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មតិក

I. េសចក្តសីេងខបែផនករសកមមភព នងិថវកិឆន ២ំ០១៩

II. ខ្លមឹ រៃនរបយករណ៍
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I. េសចក្តសីេងខបែផនករសកមមភព នងិថវកិឆន ២ំ០១៩

 ផ.ស.ថ ២០១៩ ្រតូវបនអនុមត័េ យ គ.ជ.អ.ប. (០៨ កុមភៈ ២០១៩)
 ផ.ស.ថ ២០១៩ ែផ្អកេលើសមសភគទងំ៥ ៃនកមមវធិីជតិ១០ឆន  ំ(១.ករងរ្រគប្រគង

ករងរកំែណទ្រមង ់២.អភបិលកិចចល្អ ៣.ករ្រគប្រគងនិងករអភវិឌ ធនធនមនុស  ៤.ករផ្តល់េស និង
ករអភវិឌ មូល ្ឋ ន និង៥.វមិជឈករហិរញញ វតថុ)

 សកមមភពសរុបមនចំនួន៩១ កនុងេនះ៖
 សកមមភពជ ទិភពចំនួន៣៩
 សកមមភពែដលមនលកខណៈគ្រទចំនួន៥២ 

 ថវកិសរុបមនចំនួន្របមណ២.៣៨០ ប៊ី នេរៀល (៥៩៥ នដុ ្ល រ) កនុងេនះ ៖
 ជរ ្ឋ ភបិល                           ២.២១០ ប៊ី នេរៀល  (៥៥២ នដុ ្ល រ) 
 ថវកិកមចពីីៃដគូអភវិឌ                  ៧៦,៤    ប៊ី នេរៀល  (១៩ នដុ ្ល រ) 
 ជំនួយឥតសំណងរបស់ៃដគូអភវិឌ  ៩៥,១    ប៊ី នេរៀល  (២៤ នដុ ្ល រ)  3
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II. ខ្លមឹ រៃនរបយករណ៍

 ្រគបដ់ណ្ត បរ់យៈេពល ១១ែខ ពីែខមក  ដល់ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៩

 ខ្លឹម រសំខន់ៗ រមួមន៖

១. វឌ នភព

២. ថ នភពហិរញញ វតថុ
៣. បញ្ហ ្របឈម និងសំេណើ ដំេ ះ្រ យ 

4



5

ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ
 េផ្ត តជសំខនេ់ទេលើករអនុវត្តសកមមភពជ ទិភពទងំ៣៩ េ យពុំេផ្ត តេទេលើ

សកមមភពែដលមនលកខណៈគ្រទករងរ្របចៃំថងេនះេឡើយ

 កនុងចេំ មសកមមភពជ ទភិពទងំ  ៣៩ េនះ រមួមនសកមមភពជ ទិភពចំនួន
៣៨ បនអនុវត្តែដលកនុងេនះ ៖

 សកមមភពចំនួន ១៣ បនអនុវត្តចប១់០០% 

 សកមមភពចំនួន ២៥ កំពុងបន្តអនុវត្ត 

 សកមមភពជ ទិភពចំនួន១  មនិទនប់នអនុវត្តែដលពកព់ន័ធនងឹករពិនតិយ និងករ
ែកស្រមួលែផនករយុទធ ្រស្ត ស្តីពីអធិករកិចចេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

1. ករពិនិតយ និងស្រមួលរចនសមពន័ធរដ្ឋបល
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៖
 បនអនុមត័អនុ្រកឹតយស្តីពីមុខងរ និង

រចនសមពន័ធរបស់រដ្ឋបល្រកុង 
 បនអនុមត័អនុ្រកឹតយស្តីពីមុខងរ និង

រចនសមពន័ធរបស់រដ្ឋបល ្រសុក 
 បនអនុមត័អនុ្រកឹតយស្តីពីមុខងរ និង

រចនសមពន័ធរបស់រដ្ឋបល ខណ្ឌ
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

2. ករពិនិតយ និងករែកស្រមួលរចនសមពន័ធ
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ៖
 បនបេងកើតគណៈកមមករ្រគប្រគងមូលនិធិ

ែផ្អកេលើលទធផលករងរ 
 បនេរៀបចំេសចក្ត្រពងេសចក្តីសេ្រមច

បេងកើតគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយេលើ ករ 
អនុវត្ត  កមមវធិី 

