រពះ

អារម្ភកថា
3
ការររប់ ររងហិរញ្ដ វត្ទុឆ្បាំ២០១៥ នៅរពះរាជាណាចរររមពុជា ទទួ លបាននជារជ័ យរបរបនោយ

លទនផ លជាផ្ផល ផ្ការួ រឱ្យរត្់ សម្គាល់

ផ្ដលសនរមចបានអរារាំ ន

ទសសវត្សរ ៍ចុ ងនរកាយននះ នោយអរារាំ ន

ើ ននសដឌរិចចដ៏រង
ឹ ម្គាំ រុ បងរយៈនពល

ើ នជាមធ្យមម្គននលើសពី ៧% ផ្ែមទាំងទទួ លបាននូ វការ

ទទួ លស្គាល់ និងរបសិទនាម
ន មាជជារបនទសម្គនរាំន

ើ នដ៏រ ឹងម្គាំ នបើ នទះបី នសដឌរិចចរមពុជាជួ បរបទះនូវ

បញ្ហ
ា របឈមខាងរបុង និងហានិ ភ័យខាងនរៅជានរចើនសរម្គប់ ឆ្បាំខាងមុខ ដូ ចជាការនរើននឡើងននរបារ់

ឈបួលអបផបរម្គ បញ្ហ
ា នររះធ្មមជាត្ិ ការធ្លលរ់ ចុះត្នមលរសិផល ភាពមិនរបារដរបជាននស្គទនភាពនសដឌ
រិ ចច ហិរញ្ដវត្ទុ និ ងភូ មិស្គស្រសថននោបាយរបស់ពិភពនោរនិ ងរបុងត្ាំបន់ ការនឡើងនែលរបារ់ដុោលរ ការ
ែមែយរាំន

ើ ននសដឌរិចច
ច ិន និងរាំ ន

ើ នែមែយនននសដឌរិចអ
ច ឺ រប
ុ ៉ ។ ជាមួយរបននះផ្ដរ ការវ ិវត្ថនននសដឌ

រិ ចរ
ច មពុជាម្គនភាពកាន់ ផ្ត្សមរស្គ
ម ញជាងមុ ន នោយស្គរភាពនបើ រចាំ ហនននសដឌរិចច នហើយផ្ដលបាននធ្វើ
ុ
ឱ្យរមពុជាងាយនឹងរងផលប៉ ះពាល់ពីរាថខាងនរៅ ស្សបរបនឹងកាោនុ វត្ថភាពសរម្គប់ ការអភិ វឌណាម
រយៈពា
ននឥ

ិ ជជរមម វ ិនិ នោរ នទសចរ

៍ និងហិរញ្ដ វត្ទុ។ នលើសពី ននះ រាំន

ើ នោ៉ ងខពស់ និ ងឆ្ប់ រហ័ ស

ទនរ៏ ជាបញ្ហ
ា រួ រឱ្យរពួ យបារមភផងផ្ដរសរម្គប់ សិ រទ ភាពម្គ៉ ររូ នសដឌរិចច

ផ្ដលទមទរឱ្យម្គនការយរចិត្ថទុរោរ់ ខពស់។

ជារ់ ផ្សថងធ្នាមររពិ ភពនោរបានផថល់ចាំណាត្់ ាជបរ់

រមពុជាជារបនទសមួ យរបុងចាំ នណាមបណា
ថ របនទសផ្ដលម្គនរាំ ន
ធ្នាមររអភិ វឌណអាសុី
Economy)។ រាំ ន

ិ ័ យហិ រ ញ្ដ វ ត្ទុ
និ ងវ ស

ើ នរ ឹងម្គាំ (Olympians of Growth) និង

បានចាត្់ទុររបនទសរមពុជាជាខាលនសដឌរិចែ
ច ី មនៅអាសុី

ើ នដ៏ រ ឹងម្គាំននះ បានបនងាើត្បផ្នទមនូវការងារ និ ងបនងាើនចាំ

(Asia’s

New

Tiger

ូ លជូ នដល់របជាជនរមពុជា

រពមទាំងនលើររមពស់សមធ្ម៌ នៅរបុងសងាមជាត្ិ ។ ជារ់ ផ្សថង ផសសសរម្គប់ មនុ សសម្គបរ់ៗនរើ ននឡើង

ដល់១ ២១៥ ដុ ោលរអានមរ ិររបុងឆ្បាំ២០១៥ នធ្ៀបនៅនឹ ងឆ្បាំ២០១៤ ផ្ដលម្គនរត្ឹ មផ្ត្ ១ ១៣៨ ដុ ោលរ
អានមរ ិរ ផ្ដលនធ្វើឱ្យរបនទសរមពុជាកាលយជារបនទសចាំ

ូ លមធ្យមររមិត្ទប។

ទនធឹមននះ អត្ិផរណាជាមធ្យមរបចាាំឆ្បាំបានធ្លលរ់ចុះមរនៅរត្ឹ ម១,២% ផ្ដលាមការនររងទុ ររឺ
របុ ងរងវ ង់ ៣,៥% និ ង អរាបថូ ររបារ់ ជាមធ្យមររាបាន៤ ០៦២ នរៀល របុងមួ យដុ ោលរអានមរ ិរនៅរបុងឆ្បាំ
២០១៥ ផ្ដលាមការនររងទុររឺរុងរងវ
ប
ង់ ៤ ០៥០ នរៀល។ រាំ ន
ចាំ ផ្

ើ ននសដឌរិ ចច ខស
ព ់ននះបានមរពី ការរួម

រពី វ ិស័យបីនននសដឌរិចច រឺឧសាហរមម នសវារមម និងរសិ រ មម។ រាជរោឌភិ បាលរមពុជាបនថអនុ វត្ថ

នូ វរមមវ ិធ្ី ននោបាយរបស់ខួនរបរបនោយនជារជ័
ល
យ ផ្ដលឆលុះបញ្ហ
ច ាំងាមរយៈការសនរមចបាននូ វនរល
នៅធ្ាំ ៗ របុងការបនថនលើររមពស់រាំន

ើ ន ការងារ សមធ្ម៌ និ ង កាត្់ ប នទ យ បានជាបនថ ប នាមធ ប់ នូ វ ភាពររី ររ

របស់របជាជន បនថពរងឹងសនថិភាព សទិរភាពននោបាយ សនថិសុខ និងសណា
ថ ប់ ធ្លបប់ ស្គធ្លរ
បនថសនរមចឱ្យបាននូ វរាំ ន

ៈ ធ្លនាម

ើ ននសដឌរិចខ
ច ពស់របរបនោយបរ ិោប័ នប និងចី រភាព រពមទាំងធ្លនាមបាននូវ

សទិរភាពម្គ៉ ររូនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ របុងបរ ិកា

៍ ននអរាអត្ិផរណាទប និងអរាបថូររបារ់ ម្គនសទិរភាព

ិ ី ផ្រទរមង់ ចាាំបាច់ នាមនាមរបស់ រ ោឌភិ បាលឱ្យម្គនលរខណ
បនថអនុ វត្ថរមម វធ្

ៈសុី ជ នរៅ  និ ង ទទួ លបានលទន

ផលជាផ្ផលផ្កាប

ី ថ រៗ រួមម្គនការផ្រទរមង់របព័នននបៀវត្ស ការផ្រទរមង់រដឌបាលស្គធ្លរ

ៈ ការផ្រទរមង់

វ ិមជឈការ និងវ ិសហមជឈការ ការផ្រទរមង់រងរម្គលាំងរបោប់ អាវុធ្ ការផ្រទរមង់ ហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ

ៈ

ការផ្រទរមង់របព័ ននយុត្ិធ្
ថ ម៌ និងត្ុោការ ការផ្រទរមង់ ដីធ្ី ល និងការរបយុទនរបឆ្ាំងនឹ ងអាំ នពើ ពុររលួយ
នដើមផីនលើររមពស់រុ
ស្គធ្លរ

ភាព ពរងី រការទទួ លបាន បនងាើនភាពនពញចិត្ថ និ ងផ្រលមអរបសិទនភាពនននសវា

ៈររប់របនភទ បនថជាំរញ
ុ ការអភិ វឌណធ្នធ្លនមនុ សសាមរយៈការនលើររមពស់រុ

អប់រ ាំ ការប

ភាពវ ិស័យ

ថ លបនចចរនទស និ ងវ ិជាជជី វៈ រពមទាំងការនលើររមពស់នសវាសុខាភិ បាល បនថជាំរញ
ុ
ុថ ះបណា

ការវ ិនិ នោរនលើនហោឌរចនាមសមព័ននដឹរជញ្ូជ ន និ ងនហោឌរចនាមសមព័ននចាាំបាច់ ដនទនផសងនទៀត្ នដើមផីរាំរទ
ដល់រាំន

ើ ននសដឌរិចច និ ងការអភិវឌណ បនថអនុវត្ថនរលននោបាយសថីពីការជាំរញ
ុ ផលិត្ផលស្សូវ និង

ការនាមាំនចញអងារ

និងចាប់ នផថើមអនុ វ ត្ថ នរលននោបាយែមី ៗ របស់ រា ជរោឌភិបាល

ជាពិ នសសនរល

ននោបាយអភិវឌណន៍ឧសាហរមម ពរងឹ ងនិ ងពរងីរលាំហែវ ិកា រពមទាំងពរងឹងយនថការររប់ ររងវ ិបត្ថិ

ពិ នសសាមរយៈការបនងាើនរបារ់បនញ្ដើរាជរោឌភិ បាល នដើ មផីនរត្ៀមទប់ទល់នឹងវ ិបត្ថិ និ ងហានិភ័យនផស
ផ្ដលជាសរខណីភាពនាមាំមរនូ វចាំ

ូ លចរនថែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិ ឆ្បាំ

២០១៥ នរើននទផើង ១៤,១% នបើ នរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងការអនុវត្ថឆ្បាំ២០១៤ ចាំ

ូ លស្គរនពើ ពនន នរើននទផើង

ងៗផ្ដលអាចនរើ ត្ម្គននឡើងជាយាជនហត្ុ។

១៦,១% នបើ នរបៀបនធ្ៀបនៅនឹ ងការអនុ វត្ថឆ្បាំ២០១៤ ចាំ

ូ លែវ ិការបស់រាជធ្លនី នខត្ថឆ្បាំ២០១៥ នរើននទផើង

១០,៣៥ % នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅនឹ ងការអនុវត្ថឆ្បាំ២០១៤ និ ងចាំ

ូ លែវ ិការបស់រដឌបាលររុង ស្សុរ ឆ្បាំ

២០១៥ នរើននទផើង ១៣,០៣ % នបើ នរបៀបនធ្ៀបនៅនឹ ង ការអនុ វ ត្ថ ឆ្បាំ ២ ០១៤ សាំ នៅបនថ កាត្់ ប នទ យភាព
ររី រររបស់ របជាជនជាលាំោប់ ។

រ ីឯចាំ ណាយែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិ សរុបអនុ វត្ថបាននរើ ននទផើង ៤,២% នធ្ៀប

នៅនឹងការអនុ វត្ថឆ្បាំ២០១៤ ចាំណាយែវ ិការាជធ្លនី នខត្ថ អនុវត្ថបាននរើននទផើង ២៤,៩៣% នធ្ៀបនៅនឹ ង

ិ រដឌ បាលររុ ង ស្សុរ អនុវត្ថបាននរើ ននទផើង ១៤,៧៥ % នធ្ៀប
ការអនុ វ ត្ថ ឆ្បាំ២០១៤ និ ងចាំ ណា យែវ កា
នៅនឹ ងការអនុ វត្ថឆ្បាំ២០១៤។ ការអនុ វត្ថចាំ

ិ
ូ ល និងចាំ ណាយននះបាននធ្វើឱ្យម្គនការសនសាំ អត្ិ នររែវ កា

ាជបរ់ ជាត្ិ ចាំ នួ ន ១ ៥៦៩ ០៥៦,៧ោននរៀល។ ទាំងននះបានមរនោយស្គរការដឹ រនាមាំដ៏រត្ឹមរត្ូវរបរប
នោយឆនធៈននោបាយនម្គះមុ ត្ ឈ្លលសនវ និងភលឺស្គវងរបស់រាជរោឌភិ បាលរមពុជា និ ងនោយស្គរផ្ត្រាជ
រោឌភិ បាលម្គនចាប់ សីព
ឋ ីហិរញ្ដ វត្ទុសរម្គប់ ការររប់ ររងឆ្បាំ២០១៥
អាទិ ភាពនរលននោបាយសាំខាន់ ៗ ។
ែវ ិកាឆ្បាំ២០១៥

រពមទាំងអនុវត្ថោ៉ងខាជប់ ខួនាម
ជ

បានបងាាញពី ឆនធៈដ៏មុះមុ ត្របស់រាជរោឌភិ បាលរបុងការខិត្ខាំ បនងាើនរបសិទនភាព

និ ងររមិ ត្ននការនរៀរររចាំ

ូ ល ាមរយៈការអនុ វត្ថវ ិធ្លនការោ៉ ងមុឺ ងម្គ៉ ត្់ ទាំងាមវ ិធ្លនការរដឌបាល

និ ងវ ិធ្លនការនរលននោបាយ ជាពិ នសសការនលើររមពស់វបផធ្ម៌បង់ ពនន ការបង្ក្ងាាបអាំនពើ រត្់ ពនន និ ងការ
នរចនវះពននររប់ រប
ូ ភាពឱ្យដល់ឬសរល់ និ ងការផ្រលមអអភិ បាលរិចចរុងការរបមូ
ប
លចាំ

ូ ល រពមទាំង

ការខិត្ខាំ របរបនោយភាពមុឺ ងម្គ៉ ត្់ និងហមត្់ចត្់ របុងការររប់ររងចាំ ណាយ ផ្ដលបានជួ យឱ្យរាជរោឌភិ បាល
អាចម្គនលទនភាពនឆលើយត្បបានកាន់ ផ្ត្ម្គនរបសិទភា
ន ពនៅនឹងបណា
ថ ត្រមូវការជាអាទិ ភាពនាមនាម ផ្ដល
បានរាំ

ត្់រុងររបខ័
ប

ឍ នរលននោបាយហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈឆ្បាំ២០១៥។

លទនផលននការអនុ វត្ថែវ ិកាឆ្បាំ២០១៥ បានបងាាញពី ការនបថជាញចិត្ថរបស់រាជរោឌភិ បាលរបុងការឈ្លន

នៅសនរមចឱ្យបាននូ វនរលនៅ និ ងវ ិធ្លនការនាមនាម ជាពិ នសសការបនថការអនុ វត្ថឱ្យម្គនរបសិទនភាពនូ វ

ិ ័ យឱ្យកាន់ ផ្ត្មុ ត្ស្សួច ជាងមុ ន និ ងផថ ល់លទនផលជារ់ ផ្សថង នោយ
ការផ្រទរមង់ សុីជនរៅ នលើ ររប់ វ ស
របកាន់ ខាជប់នូវអភិ ររមការងារបួ នោ៉ ងរឺ “ឆលះកញ្ច
ក់ ងូតទឹក ដលសក្កែល និងពាបាល”។ ចលនាមនន
ល

ការផ្រទរមង់នលើររប់វ ិស័យ និងកាន់ផ្ត្សុីជនរៅ ននះ បាននាមាំឱ្យរមពុជាសនរមចបាននូវការផ្កលស់បូរពី
ឋ ចាំ
ណាត្់ ាជបរ់ ននរបនទសម្គនចាំ
របុងបរ ិការ

ូ លទបកាលយនៅជារបនទសម្គនចាំ

ូ លមធ្យមររមិ ត្ទប។

៍ ននះ រឺ ជាការរត្ឹ មរត្ូវណាស់ផ្ដលរាជរោឌភិ បាលបានរបសិទនាម
ន មែវ ិកាឆ្បាំ២០១៥ ាជ

“ជាែវ ិកាននការនបាះជាំហាននៅមុខោ៉ ងស្គវហាប់ របុងដាំ ន
អភិវឌណរបរបនោយរុ

ើ រការផ្កលស់បូររបស់
ថ
រមពុជា នឆ្ពះនៅររការ

ភាព និងចី រភាព”។ ែវ ិកាននះបានរិត្រូរអាំពីត្ុលយភាពននរាំ ន

និ ងការផ្បងផ្ចរផលននរាំ ន

ើ ននោយផារភាជប់ នៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបចាាំនែៃ និ ងបាំ

របជាជន រពមទាំងរិ ត្រូ រដល់ការអភិ វឌណរយៈនពលផ្វង របុងបរ ិការ

៍ សម្គហរ

ើ ននសដឌរិចច

ងរបាាជបរបស់

រមមសុីជនរៅ របុងត្ាំ បន់

និ ងការវ ិវឌណននសរលភាវូបនី យរមម រ៏ ដូចជាការពរងឹ ងសមត្ទភាពររប់ររងការអភិ វឌណនសដឌរិចចសងាម
ឱ្យស្សបនៅនឹ ងដាំ ណារ់ កាលែមីរបស់រមពុជា។

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ជាស្គទប័ នសវនរមមរាំពូលមួយ ផ្ដលរត្ូវបានបនងាើត្នឡើងនោយចាប់ សីព
ថ ី

សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជារបុងផ្ខមី នាម ឆ្បាំ២០០០ នរកាមឆនធៈ និ ងការនបថជាញដ៏ នម្គះមុ ត្របស់
រាជរោឌភិ បាល រដឌសភា រពឹ ទនសភា របុងនរលបាំ
ស្គសន៍ ផ្រលមអ រា ល់ ចាំ

ងបាំ នពញមុ ខងាររត្ួត្ពិ និត្យ វាយត្នមល និងផថល់អនុ

ុ ចខវះខាត្របស់ ររសួ ង ស្គទប័ ន

អងាភាពពារ់ ព័ នន នាម នាម និ ង នធ្វើ រ បាយការ
រាជរោឌភិ បាល សាំនៅរួមចាំ ផ្

រដឌ បាលរាជធ្លនី នខត្ថ

រដឌ បាលមូ លោឌ ន

៍ សថីពី លទន ផ លសវនរមម នផញើ ជូ ន រដឌ ស ភា រពឹ ទន ស ភា និ ង

រពរងឹងការររប់ ររងហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈ រិ ចរច បត្ិ បត្ថិការការងារឱ្យ

កាន់ផ្ត្លអរបនសើរ និ ងរបរបនោយរបសិទភា
ន ពខពស់។
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ផសពវផាយរបាយការ

៍ សវនរមមននះជាស្គធ្លរ

ចាប់ សីព
ថ ីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា។ របាយការ
រមមនលើការររប់ររងហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ

ៈ

ៈនោយអនុ នោមាម

៍ ននះនលើរនឡើងនូវលទនផលននការនធ្វើសវន

ការអនុនោមាមបទបផញ្ដ ត្ិ ថ

និងរិចចរបត្ិបត្ថិការការងារ

សរម្គប់ ការ ិយបរ ិនចេទ២០១៥ របស់ររសួងស្គទប័ ន រដឌបាលរាជធ្លនី នខត្ថ រដឌបាលមូ លោឌន សហររសស្គ
ធ្លរ

ៈ និ ងអងាភាពពារ់ ព័នននាមនាមមួ យចាំ នួន។
នោយការខិ ត្ខាំ របឹ ងផ្របង និ ងការទទួ លខុ សរត្ូវខពស់ ការត្ស៊ូ អត្់ ធ្មត្់ ពុ ះពារឆលងកាត្់ ការលាំបារ

របស់ាជបរ់ ដឹរនាមាំ និ ងមង្ក្នីស
ថ វនរមមននអាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ រពមទាំងម្គនការជួ យឧបត្ទមរ
ភ ាំរទពី ររប់
មជឈោឌនទាំងផ្ផបរស្គមរត្ី និងសម្គភរ បាននាមាំឱ្យអាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិម្គនសកាថនុ ពលរបុងការអនុវត្ថការងារ
និ ងសនរមចបានជាបនថបនាមធប់ នូវផ្ផនការយុទនស្គស្រសថ២០១២-២០១៦របស់ខួន។
ល
ចាំ នពាះមុខអាជាញធ្រសវន
រមមជាត្ិ នឹងបនថខិត្ខាំបផ្នទមនទៀត្ នោយនធ្វើការពរងីរវ ិស្គលភាពសវនរមម ពរងឹ ងសមត្ទភាពមង្ក្នី ថ និ ង
បនងាើនរុ

ភាពសវនរមម នដើមផីឈ្លននៅសនរមចភាររិ ចា
ច មចាប់សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា
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របាយការណ៍សវនកម្ម
សលើការរគ្ប់រគ្ងហិរញ្ញ វតថោធារណៈសរមាប់
ការ ិយបរ ិសចេទ២០១៥
ល

rYs

សសចកដស
ី សងេប
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ជាស្គទប័ នស្គធ្លរ

ៈផ្ដលឯររាជយអាំ ពីរិចចរបត្ិបត្ឋិការននការងារ និងម្គន

ភាររិ ចច
ច ាំ នពាះការអនុ វត្ឋមុខងារសវនរមមនផធនរៅរបស់រាជរោឌភិ បាល។ ស្គទប័នននះរត្ូវបានបនងាើត្នឡើង
នោយចាប់សីព
ឋ ីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា ផ្ដលរបកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខជស/
ររម/០៣០០/១០ ចុ ះនែៃទី០៣ ផ្ខមី នាម ឆ្បាំ២០០០។ អនុ នោមាមម្គរា២ ម្គរា៣ ម្គរា២៩ និង
ម្គរា៣៧ននចាប់ ននះ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ម្គនកាត្ពវរិចនច ធ្វើសវនរមម និ ងផសពវផាយលទនផលសវន
រមមផ្ដលចាាំបាច់ ។
សរម្គប់ ការិយបរិនចេទ២០១៥ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ បាននធ្វើសវនរមមនលើ បណា
ថ ររសួ ង ស្គទប័ ន
រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូ លោឌន សហររសស្គធ្លរ

ៈ រនរម្គងនផសងៗ និ ងសមផទនវ ិនិ នោរ

មួ យចាំនួនផ្ដលម្គនលទនផលសនងខណបខាងនរកាម៖
រ. រិចរច បត្ិបត្ថិការែវ ិកាាជបរ់ជាត្ិ
ចាំ

ូ លែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិ អនុវត្ថបានចាំនួន ១៦ ២២៩ ២០៣,៨ោននរៀល នសមើនឹង២២,១០% នន

ផ.ស.ស រឺខពស់ជាងចាប់ហិរញ្ដ វត្ទុ ៧,២%

នហើយបាននរើននទផើង ៦,៩%

នធ្ៀបនៅនឹងការអនុវត្ថឆ្បាំ

២០១៤។ ទាំងននះឆលុះបញ្ហ
ច ាំងអាំ ពីរិចខ
ច ិត្ខាំ របឹងផ្របងរបស់រាជរោឌភិ បាលរបុងការបនថអនុ វត្ថនរលននោ
បាយ និ ងចាប់ ផ្ដលម្គនស្ស្គប់ ជាពិ នសសវ ិធ្លនការផ្ដលបានោរ់ នចញរបុងយុទនស្គស្រសថនរៀរររចាំ
រយៈនពលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ របុងការពរងឹ ងរដឌបាលរបមូ លចាំ
ននាមះចាំ

ូ ល និ ងនរលននោបាយ។

ូល
របុង

ូ លរយ និ ងរោឌររសនរមចបានលទនផលលអ ាមរយៈការបនថពរងឹ ងរដឌបាល និ ងអភិ បាលរិ ចច

ជាពិ នសសការបនថនលើររមពស់អនុ នោមភាព និ ងបនថបង្ក្ងាាបអាំ នពើ រត្់ ពនន។ ជាមួ យរបននះ ចាំ
រ៏ទទួ លបានលទនផលលអរបនសើរ ាមរយៈការបនថពរងឹ ងរដឌបាលចាំ
លមអស្គទប័ន របុងនរលបាំ

ងបនងាើនចាំ

ូ លពននោរ

ូ លពននោរ, ការបនថពរងឹ ង និ ងផ្រ

ូ លពននាមរយៈការនលើររមពស់វបផធ្ម៌បង់ពនន និ ងនធ្វើឱ្យម្គន

ភាពស្គមញ្ដ និ ងម្គនសមធ្ម៌ ។ រ ីឯចាំ

ូ លមិ នផ្មនស្គរនពើ ពននរ៏សនរមចបានលទនផលលអរបនសើរផងផ្ដរ

ាមរយៈការពរងឹ ងរដឌបាលរបមូ លចាំ

ូ លនៅាមររសួ ង -ស្គទប័ នពារ់ព័ននផ្ដលរបមូ លចាំ

ផ្មនស្គរនពើពនន

និងការនធ្វើឱ្យរបនសើរនទផើងនូវរិចចសហការរវាងស្គទប័ នទាំងននាមះ

របឈមមួ យចាំនួន នោយស្គរការររប់ររងចាំ

ូ លមិ ន

ប៉ុ ផ្នថនៅម្គនបញ្ហ
ា

ូ លននះពារ់ព័នននឹងសមត្ទរិចចខុសៗរប និងវ ិស័យជា

នរចើន។
ផ្ផអរាមលទនផលននការនធ្វើសវនរមមបានបងាាញឱ្យន

ផ្ដលចាាំបាច់ រត្ូវនធ្វើឱ្យរបនសើរនទផើងផ្ែមនទៀត្ម្គនជាអាទិ៍៖

ើញាជ នៅម្គនការរត្់ សម្គាល់មួយចាំ នួន
ការនលើរផ្លងរបារ់ ពិន័យដល់ររុមហ៊ុន

សហររសយឺត្ោ៉ វចុ ះបញ្ជីពនន របារ់ររ់នៅសល់រយៈនពលយូរពុាំ ទន់ បានជរមះបញ្ជី ត្នមលមូលោឌន

1

សរម្គប់បង់ ពនននាមាំចូលនលើរែយនថទាំននើ ប នជើ ងស្គររយហួសសុពលភាពយរមរបាំ នពញផ្បបបទរយ
ការដររបារ់ រងាវន់ ២០%យរនៅចាំ ណាយនដើ មផីពរងឹ ងយនថការរបមូ លចាំ
ទនបរ ិស្គទនមិនអស់លទនភាព
ការកាន់ កាប់រិចចបញ្ជីការ

ការរបមូ លចាំ

ូ ល ការរបមូ លមូ លនិធ្ិទយជជ

ូ លពី របារ់ ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គមិ នបាននពញនលញ

ននយយរបស់អបរជាប់ពនន ការបាំ នពញកាត្ពវរិចស្គ
ច
រនពើពនន របាយការ

សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយ

ការនរបើរបាស់វ ិរាយបរត្

ការរត្ួត្ពិនិត្យនលើលិខិត្របកាសពនន

៍
ការ

បាំ នពញកាត្ពវរិចចចុះបញ្ជីស្គរនពើពននសហររស ការររប់ ររងអាជី វរមមអភិ វឌណអចលនវត្ទុ និ ងការរត្់
រាចាំ

ូ លែវ ិការដឌ។ ចាំណាយែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិអនុ វត្ថបានចាំ នួន១៤ ៦៦០ ១៤៧,១ោននរៀល នសមើនឹង

១៩,៩៧% ននផ.ស.ស រឺទបជាងចាប់ ហិរញ្ដ វត្ទុ ២,៥% នហើយបាននរើននទផើង ៤,២% នធ្ៀបនៅនឹងការ
អនុវត្ថឆ្បាំ២០១៤។

ិ ឆ្បាំ២០១៥ ទទួ លបានលទនផ លលអ នោយបាន
ការអនុ វត្ថ នរលននោបាយចាំ ណា យែវកា

បាំ នពញត្ួ នាមទី ជាឧបររ

៍ នរលននោបាយដ៏ ម្គនរបសិ ទនភាព នោយនោះស្ស្គយបាននូ វអាទិ ភាព

នរលននោបាយរបស់រាជរោឌភិ បាលាមការនររងទុ រ នឆលើយត្បនៅនឹងសភាពការ

៍ បនាមធន់ចាំនពាះ

មុ ខ និងរាំរទដល់ការផ្រទរមង់សុីជនរៅ របស់រាជរោឌភិ បាល ជាពិ នសស៖
 ការនរត្ៀមលរខណ
ត្នមលើងនបៀវត្សមូ លោឌន

ៈរួចជានស្សចរបុងការអនុ វត្ថនរលននោបាយនបៀវត្សមង្ក្នី រា
ថ ជការ សាំនៅ

ត្នមលើងរបារ់បាំណាច់មុខងារ និ ងត្នមលើងរបារ់ នស្គធ្ននិ វត្ថន៍ជូននិ វត្ថជន របារ់

បាំ ណាច់ របស់មង្ក្នី ជា
ថ ប់រិចស
ច នយ។ ទនធឹមននះ ការនបើររបារ់ នបៀវត្សរត្ូវបាននធ្វើនឡើងនៅរបុងសបាឋហ៍ទី៤
ននផ្ខនី មួយៗ និ ងនធ្វើនឡើងាមរបព័ននធ្នាមររ។

 បនងាើននូ វរបសិទនភាពចាំណាយនោយធ្លនាមបាននូ វចាំ ណាយចាំមុខសញ្ហដ
នែលសមរមយ បរ ិម្គ

រត្ឹ មរត្ូវ រុ

ម្គនភាពចាាំបាច់

ភាពសមរមយ និ ងទន់ នពលនវោ ពិ នសសាមរយៈវ ិធ្លនការមុឺ ងម្គ៉ ត្់

ពី នដើ មទី ាាំងពី ការវ ិភាជន៍ែវ ិកា និ ងការរត្ួត្ពិនិត្យផថល់ការធ្លនាមចាំ ណាយ។
 របុងការអនុ វត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ

ៈរបុងឆ្បាំ២០១៥

រាជរោឌភិ បាលសនសាំែវ ិកាបានចាំ នួន

៩៥ ៨៧១,៩ោននរៀល ពីការនលើររមពស់របសិទនភាពចាំ ណាយរបុងររប់ ដាំណារ់ កាលននការអនុ វត្ថនីត្ិវ ិធ្ី
លទនរមមស្គធ្លរ

ៈ ទាំងផ្ផបរចាំ ណាយចរនថ ទាំងផ្ផបរចាំ ណាយវ ិនិ នោរ។ វ ិធ្លនការនលើររមពស់របសិទន

ភាពចាំណាយមិនរត្ឹមផ្ត្នធ្វើឱ្យម្គនការសនសាំជាស្គច់ របារ់ ប៉ុនណាតះនទ ផ្ែមទាំងបាននធ្វើឱ្យររសួងស្គទប័ន
មួ យចាំ នួនររមិ ត្ការចាយរបុងទាំ ហាំទឹររបារ់ ដផ្ដល ផ្ត្ទទួ លបានទាំនិញ នសវា និ ងសាំ
នរចើនជាងមុ ន និងម្គនរុ
នរៀបចាំែវ ិកានទៀត្ផង។

ភាពលអជាងមុ ន រពមទាំងកាន់ ផ្ត្ចាំ ទិសនៅផ្ដលបានរាំ

ង់រុងបរ
ប
ិម្គ

ត្់រុងអាំ
ប ឡុងនពល

 យនថការនផធរមុខងារ និងធ្នធ្លនរបស់រដឌបាលាជបរ់ ជាត្ិ ឱ្យរដឌបាលាជបរ់ នរកាមជាត្ិ ាមរយៈ
ររសួងមួ យចាំ នួន រាំពុងដាំន

ើ រការអនុ វត្ថ។

ិ
 ឱ្នភាពទូ នៅននែវកា
រត្ូវបានររាកាត្់ បនទយឱ្យមរសទិត្នៅរបុងររមិ ត្ផ្ដលអាចធ្លនាម

សទិរភាពម្គ៉ ររូនសដឌរិចច របុងរយៈនពលមធ្យម និ ងរយៈនពលផ្វង ផ្ដលឆលុះបញ្ហ
ច ាំងពីរិចខ
ច ិ ត្ខាំ របឹ ងផ្របង
របស់រាជរោឌភិ បាល របុងការបនថអនុ វត្ថោ៉ងខាជប់ខួននូ
ជ វការររប់ ររងបាំ
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ុ លស្គធ្លរ

ៈនរៅរបនទសឆ្បាំ

២០១៥ ាមយុទនស្គស្រសថសីព
ថ ី ការររប់ររងបាំ
រាជរោឌភិ បាល ជាពិ នសសាមនរលការ

ុ លស្គធ្លរ

ៈរយៈនពលមធ្យមឆ្បាំ ២០១៥-២០១៨ របស់

៍ ររឹះចាំ នួន០៤រឺ ៖ (១) រត្ូវខចីឥ

ផ្ដលស្គទនភាពែវ ិកា និ ងនសដឌរិចអា
ច ចរទាំរទបាន (២) រត្ូវខចីផ្ត្ឥ
លរខណខ

ទនផ្ដលម្គនររមិ ត្សមផទន ឬ

ឍ អនុ នររះខពស់ (៣) រត្ូវខចីសរម្គប់ផ្ត្វ ិស័យអាទិ ភាពរទរទង់ចីរភាពននរាំ ន

ផលិត្ភាពនសដឌរិចច ឬផលិត្ភាពផលិត្រមម និង (៤) រត្ូវនរបើ របាស់ឥ
ត្ម្គលភាព រ
ឥ

ទនរបុងទាំ ហាំសមស្សប

ើ ន និ ងវ ិស័យបនងាើន

ទនទាំងននាមះរបរបនោយ

ននយយភាព របសិទនភាព និ ងស័រិ ស
ថ ិទភា
ន ពខពស់បាំផុត្។ ជារ់ ផ្សថង រាជរោឌភិ បាលបានខចី

ទនសមផទនពី នដរូអភិ វឌណន៍ សរុបរបម្គ

៥៥៨ ោននអសនដផ្អ៊ រ នសមើនឹង៩៣%ននចាប់រាំ

ិ ននះបានលអរបនសើ រ រ៏ នោយ រ៏ នៅម្គនចាំ
នទះបី ជា ការអនុ វត្ឋ ចាំ ណាយែវ កា

ត្់។

ុ ចរួ រ ឱ្យរត្់

សម្គាល់មួយចាំ នួន ដូ ចជា ការចាំ ណាយែវ ិការជជនទយយបុ នររបទនមិ នស្សបាមនី ត្ិវ ិធ្ី ការយរែវ ិកាឆ្បាំ
២០១៥នៅនធ្វើការទូ ទត្់ ចាំណាយឆ្បាំ២០១៤
របចាាំ ឆ្បាំ

ការបាំ ផ្បរប័

ការចាំណាយែវ ិការមមវ ិធ្ីពុាំស្សបនៅនឹ ងរមមវ ិធ្ី សរមមភាព

ត ចាំណា យនដើ មផី នរចនវសពី ការអនុ វ ត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ

ៈ

ការអនុ វត្ថ

ចាំ ណាយខុ សនៅនឹងអនុរមមវ ិធ្ី និងចនងាាមសរមមភាពរបចាាំឆ្បាំ ការអនុវត្ថចាំណាយមុ នការសនរមច និង
ឯរភាពពីរបធ្លនអងាភាពែវ ិកា

ិ បុ នររបទនឆ្បាំ២០១៥នៅនធ្វើការទូ ទត្់ រុបងឆ្បាំ
ការយរចាំណាយែវកា

ិ រមម វធ្
ិ ី ពុាំ ទន់ បានរត្ឹ មរត្ូវ
២០១៦ ការទូ ទត្់ ចាំណាយែវកា
ត្នមល ទីផារ ការបផ្ងវរពីវ ិធ្ីស្គស្រសថនដញនែលស្គធ្លរ
ពុាំ ទន់ ម្គនការវាយត្នមលពីចាំណាត្់ ាជបរ់ និងលរខណ

ត្នមលទាំនិញរបុងរិ ចចសនយមិ ន ស្សបាម

ៈមរអនុ វត្ថវ ិធ្ី ស្គស្រសថចរចានែល និងអងាភាពទទួ លការ

ៈសមផត្ថិពីររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ ការនបើរឯរ

ស្គរនដញនែលពុាំទន់ បានរត្ឹមរត្ូវ ការទូ ទត្់ចាំណាយរបារ់ បាំណាច់នម្គ៉ ងបផ្នទមពុាំទន់ បានរត្ឹ មរត្ូវ រងវះ
ខាត្របុងការរាំ

ត្់ ការនរៀបចាំរចនាមសមព័នន និងត្ួ នាមទីភាររិ ចរច បស់អងាភាព ការពុាំ ម្គនារាងត្នមលទិនន
ប ័យ

ត្នមលទីផារសរម្គប់វាយត្នមលនរជើ សនរ ើសអបរនដញនែល ការអនុ វត្ថរិចចលទនរមមនលើសផ្ផនការរាំ

ត្់ ការចុ ះ

រិ ចចសនយជាមួ យររុមហ៊ុននធ្វើការផាត្់ផាង់ទាំនិញ ឬនសវាផ្ដលម្គនសរមមភាពអាជី វរមម (បា៉ ត្ង់) មិ នស្សប
ាមរមមវត្ទុននរិចចសនយ ការទូ ទត្់និងការរត្់ រាចាំណាយ។

រិ ចរច បត្ិបត្ថិការែវ ិកាអនុ វត្ថនរៅរត្នាមររជាត្ិ រត្ូវបាននររងទុ រនោយម្គនត្ុ លយភាពចាំ

ូល

សរុប នសមើនឹងចាំ ណាយសរុប។ រិ ចចរបត្ិ បត្ថិការននះអនុ វត្ថបានចាំ នួន ៣ ៧២០ ៤០៥,៣ ោននរៀល នសមើ
នឹ ង១០០,៩% ននចាប់ ហិរញ្ដ វត្ទុផ្ដលម្គនចាំ នួន ៣ ៦៨៧ ០០០,០ោននរៀល រឺខពស់ជាងចាប់ ហិរញ្ដ វត្ទុ
ចាំ នួន ៣៣ ៤០៥,៣ ោននរៀល។

ខ. រិចរច បត្ិបត្ថិការែវ ិការដឌបាលាជបរ់នរកាមជាត្ិ
ចាំ

ូ លែវ ិការបស់រដឌបាលរាជធ្លនី នខត្ថអនុវត្ថបានចាំ នួន៨៩៥

៦៨០,១ោននរៀល

រឺ ខពស់

ិ របស់រដឌបាលរាជធ្លនី នខត្ថ
ជាងចាប់ ហិរ ញ្ដ វ ត្ទុឆ្បាំ ២០១៥ ចាំ នួន១៨,៨% និ ងការអនុ វត្ថចាំណា យែវកា
អនុវត្ថបាន៨៩៥ ៦៧៥,៨ោននរៀល រឺ ខពស់ជាងចាប់ ហិរញ្ដ វត្ទុឆ្បាំ២០១៥ ចាំនួន១៨,៨%។

ចាំ

ូល

ែវ ិការបស់រដឌបាលររុង ស្សុរ អនុវត្ថបាន ១០១ ៣៩៩,៥ោននរៀល រឺខស
ព ់ជាងចាប់ ហិរញ្ដ វត្ទុឆ្បាំ

២០១៥ ចាំ នួន២៤,៧% និងចាំណាយែវ ិការបស់រដឌបាលររុង ស្សុរ អនុ វត្ថបាន៩៧ ៨៦៥,៨ោននរៀល
រឺ ខពស់ជាងចាប់ ហិរញ្ដ វត្ទុឆ្បាំ២០១៥ ចាំនួន២០,៤%។ រ ីឯចាំ
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ូ លែវ ិការបស់រដឌបាល

ុាំ សងាាត្់ អនុវត្ថ

បាន ៣៧៥ ០៥៤,៦៣ ោននរៀលរឺខពស់ជាងចាប់ ហិរញ្ដ វត្ទុឆ្បាំ២០១៥ ចាំ នួន៣៧,៩%
ិ របស់ រ ដឌ បាល
ែវកា

និងចាំណាយ

ាំុ សងាាត្់ អនុ វត្ថបាន២៩៤ ៣០៦,៦៥ោននរៀល រឺ ខព ស់ជាងចាប់ ហិរ ញ្ដ វត្ទុឆ្បាំ

២០១៥ ចាំ នួន ៨,២%។

ផ្ផអរាមលទនផលននការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន

ើញម្គនបញ្ហ
ា រួរឱ្យរត្់

សម្គាល់ ដូ ចជា ការរបមូលពននរបាជប់រា ការបនងាើត្បញ្ជីដីមិនបាននរបើ របាស់ ការរបមូ លពននអចលន
រទពយ ការបង់ចាំ

ូ លឆលងឆ្បាំ ការចាំណាយមិនសមស្សបាមចាំ ណាត្់ ាជបរ់នសដឌរិចចននម្គត្ិ កាែវ ិកា ភាព

យឺ ត្ ោ៉ វរបុងការនធ្វើបលង់រមម សិទិ ននលើ រទពយសមផត្ថិរដឌ
សមផត្ថិរដឌនរើននឡើង ែយចុ ះ។

រងវះខាត្របុងការនរៀបចាំ ារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយ

ចាំ នពាះការររប់ររងរទពយសមផត្ថិរដឌ ររសួង ស្គទប័ ន និ ងស្គោរាជធ្លនី នខត្ថនធ្វើការផាូផាងារាង

នរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើ ននឡើងែយចុ ះបានចាំនួន១ ០៥៣ អងាភាព នសមើនឹង៨៧% នៅខវះ ១៥២
អងាភាព នសមើនឹង១៣%។
ើ
១. សសចកតីសផតម្
១.១.

លកេណៈទូសៅ

ចាប់ សីព
ថ ី សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា ត្រមូវឱ្យអាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិម្គនភាររិចច

អនុ វ ត្ថ មុ ខ ងារសវនរមម នផធនរៅរបស់ រា ជរោឌភិ បាល នធ្វើ សវនរមម នលើ រិ ចច ប ញ្ជីកា រ

ននយយ រ

នី

របព័នរន រប់ ររង ការរត្ួត្ពិនិត្យរិ ចរច បត្ិ បត្ថិការ និ ងរមមវ ិធ្ី របស់បណា
ថ ររសួងស្គទប័ ន ភាបរ់ ងារ អាជាញធ្រ
ធ្នាមររជាត្ិ ស្គទប័ នហិរញ្ដ វត្ទុរដឌ និ ងស្គទប័នហិរញ្ដវត្ទុចរមុះឯរជន សហររសស្គធ្លរ
ស្គធ្លរ

ៈ ររឹ ះស្គទន

ៈ រដឌបាលរាជធ្លនី នខត្ថ រដឌបាលមូ លោឌន អបរនៅ ៉ការ អបរផាត្់ផាង់ទាំនិញ និងនសវារមមចាំនពាះ

រាជរោឌភិ បាលាមរិ ចចសនយ
វត្ទុបផ្នទមនលើ ទុន ផ្កធល់

និ ង ឥ

និ ងបណា
ថ អងាការនផសងៗនទៀត្ផ្ដលរាជរោឌភិ បាលបានផថល់ជាំនួយហិរញ្ដ
ទន

រួមម្គនទាំ ងការនលើ រផ្លងពននអាររររប់ របនភទ

សមផទននផសងៗនទៀត្នៅអងា ការផ្ដលមិ នរររបារ់ ចាំន

រពមទាំ ង

ញ និងសហររសវ ិនិ នោរឯរជន។

នរៅពី ការងារខាងនលើននះ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ម្គនភាររិ ចចនធ្វើសវនរមមបញ្ហ
ជ រ់ នលើនសចរថី

រពាងចាប់ សីព
ថ ី ការទូ ទត្់ែវ ិកាទូ នៅរបស់រដឌសរម្គប់ ការររប់ររងរបចាាំឆ្បាំនីមួយៗ និ ងនធ្វើរបាយការ

៍

សវនរមមជូននៅរដឌសភា រពឹទនសភានោយផ្កធល់ និងនផញើជូននៅរាជរោឌភិបាល នដើមផីរជាបជាព័ ត្៌ម្គន
រពមទាំងផសពវផាយនូវលទនផលសវនរមមផ្ដលចាាំបាច់ ។
១.២. ការអនលវតត និងក្ដនកំណត់សវនកម្ម

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ បានអនុ វត្ថភាររិ ចនច ធ្វើសវនរមមនៅាមបណា
ថ ររសួងស្គទប័ន រដឌបាល

រាជធ្លនី នខត្ថ រដឌបាលមូលោឌន សហររសស្គធ្លរ

ៈ រនរម្គង និងសមផទនវ ិនិនោរនផសងៗ ជា

ិ ទូ នៅរបស់ រ ដឌ សរម្គប់ ការ
ពិ នសសរឺ ការនធ្វើសវនរមមបញ្ហ
ជ រ់នលើនសចរថីរពាងចាប់សីព
ថ ីការទូ ទត្់ែវកា
ររប់ ររងឆ្បាំនីមួយៗស្សបាមចាប់ សីព
ថ ី សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា។
២០១៥ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ បាននធ្វើសវនរមម និ ងនរៀបចាំ របាយការ
សាំខាន់ ៗមួ យចាំនួនរបុងរបាយការ
ការ

សរម្គប់ការ ិយបរ ិនចេទ

៍ សរុបចាំ នួន៦២ ផ្ដលខលឹមស្គរ

៍ ទាំ ង ននាមះរត្ូវបានដរស្សង់ មរបងាាញរបុងចាំ

៍ សរម្គប់ផសពវផាយជាស្គធ្លរ

ៈននះ។

4

ុ ចទី ៣ ននរបាយ

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ នធ្វើសវនរមម នោយអនុ នោមាមសឋង់ោរសវនរមមស្គធ្លរ

រពះរាជាណាចរររមពុជា ផ្ដលត្រមូវឱ្យម្គនការនរៀបចាំ ផ្ផនការ

ៈនន

និងអនុវត្ថការងារសវនរមមនោយផ្ផអរ

នលើមូលោឌនននការរត្ួត្ពិ និត្យវាយត្នមលនលើរបព័ននរត្ួត្ពិ និត្យនផធរុង
ប

ការររប់ររងហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈ

ការអនុ នោមាមបទបផញ្ដ ត្ិ ថ និ ងរិ ចចរបត្ិ បត្ថិការការងាររបស់ររសួងស្គទប័ ន អងាភាពពារ់ព័ននាម
ន នាម
រពមទាំងការនធ្វើនត្សឋនលើឯរស្គរនផសងៗ

នដើមផីទទួលបានភសឋាងសវនរមម
សមស្សបសរម្គប់ នធ្វើនសចរថី
ុ

សនបិោឌន និ ងផឋល់អនុ ស្គសន៍ផ្រលមអដល់អងាភាពរងសវនរមមទាំងននាមះ។
១.៣. សោលបំណងននការផសពវផាយ
ការផសពវ ផាយរបាយការ

៍ សវនរមមជាស្គធ្លរ

ៈ ម្គននរលបាំ

ងចូ លរួម ចាំ ផ្

ជាមួ យស្គទប័ននី ត្ិបផញ្ដត្ិ ឋ និ ងនី ត្ិរបត្ិបត្ឋិ នដើ មផីពរងឹងការររប់ររងហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

រ

ៈ និ ងរិចរច បត្ិ

បត្ិកា
ថ រការងាររបស់ររសួងស្គទប័ន រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូ លោឌន និងអងាភាពពារ់ ព័នននាមនាម
ាមរយៈការចងអុលបងាាញនូ វចាំ
ចាំ

ុ ចខវះខាត្របុងការអនុ វត្ឋរនលងមរ និ ងផថល់អនុ ស្គសន៍ ផ្រលមអនលើ

ុ ចខវះខាត្ទាំងននាមះ សាំនៅនធ្វើឱ្យការររប់ ររងកាន់ ផ្ត្របនសើរនទផើង។

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ មិន ទទួ លខុ សរត្ូវអាំ ពីផលប៉ ះពាល់ណាមួ យចាំ នពាះររសួងស្គទប័ន

រដឌបាលរាជធ្លនី នខត្ថ រដឌបាលមូ លោឌន ររុមហ៊ុន សហររស ឬបុរាលពារ់ព័នននាមនាម របុងររ
ម្គនត្ត្ី យជនទាំងឡាយណាយរខលឹមស្គររបុងរបាយការ
ស្ស្គយ ឬនរបើរបាស់ខុសនរលនៅ។

៍ ផសពវផាយជាស្គធ្លរ

ី ផ្ដល

ៈននះនៅនធ្វើការបរ

២. ការរគ្ប់រគ្ងថវិកា

២.១. ម្ូលដ្ឋឋនគ្តិយត
ល តននការអនលវតតថវិកា
រិ ចដ
ច ាំ ន

ើ រការននែវ ិកាឆ្បាំ២០១៥

រត្ូវបានរបរពឹ ត្នឋ ៅនោយផ្ផអរនលើមូលោឌនចាប់

លិខិត្បទោឌនរត្ិ យុត្ឋមួយចាំ នួន ផ្ដលម្គនជាអាទិ៍ ៖


និ ង

ចាប់ សីព
ឋ ី សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា របកាសឱ្យនរបើ នោយរពះរាជររមនលខ
ជស/ររម/០៣០០/១០ ចុ ះនែៃទី០៣ ផ្ខមី នាម ឆ្បាំ២០០០



ចាប់ សីព
ឋ ី របព័ននហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈ របកាសឱ្យនរបើ នោយរពះរាជររម នលខនស/ររម/

០៥០៨/០១៦ ចុ ះនែៃទី១៣ ផ្ខឧសភា ឆ្បាំ២០០៨




ចាប់ សី ព
ថ ី ហិរ ញ្ដ វ ត្ទុសរម្គប់ ការររប់ ររងឆ្បាំ២០១៥ របកាសឱ្យនរបើ នោយរពះរាជររម
នលខនស/ររម/ ១២១៤/០២៦ ចុ ះនែៃទី១៨ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៤
ចាប់ សី ព
ឋ ី របបហិ រ ញ្ដ វត្ទុ

និ ងការររប់ ររងរទពយសមផត្ឋិរបស់ រ ដឌ បាលាជបរ់ នរកាមជាត្ិ

របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខ នស/ររម/០៦១១/០១១ ចុះនែៃទី១៧ ផ្ខមិ ែុនាម ឆ្បាំ
២០១១


ចាប់ សីព
ឋ ី ការររប់ ររងរដឌបាល

ុាំសងាាត្់ របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររម នលខជស/

ររម/០៣០១/១៥ ចុ ះនែៃទី១៩ ផ្ខមី នាម ឆ្បាំ២០០១


អនុររឹត្យនលខ៨២ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី១៦ ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ១៩៩៥ សឋីពីបទបញ្ហ
ជ ទូ នៅនន
រ



ននយយស្គធ្លរ

ៈ

អនុររឹត្យនលខ៤៨៨ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី១៦ ផ្ខត្ុោ ឆ្បាំ២០១៣ សឋីពីការនរៀបចាំ និ ង
ការរបរពឹត្ថនៅននររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដវត្ទុ។
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២.២. កិចចរបតិបតដិការថវិកា
រិ ចរច បត្ិ បត្ឋិការែវ ិកាឆ្បាំ២០១៥ រត្ូវបាននរៀបចាំ នឡើងនោយផ្ផអរាមលទនផលននការអនុវត្ឋ

ចាំ

ូ លចាំណាយាមរយៈរត្នាមររជាត្ិ រត្នាមរររាជធ្លនី នខត្ថ និ ងលទនផលននការអនុវត្ឋរនរម្គងវ ិនិ

នោរស្គធ្លរ

ៈនោយហិរញ្ដ បផទននរៅរបនទសផ្ដលអនុ វត្ឋនរៅរត្នាមររជាត្ិ ដូ ចម្គនបងាាញរបុង

ារាងខាងនរកាម ៖

រ/ រិចរច បត្ិបត្ថិការែវ ិកាាជបរ់ជាត្ិ

ឯរា : ោននរៀល

២០១៥

បរ ិោយ
I. សរុបចាំ

ចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ

អនុវត្ឋ

ភាររយ

1

2

3 = (2/1)

ូល

១៥ ១៣៥ ២៣០,០

១៦ ២២៩ ២០៣,៨

១០៧,២%

-ចាំ

ូ លចរនឋ

១១ ០១៤ ៦៤៤,០

១២ ២៤៥ ៦៣៩,១

១១១.២%

-ចាំ

ូ លមូលធ្នរបុងរបនទស

១៣៣ ៥៨៦,០

១២១ ៣៨៣,១

៩០,៩%

៣០០ ០០០,០

១៤១ ៧៧៦,៣

៤៧,៣%

៣ ៦៨៧ ០០០,០

៣ ៧២០ ៤០៥,៣

១០០,៩%

១៥ ០៣៥ ២២៩,០

១៤ ៦៦០ ១៤៧,១

៩៧,៥%

-ចាំណាយចរនឋ

៩ ២៧៥ ១៦១,០

៩ ០៦៦ ៨០៤,៨

៩៧,៨%

-ចាំណាយមូលធ្ន

២ ០៧៣ ០៦៨,០

១ ៨៧២ ៩៣៧,០

៩០,៣%

-ចាំណាយមូលធ្ននោយហិរញ្ដ បផទននរៅរបនទស

៣ ៦៨៧ ០០០,០

៣ ៧២០ ៤០៥,៣

១០០,៩%

-ចាំ
-ចាំ

ូ លមូលនិធ្ិរទរទង់ែវ ិកា
ូ លមូលធ្ននោយហិរញ្ដបផទននរៅរបនទស

II. សរុបចាំណាយ

ខ-រិចរច បត្ិបត្ឋិការែវ ិការដឌបាលាជបរ់នរកាមជាត្ិ

ខ១/រិចរច បត្ិបត្ថិការែវ ិការបស់រដឌបាលរាជធ្លនី នខត្ថ

បរ ិោយ

ចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ
1

I. សរុបចាំ

-ចាំ

ចាំ

អនុវត្ឋ

ភាររយ

2

3 = (2/1)

ូ លែវ ិកា

៧៥៣ ៩៤០,០

ូ លស្គរនពើពនន

៦៣២ ៣០០,០

៧៦១ ៣៧២,៣

៩៣ ២៤១,០

៩៣ ២៤១,០

ូ លចរនឋ

ចាំ

២០១៥
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៦៦០ ៦៩៩,០

ូ លមិនផ្មនស្គរនពើពនន

២៨ ៣៩៩,០

-ឧបត្ទមភពីែវ ិកាាជបរ់ជាត្ិ

II. សរុបចាំណាយែវ ិកា

៧៥៣ ៩៤០,០

-ចាំណាយចរនឋ

៦២១ ០៧៩,០

-ចាំណាយមូលធ្ន

១៣២ ៨៦១,០
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៨៩៥ ៦៨០,១

១១៨,៨%

៨០២ ៤៣៩,១

១២១,៥%

៤១ ០៦៦,៨

១៤៤,៦%

៨៩៥ ៦៧៥,៨

៧០៣ ៩៤០,៨
១៩១ ៧៣៥,០

១២០,៤%

១០០,០%

១១៨,៨%

១១៣,៣%

១៤៤,៣%

ខ២/រិចរច បត្ិបត្ថិការែវ ិការបស់រដឌបាលររុង ស្សុរ

បរ ិោយ

ចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ
1

I. សរុបចាំ

-ចាំ

-ចាំ

ូ លែវ ិកា

ូ លចរនថ (មិនផ្មនស្គរនពើពនន)

II. សរុបចាំណាយែវ ិកា
-ចាំណាយចរនឋ

-ចាំ

៧៧ ៧០១,០

៧៧ ៣៣៨,០

៩៩,៥%

៨១ ៣០២,០

៩៧ ៨៦៥,៨

១២០,៤%

ចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ

ូ លែវ ិកា

ូ លមិនផ្មនស្គរនពើពនន

-ចាំណាយសងាាត្់ចាំ
-ចាំណាយ

ុាំ

៩៧ ៨៦៥,៨

ុ ះរាជធ្លនី

១២០,៤%

ឯរា : ោននរៀល

2

3 = (2/1)

២៧១ ៩៥៤,០០

៣៧៥ ០៥៤,៦៣

១៣៧,៩%

២៧១ ៩៥៤,០០

២៧១ ៩៥៤,០០

១០០,០%

០

៩២ ២១៩,៨៤

២៧១ ៩៥៤,០០

២៩៤ ៣០៦,៦៥

២១ ៣២១,៩៧

២៣ ៣៥៣,៥៥

១៨ ០៧៧,៥៣

ុ ះររុង

២០១៥

៦៦៨,២%

ភាររយ

-អត្ិនររឆ្បាំ២០១៤
-ចាំណាយសងាាត្់ចាំ

២៤ ០៦១,៥

អនុវត្ឋ

០

ូ លឧបត្ទមភពីែវ ិកាជាត្ិ

II. សរុបចាំណាយែវ ិកា

3 = (2/1)
១២៤,៧%

1
-ចាំ

2

ុាំ សងាាត្់

បរ ិោយ
I. សរុបចាំ

ភាររយ

១០១ ៣៩៩,៥

៨១ ៣០២,០

ខ៣/រិចរច បត្ិបត្ថិការែវ ិការបស់រដឌបាល

អនុវត្ឋ

៨១ ៣០២,០
៣ ៦០១,០

ូ លឧបត្ទមភពីែវ ិកាាជបរ់ជាត្ិ

២០១៥

ឯរា : ោននរៀល

២៣២ ៥៥៤,៥០

១០ ៨៨០,៧៩

១០៨,២%

១៨ ៦៥៩,១៣

១០៣,២%

២៥២ ២៩៣,៩៧

១០៨,៥%

១០៩,៥%

៣. លទធផលសវនកម្ម
៣.១. ការរគ្ប់រគ្ងថវិកាថាាក់ជាតិ
៣.១.១.

