
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។ ជាលទ្ធែលរែងុឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ អងគភាពទងំពរីបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពដូ្ច្មាន

រែុងរបាយការណ៍ខាងសស្កាម៖ 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយយររ ីពីចំ្ណូលច្រនរថវិការរដ្ឋ និងការសស្បៀបស ៀបចំ្ណូល-ចំ្ណាយនឹងស្បសទ្រជ្ិត្ខាង 

• ស វើបច្ចុបបនែភាពឯរសារស្ពាងម្នសោលនសោបាយ

សារសពើពនធជ្ំរុញការសស្បើស្បារ់រថយនរភាត្របរសិាថ ន 

• សរៀបចំ្របាយការណ៍ឃ្ល ាំម ើលមេដ្ឋកិច្ចប្រចាំប្រីមាេទី៤ 

ឆ្ែ ំ ២០២១ 

• សរៀបចំ្ការរិរាររពីីរច្នារមពយនធម្នច្ំណូលតាម

ស្បសភទ្ពនធតាមបណារ ស្បសទ្រអភិវឌ្ឍន៍ នងិរពំុង

អភិវឌ្ឍន ៍

• ឯរសារទ្រសនាទនររពីីការរិរាអំពែីលប៉ាេះពាល់

ម្នការសរើនស ើងម្ថៃជ្ ី ចំ្ណីរត្វ និងសស្បងសលើវិរយយ

ររិរមម នងិអាហារមូលដាឋ ន 

• សរៀបចំ្ផររស្មួលរស្មងរំណួររស្មាប់ការរទង់មត្ិ ជាមួយវរិយយឯរជ្នរស្មាប់ដំ្សណើរការស្របខយណឌ វាយត្ម្មៃពារ់-  

រណារ លអាណត្រយិុទ្ធសាស្តររ សរៀរររចំ្ណូល២០១៩-២០២៣ សលើការអនុវត្រសោលនសោបាយសារសពើពនធនងិផែែរ

ទ្ំសនើបភាវូបនីយរមមរដ្ឋបាលពនធរយ 

• សរៀបចំ្ស្របខណឌ សោលនសោបាយមា៉ា ស្រូសរដ្ឋរិច្ច និងសោលនសោបាយហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• សរៀបចំ្រិកាា សាោពិសស្ោេះសោបល់ររ ីពី ការត្ស្មង់ទ្ិរអាទ្ភិាពសោលនសោបាយ និងពស្ងងឹរិច្ចអភិវឌ្ឍន៍រងគម-

សរដ្ឋរិច្ចរមពុជា រែងុរនៃងម្នស្បស្រត្ភីាពថមីឆ្ែ ំ២០២៣ និងឆ្ែ ំបនាទ ប់ 

• សរៀបចំ្រស្មងទ្ិនែនយយអពំី ការស្បមូលចំ្ណូលច្រនរ ដ្ល់ស្រុមការងារមូនិ ិរូបិយវត្ថអុនររជាត្ ិ

• សរៀបចំ្លិខិត្សឆៃើយត្បការសរែ ើរំុរបរ់ IMF សលើទ្និែនយយការម្ស្បស្បួលអាការធាត្ុរបរ់រមពុជា 

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

រនែិរីទ្ជាន់ខពរ់ រដ ីពី “ហិរញ្ញបបទនស្បរបសដាយច្ីរភាព៖ ការសរៀរររហិរញ្ញបបទនរស្មាប់

ការសាដ រសរដ្ឋរិច្ចសស្កាយវិបត្រិជ្ំងឺរូវីដ្-១៩” ម្ថៃទ្ី ៧ ផខសមសា ឆ្ែ ំ ២០២២ 



• អនុវត្ររសស្មាងរិរាស្សាវស្ជាវផបបវិទ្ាសាស្តររចំ្ននួ ២ រ៖ឺ 

o រសស្មាងទ្ី១ ររ ីព ី“ការវភិារ និងវាយត្ម្មៃអំពតី្ំណភាជ ប់ពាណិជ្ជរមម និងែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ចសៅរមពុជា” ផដ្លមាន

សោលបំណងសដ្ើមប ី រ.រិរា និងវាយរម្ លអាំពីឥទ្ធិពល នងិែលប៉ាេះពាល់ ម្ៃយុទធសាស្តេរពាណិជ្ជក ម ដដ្លមាៃ

ប្សារ់សៅមលើផលិរភាពមេដ្ឋកិច្ចមៅក ពុជា, ខ. រំណត្់យទុ្ធសាស្តររជ្ំរុញែលតិ្ភាព សដ្ើមបីបសងកើនរមត្ថភាព និង

លទ្ធភាពរបរ់រមពុជារែងុការចាប់យរ និងបសងកើនផខសស្ច្វារត់្ម្មៃ និង រ. អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្តរររស្មាប់ផរលមអត្ំណ

ភាជ ប់រវាងពាណិជ្ជរមម នងិែលតិ្ភាពសរដ្ឋរិច្ច 

o រសស្មាងទ្២ី ររពី ី “បច្ចយយម្នការររីច្សស្មើនម្នសរដ្ឋរិច្ចឌ្ជី្ីថល រែងុការសលើររមពរ់ នងិស វើបរិវត្ររមមសលើរមត្ថភាព 

និងលទ្ធភាពរបរ់រមពុជា រស្មាប់ពស្ងីរទ្ំហំសរដ្ឋរិច្ច នងិជ្ំរញុពិព ិរមមសរដ្ឋរិច្ច” ផដ្លមានសោលបំណងសដ្ើមបី រ. 

ពិនិត្យ និងវភិារអពំីទ្នំារ់ទ្ំនងរវាងសរដ្ឋរិច្ចឌ្ីជ្ីថល ជាមួយែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច និងពិព ិរមមសរដ្ឋរិច្ច និង ខ. 

អភិវឌ្ឍយទុ្ធសាស្តរររស្មាប់ពស្ងឹងត្ំណភាជ ប់រវាងែលិត្ភាពសរដ្ឋរិច្ច និងពិព ិរមមសរដ្ឋរិច្ច។  

១.២. ការអភិវឌ្ឍ វសេយ ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផែែរសនេះ ស្ត្ូវបានអនុវត្រសដាយអរគសលខា កិារដាឋ នអាជាា  រសរវាហិរញ្ញវត្ថ ុ មិនផមនធានាោរ ,អរគសលខា កិារដាឋ នផលបង

ពាណិជ្ជរមមរមពុជា, និយយត្ររធានារ៉ាប់រងរមពុជា, និយយត្ររមូលបស្ត្រមពុជា, នយិយត្ររបរ នបាលរិច្ច,និយយត្ររអាជ្ីវរមមអច្លន-

ស្ទ្ពយ នងិបញ្ច  ំ អងគភាពរវនរមម ម្នអាជាា  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 

• បានសរៀបចំ្លិខតិ្ររ ីពកីារបងរ់ម្ស្មរិទ្ធតិរ ច់្មុខស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១ របរ់ស្រុមហ នុ១ ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន 

៦០០,០០០ដុ្ោៃ រ 

• បានសច្ញលិខិត្រលំឹរររពីីការបង់រម្ស្មអាជាា បណណ ស្បចំាឆ្ែ ំ២០២២ រម្ស្មសែសងៗ នងិការបំសពញចំ្ណូលកាត្ពវរិច្ចពី

ផលបងការុីណូជ្ូនរដ្ឋស្បចំាឆ្ែ ំ២០២០ ឆ្ែ ំ២០២១ និងស្បចំាផខមររ ផខរុមភៈ ផខមីនា និងផខសមសា ឆ្ែ ំ២០២២ របរ់

ការុីណូមួយរផនៃង សៅរជ្ធានីភែំសពញ 

• រិត្ស្ត្ឹមផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២២សនេះ ចំ្ណូលពីរម្ស្មសែសងៗរបរ់ អ.រ.ល.រ. មានររុបចំ្នួន ១៤២,២០២.១១ោន

សរៀល 

• បានសរៀបចំ្ផែនការបណរុ េះបណារ លររ ីពកីារអនុវត្រលទ្ធែលជារ់ផររងទ្ី១១ ឆ្ែ ំ២០២២ ពារព់យនធនឹងការស្បឆំ្ងហរិញ្ញ-

បបទនដ្ល់ការរីរសាយភាយអាវុ មហាស្បលយយ 



• បានសរៀបចំ្លិខតិ្រំលឹរដ្លស់្បត្ិបត្រិររ និង/ឬរមមរិទ្ធរិរការីុណូចំ្ននួ២២ស្រុមហ ុន ផដ្លមិនទន់បំសពញចំ្ណូល

កាត្ពវរិច្ចពផីលបងជ្ូនរដ្ឋស្បចំាផខ ពផីខមររ ដ្លផ់ខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២២ 

• ចុ្េះស្ត្តួ្ពិនតិ្យ នងិវាយត្ម្មៃដ្ល់ទ្ីរផនៃងសលើពារយសរែ ើរំុ

អាជាា បណណ របរ់ស្រុមហ នុការីុណូ ចំ្ននួ១២៥ និងស្រុមហ នុ

ផលបងែសងរំណាង ច្ំនួន ២២ 

• បានពិនតិ្យផបបបទ្ នងិវាយត្ម្មៃសលើការសរែ ើរំុបនររុពល-

ភាពអាជាា បណណរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២ របរ់ស្បត្ិបត្ររិរ នងិ/ឬ

រមមរិទ្ធិររការុីណូ និងផលបងែសងរំណាង សដាយដំ្ណារ់-

កាលទ្ី១ រ.ល.រ. បានរសស្មច្ែដល់អាជាា បណណជ្នូស្រុមហ ុន

ការុីណូ ១៣ 

• រិត្ស្ត្ឹមផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្ណូលស្បមូលបានពី

ចំ្ណូលកាត្ពវរិច្ចពផីលបងររបុមានចំ្នួន ១៤,៥៧៤.៤៥ 

ោនសរៀល សរម ើនឹង ៩.៦៥% ម្នផែនការ រែងុសនាេះមាន៖ 

▪ ចំ្ណូលកាត្ពវរិច្ចពផីលបងការីុណូមានចំ្នួន ៣,១១៦,៥៥៥.៩៨ដុ្ោៃ រ សរម ើនឹង ១២,៦៤១.៣៨ោនសរៀល 

សរម ើនឹង ៨.៥%ស ៀបនឹងផែនការ(១៤៨,៥៦៦.៨ោនសរៀល) 

▪ ចំ្ណូលកាត្ពវរិច្ចពផីលបងែសងរំណាង (សឆ្ែ ត្- ូត្ូ)មានចំ្ននួ ១,៩៣៣.០៧ោនសរៀល សរម ើនឹង ៨២.១៨%

ស ៀបនងឹផែនការ(២,៣៥២.៨ោនសរៀល)។ 

១.២.២. វសេយ ្ូែបគ្ត្សៅក ព្ុជា 

• បានលុបសចាលអាជាា បណណភាែ រ់ងារស្រុមហ ុនមូលបស្ត្ និងបុរគលទ្ទួ្លសាគ ល់រុណវុឌ្ឍិចំ្នួន ៧ ររណី 

• បានសច្ញលិខិត្ត្ស្មូវពារ់ពយនធនឹងកាត្ពវរិច្ចែរល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំ្នួន ៦៧ សលើរ 

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍ររ ីពីលទ្ធែលចុ្េះស្ត្ួត្ពិនិត្យដ្ល់ទី្រផនៃងចំ្នួន ៦ ររណី 

• បានែរល់សលខអត្ររញ្ញ ណវិនិសោរិនចំ្នួន ១.៥៧៦  វិនិសោរិន 

• បានបនររុពលភាពសលខអត្ររញ្ញ ណវិនិសោរិចំ្នួន ៧៣២ សលខអត្ររញ្ញ ណវិនិសោរិន 

• បានស វើបច្ចុបបនែភាពពយត្៌មានសលខអត្ររញ្ញ ណវិនិសោរិនចំ្នួន ១០៨ សលខអត្ររញ្ញ ណវិនិសោរិន 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្ និងបានែសពវែាយស្ពឹត្រិបស្ត្ទិ្នែនយយជ្ួញដូ្រមូលបស្ត្ ស្បចំាស្តី្មារទ្ី៤ ឆ្ែ ំ២០២១ និងស្ត្ី-

មារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ 

• បានបញ្ចប់ការសរៀបចំ្ និងបានែសពវែាយស្ពឹត្រិបស្ត្វិនិសោរិន និងការវិនិសោរ ស្បចំាស្ត្ីមារទ្ី៤ ឆ្ែ ំ២០២១ និង

ស្ត្ីមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ 

• បានែសពវែាយពីរិច្ចោំពារវិនិសោរិនរែុងវិរយយមូលបស្ត្ តាមរយៈវរគបណរុ េះបណារ លរុណវុឌ្ឍិ និងបនររុណវុឌ្ឍិ 

ចំ្នួន ១០ សលើរ  

រិច្ចស្បជ្ុំរណៈរមមការស្រប់ស្រងផលបងពាណិជ្ជរមមរមពុជា (រ.ល.រ.) សលើរទ្ី៤ អាណត្រិទ្ី១ 

 ម្ថៃទ្ី១៧ ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២២  តាមរយៈស្បពយនធអនឡាញ 



• បានអនុមយត្ររួច្រល់នូវអនុស្រឹត្យសលខ ៤២ អន

ស្រ បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី២៤ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២២ ររ ីពីការ

សលើរទ្ឹរចិ្ត្រពនធដាររែុងវិរយយមូលបស្ត្  

• បានសរៀបចំ្រួច្រល់ សរៀវសៅនីត្ិវិ ីស្បត្ិបត្ិរការ  

ររង់ដារ ររ ីពីការសរុើបអសងកត្ ការសចាទ្ស្បកាន់ 

និង ការពស្ងឹងការអនុវត្រច្ាប់ពារ់ពយនធនឹងការ

ស្បឆំ្ងការរមាអ ត្ស្បារ់ និងហិរញ្ញបបទនសភរវ

រមមនិងហិរញ្ញបបទន ដ្ល់ការរីរសាយភាយអាវុ 

មហាស្បលយយ រែុងវិរយយមូលបស្ត្ 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីរសស្មច្ស្រុមការងារវាយត្ម្មៃ

ហានិភយយរមាអ ត្ស្បារ់ និងហិរញ្ញបបទនសភរវរមម 

និងហិរញ្ញបបទនដ្ល់ការរីរសាយភាយអាវុ 

មហាស្បលយយរែុងវិរយយមូលបស្ត្។ 

១.២.៣. វសេយ បរធនបាែកិច្ច 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងស្សាវស្ជាវនិនាែ ការអភិវឌ្ឍវិរយយបរ នបាលរិច្ចរបរ់ស្បសទ្រសៅរែុងតំ្បន់អាសា ន 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រិច្ចស្បជ្ុំបរស្សាយ នងិបំភៃឺបផនថមសលើររណីរបាយការណ៍រវនរមមឯររជ្យស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១  

របរ់ CCB 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ និងសច្ញលិខិត្បរស្សាយ និងបំភៃឺបផនថមសលើររណីរបាយការណ៍រវនរមមឯររជ្យស្បចំាឆ្ែ ំ

