្តាសដាយរត្

នាោរជាត្ិមានចំ្ននួ ៧ ៩៧៥,៣៨ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ១ ៩៥៧,៤៦ ោនដុ្ោៃ រហាសមររិ ស្ត្ូវជា ៧៦,០៩% 

ម្នផែនការរំណត្រ់ែងុច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២។ សបើសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៩

ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលរត្ស់្តាសដាយរត្នាោរជាត្រិែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ សរើនស ើង ១ ៤៤៥,៤៧ ប៊ា៊ី

ោនសរៀល ឬ ៣៥៤,៨១ ោនដុ្ោៃ រហាសមររិ ស្ត្ូវជា ២២,១៤% 

o ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្ពនធនិងហាររ 

ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធនងិហាររ រែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២២ 

 

 

 

 

 

o ចំ្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញ 

ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបចំ្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញរែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ និងឆ្ែ ំ២០២២ 

 

 

 

 

 

 

18.88%

0.54%

38.08%

37.59%

3.41%
1.50% ៩បែ ឆ្ន ាំ២០២២

18.07%

0.43%

37.36%

38.04%

4.53%
1.57% ៩បែ ឆ្ន ាំ២០២១

◼ពនធរយ  ◼ហាររនំាសច្ញ   ◼ហាររពិសររ     ◼ហាររសលើត្ម្មៃបផនថម   ◼ហាររបផនថមសលើែលិត្ែលសស្បងកាត្  ◼សែសងៗសទ្ៀត្ 

26.72%

47.10%

20.38%

4.30%
1.50% ៩បែ ឆ្ន ាំ២០២២

28.31%

41.88%

23.55%

4.69% 1.57% ៩បែ ឆ្ន ាំ២០២១

◼ទំ្និញច្ស្មុេះ  ◼ោនយនរនិងសស្រឿងច្ស្រ          ◼ែលិត្ែលសត្លរោិ      ◼សស្រឿងរំណង ់   ◼រម្ស្មសែសងៗ 



 
 

o ពនធនិងហាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋ ៖ រែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ ពនធនិងហាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋមានចំ្នួន ១០ 

៦៧២,៤១ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ២ ៦១៩,៦៨ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ សរើនស ើង ១ ៥៨៩,១៩ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ 

៣៩០,០៩ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ស្ត្ូវជាស្បមាណ ១៧,៥០% សបើសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១។ 

រែុងសនាេះ ពនធនិងហាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋរែុងវិរយយវិនិសោរកាត្់សដ្រចំ្នួន ៥ ១៤០,៨២ ប៊ា៊ីោនសរៀល ស្ត្ូវជា

ស្បមាណ ៤៨,១៧% ម្នពនធនិងហាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋររុប សរើនស ើង ៣៩៧,៤៣ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ 

៨,៣៨% សស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១។ ពនធនិងហាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋរែុងវិរយយវិនិសោរ

មិនផមនកាត្់សដ្រចំ្នួន ៣ ៨៦៤,០៦ ប៊ា៊ីោនសរៀល ស្ត្ូវជាស្បមាណ ៣៦,២១% ម្នពនធនិងហាររជាបនទុរ

របរ់រដ្ឋររុប សរើនស ើង ៧០៩,៧៨ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ២២,៥០% សស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ

២០២១។ ទ្នទឹមសនេះ មុខរញ្ញញ សែសងសទ្ៀត្ដូ្ច្ជា ស្ររួង-សាថ បយនរដ្ឋ អងគការ សាថ នទូ្ត្ និងជ្ំនួយបរសទ្រជា

សដ្ើម មានចំ្នួន ១ ៦៦៧,៥៣ ប៊ា៊ីោនសរៀល ស្ត្ូវជាស្បមាណ ១៥,៦២% ម្នពនធនិងហាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋ

ររុប សរើនស ើង ៤៨១,៩៧ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ៤០,៦៥% សស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១។ ជាការ

រត្់រមាគ ល់ ស្បារ់ពនធនិងហាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋសនេះ មានទ្ំហំស្បមាណ ១២៩,២៣% ម្នចំ្ណូលពនធនិង

ហាររផដ្លស្បមូលបានរែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ 

ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបពនធនងិហាររជាបនទុររបររ់ដ្ឋរែងុរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២២ 

 

 

 

 

o ទ្ំហំពាណិជ្ជរមម  

▪ ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមម្នការនំាចូ្ល៖ ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមម្នការនំាចូ្លររុបសដាយមិនរាប់បញ្ចូលនវូការនំាចូ្ល

មារបរសទ្ររែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ មានត្ម្មៃររុប ១៩ ៣៦៣,២៣ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ សរើន

ស ើង ២ ៨៣០,៨២ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ឬ ១៧,១២% សបើសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ 

▪ ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមម្នការនំាសច្ញ ៖ ទ្ំហពំាណិជ្ជរមមម្នការនំាសច្ញររុបរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ មាន

ត្ម្មៃររុប ១៧ ២២២,៥៥ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ (មិនរិត្មារបរសទ្រ) សរើនស ើង ៣ ១៤៨,១៨ ោន

ដុ្ោៃ រហាសមរិរ ស្ត្ូវជា ២២,៣៧%សបើសស្បៀបស ៀបនឹង ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២១ ផដ្លមានត្ួសលខ ១៤ 

០៧៤,៣៧ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ 

o ការបស្តងាក បអំសពើរត្់សរច្ពនធ៖ រែុងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២  អររ  បានបស្តងាក បបទ្សលមើររត្់សរច្ពនធចំ្នួន 

២៣ ៣៨៥ ររណី  រួមមាន  ររណី ំ ៦៩៦ នងិររណីត្ូច្ ២២ ៦៨៩។ សបើសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ

២០២១ ចំ្នួនររណីផដ្លបស្តងាក បបានរែងុរយៈសពល ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២សនេះ សរើនស ើង ១១ ៧៥៣ ររណី ឬ 

១០១,០៤%។ ទ្នទឹមសនេះ អររ បានសដាេះស្សាយរំណត្់សហត្បុទ្សលមើររយរួច្ចំ្នួន ២៣ ៣៩០ ររណី សដាយ

52.22%
34.73%

13.05%
៩បែ ឆ្ន ាំ២០២១

48.17%

36.21%

15.62% ៩បែ ឆ្ន ាំ២០២២

 វិនិសោរកាត្់សដ្រ

 វិនិសោរមិនផមនកាត្់សដ្រ

សែសងៗសទ្ៀត្



 
 

ស្បមូលបានស្បារ់ពនធហាររនិងពិនយយចំ្នួន ១១៧ ,២៧ ប៊ា៊ីោនសរៀល។ មុខទ្ំនិញសលមើររំខាន់ៗផដ្លបស្តងាក ប

បានរួមមាន៖  ែលិត្ែលសត្លរិោ  ១២៣ ២១៨  លីស្ត្, រថយនរ ៥៣២ សស្រឿង (ច្ងកតូ្សារ  ំ២៧ សស្រឿង), 

សទច្ស្រោនយនរ ២២ ០២៨ សស្រឿង, ទ្រូរយពទម្ដ្សាម ត្ហវូន ៤ ១៧៥ សស្រឿង, ទ្ូរទ្រសន៍ថមី ៥៦៧ សស្រឿង, មា៉ា រីុន

ស្ត្ជារ់ថមី ៨៣៥ សស្រឿង, មា៉ា រីុនសបារររ់រសមៃៀរបំពារ់ថមី ៣១០ សស្រឿង, ទ្ទូ្រឹររថម ី៥៥៦ សស្រឿង, មា៉ា រីុនបនសុទ្ធ

ខយល់ថមី ១០ សស្រឿង, មា៉ា រីុនផរគនអែរដំ្សណើរនិងអីវា៉ា ន់ថម ី១០ សស្រឿង, មា៉ា រីុនបូម ៣០ សស្រឿង, រមាភ ររុពំយទូ្យរថម ី

១,៥៧៣ សស្រឿង, Speaker ២៤០ សស្រឿង, រមាភ រសស្បើអរគរិនីច្ស្មុេះសែសងសទ្ៀត្ ១០៤ សស្រឿង។ ស្សាបរសទ្រ

ច្ស្មុេះ ២ ១៤០ សររ, ស្សាសបៀរ ២ ៨១៩ សររ, សភរជ្ជៈច្ស្មុេះ ៩ ៥៤៤ សររ, ហារយុថមី ២ ៦៧០ រាយ, សស្រឿង

