របាយការណ៍ប្រចាំឆ្២
ាំ ០១៧ ររស់នាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ
I.

ស្ថថនភាពមន្រនដ ីរាជការ ៖
នាយកដ្ឋានផ្គតផ្
់ ង
គ ន
់ ិងហិរញ្ញវតថមា
ុ នមន្រនដរា
ី ជការសរុបចំនួន ៤៤នាក់ កនុងននាោះមានប្បុស ចំនួន២១នាក់ ប្សីចំនន
ួ

២៣នាក់

នហើយបានបបងបចកនិងប្បគល់ការងារដឹកនាំប្គប់ប្គងតាមសមតថភាពនិងមុខជំនាញរបស់មន្រនដរា
ី ជការមានក់ៗ

ដូចខាងនប្កាម ៖
 ថ្ននក់ដឹកនាំ នាយកដ្ឋានមាន ៖ ប្បធាន ០១រូប និងអនុប្បធាន ០៦រូបជាជំនួយការ
 ថ្ននក់ដឹកនាំ កា រិយាល័យមាន ០៤ការិយាល័យគឺ ៖

II.



ការិយាល័យរដាបាលមានៈ ប្បធាន០១រូប អនុប្បធាន០៣រូប មប្នីដ ០៣រូប



ការិយាល័យគណននយយមានៈ ប្បធាន០១រូប អនុប្បធាន០៤រូប មប្នីដ ០៤រូប



ការិយាល័យហិរញ្ញកច
ិ ចមានៈ ប្បធាន០១រូប អនុប្បធាន០៤រូប មន្រនដី ០៩រូប



ការិយាល័យសំភារៈមានៈ ប្បធាន០១រូប

អនុប្បធាន០៤រូប មប្នីដ ០២រូប

លទ្ធ ផ្លការងារសម្ប្មចបានក្ុងឆ្២
ាំ ០១៧ ៖

1. ការិយាល័យរដ្ាបាល
 ទទួលលិខត
ិ ពីបណ្ដ
ដ អងគភាព មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានី នខតត ពីបណ្ដ
ដ ស្ថថប័នអនដរប្កសួង នដើមបីន្វើការ
នដ្ឋោះប្ស្ថយតាមមុខការបានចំនួន ១១៣ចាប់
 ន្វល
ើ ខ
ិ ត
ិ នៅទំនាក់ទំនងការងារជាមួយបណ្ដ
ដ អងគភាព មនីទរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានី នខតដ និង បណ្ដ
ដ អនដរ
ប្កសួង នដើមបីន្វើការនដ្ឋោះប្ស្ថយតាមមុខការបានចំនួន ៧១៧ចាប់។
 ទទួលមន្រនតប្ី បឡងជាប់ឆ្នំ២០១៧ចំនន
ួ ៣រូប
 ទទួលមន្រនតនី ផ្ទរចូលពីមនទីរចំនួន ១រូប
 នាយកដ្ឋានផ្គតផ្
់ ង
គ ់ និងហិរញ្ញវតថបា
ុ ននបើកសិកាាស្ថលាសតីពីការផ្សពវផ្ាយលទធ ផ្លផនការ អនុវតតថ វិកាកមម
វិ្នី ៅនខតតប្ពោះសីហនុមានសិកាាកាមចូលរួមចំនួន ១៦៥នាក់ ន្រសតីចន
ំ ួន ៤នាក់ កាល ពីផថៃទី ១៤ បខ កកកដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៧ ។
 នាយកដ្ឋានផ្គតផ្
់ ង
គ ់

និងហិរញ្ញវតថបា
ុ ននបើកសិកាាស្ថលាសតីពីប្បសិទធភាពផនអនុវតដថ វិកាកមម វិ្នី ៅនខតត

នសៀមរាប មានសិកាាកាមចូលរួមចំនន
ួ ១៦៥នាក់ ន្រសតច
ី ំនួន ៩៤នាក់ កាល ពីផថៃទី ០៦ បខ តុលា ឆ្នំ
២០១៧ ។
2. ការិយាល័យហិរញ្ញកិចច
នលើកគនប្មាងថវិកាតាមជំពក
ូ

គណនីអនុគណនីសប្មាប់កិចចដំនណើរការកនុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្កសួងក៍ដូចជា