២០២១ របរ់ HFT 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពកីារស្ត្តួ្ពនិិត្យរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១ របរ់ ARF 

• បានចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចសដ្ើមបីពិនតិ្យ នងិសែទៀងតទ ត្់បផនថមសលើ

រមមវិ ីចំ្ណាយរបរ់ CHC សៅមជ្ឈមណឌ លមា៉ាឌ្ុរជ្ីវនរ នងិ

សៅមនទីរសពទ្យបផងអរស្រុររំពង់ស្តាច្ សខត្ររពំត្ 

• បាននងិរពំុងសរៀបចំ្របាយការណ៍ររ ីពីសរែ ើរំុពនារសពលែរ

ល់់របាយការណ៍រវនរមមឯររជ្យស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១ របរ់ SFT   

• បានសច្ញលិខិត្ និងសរច្ររីរសស្មច្ររ ីពីការចុ្េះបញ្ជ ីជា

បុរគលផថររារុវត្ថិភាពបរ នរែុងវិរយយមូលបស្ត្ចំ្នួន១ 

• បានសច្ញលិខិត្ និងសរច្ររីរសស្មច្ររ ីពីការចុ្េះបញ្ជ ីជា

ស្បត្ិបត្រិររបរ នបាលរែុងវិរយយមូលបស្ត្ ចំ្នួន ៥ ររណី  

• បានសច្ញវិញ្ញ បនបស្ត្ចុ្េះបញ្ជ ីបុរគលផថររារុវត្ថិភាពបរ

 នរែុងវិរយយមូលបស្ត្ ចំ្នួន ១ ររណី 

• បានសច្ញវិញ្ញ បនបស្ត្ចុ្េះបញ្ជ ីស្បត្ិបត្រិររបរ នបាលរិច្ច ចំ្នួន ៥ ររណី 

ស្ពឹត្របស្ត្ វិនិសោរ និងការ វិនិសោរសលខ៩ ឆ្ែ ំ២០២២ 

ស្ពឹត្របស្ត្ វិនិសោរ និងការ វិនិសោរសលខ៩ ឆ្ែ ំ២០២២ 



• បានស វើរបាយការណ៍វាយត្ម្មៃពារយសរែ ើរំុចុ្េះបញ្ជ ីជាស្បតិ្បត្រិររបរ នបាលរែុងវិរយយមូលបស្ត្ ចំ្នួន ១ ររណី 

• បានស វើរបាយការណ៍វាយត្ម្មៃពារយសរែ ើរំុចុ្េះបញ្ជ ីជាបុរគលផថររារុវត្ថិភាពបរ នរែុងវិរយយមូលបស្ត្ចំ្នួន១ ររណី  

• បានស វើរបាយការណ៍វាយត្ម្មៃពារយសរែ ើរំុចុ្េះបញ្ជ ីជាស្បតិ្បត្រិររបរ នបាលរែុងវិរយយមូលបស្ត្ ចំ្នួន ១ ររណី  

• បានស វើរបាយការណ៍ររពីីរិច្ចស្បជ្ុំពិភារាសលើររណីស វើនយិយត្រមមបរ នបាល ចំ្នួន ១ររណី 

• បានស វើរបាយការណ៍ររ ីពីរិច្ចស្បជ្ុំពិភារាសលើររណីស វើនិយយត្រមមបរ នបាល និងបច្ចុបបនែរមមសលើលិខិត្បរ នបាលរិច្ច

ចំ្នួន ១ ររណី។ 

១.២.៤. វសេយ ធានារ៉ា ប់រងសៅក ព្ុជា 

• បានដារ់សរច្ររីស្ពាងស្បការររ ីពីការរណនាទ្ុនបស្មុងបសច្ចរសទ្ររស្មាប់ស្រុមហ ុនធានារ៉ាប់រងទ្សូៅ ស្រុមហ ុន

ធានារ៉ាប់រងអាយុជ្ីវិត្ និងស្រុមហ ុនធានារ៉ាប់រងបនរ ជ្នូស្រុមស្បឹរារស្មិត្បសច្ចរសទ្រ អ.រ.ហ សដ្ើមបីពិនិត្យសលើខៃឹម

សារសរច្ររីស្ពាងស្បការសនេះឱ្យបានស្រប់ស្ជ្ងុសស្ជាយ 

• បានដារ់សរច្ររីស្ពាងស្បការររ ីពីសោលការណ៍ផណនំាសលើការវិនិសោររបរ់ស្រុមហ ុនធានារ៉ាប់រង ជ្នូស្រុមរស្មិត្

បសច្ចរសទ្រ អ.រ.ហ សដ្ើមបីពិនិត្យសលើខៃឹមសា

រសរច្ររីស្ពាងស្បការសនេះឱ្យបានស្រប់ស្ជ្ុងសស្ជាយ 

• បានសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំរស្មិត្បសច្ចរសទ្រសដ្ើមបីពិនិត្យ

សលើខៃឹមសារម្នសរច្រដីស្ពាង  “ផែនការអភិវឌ្ឍន៍  

សាថ បយន  ២០២១-២០២៥ របរ់និយយត្ររធានា-

រ៉ាប់រងរមពុជា  ” 

• បានសរៀបចំ្សរច្រដសី្ពាងឯរសារទ្រសនទនរដពីី

ែលប៉ាេះពាល់ម្នវិបត្ររិូវដី្-១៩ សលើវិរយយធានារ៉ាប់-

រងសៅរមពុជា និងបានស្សាវស្ជាវបផនថមសលើឯរសារ

ពារព់យនធ 

• បានសរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងឯរសារទ្រសនទនរដ ីពី 

ការសឆ្ព េះសៅររការសស្បើស្បារ់ោ៉ា ងរីុជ្សស្ៅម្នប

សច្ចរវិទ្ាធានារ៉ាប់រងសៅមពុជា  សដ្ើមបីសរែ ើរំុជ្ំនួយ

បសច្ចរសទ្រពី នាោរពិភពសោរសលើ  

បសច្ចរវិទ្ាធានារ៉ាប់រង 

• ការផររស្មួលសលើសរច្រដសី្ពាងឯរសារទ្រសនទន 

និងការស្សាវស្ជាវសរៀបចំ្បផនថមសលើ រសស្មាងរិរា

ស្សាវស្ជាវរដពីី ែលប៉ាេះពាល់ម្នវិបត្ររិូវដី្-១៩ សលើ

 វិរយយធានារ៉ាប់រងសៅរមពុជា សដ្ើមបសីរៀបចំ្ជារស្មង

រំណួរ 

• សរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងឯរសារទ្រសនទនរដ ីពី ែលប៉ាេះពាល់ម្នវិបត្រិរូវដី្-១៩ សលើវិរយយធានារ៉ាប់រងសៅរមពុជា។ 

១.២.៥.  វសេយ អច្ែនវត្ថុ និងបញ្ច ាំ 

• បានជ្ួបែរល់ស្បរឹាសោបល់ជាមួយត្ំណាងរសស្មាងដី្ ូត្៍ចំ្ននួ៨ ស្រុមហ ុនផដ្លស វើអាជ្ីវរមមសដាយោម នអាជាា -   

បណណ, និងសរៀបចំ្ចូ្លរួមស្បជ្ុំម្ែទរែុង ន.អ.ប.ពារព់យនធនងឹស្រុមហ ុនរសស្មាងដី្ ូត្៍ចំ្នួន ១៣  

រមមវិ ីផច្ររំផលរចំ្សណេះដ្ឹងធានារ៉ាប់រងសលខ ០២២០៦ 



• បនរែសពវែាយដ្ល់ស្រុមហ ុនផដ្លស វើអាជ្ីវរមមសដាយោម នអាជាា បណណ ឱ្យមរដារ់ពារយសរែ ើរំុអាជាា បណណអាជ្ីវរមម

អភិវឌ្ឍដី្ ូត្ព៍ី ន.អ.ប. នងិបានទ្ទ្ួលការទ្ំនារ់ទ្ំនងពសី្រមុហ ុនចំ្ននួ ៤៧ ស្រុមហ ុនតាមរយៈទ្ូររយពទសាររួរ

ពយត្ម៌ានពីការសរែ ើរំុអាជាា បណណអាជ្ីវរមមអភិវឌ្ឍដី្ ូត្ព៍ី ន.អ.ប. 

• បានស្ត្តួ្ពិនតិ្យ និងសរៀបចំ្រំុណុំឯរសារសលើការសរែ ើរំុអាជាា បណណ និង/ឬ វិញ្ញ បនបស្ត្វិជាជ ជ្ីវៈថមី/ស្បចំាឆ្ែ ំ/បនររុ-

ពលភាព/តៃ រ់បរូរ/បផនថម/បញ្ចប់អាជាា បណណនិង វិញ្ញ បនបស្ត្ វិជាជ ជ្ីវៈ របរ់ស្រុមហ ុនស្បរបអាជ្ីវរមមសរវារមម       

ែរល់សរវារមមវាយត្ម្មៃ និងអច្លនវត្ថុ ជ្នូថ្នែ រ់ដឹ្រនំាពិនិត្យ និងរសស្មច្ ជ្នូ ១២១ ស្រុមហ ុន 

• បានស្ត្តួ្ពិនតិ្យការសរែ ើរំុតៃ រ់បរូរទ្ីតំាងអាជ្ីវរមម, ភារហ ុនិរ និង/ឬរមាជ្ិរស្រុមស្បឹរាភិបាលរបរ់ស្រុមហ ុន 

១៣ ស្រុមហ ុន  

• បានសរៀបចំ្លិខិត្ជ្ូនដំ្ណឹងររ ីពីការតរពិនយយស្រុមហ ុន/រហស្ោរររុបចំ្ននួ ៣៨ស្រមុហ ុន៖ (ស្រុមហ ុនសរ-

វារមមវាយត្ម្មៃ និងភាែ រ់ងារអច្លនវត្ថុចំ្នួន ១០ ស្រុមហ ុន, ស្រុមហ ុនអភិវឌ្ឍអច្លនវត្ថុចំ្ននួ ០៣ ស្រុមហ ុន និង

ស្រុមហ ុន/រហស្ោរអាជ្ីវរមមបញ្ច  ំនិងស្បាត្ិសភារសដាយអនបុបទនចំ្នួន ២៥ ស្រុមហ ុន) 

• បានពិនតិ្យ នងិែរល់សោបល់សលើរិច្ចរនាទ្ិញ-លរ់ដី្ ូត្៍ចំ្ននួ ០៥ ស្រុមហ ុន។ 

១.៣. ការងារគាំណរេងគ្ក ព្ុជា 

• បានសរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងឯរសារទ្រសនទនររ ីពីសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ររ ីពីស្បពយនធោំពាររងគម 

• បានពិនតិ្យ និងែដល់សោបល់សលើសរច្រដីស្ពាងឯរសារចំ្នួន ១៣ច្ាប់ និងរបាយការណ៍ម្នការរិរាពីយនរការ

សដាេះស្សាយបណដ ឹង ឬ វិវាទ្រែុងស្បពយនធោំពាររងគម ផដ្លសរៀបចំ្សដាយទ្ីស្បឹរាជាន់ខពរ់ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ពីការរិរាស្សាវស្ជាវររ ីពីនិមាបនរមមរត្ិយតុ្រ រែងុស្បពយនធោំពាររងគមរវាងទ្ីស្បឹរាជាន់

ខពរ់ត្ំណាងអងគការអនររជាត្ខិាងការងារ ជាមួយស្ររួង-សាថ បយនពារ់ពយនធ 

• បានពិនតិ្យរបាយការណ៍បឋមសលើឯរសារទ្រសនទននិមាបនរមមរត្យិុត្រ រែងុស្បពយនធោំពាររងគមរបរ់ទ្ីស្បឹរា

ជាន់ខពរ់ ចំ្នួន ១៤ ឯរសារ 

• បានបញ្ចប់ការពិនិត្យ នងិផររស្មួលសលើពស្ងាង “ស្របខណឌ រញ្ចប់ស្រួសារ” ជា

ភាសាផខមរ 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍រសងាប សោរពជ្ូនរសមរច្អរគមហាសរនាបត្ីសត្សជា 

ហ ុន ផរន ររ ីពីលទ្ធែល ម្នការវាយត្ម្មៃការអនុវត្ររមមវ ិីឧបត្ថមភសាច់្ស្បារ ់

សស្កាយសពលបិទ្ខទប់រស្មាប់ ស្បជាពលរដ្ឋ នងិស្រសួារស្បជាពលរដ្ឋមានការ

លំបារផែែរជ្ីវភាព, ស្បជាពលរដ្ឋនិងស្រសួារ ស្បជាពលរដ្ឋផដ្លមានអែរឆៃងជ្ំងឺ

រូវដី្-១៩ និងមានការលំបារផែែរជ្ីវភាព, និងស្រសួារ ស្បជាពលរដ្ឋ ផដ្លមាន

អែរសាៃ ប់សដាយសារជ្ងំរឺូវដី្-១៩  

• បានបញ្ចប់របាយការណ៍រសងាបម្នរមមវិ ីវិបបរនាររ ីពយីនរការតាមដាន និង

វាយត្ម្មៃស្បពយនធោំពាររងគម នងិបានសលើរជាផែនការររមមភាពរស្មាប់អនុវត្រ

បនរ 

• បានស្ពាងឯរសារទ្រសនទនបសច្ចរសទ្រ ររ ីពីការអភិវឌ្ឍមុខងាររមកាល

រមមទ្ិនែនយយសដាយរវ យយស្បវត្រិរស្មាប់ស្បពយនធយនរការតាមដាន និងវាយត្ម្មៃ

ស្បពយនធោំពាររងគម ជាមួយស្បពយនធ PMRS ម្នទ្ីភាែ រ់ងារបញ្ជ រ់ចំ្ណាយសរវារុខាភិបាល។ 

ការសបើរស្បារ់ឧបត្ថមភជូ្នរមមររនិសោជិ្ត្ជាស្តររ ីសៅ

សពលរស្មាលរូន 



១.៤. ការងាររិសន យ និងេវនក ម្ 

• ស្បពយនធស្រប់ស្រងរបាយការណ៍ហិរញវត្ថុរស្មាប់អងគភាពមិនផរវងររស្បារ់ចំ្សនញ ស្ត្ូវបានដារ់សអាយសស្បើស្បារ់ជា

ែៃូវការដំ្ណារ់កាលទ្ី១ (មុខងារសរែ ើរំុសលខអត្ររញ្ញ ណរមម,មុខងារជ្ូនដំ្ណឹងពីការសស្បើស្បារ់ភាសា) 

• ស្បពយនធស្រប់ស្រងការដារ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់អងគ