ឧបសភារបរិសភារ ៣៣០,៦៦ សតាន, រមាភ ររំណង់ ៥១៤,៥៧ សតាន, ទ្ំនិញសែសងសទ្ៀត្ ៨៣៣,៦៥ សតាន, 

សស្រឿងសញៀនច្ស្មុេះ ៣៤ ១៨៦,៦៥ ស្កាម, នងិរូបិយបណណបរសទ្រ ៧៤៨ ១០៦ ដុ្ោៃ រហាសមររិ។ 

២.១.២. ការសកៀរររច្ាិំ ូែ្ិនប្នសារសព្ើព្នធ នងិគ្រព្យេ្ងត្តរិដ្ឋ 

• ការស្រប់ស្រងស្បមូលចំ្ណូលពសី្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រសាវ យសរៀង សខត្រម្ស្ពផវង សខត្ររំពង់ចម សដ្ើមបីចុ្េះពនិិត្យរិរា និងវាយត្ម្មៃសលើការ

សដាេះដូ្រទ្ីតំាងដី្ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រសាវ យសរៀង សដ្ើមបីចូ្លរួមស្បជ្ុំច្ុេះពិនិត្យ និងវាយត្ម្មៃការសដាេះដូ្រទ្ីតំាងដី្ អោរ

ប៉ាុររ ិ៍នររបាលស្ច្រស្ពំផដ្នសទ្វភារីបុរមន ម្នរែងការដាឋ ននររបាលសខត្រសាវ យសរៀង ជាថែូរនឹងរំណងអ់ោរ

ស វើការថមី ស្ពមទងំសហដាឋ រច្នារមយនធសែសងៗ របរ់ស្រុមហ៊ាុន អូផលរ អុីមែត្ អិច្ែត្ ឯ.រ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រស្រសច្េះ ចូ្លរួមចុ្េះពិនតិ្យនិងវាយត្ម្មៃសដាេះដ្រូទ្ីតាំងសៅសខត្រស្រសច្េះ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រសរៀមរាប សដ្ើមបីចូ្លរួមពិនិត្យរិរា និងវាយត្ម្មៃការសរែ ើរំុបញ្ចុេះត្ម្មៃឈ្ែួ លទ្ី

តាំងរណាឋ ោរ១រផនៃង ស្បចំផខ ៥០% 

o បានសរៀបចំ្សោបល់សោរពសរែ ើរំុការពិនិត្យរសស្មច្ដ៏្ខពង់ខពរ់សលើរំសណើរំុដ្រថវិកា សដ្ើមបីយរសៅសស្បើស្បារ់

រស្មាប់ការសាងរង់អោរ រដ្ឋបាលសាោសខត្រស្ពេះរីហន ុ

o បានស វើលិខិត្សោរពជ្ូនស្ររួងមរម្ែទររ ីពីសោលការណ៍រសស្មច្របរ់រាជ្រដាឋ ភិបាលសលើររណីរំសណើសដាេះ-

ដូ្រទ្ីតំាងដី្១រផនៃង សខត្រតាផរវ 

• ការស្រប់ស្រងស្បមូលចំ្ណូលសាធារណៈ 

o បានសបើរែរល់បងាក ន់ម្ដ្បង់ស្បារ់ររុបចំ្នួន ១៣៣៩៦៤រាល រែងុសនាេះរស្មាប់ការសស្បើស្បារ់ស្បមូលចំ្ណូល

សៅរដ្ឋបាលថ្នែ រ់ជាត្ិចំ្នួន ២១ ៤១៤  រាល នងិរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិចំ្នួន ១១២ ៥៥០ រាល 

o បានសបើរែរល់ទ្ិដាឋ ការរអ ិត្ជ្ូនស្ររួងមរម្ែទ ររុបចំ្នួន ១២០ ០០០រនៃឹរ 

o ការស្បមូលចំ្ណូលរែងុរយៈសពល ៧ផខ សដ្ើមឆ្ែ ំ២០២២ រសស្មច្បាន៨៤១ ៥៩៩,៩ ោនសរៀល សរម ើនងឹ 

៧១,០%  ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២២ 

o រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្៣ី០ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ របាយការណ៍ចំ្ណូលផខរីរ ឆ្ែ ំ២០២២ របរ់ស្ររួង សាថ បយន

ស្បមូលបានច្ំនួន ២០ សៅខវេះចំ្នួន ២  



 
 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៤៥២ រហវ.ស្បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី១៩ ផខររកដា ឆ្ែ ំ២០២២ ររ ីពីការផរ-

រស្មួលការផបងផច្រចំ្ណូលពីសរវាសាធារណៈ របរ់ស្ររួងការងារ និងបណរុ េះបណារ លវជិាជ ជ្ីវៈ 

o រសស្មច្បានស្បការអនររស្ររួងសលខ៥៣៣ រហវ.ស្បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី២១ ផខររកដា ឆ្ែ ំ២០២២ ររ ីពីការយរ

រម្ស្មសរវាស វើសត្ររ រហយរររអង់ទ្ីផហសនរូវដី្-១៩ ចំ្សពាេះអែរដំ្សណើរជាជ្នបរសទ្រ ផដ្លមិនបានចរ់វា៉ារ់-

សាងំរូវដី្-១៩ ឬបានចរ់វា៉ារស់ាងំរូវដី្-១៩ ដូ្រមូលដាឋ នមិនបានសពញសលញ 

• ការស្រប់ស្រងស្បមូលចំ្ណូលពរីហស្ោរសាធារណៈ 

o បានស វើរសស្មាងផែនការថវិការស្មាប់ឆ្ែ ំ

២០២២រហស្ោរសាធារណៈរួមមានៈ 

 នាោរអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ និងររិរមម,

អរគរនីរមពុជា, មនទរីពិសសា ន៍រំណង ់

និងសាធារណការ 

o បានែរល់សោបល់សលើការផរផស្បលរាត្ររិៈ

មាស្តាទ្ី៣៤របរ់ នាោរអភិវឌ្ឍជ្នបទ្ 

និង ររិរមម 

o ចូ្លរួមស្បជ្ុំររ ីពីស្បមូលធាត្ុចូ្លបផនថម

សលើការរំណត្់លរាណៈវិនិច្េយយអបបបរមា

របរ់ស្រឹេះសាថ នសារធារណៈរដ្ឋបាល និង

បានែរល់សោបល់បផនថមសលើខៃមឹសារម្ន

សរច្ររីស្ពាង អំពលីរាណៈវិនិច្យេយអបបបរ

មាម្នស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល 

o បានទ្នំារទ់្ំនងនិងជ្ំរុញរហស្ោរសាធារណៈស្ត្ូវបង់ស្បារចំ់្សណញ (ភារោភ)រិត្ស្ត្ឹម ៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២    

ទ្ទ្ួលបានភារោភម្នស្បារ់ចំ្សណញចំ្នួន ១៣ ៧៦១,៥៤ ោនសរៀល 

• ការស្របស់្រងបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានសរៀបចំ្ស្ពាងផែនការររមមភាពស វើបយណណរមមរិទ្ធិរស្មាប់ស្ររួង សាថ បយន មនទីរ រាជ្ធានី សខត្រ ស្រុងស្រុរ  ុ ំ

រងាក ត្់ នងិនីត្ិបុរគលសាធារណៈ 

o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យ ែគូែគង និងវាយត្ម្មៃសលើការសរៀបចំ្ និងកាស្រប់ស្រងបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយ

រមបត្រិរដ្ឋ(តារាងសរើនស ើង និងថយចុ្េះនវូស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋស្បចំឆ្ែ ំ២០២១) របរ់រដ្ឋបាលសខត្រ ស្រងុ ស្រុរ 

 ុ-ំរងាគ ត្់ ម្នសខត្រទងំ២៥ 

o បានចូ្លរួមពិនិត្យ និងស វើបច្ចុបបនែភាពទ្តំីាងដី្រដ្ឋ ផដ្លបានចុ្េះបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់ស្ររួង 

សាថ បយន នងិរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ ផដ្លពុទំនម់ានបយណណរមមរិទ្ធិ សដ្ើមបីរំណត្ស់្ពសំ្បទ្ល់ នងិរសាងរំនូរបៃ

