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3 
របាយការណ្៍លទធផលការងារឆ្នាំ ២០២២  

និងគលើរទិសគៅការងារឆ្នាំ ២០២៣ របស់នាយរដ្ឋននផគត់ផគង់ និងហិរញ្ញវតថុ 

គសចរដីគផដើម្ 

កម្មវធីិកាំណែទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈ រឺជាការដ្ឋា នណកទម្ម្ង់ស្នូលម្ួយរបស់្
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កនុងការជាំរុញការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យហរិញ្ញវតថុសាធារែៈឲ្យដ ីរតនួាទីយ៉ា ងស្ាំខាន់ ស្ាំដៅ
ចូលរមួ្ធានាឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដស្ ាកិចចម្បកបដដ្ឋយចីរភាព ការកាត់បនថយភាពម្កីម្ក និងការ
ដលីកកម្ពស់្ជីវភាពម្បជាពលរ ាឲ្យកាន់ណតម្បដស្ីរដ ងី ។ កនុងន័យដនេះ ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដៅណត
បនតរមួ្ចាំណែកជាម្យួរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កនុងការស្ដម្ម្ចឲ្យបានដជារជ័យនូវដោលនដយបាយ និង
យុទធសាស្តស្តចតុដកាែ ាំណាក់កាលទី៤ តាម្រយៈការអនុវតតដោលនដយបាយ “ដលីកកម្ពស់្រុែភាព 
និងរុែតម្ម្ៃម្នជីវតិរស់្ដៅរបស់្ម្បជាជនដៅជនបទ ម្បកបដដ្ឋយបរយិប័នន ទាំងណផ្នកដស្ ាកិចច ស្ងគម្ 
និងវបបធម៌្” ដដ្ឋយខិតខាំដធវីយ៉ា ងណាជាំរុញដលីកស្ទួយកម្មិ្តជីវភាពរស់្ដៅរបស់្ម្បជាជនដៅជនបទឲ្យ
កាន់ណតលអម្បដស្ីរដ ងី ។ ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ណ លមាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ជាដស្នា
ធិការហរិញ្ញវតថុ បាននិងកាំពុងខិតខាំអនុវតតណផ្នការយុទធសាស្តស្តថវកិាឲ្យបានស្ម្ម្ស្ប ពម្ងឹងការដរៀបចាំ
ថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំឲ្យបានម្រប់ម្ជុងដម្ជាយ និងសុ្ម្កឹតភាព ដ ីម្បបីដងកីនរែដនយយភាពហរិញ្ញវតថុ ស្ាំដៅរមួ្
ចាំណែកដលីកស្ទួយការម្រប់ម្រងម្បកបដដ្ឋយអភិបាលកិចចលអ ណ លជាធាតុចូល ៏ស្ាំខាន់ចូលរមួ្ោាំម្ទ
 ល់ការដរៀបចាំចាប់ស្តីពីម្បព័នធហរិញ្ញវតថុថមី  និងជាម្រឹេះ ៏រងឹមាាំដឆ្ព េះដៅអនុវតតដពញដលញ ណ លនាាំនូវការ
ណកណម្បការម្រប់ម្រងថវកិាទាំងម្ស្ុងដោលរឺ ពីម្បព័នធម្រប់ម្រងថវកិាណផ្អកដលធីាតុចូល និងម្ជឈការ ដៅជា
ម្បព័នធថវកិាណផ្អកដលីស្មិ្ទធកម្ម និងវមិ្ជឈការ និងការបដងកីនម្បស្ិទធភាពម្នការវភិាជថវកិាឲ្យបានកាន់ណត
ម្បដស្ីរដ ងី ដដ្ឋយណបរដឆ្ព េះដៅរកវស័ិ្យអាទិភាព ។ 