ភាពមិនផរវងររស្បារ់ចំ្សណញស្ត្ូវបានដារឱ់្យសស្បើស្បារ់ 

• ែដល់អាជាា បណណស្បរបវិជាជ ជ្ីវៈរណសនយយចំ្ននួ២ស្រុម

ហ ុន, បនដអាជាា បណណស្បរបវិជាជ ជ្ីវៈរណសនយយនិងរវន

រមមចំ្ននួ៧ស្រុមហ ុន, បនដរិទ្ធិចុ្េះហត្ថសលខារបរ់ជ្ន

បរសទ្រចំ្នួន៩ស្រុមហ ុន រណសនយយនងិរវនរមមស្ត្ូវ

បានស វើបច្ចុបបនែភាព 

• ស្បការររ ីពកីារស្រប់ស្រងរមមវ ិីរិរារណសនយយររ

ជ្ំនាញរមពុជាស្ត្ូវបានដារ់ឱ្យអនុវត្រជាែៃូវការ 

• អនុស្រឹត្យររ ីពីពិនយយអនររការណ៍ចំ្សពាេះអំសពើសលមើរសៅ 

នឹងច្ាប់ររ ីពីរណសនយយ នងិរវនរមមបានដារ់ឆៃងរិច្ច

ស្បជ្ុំបសច្ចរសទ្រអនររនយិយត្ររ បានដារ់ឆៃងរិច្ចពិភារា

ជាមួយអរគនាយរដាឋ នពនធដារនិងបានដារ់ឆៃងរិច្ចស្បជ្ុំ

ជាមួយស្ររួងយុត្រិ ម៌ 

• សរច្ររីស្ពាងស្បការររពីីវធិាន និងនិត្ីវ ិី នការសដាេះស្សាយបណរ ងឹត្វា៉ា ចំ្សពាេះពិនយយអនររការណ៍ និងសរច្ររី

ស្ពាងស្បការរដពីីវិធាននិងនីត្ិវ ិីម្នការសដាេះស្សាយបណដ ឹងត្វា៉ា  បានសរៀបចំ្រួច្រល់រស្មិត្បឋម។ 

២. ការងារគ្របគ់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារិៈ និងគ្រព្យេ្ងត្តិរដ្ឋ 

 សោលបំណងសោលនសោបាយទ្ី២ របរ់ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរឺ “ការស្រប់ស្រងស្បពយនធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ” ផដ្ល

មានរមម វិ ីចំ្ននួ៣។ លទ្ធែលម្នការអនុវត្ររែុងឆមារទ្ី១ 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 នងិរម្ស្មសែសងៗ

សលើទ្ំនិញនំាសច្ញ ឬនំាចូ្ល ស្របតាមបបញ្ញត្រិ រដ ីពីរយ ស្ពមទងំច្ាប់ នងិបទ្បបញ្ញត្រិសែសងសទ្ៀត្ផដ្លពារ់ពយនធនងឹការនំាសច្ញ នំា

ចូ្ល ការស វើច្រច្រ និងការស វើរនែិ ិទ្ំនិញ ២.ដារ់បទ្បបញ្ញត្រិសលើការស វើច្រច្រ ការស វើរនែ ិិ នងិការដឹ្រជ្ញ្ជូនឆៃងកាត្់ម្នទ្ំនិញនំា

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

ម្នស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុជា ៥. ជ្ំរុញអនុវត្រតាមរដង់ដារអនររជាត្ ិ និងឧត្រមានុវត្រន ៍ ផដ្លពារព់យនធនឹងការស្ត្ួត្ពិនតិ្យរយ នងិការ

រស្មួលពាណិជ្ជរមម ជាពិសររ ការអនុវត្រសោលនសោបាយម្នរិច្ចរស្មួលពាណជិ្ជរមម តាមរយៈការស្រប់ស្រងហានិភយយ នងិការស វើ

រវ យយស្បវត្ររិមមរយ2។ សដាយផ រអរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានសបរររមមរំខាន់ៗ រែងុសនាេះ  ១. ែដល់សរវាដ្លអ់ែរជាប់ពនធរួមមាន 

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

សវទ្ិការដ ីពីការដារ់បញ្ចូលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តាម

ស្បពយនធអនឡារស្មាប់អងគភាពមិនផរវងររស្បារ់ច្ំសនញ 



ការែដល់ពយត្៌មាន អប់រំ ពនយលផ់ណនំា សដ្ើមបីឱ្យអែរជាប់ពនធស្បត្ិបត្រិស្ត្ឹមស្ត្ូវ តាមច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិនានារដ ីពីពនធដារ ២. អនុវត្ររមម

 វិ ចីាប់បងាំ 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 ិចីាបប់ងា ំស្បរបសដាយស្បរិទ្ធភាព មានការទ្ទ្ួលខុរស្ត្ូវខពរ់ និងសរម ើ

ភាពោែ  ចំ្សពាេះអែរជាប់ពនធ ផដ្លមិនសោរពច្ាប់ និងបទ្បបញ្ញត្រិរដ ីពសីារសពើពនធ ៦. អនុវត្រសោលការណ៍យុត្រ ិម៌រែងុការអនុវត្រច្ាប់ 

និងបទ្បបញ្ញត្រនិានារដ ីពពីនធដារ សដ្ើមបបីសងកើនជ្ំសនឿទ្រុចិ្ត្រ ចំ្សពាេះរដ្ឋបាលសារសពើពនធ ៧. បនថយការចំ្ណាយរបរ់រដ្ឋបាលសារសពើ-

ពនធ រែងុការសរៀបចំ្រមមវ ិី និងរិច្ចដំ្សណើរការរបរ់ស្ររួង ស វើឱ្យមានភាពសាមញ្ញ ចំ្សពាេះត្ស្មូវការសែសងៗ និងបនថយចំ្ណាយរបរ់អែរ

ជាប់ពនធ ៨.បសងកើនរមត្ថភាព ចំ្សណេះដឹ្ងដ្ល់មស្តនរីពនធដារជាស្បចំា 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 ររុបរែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ចំ្ណូលពនធ-អាររ ផដ្លអរគនាយរដាឋ នពនធដារស្បមូលបានជារ់ផររងតាម

ស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូលអនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ មានចំ្នួន ៧ ៩៨០,៥៧ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ១ ៩៧០,៥១ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៦៩,៨៩% ម្នផែនការច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំាឆ្ែ ំ ស ៀបនឹង           

ចំ្ណូលពនធ-អារររែុងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ស ើញថ្នសរើនស ើងចំ្នួន ១ ៨៣៣,៥៩ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ៤៥២,៧៤ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ២៩,៨៧% 

o រែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២សនេះ ចំ្ណូលពនធ-អាររសៅតាមស្បសភទ្ពនធ និងតាមររមមភាពអាជ្ីវរមមរំខាន់ៗ  

ស ើញថ្នមានលសមអៀងស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ដូ្ច្មានសរៀបរប់រែងុតារងខាងសស្កាម៖ 

តារងច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធរែុងឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ 

 

 

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

គ្បសភរព្នធេាំខាន់ៗ 

ឆមាេរី១ ឆ្ន ាំ

២០២១ 

ឆមាេរី១ ឆ្ន ាំ

២០២២ 
ែស អ្ៀង អគ្ាកាំសិើន 

ឬថ ច្ ុះ 
ឯរតា ៖ ប ៊ីោនសរៀល ប ៊ីោនសរៀល ោនដុ្ោៃ រ 

អាររសលើត្ម្មៃបផនថម ១ ២០១,២៩ ១ ៦០២,២០ ៤០០,៩១ ៩៨,៩៩ ៣៣,៣៧% 

ពនធសលើស្បារ់ចំ្ណូល ២ ៥៩៧,៩៦ ៣ ៣០៤,៣៨ ៧០៦,៤១ ១៧៤,៤២ ២៧,១៩% 

អាររពិសររ ៤៣១,៨៩ ៥៧៨,៧៩ ១៤៦,៩០ ៣៦,២៧ ៣៤,០១% 

ពនធសលើស្បារ់សបៀវត្ស ៤៧៨,១៣ ៥៩៨,៤៥ ១២០,៣២ ២៩,៧១ ២៥,១៦% 

ពនធស្បថ្នប់ស្តា ៣០៥,០៤ ៤៣២,០៦ ១២៧,០២ ៣១,៣៦ ៤១,៦៤% 

ពនធសលើឈ្ែួ លែទេះនិងដី្ ៩,២៥ ១០,១៩ ០,៩៣ ០,២៣ ១០,១២% 



តារងច្ណូំលពនធតាមររមមភាពអាជ្វីរមមរខំាន់ៗ  រែងុឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ 

(តាមស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូលអនឡាញ Online ថមីរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ) 

េក ម្ភាព្អាជីវក ម្ 

ឆមាេរី១ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

ឆមាេរី១ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 
ែស អ្ៀង អគ្ា

កាំសិើន ឬ

ថ ច្ ុះ ឯរតា ៖ ប ៊ីោនសរៀល ប ៊ីោនសរៀល 
ោន

ដុ្ោៃ រ 

នីហរ័ណ អាហរ័ណ (រួមបញ្ចូលការលរ់ែលិត្ែល

សត្លរិោ) 
១ ២៦២,៥៨ ១ ១៥០,៨០ (១១១,៧៨) 

(២៧,៦០) 
(៨,៨៥%) 

សរវាហិរញ្ញវត្ថ ុនិងធានារ៉ាប់រង ១ ៥៧២,៤៤ ២០០០,៦៣ ៤២៨,១៨ ១០៥,៧២ ២៧,២៣% 

ររិរមម ររុាស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ ២៦,២៩ ៤៥,០០ ១៨,៧១ ៤,៦២ ៧១,១៦% 

ស្បត្ិបត្រកិារ និងអាជ្ីវរមម នធានផរ៉ា ៣៥,២៥ ២៦,៣៥ (៨,៩០) (២,២០) (២៥,២៥%) 

រមមនរសាល ៩២៧,៥០ 
១ 

៧១៣,០៩ 
៧៨៥,៥៩ 

១៩៣,៩៧ 
៨៤,៧០% 

ររមមភាពអច្លនវត្ថ ុ ៤១០,០៨ ៥១០,៨០ ២០០,៧១ ២៤,៨៦ ២៤,៥៦% 

ការដឹ្រជ្ញ្ជូន និងការររុរទ្រុ  ២៣១,៨១ ៣៣០,០៥ ៩៨,២៣ ២៤,២៥ ៤២,៣៨% 

ពយត្ម៌ានវទិ្ា និងទ្ូររមនារមន៍ ៣៤៨,១១ ៤៧៩,៣៦ ១៣១,២៥ ៣២,៤១ ៣៧,៧០% 

ការអប់រ ំ ២៩,៨០ ៣៦,២១ ៦,៤០ ១,៥៨ ២១,៤៩% 

សរវារមមសាែ រ់សៅ នងិអាហារ ៧៤,៧២ ១១៦,០០ ៤១,២៧ ១០,១៩ ៥៥,២៤% 

ការសាងរង ់ ៣២០,៨២ ៣៧៤,៤៨ ៥៣,៦៦ ១៣,២៥ ១៦,៧៣% 

ការែគត្់ែគង់អរគិរន ីចំ្ហាយទ្ឹរ និងខយល់ស្ត្ជារ ់ ១៩៧,៣៧ ២៣៣,៦៩ ៣៦,៣៣ ៨,៩៧ ១៨,៤១% 

ររមមភាពវជិាជ ជ្ីវៈ វិទ្ាសាស្តររ  និងបសច្ចរសទ្រ ១៦៣,៧៧ ២៤៣,៧៧ ៨០,០០ ១៩,៧៥ ៤៨,៨៥% 

ររមមភាពរដ្ឋបាលនងិោំស្ទ្សែសងសទ្ៀត្ ៤៤,០៧ ៦៦,១១ ២២,០៣ ៥,៤៤ ៥០,០០% 

ររមមភាពសរវារមមសែសងសទ្ៀត្ ២៩,៩៦ ៣៤,៦០ ៤,៦៤ ១,១៤ ១៥,៤៧% 
 

o ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ ចំ្ណូលពនធ-អាររស្រប់ស្បសភទ្ ផដ្លស្បមូលតាមស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូល

អនឡាញរបរ់អរគនាយរដាឋ នពនធដារ ស្ត្ូវបានផបងផច្រតាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ ដ្ូច្ខាងសស្កាម៖ 

▪ អែរជាប់ពនធ  ំ ចំ្នួន ៦ ៣០៥,៨១ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១ ៥៥៧,០០ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ 

៧៩,០១% ស ៀបនងឹចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូល

តាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធ ំសរើនស ើងចំ្នួន១ ៤៦៤,៦៩ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៣៦១,៦៥ ោន

ដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៣០,២៦% 

▪ អែរជាប់ពនធម យម ចំ្នួន  ១ ១១៣,២៣ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ២៧៤,៨៧ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ 

១៣,៩៥% ស ៀបនងឹចំ្ណូលពនធ-អាររររុបសហើយសស្បៀបស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូល

តាមស្បសភទ្អែរជាប់ពនធម យមសរើនស ើងចំ្នួន ២២៤,៣៨ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ៥៥,៤០ ោន

ដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ២៥,២៤% 

▪ អែរជាប់ពនធត្ូច្ ចំ្នួន ៣២,៥៥ ប ៊ីោនសរៀល  (ស្បមាណជា ៨,០៤ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ ០,៤១% ស ៀប

នឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្អែរ

ជាប់ពនធត្ូច្សរើនស ើងចំ្នួន ៧,១៨ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១,៧៧ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនងឹ ២៨,២៩% 



▪ សែសងៗ (ពនធសលើឈ្ែួ លែទេះនិងដី្ ពនធសលើអច្លនស្ទ្ពយ និងពនធសែសងៗ) ចំ្ននួ ៥២៨,៩៧ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ១៣០,៦១ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៦,៦៣% ស ៀបនឹងចំ្ណូលពនធ-អាររររុប សហើយសស្បៀប

ស ៀបនងឹរយៈសពលដូ្ច្ោែ  ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្ណូលពនធសែសងៗសរើនស ើងចំ្នួន ១៤៤,១៣ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណជា ៣៥,៥៨ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៣៧,៤៥% 

o ការចុ្េះបញ្ជ ីពនធដារ៖ ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ បានពិនិត្យនិងអនមុយត្សលើឯរសារសរែ ើរំុចុ្េះបញ្ជ ីពនធដារចំ្នួន ៦ ០៦០ 

រហស្ោរ (ពនធ ំ ៣៤៨ ពនធម យម ៣ ១៧៦ ពនធត្ូច្ ២ ៥៣៦) ផដ្លមានលមអិត្ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖ 

▪ រហស្ោរបានចុ្េះបញ្ជ ីសជារជ្យយចំ្ននួ ៥ ១៩៨ រហស្ោរ (ពនធ  ំ៣២៧ ពនធម យម ២ ៥៩៥ ពនធត្ចូ្ ២ 

២៧៦) រែងុសនាេះតាមថ្នែ លចំ្នួន ៤ ៥៥០ រហស្ោរ (ពនធ ំ ២១០ ពនធម យម ២ ២៧៦ ពនធត្ូច្ ២ ០៦៤)  

▪ រហស្ោរស្ត្ូវបានរំណត្ថ់្នមានហានិភយយចំ្នួន ៨៦២ រហស្ោរ (ពនធ ំ ២១ ពនធម យម ៥៨១ ពនធត្ូច្ 

២៦០) រែុងសនាេះតាមថ្នែ លចំ្ននួ ៧៦០ រហស្ោរ (ពនធ ំ ២១  ពនធម យម ៤៩៥ ពនធត្ូច្ ២៤៤) សដាយ

បានបដិ្សរ ការចុ្េះបញ្ជ ីចំ្ននួ ២២០ រហស្ោរ និងអនុមយត្បញ្ជូនពិនិត្យបផនថមចំ្នួន ៤៦២ រហស្ោរ 

