
 

 

 

 

 

ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

 

 

សសច្រដីសសងេបលទ្ធផល 

ននការក្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តផផនការសរម្មភាព 

និងការវាយត្នម្ៃការអនុវត្តថវកិា ក្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

របស់ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

 

រ ៀបចំរោយ 

អគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ នក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

នាយរដ្ឋឋ នរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ការិយាល័យផផនការថវិកា 

ចងក្រងរ ើរទី២ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្ន ំ២០១៦

3 

ក្ពះរាជាណាច្ក្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ក្រះមហារសក្ត 



សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥  1 

សេចក្ដីេសខេប 

លទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃិរយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព 

ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃវុរតថវិកា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

របេត់្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចចៃិខហិរញ្ញវរថុ 

 

 

១. សេចក្ដសីផដើម្ 

ត្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចចៃិខហិរញ្ញវរថុ ចប់សផដើម្អៃុវរតថវិកាក្ម្មវិធីសពញសលញសៅឆ្ន ាំ២០១៥ 

ត្េបតាម្ត្បកាេសលខ ០៦៨ េហវ.ត្បក្ ចុុះនថៃទ្ី០២ ផខម្ក្រា ឆ្ន ាំ២០១៤ េដ ីពីការដាក្់ឱ្យ

អៃុវរតថវិកាក្ម្មវិធីសពញសលញ។ ការត្រួរពិៃិរយៃិខវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវិកា ផដ្លរួម្មាៃ

ទាំខការពិៃិរយសលើទ្ិដ្ឋភាពហិរញ្ញវរថុ ៃិខទ្ិដ្ឋភាពេមិ្ទ្ធក្ម្ម ត្រូវបាៃសរៀបចាំស ើខសដាយ

អគ្គសលខាធិការដាឋ ៃនៃត្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចចៃិខហិរញ្ញវរថុ (ក្េហវ.) ក្នុខមុ្ខងារជាអខគភាពទ្ទួ្ល-

បៃទុក្ហិរញ្ញវរថុ សដ្ើម្បីេសត្ម្ចបាៃសពញម្ួយជុាំនៃវដ្តថវិកា ត្េបតាម្សោលការណ៍ផណនាំេដ ីពី

ៃីរិវិធអីៃុវរតថវិកាក្ម្មវិធី ផដ្លត្រូវបាៃដាក្់ឱ្យអៃុវរតសដាយត្បកាេសលខ ១៩១១ េហវ.ត្បក្ 

ចុុះនថៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

២. វឌ្ឍៃភាព 

េត្មាប់ថវិកាឆ្ន ាំ២០១៥ ត្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចចៃិខហិរញ្ញវរថុ េសត្ម្ចបាៃវឌ្ឍៃភាពគ្ួរឱ្យក្រ់

េមាគ ល់ ផដ្លវឌ្ឍៃភាពទាំខសៃុះ ត្រូវបាៃផបខផចក្ជាបីដ្ាំណាក្់កាល គ្ឺដ្ាំណាក្់កាលសរៀបចាំថវិកា, 

ដ្ាំណាក្់កាលអៃុវរតថវិកា ៃិខដ្ាំណាក្់កាលត្រួរពិៃិរយវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវិកា។ 

២.១ ការសរៀបចាំថវិកា 

- េសត្ម្ចបាៃផផៃការយុទ្ធសាស្តេតថវិកាឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៧ ផដ្លផចក្សចញជាសោល-

បាំណខសោលៃសោបាយចាំៃួៃ០២, ក្ម្មវិធីចាំៃៃួ ០៥ ៃិខអៃុក្ម្មវិធីចាំៃួៃ ១៦។ 
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2 សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

ដ្ាត្កាម្ទី្១៖ ការផបខផចក្ការទ្ទ្លួខុេត្រូវសលើរចនេម្ព័ៃធសោលៃសោបាយ 

 



សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥  3 

- ឥណទៃថវិកា ផដ្លត្រូវបាៃអៃុម័្រក្នុខចាប់េដ ីពីហិរញ្ញវរថុេត្មាប់ការត្គ្ប់ត្គ្ខ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ រួម្មាៃ៖ 

o ផផនក្ចាំណូល មាៃចាំៃួៃេរុប ១៣ ៦០៨ ៤៧៦ លាៃសរៀល ផដ្លត្រូវបាៃផបខផចក្

ជាពីរ គ្ឺចាំណូលសៅថ្នន ក្់ក្ណាដ ល (រួម្មាៃ ១.ចាំណូលពៃធគ្យ, ២.ចាំណូល

ពីពៃធដារ ៃិខ ៣.ចាំណូលក្នុខទ្ីេដ ីការត្ក្េួខ) ចាំៃួៃ ១៣ ៦០៨ ៣២៥ 

លាៃសរៀល ៃិខសៅថ្នន ក្់ម្ូលដាឋ ៃ (ម្ៃទីរសេដ្ឋក្ិចចៃិខហិរញ្ញវរថុរាជធាៃ-ីសខរត) 

ចាំៃួៃ ១៥១ លាៃសរៀល 

o ផផនក្ចាំណាយ រួម្មាៃចាំណាយចរៃតចាំៃួៃ ៤១២ ៦៣៧,៦ លាៃសរៀល ៃិខ

ចាំណាយមូ្លធៃ (ផដ្លត្រូវត្គ្ប់ត្គ្ខសដាយអគ្គនយក្ដាឋ ៃថវិកា) មាៃចាំៃៃួ 

១៩៦ ៤១៩,៨ លាៃសរៀល។ 

 

ដ្ាត្កាម្ទី្២៖ គ្សត្មាខចាំណូលត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 

 



4 សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

ដ្ាត្កាម្ទី្៣៖ គ្សត្មាខចាំណាយត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 

 

២.២ ការអៃុវរតថវិកា 

ការអៃវុរតចាំណូល 

ការអៃុវរតចាំណូលេសត្ម្ចបាៃជារួម្ ចាំៃួៃ ១០ ៧១០ ៧៥៨,៣ លាៃសរៀល សេម ើៃឹខ 

៧៨,៧% នៃការក្ាំណរ់ក្នុខចាប់ ក្នុខសនុះ ថ្នន ក្់ក្ណាដ លត្បមូ្លបាៃ ១០ ៧១០ ៤៣៥,២ 

លាៃសរៀល សេម ើៃឹខ ៧៨,៧% ៃិខថ្នន ក្់មូ្លដាឋ ៃត្បមូ្លបាៃ ៣២៣,១ លាៃសរៀល សេម ើៃឹខ 

២១៤% នៃការក្ាំណរ់ក្នុខចាប់។ សៅថ្នន ក្់ក្ណាដ ល ការអៃុវរតចាំណូលគ្យ, ចាំណូលពៃធដារ ៃិខ

ចាំណូលពីឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវរថុ បាៃេសត្ម្ចលអសលើេពីការក្ាំណរ់ក្នុខចាប់ សដាយចាំណូលគ្យ

េសត្ម្ចបាៃ ១១៥,៧%, ចាំណូលពៃធដារេសត្ម្ចបាៃ ១១០,៤% ៃិខចាំណូលពីឧេាហក្ម្ម

ហិរញ្ញវរថុេសត្ម្ចបាៃ ១៤៩,៨%។ សទុះោ៉ា ខណា រួសលខចាំណូលេរុប ពុាំេសត្ម្ចបាៃតាម្

សោលសៅ ក្នុខសនុះចាំណូលសៅទ្ីេដ ីការត្ក្េួខេសត្ម្ចបាៃត្រឹម្ ៤% ប៉ាុសណាណ ុះ សដាយសហរុថ្ន 

ពុាំមាៃការរាយការណ៍ពីការត្បាក្់នៃការឱ្យខចី ៃិខពីចាំណូលមូ្លធៃ។ 



សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥  5 

ដ្ាត្កាម្ទ្៤ី៖ ការអៃុវរតចាំណូលត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

ការអៃវុរតចាំណាយ 

ការអៃុវរតចាំណាយថវិការបេ់ត្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចចៃិខហិរញ្ញវរថុ មាៃចាំៃៃួ ៣៩៨ ៩៨៥,៧ 