ទនទឹម្នឹងដនេះ នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ មានដបស្កកម្មចម្បងកនុងការម្រប់ម្រង និងដម្បី
ម្បាស់្ថវកិារ ាម្បកបដដ្ឋយម្បស្ិទធភាព តមាៃ ភាព រែដនយយភាព និងស័្កតសិ្ិទធិភាព ដ ីម្បធីានានូវ
និរនតរភាពម្ន ាំដែីរការរបស់្ម្កស្ួងទាំងមូ្ល ោក់ព័នធដៅនឹងការដម្បីម្បាស់្ម្បភពហរិញ្ញវតថុ ជាពិដស្ស្
ថវកិារ ា ដដ្ឋយអនុវតតមុ្ខងារស្ម្ម្បស្ម្មួ្លជាម្យួបណាត អងគភាព-សាថ ប័នោក់ព័នធ កនុងដរៀបចាំណផ្នការ
ថវកិាម្បចាំឆ្ន ាំ ការការោរកញ្ច ប់ថវកិា  និង ាំដែីរការទូទត់ចាំណាយ របស់្ម្រប់អងគភាពណ លមាន
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ដបស្កកម្មបដម្មី្ដស្វាសាធារែៈជូនម្បជាពលរ ាដៅតាំបន់ជនបទ ម្នម្ពេះរាជាណាចម្កកម្ពុជា ។  ូដចនេះ 
នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ដៅណតដ ីរតនួាទីយ៉ា ងស្ាំខាន់ និងមិ្នអាចខវេះបាន កនុងការរមួ្ចាំណែក
ស្ដម្ម្ចឲ្យបានដជារជ័យកនុងកម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ម្ពម្ទាំងការអនុវតតយុទធសាស្តស្តណកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវកិា 
២០១៨-២០២៥ និងកម្មវធីិណកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈ ាំណាក់កាលទី៤ “ថវកិាស្មិ្ទធកម្ម” 
ម្ស្បតាម្អភិម្កម្ “ដរៀនផ្ង ដធវីផ្ង ឬ ឆ្ៃងស្ទងឹ សាទ បថម” ។ 

I- សម្ិទធផលការងារសគព្ម្ចបានរនុងឆ្នាំ ២០២២ 
១. ការងារបុគ្គលិរ  

រិតម្តឹម្ ាំណាច់ឆ្ន ាំ២០២២ នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ មានម្ស្តនតីស្រុបចាំននួ ៥៦នាក់ 
(ដកីនដ ងី ០៣នាក់) ម្ស្ី ៣២នាក់  ឹកនាាំដដ្ឋយម្បធាននាយកដ្ឋា ន ០១រូប និងមានអនុម្បធាន
នាយកដ្ឋា នចាំននួ ០៩រូប ជាជាំនយួការ ។ នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ មានការយិល័យចាំននួ 
០៤ ជាដស្នាធិការកនុងការអនុវតតមុ្ខងាររបស់្ខៃួនឲ្យស្ដម្ម្ចបានតាម្ដបស្កម្ម និងដោលដៅ រមួ្មាន 
ការយិល័យរ ាបាល និងកិចចការទូដៅ មានម្ស្តនតីចាំននួ ១២រូប  ឹកនាាំដដ្ឋយម្បធាន ០១រូប និងអនុ
ម្បធាន ០៦រូប, ការយិល័យរែដនយយ មានម្ស្តនតីចាំននួ ១១រូប  ឹកនាាំដដ្ឋយម្បធាន ០១រូប និងអនុ
ម្បធាន ០៦រូប, ការយិល័យហរិញ្ញកិចច មានម្ស្តនតីចាំនួន ១៥រូប  ឹកនាាំដដ្ឋយម្បធាន ០១រូប និងអនុ
ម្បធាន ០៦រូប, ការយិល័យស្មាា រ មានម្ស្តនតីចាំនួន ០៨រូប  ឹកនាាំដដ្ឋយម្បធាន ០១រូប និងអនុម្បធាន
ចាំននួ ០៥រូប ។ 
២. ការរព្ងឹងសាថនប័ន និងរសាងសម្តថភារ 

ថ្នន ក់ ឹកនាាំ និងម្ស្តនតីរាជការដៅកនុងនាយកដ្ឋា នផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ មានភាពសាម្រគីភាពម្ផ្ទកនុង 
និងមានកិចចស្ហការោន បានលអកនុងការបាំដពញការងារដដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់ និងខិតខាំម្បឹងណម្បងអនុវតត
តនួាទី ភារកិចចម្បកបដដ្ឋយការទទលួខុស្ម្តូវខពស់្ និងទទលួបានលទធផ្លលអជាទីដមាទនភាពបាំផុ្ត ។ 
តាម្រយៈការអនុវតតវធីិសាស្តស្តដលីកទឹកចិតតម្ស្តនតីឲ្យយកចិតតទុកដ្ឋក់ និងខិតខាំអនុវតតការងារយ៉ា ងស្កម្ម
ដៅតាម្តនួាទី ភារកិចច ចាំដែេះ ឹង ជាំនាញ និងដទពដកាស្លយរបស់្ម្ស្តនតមីាន ក់ៗ នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ 
និងហរិញ្ញវតថុ ស្ដម្ម្ចបាននូវម្បព័នធម្រប់ម្រងម្ផ្ទកនុងម្ួយ ៏លអម្បដស្ីរ ណ លជាដហតុដធវីឲ្យ ាំដែីរការម្ន
ការអនុវតតការងារកាន់ណតមានម្បស្ិទធភាព និងម្បស្ិទធផ្ល ។  