ង់ទ្ីតំាង សដ្ើមបីសរៀបចំ្សច្ញបយណណរមមរិទ្ធិសលើដី្រដ្ឋររុប ៩សខត្រ-រាជ្ធានី  

ច្បាប់ស្ដីពកីារគ្រប់គ្រងច្បំណូលមនិមមនសារពពើពនធ 



 
 

o បានបូរររុបរបាយការណ៏បញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋឆ្ែ ំ២០២០ របរ់ស្ររួង-សាថ បយន មនទីរ រាជ្ធានី

សខត្រ ស្រុង ស្រុរ  ុ ំរងាក ត្ ់និងនីត្ិបុរគលសារធារណៈសោរពជ្នូនាយររដ្ឋមស្តនរ ី

o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររងនវូច្លនស្ទ្ពយផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ុឌ្សស្ទម ខូច្រុណភាព 

ផដ្លស្ររួងទ្នំារទ់្ំនងជាមួយរដ្ឋរភា-ស្ពឹទ្ធរភា និងអ ិការរិច្ចបានសរែ ើរំុជ្ស្មេះសច្ញពីបញ្ជ ីសារសពើភណឌ

ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់មនទីរទ្នំារ់ទ្ំនងជាមួយរដ្ឋរភា-ស្ពឹទ្ធរភា និងអ កិាររិច្ចសខត្រត្បូង មុ ំ ,រពំង ់ំ និង

រំពង់ចម 

o បានបំសពញបញ្ញជ សបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររងនវូច្លនស្ទ្ពយផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ុឌ្សស្ទមខូច្រុណ

ភាពផដ្លស្ររួងរិច្ចការនារី សរែ ើរំុជ្ស្មេះសច្ញពីបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់ មនទីររិច្ចការនារីសខត្រ

រត្នរិរ ី

o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមពិនិត្យជារ់ផររងនវូច្លនស្ទ្ពយផដ្លមានរភាពចរ់ស្ទ្ុឌ្សស្ទម ខូច្រុណភាព 

ផដ្លស្ររួងររិរមម រុកាា ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ បានសរែ ើរំុជ្ស្មេះសច្ញពីបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់

ររិរមម រកុាា ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្សខត្រ មណឌ លរិរី,រំពង់ ,ំរំពង់ឆ្ែ ំង នងិសខត្រម្ប៉ាលិន 

o បានបំសពញសបរររមមចូ្លរួមស្បជ្ុំពិនតិ្យ នងិវាយត្ម្មៃជារផ់ររងនូវអោរចរ់ៗ០១ខែង ផដ្លសរែ ើរំុជ្ស្មេះ

សច្ញពីបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋរបរ់មនទីរបរិសាថ នសខត្ររពំង ់ំ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូល-បំណលុមិនផមនសារសពើពនធតាមស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពយត្៌ាមាន 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុមយត្សលខរូដ្ចំ្ណូលចំ្នួន ០៥រូដ្ រែងុសនាេះរូដ្ចំ្ណូលពី

កាត្ពវរិច្ចការុីណូ ច្ំននួ០២រូដ្ និងចំ្ណូលកាពវរិច្ចសឆ្ែ ត្ចំ្នួន ០៣រូដ្ ជ្ូនស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុមយត្សលខរូដ្ចំ្ណូលចំ្នួន ៦រូដ្ រែងុសនាេះរដូ្ចំ្ណូលពីការជ្លួ

ចំ្នួន ០១រូដ្ និងចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន ០៥រូដ្ ជ្ូនស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ររួងរងគមរិច្ច អត្តី្

យុទ្ធជ្ន នងិយុវនតី្ិរមបទ 

o បាននងិរពំុងអភិវឌ្ឍនមុខងារចំ្ណូលសែសងៗ ចំ្ណូលពីការតរពនិយយ នងិចំ្ណូលពកីារជ្លួដី្ និងអោរ 

រស្មាប់សស្បើស្បារ់រែុងការរត្់ស្តាចំ្ណូលរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍនទ្ស្មងរ់ោរបស្ត្ថវិកាថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ ិ ដ្ល់រដ្ឋបាលរាជ្ធានី-សខត្រ ផដ្លរួមមាន

ចំ្ណូលពីការជ្លួដី្ និងអោរ ចំ្ណូលសែសងៗ និងចំ្ណូលពកីារតរពិនយយ 

o បានបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍនមុខងាររត្់ស្តាចំ្ណូលសែសងៗថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិរបរ់រដ្ឋបាលរាជ្ធានី សខត្រ 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែនយយ    និងបូរររុបត្សួលខចំ្ណូលមិនមិនសារសពើពនធថ្នែ រជ់ាត្ឆិ្ែ ំ២០២១    (រិត្

ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ ី១៨ ផខររកដា ឆ្ែ ំ២០២២) ផដ្លមានចំ្នួន  ១ ៩៧០ ៤៩៣ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៩០,១៤% ស ៀប

ច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២១ 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែនយយ    និងបានបូរររុបត្សួលខចំ្ណូលមិនមិនសារសពើពនធថ្នែ រជ់ាត្ឆិ្ែ ំ២០២២ (រិត្

ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី០១ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២) ផដ្លមានចំ្នួន ១ ១៩៩ ៧០១,៩៩ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៦២,១៥% ស ៀប

ច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២២។ 

 



 
 

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. សរៀបចំ្សោលការណ៍និងបទ្បញ្ញជ 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

សស្កាមជាត្ិ បំសពញសបរររមមសលើការស្រប់ស្រង និងការវិភាជ្ថវិកាថ្នែ រ់ជាត្ិ និងថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិរែុងស្បសទ្ររមពុជា។ អងគភាពភាពជាម្ដ្

រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្នរ៏ស្ត្ូវបានអនុវត្ររែុងផែែរសនេះែងផដ្រ។ អងគភាពសនេះជ្ំរុញ រស្មបរស្មួល និងស្រប់ស្រងរសស្មាង តាមយនរការភាព

ជាម្ដ្រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្ន។ ជាលទ្ធែលអរគនាយរដាឋ ន នងិអងគភាពបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ លដូ់្ច្ខាងសស្កាម៖  

២.២.១. ការគ្រប់គ្រង និងការអន វត្តថវសកា 

• ការសរៀបចំ្ថវិកា 

o បានពិនតិ្យ និងែរល់សោបលស់លើសរច្ររីស្ពាងអនុរសរណៈសោរយល់ ម្នជ្ំនយួបសច្ចរសទ្ររបរ់ United 

Nations Capacity Development Fund 

o បានចូ្លរួមពភិារាសលើស្បការ

ររ ីពីការសរៀបចំ្ នងិការស្បពឹត្រសៅ

របរ់មជ្ឈមណឌ លស្សាវស្ជាវនងិ

អភិវឌ្ឍវារីវបបរមមទ្រឹសាប និង

មជ្ឈមណឌ លស្សាវស្ជាវ នងិែលិ

ត្ពជូ្វារីរត្វសមរងគសលើរបរ់រដ្ឋ

បាលជ្លែល ម្នស្ររួង

ររិរមម រកុាា ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពរីចិ្ច

ស្បជ្ុំពភិារាសលើសោលការណ៍

រស្មាប់ការច្រចថវកិាស្បចំឆ្ែ ំ ២០២៣ 

 
5 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
6 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

7 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ស្បជំុ្បរូររុបលទ្ធែលម្នការសរៀបចំ្ថវិកា ២០២៣ ម្ថៃទ្ី ១៦ ផខ រញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ 



 
 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍លទ្ធែលម្នការអនុវត្រថវកិាពាររ់ណារ លឆ្ែ ំ២០២២  ជ្ូនដ្ល់រសមរច្នាយររដ្ឋមស្តនរ ី

រសមរច្ស្បធានរដ្ឋរភា   និងរសមរច្ស្បធានស្ពឹទ្ធរភា 

• ការអនុវត្រថវិកា 

o ចំ្ណាយច្រនរ 

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

ស្បសទ្រស្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ រជ់ាត្ិ នងិថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ ស្ត្ូវបានដារ់ឱ្យអនុវត្រ 

▪ ស្បការសលខ០៩៩ រហវ.ស្បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី ២៥ ផខមររា ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីវិធាននិងនីត្ិវិ អីនុវត្រស្បារ់

សបរររមមសៅរែងុនិងសស្ៅស្បសទ្ររស្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ រជ់ាត្ិ ស្ត្ូវបានដារឱ់្យអនុវត្រ 