▪ រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្៣ី០ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ ២០២២ ឯរសាររល់សោងចុ្ងស្ោមានចំ្នួន ៤៥៤ រហស្ោរ រែុងសនាេះ

តាមថ្នែ លចំ្នួន ២៩៨ រហស្ោរ 

o ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ អរគនាយរដាឋ នពនធដារបានស វើរវនរមមស្រប់ស្បសភទ្សលើរហស្ោរររុបបានចំ្នួន ៥ 

៧៥៩ ររណី មានស្បារព់នធចំ្នួន ៧ ៣៥៦,៧០ ប ៊ីោនសរៀល (ស្បមាណជា ១ ៩១៦,៤៧ ោនដុ្ោៃ រ)។ ស្បរិនសបើ

សស្បៀបស ៀបនឹងរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែងុ ឆ្ែ ំ២០២១ ស ើញថ្នការស វើរវនរមមរែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ រឺមានការសរើន

ស ើងចំ្នួន ១ ៨៣៣ ររណី (សរម ើនឹង ៤៦,៧០%) និងមានស្បារព់នធសរើនស ើង ចំ្នួន ៣ ០១២,៣០ ប ៊ីោនសរៀល 

(ស្បមាណ ៧៤៣,៧៩ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ៦៩,៣០% 

o ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ បំណលុពនធស្បមូលបានមានចំ្នួន ៥៨១ ១៧៩ ោនសរៀល (ស្បមាណជា ១៤៣,៥០ ោនដុ្ោៃ រ) 

សបើសស្បៀបស ៀបរយៈសពលដូ្ច្ោែ រែុងឆ្ែ ំ២០២១ មានចំ្ននួ ៤៩២ ៤៨៣ ោនសរៀល រឺមានការសរើនស ើងចំ្ននួ ៨៨ ៦៩៦ 

ោនសរៀល (ស្បមាណជា ២១,៩០ ោនដុ្ោៃ រ) សរម ើនឹង ១៨,០១%។ រមាគ ល់៖ ត្ួសលខបំណលុពនធទរបានមានការផរ-

ត្ស្មូវស ើងវិញ នងិរត្ស់្តាបផនថមនូវត្ួសលខបំណលុពនធទរបានរែុងផខមររ-ឧរភារនៃងមរ ២៦ ៦៨៩ ោនសរៀល 

សដាយអែរជាប់ពនធមិនបានយរបងាក ន់ម្ដ្ទ្ូទត្់ស្បារ់ពនធសៅស្បការសៅអងគភាពស្រប់ស្រងអែរជាប់ពនធសដ្ើមបរីត្ស់្តា 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលរយ និងរដាឋ រររមពុជា 

o ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ អររ ស្បមូលចំ្ណូលបានចំ្ននួ ៥ ២៥៩,៥២ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ១ ២៩៥,៤៤ ោនដុ្ោៃ រ

អាសមររិ ស្ត្ូវជាស្បមាណ ៥០,១៨% ម្នផែនការរំណត្រ់ែងុច្ាប់ររ ីពីហរិញ្ញវត្ថរុស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២ 

សរើនស ើង ៥៦៣,៧១ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ១៣៨,៨៣ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្ូវជាស្បមាណ ១២% សបើសស្បៀបស ៀប

នឹងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១។ ទ្នទមឹសនេះ ត្ួសលខរត្ស់្តាសដាយរត្នាោរជាត្មិានចំ្ននួ ៥ ១៥២,៥៤ ប ៊ីោនសរៀល ឬ 

១ ២៦៩,១២ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្ូវជា ៤៩,១៦% ម្នផែនការរំណត្់រែងុច្ាប់ររពីហីិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការ

ស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២។ សបើសស្បៀបស ៀបនងឹឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ ច្ំណូលរត្់ស្តាសដាយរត្នាោរជាត្ិរែងុឆមារទ្ី

១ ឆ្ែ ំ២០២២ សរើនស ើង ៧២៤,៦៤ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ១៧៨,៤៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្វូជា ១៦,៣៧% 

 

 



o ចំ្ណូលតាមស្បសភទ្ពនធនងិអាររ 

តារងសស្បៀបស ៀបច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធនងិអាររ រែុងឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២២ 
 

ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបច្ណូំលតាមស្បសភទ្ពនធនងិអាររ រែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២២ 

 

 

 

 

o  

o ចំ្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញ 

ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបចំ្ណូលតាមស្រុមទ្ំនិញរែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ និងឆ្ែ ំ២០២២ 

 

 

 

 

 

 

o ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋមានចំ្នួន៧ ២០០,១៤ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ១ ៧៧៣,

៣២ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរសរើនស ើង ១ ៤០៤,១៥ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ៣៤៥,៨២ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ស្ត្ូវជា

ស្បមាណ ២៤,២៣% សបើសស្បៀបស ៀបនងឹឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១។រែុងសនាេះ ពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋរែុង    

ល.រ ស្បសភទ្ពនធនងិអាររ 

ឆមារទ្ី១ 

ឆ្ែ ំ២០២១ 

ឆមារទ្ី១ 

ឆ្ែ ំ២០២២ 
ការសស្បៀបស ៀប 

ប ៊ីោនសរៀល ប ៊ីោនសរៀល ប ៊ីោនសរៀល ភាររយ 

១ ពនធរយ (ពនធនំាចូ្ល) ៨៤៧,៦៣ ៩៨៩,៨៤ ១៤២,២១ ១៦,៧៨% 

២ អាររនំាសច្ញ ១៩,៧១ ២៥,២២ ៥,៥០ ២៧,៩២% 

៣ អាររពិសររ (របបនំាចូ្ល) ១ ៧៦៥,០២ ១ ៩៧៧,៦៦ ២១២,៦៤ ១២,០៥% 

៤ អាររសលើត្ម្មៃបផនថម VAT  ១ ៧៧៥,០១ ១ ៩៩៦,០៥ ២២១,០៤ ១២,៤៥% 

៥ 
អាររបផនថមសលើែលិត្ែលសស្បងកាត្ 

(AT)* 
២១៤,០១ ១៨៩,៤០ -២៤,៦១ -១១,៥០% 

៦ សែសងៗសទ្ៀត្ ៧៤,៤២ ៨១,៣៥ ៦,៩៣ ៩,៣១% 

ររុប ៤ ៦៩៥,៨០ ៥ ២៥៩,៥២ ៥៦៣,៧១ ១២,០០% 

18.82%

0.48%

37.60%

37.95%

3.60%
1.55% ឆមាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២២

18.05%

0.42%

37.59%

37.80%

4.56%
1.58% ឆមាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២១

◼ពនធរយ  ◼អាររនំាសច្ញ   ◼អាររពិសររ     ◼អាររសលើត្ម្មៃបផនថម   ◼អាររបផនថមសលើែលិត្ែលសស្បងកាត្  ◼សែសងៗសទ្ៀត្ 

27.68%

45.09%

21.11%

4.57% 1.55%ឆមាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២២

28.03%

42.28%

23.46%

4.64% 1.59% ឆមាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២១

◼ទំ្និញច្ស្មុេះ  ◼ោនយនរនិងសស្រឿងច្ស្រ          ◼ែលិត្ែលសត្លរោិ      ◼សស្រឿងរំណង ់   ◼រម្ស្មសែសងៗ 



 វិរយយវិនិសោរកាត្់សដ្រចំ្ននួ ៣ ៥១៧,៦២ ប ៊ីោនសរៀល ឬសរម ើនឹង ៤៨,៨៦% ម្នពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់

រដ្ឋររុប សរើនស ើង ៤៤៩,៦៥ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ១៤,៦៦% សស្បៀបស ៀបនឹងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១។ ពនធនិង

អាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋរែុងវិរយយវិនិសោរមិនផមនកាត្់សដ្រចំ្ននួ ២ ៦៤៧,០៥ ប ៊ីោនសរៀល ឬស្បមាណ 

៣៦,៧៦% ម្នពនធនងិអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋររុប សរើនស ើង ៦១៤,៨១ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ៣០,២៥% សស្បៀប

ស ៀបនឹងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១។ ទ្នទឹមសនេះ មុខរញ្ញ សែសងសទ្ៀត្ដូ្ច្ជា ស្ររួង-សាថ បយនរដ្ឋ អងគការ សាថ នទ្តូ្ 

និងជ្ំនួយបរសទ្រជាសដ្ើម មានចំ្នួន ១ ០៣៥,៤៧ ប ៊ីោនសរៀល ឬស្បមាណ ១៤,៣៨% ម្នពនធនងិអាររជា

បនទុររបរ់រដ្ឋររុប សរើនស ើង ៣៣៩,៦៩ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ៤៨,៨២% សស្បៀបស ៀបនឹងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១។ 

ជាការរត់្រមាគ ល់ ស្បារ់ពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋសនេះ មានទំ្ហំស្បមាណ ១៣៦,៩០% ម្នចំ្ណូលពនធ

និងអាររផដ្លស្បមូលបានរែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ 

តារងសស្បៀបស ៀបពនធនងិអាររជាបនទុររបររ់ដ្ឋរែុងឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២២ 

ល.រ 
ស្បសភទ្ 

ពនធនិងអាររជាបនទុររបរ់រដ្ឋ 

ឆមារទ្ី១  

ឆ្ែ ំ២០២១ 

ឆមារទ្ី១  

ឆ្ែ ំ២០២២ 
ការសស្បៀបស ៀប 

រមារភារ 

ប ៊ីោនសរៀល ប ៊ីោនសរៀល ប ៊ីោនសរៀល ភាររយ 

១  វិនិសោរកាត្់សដ្រ ៣ ០៦៧,៩៧ ៣ ៥១៧,៦២ ៤៤៩,៦៥ ១៤,៦៦% ៤៨,៨៦% 

២  វិនិសោរមិនផមនកាត្់សដ្រ ២ ០៣២,២៤ ២ ៦៤៧,០៥ ៦១៤,៨១ ៣០,២៥% ៣៦,៧៦% 

៣ បនទុររបរ់រដ្ឋសែសងសទ្ៀត្* ៦៩៥,៧៨ ១ ០៣៥,៤៧ ៣៣៩,៦៩ ៤៨,៨២% ១៤,៣៨% 

 ររុប ៥ ៧៩៥,៩៩ ៧ ២០០,១៤ ១ ៤០៤,១៥ ២៤,២៣%  

*បនទុររបរ់រដ្ឋសែសងសទ្ៀត្ រួមមាន ស្ររួង-សាថ បយនរដ្ឋ អងគការ សាថ នទ្តូ្ នងិជ្ំនយួបរសទ្រ ជាសដ្ើម 

ស្កាហវរិសស្បៀបស ៀបពនធនងិអាររជាបនទុររបររ់ដ្ឋរែងុឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២១ នងិឆ្ែ ំ២០២២ 

 

 

 

 

 

  

o រែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ការបាត្់បង់ចំ្ណូលពនធរយសដាយការអនុវត្ររិច្ចស្ពមសស្ពៀងពាណិជ្ជរមមសររមីាន 

៧៥៧,៧១ ប ៊ីោនសរៀល ឬសរម ើនឹង ១៨៦,៦១ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ សរើនស ើង ៥១,៨២ ប ៊ីោនសរៀល ស្ត្ូវជា 

៧,៣៤% សបើសស្បៀបស ៀបនឹងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ 

52.93%

35.06%

12.01%
ឆមាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២១

48.86%

36.76%

14.38% ឆមាេរី១ ឆ្ន ាំ២០២២

 វិនិសោរកាត្់សដ្រ

 វិនិសោរមិនផមនកាត្់សដ្រ

សែសងៗសទ្ៀត្



 

o ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ែលិត្ែលរែុងស្រុរជ្ំនរួការនំាចូ្លរំខាន់ៗ រួមមាន ស្សាសបៀរ រីុម៉ាង់ត្៍ សភរជ្ជៈ បារី 

និងោនយនរ។ សដាយផែអរសលើទ្ិនែនយយបរិមាណែលិត្រមមរែុងស្ត្ីមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ផដ្លែរល់សដាយអរគ-

នាយរដាឋ នពនធដារ របួែសនឹំងទ្ិនែនយយផដ្លទ្ទ្លួបានពីវិនិសោរិនពារព់យនធ អររ បានស វើការបា៉ា នស់ាម នទ្ំហំម្ន

ការបាត្់បង់ចំ្ណូលពនធនិងអាររនំាចូ្ល ពីមុខទ្ំនិញទងំអរ់ខាងសលើ ស ើញថ្នអាច្មានទ្ហំំស្បមាណ 

៥២៦,៧៣ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ។ រែងុសនាេះ ែលប៉ាេះពាល់ចំ្ណូលពីការែគុំដំ្ស ើងរថយនរ សទច្ស្រោនយនរ 

និងស្ត្ីច្ស្រោនយនរ មានទ្ំហសំ្បមាណ ៨៥,២៨ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ 

តារងបា៉ា នស់ាម នស្បារព់នធនងិអាររបាត្ប់ងព់ែីលតិ្រមមរែងុស្ររុរខំាន់ៗ ជ្នំរួការនំាច្លូ រែុងឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ 

ល.រ ស្បសភទ្ែលិត្ែល 
ស្បារ់ពនធអាររបាត្់បង ់

(ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ) 

I ែលិត្រមមរែុងស្រុររំខាន់ៗជ្នំរួការនំាចូ្ល ៤៤១,៤៥ 

១ ស្សាសបៀរ ២៣៧,៥៦ 

២ រីុម៉ាងត្ ៍ ១០១,៨៥ 

៣ សភរជ្ជៈោម នជាត្ិរុរ ៨៤,៦២ 

៤ បារ ី ១៧,៤២ 

II ការដំ្ស ើងោនយនររែុងស្រុរ ៨៥,២៨ 

១ ការដំ្ស ើងរថយនរ ៧,៤៥ 

២ ការដំ្ស ើងសទច្ស្រោនយនរ ៧៤,៤៧ 

៣ ការដំ្ស ើងស្ត្ីច្ស្រោនយនរ ៣,៣៦ 

 ររុប ៥២៦,៧៣ 

o រែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ ែលប៉ាេះពាល់ពីសោលនសោបាយបញ្ចុេះម្ថៃអរគិរនីសនេះ មានទ្ំហំររុបស្បមាណ 

៣៦,៦០ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ 

1,212 

1,810 

1,651 
1,700 

1,876 

695 

1,102 

987 994 
1,119 

528 

711 665 706 
758 

31.00%
34.69%

-6.55%
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ឆ្ែ ំ២០១៨

ឆមារទ្ី១

ឆ្ែ ំ២០១៩

ឆមារទ្ី១ 

ឆ្ែ ំ២០២០

ឆមារទ្ី១ 

ឆ្ែ ំ២០២១

ឆមារទ្ី១ 

ឆ្ែ ំ២០២២

ការបាត្់បង់ច្ំណូលពីការអនុវត្ររិច្ចស្ពមសស្ពៀងពាណិជ្ជរមមសរ រី

ស្បារ់ពនធតាមអស្តាពនធ មមតា (MFN Rate) ស្បារ់ពនធតាមអស្តាពនធអនសុស្ោេះ (FTA Rate)