ទនទឹម្នឹងដនេះ នាយកដ្ឋា នដៅណតបនតយកចិតតទុកដ្ឋក់ដលីការអភិវឌ្ឍចាំដែេះ ឹង ស្ម្តថភាព និង
ជាំនាញ ល់ម្ស្តនតីដម្កាម្ឱវាទ តាម្រយៈការបញ្ជូ នម្ស្តនតីឲ្យដៅចូលរមួ្វរគបែតុ េះបណាត ល និងកម្មវធីិពម្ងឹង
ស្ម្តថភាពនានាណ លដរៀបចាំដដ្ឋយម្កស្ួង-សាថ ប័ន និងម្ រូអភិវឌ្ឍន៍នានា ូចខាងដម្កាម្ ៖  

- ការម្រប់ម្រងសាច់ម្បាក់ និងការដម្បីម្បាស់្ម្បព័នធសាច់ម្បាក់ 
- ការម្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្ៃការអនុវតតសូ្ចនាករស្មិ្ទធកម្មណផ្នការថវកិាកម្មវធីិ 
- ការដរៀបចាំបញ្ជ ីសារដពីភ័ែឌ ម្ទពយស្ម្បតតិរ ាតាម្ម្បព័នធ SARMIS 
- ការដម្តៀម្បម្មុ្ងភ័ស្តុភារស្ម្មាប់ការងារជាំនយួម្នុស្សធម៌្ថ្នន ក់ជាតិ 
- ការម្តួតពិនិតយការអនុវតតកិចចលទធកម្ម ៩ណខដ ីម្ឆ្ន ាំ និងការណែនាាំអាំពីការដរៀបចាំណផ្នការ
លទធកម្មម្បចាំឆ្ន ាំ 



នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ឆ្ន ាំ២០២២ 

- បស្តរជ បការយល់ ឹងអាំពីការដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតមុ្ខងារថមីម្នម្បព័នធ FMIS ស្ម្មាប់មុ្ខងារដរៀបចាំ
ណផ្នការថវកិា និងមុ្ខងារលទធកម្មដពញដលញ  

- ជាំនាញបដចចកដទស្ដលីការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈ,  
- នីតិវធីិអនុវតតការងាររថមីដលីចាំែយទូទត់ម្តង់ណ លមានហានិភ័យទប  
- ណបបបទ និងនីតិវធីិាំចាំណាយដលីការអនតររម្ន៍ជសួ្ជុលបនាទ ន់ផ្ៃូវថនល់ និងផ្ៃូវជនបទ 
- ការដរៀបចាំកម្មវធីិវនិិដយរសាធារែៈ ៣ឆ្ន ាំរ ាំកិល 
- ដោលការែ៍ណែនាាំ ស្តីពីកិចចបញ្ជ ិការែដនយយម្នម្ទពយស្កម្មរយៈដពលណវង  
- លទធផ្លម្នការអនុវតតថវកិាកម្មវធីិ,  
- បទពិដសាធន៍ និងបរា ម្បឈម្ម្នការអនុវតតម្បព័នធ FMIS  
- ដោលការែ៍ណែនាាំស្តីពីការដរៀបចាំថវកិាស្មិ្ទធកម្មស្ម្មាប់ម្រូបដងាគ ល ។   

៣. ការងារផផនការថវិកា 

នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ បានដរៀបចាំកញ្ច ប់ថវកិាឆ្ន ាំ២០២២ របស់្ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
មានទិស្ដៅជាយុទធសាស្តស្រកាំែត់ចាំណាយថវកិាស្រុបចាំននួ ៣២៨ ៨៩៥ លានដរៀល កនុងដនាេះ
ចាំណាយចរនតចាំនួន ១៧៨ ៨៩៥ លានដរៀល និងចាំណាយមូ្លធនចាំននួ ១៥០ ០០០ លានដរៀល ។ 
ស្ថិតដម្កាម្កម្មវធីិទី ៤ ៖ ពម្ងឹងដស្វាោាំម្ទរ ាបាល និងកិចចការទូដៅ, នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ 
ទទលួខុស្ម្តូវដលីការអនុវតតអនុកម្មវធីិចាំនួន ០២  ូចខាងដម្កាម្ ៖  