▪ ស្បជ្ុំពភិារាសលើការរំណត្យ់នរការនិងនីត្ិវ ិីស្រប់ស្រងចំ្ណាយរស្មាប់ ការសរៀបចំ្ការស្បរួត្រឡីា ហារីុ

ហាសរែយ៍សលើរទ្ី៣២ ឆ្ែ ំ២០២៣ 

▪ បានពិនតិ្យនិងែរល់សោបល់សលើរំសណើរំុសោលការណ៍ធានាចំ្ណាយរបរ់ស្ររួងសាថ បយនចំ្នួន៣៩ រួម

ទងំស្បារ់ឧបត្ថមភ នរបរ់ស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល ឱ្យស្របតាមបរិបទ្ FMIS 

▪ ទ្ិនែនយយធានាចំ្ណាយ នងិការសរែ ើរំុទ្ូទត្់របរ់ស្ររួង សាថ បយនទងំអរ់ស្ត្ូវបានចុ្េះច្ូលរែងុស្បពយនធ 

FMIS តាំងពីច្ំណចុ្ចប់សែរើមរហូត្ដ្ល់ចំ្ណចុ្ចុ្ងសស្កាយ 

o ចំ្ណាយវិនិសោរ 

▪ ជ្ំពរូ២១ (រសស្មាងវនិិសោរតទ ល់) : បានែរល់ធានាចំ្ណាយជ្នូស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

ចំ្នួន ៤៤រសស្មាង ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ ររុបចំ្នួន ៣៦រសស្មាង ស្ររួង នធានទ្ឹរ និងឧត្ុនយិម 

ររុបចំ្នួន ០៩ រសស្មាង ស្ររួងររិរមម រុកាា ស្បមាញ់ និងសនសាទ្ ចំ្នួន ០១រសស្មាង ស្ររួងមរម្ែទ 

ររុបចំ្នួន ០៥រសស្មាង ស្ររួងការងារ និងបណដុ េះបណាដ លវជិាជ ជ្ីវៈ ចំ្នួន ០១រសស្មាង ស្ររួងរុខាភបិា

លររុបចំ្នួន ៣រសស្មាង ស្ររួង សាថ បយនសែសងៗ ចំ្នួន ១រសស្មាង  

▪ ជ្ំពរូ៦១ (ការងារជ្ួរជ្ុលនងិផថទ)ំ : បានែរលធ់ានាចំ្ណាយជ្ូនស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន 

ររុបចំ្នួន ៤៥ រសស្មាង ស្ររួង នធានទ្រឹនិងឧត្ុនយិម ររុបចំ្នួន ៦៩ រសស្មាង។ 

២.២.២. ការគ្រប់គ្រងច្ាំណា សាធារិៈ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថ្នែ រ់ជាតិ្ 

o  ការច្ុេះរិច្ចស្ពមសស្ពៀង ៖រិត្ចប់ពីផខមររា ដ្ល់ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ 

▪ ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ១១ រសស្មាង មានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្ននួ 

១៣៥,២៦ ោនដុ្ោៃ រហាសមររិ  ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាមៈ 

❖ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៧ រសស្មាង មានទ្ឹរស្បារ់ររុបស្បមាណ

ចំ្នួន ៤៣,៤៣ ោនដុ្ោៃ រហាសមររិ 

❖ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្វភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៤ រសស្មាង មានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន 

៩១,៨២ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ   



 
 

▪ ឥណទនរមបទន៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ១២រសស្មាង ផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន ១ 

២១៧,៩០ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ រមមូលនឹង ៩៤៩,៨៣ ោនសអរសដ្ផអ៊ារ សរម ើនឹង ៥៩,៣៦% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញ

វត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ  (១ ៦០០ោន សអរសដ្ផអ៊ារ)  ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាមៈ 

❖ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៥រសស្មាង ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណ

ចំ្នួន ៣៩៣,៣៨ ោនដុ្ោៃ រហាសមររិ រមមូលនឹង ៣០៦,៧៩ ោនសអរសដ្ផអ៊ារ សរម ើនឹង 

១៩,២០% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ  (១ ៦០០ោន សអរសដ្ផអ៊ារ)   

❖ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្វភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៧ រសស្មាង ផដ្លមានទ្ឹរស្បារ់ររុបស្បមាណ

ចំ្នួន ៨២៤,៥២ ោនដុ្ោៃ រហាសមររិ រមមូលនឹង ៦៤៣,០៣ ោនសអរសដ្ផអ៊ារ សរម ើនឹង 

៤០,២០% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ  (១ ៦០០ោន សអរសដ្ផអ៊ារ) 

o ការដ្រសាច់្ស្បារ់ ៖ រិត្ចប់ពីផខមររា ដ្ល់ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ ៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួន ១ ១៤៥,៤៨ 

ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ឬ ស្បមាណ ៤ ៦៦០,៤ ប៊ា៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៦៥,៨១% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ រួមមាន៖ 

▪ ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង ៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ៦១,១៧ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ឬ ស្បមាណ 

២៤៨,៨២ ប៊ា៊ីោនសរៀល សរម ើនងឹ ២៨,៤០% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថសុ្បចំឆ្ែ ំ 

▪ ឥណទនរមបទន៖បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួនស្បមាណ ១ ០៨៤,៣០ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ឬ ស្បមាណ 

៤ ៤១១,៥៩ ប៊ា៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៧១,០៩% ម្នផែនការស្បចំឆ្ែ ំ 

▪ ចំ្ណូល-ចំ្ណាយហិរញ្ញបបទនសស្ៅស្បសទ្រ (ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង និងឥណទនរមបទនផដ្លពុំ ៃ្ង

កាត្់អរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ)៖ អនុវត្របានចំ្នួន ៧៥៣,១២ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ឬ ស្បមាណ  ៣ 

០៧០,៦៤ ប៊ា៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៥២,៨២% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ (៥ ៨១៣ ៤៨៤ោនសរៀល) 

o ការទ្ូទត្់សរវាបំណុល (រិត្ចប់ពីផខមររា ដ្ល់ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២)  

▪ បានទ្ូទត្់សរវាបំណលុជ្ូនម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ររុបចំ្នួន ១ ៧០៤,៩១ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ៤១៧,៩៤ 

ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ៨០,២៨% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២២  

▪ ការស្បមូលចំ្ណូលពីការឱ្យស្បារ់សរខចីការសបាេះែាយលរ់មូលបស្ត្រដ្ឋ (រិត្ចប់ពីផខមររា ដ្ល់ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ

២០២២)  

❖ បានស្បមូលចំ្ណូលសរវាបំណលុពីឥណទយរិររុបចំ្ននួ ១៥០,១៦ ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ 

៣៦,៨៣ ោនដុ្ោៃ រហាសមររិសរម ើនឹង៥៧,៩៦% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ២០២២  

❖ ការស្បមូលចំ្ណូលពកីារសបាេះែាយលរ់មូលបស្ត្រដ្ឋ(រតិ្ចប់ពីផខមររា ដ្ល់ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២) 

៖ ជ្ពំូរ ៥០ (កាខច)ី រណន ី៥០០៤ (ការខចីពទី្ីែារហិរញ្ញវត្ថុ) អនរុណន ី៥០៤១ (រញ្ញញ បយណណ) 

បានស្បមូលចំ្ណូលពកីារសបាេះែាយលរ់មូលបស្ត្រដ្ឋររុបចំ្នួន ៤,១៧  ប៊ា៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ 

១០,១៥  ោនដុ្ោៃ រហាសមររិ សរម ើនឹង ០,៣៤% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំឆ្ែ ំ 

o រនែិ ិបំណលុ៖ តាមការបា៉ា ន់សាម ន សដាយរិត្បញ្ចូលទងំបំណលុមរត្ររំពុងច្រចសដាេះស្សាយ រិត្ស្ត្ឹមដំ្ណាច់្

ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ រមពុជាមានរនែិ ិបំណលុសាធារណៈររុបចំ្ននួស្បមាណ ៩ ៥៨៦,១៣ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ 

រែុងសនាេះ បំណលុសាធារណៈសស្ៅស្បសទ្រ ផដ្លមានចំ្នួនស្បមាណ ៩ ៥៧៥,៩៨ ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ស្ត្ូវនឹង



 
 

ស្បមាណ៩៩,៨៩% ម្នរនែិ បំិណលុសាធារណៈររុប និងបំណលុសាធារណៈរែុងស្បសទ្រ (សរើត្សច្ញពីការសបាេះ