ការនលើរផ្លងរបារ់ពិន័យដល់ររុមហ៊ន
ុ សហររសយឺត្ោ៉ វចុះបញ្ជព
ី នន
នដើមផីររប់ររងអបរជាប់ ពនន

រទរទង់ែវ ិកាជាត្ិ

និ ងរបមូ លពននពីការនធ្វើអាជី វរមមររប់ របនភទសរម្គប់

រដឌសភាបានអនុ ម័ត្ចាប់ សីព
ថ ីស្គរនពើពននផ្ដលរបកាសឱ្យនរបើ នោយរពះ

រាជររមនលខ នស/ររម/០២៩៧/០៣ ចុ ះនែៃទី២៤ ផ្ខរុ មភៈ ឆ្បាំ១៩៩៧។ រត្ង់ ម្គរា១២៨នន
ចាប់ននះបានចាត្់ ទុរការចាប់ នផថើមអាជី វរមមនោយមិ នបានចុ ះបញ្ជីនៅរដឌបាលស្គរនពើ ពននាជ
ជាអាំ នពើរាង
ាំ សធះការអនុ វត្ថបទបផញ្ដ ត្ិស
ថ ីព
ថ ី ពននោរ និ ងរត្ង់ ម្គរា១៣០ននចាប់ននះ ពននបផ្នទម
រត្ូវអនុវត្ថចាំនពាះបទនលមើសបទបផញ្ដត្ិ ស
ថ ីព
ថ ីពននោរ។ ាមការពិនិត្យរបាយការ
ការងារចុ ះបញ្ជីឆ្បាំ២០១៥ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ ររុមហ៊ុនបានមរចុ ះបញ្ជី

ម្គនចាំ នួន៤ ២២៧ ររុមហ៊ុន នហើយម្គនររុមហ៊ុនរត្ូវរងនូ វនទសទ
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៍ របស់ររុម

ឍ (ពននបផ្នទមការរបារ់)។

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើ ញាជ

អរា នាមយរោឌនពនន ោរមិ នបានពិ ន័យររុម ហ៊ុ ន

មួ យចាំនួនផ្ដលបានមរចុ ះបញ្ជីយឺត្ោ៉ វមិ នទន់ នពលនវោាមចាប់ រាំ

ត្់ ។

ការខរខានរបុងការអនុ វត្ថការពិ ន័យអាចនាមាំឱ្យបាត្់បង់ របារ់ពនន ឬការអនុ វត្ថរបប

ននការបង់ពននមិនម្គនត្ម្គលភាព។ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដវត្ទុរួ រផ្

នាមាំអងាភាពរបត្ិបត្ថិ

ខាងនលើអនុ វត្ថមុខងាររបស់ខួនឱ្យបានសមស្សបាមលិ
ល
ខិត្បទោឌនខាងនលើ។
នឆលើយត្បនឹ ងបញ្ហ
ា ននះ ររសួ ង នសដឌ រិចច

និ ង ហិ រញ្ដ វត្ទុ សូ មឯរភាព និ ង សូ ម

បញ្ហ
ជ រ់ បផ្នទមាជ បចចុបផនបម្គនយនថការជាំ រញ
ុ អបរជាប់ ពននឱ្យមរចុ ះបញ្ជីពននោរនោយសម័ររចិ ត្ថ
និ ងនស្គមះរត្ង់បានររប់ៗរប បានត្រមូវឱ្យម្គនការអនុ នររះនូ វការផ្ករពិន័យមួយចាំ នួនត្ូច

ផ្ដលជាឧបសរាដល់ការចុះបញ្ជីពននោរ។ ែមីៗននះ អរានាមយរោឌនពននោរបាននិងរាំពុងនរៀបចាំ
នសចរថីរពាងអនុររឹត្យ និងរបកាសសថីពីការនលើរទឹរចិ ត្ព
ថ ននោរចាំ នពាះការចុះបញ្ជីនោយសម័ររ
ចិ ត្រថ បស់អបរជាប់ ពននបផ្នទមនទៀត្ នដើមផីចលនាមឱ្យអបរជាប់ ពននមរចុ ះបញ្ជីបង់ពនននោយសម័ររ
ចិ ត្ឱ្
ថ យបាននរចើន និងររប់សហររសរបុងនរលបាំ

ងរបមូ លរបារ់ពននឱ្យបានជាអត្ិ បរម្គ។

បផ្នទមពី ននះនទៀត្ នៅរបុងឆ្បាំ២០១៤-២០១៥ អរានាមយរោឌនពននោរបានបនងាើត្របព័ននចុះបញ្ជី

ាម Online និ ងនោយនរបើ របាស់រុាំពយូទ័ រ នហើយបានជាំ រញ
ុ នលើរទឹ រចិ ត្អ
ថ បរជាប់ ពននឱ្យមរចុ ះ
បញ្ជី រឺ ពុាំបានោរ់ នទស ឬពិ ន័យអវីនទ។
៣.១.២.

របារ់ររ់នៅសល់រយៈនពលយូរពុាំទន់បានជរមះបញ្ជី
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញរបកាសសថីពីនិមុត្ិ ធ្ល
ថ នាមនោយបញ្ហ
ជ រ់ាជ

រដឌបាលរយអាចត្រមូវឱ្យត្មាល់នូវនិ មុត្ិ ធ្ល
ថ នាម នដើមផីធ្លនាមនូ វការបង់ ពនន និ ងអាររ នដើមផីធ្លនាម
ាជរបត្ិ នវទន៍ ររ និ ងភារីទទួ លខុ សរត្ូវនផសងៗនទៀត្បាំ នពញនូ វកាត្ពវរិចចាមនី ត្ិវ ិធ្ីរយ ឬ
ការអនុ វត្ថចាប់ នផសងៗនទៀត្ និ ងរដឌបាលរយរត្ូវនោះបនធុរនិមុត្ិ ធ្ល
ថ នាមឱ្យបានឆ្ប់ ាមផ្ដល
អាចនធ្វើនៅបាន នរកាយនពលផ្ដលមង្ក្នីរ
ថ យម្គនសមត្ទរិចព
ច ិនិត្យន

ើញាជ កាត្ពវរិចចនាមនាម

នននិ មុត្ិ ធ្ល
ថ នាមរត្ូវបានបាំ នពញរួចរាល់ រាប់ បញ្ូជ លទាំងការបង់ពនន និ ងអាររ។
ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

និ ងរោឌរររមពុជាម្គននៅសល់របារ់ ររ់ នៅរបុងរ

ើញាជ អរានាមយរោឌនរយ

នី របារ់ នរៀល

និ ងរ

នី របារ់ ដុោលរ

ផ្ដលម្គនរយៈនពលយូរពុាំទន់ បានជរមះបញ្ជីនៅនទផើយរិ ត្រត្ឹមនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥។

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបានឯរភាព និងបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ការត្មាល់និមុត្ិធ្ល
ថ នាម

រត្ូវបាននរើ ត្នទផើងជារបចាាំ នហើយការនោះបនធុររ៏ រត្ូវបាននធ្វើជារបចាាំាមរបកាសសថីពីនិមុត្ិ ថ
ធ្លនាម ចាំ នពាះររ

ី ខលះ និ មុត្ិ ធ្ល
ថ នាមរត្ូវបានររាទុរយូរនៅាមលរខណខ

ឍ នននិមុត្ិ ធ្ល
ថ នាមផ្ដល

ិ របុងរយៈនពលខលីនទ ដូ ច ជា ការត្មា ល់នដើ មផីរបរបធ្ុ ររិ ចចនជើ ង ស្គររយ
មិ នត្រមូវ ឱ្យដរវ ញ
របត្ិ ប ត្ថិការភណា
ឍ រររយម្គនផ្ដនរាំ
របត្ិ បត្ថិររផ្ផសៃត្ជានដើ
ម
ួ

និ ងររ

ត្់ រាប់ បញ្ូច លទាំ ងអររលរ់ ទាំនិញ រួចពនន និ ង ជា

ី ខលះនទៀត្
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និមុត្ិ ធ្ល
ថ នាមរត្ូវបានររាទុរយូរនោយស្គរ

ម្គចស់មិនចូ លខលួនមរនោះបនធុរ។ ររ

ី ដូ ចននះរ៏មិនអាចនោះស្ស្គយរយៈនពលខលីបានផ្ដរ

រឺ រត្ូ វ ការនពលនវោនដើ មផីស្ស្គវរជាវររម្គចស់ ម រនោះបនធុ រ នហើ យ ររ
សនរមចពីត្ុោការនទៀត្ផង។
៣.១.៣.

ី ខលះរត្ូ វ ម្គនដី កា

ត្នមលមូលោឌនសរម្គប់បង់ពនននាមច
ាំ ូលនលើរែយនថទាំននើប

រាជរោឌភិ បាលបាននចញអនុ ររឹ ត្យសឋីពីការត្នមលើងទី ចាត្់ ការរយ និ ងរោឌររ...ឲ្យ

នៅជាអរានាមយរោឌនរយ និ ងរោឌរររមពុជា របុងននាមះម្គនត្ួ នាមទី និ ងភាររិចរ
ច ុងការស្ស្គវរជាវ
ប
និ ងផ្រសរមួលជារបចាាំនូវបញ្ជីត្ នមលរិត្ពនន អារររយសរម្គប់ ពិចារណានលើ ទាំនិញនាមាំ នចញ
នាមាំចូល ត្នមលរប
ូ ិ យប័

ត អរាបថូររបារ់ ឱ្យបានសមស្សបាមភាពជារ់ ផ្សថងសរម្គប់ ជាមូ ល

ោឌនពិ ចារណា និ ងសនរមចចិ ត្រ
ថ ុងការអនុ
ប
វត្ថការងាររបស់អងាភាពរយ និ ងរោឌររមូ លោឌន។
ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញរបកាសសថីពីការបនងាើត្ និងរិចដ
ច ាំ ន

ើរ

ការអងាភាពររប់ ររងត្នមលចមលងការននទាំនិញនាមាំចូល និ ងលិខិត្សថីពីការផ្រសរមួលជាបនណា
ថ ះ
អាសនបនូវារាងត្នមលចមលងការសរម្គប់ ជាមូ លោឌនពិ ចារណានលើរែយនថនាមាំចូលរបនភទនរបើ រច
ួ

នោយរត្ូវោរ់ឱ្យអនុ វត្ថចាំនពាះទាំ និញផ្ដលផធុរចូ លមនធ្យបាយដឹ រជញ្ូជ ននៅឯបរនទស នដើមផី
នាមាំចូលមររពះរាជាណាចរររមពុជាចាប់ ពីនែៃទី០១ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៥។
ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមម ជាត្ិ សនងាត្ ន

ើ ញាជ ការរបកាសត្នមល

មូ លោឌនរិ ត្ ពនន នលើ ការនាមាំ ចូ លរែយនថ នស៊ រ ទ
ី ាំ ននើ បមួ យចាំ នួ ន ម្គនដូ ច ជា LAMBORGHINI
HURACAN MCLAREN P1, ROLLS ROYCE នៅម្គនលរខណ

ររសួងនសដឌរិចច

ផ្មននោយនហត្ុ ាជ

និ ងហិរញ្ដ វត្ទុបានបាំ ភឺ លាជ អាចម្គនររ

ទាំ និញរបនភទននះ

នហើយនាមាំចូលសរម្គប់បនរមើ ឱ្យការាាំងពិព័
ាជរាំ ពុងផ្សវងររទី ផារ និងពុាំ ទន់ ម្គនលរខណ
៣.១.៤.

ៈមិ នទន់ បានសមស្សបនៅនទផើយ។

ី មួ យចាំនួនត្ូ ចដូ ចននះ

ជារួមរបុងដាំ ណារ់ កាលននះម្គនបរម្គ
ិ

ត្ិ ចត្ូ ច

៌ ការនបើ របងាាញស្គរលផងប៉ុ នណាតះ ម្គនន័ យ
ៈពា

ិ ជជរមមមួយនពញនលញនៅនទផើយ។

នជើងស្គររយហួសសុពលភាពយរមរបាំនពញផ្បបបទរយ

ររសួងនសដឌ រិចច និ ង ហិ រ ញ្ដ វ ត្ទុ បាននចញរបកាសសថីពីការបនងាើត្ និ ងរិចចដាំន

ើរ

ការនជើងស្គររយ នោយបានបញ្ហ
ជ រ់ ាជ បុរាលផ្ដលម្គននីត្ិសមផទ នដើមផីបាំពញផ្បបបទ

រយបាន ម្គនដូចជា អបរនាមាំចូល អបរនាមាំនចញ ម្គចស់ទាំនិញ ឬត្ាំ ណាងម្គនការអនុ ញ្ហដត្អាច

នធ្វើការបាំ នពញផ្បបបទរយផ្ត្នលើទាំនិញសរម្គប់ អាជី វរមមរបស់ ខួ លនផ្កធល់ និងជាបុ រាលទាំង
ទាយណាផ្ដលទទួ លបានការអនុ ញ្ហដត្ជានជើ ងស្គររយម្គនលរខណ
ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ។

អាជាញប័

ត នជើងស្គររយរត្ូវរាំ

ផ្ដលនជើ ងស្គរននាមះរត្ូវបានអនុ ញ្ហដត្ឱ្យនធ្វើរបត្ិបត្ថិការ
នាមនាមរបស់នជើ ងស្គររយ អាជាញប័

និ ង លរខណខ

ត្់ នៅការ ិោល័យរយ
ឍ ចាាំ បាច់ ជាកាត្ពវរិចច

ត ននះរត្ូវផថល់ជូនសរម្គប់ រយៈនពលពីរ(២)ឆ្បាំ។

ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ចាំ នួន០៤ ហួសសុពលភាពរាំ

ៈសមផត្ថិ ររប់ ររន់ ពី

ើញាជ ររុមហ៊ុននជើ ងស្គរ

ត្់ ប៉ុផ្នថបានអនុ ញ្ហដត្ឱ្យមរនសបើសុាំបាំនពញផ្បបបទនាមាំទាំនិញ

ចូ លរបុងរពះរាជាណាចរររមពុជា។

9

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបានឯរភាពាជ អាចម្គនររ

ននះផ្មននោយនហត្ុ ាជ

ី មួ យចាំនួនត្ូចដូ ច

ននះជាការអនុនររះរយៈនពលខលីប៉ុនណាតះនដើ មផីទុរឱ្កាសឱ្យនជើ ង

ស្គររយខលះផ្ដលបានត្មាល់និមុត្ិ ធ្ល
ថ នាមអាជី វរមម

និ ងម្គនអត្ថសញ្ហដ

ចាស់ោស់អាច

បនថការងាររបស់ខួន
ល
នជៀសវាងការរាាំងសធះដល់លាំហូរទាំ និញរបស់វ ិនិ នោរិន អាជី វរររត្ឹ ម
រត្ូវផ្ដលជាអត្ិែិជនរបស់នជើងស្គរទាំងននាមះ។
៣.១.៥.

ភាពយឺត្ោ៉ វរបងការបង់
ចាំ
ុ

ូ លពីការជួលទីាង
ាំ

នដើមផីជាំរញ
ុ ដល់ររសួងស្គទប័ នឱ្យនធ្វើការបង់ចូលចាំ

ូ លផ្ដលរបមូ លបានបង់ ចូល

ែវ ិការដឌឱ្យបានទន់ នពលនវោ និ ងរត្ឹ មរត្ូវនៅាមការ ិយបរ ិនចេទននឆ្បាំែវ ិកា រាជរោឌភិ បាល
បាននចញនូវអនុររឹ ត្យនលខ៨២ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី១៦ ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ១៩៩៦ រត្ង់ ម្គរា១០៦
បានផ្ចងាជ ចាំ

ូ លរត្ូវបានរិត្ចូ លរបុងែវ ិកាននឆ្បាំ ផ្ដលរបុងអាំ ឡុងននាមះចាំ

រត្ូវបានរបមូ លនោយរ

ននយយររស្គធ្លរ

ៈ និ ងរបកាសផ្

ូ លទាំងននះ

នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុ ះ

នែៃទី១៣ ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ២០១៥ របស់ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ សថីពីការបិទបញ្ជីចាំ
ចាំ ណាយ និ ងនធ្វើរបាយការ
ចាំ

អាណាប័ររមនសិទិ ដ
ន រចាំ

ូ លចាំ ណាយែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិ ឆ្បាំ២០១៥ រត្ង់

៍ បូរសរុបអនុវត្ថចាំ

ូ លែវ ិកាទាំងអស់ នទះសទិត្របុងរបនភទចាំ

ុ ចទីI.រ បានផ្ចងាជ “ចាំ

ូល

ូ លយរនៅចាំ ណាយ

ូ លណារ៏ នោយ

ឬមួ យពនយរនពលបង់ ចូលែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិ

នដើមផីទុរនរបើរបាស់ជាផលរបនោជន៍ណាមួ យបាននឡើយ...”។
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន
ភាពយឺត្ោ៉ វរបុងការបង់ចាំ

ើញាជ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវ ិចិ រត្សិលផៈនៅម្គន

ូ លពី នែលឈួបលជួ លទីាាំងរបុងឆ្បាំ២០១៤ មួ យចាំនួនចូ លែវ ិការដឌ។

អាស្ស័យនហត្ុ ននះ

ររសួងវបផធ្ម៌

ជួ លទី ាាំងចូ លែវ ិការដឌឱ្យបានទន់ នពលនវោ។

និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈរួ រនធ្វើការបង់ចាំ

ូ លពីការ

នឆលើយត្បនឹ ងការនលើរនឡើងរបស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវ ិចិ រត្

សិលផៈសូមនធ្វើការបញ្ហ
ជ រ់ាជ ចាំ នពាះនរាងមនហាស្សបនខត្ថរាំពង់ ចាម បនាមធប់ មរបានទូ ទត្់រច
ួ
ប័

ត បង់ របារ់នលខ/RefNO FJB1501300000103 កាលបរ ិនចេទនែៃទី១៣-០១-២០១៥ (បង់ ឆ្បាំ

២០១៥)។
៣.១.៦.
ចាំ

ការដររបារ់រងាវន់២០%យរនៅចាំណាយនដើមផីពរងឹងយនថការរបមូលចាំ

ូល

របុងយនថការពរងឹ ងការផ្បងផ្ចររបារ់ រងាវន់ នលើរទឹ រចិត្ថជូនដល់មង្ក្នី ព
ថ ី ការរបមូល

ូ លឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព និងត្ម្គលភាព

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញ

របកាសរួមនលខ៩៨៨ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី២៨ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១២ រត្ង់របការ៦ ចាំ

ុ ចរ បាន

ផ្ចងាជ ការនបើរផថល់របារ់រងាវន់ជូនមង្ក្នី រា
ថ ជការននររសួងវបផធ្ម៌ និងវ ិចិ រត្សិលផៈ រត្ូវអនុ

ិ ិ រត្សិ លផៈ នោយឈរនលើ នរល
នោមាមការសនរមចរបស់ រដឌមង្ក្នី ថររសួ ងវបផធ្ម៌ និ ងវច
ការ

៍ សមធ្ម៌ និងផ្ផអរាមរុ

សមផត្ថិការងារ។
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អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន
នលើរទឹ រចិត្២
ថ ០% យរនៅចាំ ណាយនលើដាំន

ើញាជ នាមយរោឌនស្គរមនធីរ បានដររបារ់ រងាវន់
ើ រការរដឌបាល ពរងឹ ងយនថការរបមូ លចាំ

និ ងនោះស្ស្គយការងារសងាមពុាំ ទន់ បានស្សបាមនរលការ

ូល

៍ ចាំ ណាយសរម្គប់ របារ់ រងាវន់

នលើរទឹ រចិត្ថនៅនឡើយ។

អាស្ស័យនហត្ុ ននះ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវ ិចិ រត្សិលផៈរួ រនធ្វើការផ្

នាមាំដល់នាមយរ

ោឌនស្គរមនធីរជាត្ិ រត្ូវនធ្វើការចាំ ណាយរបារ់ រងាវន់ នលើ រទឹ រចិ ត្ថឱ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ និ ងស្សបនៅ
ាមរបកាសរួមខាងនលើ។

នឆលើយត្បនឹ ងការនលើរនឡើងរបស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ររសួងវបផធ្ម៌ និ ងវ ិចិរត្

សិលផៈសូមបញ្ហ
ជ រ់ ាជៈ
១. របារ់ រងាវន់ចាំនួន២៩%ននចាំ

ូ លសរុបនៅស្គរមនធីរជាត្ិ ររសួងវបផធ្ម៌ និង

វ ិចិ រត្សិលផៈបាននធ្វើការផ្បងផ្ចរចាំ នួន៧០%ជូនមរនាមយរោឌនស្គរមនធីរ នដើមផីនបើ រជារបារ់
រងាវន់ ដល់មង្ក្នី រា
ថ ជការររប់លាំោប់ ាជបរ់នៅស្គរមនធីរជាត្ិ។

ចាំ ផ្

ររបារ់រងាវន់៧០%

ផ្ដល

ស្គរមនធីរជាត្ិរមពុជាទទួ លបានននះ នាមយរោឌនស្គរមនធីរបាននធ្វើការផ្បងផ្ចរជាពី របនថនទៀត្
រឺ ៨ ០%សរម្គប់ នបើ រ ជារបារ់ រ ងាវន់ ជូ ន មង្ក្នី ថ រា ជការ មង្ក្នី ថ រិចច សនយ និ ងពលររនសរ រី បចាាំ
ស្គរមនធីរជាត្ិ និង២០%សរម្គប់ ពរងឹងយនថការរបមូ លចាំ
របារ់ នរៅបញ្ជីែវ ិការដឌរបារ់ រងាវន់មួយចាំ នួនននះ
ចាំ នួន២០% ពី ចាំផ្

ូ ល។ ដូ នចបះ ការលនមអៀងស្គច់

រឺជាែវ ិកាផ្ដលនាមយរោឌនបានផ្បងផ្ចរ

ររបស់ ខួ លនសរម្គប់ ព រងឹ ងយនថការរបមូ លចាំ

ស្គរមនធីរជាត្ិ នរបើ របាស់រុងទិ
ប
សនៅពរងឹងយនថការរបមូ លចាំ
 នរៀបចាំ សណា
ថ ប់ ធ្លបប់ ទូនៅរបុងបរ ិនវ

ិ ២០%ននះ
ូ ល។ ែវកា

ូ ល ដូ ចត្នៅ៖

និ ងជុាំ វ ិញស្គរមនធីរជាត្ិ

 ផ្រលមអស្គលរសញ្ហដនផសងៗរបុងផ្ែវពិព័រ

៍

 ផ្ែទាំអររខាបត្ត្ូ ច

 ជួ សជុ លទឹ រ នភលើង និ ងផ្កលស់បូរអាំ
ថ ពូល និ ងបរ ិកាខណរអរាីសនី ផ្ដលផ្ត្ងខូ ចជារបចាាំ
 ផ្ែទាំសួន និងការផាត្់ផាង់សម្គភរសរម្គប់ កាត្់នមម កាត្់ របង និ ងផ្មរនឈើ

 ឧបត្ទមភដល់មង្ក្នី ោ
ថ មរបចាាំការនពលនែៃរត្ង់ ពីនម្គ៉ ង១១ និ ង៣០នាមទី ដល់នម្គ៉ ង
១៣ និង៣០នាមទី
 ឧបត្ទមភដល់ រ ម្គលាំងនររបាលមូ លោឌន

និ ងនររបាលនទសចរ

របចាាំការ នដើមផីររាសុវត្ទិភាពជូននភញៀវនទសចរ
យនថនទសចរ

៍ ឈរនជើ ង

៍ និ ងនរៀបចាំ សណា
ថ ប់ ធ្លបប់ រែ

៍

 ឧបត្ទមរភ បារ់នលើរទឹ រចិត្ម
ថ ង្ក្នី រ
ថ ុងឱ្កាសបុ
ប

យសិទិនាម
ន រ ីនែៃទី០៨ ផ្ខមី នាម

 និ ងឧបត្ទមភការផ្ែទាំសុខភាពមង្ក្នី ថ និ ងសងាមរិចច ដូ ចជាចូ លបុ
មង្ក្នី ជា
ថ នដើម។
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យសពររួស្គរ

២. ររ

ី ស្គរមនធីរជាត្ិ ររាស្គច់ របារ់នលើសចាំ នួនរាំ

ត្់ ៈ នាមយរោឌនស្គរមនធីរ

ផ្ត្ងផ្ត្បងវិលស្គច់របារ់ចូលធ្នាមររជាត្ិ ផ្បងផ្ចរជូ នររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ និ ង
ិ ិ រត្សិ លផៈ នរៀងរាល់ ពី រ សបាថហ៍ មថ ង ។ អាស្ស័ យនហត្ុ ននះ របុ ងរដូ វ
ររសួ ង វបផធ្ម៌ និ ង វ ច
នទសចរ

៍ ខពស់ ចាំ

ូ លរបចាាំនែៃផ្ត្ងម្គនចាំ នួននរចើន ផ្ដលការរង់ ចាាំដល់នែៃរាំ

ឱ្យស្គច់ របារ់ នរើ ននលើសចាំនួននរលការ

៍ រាំ

ត្់។ របុងររ

ី ននះ នពលខលះចាំ

ត្់ អាចនាមាំ

ូ លផ្ត្មួ យ

នែៃ រ៏ អា ចនលើ ស រាំ

ត្់ ននស្គច់ របារ់ ផ្ដលស្គទ ប័ ន អាចររាទុ រ បានាមចាប់ រាំ

អាស្ស័ យនហត្ុ ននះ

ស្គរមនធី រ ជាត្ិ ពុាំ អាចម្គនលទន ភាពបង់ រា ល់ នែៃ បាននោយស្គរមង្ក្នី ថ នន

ការ ោ
ិ ល័ យរដឌ បា ល

ត្់ ។

និ ង រ

ននយយនននាមយរោឌនស្គរមនធី រ ម្គនចាំ នួ នមិ ន ររប់ ររន់ ។

ទនធឹមនឹងននះ រជជនទយយរររងចាំ

ូ លនននាមយរោឌនម្គនវ ័យចាំ ណាស់ និ ងសុខភាពមិ នសូវម្គាំ

មួ នផ្ដលមិនអាចនធ្វើការឱ្យរហ័សរហួនបាន។ នាមយរោឌននឹ ងពិ និត្យលទនភាពបផ្នទមមង្ក្នី វថ ័យ
នរមងជាជាំនួយការ នដើមផីនធ្វើោ៉ងណាអាចជួ យនរៀបចាំឯរស្គរបង់ចាំ

ូ លឱ្យបានមួ យសបាថហ៍

មថង។
៣.១.៧.