- អនុកម្មវធីិទី២ ៖ ការបដងកីនម្បស្ិទធភាពម្នការដម្បីម្បាស់្ថវកិាកម្មវធីិ, ថវកិាចាំននួ ៣៩១,១ 
លានដរៀល អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ១០០% ដៅតាម្ចដងាក ម្ស្កម្មភាពចាំននួ ០៤ កនុងដនាេះ ៖  

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី១ ៖ ផ្សពវផ្ាយលទធផ្លម្នការអនុវតតថវកិាកម្មវធីី, បានដរៀបចាំ
ដបីកវរគស្ិកាា សាលាផ្សពវផ្ាយលទធផ្លម្នការអនុវតតថវកិាកម្មវធីិ ចាំននួ ០១វរគ ដៅ
ដខតតដស្ៀម្រាប ស្ិកាា កាម្ចូលរមួ្ចាំនួន ១៧៦នាក់, ថវកិាចាំនួន ៧៦,៧ លានដរៀល, 
អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ១០០%  

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី២ ៖ ម្បស្ិទធភាពម្នការអនុវតតថវកិាកម្មវធីិ, ចុេះដបស្ស្កកម្មម្តួត
ពិនិតយនីតិវធីិម្នការអនុវតតចាំណាយថវកិាកម្មវធីិដៅតាម្ម្នទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចាំនួន ២៥ 
រាជធានី-ដខតត, ថវកិាចាំននួ ១០៩,៩ លានដរៀល, អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ១០០%  

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី៣ ៖ ពម្ងឹងស្ម្តថភាពម្រប់ម្រងបញ្ជ ីសារដពីភ័ែឌ , ដបស្កកម្មចុេះផ្គូផ្គង
បញ្ជ ីសារដពីភ័ែឌ ម្ទពយស្ម្បតតិរ ា ដៅតាម្ម្នទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចាំនួន ២៥ រាជធានី-ដខតត, 
ថវកិាចាំននួ ១២២,៩ លានដរៀល, អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ១០០%  

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី៤ ៖ ពម្ងឹងការដម្បីម្បាស់្ម្បព័នធ FMIS, ដបីកវរគស្ិកាា សាលាស្តីពី
ការពម្ងឹងការដម្បីម្បាស់្ម្បព័នធ FMIS ដៅដខតតដស្ៀម្រាប, ស្ិកាា កាម្ចូលរមួ្ចាំននួ 
១៥៩នាក់, ថវកិាចាំននួ ៨១,៦លានដរៀល, អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ១០០% ។ 

- អនុកម្មវធីិទី៥ ៖ ដស្វាោាំម្ទដោលនដយបាយ, ថវកិាចាំននួ ១៩ ៦១៨,៧ លានដរៀល, អនុវតត
ស្ដម្ម្ចបាន ១០០% ដៅតាម្ចដងាក ម្ស្កម្មភាពចាំនួន ០៥ កនុងដនាេះ ៖  



នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ឆ្ន ាំ២០២២ 

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី១ ៖ ដស្វាោាំម្ទរ ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និងដោលនដយបាយ, បនទុក
បុរគលិក និងបនទុកដម្ៅបុរគលិក ម្បាក់ដបស្កកម្ម ដស្វាអនាម័្យ ការណថទាំឧបករែ៍ 
ដម្បងឥនធនៈ និងដម្បងរ ាំអិល ស្មាា រការយិល័យ ស្ងាា រមិ្ អរគិស្នីនិងទឹក ការណថទាំនិង
ជសួ្ជុលបណាត ញ ម្ដធោបាយ ឹកជញ្ជូ ន ឧបករែ៍បដចចកដទស្ ពនធនិងអាករ, ថវកិា
ចាំននួ ១៨ ៤០៣,៤ លានដរៀល, អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ៩៦,៤% 