លាៃសរៀល សេម ើៃឹខ ៩៦,៧% នៃឥណទៃក្នុខចាប់ ក្នុខសនុះ៖ 

- សោលបាំណខសោលៃសោបាយទី្១ អៃុវរតបាៃចាំៃួៃ ៣ ៧៣៣,៦ លាៃសរៀល 

សេម ើៃឹខ ១០១% នៃចាប់ 

o ក្ម្ម វិធីទី្១ អៃុវរតបាៃចាំៃួៃ ២ ០០១,៣ លាៃសរៀល សេម ើៃឹខ ១៧០,៥% នៃចាប់ 

o ក្ម្មវិធីទី្២ អៃុវរតបាៃចាំៃួៃ ១ ៧៣២,៣ លាៃសរៀល សេម ើៃឹខ ៦៨% នៃចាប់ 

- សោលបាំណខសោលៃសោបាយទី្២ អៃុវរតបាៃចាំៃួៃ ៣៩៥ ១៦២,១ លាៃសរៀល 

សេម ើៃឹខ ៩៦,៦% នៃចាប់ 

o ក្ម្មវិធីទី្៣ អៃុវរតបាៃចាំៃួៃ ២៣៥ ៤០៦,៧ លាៃសរៀល សេម ើៃឹខ ៩៩,៥% នៃចាប់ 

o ក្ម្មវិធីទី្៤ អៃវុរតបាៃចាំៃៃួ ៧ ១០៩,១ លាៃសរៀល សេម ើៃខឹ ៨៧,២% នៃចាប់ 

o ក្ម្មវិធីទី្៥ េសត្ម្ចបាៃចាំៃួៃ ១៥២ ៦៤៦,៣ លាៃសរៀល សេម ើៃឹខ ៩៣% 

នៃចាប់។ 



6 សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

ដ្ាត្កាម្ទ្៥ី៖ ទ្ិៃនៃ័យអៃុវរតចាំណាយតាម្សោលបាំណខសោលៃសោបាយ 

 

ដ្ាត្កាម្ទ្ី៦៖ ទ្ិៃនៃ័យអៃុវរតចាំណាយតាម្ក្ម្មវធិី 

 



សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥  7 

ការអៃុវរតចាំណាយតាម្អៃុក្ម្មវិធីៃីមួ្យៗវិញ ក្នុខចាំសណាម្អខគភាពថវិកាេរុបចាំៃួៃ 

១៦ មាៃ៖ 

- អខគភាពថវិកាចាំៃួៃ ០៦ អៃុវរតថវិកាបាៃក្នុខរខវខ់ ៨០-១០០% 

- អខគភាពថវិកាចាំៃួៃ ០៤ អៃុវរតថវិកាសលើេឥណទៃក្ាំណរ់ក្នុខចាប់ ក្នុខសនុះ 

អខគភាពថវិកាចាំៃួៃ ០១ (អគ្គនយក្ដាឋ ៃសោលៃសោបាយសេដ្ឋក្ិចចៃិខហិរញ្ញវរថុ

សាធារណៈ) អៃវុរតថវិការហូរដ្ល់ ១៧១% នៃឥណទៃក្នុខចាប់ 

- អខគភាពថវិកាចាំៃួៃ ០៦ សផេខសទ្ៀរ អៃុវរតថវិកាបាៃរិចជាខ ៨០% នៃឥណទៃ

ក្នុខចាប់ ក្នុខសនុះ អខគភាពថវិកាចាំៃួៃ ០១ (គ្ណៈក្ម្មការមូ្លបត្រក្ម្ពុជា) 

អៃុវរតបាៃរិចជាខ ៤០%។ 

ដ្ាត្កាម្ទ្ី៧៖ ទិ្ៃនៃ័យអៃុវរតចាំណាយតាម្មារិកាសេដ្ឋក្ិចច 

 

 

 



8 សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

២.៣ ការត្រួរពិៃិរយេម្ិទ្ធក្ម្ម 

វឌ្ឍៃភាពេម្ិទ្ធក្ម្ម ផដ្លេសត្ម្ចបាៃសធៀបៃឹខេូចនក្រផដ្លបាៃក្ាំណរ់ក្នុខ

ផផៃការេក្ម្មភាពត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ របេ់ត្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចចៃិខហិរញ្ញវរថុ ជារួម្េសត្ម្ចបាៃត្បមាណ 