ការរបមូលមូលនិធ្ិទយជជទនបរ ិស្គទនមិនអស់លទនភាព
ចាប់ រិចចការពារបរ ិស្គទន និ ងការររប់ ររងធ្នធ្លនធ្មមជាត្ិ រត្ូវបានអនុម័ត្ នដើ មផី

ជារបនោជន៍ សរម្គប់អនុ វត្ថការងារជារបចាាំនៅនលើបរ ិស្គទន

នោយត្រមូវឱ្យម្គនការរបមូល

មូ និធ្ិទយជជទនបរ ិស្គទនសរម្គប់ ការស្គថរនឡើងវ ិញនៅនលើផ្ផបរននះ។

ាមការពិនិត្យនលើការរបមូលមូ លនិ ធ្ិទយជជទនបរិស្គទនសរម្គប់ ការយ
ិ បរនិ ចេទ
ឆ្បាំ២០១៥ ន

ើញាជ ម្គចស់រនរម្គងមួ យចាំ នួនបានបង់មូលនិធ្ិទយជជទនននះបានរត្ឹ មរត្ូវ

នៅររសួងបរ ិស្គទន

ប៉ុ ផ្នថម្គចស់រនរម្គងមួ យចាំនួននទៀត្ពុាំ បានបង់ មូលនិធ្ិទយជជទនននះនទ

ផ្ដលនធ្វើឱ្យការរបមូ លចាំ

ូ លពី មូលនិធ្ិទយជជទនននះពុាំ ទន់ អស់លទនភាព។

ការខរខានរបស់ម្គចស់រនរម្គងមួ យចាំ នួនននះ នាមាំឱ្យរបមូ លរបារ់មូលនិធ្ិទយជជ
ទនបរ ិស្គទនមិនទន់ នពលនវោ និ ងអាចម្គនការបាត្់ បង់ ជាយាជនហត្ុ។
ររសួងបរ ិស្គទនបានបាំភឺ ាជ
ល
ែវ ិកាបាំ

ុ លផ្ដលសវនររបានររន

ើញននាមះ ររសួង

សូមបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ររុមហ៊ុនមួយចាំ នួនម្គនភាពយឺត្ោ៉ វរបុងការបង់មូលនិធ្ិទយជជទនបរ ិស្គទន
នោយស្គរររុមហ៊ុនមួ យចាំនួនបិ ទអាជី វរមម ឬបថូរទីាាំង និ ងម្គននចត្នាមពុាំ បង់ មូលនិ ធ្ិននះ។
ទនធឹមនឹ ងននះ ររសួ ងបាននិ ងងរាំ ពុង ជាំ រុញឱ្យររុមហ៊ុ ន ផ្ដលម្គនបាំ
មូ លនិ ធ្ិទយជជទនបរ ិស្គទនឱ្យអស់លទនភាព

ិ
ុ លនធ្វើការបង់ ែវកា

ររសួងរ៏ ម្គនវ ិធ្លនការចាំនពាះររុមហ៊ុនផ្ដល

មិ នបានបង់មូលនិ ធ្ិទយជជទន ដូ ចត្នៅ ចាត្់ វ ិធ្លនការរដឌបាលនោយនចញលិខិត្រពម្គន
នៅររុមហ៊ុនផ្ដលខរខាន ឬមិ នបានបង់មូលនិធ្ិទយជជទនបរ ិស្គទន ផសពវផាយដល់ ររុម
ហ៊ុនជាំ ពារ់ បាំ

ុ លមូ លនិធ្ិទយជជទនបរ ិស្គទនជាស្គធ្លរ

អភិវឌណន៍រមពុជា នដើមផីផ្កអរការនាមាំនចញរបស់ររុមហ៊ុន

ៈ សហការជាមួ យររុមរបឹរា

និ ងនធ្វើបចចុបផនបភាពចាំ នពាះររុមហ៊ុន

ផ្ដលបានបិទអាជី វរមម និ ងបថូរទី ាាំងនោយសហការជាមួ យររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ។
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៣.១.៨.ការរបមូលចាំ

ូ លពីរបារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គមិនបាននពញនលញ

នដើមផីររប់ ររងនលើការរបមូលចាំ
ការនសបើសុាំអាជាញប័

ូ លពី របារ់ ត្មាល់របស់ររឹ ះស្គទនសិរាឯរជនរបុង

ត នបើរររឹ ះស្គទនបនរងៀន និ ងនរៀន ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងរី ឡា និង

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញលិខិត្នលខ២៩៥ អយរ.ហវ ចុ ះនែៃទី២៧ ផ្ខមររា
ឆ្បាំ២០១៤ របស់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរី ឡា សថីពីសាំន

ើ សុាំអនុ ញ្ហដត្នរលការ

៍ ត្មា ល់

របារ់ ររ់ អបផបរម្គនៅរត្នាមររជាត្ិរុងនពលអនុ
ប
វត្ថរិចចសនយសរម្គប់ ការផថល់អាជាញប័

ត

នបើរររឹ ះស្គទនសិរាឯរជននៅររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងរី ឡាត្រមូវឱ្យអត្ិ ែិជនរូបវ ័នថបុរល
ា
ឬនីត្ិបុរាលចាាំបាច់រត្ូវត្មាល់របារ់ ររ់អបផបរម្គនៅរត្នាមររជាត្ិ រុងនពលអនុ
ប
វត្ថរិចចសនយ
សរម្គប់ ផល
ថ ់អាជាញប័

ត នបើរររឹ ះស្គទនសិរាឯរជន បញ្ហ
ជ រ់ ាជ “ររឹ ះស្គទនបឋមសិរាឯរជន

(រមមវ ិធ្ី សិរាជាត្ិ) នៅរាជធ្លនីចាំនួន២៤ ០០០ ០០០នរៀល ររឹ ះស្គទនបឋមសិរាឯរជន
(រមមវ ិធ្ីអនថរជាត្ិ ) នៅរាជធ្លនី ចាំនួន៤០ ០០០ ០០០នរៀល ររឹ ះស្គទនមធ្សមសិរាទុ ត្ិយភូមិ
ិ ី សិរាជាត្ិ )
ឯរជន(រមមវ ធ្

នៅរាជធ្លនី ចាំនួ ន ៥៦

០០០

០០០នរៀល ររឹះស្គទនមធ្យម

សិរាទុ ត្ិយភូមិឯរជន (រមមវ ិធ្ី សិរាអនថរជាត្ិ) នៅរាជធ្លនី ចាំនួន៨០ ០០០ ០០០នរៀល
ិ ី សិរាជាត្ិ )នៅរាជធ្លនី ចាំ នួន
ររឹ ះស្គទនមនត្ថយយសិ រាដល់ មធ្យមសិ រាទុ ត្ិយភូ មិ (រមមវធ្

១០០ ០០០ ០០០នរៀល ររឹ ះស្គទនមនត្ថយយសិរាដល់មធ្យមសិរាទុ ត្ិយភូមិ (រមមវ ិធ្ី សិរា
ិ ី
អនថរជាត្ិ) នៅរាជធ្លនីចាំនួន១២០ ០០០ ០០០នរៀល ររឹ ះស្គទនឧត្ថមសិរាឯរជន(រមម វ ធ្

សិរាជាត្ិ ) ចាំនួន១៦០ ០០០ ០០០នរៀល និ ងររឹ ះស្គទនឧត្ថមសិរាឯរជន(រមមវ ិធ្ីអនថរជាត្ិ )
ចាំ នួន២៤០ ០០០ ០០០នរៀល...” និងលិខិត្នលខ១៣៨៨ សហវ.អ ទច ចុ ះនែៃទី១៤ ផ្ខមីនាម
ឆ្បាំ២០១៤ របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ នលើររ

ី ឯរភាពជានរលការ

៍ នលើ ការ

ត្រមូ វឱ្យម្គច ស់ ររឹ ះស្គទនសិ រាឯរជននី មួយៗរត្ូវោរ់ របារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គនៅអរា
នាមយរោឌនរត្នាមររជាត្ិ សរម្គប់ ការផថ ល់អាជាញប័

ត នបើ រររឹះស្គទនសិ រានាមនាម

រពះរាជាណាចរររមពុជា។ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន
រី ឡា មិ នទន់បានរបមូលចាំ
ប័

នៅរបុង

ើញាជ ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ង

ូ លពី ការបង់ របារ់ ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គ សរម្គប់ផថល់អាជាញ

ត នបើរររឹ ះស្គទនសិរាឯរជនចាំនួន១០៤

(ររឹ ះស្គទនសិរាចាំ ន

ះដឹងទូនៅឯរជន

និង

ររឹ ះស្គទន ឧត្ថមសិរា) នៅនឡើយ។

ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងរី ឡារួ រចាត្់ វ ិធ្លនការឱ្យបានមុឺងម្គ៉ ត្់ចាំនពាះររឹ ះស្គទន

សិរាឯរជនផ្ដលមិនបានបង់របារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គសរម្គប់ផថល់អាជាញប

ត នបើរបនរងៀន

និ ងនរៀន។
នឆលើយត្បនឹ ងររ

ី ននះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរី ឡាមិនបានរពនងើ យរននថើយ

នោយបាននរៀបចាំ ពិភារាជានរចើននលើរនរចើ នស្គរ នដើ មផីចូលរួមពរងឹ ងការររប់ររង និ ងការ
របមូ លចាំ

ូ លពី ការបង់ របារ់ ត្ មា ល់ធ្លនាមអបផបរម្គរបុងការអនុ ញ្ហដត្ផថ ល់អាជាញប័

ររឹ ះស្គទនសិរាឯរជនម្គនដូចខាងនរកាម៖
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ត នបើ រ

១-នោងរិចចរបជុាំពីនែៃទី២៩ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៤
ផ្ដលនធ្វើ សរមម ភាពប
ឯរភាពនលើនរលការ

ថ លអប់ រ ទ
ាំ ូ ទាំង របនទស រត្ូ វ ម្គនអាជាញ ប័
ុថ ះបណា

ត អងា របជុាំ បាន

៍ ដូ ចខាងនរកាម៖

 ររឹ ះស្គទនសិ រាផ្ដលនបើ រដាំ ន
សុាំអាជាញប័

ផ្ដលត្រមូវឱ្យររឹ ះស្គទនសិរា

ត នបើ របនថសុពលភាពននការប

ើ រការប

ថ លមុ ន ឆ្បាំ២០១៤ ត្រមូ វឱ្យ
ុថ ះបណា

ថ លអប់ រ ាំនឡើងវ ិញ នោយបង់ ផ្ត្នែលនសវា
ុថ ះបណា

រដឌបាល ផ្ត្ចាាំបាច់ ោរ់ របារ់ ត្មាល់អបផបរម្គនៅរត្នាមររជាត្ិ។
 ររឹ ះស្គទនសិរាផ្ដលនបើ រប
ប័

ត ែី ជា
ម ការប

ថ លនរកាយឆ្បាំ២០១៤
ុថ ះបណា

ត្រមូវឱ្យសុាំអាជាញ

ថ លអប់ រ ាំ នោយត្រមូវឲ្យបង់ នែលនសវារដឌបាល និងោរ់ របារ់ត្មាល់
ុថ ះបណា

អបផបរម្គនៅរត្នាមររជាត្ិ ផង។

 ចាំ នពាះររឹ ះស្គទនសិ រាចាំ នួន ១០៤
ចាស់មុនឆ្បាំ២០១៤ មុ នម្គនរិចចដាំន

ជាររឹ ះស្គទនសិ រាផ្ដលម្គនអាជាញប័

ើ ររចរនចញចូលផ្ត្មួ យផ្ដលររឹ ះស្គទនសិរាទាំងននាមះ

នឹ ងរត្ូវសុាំបនថសុពលភាពជាែមីនឡើងវ ិញាមនសចរថីសនរមច និងនសចរថីផ្
នបើមិនដូចននះនទ ររឹ ះស្គទនទាំងននះនឹងរបឈមការបញ្ឈប់ ដាំន
ររឹ ះស្គទនសិរាមួ យចាំនួនបានោរ់ ពារយនសបើសុាំអាជាញប័
ការផ្

ត

នាមាំរបស់ររសួង

ើ រការ។ ជាមួ យរបននាមះ ម្គន

ត បនថសុពលភាពជាបនថបនាមធប់ ាម

នាមាំរបស់ររសួង។
២-ចាប់ ាាំងពី ឆ្បាំ២០១៤រហូត្ដល់ឆ្បាំ២០១៦ រចរនចញចូ លផ្ត្មួ យបាននរៀបចាំ ផ្រ

លមអលិខិត្បទោឌន និ ងបទបផញ្ដ ត្ិម
ថ ួ យចាំនួនដូចជា៖
ឆ្បាំ២០១២

 ផ្រសរមួលឧបសមព័ននននរបកាសរួមនលខ១០១១ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី២៨ ផ្ខធ្បូ
 នសចរថីផ្

ររឹ ះស្គទនសិរាចាំ ន

នាមាំនលខ២៨ អយរ.ស

ត អប់ រ ាំ នបើ រ

ះដឹងទូនៅចុ ះនែៃទី២៩ ផ្ខមិែុនាម ឆ្បាំ២០១៦ សថីពីការនធ្វើសុពលភាព

នឡើងវ ិញរបុងការនសបើសុាំអាជាញប័
 លិខិត្ជូ នដាំ

សថីពីការជូ នដាំ

ន សថីពីការនសបើសុាំអាជាញប័

ត អប់ រ ាំ នបើរររឹ ះស្គទនសិរាឯរជន។

ឹ ងនលខ៣៣២០ អយរ.នរ ចុ ះនែៃទី២៩ ផ្ខមិែុនាម ឆ្បាំ២០១៦

ឹ ងនៅម្គចស់ររឹ ះស្គទនសិរាចាំន

ះដឹ ងទូ នៅឯរជនទាំងននាមះ នោយរាំ

ត្់

ឲ្យអែិត្ិជនយររបារ់នៅោរ់ ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គនៅធ្នាមររជាត្ិ និងការមរទទួ លយរ
អាជាញប័
ដាំ

ត នោយមិនអនុញ្ហដត្ឱ្យហួសពីផ្ខររាោ ឆ្បាំ២០១៦ នបើ ពុាំអនុ វត្ថាមនសចរថីជូន

ិ នការាមផលូវចាប់ ជាបនថបនាមធប់ចាំនពាះររឹ ះស្គទនសិរាផ្ដលមិ ន
ឹ ង ររសួ ងនឹ ងចាត្់ វធ្ល

ម្គនអាជាញប័

ត។

 ររសួងបាននចញលិខិត្នលខ៣៤៦៧ អយរ.នរ ចុ ះនែៃទី០៧ ផ្ខររាោ ឆ្បាំ
២០១៦ ជូននៅរត្នាមររជាត្ិ សីព
ថ ី ការរាំ

ត្់ នីត្ិវ ិធ្ីនលើរិចរច បត្ិបត្ថិការសរម្គប់ ការដររបារ់

ត្មាល់ធ្លនាមអបផរម្គរបស់ម្គចស់ររឹ ះស្គទនសិរាឯរជន នដើ មផីយរមរនរបើ របាស់វ ិញ។
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 ររសួងរាំពុងនរៀបចាំវ ិធ្លនការែមីបផ្នទមនទៀត្របស់រចរនចញចូ លផ្ត្មួ យ
ជាាជបរ់ ដឹរនាមាំររសួងនឹងោរ់ ឲ្យអនុ វត្ថឆ្ប់ៗ

រឺការជូ នដាំ

រ៏ ដូច

ឹ ងនៅម្គចស់ររឹះស្គទនរបម្គ

ជាង១០០ររឹ ះស្គទនសិរា ផ្ដលររសួងបាននចញរបកាសរួចនហើយ មិ នបានោរ់ របារ់ ត្មាល់
និ ងមិ នយរអាជាញប័
នៅវ ិញ និងនិរាររ
ាមនសចរថីផ្
៣.១.៩.

ត រឺត្រមូវឱ្យអែិត្ិជនមរដរយរសាំ

ុាំ ឯរស្គរនសបើសុាំអាជាញប័

ត រត្ឡប់

៍ របកាសទាំងននាមះនចាល និងត្រមូវឲ្យអែិត្ិជនោរ់ ពារយជាែមីនឡើងវ ិញ

នាមាំនលខ២៨ អយរ.ស

នចុ ះនែៃទី២៩ ផ្ខមិែុនាម ឆ្បាំ២០១៦។

ការរត្់រាចាំណាយែវ ិកាខុសម្គត្ិកាែវ ិកា

នដើ មផី ផថ ល់ ព័ ត្៌ ម្គ នរត្ឹ ម រត្ូ វ ដល់ អប រ នរបើ របាស់ រ បាយការ

៍ សថី ពី កា រចាំ ណា យ

ែវ ិការដឌ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញរបកាសនលខ១៨៩ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី២២

ផ្ខរុមភៈ ឆ្បាំ២០១៣ សថីពីការោរ់ ឱ្យអនុ វត្ថចាំណាត្់ ាជបរ់ នសដឌរិចចននម្គត្ិ កាែវ ិការបស់រដឌបាល
ាជបរ់ ជាត្ិ និ ងរដឌបាលាជបរ់នរកាមជាត្ិ បានផ្
ជាំ ពូរ៦១ (អនុ រ

ិ របុង
នាមាំ អាំពីការរត្់ រាម្គត្ិ កាចាំ ណា យែវកា

នី៦១០៥២) បានបញ្ហ
ជ រ់អាំពីការរត្់ រារាល់ការចាំណាយនលើការផ្ែទាំ

និ ងជួ សជុ លអររ ដូ ចជានលើការងារោបាជបាំ ការនរៀបចាំ បណា
ថ ញនឡើងវ ិញផ្ដលបណា
ថ លមរ
ពី ការជួ សជុ លអររ និ ងការជួ សជុ លរបងអររ។ រ ីឯជាំ ពូរ២១ (អនុរ

នី២១០៣១ និ ង

២១០៣២) បានបញ្ហ
ជ រ់អាំពីការរត្់រារាល់ការចាំណាយនលើការស្គងសង់អរររដឌបាលសរម្គប់
បនរមើ ការងាររោឌភិ បាល និងការចាំណាយនលើការនរៀបចាំផ្រលមអអរររបុងរទុងរទយធ្ាំ ។ ាម
ការនធ្វើសវនរមមនលើ រ បាយការ
២០១៥

ិ ទូ នៅរបស់ ររសួ ងមួ យសរម្គប់ ឆ្បាំ
៍ សនរមចទូ ទត្់ ែ វកា

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ

ររសួងនសដឌរិចច

និ ងហិរញ្ដ វត្ទុបានផថល់

ិ
ធ្លនាមចាំ ណា យ រពមទាំ ងទូ ទត្់ ឱ្យររសួងននាមះនូវការស្គងសង់អររនោយនរបើ របាស់ែវ កា
ជាំ ពូរ៦១ ជាំនួសឱ្យែវ ិកាជាំពូរ២១ ផ្ដលម្គនទឹររបារ់សរុបចាំ នួន ២៤ ០០៨ ៨១១ ១០០នរៀល។

នោយស្គរររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុបានផថល់ធ្លនាមចាំ ណាយ និ ងយល់រពម

ទូ ទត្់ ឱ្យររសួងស្គមី នធ្វើឱ្យការរត្់ រាត្ួ នលខចាំ ណាយមិ នរត្ឹ មរត្ូវាមម្គត្ិ កាចាំ ណាយែវ ិកា
និ ងផថល់ព័ត្៌ម្គនមិនរត្ឹ មរត្ូវដល់អរ
ប នរបើរបាស់របាយការ

៍ ។ ជាងននះនទៀត្ វានាមាំឱ្យការ

អនុវត្ថចាំណាត្់ាជបរ់ នសដឌរិចចននម្គត្ិ កាែវ ិការបស់រដឌបាលាជបរ់ ជាត្ិ និ ងរដឌបាលាជបរ់ នរកាម
ជាត្ិ មិនបានររប់ រជុងនរជាយ។ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ
ផ្ផនការែវ ិកាឱ្យបានរត្ឹ មរត្ូវាមម្គត្ិ កាែវ ិកា។

និងររសួងស្គមី រួរនរៀបចាំ

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបានឯរភាព និ ងបានបាំ ភឺ ាជ
ល ឥ

ទនែវ ិការបចាាំឆ្បាំ

២០១៥ ជាពិនសសចាំណាយមិ នផ្មនបនធុរបុរាលិររត្ូវបាននររង និងអនុម័ត្នោយឈរនលើ

មូ លោឌនពិ ោនរញ្ចប់ ែវ ិកាចាំ ណាយមិ នផ្មនបនធុរបុ រល
ា ិរឆ្បាំ២០១៤ នដើ មផីធ្លនាមរុាំ ឱ្យរនរម្គង
ែវ ិកាវ ិស័យអាទិ ភាពធ្លលរ់ ចុះ។ នហត្ុ ននះនហើយ ទាំ ហាំែវ ិកាផ្ដលបានសនសាំពីការបនងាើនរបសិទន

ភាពចាំ ណាយរបុងឆ្បាំ២០១៤ រត្ូវបានវ ិភាជន៍ ផថល់ជូនររសួងននាមះវ ិញជាការនលើរទឹ រចិ ត្ថ នដើមផី
បនថពរងឹ ងការបនងាើនរបសិទនភាពចាំ ណាយផ្ែមនទៀត្ផង និងនដើ មផីនឆលើយត្បនៅនឹ ងត្រមូវការ
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ចាាំបាច់ និ ងបនាមធន់ របស់ររសួងស្គមី រុងឆ្
ប ប ាំ២០១៥ផង ផ្ដលរួមម្គនត្រមូវការស្គងសង់ អររ
ជាបនាមធន់ សរម្គប់ បនរមើ នសវាស្គធ្លរ

ៈ។

សមិទផ
ន លទាំងននះរឺ ពិត្ជាបាននឆលើយត្បពិត្

របារដនៅនឹងត្រមូវការរបស់របជាជន ផ្ដលមរទទួលយរនសវាស្គធ្លរ
ននាមះបានលអរបនសើររបរបនោយរបសិទនភាព។ នលើសពី ននះ របុងររបខ

ៈនៅត្ាំ បន់ ទាំង
ឍ ននការោរ់ អនុ វត្ថ

ែវ ិការមមវ ិធ្ី នពញនលញជានលើរទី១ នៅឆ្បាំ២០១៥ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដវត្ទុ របុងនាមម
រាជរោឌភិ បាលរត្ូវផថល់ែវ ិការបុងររមិ ត្មួ យធ្លនាមមិនឱ្យរញ្ចប់ចាំណាយវ ិស័យអាទិ ភាពម្គន
ការធ្លលរ់ ចុះននាមះនទ។

ការនរបើរបាស់ែវ ិកា និងការរត្់ រាការអនុវត្ថែវ ិការួ រម្គនការទទួ លខុ សរត្ូវ និង

ម្គនត្ម្គលភាព អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សូមនលើរទឹ រចិត្ថឱ្យម្គនការនររងផ្ផនការែវ ិកាឱ្យបាន
ចាស់ោស់ និងរត្់ រាការអនុវត្ថែវ ិកាឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវាមម្គត្ិ កាែវ ិកា។
៣.១.១០. ការយរែវ ិកាឆ្ប២
ាំ ០១៥នៅនធ្វើការទូទត្់ចាំណាយឆ្ប២
ាំ ០១៤

ិ
និ ង ទូ ទត្់ ចាំ ណា យឱ្យស្សបាមឆ្បាំ ននែវ កា

នដើ មផី ព រងឹ ង យនថ កា រចាំ ណា យ
រាជរោឌភិ បាលបានផ្
និ ងស្គរាចរផ្

នាមាំដល់ររប់ ររសួងស្គទប័ នឱ្យអនុ វត្ថការចាំណាយស្សបនៅាមចាប់

នាមាំនផសងៗ ដូ ចជា ចាប់ សីព
ថ ីរបព័នហ
ន ិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈចុ ះនែៃទី០៤ ផ្ខនមស្គ

ឆ្បាំ២០០៨ រត្ង់ ម្គរា១ បានផ្ចងាជ “ការ ិយបរ ិនចេទននឆ្បាំែវ ិកាចាប់ នផថើមនៅនែៃទី០១ ផ្ខមររា
នហើយបញ្ចប់នៅនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ និងស្គរាចរផ្
ឆ្បាំ២០១៥ សថីពីការបិ ទបញ្ជីចាំ

ិ ិ កា
នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុ ះនែៃទី១៣ ផ្ខវច
េ

ិ ាជបរ់ ជាត្ិ ឆ្បាំ២០១៥ រត្ង់ ចាំ
ូ លចាំ ណាយែវកា

ុ ចI.រ នរត្

ទី ១ បានផ្ចងាជ “របុងរយៈនពលពីនែៃទី១១ ដល់នែៃទី២៥ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥ រជជនទយយររបុ នរ
របទនរត្ូវរូត្រះរបមូ លសរខណីប័រត្ និ ងលិខិត្យុត្ិ កា
ថ រចាំ ណាយ នដើ មផីនបាះផាយអា
រមមឆលងទិ ោឌការពី មង្ក្នីរថ ត្ួត្ពិ និត្យហិរញ្ដវត្ទុ

ត្ថិនិយ័ត្

រួចបញ្ូជ ននៅរត្នាមររាជបរ់ រណា
ថ លោ៉ ងយូរ

បាំ ផុត្រត្ឹ មនែៃទី៣១ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៦ ឬរត្នាមររាជបរ់ មូលោឌនោ៉ ងយូរបាំ ផុត្រត្ឹ ម នែៃទី៣១
ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥ ជារាំ ហិត្... និ ងចាំ

ុ ចនរត្ទី ៣ ការទូ ទត្់ នែលនសវានរបើ របាស់រែយនថរប

ិ ត្

ជូ នររុមហ៊ុន Royal Cambodia Limousine Service Co,Ltd ររសួងស្គទប័ន និងអងាភាពរដឌបាល
ាជបរ់រណា
ថ លរត្ូវរូត្រះនបាះផាយអា

ត្ថិនិយ័ត្រមមឱ្យបានមុននែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥”។

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន
ររសួងវបផធ្ម៌

ើញាជ នាមយរោឌនរ

និ ងវ ិចិរត្សិលផៈបានយរែវ ិកាឆ្បាំ២០១៥

ចាំ ណាយនលើនែលជួលរែយនថ

ននយយ និ ងហិរញ្ដវត្ទុរបស់

មួ យចាំនួនត្ូចនៅនធ្វើការទូ ទត្់

និ ងែវ ិកាមួ យចាំនួនត្ូចនផសងនទៀត្

នៅនធ្វើការទូទត្់ ចាំណាយ

របារ់ នបសររមមឆ្បាំ២០១៤។

ររសួងវបផធ្ម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលផៈរួ រនធ្វើការចាំ ណាយែវ ិកាឆលុះបញ្ហ
ច ង
ាំ របុងឆ្បាំែវ ិកា។
នឆលើយត្បនឹ ងររ

ិ ិ រត្សិ លផៈសូ ម នធ្វើការបញ្ហ
ី ននះ ររសួ ង វបផធ្ម៌ និ ងវច
ជ រ់ ាជ

នោយែវ ិកានបសររមមរុងរបនទស
ប
និ ងនរៅរបនទសឆ្បាំ២០១៤ ពុាំ អាចធ្លនាមចាំ ណាយបាន

សរម្គប់ ការងារនបសររមមរុង
ប និងនរៅរបនទស មយ៉ ងនោយនោងនលើអនុររឹត្យនលខ២១៦

16

អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី២២ ផ្ខររាោ ឆ្បាំ២០១៤ និ ងរបកាសនលខ១៥៨៩ សហវ.ហរ ចុ ះនែៃទី
០៩ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៤ របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុអនុញ្ហដត្ឱ្យររប់ ររសួង ស្គទប័ន
របមូ លឯរស្គរផ្ដលនៅនសសសល់ឆ្បាំចាស់មរនធ្វើការទូ ទត្់ឱ្យបានយូរបាំ ផុត្រត្ឹមរត្ី ម្គស
ទី ១ ននឆ្បាំបនាមធប់។
៣.១.១១. ការចាំណាយែវ ិការមមវ ិធ្ីពុាំស្សបនៅនឹងរមមវ ិធ្ីសរមមភាពរបចាាំឆ្បាំ
របុងការពរងឹងការអនុ វត្ថនីត្ិវ ិធ្ីចាំណាយែវ ិកាាមរមមវ ិធ្ី ឱ្យកាន់ ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញរបកាសនលខ១៩១១ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ
ឆ្បាំ២០១៤ របស់ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដវត្ទុសថីពីការោរ់ឱ្យអនុ វត្ថនរលការ
សថីពីនីត្ិវ ិធ្ីអនុ វត្ថែវ ិការមមវ ិធ្ី រត្ង់ ចាំ
របាយការ
ផ្

ុ ច៤ ចាំ

ុ ចរ នរត្ទី ២ បានរាំ

៍ ផ្

នាមាំ

ត្់ពី “ការនរៀបចាំ

៍ សថីពីការអនុ វត្ថែវ ិកា និ ង លទនផលសរមមភាពការងាររបស់ ខួ លនស្សបាមការ

នាមាំរបស់អងាភាពទទួ លបនធុរហិរញ្ដ វត្ទុ ររុមការងារែវ ិកា របុងររបខ័

នី ត្ិវ ិធ្ី ហិរញ្ដវត្ទុជាធ្រម្គន”

ឍ ននបទបផញ្ដ ត្ិ ថ និ ង

និ ងរនរម្គងផ្ផនការែវ ិការមមវ ិធ្ីឆ្បាំ២០១៥ ាមរមមវ ិធ្ី អនុរមម

វ ិធ្ី និងសរមមភាពសរម្គប់ាជបរ់រដឌបាលរណា
ថ លននររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា រួមម្គនការ
អភិវឌណន៍ការអប់ រ ាំនរៅរបព័នន និ ងមិនផលូវការ ការអភិ វឌណន៍ ឧត្ថមសិរា និ ងការស្ស្គវរជាវការ
អភិវឌណន៍វ ិស័យអប់រ ាំកាយ និ ងរី ឡា ការអភិវឌណន៍ជាំនាមញបនចចរនទស និងជាំ នាមញទន់សរម្គប់
យុវជន និងការរាំរទនសវាអប់រ ាំ និងអភិ បាលរិ ចចល។
អ
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ នសងាត្ន

ើញាជ របុងឆ្បាំ២០១៥ នាមយរោឌនហិរញ្ដ វត្ទុបាន

អនុ វត្ថចាំណាយសរុបចាំ នួន៩ ៤៥៨ ២១៩ ៣៧០នរៀល ផ្ដលរត្ូវអនុ វ ត្ថ ចាំនួន ០៥ចនងាាម
សរមម ភាព រួម ម្គន រិ ចចដាំ ន

ើ រការអងាភាព ការពរងឹ ង សមត្ទភាព និងរិ ចរច បជុាំ ទពវសម្គភរ

សម្គភរបរ ិកាខណរ និ ងការនបាះពុ មព ការងារសងាមរិ ចច និ ងការចាំ ណាយឥត្នររងទុ រ និ ងការពិ និត្យ
ាមោន។ ប៉ុផ្នថជារ់ ផ្សថងនាមយោឌនហិរញ្ដ វត្ទុមិនបាននធ្វើការរត្់រា និងបូ រសរុបរបាយការ

៍

ចាំ ណាយទាំងននាមះនៅាមរមមវ ិធ្ី អនុរមមវ ិធ្ី និងសរមមភាពសរម្គប់ ាជបរ់រដឌបាលរណា
ថ ល
ននាមះនទ។ ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ទារួ រនធ្វើការអនុ វត្ថចាំណាយែវ ិការមមវ ិធ្ីឱ្យស្សបនៅាម
រមមវ ិធ្ី និងនឆលើយត្បនៅនឹ ងសូចនាមររននការអនុ វត្ថែវ ិការមមវ ិធ្ី របចាាំឆ្បាំ។
នឆលើយត្បនៅនឹងររ

ី ននះ

ររសួងបាននធ្វើការបាំភឺាជ
ល

ហិរញ្ដ វត្ទុផ្ដលជានសនាមធ្ិការឲ្យររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងរី ឡា
សរុបរបាយការ

ជាការពិត្

នាមយរោឌន

នហើយការរត្់រា និ ងបូរ

៍ ចាំណាយទាំងននាមះនៅាមរមមវ ិធ្ី អនុរមមវ ិធ្ី និ ងសរមមភាពសរម្គប់ាជបរ់

រដឌបាលរណា
ថ លមិនបាននឆលើយត្ប នោយនហត្ុ ាជ៖
២០១៥

១. ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរី ឡាអនុ វត្ថែវ ិការមមវ ិធ្ីស្គរលផងនពញនលញរបុងឆ្បាំ

ផ្ដលជាឆ្បាំដាំបូង

នហើ យការអនុ វត្ថ ជួប របទះនូ វបញ្ហ
ា របឈមជានរចើ ន

ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរីឡាពុាំ ទន់ ម្គននរលការ
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៍ អនុវត្ថែី ម។

នោយ

នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុ ះនែៃទី ១៣ ផ្ខ វ ិចេិកា ឆ្បាំ២០១៥ សថីពី

២. ាមស្គរាចរផ្
ការបិ ទបញ្ជីចាំ

ូ លចាំណាយែវ ិកា

និ ង ការនធ្វើរ បាយការ

៍ បូ រ សរុប ការអនុ វត្ថ ចាំ

ចាំ ណាយែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិឆ្បាំ២០១៥ របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុពុាំ បានផ្

ូ ល

នាមាំឱ្យនៅ

ាមរមមវ ិធ្ី អនុរមមវ ិធ្ី និងសរមមភាព។ ដូ ចននះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានអនុ វត្ថ
ាមស្គមរត្ី ននស្គរាចរផ្