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី២ ៖ ផ្សពវផ្ាយលទធផ្លស្ននិបាតម្បចាំឆ្ន ាំ, ដរៀបចាំស្ននិបាតបូក
ស្រុបលទធផ្លការងាររបស់្ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចាំនួន ០១ដលីក ដៅទីស្តីការម្កស្ួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនកចូលរមួ្ចាំនួន ៣៥០នាក់, ថវកិាចាំននួ ៨៤,៣ លានដរៀល, អនុវតត
ស្ដម្ម្ចបាន ១០០%  

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី៣ ៖ ការជសួ្ជុលណថទាំអោររ ាបាល, ថវកិាចាំននួ ៦៣១ លានដរៀល, 
អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ១០០% 

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី៤ ៖ ការផ្គត់ផ្គងស្មាា របរកិាា បដចចកដទស្មិ្នណម្នព័ត៌មានវទិោ, 
ថវកិាចាំននួ ១០០ លានដរៀល, អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ១០០% 

o ចដងាក ម្ស្កម្មភាពទី៥ ៖ ការផ្គត់ផ្គងស្មាា របរកិាា បដចចកដទស្ព័ត៌មានវទិោ, ថវកិាចាំនួន 
៤០០ លានដរៀល, អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ១០០% ។  

៤. ការងារទូទាត់ថវិកា 

ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (រ ាបាលកណាត ល) មានថវកិាអនុម័្តកនុងចាប់ហរិញ្ញវតថុឆ្ន ាំ២០២២
ចាំននួ ២៨១ ៨០៧ លានដរៀល, ចលនាឥែទនដកីន (ជាំពូក ២១) ចាំននួ ៧០ ០០០ លានដរៀល, 
ឥែទនថមីស្រុបមានចាំនួន ៣៥១ ៨០៧ លានដរៀល, អនុវតតស្ដម្ម្ចបាន ៩៨,៩% ដៅតាម្ម្បដភទ
ចាំណាយ ូចខាងដម្កាម្ ៖ 

 ចាំណាយចរនតរបស់រដ្ឋបាលរណាតនល 

ចាប់ថវកិាឆ្ន ាំ ២០២២ បានកាំែត់ចាំណាយចរនតរបស់្ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (រ ាបាល
កណាត ល) ចាំននួ ១៣១ ៨០៧ លានដរៀល, អនុវតតចាំណាយបានចាំនួន ៩៧,២% ដៅតាម្ជាំពូក ូចខាង
ដម្កាម្ ៖ 

- ជាំពូក ៦០ ៖ ការទិញ រឺការទិញស្មាា រស្ម្មាប់ការងារណថទាំទាំងឡាយ ណ លអនុវតត
ដដ្ឋយសាថ ប័នរ ា ចាំណាយដលសី្មាា រផ្គត់ផ្គង់រ ាបាល ដស្បៀងអាហារ ការតុបណតង និង
ការដម្បីម្បាស់្ថ្នម្ពលអរគិស្នី និងទឹក, ថវកិាចាំននួ ៣ ២៤០ លានដរៀល, អនុវតត
ចាំណាយបានចាំនួន ៩៦,១% 

- ជាំពូក ៦១ ៖ ដស្វាខាងដម្ៅ រឺចាំណាយដលីដស្វាខាងដម្ៅ  ូចជាការជសួ្ជុលម្ដធោបាយ
 ឹកជញ្ជូ ន ម្ថៃឈនួល និងបនទុក (អស្ងាា រមិ្) ដសាហ ុយបែតុ េះបណាត លបុរគលិក កនុង 
និងដម្ៅម្បដទស្ ការណថទាំ និងជសួ្ជុល, ថវកិាចាំននួ ១១២ ៨១៣ លានដរៀល, អនុវតត
ចាំណាយបានចាំនួន ៩៧,២%  



នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ឆ្ន ាំ២០២២ 

- ជាំពូក ៦៤ ៖ បនទុកបុរគលិក រឺចាំណាយដលីបនទុកបុរគលិក ូចជា ដបៀវតសមូ្លដ្ឋា ន 
ម្បាក់បាំណាច់មុ្ខងារ ម្បាក់ឧបតថម្ានិវតតជន លាភការ រងាវ ន់ដផ្សងៗ និងម្បាក់វភិាជន៍
ស្ងគម្ស្ម្មាប់អាំណាចសាធារែៈ បុរគលិកម្កបខែឌ អចិម្ស្តនតយ ៍ បុរគលិកមិ្នណម្ន
ម្កបខែឌ  និងបុរគលិកអណែត តណ លមានទិដ្ឋា ការពីរ ាដលខាធិការមុ្ខងារសាធារែៈ, 
ថវកិាចាំននួ ១៥ ០៧៩ លានដរៀល, អនុវតតចាំណាយបានចាំននួ ៩៩,៨%  