៨៧% ក្នុខសនុះ៖ 

- សោលបាំណខសោលៃសោបាយទី្១ េសត្ម្ចបាៃ ៨៥% 

o ក្ម្មវិធីទី្១ េសត្ម្ចបាៃ ៩០% 

o ក្ម្មវិធីទី្២ េសត្ម្ចបាៃ ៨០% 

- សោលបាំណខសោលៃសោបាយទី្២ េសត្ម្ចបាៃ ៨៨% 

o ក្ម្មវិធីទី្៣ េសត្ម្ចបាៃ ៨៩% 

o ក្ម្មវិធីទី្៤ េសត្ម្ចបាៃ ៩៤% 

o ក្ម្មវិធីទី្៥ េសត្ម្ចបាៃ ៨៣%។ 

ក្នុខក្ត្មិ្រអៃុក្ម្មវិធី មាៃវឌ្ឍៃភាពគ្ួរឱ្យក្រ់េមាគ ល់ សដាយអៃុក្ម្មវិធីភាគ្សត្ចើៃ

េសត្ម្ចបាៃ ក្នុខរខវខព់ី ៧០% ដ្ល់ ៩០% ៃិខមាៃអៃុក្ម្មវិធីចាំៃៃួ ០២ េសត្ម្ចបាៃ ៩៨%។ 

ទ្ៃទឹម្សៃុះ េូចនក្រេមិ្ទ្ធក្ម្មេាំខាៃ់ៗមួ្យចាំៃួៃផដ្លពុាំទៃេ់សត្ម្ចបាៃ ត្រូវបាៃគ្ូេបញ្ជា ក្់

សៅក្នុខរបាយការណ៍លម្អិរ រហរូដ្ល់ក្ត្មិ្រចសងាោ ម្េក្ម្មភាព។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥  9 

ដ្ាត្កាម្ទ្៨ី៖ វឌ្ឍៃភាពេម្ិទ្ធក្ម្មក្នុខក្ត្មិ្រសោលបាំណខសោលៃសោបាយ ៃិខក្ត្មិ្រក្ម្មវធិី 

 

 

 



10 សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវកិា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

៣. េៃនដិ្ឋឋ ៃ 

ការត្រួរពិៃិរយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវិកាត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

អាចសធវើសៅបាៃសដាយសារការសត្បើត្បាេ់សាក្លបខៃូវតារាខតាម្ដាៃេៃនិធិឥណទៃតាម្មារិកា

ក្ម្មវិធី ផដ្លត្រូវបាៃអភិវឌ្ឍសៅនផទក្នុខអគ្គសលខាធិការដាឋ ៃ េត្មាប់ជាជាំៃួយដ្លក់ារក្រ់ត្តា

ការអៃុវរតថវិកានឆ្ន ាំ២០១៥។ ការត្រួរពិៃិរយវាយរនម្ៃសៃុះ ជាការងារថមី ផដ្លពុាំទៃ់អាចធាន

េុត្ក្ឹរភាពសពញសលញសៅស ើយ សដាយសហរុថ្នការសរៀបចាំផផៃការយុទ្ធសាស្តេតថវិកា ៃិខ

ផផៃការេក្ម្មភាពត្បចាំ សៅមាៃក្ត្មិ្រ រីឯការអៃុវរតថវិកាក្ម្មវិធីសៅពុាំទៃ់បាៃរលូៃសៅស ើយ។ 

ប៉ាុផៃត របាយការណ៍ត្រួរពៃិិរយវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវិកា ៃឹខផដលជ់ាម្លូដាឋ ៃដ៏្មាៃសារៈេាំខាៃ់

េត្មាប់ការសរៀបចាំផផៃការយុទ្ធសាស្តេតថវិកា ៃិខក្ញ្ចប់ថវិកាត្បចាំឆ្ន ាំ នសពលខាខមុ្ខសទ្ៀរ។ 



សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវិកា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥  11 

តារាងសង្ងេបការអនុវត្តថវិកា និងវឌ្ឍនភាពសមិទ្ធកមម តាមអងគភាពថវិកា* 

អៃ-ុ

ក្ម្មវធិ ី
អខគភាព 

ថវកិាចាំណាយត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ (គរិជាលាៃសរៀល) វឌ្ឍៃ.សធៀប 