នាមាំខាងនលើ។

៣.១.១២. ការបាំផ្បរប័

តចាំណាយនដើមផីនរចនវសពីការអនុវត្ថរិចល
ច ទនរមមស្គធ្លរ

ៈ

នដើមផីពរងឹងការអនុវត្ថចាំណាយឱ្យកាន់ ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព ររសួងនសដឌរិចច និង
ហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញរបកាសនលខ១៩៣៧ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៤ របស់
ិ ី ចាំ ណាយាមរជជ នទយយបុ នររបទនសរម្គប់ រ ដឌ
ររសួ ង នសដឌ រិចច និ ង ហិ រ ញ្ដ វ ត្ទុ សថីពី នី ត្ិ វ ធ្
បាលាជបរ់ ជាត្ិ រត្ង់ របការ១៧ វារយខ
ោច់ ខាត្នូ វការបាំ ផ្បរប័

ឍ ៣ បានផ្ចងាជ “រជជនទយយបុ នររបទនរត្ូវនជៀសវាង

ត ចាំណាយនៅាមទី រផ្នលង ឬនរលនៅចាំណាយ នពលនវោ ទឹ រ

របារ់ ចាំណាយ និងសម្គសធ្លត្ុ ននមុខសញ្ហដចាំ ណាយ របុងនរលនៅនរចនវសការអនុវត្ថនីត្ិ
វ ិធ្ី លទនរមមស្គធ្លរ
ឆ្បាំ២០១៣

ៈ” និងរបកាសអនថរររសួងនលខ៥០៨សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី២០ ផ្ខឧសភា
៍ ចាំ ណាយសរម្គប់ អនុ វត្ថែវ ិការមមវ ិធ្ីនៅររសួងអប់ រ ាំ

សថីពីនរលការ

យុវជន

ុ ចនរត្ទី ២ បានផ្ចងាជ “រាល់ការចាំណាយែវ ិកាផ្ដលពារ់ ព័នន

និ ងរី ឡា រត្ង់របការ៣ ចាំ

នៅនឹ ងការទិ ញ ការជួ សជុ ល ឬនសវានផសងៗ ផ្ដលម្គនទឹររបារ់ នរកាម២០ោននរៀលរត្ូវ
អនុវត្ថាមលាំនាមាំនីត្ិវ ិធ្ី ស្គស្រសថលទនរមមសង
ធ ់ ត្នមល”។
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

និ ងអងាភាពែវ ិការបស់មជឈម

នសៀមរាប បាននធ្វើការបាំ ផ្បរប័
ិ ី លទនរមមស្គធ្លរ
វត្ថនីត្ិវធ្

ៈ

ើញាជ អងាភាពែវ ិការបស់នាមយរោឌនហិរញ្ដវត្ទុ

ឍ លជាត្ិ ហឹរ
វ ហវឺនរីឡា និងមនធីរអប់រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡានខត្ថ
ត ចាំណាយែវ ិការជជនទយយបុ នររបទន នដើ មផីនរចនវសពី ការអនុ

នៅនលើ ការជួ សជុ លរែយនថ

អររស្គោនរៀននៅរដឌបាល

រណា
ថ ល និងាមបណា
ថ នខត្ថ ទិ ញសម្គភរការ ិោល័យ និ ងសម្គភររី ឡា ម្គនដូចខាងនរកាម៖
នាមយរោឌនហិរញ្ដ វត្ទុម្គនទឹ ររបារ់ចាំនួន៥២៨ ៦៧៦ ៥០០នរៀល របុងននាមះជួស

ជុ ល រែយនថ ចាំ នួ ន ៩ ៦០០ ០០០នរៀល ជួ ស ជុ ល អររស្គោនរៀនាមបណា
ថ នខត្ថ ចាំ នួ ន
២៦៨ ៩១២ ៥០០នរៀល និងទិ ញសម្គភរការ ិោល័យចាំនួន២៥១ ១៦៤ ០០០នរៀល មជឈម

ឍល

ជាត្ិ ហឹរ
វ ហវឺនរី ឡាម្គនទឹររបារ់ចាំនួន៦២ ៩៩៩ ៨០០នរៀល មនធីរអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡានខត្ថ
នសៀមរាបម្គនទឹ ររបារ់ចាំនួន៣២ ៤៦៤ ៩០០នរៀល។

ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរីទារួ រនធ្វើការអនុ វត្ថចាំណាយែវ ិការជជនទយយបុនររបទន

រមមវ ិធ្ីឱ្យបានរត្ឹ មរត្ូវនៅាមខលឹមស្គរននរបកាសខាងនលើ។
នឆលើយត្បនៅនឹងររ

ី ននះ ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងរី ឡាបាននធ្វើការបាំ ភឺ ល និង

ទទួ លស្គាល់ាជ នោយស្គរម្គនត្រមូ វការចាាំ បាច់ និ ងបនាមធន់ នដើ មផីចូលរួម នោះស្ស្គយជូ ន

ាជបរ់ ដឹរនាមាំររសួង របុងការងាររបចាាំនែៃ និ ងការផ្រទរមង់វ ិស័យអប់ រ ាំ របុងន័ យននះនាមយរោឌន
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ហិ រ ញ្ដ វត្ទុបានចូ លរួមសរមបសរមួលការងារចាាំ បាច់ ខាងនលើ រ ីឯការជួ សជុលអររស្គោ
នរៀនាមបណា
ថ នខត្ថនោយម្គនត្រមូវការរបុងការនរៀបចាំ ទទួ លរពះរាជដាំ ន

ើ រទសសនរិចចរបស់

រពះអងាម្គចស់រសរត្ិ យមហាចររី សិរ ិនែន នៅស្គោនរលនៅទាំងបួ ន (វ ិទយស្គទនបនចចរ
វ ិទយស្សុរែពងនខត្ថរាំពង់ សឺ ព
នខត្ថរាំពង់ធ្ាំ

វ ិទយស្គទនបនចចរវ ិទយរាំពង់នឈើ ទលស្សុររបាស្គទសមផូរ

ស្គោបឋមសិរាហ៊ុនផ្សនត្ាំ ផ្បរនខត្ថត្ផូង

នខត្ថនរពផ្វង) នហើយនាមយរោឌនសាំ

ាំុម

៍

និងស្គោបឋមសិរាពននល

ង់ និ ងមនធីរអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡាមិ នម្គនឥ

ទន

ដូ ច ននះ នាមយរោឌ នហិ រ ញ្ដ វ ត្ទុ ចាាំ បា ច់ រត្ូ វ នោះស្ស្គយបញ្ហ
ា ននះជាបនាមធ ន់ រុប ងការផ្រលមអ
បរ ិស្គទនឱ្យបានសមស្សប និ ងម្គននស្គភ័

ភាព។ មយ៉ ងនទៀត្ នោយម្គនអងាភាពចាំ នួន០៥

ិ ហិ រ ញ្ដ វ ត្ទុ
នរកាមការររប់ ររងរបស់ អងាភាពែវកា
សរម្គប់ នរបើ របាស់រុងរិ
ប
ចដ
ច ាំ ន

ត្រមូវឱ្យម្គនការទិ ញសម្គភរការ ិោល័យ

ើ រការរបស់អងាភាពជាបនថបនាមធប់ផ្ដលជានហត្ុនធ្វើឱ្យអងាភាព

ែវ ិកាហិរញ្ដ វត្ទុមិ នអាចរបមូ លផថាំុនធ្វើរិចចលទនរមមបាន។

នោយម្គនត្រមូវការចាាំបាច់ និងបនាមធន់ នដើ មផីការចូលរួមចាំផ្

រី ឡាទមទរឲ្យអងាភាពែវ ិកាមជឈម
នលើពីរចាំ

ុ ច៖

រផ្រទរមង់ វ ិស័យ

ឍ លជាត្ិ ហឹរ
វ ហវឺនរី ឡា បានអនុ វត្ថការចាំ ណាយផ្ផអរ

១. កាអនុ វត្ថែវ ិការមមវ ិធ្ីស្គរលផងនពញនលញរបុងឆ្បាំ២០១៥ រឺ ជាឆ្បាំដាំបូង នហើយ

ការអនុវត្ថជួបរបទះនូ វបញ្ហ
ា របឈមជានរចើនផ្ដលពារ់ ព័នននឹងការអនុវត្ថែវ ិកា។
២.

ត្រមូវឲ្យម្គនការទិ ញសម្គភររី ឡាសរម្គប់ នរបើ របាស់រុងការរបមូ
ប
លផឋាំុការហវឹរ

ហាត្់ និ ងការរបរួត្របស់ររុមជនរមើ សជាត្ិ ផ្ដលរត្ូវនរបើ របាស់នៅនដើមឆ្បាំ នហើយជាការងារ

ចាាំបាច់ និងបនាមធន់សរម្គប់ការរបមូ លផថាំុរីឡាររ រីឡាការ ិនី ររូបងវឹរ និងអនុររសជារបចាាំជា
នហត្ុ នធ្វើឱ្យអងាភាពមជឈម
ស្គធ្លរ

ៈបាន។


ឍ លជាត្ិ ហឹរ
វ ហវឺនរី ឡា

មិ នអាចរង់ ចាាំរបមូ លផថាំុនធ្វើរិចចលទនរមម

ជារ់ ផ្សថង មនធីរអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡានខត្ថនសៀមរាបមិ នបានបាំ ផ្បរសរខណីប័រត្

ចាំ ណាយរបុងការទិ ញសម្គភរការ ិោល័យននាមះនទ នោយអងាភាពែវ ិកាម្គនផ្ត្មួយ នហើយអងា
ភាពនរកាមឱ្វាទម្គនចាំ នួននរចើន ដូ ចជាការ ិោល័យអប់រ ាំររុង ស្សុរចាំ នួន១២ ការ ិោល័ យ
នរកាមចាំ

ុ ះមនធីរម្គនចាំ នួន១១ ស្គោររុនកាសលយ និ ងវ ិររឹត្យការចាំ នួន០១ អររធ្នធ្លន

វ ិទយល័យររឡាញ់ និ ងវ ិទយល័យអងារនោយអនុ វត្ថាមនី ត្ិវ ិធ្ី រជជនទយយបុ នររបទន។ ទនធឹម
នឹ ងននះ ចាប់ ពីឆ្បាំ២០១៧ត្នៅ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុត្រមូវឱ្យររសួងអប់ រ ាំ យុវជន

និ ងរី ឡា នរៀបចាំ របកាសអនថរររសួងនោយផ្ឡរពារ់ ព័នននឹងនី ត្ិវ ិធ្ីអនុវត្ថែវ ិកានៅាមការ ិ
ោល័យអប់រ ាំររុង ស្សុរ ខ

ឍ

និ ងស្គោររុនកាសលយ និ ងវ ិររឹ ត្យការាមលិខិត្នលខ

៧៧៧៨ សហវ.អែ ចុ ះនែៃទី១៣ ផ្ខរញ្ហដ ឆ្បាំ២០១៦ ជានហត្ុ នធ្វើឱ្យអងាភាពនរកាមចាំ
សល់ម្គនចាំនួនត្ិ ច។

ុ ះនៅ

៣.១.១៣. ការអនុវត្ថចាំណាយខុសនៅនឹងអនុរមមវ ិធ្ី និងចនងាាមសរមមភាពរបចាាំឆ្បាំ
នដើមផីពរងឹ ងយនថការនលើការផ្រទរមង់ របព័ននហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈ

និ ងការអនុ វត្ថ

ចាំ ណាយែវ ិកាឱ្យនឆលើយត្បនៅនឹ ងបិ របែការងារ រាជរោឌភិ បាលបាននចញនូ វអនុ ររឹ ត្យនលខ
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៤២៦ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី១៩ ផ្ខមិែុនាម ឆ្បាំ២០១៣ សថីពីការនរៀបចាំ និងោរ់ឱ្យអនុ វត្ថអងា
ភាពែវ ិកា រត្ង់ ម្គរា១ បានផ្ចងាជ “អងាភាពែវ ិការឺ ជាអងាភាពផ្ដលរត្ូវបានទទួលអា

ត្ថិ

រិ ចច
ច ាស់ោស់រុងការអនុ
ប
វត្ថសរមមភាពការងារ នដើ មផីប នងាើត្បានលទនផលជារ់ ោរ់ និ ង
អាចវាស់ផ្វងបាន

និ ងរួមចាំ ផ្

ររបុងការសនរមចនរលបាំ

ង

នរលននោបាយអាទិ ភាព

របស់ររសួងស្គទប័ន” និ ងរនរម្គងចាំ ណាយែវ ិការមមវ ិធ្ី ឆ្បាំ២០១៥នៅាមរមមវ ិធ្ី អនុ រមមវ ិធ្ី
ិ
និ ងសរមម ភាពសរម្គប់ រ ដឌបាលរណា
ថ លននអងាភាពែវកា
នាមយរោឌនហិ រ ញ្ដ វត្ទុ រត្ូ វអនុ វត្ថ

រមមវ ិធ្ីទី៥ អនុរមមវ ិធ្ី៥.៣ ការអភិវឌណន៍ សមត្ទភាព ផ្ផនការហិរញ្ដ វត្ទុ និ ងមូលោឌនសម្គភរ
និ ងម្គន០៥ចនងាាមសរមមភាព រួមម្គនរិចដ
ច ាំ ន

ើ រការអងាភាព ការពរងឹ ងសមត្ទភាព និ ងរិ ចច

របជុាំ ទពវសម្គភរ សម្គភរបរកា
ិ ខណ រ និ ងការនបាះពុ មព ការងារសងាមរិ ចច និ ងការចាំណាយឥត្នររង
ទុ រ និ ងការពិនិត្យាមោន។ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន
បានយរែវ ិកាចាំ ណាយរមមវ ិធ្ី ឆ្បាំ២០១៥មួ យចាំ នួន

ើញាជ នាមយរោឌនហិរញ្ដ វត្ទុ

ិ ី
នៅនធ្វើការចាំ ណា យផធុយនៅនឹ ងរមម វធ្

អនុរមមវ ិធ្ី និ ងចនងាាមសរមមភាពរបចាាំឆ្បាំ នោយនាមយោឌនហិរញ្ដវត្ទុបានយរែវ ិកាចាំ ណាយ
ខាងនលើនៅនធ្វើការចាំ ណាយជួ សឱ្យរមមវ ិធ្ី
ែវ ិកានាមយរោឌនសាំ

អនុរមមវ ិធ្ី

និងចនងាាមសរមមភាពរបស់អងាភាព

ង់ នាមយរោឌនរដឌបាល និ ងនាមយរោឌនព័ ត្៌ម្គន និ ងរិ ចកា
ច រអាស្គ៊ន។

ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡា រួរនធ្វើការអនុ វត្ថែវ ិការមមវ ិធ្ីឱ្យស្សបាមរមមវ ិធ្ី

សរមមភាពរបចាាំឆ្បាំ។
នឆលើយត្បនឹ ងររ

ែវ ិកានាមយរោឌនសាំ

ី ននះ ររសួងបាននធ្វើការបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ជាការពិ ត្ នោយអងាភាព

ង់ នាមយរោឌនរដឌបាល និ ងនាមយរោឌនព័ ត្៌ម្គន និ ងរិចកា
ច រអាស្គ៊ន

បានអនុ វត្ថែវ ិការមមវ ិធ្ី ស្គរលផងនពញនលញរបុងឆ្បាំ២០១៥ ដូចននះការនររងែវ ិការបចាាំឆ្បាំ
របស់អងាភាពមួ យចាំ នួននៅជួ បបញ្ហ
ា របឈម

រ ីឯអងាភាពែវ ិកានាមយរោឌនហិរញ្ដ វត្ទុម្គនត្ួ

នាមទី ជាអបររាំរទ និ ងសរមបសរមួលជាមួ យអងាភាពែវ ិកានរកាមឱ្វាទររសួង នហត្ុ ននះនទើប
នាមយរោឌនហិរញ្ដ វត្ទុជាអបរទទួ លបនធុរនលើការអនុវត្ថែវ ិកាជាំនួសអងាភាពខាងនលើ ។
៣.១.១៤. ការអនុវត្ថចាំណាយមុនការសនរមច និងឯរភាពពីរបធ្លនអងាភាពែវ ិកា

របុងការពរងឹ ងយនថការចាំណាយែវ ិការជជនទយយបុ នររបទនឱ្យម្គនភាពរត្ឹមរត្ូវ និ ង

ស្សបាមនីត្ិវ ិធ្ី ចាំណាយរជជនទយយបុនររបទន ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញនូ វ
របកាសនលខ១៩៣៧ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៤ សថីពីនីត្ិវ ិធ្ី ចាំណាយាមរជជ
នទយយបុ នររបទនសរម្គប់រដឌបាលាជបរ់ ជាត្ិ រត្ង់ ផ្ផបរទី ២ របការ១៥ បានផ្ចងាជ “ជានរល
ការ

៍ រជជនទយយបុ នររបទនរត្ូវចាំ ណាយជាស្គច់ របារ់ នោយម្គនសរខណីប័រត្បញ្ហ
ជ រ់ រត្ឹ មរត្ូវ។

មុ ននឹ ងនធ្វើការចាំ ណាយជាស្គច់ របារ់ រជជនទយយររបុ នររបទនរត្ូវនសបើសុាំនរលការ

៍ ចាំ ណាយ

នៅអាណាប័រ ឬអបរផ្ដលទទួ លបានការនផធរសិទិព
ន ី អាណាប័រ។ នរកាយពីទទួលបាននរល
ការ

៍ ចាំណាយ

រជជនទយយររបុ នររបទនរត្ូវអនុវត្ថការទូ ទត្់ចាំណាយ

នោយត្រមូវឱ្យអបរ

ទទួ លរបារ់ចុះហត្ទនលខាបញ្ហ
ជ រ់អាំពីការបានទទួ លរបារ់ ររប់ចាំនួននលើសរខណីប័រត្”។ អាជាញធ្រ
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សវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ នាមយរោឌនអប់ រ ាំកាយ និងរី ឡាសិសស និ សសិត្ និ ងមនធីរអប់ រ ាំ

យុវជន និងរីឡានខត្ថនរពផ្វង បានយរែវ ិកាចាំ ណាយមួ យចាំនួននៅនធ្វើការចាំណាយមុននធ្វើ
ការនសបើសុាំការឯរភាព និងសនរមចពីរបធ្លនអងាភាពែវ ិកា។
ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងរីឡារួ រនធ្វើការចាំ ណាយឱ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ និងម្គនត្ម្គលភាព។
ផ្ផអរនលើររ

ី ននះ

ររសួងបាននធ្វើការបញ្ហ
ជ រ់ ាជ

នោយស្គរការអនុ វត្ថនីត្ិវ ិធ្ី

ហិរញ្ដ វត្ទុ២០១៥ែមី រពមទាំងការយល់ដឹងរបស់រជជនទយយររបុ នររបទននៅម្គនររមិត្ នហត្ុ

ិ នាមយរោឌនអប់ រ កា
ដូ ច ននះនទើ ប អងា ភាពែវកា
ាំ យ និ ង រី ឡាសិ សស និ សសិ ត្ និ ង មនធី រ អប់ រ ាំ
យុវជន និងរី ឡានខត្ថនរពផ្វងបានចាំ ណាយស្គច់ របារ់មុននធ្វើការនសបើសុាំការឯរភាព និងសនរមច
ពី របធ្លនអងាភាពែវ ិកា នដើមផីអនុ វត្ថសរមមភាពឲ្យទន់ នពលនវោ និងស្សបជាមួ យសូចនាមររ
ផ្ដលបានរាំ

ត្់។ ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡា នឹ ងពរងឹ ងការអនុ វត្ថែវ ិកាឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ

និ ងត្ម្គលភាពឲ្យស្សបនឹ ងស្គមរត្ីននរបកាសនលខ៨២៩ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី ១៦ ផ្ខររាោ ឆ្បាំ
២០១៥ សថីពីការផ្រសរមួលរបការ៤ របការ៥ របការ១៤ របការ១៦ និ ងរបការ១៧ ននរបកាស
នលខ១៩៣៧ សហវ ចុ ះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៤ សថីពីនីត្ិវ ិធ្ីចាំណាយរជជនទយយបុ នររបទន
សរម្គប់ រដឌបាលាជបរ់ជាត្ិ របស់ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ។

៣.១.១៥. ការយរចាំណាយែវ ិកាបុនររបទនឆ្បាំ២០១៥នៅនធ្វើការទូទត្់រងឆ្
ាំ ០១៦
ុប ប ២

នដើមផីពរងឹងការចាំណាយែវ ិការដឌឱ្យស្សបនិងរត្ឹមរត្ូវ និងស្សបាមនរលការ

ហិរញ្ដ វត្ទុ និងចាប់ សីព
ថ ី របព័ននហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈ រាជរោឌភិ បាលបានផ្

៍

នាមាំការអនុ វត្ថ

ដល់ ររប់ ររសួ ង ស្គទប័ នទាំ ងអស់ ឱ្យអនុ វ ត្ថ ការចាំ ណា យស្សបាមចាប់ សីព
ថ ី របព័ននហិរញ្ដ

ៈ រត្ង់ ម្គរា១១ បានផ្ចងាជ “ការ ិយបរ ិនចេទននឆ្បាំែវ ិកាចាប់ នផថើមនៅនែៃទី០១

វត្ទុស្គធ្លរ

ផ្ខមររា នហើយបញ្ចប់ នៅនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ” និ ងស្គរាចរផ្
ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ២០១៥ សថីពីការបិ ទបញ្ជីចាំ

នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុ ះនែៃទី១៣

ូ លចាំណាយែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិ ឆ្បាំ២០១៥ រត្ង់ចាំ

ុច

I.រ នរត្ទីពីរ បានផ្ចងាជ “ការផថល់ែវ ិកាបុ នររបទនរត្ូវបញ្ឈប់នៅនែៃទី២៧ ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ
២០១៥ នហើយការទូ ទត្់ របារ់ បុនររបទនននះរ៏ រត្ូវរូត្រះរបមូ លឯរស្គរសុាំទូទត្់ឱ្យបានមុ ន

នែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥ នោយផ្ឡរចាំ នពាះែវ ិការមមវ ិធ្ីរត្ូវរូត្រះរបមូ លឯរស្គរទូ ទត្់ឱ្យ
បានមុ ននែៃទី៣១ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៦ជារាំ ហិត្ និ ងចាំ
ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៦ត្នៅ រាល់រិចចរបត្ិ បត្ថិការចាំ
រាចូ លរបុងរ

ការបិ ទបញ្ជីចាំ
ចាំ

ុ ចទី ៥ បានរាំ

ត្់ ាជ ចាប់ ពីនែៃទី១

ូ លចាំ ណាយែវ ិកាាជបរ់ជាត្ិឆ្បាំែី មរត្ូវរត្់

នីាជបរ់ ជាត្ិឆ្បាំ២០១៦” និងរបាយការ

៍ រិ ចរច បជុាំ សីព
ថ ី សាំន

ើ សុាំពនយរនពល

ូ លចាំណាយែវ ិកាឆ្បាំ២០១៥ របស់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរី ឡា រត្ង់

ុ ចរ បានផ្ចងាជ “មិ នរួ រអនុ ញ្ហដត្ឱ្យទូ ទត្់ចាំណាយផ្ដលអនុ វត្ថសរមមភាពទាំងឡាយ

ណាផ្ដលអនុ វត្ថរុងឆ្
ប
ប ាំ២០១៦នទ

នពាលរឺ រួរអនុញ្ហដត្ឱ្យនរៀបចាំឯរស្គររត្ិយុត្ថសរម្គប់ ទូ

ទត្់ ផ្ត្សរមម ភាពផ្ដលបានអនុ វ ត្ថរុប ងឆ្បាំ២ ០១៥
ស្គធ្លរ

នរពាះនោងចាប់ សី ថពី របព័ ននហិរញ្ដ វត្ទុ

ៈ រត្ង់ ម្គរា១១ ផ្ចងាជ ការ ិយបរ ិនចេទននឆ្បាំែវ ិកាចាប់នផថើមនៅនែៃទី០១ ផ្ខមររា
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នហើយបញ្ចប់នៅនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ។ ដូនចបះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរី ឡាមិ នអាចនរបើ របាស់
ឥ

ទនែវ ិកាឆ្បាំ២០១៥ មរអនុ វត្ថសរមមភាពរបុងឆ្បាំ២០១៦បាននទ។ អាស្ស័យនហត្ុននះ

រាល់សរខណីប័រត្ចាំ ណាយទាំងអស់សរម្គប់យរមរទូ ទត្់ បុនររបទនរត្ូវម្គនកាលបរ ិនចេទោ៉ ង

យូររត្ឹមនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥ នទះបី ជាម្គនសរមមភាពជារ់ផ្សថងខលះរត្ូវអនុ វត្ថបនថរហូត្
ដល់ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៦រ៏ នោយ។ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន

ើញាជ អងាភាពែវ ិកា

មួ យចាំនួនរបស់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡា បានយរចាំណាយែវ ិកាបុ នររបទនរបុ ងឆ្បាំ
២០១៥មួ យចាំ នួ ន នៅនធ្វើការទូ ទត្់ ចាំ ណា យសរមម ភាពមួ យចាំ នួ នរបុ ងឆ្បាំ២០១៦។

ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរីឡារួ រនធ្វើការចាំ ណាយែវ ិកាឱ្យ ស្សបាមឆ្បាំែវ ិកា និ ង

ឆលុះបញ្ហ
ច ង
ាំ របុងឆ្បាំែវ ិកា។

នឆលើយត្បនឹ ងររ

ី ននះ ររសួងបានឯរភាពចាំ នពាះការនលើរនឡើងរបស់អាជាញ ធ្រ

សវនរមមជាត្ិ ផ្ត្បាននលើរនឡើងាជ នោយការអនុ វត្ថែវ ិការមមវ ិធ្ីនពញនលញរបុងឆ្បាំ២០១៥
របស់ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡា ជួ បនូ វបញ្ហ
ា របឈមជានរចើ ន នធ្វើឱ្យការនបាះផាយអា
ទូ ទត្់ ម្គនររមិ ត្ទប មិ ននឆលើយត្បនឹងចាំ

ត្ថិ

ុ ចនៅជារ់ ផ្សថងរិ ត្រត្ឹ មនែៃទី០១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥

(រជជ នទយយបុ នររបទនចាំ នួន ២៧.៦៦% បុ នររបទនចាំ នួ ន ២៩.០៤% និ ង ទូ ទត្់ រត្ង់ ចាំ នួ ន
៣៩.៧៣%) ដូ ចននះររសួ ង នសដឌរិចច និ ងហិ រ ញ្ដ វ ត្ទុរ៏ បានអនុ ញ្ហដត្ជានរលការ

៍ ផថ ល់

ែវ ិកាបុនររបទនចាំ នួន១៩ ០៨៥ ៩៧៦ ៣២៥នរៀល ាមលិខិត្នលខ១០០៦០សហវ.ហរ
ចុ ះនែៃទី១៥ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥ សរម្គប់អនុវត្ថសរមមភាពផ្ដលនៅនសសសល់រត្ូវបញ្ចប់រុងឆ្
ប
ប ាំ
២០១៥ នហើយបនថចាំណាយរហូត្ដល់បាំណាច់ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៦ របុងនរលនៅជួយជាំ រញ
ុ
ការទូ ទត្់ែវ ិកាឲ្យាមសូចនាមររផ្ដលបាននររងទុរ។

៣.១.១៦. ការទូទត្់ចាំណាយែវ ិការមមវ ិធ្ីពុាំទន់បានរត្ឹមរត្ូវ

នដើមផីពរងឹងការទូ ទត្់ចាំណាយែវ ិការមមវ ិធ្ីឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ និ ងស្សបាមនរល

ការ

៍ ហិរញ្ដវត្ទុ ចាប់ សីព
ថ ី របព័ននហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈ ចុ ះនែៃទី០៤ ផ្ខនមស្គ ឆ្បាំ២០០៨

រត្ង់ម្គរា១១ បានផ្ចងាជ “ការ ិយបរ ិនចេទននឆ្បាំែវ ិកាចាប់ នផថើមនៅនែៃទី០១ ផ្ខមររា នហើយ
បញ្ចប់ នៅនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ” និ ងស្គរាចរផ្
២០១៥ សថីពីការបិ ទបញ្ជីចាំ

នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុ ះនែៃទី១៣ ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ

ូ លចាំណាយែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិ ឆ្បាំ២០១៥ រត្ង់ចាំ

ុ ចI.រ បាន

ផ្ចងាជ “អាំពីចាំណាយរជជនទយយបុនររបទន និងែវ ិកាបុ នររបទនរបុងរយៈនពលពីនែៃទី១១ ដល់

នែៃទី២៥ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥ រជជនទយយររបុ នររបទនរត្ូវរូត្រះរបមូ លសរខណីប័រត្ និងលិខិត្យុត្ិ កា
ថ រ
ចាំ ណាយនដើមផីនបាះផាយអា

ត្ថិនិយ័ត្រមម ឆលងទិ ោឌការពី មង្ក្នី រថ ត្ួត្ពិ និត្យហិរញ្ដ វត្ទុ រួចបញ្ូជ ន

មររត្នាមររាជបរ់រណា
ថ លោ៉ ងយូរបាំ ផុត្រត្ឹមនែៃទី៣១ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៦...”។ អាជាញធ្រ
សវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ

នាមយរោឌនហិរញ្ដ វត្ទុបានយរែវ ិកាចាំណាយរមមវ ិធ្ីរុងឆ្
ប
ប ាំ

២០១៥មួ យចាំនួន នៅនធ្វើការទូ ទត្់ ចាំណាយឧបត្ទមភរបារ់ អាហារូបររ

៍ ជូនសិសស និ សសិត្នៅ

សិរាស្ស្គវរជាវនៅនរៅរបនទសរបុងឆ្បាំ២០១៤ និងវ ិទយស្គទនជាត្ិអប់ រ ាំបានយរែវ ិកាចាំ ណាយ
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រមមវ ិធ្ី រុងឆ្
ប ប ាំ២០១៥មួ យចាំនួន នៅនធ្វើការទូ ទត្់នែលឧបត្ទមអា
ភ ហារូបររ
ឆ្បាំសិរា២០១៣ និងឆ្បាំសិរា២០១៤។

៍ របស់ររុនិសសិត្របុង

ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងរី ឡារួរនធ្វើការចាំ ណាយឱ្យបានរត្ឹ មរត្ូវនៅាមឆ្បាំែវ ិកា

នដើមផីរុាំឱ្យប៉ ះពាល់ដល់ការនរៀបចាំ នសចរថីរពាងចាប់ទូទត្់ ែវ ិការបចាាំឆ្បាំ។
នឆលើយត្បនឹ ងររ

ី ននះ ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរីឡាសូមឯរភាពាមការនលើរ

នឡើងរបស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ប៉ុ ផ្នថបនាមធប់ ពីររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបានអនុ ញ្ហដត្
ជានរលការ

៍ ាមលិខិត្នលខ២៨៧ សហវ.ហរ ចុះនែៃទី១៩ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៥ សថីពី

ការបផ្នទមវ ិស្គលភាពមួ យចាំ នួន

នដើ មផីអនុ វត្ថការចាំណាយរបារ់នបសររមមរុង
ប

និងនរៅ

របនទសនៅររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡា នទើបនាមយរោឌនហិរញ្ដ វត្ទុបាននរៀបចាំនបាះផាយ
អា

ត្ថិទូទត្់ របារ់ នបសររមមនរៅរបនទសជូនដល់សិសសនិ សសិត្ផ្ដលបានបាំ នពញនបសរ

រមមកាលពី ឆ្បាំ២០១៤រនលងមរ របុងនរលបាំ

ិ ទរវាងសិ សសនិ សសិត្ ជាមួ យ
ងបនញ្ចៀសវវា

ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងរីឡា។ ាមស្គមរត្ី ននអនុ ររឹត្យនលខ១៧៤ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី០៥
ផ្ខឧសភា ឆ្បាំ២០១៤ សថីពីអាហារូបររ
សិរាាមររឹ ះស្គទនស្គធ្លរ

៍ ឧបត្ទមជ
ភ ីវភាពអននថវាសិរសរម្គប់សិសសនិ សសិត្

ៈ រត្ង់ ម្គរា១១ បានផ្ចងាជ ចាំនពាះមង្ក្នីរា
ថ ជការរត្ូវប

ុថ ះ

បណា
ថ លចាប់ ពី១២ផ្ខនឡើងនៅ មិនផថល់របារ់ឧបត្ទមភជូននទ ជានហត្ុនធ្វើឲ្យមង្ក្នី ថរាជការផ្ដល
រាំ ពុងប

ថ លម្គនរយៈនពល១ឆ្បាំ រឺ ររូររមិត្ឧត្ថម (បរ ិញ្ហដ+១) នៅវ ិទយស្គទនជាត្ិ អប់រ ាំ
ុថ ះបណា

ម្គនរបត្ិ ឃាត្ោ៉ ងខាលាំងជាមួ យររសួង ពីនរពាះធ្លលប់ ទទួ លបានរបារ់ឧបត្ទមភ នហត្ុ ននះនហើយ
នទើ បររសួ ងនសដឌរិចច

និ ង ហិ រ ញ្ដ វ ត្ទុបានជួ យនោះស្ស្គយបញ្ហ
ា របឈមាមលិ ខិត្ នលខ

២៩៩០ សហវ.ហរ ចុ ះនែៃទី០៤ ផ្ខឧសភា ឆ្បាំ២០១៥ ជូ នដល់ររូឧត្ថម (បរ ិញ្ហដ+១)។
៣.១.១៧.ការចាំណាយនរកាយរិចរច បត្ិបត្ថិការជារ់ផ្សថង

នដើ មផីព រងឹ ងយនថ ការរបុងការអនុ វត្ថចាំណា យ រ៏ដូចជាែវ ិការជជនទយយបុ នររបទន

រមមវ ិធ្ីឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព

ររសួងនសដឌរិចច

និងហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញនូវរបកាសនលខ

១៩៣៧ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៤ សថីពីនីត្ិវ ិធ្ីចាំណាយាមរជជនទយយបុ នរ
របទនសរម្គប់ រដឌបាលាជបរ់ជាត្ិ រត្ង់ របការ១១ ផ្ចងាជ “របុងររ
ន

ើញាជ

លិ ខិត្ យុ ត្ិ ថការចាំ ណា យមួ យចាំ នួនពុាំ ម្គនលរខណ

ី ផ្ដលអាណាប័រពិ និត្យ

ៈរត្ឹ ម រត្ូវ នទ

អាណាប័ររត្ូវ

បញ្ូជ នលិខិត្យុត្ិ កា
ថ រចាំណាយននាមះនៅរជជនទយយររបុ នររបទនវ ិញ នដើ មផីផ្រត្រមូវ”។ អាជាញធ្
រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ ការ ិោល័យរដឌបាល បុ រាលិរ និ ងប

ថ លវ ិជាជជី វៈនន
ុថ ះបណា

មនធីរអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរីឡានខត្ថរត្នៈរី រ ី បានយរែវ ិកាចាំណាយរជជនទយយបុ នររបទនមួ យ
ចាំ នួននៅនធ្វើការចាំ ណាយសរម្គប់ ទិញសម្គភរ

និ ងអាហារសរមន់ សរម្គប់ ដាំ ន

បាត្នរកាយរិ ចរច បត្ិបត្ថិការជារ់ ផ្សថង(នរកាយនែៃសនបិបាត្)។

ើ រការសនបិ

ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារួ រនធ្វើការចាំ ណាយែវ ិកាឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ និងស្សបនៅ

នឹ ងរមមវ ិធ្ីជារ់ ផ្សថង។
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ផ្ផអរនលើររ

ី ននះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរី ឡាបានឯរភាពាមការនលើរនឡើង

របស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ផ្ត្មនធីរអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡានខត្ថរត្នៈរី រ ីបានចាំណាយសរម្គប់
ការទិ ញសម្គភរ និ ងអាហារសរមន់រុងរិ
ប
ចដ
ច ាំ ន

ើ រការនរៀបចាំ សនបិបាត្នរកាយរិ ចរច បត្ិបត្ថិការ

ជារ់ ផ្សថង (នរកាយនែៃសនបិបាត្)។ ដូ ចននះ ររសួងនឹងពរងឹងការអនុវត្ថែវ ិកាឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ
ជារ់ ោរ់ រពមទាំងស្សបជាមួ យរមមវ ិធ្ី សរមមភាពជារ់ ផ្សថង និ ងនីត្ិវ ិធ្ី ហិរញ្ដ វត្ទុជាធ្រម្គន។
៣.១.១៨.ត្នមលទាំនិញរបងរិ
ច នយមិនស្សបាមត្នមលទីផារ
ុ ចស

ិ ី លទន រមម ររសួ ង
នដើ មផី ព រងឹ ងនលើ ត្ នមល សម្គភរបរ កា
ិ ខណ រផ្ដលអនុ វ ត្ថ នៅាមនី ត្ិ វ ធ្

នសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុរួរនធ្វើការនចញនូវារាងត្នមលឱ្យម្គនលរខណ

ៈសថង់ោរមួ យសរម្គប់ ោរ់

ឱ្យររសួងស្គទប័នយរនៅអនុវត្ថនលើត្នមលសម្គភរបរ ិកាខណរផ្ដលរត្ូវអនុ វត្ថសរម្គប់រិចចលទនរមម

និ ងនដើ មផីនជៀសវាងត្នមលរុងរិ
ប ចស
ច នយលទនរមមម្គនត្នមលខពស់ជាងទីផារ។ ជារ់ ផ្សថង អាជាញធ្រ
សវនរមមជាត្ិសនងាត្ន

ើញាជ អងាភាពលទនរមមរបស់ររសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡា បានអនុ

វត្ថរិចចសនយផាត្់ផង
ា ់សម្គភរបរ ិកាខណរបនចចរនទសររប់របនភទនៅដល់អងាភាពែវ ិកាមួ យចាំនួន។
ប៉ុ ផ្នថត្ នមលទាំនិញមួ យចាំ នួននៅរបុងរិចចសនយនលើ ការផាត្់ផាង់សម្គភរបរិកាខណរបនចចរ នទសររប់

របនភទ ផ្ដលអងាភាពលទនរមមរបស់ររសួង អប់រ ាំ យុវជន និងរី ឡាបានអនុ វត្ថននាមះម្គនត្នមល
ខពស់ជាងត្នមលទីផារ។

ររសួងនសដឌរិចច

និងហិរញ្ដ វត្ទុរួ រនធ្វើការនចញនូវារាងត្នមលទាំនិញសម្គភរបរ ិកាខណរ

សរម្គប់ ោរ់ ឱ្យររសួងស្គទប័ នអនុ វត្ថ នដើ មផីនជៀសវាងត្នមលទាំនិញផ្ដលម្គនរបុងរិចចសនយនៅផ្ត្
ខពស់ជាងត្នមលទីផារ។ ទនធឹមរបននះផ្ដរ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡារួ រអនុ វត្ថត្នមលទាំនិញរបុង
រិ ចស
ច នយលទនរមមឱ្យស្សបាមត្នមលទីផារ។
ផ្ផអរនលើររ

ី ននះ

ររសួងបានឯរភាពាមការនលើរនឡើងរបស់អាជាញធ្រសវន

រមមជាត្ិ ប៉ុផ្នថររសួងបានបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ររ

ី ទាំនិញចាំ នួន០៧មុខរបុងចាំ នណាម១៣៩មុខ ផ្ដល

បានចុ ះរិ ចចសនយជាមួ យររុមហ៊ុន ភី សុី នអស សុី ខនស្រស្គថរ់ សិន នហើយម្គនត្នមលមិនសម
ស្សបនធ្ៀបនឹ ងត្នមលទីផារ អងាភាពលទនរមមសូមបញ្ហ
ជ រ់ដូចខាងនរកាម ៖
១-នដើមផីអាចឱ្យត្នមលម្គនលរខណ

ៈសមស្សបាមត្នមលលរ់ ជារ់ផ្សឋងាមទី ផារ

ិ នី មួយៗនរបើ របាស់ នី ត្ិវធ្
ិ ី ហិរ ញ្ដ វត្ទុាមរយៈបុ នររបទន នដើមផីយរ
លុះ រាផ្ត្អងា ភាពែវកា

ស្គច់របារ់កាន់នៅទិ ញ និងទូ ទត្់ផ្កធល់នៅនលើទីផាររត្ង់ផ្ត្មឋង នោយពុាំ ម្គនរិ ចចសនយ និ ង
ិ ី លទនរមមនឡើ យ។
មិ នបាច់ អនុ វ ត្ថនីត្ិ វធ្

នបើអនុវត្ថាមររ

ី ននះរឺមិនសមស្សបាមនី ត្ិវ ិធ្ី

ហិរញ្ដ វត្ទុ។

២-ការអនុ វត្ថនីត្ិវ ិធ្ីរិចល
ច ទនរមម ររុមហ៊ុនផ្ដលទទួលបានរិ ចចសនយម្គនកាត្ពវរិចច

ខុ សពីររុមហ៊ុនផ្ដលលរ់ជារ់ ផ្សឋងនៅនលើទីផារដូ ចខាងនរកាម៖

 ររុមហ៊ុនផ្ដលទទួ លបានរិ ចចសនយលទនរមម រឺរត្ូវម្គនកាត្ពវរិចដ
ច ូ ចជា ទី ១.

បង់ពននអាររនលើត្នមលបផ្នទមចាំ នួន១០% ននត្នមលរិចស
ច នយសរុប ទី ២.បង់ពននអាររនលើរបារ់
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ចាំ ន

ញចាំ នួន១%ននត្នមលរិចចសនយសរុប ទី៣.បង់ពននអារររបាជប់ រា០.១% ននរិ ចចសនយ

សរុប និ ងទី ៤.បង់របារ់ររ់ធ្លនាមការអនុ វត្ថរិចចសនយចាំ នួន១០%នៅរត្នាមររជាត្ិ
យឺត្ោ៉ វ
នី មួយៗ

 ររុមហ៊ុនម្គនការចាំ ណាយនលើអរាការរបារ់រុងការទូ
ប
ទត្់រិចចសនយយូរ និ ង
 ររុមហ៊ុនរត្ូវនធ្វើការបូរបផ្នទមនែលដឹរជញ្ូជ នាមលរខណខ

ឍ ននរិចចសនយលទនរមម

 ររុមហ៊ុនរត្ូវទទួ លខុ សរត្ូវនរកាយរបរល់ទទួ ល របុងការចាំ ណាយនលើការជួ ស

ជុ ល និងផ្ែទាំរហូត្ផុ ត្សុពលភាពននរិ ចចសនយ។
៣.១.១៩. ការបផ្ងវរពីវ ិធ្ីស្គស្រសថនដញនែលស្គធ្លរ

ៈមរអនុវត្ថវ ិធ្ីស្គស្រសថចរចានែល និងអងាភាព

ទទួលការពុាំទន់ម្គនការវាយត្នមលពីចាំណាត្់ាជបរ់

និងលរខណ

ៈសមផត្ថិពីររសួង

នសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ

នដើ មផីពរងឹ ងការអនុ វត្ថរិចចលទនរ មម ឱ្យកាន់ ផ្ត្ម្គនរបសិ ទនភាព និ ងម្គនត្ម្គលភាព
ចាប់ សីព
ថ ី លទនរមមស្គធ្លរ

ៈផ្ដលរបកាសឱ្យនរបើ នោយរពះរាជររមនលខនស/ររម/០១១

២/០០៤ ចុ ះនែៃទី១៤ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១២ រត្ង់ ម្គរា២៧ បានផ្ចងាជ អបរនដញនែលរត្ូវចុ ះ
បញ្ជីចាំណាត្់ ាជបរ់ របនភទ

និ ងចាំ ណាត្់ ាជបរ់ អរ
ប នដញនែលនៅររសួងនសដឌរិចច

នដើមផីម្គនសិទិច
ន ូ លរួមរបុងរិ ចល
ច ទនរមមស្គធ្លរ

ៈ។

ររសួងនសដឌរិចច

និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ

និងហិរញ្ដ វត្ទុរត្ូវនធ្វើ

របនភទ និ ងចាំ ណាត្់ាជបរ់ អរ
ប នដញនែលាមសមត្ទភាពរបស់អរ
ប នដញនែល នដើមផីធ្លនាមការអនុវត្ថ
រិ ចចសនយ និងរបកាសនលខ៣៨១ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី១៥ ផ្ខមិែុនាម ឆ្បាំ២០១០ របស់
ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ សថីពីការោរ់ ឱ្យនរបើនសៀវនៅលទនរមម ការអនុវត្ថវ ិធ្លន និងបទ
បផញ្ដ ត្ិល
ថ ទនរមមស្គធ្លរ
នរបើរបាស់រុងររ
ប

ី ពិ នសសដូ ចខាងនរកាមៈ

 ឧបររ
 ររ

ៈ រត្ង់ជាំពូរ៣.៤.១ បានផ្ចងាជ ការចុ ះរិ ចស
ច នយផ្កធល់រត្ូវបាន

៍ និងលរខណខ

ឍ បនចចរនទសផ្ដលរត្ូវនរបើ ម្គនរបភពផ្ត្មួ យរត្់

ី ចាាំបាច់ សរម្គប់នឆលើយត្បនៅនពលម្គននររះមហនថរា យធ្មមជាត្ិ នរើ ត្

នឡើង និ ងត្រមូវការចាាំបាច់បនាមធន់ រយៈនពលខលីមិនអាចរងចាាំឱ្យនរបើ វ ិធ្ី ស្គស្រសថនផសងនទៀត្បាន
 សរម្គប់ នរលបាំ

ងសិរាស្ស្គវរជាវដរពិ នស្គធ្ន៍អភិ វឌណន៍ មរពីខវះអបរចូ ល

រួមនដញនែល ឬពុាំ ម្គនការនឆលើយត្បរបុងការនដញនែល”។
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ នាមយរោឌនសម្គភរ និងបរ ិកាខណរននររសួង

វបផធ្ម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលផៈបានអនុ វត្ថលទនរមមសាំ

ង់ម្គនចាំ នួន០៩រនរម្គងម្គនទឹ ររបារ់ចាំនួន

២ ៩៧៨ ៨១៩ ៥០០នរៀល ផ្ដលរត្ូវអនុ វត្ថវ ិធ្ីស្គស្រសថនដញនែលជាស្គធ្លរ

ៈម្គនចាំនួន០៧

រនរម្គង និ ងពិ នររះនែលម្គនចាំ នួន០២រនរម្គង។ ប៉ុផ្នថជារ់ផ្សថង នាមយរោឌនសម្គភរ និងបរ ិកាខណរ
របស់ររសួងបានអនុវត្ថវ ិធ្ីស្គស្រសថលទនរមមនដញនែលជាស្គធ្លរ
ចរចានែលផ្កធល់ជាមួ យនាមយរោឌនរាំពារ និ ងអភិ ររសសាំ
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ង់ បុរា

ៈមរនធ្វើការអនុវត្ថវ ិធ្ីស្គស្រសថ

ផ្ដលជាអងាភាពមួ យសទិត្

នរកាមការររប់ ររងរបស់ររសួង។ ទនធឹមនឹ ងននាមះ ររសួងរ៏ពុាំទន់ ម្គនការរាំ
ាជបរ់ និងវាយត្នមលពីររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុពីលរខណ
នាមយរោឌនរាំពារ និ ងអភិ ររសសាំ
រាល់សាំ

ង់សិលផៈបុ រា

ង់ បុរា

ត្់ចាំណាត្់

ៈសមផត្ថិ និ ងត្ួ នាមទីភាររិ ចរច បស់

របុងការទទួ លបានរិ ចចសនយនលើការជួ សជុ ល

។

ររសួងវបផធ្ម៌ និងវ ិចិ រត្សិលផៈរួ រអនុវត្ថរិចចលទនរមមឱ្យស្សបាមវ ិធ្ីស្គស្រសថលទន

រមមស្គធ្លរ
លរខណ

ៈ និ ងនសបើសុាំនរលការ

៍ នៅររសួងនសដឌរិចច

និងហិរញ្ដ វត្ទុនដើមផីរាំ

ត្់ពី

ៈសមផត្ថិ ចាំ ណាត្់ាជបរ់ និងត្ួ នាមទី ភាររិ ចចរបស់នាមយរោឌនរាំពារ និងអភិររសសាំ

បុ រា

នលើការជួ សជុ ល និ ងផ្ែទាំរាល់សាំ

ាមនីត្ិវ ិធ្ីលទនរមមស្គធ្លរ

ង់បុរា

ង់

ទាំងអស់ឱ្យបានចាស់ និ ងរត្ឹមរត្ូវ

ៈ។

នឆលើយត្បនឹ ងការនលើរនឡើងរបស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ននះ ររសួងវបផធ្ម៌ និង

វ ិចិ រត្សិលផៈបាននធ្វើការបញ្ហ
ជ រ់ ាជៈ
រ.លទនរមមសាំ

ង់រឺ សាំនៅនៅនលើរបាស្គទ ស្គពនបុ រា

និ ងវត្ទុបុ រា

ជានដើ ម។

ដូ នចបះនហើយពុាំ ម្គនររុមហ៊ុន ឬបុរាលណាមួ យហា៊នចូ លនដញនែល និ ងមរពិ នររះនែលផ្ដរ នទើប

នាមយរោឌនសម្គភរ និ ងបរ ិកាខណរននររសួងវបផធ្ម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ បានអនុ វត្ថវ ិធ្ីស្គស្រសថចរចា
នែលផ្កធល់ជាមួ យនាមយរោឌនរាំពារ និ ងអភិ ររសសាំ
ដូ ចខាងនរកាម៖

 ការអភិររស

ង់ បុរា

រហូត្ដល់បចចុបផនប។ មូ លនហត្ុ

ឬជួ សជុ លរបាស្គទរត្ូវម្គនជាំ នាមញ

ដូ ចជាស្គទបត្យររ

វ ិសវររ

វ ិទូ និ ងសូនរូបជានដើ ម នហើយជាអបរផ្ដលម្គនពិនស្គធ្ន៍ នធ្វើការជាមួ យនឹ ងការងារននះ

បុ រា

ជាយូរឆ្បាំ ពី នរពាះនដើ មផីជួសជុ លរបាស្គទបានរត្ូវផ្ត្ម្គនអបរជាំនាមញស្គាល់ែមរបាស្គទមួ យដុាំៗ
នចះររផាាំុែម និ ងនចះនរៀបែមចាស់របស់របាស្គទឱ្យម្គនរូបរាងដូចនដើម។ ជាពិ នសសនទៀត្ អបរ
បនចចរនទសទាំងននាមះរត្ូវនចះចាប់ជួសជុ លនបត្ិរភ

ឍ អនថរជាត្ិមួយចាំនួន ដូ ចជា Chart

pour Angkor, Nara on authenticity និ ងយល់ដឹងខលះពី Chart d’athen, Chart de Venise ជា
នដើម។

របស់សាំ

 ជាមួ យរបននាមះ

ង់ នៅនពលរបទះន

នត្ើ ផ្ផបរណាននសាំ

អបរជួ សជុ លរត្ូវនចះសិរា

និងយល់ចាស់ពីរបវត្ថិស្គស្រសថ

ើញែម ឬសម្គភររបាស្គទ ដឹ ងពី កាលបរ ិនចេទ និ ងអាចដឹងាជ

ង់ ស្គងសង់មុន ឬស្គងសង់ នរកាយ មិ នរត្ឹ មផ្ត្ប៉ុនណាតះអបរជួ សជុ ល

រត្ូវនចះនមើ លវ ិភារពីស្សទប់ ដីរបស់ររឹ ះ និងនចះដឹ ង និ ងស្គាល់ពីវត្ទុសិលផៈផ្ដលររន
នៅរបុងនពលអនុ វត្ថការងារនទៀត្ផង។
ភ

អវីផ្ដលសាំខាន់ នៅរបុងការជួ សជុ លសាំ

ឍ រឺ ការសិរាស្ស្គវរជាវពី របវត្ថិស្គស្រសថ លរខណ

ការជួ សជុ លរឺ ជាការបាំ ផ្កលញរបវត្ថិស្គស្រសថននសាំ

ៈបនចចរនទស លាំនាមាំនដើមននសាំ

ង់

ើញ

ង់ នបត្ិរ

ង់ នរពាះ

ដូ នចបះនទើ បទមទរឱ្យម្គនការសិរា

ស្ស្គវរជាវ នដើមផីរត្់ រាទុរជាឯរស្គរសរម្គប់មនុសសជាំ នាមន់នរកាយ។

 នោងាមអនុ ររឹ ត្យនលខ៨៩ អន.បរ សថីពីការអនុវត្ថរិចចការពារនបត្ិរភ

ឍ

វបផធ្ម៌ ចុ ះនែៃទី១៧ ផ្ខរញ្ហដ ឆ្បាំ២០០២ ជាំ ពូរ៤ ពី ម្គរា២៥ និ ោយពី ការនធ្វើរាំណាយ
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បុ រា

វ ិទយ ការពរងឹងររឹះ ការវ ិភារផ្បបវ ិទយស្គស្រសថ រឺ រត្ូវនធ្វើនោយមង្ក្នីជ
ថ ាំនាមញផ្ដលម្គន

បទពិ នស្គធ្ន៍ និងម្គនការឯរភាពពី ររសួងវបផធ្ម៌ និងវ ិចិរត្សិលផៈ។ របុងររ
ោឌនរាំពារ និ ងអភិ ររសសាំ
ននះ(បុរា

ង់ បុរា

ី ននះ នាមយរ

ម្គនធ្នធ្លនមនុ សសររប់ ររន់ សរម្គប់បាំនពញការងារ

វ ិទយចាំនួន១០រូប ស្គទបត្យររចាំនួន១០រូប និ ងវ ិសវររចាំនួន១០រូប)។

ខ.លរខណ

ៈសមផត្ថិនននាមយរោឌនរាំ ពារ និ ងអភិ ររសសាំ

ភារនរចើ នជាអត្ី ត្មង្ក្នី នាម
ថ យរោឌននបត្ិ រភ

ឍ

ង់ បុរា

ផ្ដលម្គនស្គបរ់ ការធ្ាំ នៅអភិ ររសោឌនអងារ

នខត្ថនសៀមរាប។ មង្ក្នី ថទាំងននាមះម្គនភារៈរិ ចរច រប់ ររងរបាស្គទ និងវត្ទុបុរា
រួមទាំងរបាស្គទរបុងត្ាំបន់អងារ។

៖ បុ រាលិរ

នៅនពលអងាការនផសងៗមរជួ សជុ ល

ទូទាំងរបនទស

និ ងអភិររសនៅរបុង

ត្ាំ បន់ អងារចាប់ ាាំងពី ឆ្បាំ១៩៨០ ដល់ឆ្បាំ១៩៩៦ នហើយអងាការមួ យចាំ នួនបានបនថនធ្វើការរហូត្

មរដល់សពវនែៃននះ។ ដាំបូងអងាការទាំងននាមះបានសហការជាមួ យររសួងវបផធ្ម៌ និ ងវ ិចិ រត្
សិលផៈ ជាពិ នសសនាមយរោឌននបត្ិ រភ

ឍ

(អភិររសអងារ) ផ្ត្មថង។ នៅនពលននាមះនហើយ

ររសួងវបផធ្ម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈបានបញ្ូជ នមង្ក្នីអ
ថ ត្ីត្និ សសិត្បុ រា

វ ិទយ ស្គទបត្យរមម ឱ្យនៅ

ចូ លរួមនធ្វើការជាមួ យបណា
ថ អងាការទាំងអស់ននាមះដូ ចម្គននរៀបរាប់ ខាងនរកាមៈ

 ចាប់ ពីឆ្បាំ១៩៩២ មង្ក្នី នាម
ថ យរោឌនចាំ នួន០២នាមរ់ បានចូ លរួមនធ្វើការជាមួ យអងា

ការមូ លនិ ធ្ិនបត្ិរភ

ឍ ពិ ភពនោរ(WMF) របនទសអានមរ ិររបុងការជួ សជុ លរបាស្គទរពះខ័ ន

 ចាប់ ពីឆ្បាំ១៩៩២

នាមយរោឌនបានបញ្ូជ នមង្ក្នី ច
ថ ាំនួន០១នាមរ់ នៅចូ លរួមនធ្វើការ

ជាមួ យអងាការសូហីោ
វ ៉ (SOPHIA) របនទសជប៉ុនរបុងការជួ សជុ លរបាស្គទបនាមធយរថី

 ចាប់ ពីឆ្បាំ១៩៩៤ មង្ក្នី នាម
ថ យរោឌនចាំនួន០៥នាមរ់ បានចូលរួមនធ្វើការជាមួ យអងាការ

JSA ននរបនទសជប៉ុ នរបុងការជួ សជុ លរបាស្គទសួររព័ រត្ បណាតល័យខាងនជើងរបាស្គទអងារ
វត្ថ និងជួ សជុ លរបាស្គទបាយ័ន

 ចាប់ ពីឆ្បាំ១៩៩៥ មង្ក្នី នាម
ថ យរោឌនចាំ នួន០១នាមរ់ បានចូ លរួមនធ្វើការជាមួ យអាលលឺ

ម៉ ង់ ជួ សជុ លអបសរអងារវត្ថ(GACP)របនទសអាលលឺម៉ង់

 ចាប់ ពីឆ្បាំ១៩៩៥ មង្ក្នី នាម
ថ យរោឌនចាំ នួន០៣នាមរ់ បានចូ លរួមនធ្វើការជាមួ យអងា

ការ(I.Ge.S) របនទសអុី ាលី របុងការជួ សជុ លរសិនុអងា
ន
រវត្ថ និងរបាស្គទផ្របរូប
 ចាប់ ពីឆ្បាំ១៩៩៥

មង្ក្នី ថនាមយរោឌនចាំ នួន ០៣នាមរ់ បានចូ លរួម នធ្វើការជាមួ យ

ស្គោបារាាំងចុងបូ ពា៌(EFEO) របនទសបារាាំង របុងការជួ សជុ លទី ោននសថចរមលង់

 ចាប់ ពីឆ្បាំ២០០០ មង្ក្នី នាម
ថ យរោឌនចាំនួន០១នាមរ់ បានចូលរួមនធ្វើការជាមួ យអងាការ

CSI ននរបនទសចិន របុងការជួ សជុ លរបាស្គទនៅស្គយនទវា។ សរុបមង្ក្នី នាម
ថ យរោឌនទាំង
អស់ផ្ដលបានចូ លរួមនធ្វើការជាមួ យអងាការអនថរជាត្ិ ម្គនចាំ នួន២០នាមរ់។
៣.១.២០. ការនបើរឯរស្គរនដញនែលពុាំទន់បានរត្ឹមរត្ូវ
របុងនរលបាំ