- ជាំពូក ៦៣ ៖ ពនធ និងអាករ រឺចាំណាយដលីបនទុកពនធ និងអាករ ូចជា លតាប័ម្ត និង
បនទុកពនធម្បថ្នប់ម្តា, ថវកិាចាំននួ ២៧២ លានដរៀល, អនុវតតចាំណាយបាន ១០០% 

- ជាំពូក ៦៥ ៖ ឧបតថម្ាធន រឺចាំណាយស្ម្មាប់ឧបតថម្ាធន ល់ម្កុង ម្ស្ុក ខែឌ ដោលដៅ 
កនុងទិស្ដៅម្នការដធវីវមិ្ជឈការមុ្ខងារ ល់រ ាបាលថ្នន ក់ដម្កាម្ជាតិ, ថវកិាចាំនួន ៤១០ 
លានដរៀល, អនុវតតចាំណាយបានចាំនួន ១០០% 

- ជាំពូក ៦២ ៖ អតថម្បដយជន៍ស្ងគម្ រឺចាំណាយដលីការម្ប ងម្បណជងដម្ជីស្ដរសី្ម្ស្តនតី
រាជការឲ្យចូលបដម្មី្ការងារកនុងម្កបខ័ែឌ ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ថវកិាចាំននួ ៤៥ 
លានដរៀល, មិ្នបានអនុវតតចាំណាយ ។  

 
 ចាំណាយម្ូលធន (គ្គព្ោងវិនិគោគ្ផ្ទនល់)  

រដម្មាងវនិិដយរផ្ទទ ល់ (ថវកិាជាំពូក ២១) ៖ រឺជារដម្មាងវនិិដយរដដ្ឋយហរិញ្ញបបទន
កនុងម្ស្ុកស្ម្មាប់ការងារសាថ បនា សាត រ និងណកលម្អដហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ ផ្ៃូវថនល់ លូ និងសាព ន ។ ចាប់ថវកិា
ឆ្ន ាំ២០២២ ថវកិាជាំពូក ២១ មានចាំនួន ១៥០ ០០០ លានដរៀល, ចលនាឥែទនដកីត ៧០ ០០០
លានដរៀល, ឥែទនថមីមានចាំនួន ២២០ ០០០ លានដរៀល, អនុវតតចាំណាយបានចាំននួ ៩៩,៨% ។ 

III- បញ្ហន និងការព្បឈម្ 

បរា  និងការម្បឈម្ចម្បងណ លនាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ បានជួបម្បទេះកនុងការអនុវតត
ការងារកនៃងម្ក មាន ូចខាងដម្កាម្ ៖  

- ការមិ្នទន់បញ្ច ប់ទាំងម្ស្ុងម្នជាំងឺកូវ ី ១៩ ៖ ថវីតបតិណតអម្តាឆ្ៃងម្នជាំងឺកូវ ី ១៩ ស្ថិត
កនុង ាំណាក់កាលណ លអាចម្រប់ម្រងបាន ប៉ាុណនតការម្បយុទធម្បឆ្ាំងរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាលដៅ
ណតបនត ជាពិដស្ស្រឺយុទធនាការចក់វា៉ា ក់សាាំង ណ លជាដហតុដធវឲី្យថវកិាកញ្ច ប់ថវកិារបស់្
ម្កស្ួងដៅណតបនតកាត់បនថយ ឬដកីនដ ងីកនុងកម្មិ្តម្យួទប ដបីដធៀបនឹងពិដ្ឋនថវកិាមុ្ន
ការផ្ទុេះម្នជាំងឺកូវ ី ១៩ ។  

- ចាំដោេះការទូទត់ចាំណាយថវកិា ស្ថិតកកនុងកម្មិ្តម្យួណ លមានភាពម្បដស្ីរដ ងី ដបីដម្បៀប
ដធៀបនឹងបណាត ឆ្ន ាំម្នការផ្ទុេះជាំងឺកូវ ី ១៩ ។ ដទេះជាយ៉ា ងដនេះកតី ការកសាងឯកសារទូទត់
ពីស្ាំណាក់អនកទទលួការ ក៏ដៅមានភាពយតឺយ៉ា ងបណាត លម្កពី កតាត ទឹកជាំនន់ ណ លប៉ាេះ
ោល់យ៉ា ងខាៃ ាំង ល់ ាំដែីរការដៅការដ្ឋា នរបស់្អនកទទលួការ ។  