េចូ.េម្ទិ្ធ. ចាប ់ ឥណទាៃថម ី អៃវុរត អៃវុរត/ចប. អៃ.ុ/ឥ.ថម ី

ង្ោលបំណងង្ោលនង្ោបាយទី្១ 3.721,6 4.703,8 3.733,6 101,0% 79,4% 85% 

ក្ម្មវធិទី្១ី 1.173,5 2.224,7 2.001,3 170,5% 90,0% 90% 

១.១ អគគ.សោល.សេដ្ឋ.ៃិខហិរ.សាធារ. 1.173,5 2.224,7 2.001,3 170,5% 90,0% 90% 

ក្ម្មវធិទី្២ី 2.548,1 2.479,1 1.732,3 68,0% 69,9% 80% 

២.១ អគគ.ឧេាហក្ម្មហិរញ្ញវរ ថ ុ 1.222,0 1.213,0 985,2 80,6% 81,2% 90% 

២.២ ត្កុ្ម្ត្បឹក្ាជារិគណសៃយយ 458,4 458,4 410,7 89,6% 89,6% 70% 

២.៣ គណៈក្ម្មការមូ្លបត្រក្ម្ពុជា 867,7 807,7 336,4 38,8% 41,6% 70% 

ង្ោលបំណងង្ោលនង្ោបាយទ្២ី 408.916,0 424.567,4 395.162,1 96,6% 93,1% 88% 

ក្ម្មវធិទី្៣ី 236.671,3 239.269,1 235.406,7 99,5% 98,4% 89% 

៣.១ អគគ.គយៃិខរដ្ឋឋ ក្រក្ម្ពុជា 208.703,2 215.064,2 213.791,5 102,4% 99,4% 92% 

៣.២ អគគនាយក្ដ្ឋឋ ៃពៃធដ្ឋរ 20.462,6 17.016,1 15.669,4 76,6% 92,1% 83% 

៣.៣ អគគ.ត្ទ្ពយ.រដ្ឋៃិខចាំ.មិ្ៃ.សារ.ពៃធ 7.505,5 7.188,8 5.945,8 79,2% 82,7% 91% 

ក្ម្មវធិទី្៤ី 8.149,2 8.983,8 7.109,1 87,2% 79,1% 94% 

៤.១ អគគនាយក្ដ្ឋឋ ៃថវកិា 2.574,9 2.494,9 1.465,5 56,9% 58,7% 98% 

៤.២ អគគ.ហិរ.រដ្ឋបាលថ្នន ក់្សត្កាម្ជារ ិ 1.244,4 1.358,4 854,1 68,6% 62,9% 90% 

៤.៣ អគគ.លទ្ធក្ម្មសាធារណៈ 776,4 776,4 672,7 86,6% 86,6% 89% 

៤.៤ អគគនាយក្ដ្ឋឋ ៃររនាោរជារ ិ 3.553,5 4.354,1 4.116,8 115,9% 94,5% 98% 

ក្ម្មវធិទី្៥ី 164.095,5 176.314,5 152.646,3 93,0% 86,6% 83% 

៥.១ អគគសលខាធិការដ្ឋឋ ៃ នៃ គ.ហ.េ 1.622,0 1.622,0 1.088,6 67,1% 67,1% 76% 

៥.២ អគគសលខាធិការដ្ឋឋ ៃ ក្េហវ. 141.649,3 153.106,0 132.632,0 93,6% 86,6% 85% 

៥.៣ ម្ៃទីរ េហវ. រាជធាៃ-ីសេរត 19.955,0 20.535,6 19.095,6 95,7% 93,0% 92% 

៥.៤ អោគ ធកិារដ្ឋឋ ៃ 551,6 666,0 646,2 117,2% 97,0% 75% 

៥.៥ អគគនាយក្ដ្ឋឋ ៃេវៃក្ម្មនផទក្នខុ 317,6 384,9 272,5 85,8% 70,8% 86% 

េរបុ 412.637,6 429.271,2 398.895,7 96,7% 92,9% 87% 

*រសួលេផក្េត្មួ្លសត្កាយពកីារសផទៀខផ្ទទ រជ់ាមួ្យអគគនាយក្ដ្ឋឋ ៃររនាោរជារិ បញ្ចប់ត្រឹម្នថៃទ្ី៣០ ផេមិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

**រសួលេេរុបសៃេះ ពុាំបូក្បញ្ចូលការអៃុវរតចាំណាយ នៃ អគគសលខាធកិារដ្ឋឋ ៃ នៃ គ.ហ.េ ស ើយ សដ្ឋយសហរថុ្ន អគគ-

សលខាធិការដ្ឋឋ ៃ នៃ គ.ហ.េ អៃុវរតថវិកាតាម្ៃរីិវិធរួីម្បចចុបបៃនក្ម្មេត្ាប់គសត្ាខហិរញ្ញបបទាៃពនីដ្គូអភិវឌ្ឍៃ។៍