ស្បារ់ពនធបាត្់បង់ (source ASYCUDA) អស្តារំសណើនម្នស្បារ់ពនធបាត្ប់ង់តាមឆ្ែ ំ (%)

រ
ិត្
ជា
ប
 ៊ីោ
ន
សរ
ៀល

 



o ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមម្នការនំាចូ្ល៖ ទ្ំហពំាណិជ្ជរមមម្នការនំាចូ្លររបុសដាយមិនរប់បញ្ចូលនវូការនំាចូ្លមារ

រែុងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ មានត្ម្មៃររុប ១៣ ០១១,៤៣ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ សរើនស ើង ២ ២៩៥,៩៥ ោន

ដុ្ោៃ រអាសមររិ ឬ ២១,៤៣% សបើសស្បៀបស ៀបនងឹឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ 

o ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមម្នការនំាសច្ញ៖ ទ្ំហំពាណិជ្ជរមមម្នការនំាសច្ញររុបរែុងឆមារទី្១ ឆ្ែ ំ២០២២ មានត្ម្មៃ

ររុប ១១ ៣៤៣,៣៣ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ (មិនរតិ្ការនំាសច្ញមារបរសទ្រ) សរើនស ើង ២ ៩១២,៨៨ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ស្ត្ូវជា ៣៤,៥៥% សបើសស្បៀបស ៀបនឹងឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ 

o ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ អររ បានបស្តងាក បបទ្សលមើររត្់សរច្ពនធចំ្នួន ១៥ ៦៣១ ររណី រួមមាន ររណី  ំ

៤៤៥ និងររណីត្ូច្ ១៥ ១៨៦។ សបើសស្បៀបស ៀបនងឹឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២១ ចំ្នួនររណីផដ្លបស្តងាក បបានរែងុ

ឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ សនេះ សរើនស ើង ៧ ៤៥៦ ររណី ឬ ៩១,២០%។ ទ្នទឹមសនេះ អររ បានសដាេះស្សាយ

រំណត្់សហត្ុបទ្សលមើររយរួច្ចំ្នួន ១៥ ៤០៨ ររណី សដាយស្បមូលបានស្បារ់ពនធអាររនិងពិនយយចំ្នួន 

៧២ ,៩៨ ប ៊ីោនសរៀល។ 

២.១.២. ការសកៀរររច្ាិំ ូែ្ិនប្នសារសព្ើព្នធ នងិគ្រព្យេ្ងត្តរិដ្ឋ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពីស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រស្ពេះរីហន ុ សដ្ើមបីចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពិនតិ្យ និងវាយត្ម្មៃជារ់ផររងសលើររណីរំសណើ

សដាេះដូ្រទ្ីតំាងវទិ្យុ របរ់មនទីរពយត្៌មានសខត្រស្ពេះរីហន ុ

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្ររពំង់រព ឺ សដ្ើមបីចូ្លរួមរែុងរណៈរមមការច្ស្មុេះចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្ម្មៃរសស្មាងសរែ ើ

រំុវិនិសោរែារសៅសខត្ររំពងរ់ព ឺ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្ររណារ ល សដ្ើមបីចូ្លរួមរែងុរណៈរមមការច្ស្មុេះចុ្េះពិនិត្យ និងរិរាវាយត្ម្មៃ និង

ស វើអាជ្ីវរមមរំពង់ច្មៃងសៅសខត្ររណារ ល 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្រផរប សដ្ើមបីចូ្លរួមរែុងរណៈរមមការច្ស្មុេះចុ្េះពិនិត្យ និងវាយត្ម្មៃរសស្មាងដារ់ទ្ុន

 វិនិសោរសាងរង់មណឌ លរមានរ និងអភិវឌ្ឍបរិសវណសឆែរ សខត្រផរប 

o បានបូរររុបរបាយការណ៍ភារីុស្រប់ស្បសភទ្ ស្បចំាឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២១ របរ់រជ្ធានី-សខត្រ ទ្ទូងំស្បសទ្រ 

o បានចុ្េះពិនិត្យ ររិាស្សាវស្ជាវ និងស្បមូលពយត្ម៌ានអំពកីារស វើអាជ្ីវរមមផរ៉ារំណង់ សៅសខត្ររណារ ល 

o បានចូ្លរួមពិសស្ោេះម្ថៃឈ្ែួ លដី្ឯរជ្នរបរ់រដ្ឋ និងសរៀបចំ្រិច្ចរនាជ្លួដី្រស្មាបរសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ត្ំបន់

សរដ្ឋរិច្ចពិសរររថ ិត្សៅឧទ្ានជាត្ិបុទ្ុមសាររ សខត្រសកាេះរងុ របរ់ស្រុមហ ុន១ 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្ររណារ ល សដ្ើមបចុី្េះពិនិត្យ រិរាស្សាវស្ជាវ និងស្បមូលពត្៌មានអំពកីារស វើអាជ្ីវរមម

ផរ៉ារំណង់ សៅសខត្ររណារ ល នងិសខត្រសកាេះរុង 

o បានចុ្េះសបរររមមសៅសខត្ររពំត្ សដ្ើមបពីិនិត្យវាយត្ម្មៃសលើរំសណើរំុទ្ិញតរ ច់្ដី្រមបទនសរដ្ឋរិច្ចរបរ់ស្រុម

ហ ុន១ រថ ិត្សៅសខត្ររពំត្ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលសាធារណៈ 

o បានសបើរែរល់បងាក ន់ម្ដ្បង់ស្បារ់ររុបចំ្នួន ១១៨ ៤១៥រាល រែងុសនាេះរស្មាប់ការសស្បើស្បារ់ស្បមូលចំ្ណូល

សៅរដ្ឋបាលថ្នែ រ់ជាត្ិចំ្នួន ១៦ ៦០៥  រាល នងិរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិចំ្នួន ១០១ ៨១០រាល 

o បានសបើរែរល់ទ្ិដាឋ ការរអ ិត្ជ្ូនស្ររួងមហាម្ែទ ររុបចំ្នួន ១២០ ០០០រនៃឹរ 



o ការស្បមូលចំ្ណូលរែងុផខមររ ឆ្ែ ំ២០២២រសស្មច្បាន ៣១០ ៨៣៤,៤ ោនសរៀល សរម ើនឹង ២៦,២% ម្ន

ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំាឆ្ែ ំ២០២២។ ចំ្សពាេះការស្បមូលចំ្ណូលស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១ រសស្មច្បាន ១ ១៣៩ ៧០៣,៥ 

ោនសរៀល សរម ើនឹង ៨៤,៧% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១ 

o រិត្ស្ត្ឹមម្ថៃទ្៣ី០ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២២ សទ្ើបទ្ទ្ួលបានរបាយការណ៍ចំ្ណូលស្បចំាផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២២ 

របរ់ស្ររួង សាថ បយន បានចំ្ននួ ២១ សៅខវេះច្ំននួ ១ 

o បានសច្ញលិខិត្ពិនិត្យបញ្ជ ររ់រ ីពីចំ្ននួទ្ឹរស្បារ់ចុ្េះរែុងរោរបស្ត្បង់ចំ្ណូលថវកិាជាត្ិ សដ្ើមបីទ្ទូត្់រងាវ ន់

របរ់ស្ររួងចំ្នួន ១៦ ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបចំ្នួន ៤៦ ៤៥០ ៣៨៥ ៨២៣ សរៀល រែងុសនាេះស្ររួង

យុត្រ ិម៌, ស្ររួងការបរសទ្រ និងរហស្បត្ិបត្រកិារអនររជាត្ ិ ស្ររួងសរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុ ស្ររួងពយត្ម៌ាន 

ស្ររួងរុខាភិបាល ស្ររួងអប់រំ យុវជ្ន នងិរឡីា ស្ររួងវបប ម៌ និងវិចិ្ស្ត្រិលប ស្ររួងបរសិាថ ន ស្ររួង

ការងារ និងបណរុ េះបណារ លវជិាជ ជ្ីវ រដ្ឋសលខា ិការដាឋ នអាការច្ររីុវិល ស្ររួងពាណិជ្ជរមម ស្ររួងររិរមម 

រុកាា ស្បមាញ់ និងសនសាទ្ ស្ររួងម្ស្បរណីយ៍ និងទ្រូរមនារមន៍ ស្ររួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ស្ររួង

សទ្រច្រណ៍ ស្ររួងឧរាហរមម វិទ្ាសាស្តររ  និងនវានុវត្រន៍ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូលពីរហស្ោរសាធារណៈ 

o បានស វើរសស្មាងផែនការអាជ្ីវរមម ៣ឆ្ែ ំរំរលឹ ឆ្ែ ំ២០២២-២០២៤ របរ់ នាោរអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ នងិររិរមម 

o បានស វើរសស្មាងផែនការថវិការស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២រហស្ោរសាធារណៈរួមមាន  នាោរអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ 

និងររិរមម, អរគរនីរមពុជា, មនទីរពិសសា ន៍រំណង់ និងសាធារណការ 

o បានចូ្លរួមពិនតិ្យ នងិពភិារាសលើអនុស្រឹត្យររ ីពកីារបសងកើត្មជ្ឈមណឌ លជាត្ោំិពារមាតា និងទររជាស្រេឹះសាថ ន

សាធារណៈរដ្ឋបាលនិងស្បការររ ីពីការសស្បើអត្ិសររបានចុ្េះហត្ថសលខាសលើរំណត្់ទ្ុនស្ោដំ្បូងសៅ វិទ្ាសាថ ន

សរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរំរិត្ស្រមុការងារអនររស្ររួង 

o បានសរៀបចំ្រិកាា សាោររ ីពកីារស្ត្ួត្ពិនតិ្យវឌ្ឃនភាព ម្នការអនុវត្រស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពត៌្យមានស្រប់ស្រងទ្ិនែ-        

នយយបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ និងការសបើរវរគបណរុ េះបណារ លលមអិត្អំពសី្បពយនធ SARMIS ជ្ូនស្ររួង   

សាថ បយន អងគភាពសាធារណៈស្បហារ់ស្បផហល  រដ្ឋបាល រជ្ធានី សខត្រ ស្រុង ស្រុរ និងនីត្បុិរគល សាធារណៈ 

• ការស្រប់ស្រងបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានសរៀបចំ្ស្ពាងផែនការររមមភាពស វើបយណណរមមរិទ្ធិរស្មាប់ស្ររួង សាថ បយន មនទីរ រជ្ធានី សខត្រ ស្រុងស្រុរ  ុ ំ

រងាក ត្់ នងិនីត្ិបុរគលសាធារណៈ 

o អនុវត្រយុទ្ធនាការណ៍ចុ្េះែគូែគងបញ្ជ ីសារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋឆ្ែ ំ២០២១ របរ់អាជាា  រកាន់កាប់ និងអងគភាព

សស្បើស្បារ់ទងំអរ់ទ្ទូងំស្បសទ្រ 

o សស្ោងសរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពភិារារ ជាមួយស្រុមការងារបសច្ចរសទ្រម្នអរគសលខា កិារដាឋ នស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ សដ្ើមបពីិនិត្យ និងពភិារាអំពកីារស វើរនាធ នរមមរវាងស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពត្ម៌ាន SAM ជាមួយស្បពយនធ   

បសច្ចរវិទ្ាពត្ម៌ានស្រប់ស្រងទ្និែនយយបញ្ជសីារសពើភណឌ ស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

o បានចូ្លរួមស្បជ្ុំសរៀបចំ្ស្ពាងអនុស្រតឹ្យររ ីព ីវធិាន និងនីត្ិវិ លីមអិត្ម្នការស វើស្បទនរមមស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ 

 

 



• ការស្រប់ស្រងចំ្ណូល-បំណលុមិនផមនសារសពើពនធតាមស្បពយនធបសច្ចរវិទ្ាពត្ម៌ាន 

o បានពិនតិ្យតាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុមយត្សលខរូដ្ចំ្ណូលចំ្នួន ០៥រូដ្ រែងុសនាេះរូដ្ចំ្ណូលពី

កាត្ពវរិច្ចការុីណូ ច្ំននួ០២រូដ្ និងចំ្ណូលកាពវរិច្ចសឆ្ែ ត្ចំ្នួន ០៣រូដ្ ជ្ូនស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

o បានពិនតិ្យ តាមដានការសរែ ើរំុ និងបានអនុមយត្សលខរូដ្ចំ្ណូលចំ្នួន ៦រូដ្ រែងុសនាេះរដូ្ចំ្ណូលពីការជ្លួ

ចំ្នួន ០១រូដ្ និងចំ្ណូលសែសងៗចំ្នួន ០៥រូដ្ ជ្ូនស្ររួងសរដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ររួងរងគមរិច្ច អត្តី្

យុទ្ធជ្ន នងិយុវនតី្ិរមបទ 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែនយយ    នងិបានបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនមិនសារសពើពនធថ្នែ រជ់ាត្ឆិ្ែ ំ២០២១ (រិត្

ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី ២៥ ផខសមសា ឆ្ែ ំ២០២២) ផដ្លមានចំ្នួន  ១ ៨៩៣ ២២៨,៦៥ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៨៦,៦១% 

ស ៀបច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២១ 

o បានស វើបច្ចុបបនែភាពទ្ិនែនយយ    និងបានបូរររុបត្ួសលខចំ្ណូលមិនមិនសារសពើពនធថ្នែ រជ់ាត្ឆិ្ែ ំ២០២២  (រិត្

ស្ត្ឹមម្ថៃទ្ី១៤ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២២) ផដ្លមានចំ្នួន ៦២២ ៥៤៦,២៤ ោនសរៀល ស្ត្ូវជា ៣២,២៥% ស ៀប

ច្ាប់ឆ្ែ ំ២០២២ 

o បានចុ្េះបំសពញសបរររមមសៅសខត្រឧត្ដរមានជ្យយ, សខត្ររពំង ់ំ, សខត្រសរៀមរប, សខត្រស្រសច្េះ, សខត្ររទ ងឹផស្ត្ង,  

សខត្រស្ពេះវិហារ , រពំង់ឆ្ែ ំង នងិសខត្ររំពត្ សដ្ើមបីចូ្លរួមពិនតិ្យ នងិតាមដានសាថ នភាពស្រូវអងករជាមួយត្ំណាង

ស្រុមហ ុនស្តហគីនសស្ត្ដ្។ 

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

របរ់រជ្រដាឋ ភិបាល ២.ស្រប់ស្រងស្បារ់ការ់របរ់រដ្ឋ និងរណនីពិសរររបរ់រត្នាោរ ៣. សរៀបចំ្សោលការណ៍និងបទ្បញ្ជ រណសនយយ

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

ទ្ិរនិងតាមដានការអនុវត្រសោលនសោបាយហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិបំណលុសាធារណៈ ៧.រហការជាមួយធានាោរជាត្ិម្នរមពុជា រែុងការ

អនុវត្រសោលនសោបាយរូបិយវត្ថុ ៨.រសាងសរច្រដីស្ពាងច្ាប់រស្មាប់ទ្ទូត្់ថវកិាស្បចំាឆ្ែ ំ7។ អរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ 

មានសបរររមមរំខាន ់សលើការស្រប់ស្រងលទ្ធរមមសាធារណៈ សៅរែងុស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុជា។ រស្មាប់អរគនាយរដាឋ នហិរញ្ញវត្ថុថ្នែ រ់