ែាយរញ្ញញ បយណណ) មានចំ្នួនស្បមាណ ១០,១៥  ោនដុ្ោៃ រហាសមរិរ ស្ត្ូវនឹងស្បមាណ ០,១១% ម្នរនែិ ិបំណលុ

សាធារណៈររុប។ ផែអរតាមលទ្ធែលបឋមម្នការវភិារចី្រភាពបំណលុបងាា ញថ្ន, សបើសទេះបីជាសរដ្ឋរិច្ចរមពុជា

ទ្ទ្ួលរងនូវែលប៉ាេះពាល់ពកីារ ររីរាលដាលម្នវិបត្រជិ្ំងឺរូវីដ្-១៩ និងពីរតារ ខាងសស្ៅសែសងសទ្ៀត្ររី រ៏សាថ នភាព

បំណលុសាធារណៈ រមពុជា សៅផត្រថ ិត្រែុងភាពហាច្ស្រប់ស្រងបាន សពាលរឺ សៅផត្មាន ‹ចី្រភាព› និង ‹រនិភយយ

រស្មិត្ទប› ដ្ផដ្ល 

o បានពិនតិ្យនិងែរល់ទ្ិដាឋ ការសលើឯរសារសដ្ញម្ថៃចំ្នួន ២៧៨រសស្មាង និងបានចូ្លរួមស្បជ្ុំច្រចម្ថៃចំ្ននួ 

៤៣៩រសស្មាង 

o បានចូ្លរួមស្បជ្ុំសបើរឯរសារសដ្ញម្ថៃ (សលើរិទ្ិធ)ចំ្នួន ២៥៧រសស្មាង នងិបានចូ្លរួមពិសស្ោេះម្ថៃ និងរទង់

ត្ម្មៃ (សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន៨៤០ រសស្មាង 

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យសលើឯរសាររចិ្ចរនាចំ្នួន ៥៨៤រសស្មាង និងបានស្បរលរ់ិច្ចរនាចំ្ននួ ៣៣៥រសស្មាង 

o បានពិនតិ្យការសរែ ើរំុសោលការណ៍អនុវត្ររិច្ចលទ្ធរមមសដាយផ រ១៣៣រសស្មាង 

o បានចូ្លរួមស្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្ម្មៃលទ្ធែលការងារ បញ្ចប់រុពលភាព ស្បរល់-ទ្ទ្ួល ទ្ំនិញ រំណង់ នងិសរវា-

រមម (សលើរិទ្ិធ) ចំ្នួន ៩៤០រសស្មាង នងិ(សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ៦២០រសស្មាង 

o ថ្នែ រ់ដឹ្រនំាស្ររួងបានអនុមយត្ផែនការលទ្ធរមមផរ

ត្ស្មូវមានស្ររួងសាថ បយន ៦៤ ឯរសារ នងិ ស្រេឹះសាថ ន 

១០ ឯរសារ  

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យរិច្ចលទ្ធរមមតាមសស្កាយសៅសាថ បយន

អនុវត្រលទ្ធរមមថ្នែ រជ់ាត្ិចំ្ននួ២០និងអងគភាពថវិកា

ថ្នែ ររ់ណារ លចំ្ននួ០៦ សៅសាថ បយនអនុវត្រលទ្ធរមមរដ្ឋ

បាលរាជ្ធានីសខត្រចំ្ននួ២១ និងអងគភាពថវកិាថ្នែ រ់

មូលដាឋ នចំ្នួន៤១២ សៅសាថ បយនអនុវត្រលទ្ធរមមអងគ

ភាពរវយយត្ចំ្នួន២៨ និងសៅសាថ បយនអនុវត្រលទ្ធរមម

ស្រុង ស្រុរ ខណឌ ចំ្ននួ៣៩ 

o ស្បជ្ុំពិភារាអំពីការស វើរនាធ នរមមរវាងស្បពយនធ ម្ន

ការទ្ូទត់្សាច់្ស្បារ់ របរ់ស្ររួងម្ស្បរណីយ៍និង

ទ្ូររមនារមន៍ និងស្បពយនធទូ្ទត់្សអ ិច្ស្ត្ូនិរ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

o ស្បជ្ុំពិនិត្យពិភារាអំពីការសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងសារាច្រ និងសរច្ររីជ្ូនដំ្ណឹង ររ ីពីការដារ់ឱ្យសស្បើស្បារ់

ស្បពយនធបសច្ចរ វិទ្ាពយត្៌ាមានស្រប់ស្រងចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធសៅរដ្ឋបាលស្រុង ស្រុរ ខណឌ  ដំ្ណារ់កាល

ទ្ី២ ជ្ំរនទី្២ 

o បានបនរសរៀបចំ្បូរររុបការងារបិទ្បញ្ជ ីចំ្ណូល ចំ្ណាយថវិកាឆ្ែ ំ២០២១ និងបានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំជាមួយ

អរគនាយរដាឋ នរវនរមមម្ែទរែុង និងហាជាា  ររវនរមមជាត្ិ 

រិកាា សាោពិសស្ោេះសោបល់ស្បមូលធាតុ្ច្ូលអំពីសរច្រដី

ស្ពាងវិសសា នរមមច្ាប់រដ ីពីលទ្ធរមមសាធារណៈ  

ម្ថៃទ្ី៣១ ផខរីរ ឆ្ែ ំ២០២២ 



 
 

o ស្បជ្ុំពិភារាអំពីការដារ់ឱ្យអនុវត្រស្បពយនធស្រប់ស្រងឯរសារឌ្ីជី្ថលជ្ំនានទ្ី១ដ្ល់រដ្ឋបាលស្រុរនិងរដ្ឋបាល

 ុំ រែុងសោលសៅជ្ួយពសនៃឿនដ្ល់ការអនុវត្រចំ្ណូល ចំ្ណាយថវិការបរ់រដ្ឋបាលស្រុរ និងរដ្ឋបាល ុំ 

o សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំររ ីពីវឌ្ឍនភាពម្នការសបើរែរល់ស្បារ់សបៀវត្សជ្ូនមស្តនរីរាជ្ការតាមស្បពយនធ នាោរស្បចំស្ត្ីមារ

ទ្ី១ សដាយមានការចូ្លរួមពីតំ្ណាងស្រប់ស្ររួង សាថ បយន និងតំ្ណាង នាោរពាណិជ្ជម្ដ្រូ 

o ពិនិត្យសរច្ររីផណនំាររ ីពីការដារ់ឱ្យស្ររួង សាថ បយន ចំ្នួន១០ អនុវត្រនីតិ្វិ ីម្នការសបើរែរល់ស្បារ់សបៀវត្ស

សដាយពុំចំបាច់្មានហាណត្រិសបើរស្បារ់ 

o បានតាមដានស្ររួង សាថ បយនផដ្លបសងកើត្តារាងឧបរមពនធរជ្ជសទ្យយបុសរស្បទនឆ្ែ ំ២០២២ និងសងកើត្រសស្មាង

ចំ្ណាយស្បារ់សបរររមមសៅរែុងស្បសទ្រ ចំ្ណាយរស្មាប់វរគបណរុ េះបណារ លរិកាា សាោ និងស្បជ្ុំសែសងៗ 

ឆ្ែ ំ២០២២ ផដ្លអនុវត្រនីតិ្វិ ីសបើរែរល់សាច់្ស្បារ់មុន 

o សរៀបចំ្ស្បការររ ីពីការផររស្មួលការសស្បើស្បារ់មាត្ិការណសនយយសលខ ៧៥១០ (អត្ិសររ) សៅសស្បើសលខ

រូដ្០០១ តាងអត្ិសររ សលខរូដ្០០២ តាងអត្ិសររផដ្លជាហិរញ្ញបបទនរស្មាប់ចំ្ណាយ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនជ្ូនរដ្ឋបាលស្រុង ស្រុរធានាសដាយស្បភព៤%ម្នចំ្ណូលសារសពើពនធរដ្ឋបាល

សខត្រ និងបាន វិភាជ្ន៍ នធានបផនថមជូ្នរដ្ឋបាល ុំ រងាក ត្់ ធានាសដាយស្បភព ៥% ម្នចំ្ណូលសារសពើពនធ

រដ្ឋបាលរាជ្ធានី សខត្រ 

o សបាេះែាយហាណត្រិឧបត្ថមភថវិកាអនុវត្រមុខងារអប់រំម្នរដ្ឋបាលស្រុង ស្រុរទំង១៤ សៅសខត្របាត់្ដំ្បង 