បណ្ដ
ដ អងគភាពនិងមនីទរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានីនខតដចំណោះុ ប្កសួងនូវថវិកាកមម វិ្ី និងមិនបមនកមម វិ្ជ
ី ំពក
ូ 60-61-6463 និងជំពក
ូ 65ចំនន
ួ 267,621,196,000 នហើយអនុវតដសនប្មចបានកនុងឆ្២
ាំ ០១៧ កនលងមកមានដូចកនុងតារាងជូន
ប្ជាបខាងនប្កាមៈ
ជំពក
ូ

ថវិកាអនុម័ត

អនុវតថជាក់បសដង

នប្បៀបន្ៀប

សរុបរួមចំណ្ដយថវិកាប្កសួង(ក+ខ)

267,621,196,000

257,401,658,762

96,18%

ក-ចំណ្ដយចរនដ

117,621,196,000

113,166,581,553

96,21%

11,057,500,000

9,719,838,200

87,90%

60

បរិយាយ

ការទិញ

នផ្សងៗ

61

នសវាខាងនប្ៅ

97,122,620,000

94,420,764,317

97,22%

64

បនទុកបុកលិក

9,202,076,000

8,836,649,036

96,03%

63

ពនធ និងអាករ

150,000,000

100,330,000

66,89%

65

ឧបតថមភ្ន

89,000,000

89,000,000

100,00%

150,000,000,000

144,235,077,209

96,16%

150,000,000,000

144,235,077,209

96,16%

ខ-ចំណ្ដយមូល្ន
អចលកមមរូបី

3. ការិយាល័យគណម្នយយ
ទូទាត់ឯកស្ថរតាមជំពក
ូ គណនីអនុគណនីសប្មាប់កិចចដំនណើរការកនុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្កសួងក៍ដូចជាបណ្ដ
ដ អងគ
ភាព និងមនីទរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានី-នខតដដូចខាងនប្កាម៖
ជំពក
ូ

បរិយាយ

ថវិកាអនុម័ត

អនុវតថជាក់បសដង

នប្បៀបន្ៀប

សរុបរួមចំណ្ដយថវិកាប្កសួង(ក+ខ)

267,621,196,000

257,401,658,762

96,18%

ក-ចំណ្ដយចរនដ

117,621,196,000

113,166,581,553

96,21%

60

ការទិញ

11,057,500,000

9,719,838,200

87,90%

61

នសវាខាងនប្ៅ

97,122,620,000

94,420,764,317

97,22%

64

បនទុកបុកលិក

9,202,076,000

8,836,649,036

96,03%

63

ពនធ និងអាករ

150,000,000

100,330,000

66,89%

65

ឧបតថមភ្ន

89,000,000

89,000,000

100,00%

150,000,000,000

144,235,077,209

96,16%

150,000,000,000

144,235,077,209

96,16%

ខ-ចំណ្ដយមូល្ន
អចលកមមរូបី

នផ្សងៗ

4. ការិយាល័យសាំភារៈ និងររិកាារ

 នបើកសមាភរៈការិយាល័យជូនថ្ននក់ដឹកនាំ និងតាមនាយកដ្ឋាននប្បើប្បាស់បានទាន់នពល
 ទទួលនប្បងឥនធនោះសប្មាប់ផ្ត
គ ់ផ្ង
គ ់

នបើកផ្ដលជ
់ ូនដល់បណ្ដ
ដ អងគភាព

និងមន្រនដរា
ី ជការនប្បើប្បាស់កនុងការងារចុោះ

បំនពញនបសកកមម និងបំន រើការរដាបាលនផ្សងៗដូចមានតារាងជូនប្ជាបខាងនប្កាម៖

បរិយាយ
សមតុលយនដើមប្ា
បញ្ចូ លកនុងប្ា
សរុរ
បនញ្ច ញនប្បើប្បាស់កនុងឆ្នំ២០១៧
សរុរម្ប្រងម្ៅសល់

បរិមាណនប្បងឥនធនៈ(លីប្ត)
EA

DO

MO

2,645

12,210

0

270,829

178,520

0

273,524

190,730

0

245,005

178,970

0

28,519

11,760

0

នផ្សងៗ