12 សេចក្ដីេសខេបលទ្ធផលនៃការត្រួរពិៃរិយការអៃុវរតផផៃការេក្ម្មភាព ៃិខការវាយរនម្ៃការអៃុវរតថវិកា ត្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

សមាសភាពក្រុមការងារ 

សក្មាប់ការក្រួរពិនិរយការអនវុរតផែនការសរមមភាព 

និងការវាយរម្មៃការអនុវរតថវិកា ក្បចាំឆ្ន ាំ២០១៥ 

របស់ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវរថុ 

 

ល.រ សោរតនាម្-នាម្ ម្ខុរាំផែខ 

១. ឯក្ឧរតម្បែឌ ិរ ផហ៊ែល ច្ាំសរើន អគ្គសលខាធិការ នៃត្ក្េខួសេដ្ឋកិ្ចចៃខិហិរញ្ញវរថ ុ

ៃិខជាត្បធាៃ រ.ប.ែ.រ 

២. សោក្ សយ៉េរ វើផែល អគ្គសលខាធិការរខ នៃត្ក្េខួសេដ្ឋកិ្ចចៃិខហិរញ្ញវរថ ុ

៣. សោក្ ឯរ ច្ន្ថថ  ត្បធាៃនាយក្ដ្ឋឋ ៃរដ្ឋបាលៃិខហិរញ្ញវរថ ុ

៤. សោក្ អ៊ែុរ សុផា អៃុត្បធាៃនាយក្ដ្ឋឋ ៃរដ្ឋបាលៃិខហរិញ្ញវរថ ុ

៥. សោក្ត្េី ហង់ សុ៊ីបូផរ៉ែន អៃុត្បធាៃនាយក្ដ្ឋឋ ៃរដ្ឋបាលៃិខហរិញ្ញវរថ ុ

៦. សោក្ សក្ពឿង ក្បែិរ ត្បធាៃការិយាលយ័គ្ែសៃយយ  

៧. សោក្ សាយ អ៊ែ ន ត្បធាៃការិយាលយ័ផផៃការថវកិា 

៨. សោក្ ទុាំ ម៉េុងសហង អៃុត្បធាៃការយិាលយ័ផផៃការថវកិា 

៩. សោក្ ឈាង ដាម៊ី អៃុត្បធាៃការយិាលយ័ផផៃការថវកិា 

១០. សោក្ សទៀង សុខភ៊ីរមយ ម្ន្តៃតីជាំនាញ នៃអគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ ៃ នៃ គ្.ហ.េ 

១១. សោក្ យន មា៉េ លឹមសេង ម្ន្តៃតីជាំនាញ នៃអគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ ៃ នៃ គ្.ហ.េ 

១២. សោក្ត្េី សុគនធ ច្រិយា ម្ន្តៃតីជាំនាញ នៃអគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ ៃ នៃ គ្.ហ.េ 

១៣. ក្ញ្ញញ  ហួរ សាំណាង ម្ន្តៃតីការយិាល័យផផៃការថវិកា 

១៤. ក្ញ្ញញ  សខមរិនទ រច្ន្ថ ម្ន្តៃតីការយិាល័យផផៃការថវិកា 

១៥. សោក្ ហារ់ រដាឋ  ម្ន្តៃតីការយិាល័យផផៃការថវិកា 

១៦. ក្ញ្ញញ  ស៊ែុម ច្័នទសូរិយា ម្ន្តៃតីការយិាល័យផផៃការថវិកា 

១៧. សោក្ ឈឹម ច្័នទដារ៉ែ ូ ម្ន្តៃតីការយិាល័យផផៃការថវិកា 

១៨. សោក្ ែល សុល៊ី ម្ន្តៃតីជាប់កិ្ចចេៃា 

១៩. សោក្ ហុឹម សុវែណ ដារ៉ែ  ម្ន្តៃតីជាប់កិ្ចចេៃា 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ នក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

នាយរដ្ឋឋ នរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ការិយាល័យផផនការថវិកា 

ចងក្រងរ ើរទី២ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្ន ំ២០១៦ 
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