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនជ្ូនរដ្ឋបាលស្រុងសោលសៅទំង២៨ រស្មាប់អនុវត្រមុខងារសរវាអនាមយយ   

បរិសាថ ន 

o ចុ្េះរិរាការអនុវត្រមុខងារ៥៥ ម្នការិោលយយមនទីរជ្ំនាញផដ្លស វើរមាហរណរមមសៅរដ្ឋបាលស្រុង ស្រុរ 

ខណឌ សៅស្រុង ស្រុរ ម្នសខត្ររំពង់ចម សខត្ររំពត្ និងសខត្រស្រសច្េះ 

o សរៀបចំ្ស្បការបសងកើត្ស្រុមការងារចំ្សពាេះរិច្ចរំណត្់ស្បភពចំ្ណូល រស្មាប់បសងកើន នធានជ្ូនរដ្ឋបាលថ្នែ រ់

សស្កាមជាត្ិ 

o ផណនំារដ្ឋបាលស្រុង ស្រុរ ខណឌ  ជំ្រុញការសស្ជ្ើរសរីរជ្ំនួយការហិរញ្ញវត្ថុ ុំ រងាក ត់្ និងសរៀបចំ្រសស្មាងវិនិ-

សោរស្បចំឆ្ែ ំផដ្លសស្បើស្បារ់ថវិការដ្ឋ 

o ចុ្េះែសពវែាយសារាច្រផណនំាពីនីត្ិវិ ីបសច្ចរសទ្រ ររ ីពីការសរៀបចំ្រសស្មាងថវិកាឆ្ែ ំ២០២៣ និងការសរៀបចំ្

ផែនការយុទ្ធសាស្តររថវិកាសៅរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាតិ្។ 

២.២.៣. ការគ្រប់គ្រង នតការភាព្ជានដ្ររូវាងរដ្ឋ នងិឯកជន 

• រសស្មាងអភិវឌ្ឍរំពង់ផែសទ្រច្រណ៍សខត្ររំពត្ 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីរិច្ចស្បជ្ុំអនររស្ររួងររ ីពីការអនុវត្រស្បត្ិបត្រិការ និងការផថទំរស្មាប់រសស្មាង

រំពង់ផែសទ្រច្រណ៍សខត្ររំពត្ តាមយនរការ PPP 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រដ ីពីវឌ្ឍនភាព រដ ីពីការសរៀបចំ្អភិវឌ្ឍរសស្មាងរំពង់ផែសទ្រច្រណ៍សខត្ររំពត្តាម-

យនរការ PPP 



 
 

o បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងសរច្ររីរសស្មច្ ររ ីពីការបសងកើត្ស្រុមការងារបសច្ចរសទ្រអនររស្ររួងរស្មាប់សរៀបចំ្

អភិវឌ្ឍរសស្មាងរំពង់ផែសទ្រច្រណ៍សខត្ររំពត្ តាមយនរការ PPP 

•  រសស្មាងស្បពយនធធារាសាស្តររ ម្ស្ពរបារ៖ 

o បានសរៀបចំ្ផែនការការងារ សដ្ើមបីជ្ំរុញការអភិវឌ្ឍរសស្មាងស្បពយនធធារាសាស្តររ ម្ស្ពរបារ 

o បានែរល់មតិ្សោបល់សលើរច្នារមពយនធស្រុមការងារ សៅរែុងសរច្ររីរសស្មច្ររ ីពីការបសងកើត្និងស្បស្ពឹត្រសៅម្ន

ផែែរស្រប់ស្រងរសស្មាងផថទំស្បពយនធធារាសាស្តររ ម្ស្ពរបារ រថ ិត្សៅសខត្រតាផរវ និងស្បពយនធធារាសាស្តររ ផស្ពរ

សពា ិ៍ រថ ិត្សៅសខត្ររំពង់ចម តាមយនរការភាពជាម្ដ្រូរវាងរដ្ឋ និងឯរជ្ន 

• រសស្មាងផច្រចយទ្ឺរសាអ ត្ Innovative Decentralized Water Solutions to Provide Safety and Resilience 

for Residential Water Systems៖បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រដ ីពីលទ្ធែលម្នរិច្ចស្បជ្ុំជាមួយនឹង UNCDF អំពី

រមម វិ ី Local Climate Adaptive Living Facility (LoCAL) 

• មូលនិ ិអភិវឌ្ឍន៍រសស្មាងភាពជាម្ដ្រូរវាងរដ្ឋ និងឯរជ្ន៖បានស វើលិខិត្រំសណើរំុសបើររណនីជាស្បារ់ដុ្ោៃ រហា-  

សមរិរសៅ នាោរជាត្ិម្នរមពុជា រស្មាប់ោំស្ទ្ដ្ល់មូលនិ ិអភិវឌ្ឍន៍ រសស្មាងភាពជាម្ដ្រូរវាងរដ្ឋ និងឯរជ្ន  

• រំសណើរសស្មាងសស្ោងសរៀបចំ្អភិវឌ្ឍតាមយនរការ PPP ពីស្ររួង-សាថ បយនសាមី 

o បានសរៀបចំ្តារាងរសងាបពយត្៌ាមាន ម្នរំសណើរសស្មាងពីស្ររួង-សាថ បយនសាមីផដ្លបានដារ់មរ MEF ចំ្នួន 

៩០ រសស្មាង 

o បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រដ ីពីវឌ្ឍនភាពម្នលិខិត្រំុែដល់រំសណើរសស្មាងវិនិសោរសាធារណៈ ផដ្លសស្ោង

នឹងសរៀបចំ្អភិវឌ្ឍតាមយនដការភាពជាម្ដ្រូរវាងរដ្ឋ និងឯរជ្ន  

o បានសរៀបចំ្លិខិត្សដ្ើមបីជួ្បពិភារាអំពីរំសណើរសស្មាងខាងសលើជាមួយស្ររួង-សាថ បយនសាមីចំ្នួន៩ 

o បានចូ្លរួមចុ្េះពិនិត្យរសស្មាងរំពង់ផែសទ្រច្រណ៍សខត្ររំពត្ តាមយនដការភាពជាម្ដ្រូរវាងរដ្ឋ និងឯរជ្ន 

• រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-សខត្រស្ពេះរីហនុ៖  

o បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំស្បចំផខសដ្ើមបីពិភារាសលើវឌ្ឍនភាពការងារ រែុងស្របខយណឌ គលស្រមាងផៃូវសលបឿនលលឿៃ

ភែំលពញ-ស្រុងស្រពោះ្ីហៃុលៅស្រក្ួងសាធារណការ ៃិងែឹកជ្ញ្ជូៃ 

o បានសរៀបចំ្រំសណើរំុការឯរភាព សលើសរច្ររសី្ពាងស្បការអនររស្ររួងររ ីពកីារបសងកើត្រណៈរមាម  ិការរស្មាប់

ស្រប់ស្រងរិច្ចស្ពមសស្ពៀងរមបទន រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-ស្រុងស្ពេះរីហនុសរៀបចំ្ស្ពឹត្រកិារណ៍។ 

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 ពិសររមនទីរសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុរាជ្ធានីសខត្រ 

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

 វិទ្ាបណណសារ8។ អរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាលស់ដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សបរររមម រំខាន់សលើការងារសដាេះស្សាយ

 
8 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ



 
 

ែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានា9។ វិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ បំសពញមុខងាររំខាន់សលើការបណដុ េះបណាដ ល 

និង វិស្រឹត្យការរមត្ថភាពមស្តនររីាជ្ការសលើមុខជ្នំាញសរដ្ឋរចិ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ10។ ចំ្ផណរ ២.៣.២. ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្លួខុរស្ត្ូវ

សដាយ អរគនាយរដាឋ នរវនរមមម្ែទរែងុ ផដ្លមានសបរររមមរំខាន់សលើការងារពស្ងងឹស្បពយនធស្រប់ស្រងរវនរមមម្ែទរែុងរបរ់ស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុនិងនំាមុខរែុងការអភិវឌ្ឍមុខងាររវរមមម្ែទរែងុ សៅតាមបណាដ ស្ររួង សាថ បយន នងិរហស្ោរសាធារណៈ11។ 

សដាយផ រ ចំ្ណចុ្ ២.៣.៣. មានសបរររមមរំខានស់លើការងារស វើអ កិាររិច្ច សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សដាយសស្បើអភិស្រម 