សស្កាមជាត្ិ បំសពញសបរររមមសលើការស្រប់ស្រង និងការវិភាជ្ថវិកាថ្នែ រ់ជាត្ិ និងថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិរែុងស្បសទ្ររមពុជា។ អងគភាពភាពជាម្ដ្

រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្នរ៏ស្ត្ូវបានអនុវត្ររែុងផែែរសនេះែងផដ្រ។ អងគភាពសនេះជ្ំរុញ រស្មបរស្មួល និងស្រប់ស្រងរសស្មាង តាមយនរការភាព

ជាម្ដ្រូរវាងរដ្ឋនិងឯរជ្ន។ជាលទ្ធែលអរគនាយរដាឋ ន នងិអងគភាពបានអនុវត្រ និងទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្់រមាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម៖  

 
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 ុ



២.២.១. ការគ្រប់គ្រង និងការអន វត្តថវសកា 

• ការសរៀបចំ្ថវិកា 

• បានចូ្លរួមជារមាជ្ិររែុងស្រមុការងារអសងកត្ការសបើរចំ្ហថវិការបរ់រមពុជា  

• បានចូ្លរួមជារមារភាពសដ្ើមបីស វើជារមាជ្ិរស្រុមការងារបសច្ចរសទ្រអនររស្ររួងរស្មាប់ស វើការរិរា សលើសោល

ការណ៍និងរំណត្ជ់្សស្មើរជារោ់រ់មយួ

ចំ្នួនរែុ ងការសដាេះស្សាយបញ្ា ស្បឈ្ម

នានាពារ់ពយនធនងឹការស្រប់ស្រង និងសស្បើ

ស្បារ់រញ្ជប់ថវិការបរ់ការោិលយយអប់រំ 

យុវជ្ន និងរីឡាម្នរដ្ឋបាលស្រងុស្រុរ

ខណឌ ម្នរណៈរមាម  កិារជាត្រិស្មាប់ការ

អភិវឌ្ឍតាមផបបស្បជា ិបសត្យយសៅថ្នែ រ់

សស្កាមជាត្ ិ

• បានចូ្លរួមរែងុស្រុមការងារជារមាជ្រិ   

រណៈរមមការសដ្ើមបីសរៀបចំ្រនែរីិទ្អនររ

ជាត្ជិ្នមានពកិារភាពស្បចំាត្បំន់អារីុ

និងបា៉ា រីុហវិរសលើរទ្៥ី ឆ្ែ ំ២០២៣ ផដ្លរមពុជាជាមាច រ់ែទេះ 

• បានចូ្លរួមជារមារភាពសដ្ើមបីស វើជារមាជ្ិរស្រុមការងារបសច្ចរសទ្រអនររស្ររួង រស្មាប់ស វើការរិរាសលើសោល

ការណ៍និងរំណត្ជ់្សស្មើរជារោ់រ់មយួចំ្នួនរែុងការសដាេះស្សាយបញ្ា ស្បឈ្មនានាពារព់យនធនឹងការស្រប់ស្រង នងិ

សស្បើស្បារ់រញ្ជប់ថវិការបរ់ការិោលយយអប់រំ យុវជ្ន និងរីឡាម្នរដ្ឋបាលស្រុងស្រុរខណឌ ម្នរណៈរមាម  កិារជាត្ិ

រស្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមផបបស្បជា ិបសត្យយសៅថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ ិ( រ.ជ្.អ.ប) 

• ការអនុវត្រថវិកា 

o ចំ្ណាយច្រនរ 

▪ អនុស្រឹត្យសលខ៦ អនស្រ.បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី១២ ផខមររ ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីស្បារ់សបរររមមសៅរែុងនងិសស្ៅស្ប-  

សទ្រស្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ រជ់ាត្ ិនងិថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

▪ ស្បការសលខ០៩៩ រហវ.ស្បរ ចុ្េះម្ថៃទ្ី២៥ ផខមររ ឆ្ែ ំ២០២១ ររ ីពីវិធាននិងនីត្ិវិ អីនុវត្រស្បារ់

សបរររមមសៅរែងុនិងសស្ៅស្បសទ្ររស្មាប់រដ្ឋបាលថ្នែ រជ់ាត្ ិស្ត្ូវបានដារឱ់្យអនុវត្រ 

▪ បានស្បជ្ុំពភិារាសលើមាស្តាមួយ ចំ្នួនម្នជ្ំពរូទ្៣ី ររពីីសរច្ររីស្ពាងច្ាប់ស្បពយនធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈថមី 

▪ ស វើជាស្រូបសងាគ ល សដ្ើមបីស វើបទ្ឧបសទ្ទររែុងវរគបណដុ េះបណាដ ល រដ ីពី នីត្ិវិថិអនុវត្រថវិកា រស្មាប់ស្រឺេះសាថ ន-

សាធារណៈរដ្ឋបាល  

▪ ស្បជ្ុំ នងិពភិារារស្មិត្បសច្ចរសទ្រ សលើរូច្នារររនៃេឹះលទ្ធែល និងសរច្រដីស្ពាងថវកិារែងុឆ្ែ ំ ២០២២

សស្កាមរមមវ ិីផរទ្ស្មង់ស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

▪ ចូ្លរួមរិរាសាោែសពវែាយឯរសារស្សាវស្ជាវ ទ្រសនាទនរដ ីពនីីត្ិរុខដុ្មនីយរមមរវនរមមនិង

អ កិាររិច្ច 

ការស្បជ្ុំសស្ត្ៀមច្រចារថវិកា ឆ្ែ ំ២០២៣  ម្ថៃទ្ី៣០ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២២ 



▪ ចូ្លរួមរណៈរមាម ការផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រង់ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សដ្ើមបីពិនិត្យនងិពភិារាសលើរបាយ-

ការណ៍វឌ្ឍនភាពស្បចំាស្ត្ីមារ ៣ ឆ្ែ ំ ២០២១ 

o ចំ្ណាយវិនិសោរ 

▪ សៅរែងុឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ នាយរដាឋ នវិនិសោរ បានែរលធ់ានាចំ្ណាយជ្ពំូរ២១ (រសស្មាងវិនិ

សោរតទ ល់) ជ្នូស្ររួងសាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន ចំ្នួន ២៥រសស្មាង ស្ររួងអភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ ររុប

ចំ្នួន ១៥ រសស្មាង ស្ររួង នធានទ្ឹរ នងិឧត្នុិយម ររបុចំ្នួន ០៩ រសស្មាង ស្ររួងររិរមម រុកាា -

ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្ ចំ្នួន ០១ រសស្មាង ស្ររួងមហាម្ែទ ររុបចំ្នួន ០៥រសស្មាង ស្ររួង សាថ បយនសែសងៗ 

ចំ្នួន ១រសស្មាង  

▪ សៅរែងុឆមារទ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ បានែរលធ់ានាចំ្ណាយជ្ំពរូ៦១ (ការងារជ្ួរជ្ុលនងិផថទ)ំជ្ូនស្ររួង

សាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន ររុបចំ្ននួ ៤៥ រសស្មាង ស្ររួង នធានទ្រឹនិងឧត្ុនយិម ររុបចំ្នួន ៦៩ 

រសស្មាង 

▪ ការងារចុ្េះសបរររមមពិនតិ្យវាយត្ម្មៃ ស្បរល់ទ្ទ្ួល នងិ/ឬ បញ្ចប់រុពលភាពរសស្មាង ៖ ជ្ពំូរ២១ 

(រសស្មាងវិនិសោរតទ ល់) ស្ររួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូនមានចំ្ននួ ៣៨រសស្មាង ស្ររួងអភិវឌ្ឍន៍

ជ្នបទ្មានចំ្នួន ១១រសស្មាង ស្ត្ូវនងឹ ១៥ផខសែៃូវ ស្ររួងររិរមម រុកាា ស្បមាញ់ និងសនសាទ្ ចំ្នួន ០១

រសស្មាង ស្ររួងអប់រំ យុវជ្ន និងរីឡា មានចំ្នួន ៤រសស្មាង ស្ររួងម្ស្បរណីយ ៍ និងទ្ូររមនារមន ៍

ចំ្នួន ០១រសស្មាង ។សដាយផ រ ជ្ំពរូ៦១ (ការងារជ្ួរជ្លុនិងផថទ)ំ ររុបចំ្នួន ៤៨ សលើរ សរម ើនឹង 

៨៣រសស្មាង។ 

២.២.២. ការគ្រប់គ្រងច្ាំណា សាធារិៈ 

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថ្នែ រ់ជាតិ្ 

o បាៃមរៀរចំ្រិច្ចស្បជ្ុំពភិារាម្ែទរែុងរួច្រល់សលើសរច្ររសី្ពាងវិសសា នរមមច្ាប់ររ ីពីលទ្ធរមមសាធារណៈ 

o បានពិនតិ្យនិងែរល់ទ្ិដាឋ ការសលើឯរសារសដ្ញម្ថៃចំ្នួន ២២៣រសស្មាង និងបានចូ្លរួមស្បជ្ុំច្រចាម្ថៃចំ្នួន ៣១៣ 

រសស្មាង 

o បានចូ្លរួមស្បជ្ុំសបើរឯរសារសដ្ញម្ថៃ (សលើរិទ្ិធ)ចំ្នួន ១៦១រសស្មាង និងបានចូ្លរួមពិសស្ោេះម្ថៃ នងិរទង់ត្ម្មៃ 

(សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ៥៦១រសស្មាង 

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យសលើឯរសាររចិ្ចរនាចំ្នួន២៨៩ រសស្មាង និងបានស្បរលរ់ិច្ចរនាចំ្ននួ ១២១ រសស្មាង 

o បានពិនតិ្យការសរែ ើរំុសោលការណ៍អនុវត្ររិច្ចលទ្ធរមមសដាយផ រ៨០ រសស្មាង 

o បានចូ្លរួមស្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្ម្មៃលទ្ធែលការងារ បញ្ចប់រុពលភាព ស្បរល់-ទ្ទ្លួ ទ្ំនិញ រំណង់ និងសរវារមម 

(សលើរិទ្ិធ) ចំ្នួន ១៣០រសស្មាង នងិ (សស្កាមរិទ្ិធ)ចំ្នួន ៣០៣រសស្មាង 

o បានស្ត្ួត្ពិនិត្យរិច្ចលទ្ធរមមតាមសស្កាយសៅសាថ បយនអនុវត្រលទ្ធរមមថ្នែ រ់ជាត្ិចំ្ននួ០៧ និងអងគភាពថវកិាថ្នែ រ់រ

ណារ លចំ្ននួ០៦ សាថ បយនអនុវត្រលទ្ធរមមរដ្ឋបាលរជ្ធានី សខត្រចំ្ននួ១២ និងអងគភាពថវកិាថ្នែ រ់មូលដាឋ នចំ្ននួ

២៤០សៅសាថ បយនអនុវត្រលទ្ធរមមអងគភាពរវយយត្ចំ្ននួ១៦និងសៅសាថ បយនអនុវត្រលទ្ធរមមស្រងុស្រុរខណឌ ចំ្ននួ២២ 

o ថ្នែ រ់ដឹ្រនំាស្ររួងបានអនុមយត្ផែនការលទ្ធរមមរួច្រល់ររុបចំ្នួន ៧៦ ឯរសារ ស្ររួងសាថ បយន ៣២ ឯរសារ

ចំ្សពាេះរជ្ធានី-សខត្ដ ៤០ ឯរសារ  



o ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង៖បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន៩រសស្មាង មានទ្ឹរស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន ១២៧,១៧ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ  ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាមៈ 

▪ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៥រសស្មាង មានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន ៣៣,៦២ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ   

▪ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្វភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៤ រសស្មាង មានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន ៩៣,៥៥ 

ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ   

o ឥណទនរមបទន៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៩រសស្មាង ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្នួន ៦៣៥,

៥៩ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ រមមូលនឹង  ៤៧៤,៤៨ ោនសអរសដ្ផអ រ សរម ើនងឹ ២៩,៦៥% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំា

ឆ្ែ ំ  (១ ៦០០ោន សអរសដ្ផអ រ)  ផដ្លមានដូ្ច្ខាងសស្កាមៈ 

▪ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍនព៍ហភុារី៖ បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៤ រសស្មាង ផដ្លមានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្ននួ 

២៥០,០៦ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ រមមូលនឹង ១៨៦,៦៧ ោនសអរសដ្ផអ រ សរម ើនឹង ១១,៧% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

ស្បចំាឆ្ែ ំ  (១ ៦០០ោន សអរសដ្ផអ រ)   

▪ ម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍សទ្វភារ៖ី បានចុ្េះរិច្ចស្ពមសស្ពៀងចំ្នួន ៥រសស្មាង ផដ្ល

មានទ្រឹស្បារ់ររុបស្បមាណចំ្ននួ ៣៨៥,៥៣ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ រម

មូលនឹង ២៨៧,៨១ ោនសអរសដ្ផអ រ សរម ើនងឹ ១៨% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

ស្បចំាឆ្ែ ំ  (១ ៦០០ោន សអរសដ្ផអ រ)  

o បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្នួន ៩០៦,២៨ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ 

ស្បមាណ  ៣ ៦៧៧,៨៦ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនឹង ៥១,៩៣% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញ

វត្ថុស្បចំាឆ្ែ ំ រួមមាន៖ 

▪ ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង ៖ បានដ្រសាច់្ស្បារ់ររុបចំ្ននួស្បមាណ 

៥០,៤១ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ឬ ស្បមាណ ២០៤,៦១ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនងឹ 

២៣,៣៥% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំាឆ្ែ ំ  

▪ ឥណទនរមបទន៖ បានដ្រសាច់្ស្បាររ់រុបចំ្នួនស្បមាណ 

៨៥៥,៨៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ឬ ស្បមាណ ៣ ៤៧៣,២៤ ប ៊ីោនសរៀល 

សរម ើនឹង ៥៥,៩៧% ម្នផែនការស្បចំាឆ្ែ ំ  

▪ ចំ្ណូល-ចំ្ណាយហិរញ្ញបបទនសស្ៅស្បសទ្រ (ហិរញ្ញបបទនឥត្រំណង និងឥណទនរមបទនផដ្លពុំឆៃង

កាត្អ់រគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ិ)៖ អនុវត្របានចំ្នួន ៥២៤,៣១ ោនដុ្ោៃ រអាសមររិ ឬ ស្បមាណ២ 

១៣០,៧៤ ប ៊ីោនសរៀល សរម ើនងឹ ៣៦,៦៥% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថសុ្បចំាឆ្ែ ំ (៥ ៨១៣ ៤៨៤ោនសរៀល) 

o បានទ្ទូត្់សរវាបំណលុជ្ូនម្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ររបុចំ្នួន ៨៩៥,៦ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ២២០,៣៤ ោនដុ្ោៃ រ  

អាសមររិ ៤២,១៧% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំាឆ្ែ ំ២០២២  

o បានស្បមូលចំ្ណូលសរវាបំណលុពីឥណទយរិររុបចំ្ននួ ៨៩,៥១ ប ៊ីោនសរៀល ឬ ស្បមាណ ២២,០៥ ោនដុ្ោៃ រ