នី ត្ិវ ិធ្ី លទនរមមស្គធ្លរ

ងអនុ វត្ថនីត្ិវ ិធ្ី លទនរមមស្គធ្លរ

ៈឱ្យស្សបនៅនរលការ

៍

និង

ៈ រាជរោឌភិ បាលបាននចញនូ វអនុ ររឹត្យនលខ១០៥ អនររ.បរ ចុ ះ

នែៃទី១៨ ផ្ខត្ុ ោ ឆ្បាំ២០០៦ សឋីពីលទនរមមស្គធ្លរ
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ៈ រត្ង់ ម្គរា៣៤ បានផ្ចងាជ “ររប់

សាំន

ើ នដញនែល និ ងសាំន

ផ្ត្នរៀបចាំ នបើរជាស្គធ្លរ
ចូ លរួមទាំងអស់។ រាំ
ផ្ដលស្គធ្លរ

ើ នរជើ សនរ ើសទីរបឹ រាទាំងអស់ (ទាំងបនចចរនទស និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ) រត្ូវ
ៈ នហើយរាំ

ត្់នហត្ុរត្ូវផថល់ឲ្យររុមហ៊ុន និងបុរល
ា ផ្ដលបាន

ត្់នហត្ុ រត្ូវបិ ទរបកាសនលើបញ្ជរព័ ត្៌ម្គននៅស្គទប័ នអនុ វត្ថលទនរមម

ៈជនទូនៅអាចនមើ លន

ើញ…។ រាំ

ត្់នហត្ុ ែត្ចមលងរ៏ អាចផថល់ឲ្យស្គធ្លរ

ៈ

ជនណាផ្ដលបានោរ់ ពារយនសបើសុាំ ” ។
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ របុងចាំ នណាមរិចស
ច នយលទនរមម២៥រនរម្គង

ផ្ដលម្គនទឹររបារ់ សរុប ៦ ៦៤២ ៥០០ ០០០នរៀល ម្គនរិចចសនយចាំនួន០៤ រឺរិចចសនយ

ជួ សជុ លផ្រលមអអររស្គរមនធីរនខត្ថនពាធ្ិ៍ស្គត្់ ជួ សជុ លផ្រលមអអររទី សីរថ រសួងវបផធ្ម៌ និ ង
វ ិចិ រត្សិលផៈ ជួ សជុ លម្គ៉ សុីនរត្ជារ់ និងត្បណា
ថ ញនផសងៗ ទូ ទត្់ នែលសងាារ ឹមនរបើ របាស់ឆ្បាំ
២០១៥ និ ងទូ ទត្់នែលផត្
ា ់ផាង់សម្គភរឧបររ
៣៤២

៥០០នរៀល

៍ បុ រា

ផ្ដលម្គនទឹ ររបារ់ សរុបចាំនួន ១ ៥៩២

នោយបាននធ្វើការនរៀបចាំនបើ រឯរស្គរនដញនែលរនរម្គងលទនរមមទាំងបួន

ខាងនលើចាំនពលនវោ(នម្គ៉ ង និ ងនែៃ ផ្ខ ឆ្បាំ) ផ្ត្មួ យ។

និ ងវ ិចិរត្សិលផៈរួ រនធ្វើការនបើ រឯរស្គរនដញនែលនូវរាល់ រ នរម្គង

ររសួងវបផធ្ម៌

លទនរ មម ឱ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ ត្ម្គលភាព និ ង ស្សបាមនរលការ
នឆលើយត្បនឹ ងររ

ី ននះ

៍ លទនរមម

ររសួងបាននធ្វើការបញ្ហ
ជ រ់ាជ

ស្គធ្លរ

ៈ។

ចាំ នពាះរនរម្គងចាំនួន០៤

ម្គនដូ ចជាការជួ សជុ លម្គ៉ សុីនរត្ជារ់ និងត្បណា
ថ ញនផសងៗ សងាារ ឹមនរបើ របាស់ឆ្បាំ២០១៥
និងផាត្់ផាង់សម្គភរឧបររ

៍ បុរា

ផ្ដលរនរម្គងទាំងបួនននះនបើរឯរស្គរចាំនពលនវោ (នម្គ៉ ង

នែៃ ផ្ខ ឆ្បាំ) ផ្ត្មួ យននាមះ រឺមូលនហត្ុនោយស្គររាំហុសបនចចរនទសននអបរនធ្វើរាំ

ត្់នហត្ុ

ផ្ដលនធ្វើការចមលង(Copy) រនរម្គងនី មួយៗនៅនលើម្គ៉សុីនរុាំពយូទ័ រ នោយពុាំ បាននធ្វើការផ្រនពល
នវោននការនបើររនរម្គងនីមួយៗ នដើមផីោរ់ ជូនត្ាំណាងររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ រ

ៈ

រមមការលទនរមម (PC) និ ងត្ាំណាងររុមហ៊ុនផ្ដលចូ លរួមនដញនែលចុះហត្ទនលខាភាលមៗនៅនពល
ផ្ដលនបើ រឯរស្គររួច។ សូមបញ្ហ
ជ រ់ជូនបផ្នទមនទៀត្ាជ ការនបើ រឯរស្គររនរម្គងទាំងបួ ននននែៃ
ផ្ខឆ្បាំផ្ត្មួ យននាមះរឺ អងាភាពខញាំុបាននធ្វើការរាំ

ត្់នម្គ៉ ងផ្ដលរត្ូវនបើរឯរស្គរ ដូចខាងនរកាមៈ

 ផាត្់ផាង់សងាារ ឹមនរបើរបាស់ឆ្បាំ២០១៥ (នវោនម្គ៉ ង៩.០០នាមទី )
 ជួ សជុ លម្គ៉ សុីនរត្ជារ់ និងត្បណា
ថ ញនផសងៗ (នវោនម្គ៉ ង៩.៣០នាមទី)
 ជួ សជុ លផ្រលមអអររទី សីកា
ថ រររសួង (នវោនម្គ៉ ង១០.០០នាមទី )
 ជួ សជុ លផ្រលមអអររស្គរមនធីរនខត្ថនពាធ្ិ៍ស្គត្់ (នវោនម្គ៉ ង១០.៣០នាមទី )

៣.១.២១. ការទូទត្់ចាំណាយរបារ់បាំណាច់នម្គ៉ ងបផ្នទមពុាំទន់បានរត្ឹមរត្ូវ
នដើមផីពរងឹងយនថការនលើការទូ ទត្់ចាំណាយនលើរបារ់ នម្គ៉ ងបផ្នទមជូនស្គស្រស្គថចារយ
ាមបណា
ថ ររឹ ះស្គទនស្គធ្លរ

ៈរបស់រដឌ

រាជរោឌភិ បាលបាននចញនូ វអនុ ររឹ ត្យនលខ៣៨

អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី០៦ ផ្ខរញ្ហដ ឆ្បាំ១៩៩៦ សថីពីររមិត្របបនម្គ៉ ងរាំ
របារ់ នម្គ៉ ងបផ្នទមសរម្គប់ ការបនរងៀនរបុងររឹ ះស្គទនសិរាស្គធ្លរ
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ត្់ នម្គ៉ ងបផ្នទម និង

ៈ រត្ង់ ម្គរា៤ ចាំ

ុ ចខ

នរត្ទី ១ បានផ្ចងាជ “ចាំនពាះមង្ក្នី រា
ថ ជការផ្ដលបានចាត្់ ាាំងជាផលូវការឱ្យនៅបនរងៀនជាររូ
នៅស្គោមធ្យមសិរាឯរនទស ស្គោប

ថ លវ ិជាជជី វៈ ររឹ ះស្គទនឧត្ថមសិរា និង
ុថ ះបណា

ររឹ ះស្គទនសិរានផសងៗរបស់រដឌរត្ូវអនុ វត្ថរបបនម្គ៉ ងបផ្នទមនោយរិ ត្ជាទឹររបារ់ នម្គ៉ ងបផ្នទម
នៅាមសញ្ហដបរត្ ឬររបខ

ឍ របស់ស្គមី ជន” និ ងរបកាសនលខ១៨៩ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី

២២ ផ្ខរុមភៈ ឆ្បាំ២០១៣ សថីពីការោរ់ឱ្យអនុ វត្ថចាំណាត្់ាជបរ់ នសដឌរិចនច នម្គត្ិកាែវ ិការបស់រដឌ
សរម្គប់ រដឌបាលាជបរ់ ជាត្ិ
រ

និងរដឌបាលាជបរ់ នរកាមជាត្ិ ននឧបសម័ន
ព នទី២ននរ

នី

និងអនុ

នីចាំណាយ៦៤០២៣ បានផ្ចងពី ការចាំ ណាយ និងរត្់រាចាំ ណាយនលើរបារ់នម្គ៉ ងបផ្នទម

ជូ នមង្ក្នីរថ របខ

ឍ អចិនង្ក្នយ
ថ ៍ ផ្ដលបាននធ្វើការងារនលើសនម្គ៉ ង និងចាំ ណាយជារបារ់ ឧបត្ទមភ

ជូ នមង្ក្នីផ្ថ ដលជាររូបនងាាល”។
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ ស្គរលវ ិទយល័យភូ មិនធវ ិចិ រត្សិលផៈបាន

យរែវ ិការដឌចាំនួន១១៥ ៦៥៩ ០០០ នរៀល នៅនធ្វើការទូ ទត្់ចាំណាយនលើរបារ់ឧបត្ទមភនម្គ៉ ង
បផ្នទមជូ នស្គស្រស្គថចារយផ្ដលមិ នម្គនររបខ
ររសួងវបផធ្ម៌

ឍ របស់ស្គរលវ ិទយល័យ និងររបខ

និងវ ិចិ រត្សិលផៈរួរនធ្វើការផ្

ឍ រដឌ។

នាមាំដល់ស្គរលវ ិទយល័យភូ មិនធ

វ ិចិ រត្សិលផៈឱ្យនធ្វើការចាំណាយែវ ិការដឌនលើការឧបត្ទមរភ បារ់ នម្គ៉ ងបផ្នទមជូ នស្គស្រស្គថចារយឱ្យ
បានរត្ឹ មរត្ូវស្សបនៅាមអនុររឹត្យ និ ងរបកាសខាងនលើ។
នឆលើយត្បនឹ ងររ

ី ននះ

ររសួងវបផធ្ម៌

និ ងវ ិចិរត្សិលផៈបានឯរភាពាមការ

នលើរនឡើងរបស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ។
៣.១.២២. រងវះខាត្របងការរាំ
ុ

ត្់ការនរៀបចាំរចនាមសមព័នន និងត្ួនាមទីភាររិចរច បស់អងាភាព

អនុ ររឹ ត្យនលខ៥២ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី២៣ ផ្ខមិ ែុនាម ឆ្បាំ២០០៣ សថីពីការបនងាើត្

ស្គរលវ ិទយល័យភូមិនវធ ិចិរត្សិលផៈ ជាររឹ ះស្គទនស្គធ្លរ

ៈរដឌបាល រត្ង់ ម្គរា៨ បាន

ផ្ចងាជ “ររុម របឹ រាភិ បាលម្គននបសររមមដឹរ នាមាំ ត្រមង់ ទិស និ ង នធ្វើការរត្ួត្ពិ និត្យនលើ
ដាំ ន
រាំ

ើ រការរបស់ស្គរលវ ិទយល័យ។ របុងររបខ

ឍ នននបសររមមននះ ររុមរបឹរាភិ បាលរត្ូវ

ត្់ ការនរៀបចាំ រចនាមសមព័នន រពមទាំងការផ្បងផ្ចរភាររិ ចចជាទូនៅដល់អងាភាពនរកាមឱ្វាទ

និ ងនធ្វើការអភិ វឌណន៍ ាមការចាាំបាច់ ”។
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន
ទន់ម្គនការរាំ

ើញាជ

ស្គរលវ ិទយល័យភូ មិនធវ ិចិ រត្សិលផៈពុាំ

ត្់ពីការនរៀបចាំ រចនាមសមព័នន ត្ួ នាមទីភាររិ ចច រពមទាំងការផ្បងផ្ចរភាររិ ចជា
ច

ទូ នៅដល់អងាភាពនរកាមឱ្វាទឱ្យបានចាស់ោស់ និងរត្ឹ មរត្ូវនៅនឡើយ។
ររសួងវបផធ្ម៌
វ ិចិ រត្សិលផៈ នធ្វើការនរៀបចាំ រាំ

និងវ ិចិ រត្សិលផៈរួរនធ្វើការផ្

នាមាំដល់ស្គរលវ ិទយល័យភូ មិនធ

ត្់ពីរចនាមសមព័នន និងត្ួ នាមទី ភាររិ ចច និងការផ្បងផ្ចរភាររិ ចច

ទទួ លខុ សរត្ូវរបស់អងាភាពនរកាមឱ្វាទឱ្យចាស់ោស់ នដើ មផីជួយជាំរញ
ុ ដល់ការររប់ ររងការ
ងាររបស់ស្គរលវ ិទយល័យឱ្យកាន់ ផ្ត្ម្គនរបសិទភា
ន ពខពស់។

29

៣.១.២៣. ការពុាំម្គនារាងត្នមលទិនន
ប ័យត្នមលទីផារសរម្គប់វាយត្នមលនរជើសនរ ើសអបរនដញនែល
ស្គទប័ នអនុ វត្ថរិចចលទនរមមផ្ត្ងផ្ត្នរៀបចាំ ារាងទិនបន័យត្នមលទីផារននសម្គសធ្លត្ុ
លទនរ មម សរម្គប់ ទុរជាព័ ត្៌ម្គនបផ្នទមរបុងការវាយត្នមល នរជើ សនរស
ើ អបរនដញនែល និ ងរបរល់
រិ ចចសនយ។

ការនធ្វើសវនរមមបានររន

ើញាជ ររសួងបរ ិស្គទន (អងាភាពលទនរមម) មិ នបាន

នរៀបចាំ ារាងទិនបន័យត្នមលទីផារចាំ នពាះទាំ និញផ្ដលរត្ូវទិ ញននាមះនទ។
ររសួងបរ ិស្គទនបាននធ្វើការបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ររ

ី ននះ ត្នមលសម្គភរផ្ដលម្គននៅរបុងរិ ចច

សនយទាំង១១រនរម្គង អងាភាពលទនរមមននររសួ ងបរ ស្គ
ិ ទ នមិ ន បាននរៀបចាំ ត្នមលនរបៀបនធ្ៀប

នឡើយ មូ លនហត្ុ បណា
ថ លមរពី ការចុ ះររត្នមលទាំនិញនៅាមទី ផារខលះម្គនត្នមលនាជរ និ ងខលះ
នទៀត្ម្គនត្នមលនែល នោយផ្ឡរការផ្សវងររត្នមលទាំនិញនៅាមទីផារពិ បារររត្នមលពិត្របារដ។
ររ

ី ននះបងារឱ្យម្គនការនរបៀបនធ្ៀបត្នមលទីផារពុាំ ម្គនមូ លោឌនរិត្ចាស់ោស់។

៣.១.២៤. ការចុះរិចស
ច នយជាមួយររុមហ៊ន
ុ នធ្វើការផាត្់ផង
ា ់ទាំនិញ ឬនសវា ផ្ដលម្គន
សរមមភាពអាជីវរមម (បា៉ ត្ង់)មិនស្សបាមរមមវត្ទុននរិចស
ច នយ
លិខិត្ជូ នដាំ

ឹ ងនលខ៦១៣៥ សហវ ចុ ះនែៃទី១៤ ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ២០០៧ របស់

ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុបាននធ្វើនសចរថីផ្
ស្សបរបនឹងមុ ខរបរ (ប័

នាមាំ ចាំនពាះអបរនដញនែល រត្ូវម្គនមុ ខរបរឱ្យ

ត បា៉ត្ង់) ចូ លរួមនដញនែលផត្
ា ់ ផង
ា ់ ទាំនិញ ឬនសវា។

ប៉ុ ផ្នថាមការពិនិត្យឯរស្គរផ្ដលររុមហ៊ុនោរ់ ពារយចូ លរួមនដញនែល ពិ នររះនែល
និ ងសធង់ត្នមលនៅរបុងរិចចលទនរមមរបចាាំឆ្បាំ២០១៥
ជាត្ិ សនងាត្ន

របស់ររសួងបរ ិស្គទន

អាជាញធ្រសវនរមម

ើញាជ ររសួងបានចុ ះរិ ចចសនយជាមួ យររុមហ៊ុននធ្វើការផាត្់ផង
ា ់ ទាំនិញ និ ងនសវា

នហើយររុមហ៊ុនផ្ដលបានចុ ះរិចចសនយផាត្់ផាង់ទាំងននាមះភារនរចើ នម្គនសរមមភាពអាជី វរមម
មិ នស្សបនៅនឹ ងរមមវត្ទុននរិ ចចសនយននាមះនឡើ យ។
នសចរថីជូនដាំ
នសដឌរិចច

នោយស្គរការខរខានមិ នអនុ វត្ថាម

ឹ ងខាងនលើ នាមាំឱ្យការអនុ វត្ថរិចចលទនរមមមិនស្សបនៅនឹ ងសរមមភាពអាជី វរមម។

ររសួងបរ ិស្គទននធ្វើការបញ្ហ
ជ រ់ ាជ របុងឆ្បាំ២០១៥ អរានាមយរោឌនពននោរននររសួង
និងហិរញ្ដ វត្ទុបាននធ្វើបចចុបផនបភាពររុមហ៊ុននធ្វើអាជី វរមមទាំងអស់រុងរពះរាជាណា
ប

ចរររមពុជា ជានហត្ុ នធ្វើឱ្យការនចញប័

ត បា៉ត្ង់ ឆ្បាំ២០១៥ ម្គនការយឺត្ោ៉ វ។ ដូ ចននះ ររុម

ហ៊ុនផ្ដលបានចូ លរួមនដញនែល ពិ នររះនែល និ ងសធង់ត្នមលនៅរបុងរិ ចចលទនរមមរបចាាំឆ្បាំ២០១៥
របស់ររសួងបរ ិស្គទនបានយរប័

ត បា៉ត្ង់ ឆ្បាំ ២០១៤ មរចូ លរួម ។

៣.១.២៥. នាមយរោឌនសវនរមមនផធរុងអនុ
ប
វត្ថការងារមិនទន់អស់លទនភាព

អនុ ររឹត្យនលខ៤០ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី១៥ ផ្ខររាោ ឆ្បាំ២០០៥ របស់រាជរោឌភិ បាល

សថីពីការនរៀបចាំ និងការរបរពឹ ត្នថ ៅននសវនរមមនផធរុងនៅាមបណា
ប
ថ ស្គទប័នររសួង និ ងសហ
ររសស្គធ្លរ

ៈ។
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ស្គរាចរផ្

ន ចុ ះនែៃទី២៥ ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ២០១១ របស់រាជរោឌ

នាមាំនលខ១២ សរ

ភិ បាលសថីពីការបនថពរងឹងមុ ខងារសវនរមមនផធរុងាមបណា
ប
ថ ររសួងស្គទប័ន និ ងសហររស
ស្គធ្លរ

ៈ។

ាមការពិនិត្យរបាយការ
នផធរុងននររសួ
ប
ងបរ ិស្គទន

៍ បូ រសរុបរបចាាំឆ្បាំ២០១៥ របស់នាមយរោឌនសវនរមម

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន

ើញាជ

នាមយរោឌនសវនរមមនផធ

របុង បានអនុ វត្ថការងារសវនរមមបានចាំនួនត្ិ ចត្ួចបាំផុត្នៅនលើការងារជាំ នាមញរបស់ខួន។
ល

ររសួងបរ ិស្គទនបានបាំភឺ ាជ
ល
រាថផ្ដលនាមាំឱ្យការអនុ វត្ថរិចចការមិ នបាននពញនលញ

នូ វត្ួ នាមទី

និ ងភាររិ ចចសរម្គប់ ការ ិយបរ ិនចេទ២០១៥ នាមយរោឌនសវនរមមនផធរុងននររសួ
ប
ង

បរ ិស្គទនជួបរបទះនូ វបញ្ហ
ា របឈមមួ យចាំ នួន ដូចជា រងវះខាត្មង្ក្នី ថ សមត្ទភាពមង្ក្នី នថ ៅម្គន
ររមិ ត្ នហើយមង្ក្នីម
ថ ួ យចាំនួនបានផ្កលស់ពីអងាភាពនផសងៗចូ លមរ។ នោយនហត្ុ ាជ របុងឆ្បាំ
២០១៥

ររសួងបរ ិស្គទនអនុវត្ថែវ ិកាមិ នផ្មនរមមវ ិធ្ីនៅនឡើយ

របទនរឺ ម្គនររមឹត្ជាអត្ិបរម្គរត្ឹ ម៣០%ននឥ

នហើយរញ្ចប់រជជនទយយបុ នរ

ទននរជើ សនរ ើសាមជាំពូរ នហើយសល់ពី

ននះរឺ អនុ វត្ថាមនី ត្ិវ ិធ្ីធ្មមា។ សរម្គប់ ឆ្បាំ២០១៦ នាមយរោឌនសវនរមមនផធរុងនទើ
ប
បបញ្ចប់ វរា
ប

ថ លជាំ នាមញសវនរមមដល់មង្ក្នីជ
ថ ាំ នាមញ មង្ក្នី ពា
ថ រ់ ព័នន រពមទាំងបាននរៀបចាំ ផ្ផនការ
ុថ ះបណា

យុទនស្គស្រសថសវនរមមរយៈនពលបី ឆ្បាំ(ឆ្បាំ២០១៧-២០១៩)។

នាមយរោឌនសវនរមមនផធរុងអនុ
ប

វត្ថាមអនុ ស្គសន៍របស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សរម្គប់ ឆ្បាំ២០១៧

នោយនធ្វើសវនរមមទាំង

ាជបរ់ រណា
ថ ល។
៣.១.២៦. ការបាំផ្បររនរម្គងលទនរមមស្គធ្លរ
ស្គរាចរផ្

ៈ

នាមាំនលខ០០៧ សហវ.សរ

ន ចុ ះនែៃទី០៣ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០០៣ របស់

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ សថីពីការអនុ វត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ

ៈ រត្ង់ ចាំ

ុ ចទី៣ ផ្ចងាជ

“មិ នអនុញ្ហដត្ឱ្យម្គនការសរមបសរមួលណាមួ យនដើមផីបាំផ្បរ ឬអងាន់រនរម្គងធ្លនាមចាំ ណាយ
ឱ្យនៅជារនរម្គងត្ូ ចៗត្រមូវាមររមិត្ទឹររបារ់ ផ្ដលបានរបរល់
រិ ចចលទនរមម នឡើ យ។

ររ

ី ម្គនការបាំ ផ្បរ

សនរមចរបុងការអនុ វ ត្ថ

ឬអងាន់ធ្លនាមចាំ ណាយនលើ មុខសញ្ហដផ្ត្មួ យ

ននាមះ បុ រាល ឬ ស្គទប័ នសមត្ទរិចចរត្ូវទទួ លខុ សរត្ូវចាំ នពាះមុ ខចាប់ ជាធ្រម្គន”។
ាមការពិនិត្យនលើរបាយការ
ររសួងសងាមរិចច

អត្ីត្យុទនជន

៍ អនុ វត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ

ៈរបចាាំឆ្បាំ២០១៥

និ ងយុវនីត្ិសមផទបានអនុ វត្ថរនរម្គងលទនរមមចាំនួន២៦

ម្គនទឹ ររបារ់ សរុប ៨ ៧៦៩ ២៣០ ០០០នរៀល របុងននាមះររសួងបានទិ ញសម្គភរឧបនភារ

បរ ិនភារចាំនួន០២រនរម្គង ម្គនទឹររបារ់ចាំនួន៩៨៧ ០៦០ ០០០ នរៀលសរម្គប់ឆម្គសទី១ និ ង
ទិ ញសម្គភរឧបនភារបរ ិនភារចាំនួន០៣រនរម្គងនទៀត្ ផ្ដលម្គនទឹ ររបារ់ចាំនួន១ ៤៣៩ ៩១៧
០០០នរៀលសរម្គប់ ឆម្គសទី ២។

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ នៅរបុងឆ្បាំ២០១៥ ររសួងសងាមរិ ចច អត្ី ត្

យុទនជន និងយុវនីត្ិសមផទបានបាំ ផ្បររនរម្គងលទនរមមផ្ដលម្គនយាជរបនភទដូ ចរបឱ្យនៅ
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ជារនរម្គងត្ូចៗ នដើមផីត្រមូវាមររមិត្ទឹររបារ់ ផ្ដលបានរបរល់សនរមចរបុងការអនុវត្ថរិចច
លទនរមមរបស់ខួន។
ល

ររសួងសងាមរិចច អត្ីត្យុទនជន និ ងយុវនី ត្ិសមផទរួ រនធ្វើការផ្

នរកាមឱ្វាទ

ឱ្យអនុ វត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ

រិ ចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុខាងនលើ។

ៈស្សបាមស្គរាចរផ្

នាមាំអងាភាពសទិត្

នាមាំរបស់ររសួងនសដឌ

នឆលើយត្បចាំ នពាះការនលើរនឡើងខាងនលើ ររសួងសងាមរិ ចច អត្ីត្យុទជ
ន ន និងយុវនី ត្ិ

សមផទបានបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ាមស្គរាចរផ្

នាមាំនលខ០០៧ សហវ.សរ

សវនរមមជាត្ិ រុងការ
ប
ិយបរ ិនចេទ២០១៥

ររសួងសូមឯរភាពនលើនីត្ិវ ិធ្ី លទនរមម

២០០៣របស់ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ និ ងនោងរបាយការ

ន ចុ ះនែៃទី០៣ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ

៍ សវនរមមរបស់អាជាញធ្រ
រឺមិនអាច

បាំ ផ្បររនរម្គងបាននទ ប៉ុ ផ្នថការអនុ វត្ថជារ់ ផ្សថង នររឿងឧបនភារបរ ិនភារមិនអាចនធ្វើការនដញ
នែលមួយឆ្បាំផ្ត្មថងបាននទ នោយស្គររបស់ទាំងអស់ននាមះម្គនរាំ
រយៈនពលខលី)។

មយ៉ ងវ ិញនទៀត្

ត្់ កាលបរ ិនចេទ (ទុ របាន

ររសួងទិ ញនៅាមត្រមូវការជារ់ផ្សថងផ្ដលមជឈម

ឍល

នី មួយៗរត្ូវការ នហើយការអនុ វត្ថរិចចលទនរមមននះនទៀត្នស្គធ្សុទផ្ន ត្ម្គនការឯរភាពពី ររសួង
នសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ។ នទះបី ជាោ៉ ងណាររសួងសូមឯរភាពាមការនលើរនឡើងរបស់
អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ នហើយររសួងនឹ ងយរចាំ
និ ងររសួងនសដឌរិចច
បនាមធប់ នទៀត្។

និងហិរញ្ដ វត្ទុ

៣.១.២៧.ការនធ្វើនសៀវនៅការងារ
ររសួ ង ការងារ និ ង ប

ុ ចននះនៅពិ ភារាជាមួ យាជបរ់ដឹរនាមាំររសួង

នដើ មផីរុាំឱ្យម្គនបញ្ហ
ា ននះនរើត្ម្គននឡើងនៅឆ្បាំនរកាយ

ិ ជ ជី វៈ បានរាំ
ថ លវជា
ុថ ះបណា

ត្់ រុ បងលិ ខិត្ នលខ១៩៧

រ.ប/រប.រ ចុ ះនែៃទី២០ ផ្ខសីហា ឆ្បាំ២០១៤ និ ងលិខិត្នលខ១៩៥ រ.ប/រប.រ ចុះនែៃទី២០ ផ្ខ
សីហា ឆ្បាំ២០១៤ ាជ ម្គចស់ ឬនាមយរសហររស ររឹ ះស្គទនទាំងឡាយដូចម្គនផ្ចងរបុង
ម្គរា១ននចាប់ សី ព
ថ ី ការងារ
នឡើយ នហើ យរត្ូវបងាលរខណ

មិនអាចនរបើ រមមររនិ នោជិ ត្ផ្ខមរនោយរមននសៀវនៅការងារ

ៈងាយស្សួលឲ្យពួ រនរម្គនលទនភាពររប់ ររន់ នដើមផីនៅនធ្វើ

នសៀវនៅការងារនៅនាមយរោឌនមុ ខរបរ និ ងហត្ទពលរមមននររសួងការងារ និ ងប
វ ិជាជជី វៈ ចាំនពាះអបរនៅរាជធ្លនី ភាំ នប ពញ និ ងនៅមនធីរការងារ និ ងប

ថ ល
ុថ ះបណា

ថ លវ ិជាជជី វៈរាជធ្លនី
ុថ ះបណា

នខត្ថ និ ងម្គចស់ ឬនាមយរសហររស ររឹ ះស្គទនទាំងឡាយដូ ចម្គនផ្ចងរបុងម្គរា១ ននចាប់

សថីពីការងារ ផ្ដលរត្ូវការនរបើ របាស់ហត្ទពលរមមបរនទស ឬជនបរនទសផ្ដលចូលមររបរប
មុ ខរបរណាមួ យនៅរបុងរពះរាជាណាចរររមពុជា រត្ូវបាំ នពញផ្បបបទនសបើសុាំប័

ត ការងារ និង

នសៀវនៅការងារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។ សរម្គប់ ការ ិយបរ ិនចេទ២០១៥ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ បាន
នធ្វើសវនរមមនៅមនធីរការងារ និ ងប