 បនេរៀបចំេសចក្ត្រពងេសចក្តីសេ្រមច
បេងកើតគណៈកមមករសវនកមមៃផទកនុង និង 
្រកមសីល ធម ៌
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

3. សកមមភពកំែណទ្រមងស់នូលននៃនផ
អ៣ទី៣ ្រតូវបនេរៀបចំបញចូ ល និងគំ
្រទេ យថវកិរបស់្រកសួង ថ បន័ ជ
ធនី េខត្ត និង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ៖ 
 ្រកសួង ថ បន័ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 

្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ បនេ្រគង និងេ្របើ
្របស់ថវកិរបស់ខ្លួនកនុងករអនុវត្ត
សកមមភពពកព់ន័ធនឹងកំែណទ្រមង់
វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

4. ករ្រប្រស័យទកទ់ង និងករផ ព្វ 
ផ យពត័ម៌ន េដើមបេីលើកកមពស់ 
ចំេណះ ដឹង និងករយល់ដឹងអំពីវមិជឈ 
ករ និងវសិហមជឈករ ៖
 បនេរៀបចំ និងផ ព្វផ យពត័ម៌ន

មមេធយបយដូចខងេ្រកម ៖
 ្រពឹត្តិករណ៍ពត័ម៌នចំនួន ២៦៩
 អតថបទបទយកករណ៍ចំនួន ៦
 អតថបទពត័ម៌ន រូបថត និងវេីដអូខ្លី ៗ  
ចំនួន ៥
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

5. ករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល 
និង្រកបខណ័្ឌ ៃនកមមវធិ ី្រតូវបនេរៀបចំ និង
អនុមត័ រមួមន៖

 េសៀវេភែណនសំ្តីពីករ្រតួតពិនិតយ និង
ករ យតៃម្លរបស់ គ.ជ.អ.ប. ្រតូវបន
អនុមត័ េ យ គ.ជ.អ.ប.

 ្រកបខណ័្ឌ ៃនកមមវធិ្រតូវបនអនុមត័
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)
6. ករងរគណេនយយភពសងគម្រតូវបន

ព្រងីក និងអនុវត្តកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ
េគលេ ចំនួន១២៣ ៃន ជធនី េខត្ត
ចំនួន២១ ៖ 
 ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េគលេ ចំនួន១២៣

្រតូវបន កឱ់យអនុវត្តករងរគណ េនយយ 
ភពសងគម េ យមនករបន្តគ្រទពី
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. និងរដ្ឋបល
ជធនី េខត្ត មទីងំ២១
 រដ្ឋបលឃុំ សងក តច់ំនួន១០៧៨
 បឋមសិក ចំនួន៥១០៧
 មណ្ឌ លសុខភពចំនួន៨២២
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)
7. យន្តករស្រមុះស្រមួលេ ះ្រ យបណ្តឹ  ង 

េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវបនបេងកើត 
និងដំេណើ រករ ៖
 ករ.ិ្របជពលរដ្ឋេនថន ក់ ជធនី េខត្តទងំ

២៥្រតូវបនបេងកើត និងដំេណើ រករ
 ករ.ិ្របជពលរដ្ឋេនថន ក្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ថមី

ចំនួន៣២ ្រតូវបន កឱ់យដំេណើ រករ
 បនបណ្តុ ះប ្ត លចំនួន៥វគគ (អនកចូលរមួ

ចំនួន១៨៨)
 បនទទួលបណ្តឹ ងសរុប៥០១ករណី៖ 
 ២២៣ករណីជបណ្តឹ ងកនុងសមតថកិចច(២០១ 

្រតូវបនេ ះ្រ យរចួ ល់) 
 ២៧៨ករ ណី  ជបណ្តឹ ងេ្រកសមតថកិចច
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

8. ករអភវិឌ សមតថភពេ យ ជតិ
រដ្ឋបលមលូ ្ឋ ន៖
 បនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីអំពីភព

ជអនកដឹកនចំំនួន២វគគស្រមបអ់ភបិល 
អភបិលរង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ជ្រស្តី 
សរបុចំនូន ៦០នក់