អាសមររិសរម ើនងឹ៣៤,៥៥% ម្នច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុស្បចំាឆ្ែ ំ២០២២ 

ស្ពឹត្រិបស្ត្រថ ិតិ្បំណលុសាធារណៈរមពុជាសលខ ១៤ 



o តាមការបា៉ា ន់សាម ន សដាយរិត្បញ្ចូលទងំបំណលុមរត្ររំពុងច្រចាសដាេះស្សាយ រិត្ស្ត្ឹមដំ្ណាច់្ផខមីនា ឆ្ែ ំ២០២២ 

រមពុជាមានរនែិ ិបំណលុសាធារណៈររុបចំ្ននួស្បមាណ៩ ៧៦៧,១៤ ោនដុ្ោៃ រអាសមរិរ ផដ្លរុទ្ធផត្ជា

បំណលុសាធារណៈសស្ៅស្បសទ្រ (បំណលុសាធារណៈរែុងស្បសទ្រ ស្ត្ូវបានទ្ូទត្់បញ្ចប់កាលពីម្ថៃទ្ី១១ ផខរុមភៈ ឆ្ែ ំ

២០២០)។ ផែអរតាមលទ្ធែលបឋមម្នការវិភារចី្រភាពបំណលុបងាា ញថ្នសបើសទេះជាសរដ្ឋរិច្ចរមពុជារំពុងទ្ទ្លួរង

នូវែលប៉ាេះពាលព់ីការ ររីរលដាលម្នជ្ងំរឺូវដី្-១៩រររី៏សាថ នភាពបំណលុសាធារណៈសៅផត្បនរររាបាននូវ ‹ចី្រ-

ភាព› និង  ‹ហានិភយយរស្មិត្ទប› ដ្ផដ្ល 

o ស្បជ្ុំពិភារាអពំីការសរែ ើរំុសរៀបចំ្សបើររណនីរស្មាប់ទ្ទ្ួលស្បារ់ពនធ និងអនុរណនីរែុងចំ្ណាត្់ថ្នែ រ់សរដ្ឋរិច្ច ម្ន

មាត្ិកាថវិការដ្ឋបាលថ្នែ រ់ជាត្ិ និងរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ រស្មាប់រិច្ចស្បត្ិបត្រិការទ្ទ្ួលចំ្ណូលពនធសលើចំ្សណញ

មូល ន ពិនយយ សទរទ្ណឌ  និងស្បារ់រងាវ ន់ ស្ពមទងំរស្មងសរវាសាធារណៈរស្មាប់ពនធសលើចំ្សណញមូល ន 

o ស្បជ្ុំពិភារាអពំីការដារ់ឱ្យអនុវត្រស្បពយនធស្រប់ស្រងឯរសារឌ្ីជ្ថីលជ្ំនានទ្ី១ ដ្ល់រដ្ឋបាលស្រុរ និងរដ្ឋបាល ុំ 

រែុងសោលសៅជ្ួយពសនៃឿនដ្ល់ការអនុវត្រចំ្ណូល ចំ្ណាយថវិការបរ់រដ្ឋបាលស្រុរ និងរដ្ឋបាល ុំ 

o សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំររ ីពីវឌ្ឍនភាពម្នការសបើរែរល់ស្បារ់សបៀវត្សជ្ូនមស្តនរីរជ្ការតាមស្បពយនធ នាោរស្បចំាស្ត្ីមារទ្ី១ 

សដាយមានការចូ្លរួមពីត្ំណាងស្រប់ស្ររួង សាថ បយន និងត្ណំាង នាោរពាណិជ្ជម្ដ្រូ 

o ពិនិត្យសរច្ររីផណនំាររ ីពីការដារ់ឱ្យស្ររួង សាថ បយន ចំ្ននួ១០ អនុវត្រនីត្ិវិ ីម្នការសបើរែរល់ស្បារ់សបៀវត្សសដាយពុំ

ចំាបាច់្មានអាណត្រិសបើរស្បារ ់

• ការស្រប់ស្រងចំ្ណាយសាធារណៈថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ 

o ដារ់ឱ្យអនុវត្រសារច្រផណនំាររ ីពីការអនុវត្រច្ាប់ររ ីពហីិរញ្ញវត្ថុរស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២រស្មាប់រដ្ឋបាល

ថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ ិនិងស្បការររពីីជ្ំនយួការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល ុំ រងាក ត្ន់ិងសារច្រផណនំាររ ីពីការជ្ំរុញរិច្ចលទ្ធ-

រមម ុំរងាក ត្ ់

o សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុំសលើរទ្ី១ ស្រុមការងារចំ្សពាេះរិច្ចរំណត្ស់្បភពច្ំណូលរស្មាប់បសងកើន នធានជ្ូនរដ្ឋបាលថ្នែ រ់

សស្កាមជាត្ ិ

o សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងសារច្រផណនំាររ ីពីនីត្ិវ ិីបសច្ចរសទ្រម្នការសរៀបចំ្ថវកិារដ្ឋបាលថ្នែ រស់ស្កាមជាត្ិ ឆ្ែ ំ២០២៣ 

o សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងសារច្រផណនំាររ ីពកីារសរៀបចំ្ផែនការយុទ្ធសាស្តររថវកិាថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ ឆ្ែ ំ២០២៣-២០២៥ 

o សរៀបចំ្ស្បការររ ីពកីារស្បរលក់ាត្ពវរិច្ចស្បមូលចំ្ណូល និងផបងផច្រឥណទនចំ្ណាយថវកិា ជ្នូរដ្ឋបាលរជ្-

ធានី សខត្រទងំ២៥ ឆ្ែ ំ២០២២ 

o សរៀបចំ្ស្បការររ ីពកីារស្បរលក់ាត្ពវរិច្ចស្បមូលចំ្ណូល និងផបងផច្រឥណទនចំ្ណាយថវកិា ជ្នូរដ្ឋបាលស្រងុ 

ស្រុរ ឆ្ែ ំ២០២២ ទ្ូទងំស្បសទ្រ 

o ចុ្េះែសពវែាយសារច្រផណនំាការអនុវត្រច្ាប់ររ ីពីហិរញ្ញវត្ថរុស្មាប់ការស្រប់ស្រងឆ្ែ ំ២០២២ ជ្ូនរដ្ឋបាលថ្នែ រ់

សស្កាមជាត្ ិ

o សរៀបចំ្ស្បការបផនថមឥណទនជ្នូរដ្ឋបាលស្រងុ ស្រុរធានាសដាយស្បភព៤% ម្នចំ្ណូលសារសពើពនធរដ្ឋបាលសខត្រ 

o  វិភាជ្ន៍ នធានបផនថមជ្នូរដ្ឋបាល ុំរងាក ត្់ ធានាសដាយស្បភព៥% ម្នចំ្ណូលសារសពើពនធរដ្ឋបាលរជ្ធាន ីសខត្រ 

o ដារ់ឱ្យអនុវត្រសោលការណ៍ផណនំាររ ីពីនីត្ិវ ិអីនុវត្រថវកិារមមវិ ីខណឌ  នងិសោលការណ៍ផណនំាការអនុវត្រថវិកា

ស្បយុទ្ធស្បឆំ្ងជ្ំងសឺអដ្រ៍ សមសររសអដ្រ៍ សៅរែងុរជ្ធានី សខត្រសោលសៅទងំ៤ 



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

រ ំ នងិ ុំស្ត្ពំាងរង 

o ចុ្េះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពរសស្មាងអនុវត្រសស្កាមរូបភាពសាងរង់មុន និងទ្ូទត្់ជាសស្កាយ សៅសខត្ររពំង់រព ឺ, សខត្រ

សរៀមរប, សខត្ររពំង់ ំ, និងសខត្រ ត្បូង មុ  ំ

o ចុ្េះរិរាការអនុវត្រមុខងារ៥៥ ម្នការោិលយយមនទីរជ្នំាញផដ្លស វើរមាហរណរមមសៅរដ្ឋបាលស្រងុ ស្រុរ ខណឌ

សៅស្រុង ស្រុរ ម្នសខត្ររំពងច់ាម សខត្ររពំត្ និងសខត្រស្រសច្េះ នងិសរៀបចំ្ស្បការបសងកើត្ស្រុមការងារចំ្សពាេះរិច្ច

រំណត្់ស្បភពច្ំណូលរស្មាប់បសងកើន នធានជ្ូនរដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិ។ 

២.២.៣. ការគ្រប់គ្រង នតការភាព្ជានដ្ររូវាងរដ្ឋ នងិឯកជន 

• រសស្មាងស្បត្ិបត្រកិារនិងផថទសំ្បពយនធធារសាស្តររម្ស្ពរបារ៖បានសរៀបចំ្របាយការណ៍ររពីីរិច្ចស្បជ្ុំរស្មតិ្បសច្ចរសទ្រ

ររ ីពីការសរៀបចំ្អភិវឌ្ឍរសស្មាងស្បត្ិបត្រកិារ នងិផថទសំ្បពយនធធារសាស្តររម្ស្ពរបារ ជាមួយត្ំណាងស្ររួង នធានទ្រឹ 

និងឧត្ុនយិម, និងត្ំណាង Mekong Water Solution 

• រសស្មាងការអភិវឌ្ឍអាការោនដាឋ នថមីខាែ ត្ត្ំបន់ សៅសខត្រមណឌ លរិរី៖បានសរៀបចំ្លិខិត្សៅកាន់រដ្ឋសលខា កិារដាឋ នអា

កាច្ររីុវិលររ ីពរីរណីរំសណើរំុសោលការណ៍ែរល់រិច្ច អនរររមន៍ សដ្ើមបីោំស្ទ្ដ្លរ់សស្មាងការអភិវឌ្ឍអាការោនដាឋ ន

ថមីខាែ ត្ត្ំបន់សៅសខត្រមណឌ លរីរ ី

• បានស វើការជាមួយស្រុមហ ុនឯរជ្នសលើការអភិវឌ្ឍន៍សហដាឋ រច្នារមពយនធរូបវនរមួយចំ្នួន៖  

o រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណឌ លភររុភាររមមស្រុងភែំសពញ 

o រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណឌ លភររុភាររមមសខត្រស្ពេះរីហនុ 

o រសស្មាងែៃូវសលបឿនសលឿនភែំសពញ-សខត្រស្ពេះរីហន។ុ 

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 នងិហិរញ្ញវត្ថុរជ្ធានីសខត្រ 

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

 វិទ្ាបណណសារ8។ អរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាលស់ដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍សបរររមម រំខាន់សលើការងារសដាេះស្សាយ

ែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានា9។ វិទ្ាសាថ នសរដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ បំសពញមុខងាររំខាន់សលើការបណដុ េះបណាដ ល 

និង វិស្រឹត្យការរមត្ថភាពមស្តនររីជ្ការសលើមុខជ្នំាញសរដ្ឋរចិ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ10។ ចំ្ផណរ ២.៣.២. ស្ត្ូវបានអនុវត្រ និងទ្ទ្លួខុរស្ត្ូវ

សដាយ អរគនាយរដាឋ នរវនរមមម្ែទរែងុ ផដ្លមានសបរររមមរំខាន់សលើការងារពស្ងងឹស្បពយនធស្រប់ស្រងរវនរមមម្ែទរែុងរបរ់ស្ររួង

សរដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុនិងនំាមុខរែុងការអភិវឌ្ឍមុខងាររវរមមម្ែទរែងុ សៅតាមបណាដ ស្ររួង សាថ បយន នងិរហស្ោរសាធារណៈ11។ 

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

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 ុ



សដាយផ រ ចំ្ណចុ្ ២.៣.៣. មានសបរររមមរំខានស់លើការងារស វើអ កិាររិច្ច សលើការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សដាយសស្បើអភិស្រម 

អ ិការរិច្ចផែអរសលើហានិភយយ និងអ ិការរិច្ចផែអរសលើររណីរងសយយឬបណដ ងឹត្វា៉ាជារ់ផរដង12។ ចុ្ងសស្កាយ សលខា កិារដាឋ នស្រុម

ស្បឹរានីត្ិរមម មានមុខងារសរៀបចំ្តារ់ផត្ងសរច្ររីស្ពាងច្ាប់និងលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្ិយតុ្រ សដ្ើមបីធានារុវត្ថភិាពនតី្ានុរលូភាព ម្នការ

ស្រប់ស្រងនងិការអភិវឌ្ឍ ស្បរបសដាយរងគត្ភិាព នងិចី្រភាព ម្នលិខិត្បទ្ដាឋ នរត្យិុត្រពារព់យនធរមត្ថរិច្ចរបរ់ស្ររួងសរដ្ឋរចិ្ចនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ ។ ជាលទ្ធែល រែុងឆមារទ្១ី ឆ្ែ ំ២០២២ អងគភាពនីមួយ  ៗបានអនុវត្រ នងិទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពរួរឱ្យរត្រ់មាគ ល់ដូ្ច្ខាងសស្កាម ៖ 

២.៣.១. ការផ្ដែស់េវាគាំគ្ររូសៅ 

• រណៈរមមការអនររស្ររួងសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល ់បានអនមុយត្សលើផែនការសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់លមអតិ្ DRP ម្ន

រសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស្រុងរសបៀង ៤ អនុរសស្មាងទ្ីោនចារ់រំរមសខត្រស្រសច្េះ នងិសខត្ររទ ងឹផស្ត្ង 

• ស្រុមការងាររំពងុពនិិត្យ នងិសរៀបចំ្ផែនការសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់លមអតិ្ ម្នរសស្មាងអភិវឌ្ឍន៏ស្រងុរសបៀង ៤ អនុ-

រសស្មាងអាងច្សស្មាេះទ្រឹរខវរ់សៅសខត្រ រពំងច់ាម 

• បានសរៀបចំ្រិកាា សាោបស្តញ្ជ បការយល់ដឹ្ងររ ីព ី ររងដ់ានីត្ិវ ិីស្បត្ិបត្រិរស្មាប់ការងារសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់

សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ផដ្លទ្ទ្លួបានហិរញ្ញបបទនពីម្ដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ រែុងស្ពេះរជាណាច្ស្ររមពុជា ដ្ល់មស្តនរី

សស្កាមឳវាទ្ម្នអរគនាយរដាឋ នសដាេះស្សាយែលប៉ាេះពាល់សដាយសាររសស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ 

• សរច្ររីសស្ពៀងអនុស្រឹត្យររ ីពកីារសរៀបចំ្និងការស្បស្ពឹត្រិសៅ របរ់រណៈរមមការអរាមិររនិងអនរុណៈរមមការអរា-     

មិររ ស្ត្ូវបានដារ់ឆៃងពិសស្ោេះសោបល់ ជាមួយអនររអរគនាយរដាឋ ន ម្នររហវ នងិស្ររួង-សាថ បយនពារព់យនធរួច្រល ់

និងបានបញ្ជូនសៅសលខា កិារដាឋ នស្រុមស្បឹរានីត្រិមម សដ្ើមបពីិនិត្យ នងិែរល់សោបល ់

• សរច្ររីសស្ពៀងអនុស្រតឹ្យររ ីពីផបបបទ្ និងនីត្ិវិ ីរស្មាប់អនុវត្រច្ាប់ររ ីពីអរាមិររណ៍ ស្ត្វូបានស្បជ្ុំពិសស្ោេះសោបល់