អ ិការរិច្ចផែអរសលើរនិភយយ និងអ ិការរិច្ចផែអរសលើររណីរងសយយឬបណដ ងឹត្វា៉ាជារ់ផរដង12។ ចុ្ងសស្កាយ សលខា កិារដាឋ នស្រុម

ស្បឹរានីត្ិរមម មានមុខងារសរៀបចំ្តារ់ផត្ងសរច្ររីស្ពាងច្ាប់និងលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្រ សដ្ើមបីធានារុវត្ថភិាពនតី្ានុរលូភាព ម្នការ

ស្រប់ស្រងនងិការអភិវឌ្ឍ ស្បរបសដាយរងគត្ភិាព នងិចី្រភាព ម្នលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្យិុត្រពារព់យនធរមត្ថរិច្ចរបរ់ស្ររួងសរដ្ឋរចិ្ចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ ។ ជាលទ្ធែល រែុង៩ផខ ឆ្ែ ំ២០២២ អងគភាពនីមួយ  ៗបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម ៖ 

២.៣.១. ការផ្ដែស់េវាគាំគ្ររូសៅ 

• បានសរៀបចំ្បច្ចុបបនែរមមរស្មងរយនិងរដាឋ ររ

រមពុជា 

• បានសរៀបចំ្រទទ នុស្រមដូ្ច្ខាងសស្កាម 

o បសច្ចររពទស្រង់ពីរស្មងពនធដារថមី 

o បសច្ចររពទបឋមស្រង់ពរីស្មងរយថម ី

o បសច្ចររពទរត្ិយតុ្ររុពល 

o បសច្ចររពទរត្ិយតុ្រស្បឹរា 

• បាននងិរពំុងស វើបច្ចុបបនែរមមរស្មងរស្មង់បទ្

បបញ្ញត្រិរត្យិុត្រពារ់ពយនធរិច្ចដំ្សណើរការសាថ បយន

ម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

• បាននិងរំពុងស វើរស្មងរស្មង់បទ្បបញ្ញត្រិរត្ិ

យុត្រពារ់ពយនធសរដ្ឋរិច្ចឌី្ជី្ថល 

• បានសរៀបចំ្ស្បពយនធតាមដាននងិស្រប់ស្រងលិខតិ្រដ្ឋបាលម្នស្រមុស្បឹរានីត្រិមម  

• បានរិរាស្សាវស្ជាវឧត្រមានុវត្រន៍អនដរជាត្ិ និងទ្ិដ្ឋភាពរមពុជា ម្នការសែទរបសច្ចរវិទ្ា 

• សរៀបចំ្សរៀវសៅផណនំាររពីី ការអនុវត្រស្បពយនធរិរាពីច្មាៃ យ រស្មាប់មស្តនររីាជ្ការសៅថ្នែ រ់ជាត្ិនិងថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ។ 

២.៣.២ ការងារេវនក ម្នផ្ៃកនុង 

• បញ្ចប់ការសរៀបចំ្របាយការណ៍រវនរមមម្ែទរែងុ សៅអរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ អរគនាយរដាឋ នឧរាហរមម

ហិរញ្ញវត្ថុ អរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ នងិចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ និងអរគនាយរដាឋ នថវិការស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១ 

 
9   អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

10 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

11 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

12 អនុស្រឹត្យសលខ៤៣ អនស្រ.បរ ច្ុេះម្ថៃទ្២ី៨ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ រដ ីពកីារសរៀបច្ំ និងការស្បស្ពឹត្រសៅម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

រស្មងរស្មង់បទ្បញ្ញត្ររិត្យិតុ្រពារ់ពយនធពនធដារ 



 
 

និងរបាយការណ៍រវនរមមម្ែទរែងុសខត្រស្ពេះរីហន ុសខត្របាត្់ដំ្បង សខត្រសកាេះរុង សខត្របនាទ យមានជ្យយ សខត្រត្បូង មុ ំ សខត្រ

មណឌ លរិរី សខត្រសាវ យសរៀង សខត្រម្ស្ពផវង សខត្ររត្នរិរី សខត្ររំពង់រព ឺ រស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២ 

• បញ្ចប់ការច្ុេះស វើរវនរមមថ្នែ រមូ់លដាឋ នរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២ សៅសខត្រស្ពេះរីហន ុ សខត្របាត្ដំ់្បង សខត្រសកាេះរងុ សខត្រ

បនាទ យមានជ្យយ សខត្រត្បងូ មុ  ំសខត្រមណឌ លរិរ ីសខត្រសាវ យសរៀង សខត្រម្ស្ពផវង សខត្ររត្នរិរី សខត្ររពំង់រព  ឺសខត្រតាផរវ សខត្រ

រទ ឹងផស្ត្ង និងសខត្រផរប 

• បញ្ចប់លិខិត្ជ្ំរុញជ្ុទំ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ រស្មាប់ការស វើរវនរមម សៅសខត្រស្ពេះរីហនុ សខត្របាត្់ដំ្បង សខត្រសកាេះរុង សខត្រ

បនាទ យមានជ្យយ និងសខត្រត្បូង មុ ំ 

• បញ្ចប់ការចូ្លរួមជាមួយទ្ីស្បឹរារែុងស្រុររែងុការស វើរវនរមមសលើរមិទ្ធរមមសារលបង នងិរវនរមមសលើរសស្មាងពីម្ដ្រូ

អភិវឌ្ឍសារលបង សៅស្ររួងចំ្នួន ៩ 

• បញ្ចប់ការចុ្េះស វើរវនរមមសារលបងសលើការអនុវត្រនីត្ិវិ ីថមីរស្មាប់ការសបើរែរល់ស្បារ់សបៀវត្ស ការចំ្ណាយសលើបនទុរ

បុរគលិរផដ្លមានសោលរបបច្ារ់ោរ់ នងិការច្ណំាយទ្ូទត្ស់្ត្ង់ផដ្លមានរនិភយយទបរែុងស្របខណឌ  ររហវ 

តាមស្បពយនធ FMIS ជាមួយជ្នំាញការអនររជាត្ផិែែររវនរមមបសច្ចរវិទ្ាពយត្៌ាមាន ម្នមលូនិ ិរូបិយវត្ថុអនររជាត្ិ សៅ

សលខា កិារដាឋ នស្រុមការងារស្រប់ស្រងរសស្មាង FMIS នងិអរគនាយរដាឋ នពារព់យនធរពំងុសរៀបចំ្បូរររុបរបាយការណ៍

រវនរមមម្ែទរែងុឆ្ែ ំ២០២១ របរ់ អររ 

• បានទ្ទ្ួលការអនុមយត្ដារ់ឱ្យអនុវត្រនូវសរច្រដីផណនំាយនរការ និងនីត្ិវិ កីារស វើរវនរមមអនុសោមភាព។ 

២.៣.៣. ការងារអធិការកិច្ច 

• បានដឹ្រនំារិច្ចស្បជ្ុំពភិារាសលើការសរៀបចំ្សរច្រដសី្ពាងនីត្ិវ ិីអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសលើរមិទ្ធរមម និងសរច្រដសី្ពាងនីត្ិ-

 វិ ីលមអតិ្ម្នអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្រេឹះសាថ នសាធារណ:រដ្ឋបាល 

• បានសរៀបចំ្រិកាា សាោែសពវែាយអនុស្រតឹ្យរដពីីវិធាន និងនីត្ិវ ិីម្នការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ជ្នូដ្ល់អងគភាពរង

អ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរមួមានស្ររួង សាថ បយន នងិស្រេឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល 

• បានបញ្ចប់ការច្ុេះស វើអ កិាររចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី១ សៅកាន់រដ្ឋបាលសខត្រ សាោដំ្បូង 

និងបណាដ មនទីរជ្ំនាញសៅរាជ្ធានីភែំសពញសខត្ររំពង់រព ឺ សខត្រតាផរវ និងសខត្រម្ស្ពផវង,  វទិ្ាសាថ នជាត្រិរិរមម ផស្ពរ

សលៀប, មនទីរសពទ្យរុមារជាត្ិ,មជ្ឈមណឌ លជាត្ពិិសសា ន៍រុខាភិបាល,សារលវិទ្ាលយយសាវ យសរៀង និងវិទ្ាសាថ នពហុ