 បនេរៀបចំវគគវ្រកឹតយករមលូ ្ឋ នម្រន្តី
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ចំនួន ៣០នក់
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

9. ករេផទរមខុងរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ៖
 ករេផទរមខុងរកនុងវសិ័យេផ ងៗេទឱយរដ្ឋប

ល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (១៨វសិ័យ ៥៥មុខងរ  )
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

10. ករេផទរមខុងរវសិ័យសុខភបិលេទឱយ
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ៖
 ករេផទរមខុងរកនុងវសិ័យសុខភបិលេទឱយ

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត (មុខងរ្រគប ់្រគង មនទរី

សុខភបិល ករ.ិសុខភបិល្រសុក្របតិបត្តិ 
និងករផ្តល់េស សុខភបិលៃនមនទរីេពទយ
បែង្អក ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មណ្ឌ ល

សុខភព និងប៉ុស្តិ៍សុខភព)
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)
11. បនព្រងឹង និងព្រងីកករ.ិ ្រចកេចញចូលែតមយួេន

រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (១១៥) ៖
 បន កឱ់យដំេណើ រករេន្រសុកចំនួន៣១
 បនកំណត្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ថមីចំនួន៣២ 
 បនផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លចំនួន១០វគគ មន

សិកខ កមចំនួន១៨០០
 បនផ្តល់េស ចំនួន៩៣៤,៨៤៩េស  ចំណូល

៤.២ នដុ ្ល រ (្រកុង្រសុកខណ្ឌ )
 បនផ្តល់េស ចំនួន៤៥២,៩៧៤េស  ចំណូល

១០ នដុ ្ល រ ( ជធនីេខត្ត)



18

ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)
12. ករបេងកើនមូលនិធិឃុំ សងក តែ់ផនកអភវិឌ ន៍

មូល ្ឋ ន ៖

 អនុ្រកឹតយស្តីពីករេផទរធនធនបែនថមពីថវកិរដ្ឋ
ជូនឃុំ សងក តស់្រមបក់រចំ យែផនកអភវិឌ
នម៍ូល ្ឋ ន(អ្រ ១%)ស្រមបថ់ិរេវ ៤ឆន ំ
(២០២០-២០២៣) ្រតូវបនអនុមត័ៃថងទី២១ 
សី  ២០១៩

 បនបេងកើនអ្រ ែចករែំលកចំណូលពីពនធរបស់
រដ្ឋបល ជធនី េខត្តេទឱយរដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់
(បេងកើនពី១%ឆន ២ំ០១៩ ដល់៤%េនឆន ំ
២០២០ និងេកើន០.៥%ជេរៀង ល់ឆន ដំល់ឆន ំ
២០២៤)
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ơ. ΒеĮБŷűΘĕļĮ (ĳ)

13. ករផ្តល់មូលនិធិវនិិេយគរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ (SNIF) េដើមបគី្រទគេ្រមង
ននរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ៖

 រដ្ឋបល្រសុកេគលេ ចំនួន១៥ៃនេខត្តចំនួន
៩ ្រតូវបនបញចបក់រ យតៃម្លបឋម េដើមបី
ទទួលមូលនិធិSNIF ែដលមនថវកិសរុប
ចំនួន៦.០០០ នេរៀល

 បនទូទតថ់វកិជូន្រសុកេគលេ (ឆន ំ
២០១៨) ចំនួន២៥គេ្រមង (៧.០០០ ន
េរៀល) និងេ្រគងទូទតជ់ូន្រសុកេគលេ
ចំនួន៩គេ្រមងេទៀត (២.៨៤៨ នេរៀល)
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Ư. ⅜□ ĕļĮ Њ̈́ũŃňŷĳ□О

 របយករណ៍ចំ យេនះ្រគបដ់ណ្ត បេ់លីថវកិែដលបនេ្រគង
ស្រមប៖់ 
 កិចច្របតិបត្តកិររបសេ់លខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និង្រកសងួ 

ថ បន័ និង ជធនី េខត្តែដលបនេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចរមួជមួយ 
គ.ជ.អ.ប.( ងទី១) 

 ថវកិរបស់គេ្រមង ចេ់ យែឡករបសៃ់ដគូអភិវឌ មួយចំនួន 
ែដលសថិតេ្រកមករស្រមបស្រមួលរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.
អ.ប.( ងទី២) 