ជាមួយស្ររួង-សាថ បយនពារ់ពយនធរួច្រល់ 

• បានស្បមូលឯរសារពារព់យនធរស្មាប់សរៀវសៅរិរាររ ីពីនីត្ិវ ិី នងិរិច្ចបញ្ជ ិការណសនយយសាធារណៈរស្មាប់ថ្នែ រ់

សស្កាមជាត្។ិ 

២.៣.២ ការងារេវនក ម្នផ្ៃកនុង 

• បញ្ជូនរបាយការណ៍ចំ្ណាយថវិកាតាមចំ្ណាត្់ថ្នែ រ់សរដ្ចរិច្ច, តារងត្លុយភាពរណនីរជ្ជសទ្យយបុសរស្បទន, ទ្និាែ នុ-

បបវត្រិទ្ូសៅសរៀវសៅ ំ, តារងតាមដានសាថ នភាពរជ្ជសទ្យយបុសរស្បទន, បញ្ជ ីសបឡារែងុម្ដ្របរ់រជ្ជសទ្យយររ, បញ្ជ ីតាម

ដានស្បារ់របរ់រជ្ជសទ្យយររសៅ នាោរ ស្បចំាផខវិច្ឆកិា  ែូ នងិស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១ និងស្បចំាផខមររ រុមភៈ មីនា សមសា នងិ

ផខឧរភា ឆ្ែ ំ២០២២ សៅអរគសលខា កិារដាឋ ន និងអរគនាយរដាឋ នរត្នាោរជាត្ ិ

• បញ្ចប់ការសរៀបចំ្របាយការណ៍រវនរមមម្ែទរែងុ សៅអរគនាយរដាឋ នលទ្ធរមមសាធារណៈ អរគនាយរដាឋ នឧរាហរមម

ហិរញ្ញវត្ថុ អរគនាយរដាឋ នស្ទ្ពយរមបត្រិរដ្ឋ នងិចំ្ណូលមិនផមនសារសពើពនធ និងអរគនាយរដាឋ នថវិការស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២១  

• បញ្ចប់ការច្ុេះស វើរវនរមមថ្នែ រមូ់លដាឋ នរស្មាប់ឆ្ែ ំ២០២២ សៅសខត្រស្ពេះរីហន ុ សខត្របាត្ដំ់្បង សខត្រសកាេះរងុ សខត្រ

បនាទ យមានជ្យយ សខត្រត្បូង មុ ំ សខត្រមណឌ លរិរ ីសខត្រសាវ យសរៀង សខត្រម្ស្ពផវង សខត្ររត្នរិរី សខត្ររពំង់រព  ឺនិងសខត្រតាផរវ  

• បញ្ចប់លិខិត្ជ្ំរុញជ្ុទំ្ី១ ឆ្ែ ំ២០២២ រស្មាប់ការស វើរវនរមម សៅសខត្រស្ពេះរីហនុ សខត្របាត្់ដំ្បង សខត្រសកាេះរុង សខត្រ

បនាទ យមានជ្យយ និងសខត្រត្បូង មុ ំ 

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



• ស វើរវនរមមអនុសោមភាពសៅសលើ និយយត្រររណសនយយនិងរវនរមម និងនិយយត្អាជ្ីវរមមអច្លនវត្ថុនិងបញ្ច  ំ បាន

បញ្ចប់រិច្ចស្បជ្ុំស្រុមរវនររ សដ្ើមបីសស្ត្ៀមចុ្េះស វើរវនរមម 

• រិរាអំពសី្របខយណឌ រែុងការអនុវត្រការពនិិត្យស ើងវិញទងំស្របខយណឌ ជាត្ ិ និងអនររជាត្ិ បានសរៀបចំ្សរច្រដីស្ពាងរបាយ

ការណ៍បឋម 

• បានទ្ទ្ួលការអនុមយត្ដារ់ឱ្យអនុវត្រសលើឧត្រមានុវត្រន៍ម្នការស្រប់ស្រងអនុសោមភាព 

• បានដារ់ឱ្យសស្បើស្បារ់សរច្ររសី្ពាងសោលការណ៍ផណនំាររ ីពីរវនរមមការអនុសោមភាព សរច្ររីស្ពាងសរច្រដីផណនំា

យនរការ និងនីត្ិវ ិរីរ ីពីការស វើរវនរមមអនុសោមភាព សរច្ររីស្ពាងទ្ស្មង់បញ្ជ ីស្ត្តួ្ពិនតិ្យររពីីការស វើរវនរមម

អនុសោមភាព សរច្ររីស្ពាងទ្ស្មង់របាយការណ៍ររ ីពកីារស វើរវនរមមអនុសោមភាព សរច្ររីស្ពាងសរៀវសៅមរគុសទ្ររ៍

ររ ីពីរវនរមមម្ែទរែុង។  

២.៣.៣. ការងារអធិការកិច្ច 

• បានដឹ្រនំារិច្ចស្បជ្ុរំស្មិត្ថ្នែ រដឹ់្រនំាអោគ  ិការដាឋ នពភិារាសលើសរច្រដីស្ពាងច្ាប់ស្បពយនធហរិញ្ញវត្ថុថមី សលើជ្ំពរូរដ ីពី

រវនរមមនិងអ កិាររិច្ច 

• បានដឹ្រនំារិច្ចស្បជ្ុំពនិិត្យពភិារាសលើសរច្រដីស្ពាងអនុស្រតឹ្យរដ ីពីវិធាន និងនីត្ិវ ិីម្នការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ផដ្ល

បានពិនតិ្យនិងផររស្មួលរួច្រល់ 

• បានចុ្េះបំសពញសបរររមមចុ្េះស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅកានស់្រឹេះសាថ នសាធារណៈសៅភែំសពញនិងបាត្់ដំ្បង, និងវិទ្ា

សាថ នបណដុ េះបណាដ លវជិាជ ជ្ីវៈភូមិភារសត្សជាផរនសរៀមរបមនទីរសពទ្យស្ពេះអងគឌ្ងួ,អាជាា  រជាត្សិ្បយុទ្ធនឹងជ្ំងសឺអដ្រ៍,

សបឡាជាត្ិរបបរនរិរុខរងគមរំពង់ផែរវយយត្ភែំសពញ, មនទីរពិសសា ន៍រំណង់និងសាធារណការ, សារលវទិ្ាលយយ

សាវ យសរៀង, សារលវទិ្ាលយយបាត្់ដំ្បង,  វិទ្ាសាថ នបសច្ចរវទិ្ាបាត្់ដំ្បង,  វិទ្ាសាថ នជាត្ិវិជាជ ជ្ីវៈបាត្់ដំ្បង និងវទិ្ា

សាថ នបណរុ េះបណារ លវជិាជ ជ្ីវៈភូមិភារសត្សជាផរនបាត្់ដំ្បង 

• បានចុ្េះបសំពញសបរររមមចុ្េះស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅទ្ីរដកីាររណៈរដ្ឋមស្តនរី ស្ររួងពាណិជ្ជរមម ស្ររួងរុខាភិ-     

បាល ស្ររួងបរសិាថ ន ស្ររួងរងគមរិច្ចអត្ីត្យុទ្ធជ្ននងិយវុនីត្ិរមបទ នងិបណាដ អងគភាពសស្កាមចំ្ណេុះ 

• បានចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុ ការិយបរិសច្ឆទ្ ២០២០ សៅកានស់្រឹេះសាថ នសាធារណៈសៅភែំសពញនងិបាត្់ដំ្បង,និង

 វិទ្ាសាថ នបណដុ េះបណាដ លវជិាជ ជ្ីវៈភូមិភារសត្សជាផរនសរៀមរបមនទីរសពទ្យស្ពេះអងគឌ្ងួ, អាជាា  រជាត្សិ្បយុទ្ធនឹងជ្ងំ ឺ 

សអដ្រ៍,សបឡាជាត្ិរបបរនរិរុខរងគមរំពង់ផែរវយយត្ភែំសពញ, មនទីរពិសសា ន៍រំណង់នងិសាធារណការ, សារលវិទ្ា

លយយសាវ យសរៀង, សារលវទិ្ាលយយបាត្់ដំ្បង,  វិទ្ាសាថ នបសច្ចរវិទ្ាបាត្់ដំ្បង,  វទិ្ាសាថ នជាត្ិវិជាជ ជ្ីវៈបាត្់ដំ្បង និង

 វិទ្ាសាថ នបណរុ េះបណារ លវជិាជ ជ្ីវៈភូមិភារសត្សជាផរនបាត្់ដំ្បង 

• បានចុ្េះស វើអ កិាររិច្ចហិរញ្ញវត្ថ ុការយិបរិសច្ឆទ្ ២០២០ សៅទ្រីដ ីការរណៈរដ្ឋមស្តនរី ស្ររួងពាណិជ្ជរមម ស្ររួងរុខាភិ-

បាល ស្ររួងបរសិាថ ន ស្ររួងរងគមរិច្ចអត្ីត្យុទ្ធជ្ននងិយវុនីត្ិរមបទ ស្ររួងផរ៉ានងិថ្នមពល ស្ររួងពយត្ម៌ាន  នងិ

បណាដ អងគភាពសស្កាមចំ្ណេុះ 

• បាន និងរំពងុចុ្េះស វើអ កិាររចិ្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមការិយបរិសច្ឆទ្២០២១ សៅកាន់រដ្ឋបាល សខត្រ សាោដំ្បូង នងិបណាដ

មនទីរជ្ំនាញសៅរជ្ធានីភែំសពញសខត្ររពំង់រព  ឺសខត្រតាផរវ នងិសខត្រម្ស្ពផវង 

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិសច្ឆទ្ ២០២០ សៅស្ររួងររិរមម រុកាា ស្បមាញ់ នងិសនសាទ្, ស្ររួង

សាធារណការនិងដឹ្រជ្ញ្ជូន, ស្ររួងឧរាហរមម វទិ្ាសាស្តររ  បសច្ចរវិទ្ា និងនវានុវត្រន៍, វិទ្ាសាថ នជាត្រិរិរមមផស្ពរ



សលៀប, ស្រុមហ ុនស្តហគីនសស្ត្ដ្, ស្ររួងម្ស្បរណីយន៍ិងទ្ូររមនារមន៍, រណៈរមាម  កិារជាត្ិសរៀបចំ្ការសបាេះសឆ្ែ ត្, រដ្ឋ-

សលខា កិារដាឋ នអាការច្រណ៍រីុវិល, សារលវិទ្ាលយយភូមិនទវិចិ្ស្ត្រិលបៈ, ស្ររួងវបប ម៌ និងវិចិ្ស្ត្រិលបៈ, 

ស្ររួងរិច្ចការនារី,  វិទ្ាសាថ នស្សាវស្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ររិរមមរមពុជា 

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសៅសាោម យមរិរារុខាភិបាលភូមិភារបាត្់ដំ្បង សារលវិទ្ាលយយភូមិនទ

នីត្សិាស្តររ  និងវទិ្ាសាស្តររសរដ្ឋរិច្ច និងសារលវិទ្ាលយយភូមិនទររិរមម 

• បានបញ្ចប់ការស វើអ ិការរិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមបណាដ រដ្ឋបាលសខត្រ សាោដំ្បូង នងិមនទីរជ្នំាញសខត្រសៅសខត្រម្ប៉ាលិន នងិ

សខត្ររពំង់រព ។ឺ 

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៖ 

• ផររស្មួលផែនការររមមភាពលមអិត្ រស្មាប់អនុវត្រយុទ្ធសាស្តររ ផរទ្ស្មង់ស្បពយនធថវិការដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាមជាត្ិឆ្ែ ំ

២០១៩-២០២៥ សៅតាមទ្ស្មង់ថមី 

• សរៀបចំ្រិច្ចស្បជ្ុពំិភារាផែនការពស្ងរីអនុវត្ររសស្មាង FMIS ជ្ំហានទ្៣ី ឆ្ែ ំ២០២១-២០២៥ 

• សរៀបចំ្ស្បជ្ុំ សដ្ើមបីពិនតិ្យនងិ

ពិភារាសលើសរច្ររីស្ពាង

ច្ាប់ររ ីពីស្បពយនធហិរញ្ញវត្ថសុា

ធារណៈ (ថមី) 

• ស្បជ្ុំពភិារា សដ្ើមបីរំណត្់

មុខរញ្ញ ចំ្ណាយផដ្លមាន

ហានិភយយរស្មតិ្ទ្ី២ នងិ

រស្មិត្ទ្ី៣ រស្មាប់ជាមូល

ដាឋ នរែុងការររិា និង

សរៀបចំ្ដារ់ឱ្យអនុវត្រនូវនតី្ិ

 វិ តី្ស្មងទ់្ិរថមីតាមស្បពយនធ 

FMIS 

• សរៀបចំ្សរច្ររីស្ពាងទ្រសនាទនស្របខយណឌ រុណវឌ្ឍមិ្នមស្តនរីស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រែុងស្របខណឌ ម្នការអនុ-

វត្ររមមវ ិីផរទ្ស្មងក់ារស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

• បានបនរពស្ងងឹការទ្ូទត្់ចំ្ណាយផដ្លមានហានិភយយទបតាមទ្ស្មង់នីត្ិវ ិីថមីរែុងស្បពយនធ FMIS 

• ស្បជ្ុំពភិារាអំពកីារសរៀបចំ្អនវុត្រចំ្ណាយសពញសលញរែុងស្បពយនធ FMIS សៅស្ររួងសរដ្ឋរចិ្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ស្បជ្ុពិំនិត្យ និងពិភារាសលើសរច្ររីស្ពាងច្ាប់រដ ីពីស្បពយនធសាធារណៈ(ថមី) 

ម្ថៃទ្ី ២០ ផខមិថុនា ឆ្ែ ំ២០២២ 



• ស្បជ្ុំពភិារា សដ្ើមបពីិនិត្យលទ្ធភាពកាត្់បនថយឯរសារ ពខីាងសស្ៅ ជ្ំនរួសដាយការអនុវត្រនីត្ិវ ិីការងារតាមស្បពយនធ

ទងំស្រុង រែងុស្របខណឌ ម្នការស វើរនាធ នរមមទ្ិនែនយយរវាងស្បពយនធ FMIS នងិស្បពយនធស្រប់ស្រងទ្ិនែនយយចំ្ណូលពអីរគ

នាយរដាឋ នរយនិងរដាឋ រររមពុជា 

• បានសរៀបចំ្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្បចំាស្ត្ីមារទ្ី៤ ស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១ ម្នការអនុវត្រផែនការររមមភាពរួមដំ្ណារ់

កាលទ្៣ីបូរ២ 

• បានស វើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារផរទ្ស្មង់ការស្រប់ស្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈស្បចំាឆ្ែ ំ២០២១ 

• បានចូ្លរួមរិច្ចស្បជ្ុំពភិារាសលើលទ្ធែលម្នការអនុវត្រយុទ្ធសាស្តររ ម្នការផរទ្ស្មង់ស្បពយនធថវិការដ្ឋបាលថ្នែ រ់សស្កាម

ជាត្ឆិ្ែ ំ ២០១៩-២០២៥។ 