បសច្ចរសទ្រភូមិភារសត្សជាផរនសាវ យសរៀង 

• បាន នងិរពំុងចុ្េះស វើអ ិការរចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុរែងុការិយបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី១ សៅស្ររួងចំ្នួន២ 

• បាន និងរំពងុចុ្េះស វើអ ិការរចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី២សៅកាន់រដ្ឋបាលសខត្រ ស្រុង ស្រុរ  ុំ

រងាក ត្់ សាោដំ្បូង និងបណាដ មនទីរជ្នំាញសៅសខត្រផរប សខត្រសាវ យសរៀង និងសខត្ររទ ឹងផស្ត្ង 

• បាន នងិរពំុងចុ្េះស វើអ ិការរចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី២ សៅចំ្នួន១ 

• បានបញ្ចប់ការច្ុេះស វើអ កិាររចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី១ សៅកាន់រដ្ឋបាលសខត្រសាោដំ្បូង 

និងបណាដ មនទីរជ្ំនាញសៅសខត្រចំ្នួន ៥ 

• បាន នងិរពំុងចុ្េះស វើអ ិការរចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្េទ្២០២១ជ្ំរនទ្ី១សៅស្ររួង-សាថ បយនចំ្នួន ៦ 



 
 

• បាន នងិរំពងុចុ្េះស វើអ ិការរចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី២សៅកាន់រដ្ឋបាលសខត្រ ស្រុង ស្រុរ  ុំ

រងាក ត្់ សាោដំ្បូង និងបណាដ មនទីរជ្នំាញសៅសខត្រចំ្នួន ២ 

• បាន នងិរពំុងចុ្េះស វើអ ិការរចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី២ សៅស្ររួងចំ្នួន៣ 

• បានបញ្ចប់ការងារអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្ររួងចំ្នួន០៣រមួមានស្ររួងសទ្រច្រណ៍ ស្ររួងអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ និង

ស្ររួង ម៌ាការនិងសារនា 

• បានបញ្ចប់ការងារអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅស្រឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាលចំ្នួន០៤  

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការយិបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី១ ចំ្នួន 

៣រដ្ឋបាលសខត្រ ៣សាោដំ្បូងសខត្រ មនទីរ៥៤ រែុង៣សខត្រ និងអងគភាពថវកិាចំ្ណចុ្ស្ររួងចំ្ននួ៣ ចំ្នួន ២ ស្ររួងរឺ

ស្ររួងការងារបណរុ េះបណារ លវិជាជ ជ្ីវៈ និងស្ររួងសទ្រច្រណ៍, ស្រេឹះសាថ នសបាេះពុមពែាយម្នស្ររួងអប់រំ យុវជ្ន និង

រីឡា នងិមនទីរពិសសា ន៍រំណង់   សាធារណៈការ  

• បាន នងិរំពងុចុ្េះស វើអ ិការរចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្េទ្២០២១ ជ្ំរនទ្ី២សៅកាន់រដ្ឋបាលសខត្រ ស្រុង ស្រុរ  ុំ

រងាក ត្់ សាោដំ្បូង និងបណាដ មនទីរជ្នំាញសៅសខត្រឧត្ដរមានជ្យយ សខត្រមណឌ លរិរ ីនិងសខត្រម្ប៉ាលិន។ 

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៖ 

• បានសរៀបចំ្រមមវិ ីផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសលើស្បធានបទ្ រិកាា សាោបស្តញ្ញជ បការយល់ដឹ្ងរស្មិត្

ម្ែទរែងុររ ីពីសោលការណ៍ផណនំាររ ីពីរវនរមមអនុសោមភាព 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមាម  ិការផរទ្ស្មង់ការ

ស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថសុលើការផររស្មលួផែនការររមមភាព

លមអិត្ម្នយុទ្ធសាស្តរររនៃឹេះទងំ៤ រស្មាប់អនុវត្រឆ្ែ ំ

២០២២-២០២៥ 

•     ស្បជ្ុពំិភារាសលើការសរៀបចំ្រំហរូនីត្ិវិ អីនុវត្រ

ការងារថមីតាមស្បពយនធទងំស្រុង រែងុស្របខណឌ ម្នការ

ស វើរនាធ នរមមរវាងស្បពយនធ FMIS និងស្បពយនធរវ យយ

ស្បវត្រិរមមរយ 

 

• បានចូ្លរួមរិកាា សាោពិសស្ោេះសោបល់ ររពីីបញ្ញា ស្បឈ្មម្នការអនុវត្រការងារផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុា-

ធារណៈរបរ់មនទីរសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថរុាជ្ធានី-សខត្រ អរគសលខា ិការដាឋ នរណៈរមាម  ិការដឹ្រនំាការងារការងារផរ

ទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  

 វិបរសនារមមវិ ីផរទ្ស្មង់ ៣ បរូ ១  

ម្ថៃទ្ី១៣ និងទ្ី១៤ ផខរញ្ញញ  ឆ្ែ ំ២០២២ 



 
 

• បានសរៀបចំ្សលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្ររនៃេឺះទងំ៥ ម្នរមមវ ិីផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈស្បចំឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានសរៀបចំ្ស្បជ្ុំសដ្ើមបីពិនិត្យសលើវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្រថវកិាពារ់រណារ លឆ្ែ ំ២០២២ សស្កាមរមមវិ ីផរទ្ស្មងក់ារ

ស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• ចូ្លរួមែរល់សោបល់ និងផររស្មួលផែនការររមមភាពរែងុយុទ្ធសាស្តររ ផរទ្ស្មងស់្បពយនធលទ្ធរមមសាធារណៈ នងិCAP4 

• បានបញ្ចប់ការពិនិត្យនិងផររស្មួលមុខងារបសងកើត្វិរកយបស្ត្សលើចំ្ណូលពីរមបទនសរវាសាធារណៈ និងចំ្ណូលពីរ

មបទនែលសនសាទ្ផដ្លអនុវត្រសដាយរដ្ឋបាលរាជ្ធានីសខត្ររែុងស្បពយនធ NRMIS ផដ្លអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអែរសស្បើស្បារ់ហាច្

សស្ជ្ើរសរីរស្បត្ិបត្រកិារបានសស្ច្ើនសៅរែងុវរិកយបស្ត្ផត្មួយ 

• បានជ្បួរមាភ រជាមួយទ្សី្បឹរាបសច្ចរសទ្រអំពកីារសរៀបចំ្ និងអនុវត្រថវិកាផដ្លស ៃ្ើយត្បនឹងបញ្ញា សយនឌ្យរ របរ់ស្រុម

ការងារស្ររួងរិច្ចការនារីនងិទ្ីស្បឹរាបសច្ចរសទ្រ ជាមួយស្រុមការងារបស្តញ្ញជ បសយនឌ្យរស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

និងស្រុមការងាររណៈរមាម  កិាដឹ្រនំាការងារផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• បានផររស្មួលផែនការររមមភាពលមអតិ្ រស្មាប់អនុវត្រយទុ្ធសាស្តររ ផរទ្ស្មងស់្បពយនធថវកិារដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិឆ្ែ ំ

២០១៩-២០២៥ សៅតាមទ្ស្មងថមី 

• បានសរៀបចំ្បានអនុវត្ររមមវ ិីផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសលើស្បធានបទ្ “រិកាា សាោែសពវែាយររ ីព ី

ផែនការអភិវឌ្ឍអងគភាពរវនរមមម្ែទរែងុម្នហាជាា  រសរវាហិរញ្ញវត្ថុមិនផមន នាោររស្មាប់រយៈសពល ៥ឆ្ែ ំ (២០២១-

២០២៥)”។ 

 



សេចក្តីេន្និដ្ឋា ន្ 

3 
 

យោងតាមខ្លឹមសារដូចដដលបានពណ៌នាក្នុងរបាយការណ៍ ស្ដ ីពីស្ក្មមភាពការងាររបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចច

និងហិរញ្ញវត្ថុក្បចាំ៩ដខ្ ឆ្ន ាំ២០២២ យនេះ ពិត្ជាបានឆលុេះបញ្ច ាំងឱ្យយ ើញពីការបាំយពញត្នួាទីោ៉ា ងស្ក្មមពកី្រប់អងគ

ភាពរបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 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 និងអភិវឌ្ឍ វិស័្យហិរញ្ញវត្ថុយៅក្មពុជា 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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