(មិនេរៀប ប់អំពីករវភិជនថ៍វកិរបស់រដ្ឋេទរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតេិនះេឡយី)
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Ư. ⅜□ ĕļĮ Њ̈́ũŃňŷĳ□О

ថ បន័ ថវកិសរុប ចំ យ សមតុលយ
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 9.500 3.913 5.587

្រកសួង ថ បន័នន 4.049 1.018 3.032

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 19.045 1.668 17.377

សរុប 32.595 6.598 25.996

ងទ១ី (គតិជ នេរៀល)
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Ư. ⅜□ ĕļĮ Њ̈́ũŃňŷĳ□О (ĳ)
ងទ២ី (គតិជ នេរៀល)

្របេភទថវកិ ថវកិ ចំ យ សមតុលយ
ថវកិេផទរេទ SNAs 79.890 23.612 56.278

កំែណទ្រមងស់នូល 51.107 20.304 30.803

សរុប 130.997 43.916 87.081
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ư. ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤еЮ‗ЧřеЮ₧йŪ⅜Ŏ
បញ្ហ ្របឈម សំេណើ េ ះ្រ យ

 ភពយឺតយ៉វៃនករេរៀបចំ និងអនុវត្តេសចក្តី
សេ្រមចរមួរ ង គ.ជ.អ.ប. និង ថ បន័ អនុវត្ត
ស្រមបអ់នុវត្ត ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០១៩ ែដលនឱំយ
មនយឺតយ៉វកនុងករចបេ់ផ្តើមអនុវត្តសកមមភព

 ជំរុញករេរៀបចំ និងករចុះ       
ហតថេលខេលើេសចក្តសីេ្រមចរមួ
ននឱយបនពីេដើមឆន ំ

 ភពយឺតយ៉វៃនករេរៀបចំ និងភពទនេ់ខ យៃន
យន្តករដឹកនកំរងរកែំណទ្រមងវ់មិជឈករ និង
វសិហមជឈករ (គ.ដ.វ.វ. )េន ម្រកសួង និង  
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលេធ្វើឱយមនភព
ចេន្ល ះ្របេ ងកនុងករដឹកនកំរងរកំែណ
ទ្រមង់ ម ថ បន័ មនីីមយួៗ

 ពេន្ល នករេរៀបចំ និងបន្តព្រងឹងករ
បំេពញតួនទី ភរកិចច និងករទទួល
ខុស្រតូវរបស់ គ.ដ.វ.វ. េន ម
្រកសួង ថ បន័ និងរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ
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ư. ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤еЮ‗ЧřеЮ₧йŪ⅜Ŏ (ĳ)
បញ្ហ ្របឈម សំេណើ េ ះ្រ យ

 យន្តករៃនមូលនិធិកញចបរ់មួ(Trust 
Fund) ស្រមបក់រគ្រទករងរ
គណេនយយភពសងគមពុំទនម់នភព
ចបស់ និងខ្វះថវកិស្រមបអ់នុវត្ត
សកមមភពគណេនយយភពសងគមេន
ថន ក្រកុង ្រសុក

 បន្តករស្រមបស្រមួល និងពិភក ជមយួ
ធនគរពិភពេ កែដលជអនក្រគប្រគងថវកិ
កញចបរ់មួេនះ និងៃដគូអភវិឌ ពកព់ន័ធនន 
េដើមបី ចមនលទធភពេ្របើ្របស់ថវកិេនះឱយ
បនឆបប់ំផុត

 ភពយឺតយ៉វកនុងករែស្វងរកករឯក
ភពគន េលើបញជ ីមុខងរ មវសិ័យមយួ
ចំនួន ែដល្រតូវេផទរេទឱយរដ្ឋបល្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  និងករេ្រត មេរៀបចំអនុវត្ត
អនុ្រកឹតយ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 បន្តកិចចសហករ និងស្រមបស្រមួលជមយួ
្រកសួង ថ បន័ននកនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្ត
លិខិតបទ ្ឋ នននពកព់ន័ធនឹងករេផទរមុខងរ 
និងករេរៀបចំរចនសមពន័ធ្រគប្រគងថមីរបស់
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ



សមូអរគុណ