IV- គម្គរៀន និងបទរិគសាធន៍ 
- ដបីដទេះបីជាជួបម្បទេះបរា  និងការម្បឈម្យ៉ា ងណាកតី នាយកដ្ឋា នដៅណតអាចអនុវតតបាន
ដដ្ឋយដជារជ័យនូវ ណផ្នការថវកិាឆ្ន ាំ ២០២២ ដដ្ឋយម្បកាន់យកដោលការែ៍អនុវតត
ការងារតាម្រនៃងថមី កនុងបរបិទកូវ ី ១៩  



នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ឆ្ន ាំ២០២២ 

- ថវកិាឆ្ន ាំ ២០២២ របស់្ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ម្តូវបានវភិាជន៍ឲ្យម្ស្បដៅតាម្ស្កម្មភាព
ជាអាទិភាពរបស់្ម្កស្ួង ណ លរកាបាននូវ តមាៃ ភាព រែដនយយភាព និងម្បស្ិទធភាព កនុង
ម្កបខែឌ កម្មវធីិកាំណែទម្ម្ង់ហរិញ្ញវតថុសាធារែៈ  

- ការបនតពម្ងឹង និងបែតុ េះបណាត លស្ម្តថភាពម្ស្តនតីជាំនាញ ដៅណតជាយនតការ ៏ស្ាំខាន់ណ ល
នាយកដ្ឋា នបនតម្បកាន់ខាជ ប់ ដ ីម្បកីារអនុវតតការងារកាន់ណតមានម្បស្ិទធភាព 

- បនតការតាម្ដ្ឋន និងការតបតិដតបៀតចាំណាយចរនត ជាពិដស្ស្ បនតការស្នសាំស្ាំម្ចដលីមុ្ខ
ស្រញ ចាំណាយ ការជសួ្ជុលរថយនត ដម្បងឥនធនៈ អរគិស្នី ទឹកសាអ ត និងទូរស័្ពទ ។ 

V- គសចរតីសននិដ្ឋនន 

នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ដៅណតដ ីរតនួាទីយ៉ា ងស្ាំខាន ់ និងមិ្នអាចខវេះបានកនុងការ
រមួ្ចាំណែកស្ដម្ម្ចឲ្យបាន ដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់្ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកម្មវធីិណកទម្ម្ង់ការ
ម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថុសាធារែៈ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ។ ស្មិ្ទធផ្ល និងសាន ម្ ខាងដលី បងាា ញឲ្យ
ដ ញីពីកិចចខិតខាំម្បឹងណម្បងរបស់្នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ណ លបានបាំដពញតនួាទី និងភារកិចច
របស់្ខៃួនបានយ៉ា ងលអម្បដស្ីរ ដដ្ឋយអនុវតតការងារម្បកបដដ្ឋយភាពដឆ្ៃីយតប តមាៃ ភាព ម្បស្ិទធភាព 
រែដនយយភាព និងម្បស្ិទធផ្ល ។  

ស្រុបម្ក នាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហរិញ្ញវតថុ ដៅណតមានសុ្ទិ ាិនិយម្ចាំដោេះលទធផ្លណ លទទលួ
បាន ដហយីដជារជ័យដនេះអាចដកីតដ ងីបាន អាម្ស័្យដដ្ឋយមានការោាំម្ទទាំងស្មាា រ និងសាម រតីពី
ស្ាំណាក់ ឯរឧតតម្បណ្ឌិតភាចារយ រដ្ឋម្ន្រនតពី្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ណ លដធវីឲ្យនាយកដ្ឋា ន
កាន់ណតមានលទធភាព និងស្ម្តថភាពម្រប់ម្ោន់កនុងការបាំដពញដបស្កកម្មរបស់្ខៃួន ឲ្យទទលួបាន
ដជារជ័យ ។ ថវកិាឆ្ន ាំ ២០២២ របស់្ម្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដៅណតជាឧបករែ៍ដោលនដយបាយ ៏
ស្ាំខាន់ស្ម្មាប់បនតអនុវតតណផ្នការយុទធសាស្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ជាពិដស្ស្ ដ ីម្បបីនតោាំម្ទ ល់ការអនុវតត
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