ថ លវ ិជាជជីវៈន
ុថ ះបណា

ើញាជ ទូ ទាំងនខត្ថាផ្រវម្គនររុម

ហ៊ុនកាត្់នដរ ររុមហ៊ុននដរផ្សផរនជើង ររុមហ៊ុននរៅពី កាត្់ នដរ កាសុី

ូ សិបផរមម ធ្នាមររ

និ ងមី ររូហិរញ្ដវត្ទុ សរុបចាំនួន៦៥ របុងននាមះម្គននិ នោជិ ត្ផ្ខមរសរុបចាំនួន២៧ ៨៧៩ នាមរ់

(ម្គននសៀវនៅការងារចាំ នួន១៣ ២២១ នាមរ់ និ ងពុាំ ម្គននសៀវនៅការងារចាំ នួន១៤ ៦៥៨ នាមរ់ )
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និ ងនិ នោជិត្បរនទសសរុបចាំនួន៤៣៨នាមរ់ (ម្គននសៀវនៅការងារចាំ នួន៣៥៥ នាមរ់ និ ងពុាំ
ម្គននសៀវនៅការងារចាំ នួន៨៣ នាមរ់)។
វ ិជាជជី វៈរួ រផ្

នដើមផីររប់ ររងចាំ

ូ លននះឲ្យម្គនរបសិទភា
ន ព ររសួងការងារ និងប

នាមាំមនធីររួ រនធ្វើនសៀវនៅការងារជូ នរមមររនិ នោជិ ត្ផ្ខមរ

ាមនរលការ

៍ រាំ

ថ ល
ុថ ះបណា

និងបរនទសឲ្យស្សប

ត្់។

នឆលើយត្បនឹ ងការនលើរនឡើងននះ មនធីរបានបញ្ហ
ជ រ់ ាជ សទិត្ិរមមររ និ នោជិត្ផ្ខមរ
សរុបចាំនួន២៧ ៨៧៩ នាមរ់ននះ រឺ សិត្
ទ ិ ចាប់ ាាំងពី ឆ្បាំ២០១១ រហូត្ដល់ឆ្បាំ២០១៥ននះ ការពិត្
ជារ់ ផ្សថងរមមររចាំ នួន២៧ ៥៩៦ នាមរ់ បាននធ្វើនសៀវនៅការងាររួចនហើយ នៅសល់ផ្ត្ចាំនួន
២៨៣ នាមរ់ប៉ុនណាតះ នហើយមនធីររាំពុងជាំ រញ
ុ បនថនទៀត្។ ចាំ នួននិ នោជិត្បរនទសចាំ នួន៤៣៨នាមរ់
រឺ ម្គននសៀវនៅការងារទាំងអស់

ឯចាំនួន៣៥៥នាមរ់ បាននសបើសុាំរូានរបើរបាស់ជនបរនទស

ាមរយៈមនធីរ នហើយចាំនួន៨៣នាមរ់នទៀត្ នធ្វើនៅនាមយរោឌនមុ ខរបរ និងហត្ទពលរមមនន
ររសួងការងារ និ ងប

ថ លវ ិជាជជី វៈផ្កធល់ផ្ត្មថង។
ុថ ះបណា

៣.១.២៨.រងវះខាត្ការរត្ួត្ពិនិត្យចាំ

ី អាហារ

នដើមផីររប់ររងការរត្ួត្ពិនិត្យាមោនសុវត្ទិភាពចាំ

ី អាហារឲ្យម្គនរបសិទភា
ន ព

ររសួ ង សុ ខាភិ បាលបាននចញរបកាសនលខ ៣០៨ អ.ប.ស/ផ.ព.ស ចុ ះនែៃទី២៦ ផ្ខសីហា
ឆ្បាំ១៩៩៨ សថីពីការនរៀបចាំ និ ការរបរពឹត្ថនៅរបស់មនធីរសុខាភិបាលនខត្ថ ររុង រត្ង់ របការ៣
បានបញ្ហ
ជ រ់ ាជ មនធីរសុខាភិ បាលនខត្ថ ររុង ម្គនមុ ខងារ និងភាររិចព
ច ិ និត្យាមោនសុវត្ទិភាព
ចាំ

ី អាហារ។

ាមការនធ្វើសវនរមមរបស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ នៅមនធីរសុខាភិ បាលនខត្ថ

រពះវ ិហារសរម្គប់ ការ ិយបរ ិនចេទ២០១៥ សនងាត្ន
លរ់ ចាំ

ី អាហារម្គនចាំនួនសរុប៦១ទី ាាំង

ើញាជ នភាជនី យោឌន អាហារោឌន និ ងរផ្នលង

មនធីរសុខាភិ បាលបានរត្ួត្ពិ និត្យផ្ត្៣១ទី ាាំង

ប៉ុ នណាតះ។
នដើមផីធ្លនាមនូវសុវត្ទិភាពចាំ

ី អាហារ មនធីរសុខាភិបាលរួ ររត្ួត្ពិនិត្យឲ្យបានររប់

នភាជនី យោឌន អាហារោឌន និងរផ្នលងលរ់ ចាំ

ី អាហារ។

នឆលើយត្បនឹ ងការនលើរនឡើងខាងនលើ មនធីរបានឯរភាព និ ងជាំរញ
ុ ការអនុ វត្ថការងារ
ននះឲ្យបានលអរបនសើរ។
៣.១.២៩. ការររប់ររងរទពយសមផត្ថិរដឌ
នដើ មផីររប់ ររងដី ធ្ី លឲ្យបានលអរបនសើរ

រាល់អចលនរទពយជាដី ធ្ី លផ្ដលជារមមសិទិ ន

ឯរជន ឬជារមមសិទិ រន បស់រដឌត្រមូវឲ្យម្គនវ ិញ្ហដបនបរត្សម្គាល់អចលនរទពយ (បលង់រមមសិទិ )ន ។
ាមចាំ

ុ ច១៤.១ ម្គរា១៤ ននអនុររឹត្យនលខ១១៥ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី២៧ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ១៩៩៩

សថីពីការបនងាើត្ស្គរលវ ិទយល័យភូមិនរ
ធ សិរមមជាររឹះស្គទនស្គធ្លរ

ៈរដឌបាល បានរាំ

ត្់

ដី ទីាាំងននស្គរលវ ិទយល័យភូ មិនរ
ធ សិរមមម្គនចាំនួននផធដី៣៨០ហិចា សទិត្នៅសងាាត្់ ដនងាា
ខ

ឍ ដនងាា រាជធ្លនី ភាំនប ពញ។
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អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ ស្គរលវ ិទយល័យភូ មិនធរសិរមមបាននធ្វើបលង់

រមមសិទិដ
ន ី បានចាំ នួនផ្ត្០៣បលង់ សរុបនសមើនឹង ២៤៧ ៩៧៤ ផ្ម៉រត្កានរ ៉ រ ីឯនផធដីផ្ដលនៅសល់
ចាំ នួន៣ ៥៥២ ០២៦ ផ្ម៉ រត្កានរ ៉ រត្ូវបានរបជាជនចូលកាន់ កាប់។

ស្គរលវ ិទយល័យភូ មិនរ
ធ សិរមមរួរសហការជាមួ យររសួងស្គទប័ន

ផ្ដនដី ពារ់ ព័នន នដើមផីររដាំ នណាះស្ស្គយជាបនាមធន់ចាំនពាះនផធដីពុាំទន់ ម្គន ប័

និងអាជាញធ្រ
ត រមមសិទិ នផ្ដល

របជាជនបានចូ លកាន់ កាប់ ។
ចាំ នពាះររ

ី ននះ ស្គរលវ ិទយល័យភូមិនរ
ធ សិរមមបាននឆលើយបាំភឺ ាជ
ល
ររសួងរសិរមម

រុកាខណរបម្គញ់ និ ងននស្គទបានបនងាើត្ររុមការងារវាស់ផ្វងដី ធ្ីស្គ
ល
រលវ ិទយល័យភូ មិនរ
ធ សិរមម

និ ងបានសហការជាមួ យររុមវាស់ផ្វងដីធ្ី រល បស់ស្គោរាជធ្លនី ភាំ នប ពញ បានចុ ះវាស់ផ្វងដី ផ្ដល
ស្គរលវ ិទយល័យបាននិងរាំ ពុងកាន់ កាប់ចាំនួន៣រផ្នលង ផ្ដលម្គនទាំ ហាំសរុប ២៤៧ ៩៧៤
ផ្ម៉ រត្កានរ ៉ (២៤ហិរា និង៧ ៩៧៤ ផ្ម៉ រត្កានរ ៉) និ ងបាននធ្វើប័

ត រមមសិទិរ
ន ាលដី ទាំង៣

ននះរួចនហើយ រឺរាលដី នលខ៣៥៦ ទាំ ហាំ ៥ ៤៧៣ ផ្ម៉ រត្កានរ ៉ រាលដី នលខ១១៨៥ ទាំហាំ
២៧ ១៣៤ ផ្ម៉ រត្កានរ ៉ និ ងរាលដី នលខ១១៨៦ ទាំ ហាំ ២១៥ ៣៦៧ ផ្ម៉រត្កានរ ៉។ នោយផ្ឡរ
ទាំ ហាំដីនរៅពីននះ រត្ូវបានរបជាជនចូ លកាន់ កាប់ នហើយររសួងរសិរមម រុកាខណរបម្គញ់ និង
ននស្គទបាននធ្វើលិខិត្នសបើសុាំឯរឧត្ថមអភិ បាលននរ
នចញពីបញ្ជីស្គរនពើភ

ៈអភិ បាលរាជធ្លនី ភាំនប ពញនសបើសុាំជរមះ

ឍ របស់ស្គរលវ ិទយល័យភូមិនធរសិរមមាមរយៈលិខិត្នលខ៤៣០៨

រសរ ចុ ះនែៃទី០៨ ផ្ខមិែុនាម ឆ្បាំ២០១៦ រនលងមររួចនហើយ។
៣.២.ការរគ្ប់រគ្ងថវិការដឋបាលថាាក់សរកាម្ជាតិ
៣.២.១.ការរបមូលពននរបាជប់រា
រាជរោឌភិ បាលរមពុជាបាននចញអនុររឹត្យនលខ៤៨៨ អនររ.បរ ចុ ះនែៃទី១៦ ផ្ខត្ុ ោ

ឆ្បាំ២០១៣ សថីពីការនរៀបចាំ និងការរបរពឹ ត្នថ ៅននររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ និ ងអងាភាព
នរកាមឱ្វាទ រត្ង់ ម្គរា៣៦ ត្រមូវឱ្យអរានាមយរោឌនពននោរនរៀបចាំ លិខិត្បទោឌននាមនាមរាំ

ត្់

បញ្ជីឯរស្គរចាាំបាច់ នាមនាម និ ងលិខិត្យុត្ិ កា
ថ រផ្ដលអបរជាប់ ពនន ឬភាបរ់ ងារកាត្់ ទុររត្ូវកាន់
កាប់ ររាទុ រ និងផថល់ជូនរដឌបាលស្គរនពើ ពនន....។ ជាងននះនទៀត្ ររសួងនសដឌរិចច និង
ហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញរបកាសនលខ១១៧០ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី១៦ ផ្ខត្ុោ ឆ្បាំ២០១៤ សថីពី

ការនរៀបចាំ និងការរបរពឹ ត្នថ ៅនននាមយរោឌនចាប់ វ ិវាទ និងសទិត្ិ ននអរានាមយរោឌនពននោរ
រត្ង់របការ១៣ បានផ្ចងាជ ការ ិោល័យអចលនរទពយ និ ងរបាជប់ រាម្គនភាររិ ចនច រៀបចាំ
មូ លោឌនរិ ត្ពននរបាជប់ រា និ ងរបមូ លពននរបាជប់ រានលើការនផធរសិទិរ
ន មមសិទិ ន និងសិទិកា
ន ន់
កាប់ អចលនរទពយ និ ងរបកាសនលខ៩៦២ សហវ.របរ ចុ ះនែៃទី២៨ ផ្ខសីហា ឆ្បាំ២០១៤ សថី
ពី ការរាំ

ត្់មូលោឌនរិត្ពននរបាជប់ រា

ចាំ នពាះការនផធររមមសិទិ ន

ឬសិទិ កា
ន ន់កាប់ អចលន

រទពយ រត្ង់ឧបសមព័នទ
ន ី ១ សថីពីការផ្បងផ្ចរភូមិស្គស្រសថ និ ងត្នមលអចលនរទពយសរម្គប់ មូល
ោឌនរិ ត្ពននរបាជប់រានៅរាជធ្លនី ភាំនប ពញ។
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ាមការពិ និត្យសាំ

ុាំ ឯរស្គររបាជប់ រានលើ

អចលនរទពយផ្ខមររា ផ្ខមិ ែុនាម និងផ្ខធ្បូ សរម្គប់ការ ិយបរ ិនចេទ២០១៥ របស់នាមយរោឌន
ចាប់ វ ិវាទ និ ងសទិត្ិ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ បានសនងាត្ន
ចាំ

ើញាជ នាមយរោឌនននះបានរបមូ ល

ូ លពននរបាជប់រានលើការនផធរសិទិកា
ន ន់ កាប់អចលនរទពយនោយម្គនសាំ

មរជាមួ យ ដូចជា ដី កាបញ្ូជ នរបស់មនធីរនរៀបចាំ ផ្ដនដី នររូបនី យរមម សាំ

ុាំ ឯរស្គរភាជប់
ង់ និ ងសុរ ិនោដី

ព័ ត្៌ម្គនរាលដី លិខិត្លរ់ ផ្កថច់ វ ិញ្ហដបនប័រត្សម្គាល់ម្គចស់អចលនរទពយ ឯរស្គរបញ្ហ
ជ រ់
អត្ថសញ្ហដ
ពនន

អបរនផធរសិទិ ន ឬអបរទទួ លសិទិ ន លទនផលសថីពីការចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យទី ាាំងនដើ មផីរិត្

រាំ នូសបលង់ទីាាំងរ

កាន់កាប់ អចលនរទពយ។

នាមរបារ់ពនន

និ ងលិខិត្របកាសពននរបាជប់ រានលើការនផធរសិទិ ន

ប៉ុ ផ្នថឯរស្គរផ្ដលចាាំបាច់ សរម្គប់ រាំរទដល់ការរាំ

រិ ត្ពននរបាជប់ រា ដូ ចជាឆ្បាំស្គងសង់ និ ងការរាំ
រត្ឹមរត្ូវ។ ជាងននះនទៀត្ ការរ

ត្់ មូលោឌន

ត្់ របនភទអចលនរទពយមិ នបានបាំនពញ

នាមរបារ់ ពននរបាជប់ រានលើអចលនរទពយម្គនររ

ី ខលះ

នលើស និងខវះ។
ការផថល់ព័ត្៌ម្គនអាំពីអចលនរទពយមិនបាននពញនលញ អាចនាមាំឱ្យពុាំ ទន់ ម្គនត្ម្គល
ភាពរបុងការរបមូ លពននរបាជប់ រា។ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុរួ រផ្

នាមាំអងាភាពរបត្ិ បត្ថិ

ខាងនលើអនុ វត្ថការងារឱ្យបានស្សបាមខលឹមស្គរននលិខិត្បទោឌនរត្ិ យុត្ថខាងនលើ។
នឆលើយត្បនឹ ងបញ្ហ
ា ននះ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានឯរភាព និ ងសូមបាំភឺ ល

បផ្នទមាជ ចាំ

ុ ចខវះខាត្ផ្ដលបាននលើរនឡើងននះ នោយររ

ី ការោរ់ លិខិត្របកាសពនន

របាជប់រានលើការនផធររមមសិទិ ន ឬសិទិ កា
ន ន់ កាប់អចលនរទពយផ្ដលបាំ នពញព័ត្៌ម្គនមួ យចាំ នួន
នៅមិ ន ទន់ បាននពញនលញ ដូចជាខវះឆ្បាំស្គងសង់ និ ងការរាំ
ររ

ត្់ របនភទអចលនរទពយ

ី ននះ អបរជាប់ពននជាអបរបាំ នពញផ្បបបទ និ ងរបកាសបង់ ពននរបាជប់ រានលើអចលនរទពយ

ដូ នចបះព័ ត្៌ម្គនខលះអបរជាប់ពននមិនបានបាំ នពញររប់ ររន់ និ ងនពញនលញ។ មយ៉ ងវ ិញនទៀត្
ឯរស្គរមួ យចាំនួនផ្ដលបានបញ្ូជ នមរពី រដឌបាលសុរ ិនោដី ឬមនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររូបនី យ
រមម សាំ

ង់ និ ងសុរ ិនោដី រាជធ្លនីភាំ នប ពញ មិ នបានភាជប់មរជាមួ យនូវព័ត្៌ម្គនរាលដី ឬ

ទរមង់ ផ្បបបទននការរបមូ លទិ នបន័យរាលដី

ដូ នចបះជានហត្ុ បណា
ថ លឱ្យទរមង់ របកាស

របាជប់រានលើអចលនរទពយមិ នម្គនព័ត្៌ម្គននពញនលញ។ របុងររ
នលើស អរានាមយរោឌនពននោរបានសនរមចការរ

ី ការរ

នាមរបារ់ពនន

នាមរបារ់ពននរត្ូវបង់ នោយត្នមលើងជាខធង់

មុឺ ន នដើ មផីងាយស្សួលរបុងការនធ្វើរបាយការ

៍ សទិត្ិពននរបាជប់ រានលើអចលនរទពយ។ ររ

ី

របុងការរ

អរានាមយរោឌនពននោរបាននរៀបចាំ របព័ននរុាំពយូទ័ រ

ម្គនរបារ់ ពនន ខះ
វ ត្ិ ចត្ួ ចអាចបណា
ថ លមរពីរាំហុសអនចត្នាមរបស់មង្ក្នីរថ ដឌបាលស្គរនពើពនន
នាមនោយនដ

នហើយបចចុបផនប

ផ្ដលម្គនការវាយបញ្ូច លទិ នន
ប ័ យរបុង Data Base រត្ឹ មរត្ូវ និងម្គនការរ
នពាលរឺដាំន

នាមាមរុាំពយូទ័ រ

ើ រការនោយរបព័ននទាំននើបរមមទាំងអស់។ បផ្នទមពីននះនទៀត្ អរានាមយរោឌនពនន
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ោររ៏ បាននចញនសចរថីផ្

នាមាំសីព
ថ ី ការអនុ វត្ថរបមូលពននរបាជប់ រាចាំនពាះការនផធររមមសិទិ ន ឬ

សិទិ កា
ន ន់ កាប់ អចលនរទពយ រពមទាំងបាននរៀបចាំ សិកាខណស្គោផសពវផាយខលឹមស្គរលិខិត្នលខ
១៣៤ ស.ជ.

របស់ទីសីកា
ថ ររ

ៈរដឌមង្ក្នី ថ និ ងនសចរថីផ្

នាមាំនលខ៨៧២៦ អពដ នៅទូ ទាំង

រាជធ្លនី នខត្ថទាំងអស់ នោយម្គនការចូ លរួមពី អាជាញធ្រមូ លោឌន និ ងរដឌបាលសុរ ិនោដីរុង
ប
នរលបាំ

ងពរងឹងការររប់ ររងរបមូ លពននរបាជប់រា។ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុរ៏

ម្គនការនផញើលិខិត្ជូនឯរឧត្ថម អភិ បាលននរ

ៈអភិបាល រាជធ្លនី នខត្ថ នដើមផីនសបើជាំរញ
ុ ការ

របមូ លពននរបាជប់ រាននះឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាពមួ យររមិត្នទៀត្។
៣.២.២. ការបនងាើត្បញ្ជដ
ី ីមិនបាននរបើរបាស់
ចាប់ ាាំងពី ឆ្បាំ២០០៤ ជាបនថបនាមធប់រ
នចញលិខិត្ផ្

នាមាំអនុ រ

ៈរមមការដីមិនបាននរបើ របាស់ផ្ត្ងផ្ត្បាន

ៈរមមការដី មិនបាននរបើ របាស់ាមនខត្ថររុងបានត្រមូវឲ្យអនុ រ

រមមការម្គនភាររិ ចប
ច នងាើត្បញ្ជីដីរត្ូវជាប់ពននាមត្ាំបន់ រុងនខត្ថ
ប
ររុង។ ប៉ុ ផ្នថរនលងមរ ររ

ៈ
ី

ននះនៅមិ នទន់ បានអនុ វត្ថបាននពញនលញនៅនឡើយនទ ជាអាទិ៍រុងឆ្
ប
ប ាំ២០១៥ ាមការនធ្វើ
សវនរមមនៅស្គោនខត្ថាផ្រវន

ើញាជ អនុ រ

បានបនងាើត្បញ្ជីដីរត្ូវជាប់ ពននាមត្ាំ បន់ រុបងនខត្ថ
ការរបមូ លពនននៅនឡើយ។

ៈរមមការដីមិនបាននរបើ របាស់នៅមិ នទន់

នដើ មផីឲ្យស្គខាពននោរនធ្វើជាមូ លោឌនរបុង

នដើមផីររប់ររងដី ធ្ីម
ល ិ នបាននរបើរបាស់ឲ្យបានចាស់ោស់ និងរបមូ លពននឲ្យបាន
រត្ឹមរត្ូវ អនុរ

ៈរមមការដីមិនបាននរបើ របាស់នខត្ថាផ្រវ រួ របនងាើត្បញ្ជីដីរត្ូវជាប់ ពននាម

ត្ាំ បន់ រុងនខត្ថ
ប
របស់ខួនឲ្យបានឆ្ប់
ល
រហ័ស

និងទន់ នពលនវោស្សបាមការផ្

នាមាំរបស់រ

ៈរមមការដីមិនបាននរបើរបាស់។

នឆលើយត្បាមការនលើរនឡើងខាងនលើ ស្គោនខត្ថាផ្រវ និងស្គខាពននោរសូម
ឯរភាពាមការនលើរនឡើងរបស់អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ។
៣.២.៣.ការបង់ចាំ

ូ លឆលងឆ្បាំ

ជានរៀងរាល់ចុងឆ្បាំ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញស្គរាចរផ្

ការបិ ទបញ្ជីចាំ

ូ លចាំណាយ និងការនធ្វើរបាយការ

៍ បូ រសរុបការអនុ វត្ថចាំ

ែវ ិកាាជបរ់ ជាត្ិ ជារ់ ផ្សឋងរបុងឆ្បាំ២០១៥ ម្គនស្គរាចរផ្
ផ្ខវ ិចេិកា ឆ្បាំ២០១៥ រត្ង់ចាំ
ចាំ

ុ ចរ បានផ្ចងាជ ចាំ

ូ លណារ៏ នោយ អាណាប័ររមនសិទិ ដ
ន រចាំ

នាមាំសីព
ថ ី

ូ លចាំ ណាយ

នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុ ះនែៃទី១៣

ូ លែវ ិកាទាំងអស់ នទះបីសិត្
ទ របុងរបនភទ

ូ លយរនៅចាំណាយ ឬមួយពនយរនពល

បង់ចូលែវ ិកាាជបរ់ជាត្ិ នដើមផីទុរនរបើ របាស់ជាផលរបនោជន៍ ណាមួ យបាននឡើយ..។ ដូ ចននះ
របារ់ ចាំ

ិ ាជបរ់ ជាត្ិ ោ៉ងយឺ ត្បាំផុត្រត្ឹ មនែៃទី៣១
ូ លទាំ ងអស់ រត្ូវ ផ្ត្របមូ ល បង់ ចូលែវកា

ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥ ជារាំ ហិត្។ ាមរយៈការពិនិត្យនសៀវនៅរាយការ

ាជមពលនខត្ថរណា
ថ ល និងមនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររូបនី យរមម សាំ
រពះសីហនុ ន

ើញាជ មនធីរទាំងពី របានបង់ចាំ
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៍ នបឡារបស់មនធីរផ្រ ៉ និ ង
ង់ និ ងសុរ ិនោដីនខត្ថ

ូ លឆលងឆ្បាំ របុងននាមះ មនធីរផ្រ ៉ និងាជមពលនខត្ថ

រណា
ឋ លម្គនចាំនួន១៩១ ២៩៥ ០០០នរៀល និ ងមនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររូបនី យរមម សាំ

ង់

និ ងសុរ ិនោដីនខត្ថរពះសីហនុ ម្គនចាំ នួន៩០ ៤០៤ ០០០ នរៀល។
ស្គោនខត្ថរួរផ្

នាមាំមនធីរជាំ នាមញខាងនលើឱ្យខិត្ខាំបង់ចាំ

ូ ល ឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ និង

ទន់ នពលនវោ។
នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ ស្គោនខត្ថរពះសីហនុ បានទទួលយរអនុស្គសន៍
សវនរមម និងស្គោនខត្ថរណា
ឋ លបានបាំ ភឺ ាជ
ល
ការបង់ យឺត្ឆលងឆ្បាំននះ នោយស្គរម្គចស់អាជី វ
រមមបានបង់ នៅោៃចនែៃ៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៥ នធ្វើផ្បបបទបង់ចាំ

ូ លមិ នទន់។

៣.២.៤.ការចាំណាយមិនសមស្សបាមចាំណាត្់ាជបរ់នសដឌរិចនច នម្គត្ិកាែវ ិកា
ររសួងនសដឌរិចច

និ ង ហិ រ ញ្ដ វត្ទុបាននចញរបកាសសថីពីការោរ់ ឱ្យអនុ វ ត្ថចាំណាត្់

ាជបរ់ នសដឌរិចចននម្គត្ិ កាែវ ិកានខត្ថ ររុង និងខ

ឍ ស្សុរ រត្ង់ឧបសមព័ន២
ន ជាំ ពូរ២១ រ

នី

ត្់របស់ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ របុងននាមះអនុរ

នី

២១៣ បានអនុ ញ្ហដត្ឲ្យនខត្ថ រ៏ ដូចជាបណា
ឋ មនធីរជុាំវ ិញអនុ វត្ថម្គត្ិ កាចាំណាយែវ ិការបស់ខួន
ល
ឱ្យបានសមស្សបាមការរាំ
២១៣១ សថីពីសាំ

ង់អររ អនុរ

នី២១៣២ សថីពីការនរៀបចាំ ផ្រលមអអររ និងអនុ រ

នី

២១៣៨ សថីពីសាំ

ង់ នផសងៗនទៀត្។ រ ីឯជាំពូរ៦១ (៦១៥២) រត្់ រាការចាំ ណាយនលើការផ្ែទាំ

ជួ សជុ លអររ និ ងរបាស្គទ។
ាមការនធ្វើនត្សថសវនរមមនលើ សាំ

ាំុ ឯរស្គរលទនរមម នៅនខត្ថចាំនួន ០៤

រណា
ឋ ល នកាះរុ ង រពះសីហនុ និងនខត្ថរាំពង់ធ្ាំ

ន

រឺនខត្ថ

ើញាជ អាណាប័ររបទនសិទន និ ង

អភិ បាលហិរញ្ដវត្ទុនខត្ថបានអនុញ្ហដត្ឱ្យស្គោនខត្ថ និងមនធីរជុាំ វ ិញនខត្ថមួយចាំនួននរបើរបាស់
ែវ ិកាជាំ ពូរ៦១ រ

នី ៦១៥ អនុរ

នី ៦១៥២ មរចាំ ណាយសរម្គប់ ការងារជួ សជុ ល ដូ ចជា

អររ របង ស្គពន ផលូវ។ល។ ប៉ុ ផ្នថាមការពិ និត្យនលើរាំនូសបលង់ បញ្ជីបា៉ន់ ត្នមល របាយការ
លមអិត្លរខណ

៍

ៈបនចចរនទស រឺ សុទផ្ន ត្បងាាញអាំ ពីការងារនរៀបចាំររឹ ះននការស្គទបនាមែមី និ ងការ

ស្គងសង់ បផ្នទម របុងននាមះនខត្ថរណា
ឋ លម្គនចាំ នួន០១រនរម្គង នខត្ថនកាះរុ ងម្គនចាំ នួន១១
រនរម្គង នខត្ថរពះសីហនុម្គនចាំ នួន០៥រនរម្គង និងនខត្ថរាំពង់ធ្ាំម្គនចាំ នួន០១រនរម្គង។

នោយស្គរការចាំ ណាយមិនសមស្សបាមចាំណាត្់ាជបរ់ នសដឌរិចចននម្គត្ិ កាែវ ិកា

ននះ នាមាំឱ្យប៉ ះពាល់ដល់នរលននោបាយហិរញ្ដ វត្ទុ និ ងត្ួ នលខននរ
ការ

នីចាំណាយរបុងរបាយ

៍ ទូ ទត្់ ែវ ិកាសរម្គប់ ការររប់ររងឆ្បាំ២០១៥របស់ស្គោនខត្ថ និ ងបណា
ឋ មនធីរពារ់ ព័នន

និ ងការចាំណាយននះឆលុះបញ្ហ
ច ាំងមិ នពិ ត្របារដ។

ស្គោនខត្ថ មនធីរនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ និ ងមនធីរអនុ វត្ថរនរម្គងរួ រអនុ វត្ថឲ្យបាន

សមស្សបាមរបកាសសថីពីការោរ់ ឱ្យអនុ វត្ថចាំណាត្់ាជបរ់ នសដឌរិចចននម្គត្ិ កាែវ ិកាខាងនលើ។
នឆលើយត្បនឹ ងការនលើរនឡើងននះ ស្គោនខត្ថមួយចាំ នួន មិ នបាននឆលើយបាំ ភឺ ល នឡើ យ

និ ងនខត្ថមួយចាំនួននទៀត្បានបាំភឺ លាជ បានអនុ វត្ថាមផ្ផនការរបចាាំឆ្បាំនោយម្គនការឯរភាព
ពី ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ។
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ផ្ផអរាមការបាំភឺ នល នះ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិនៅផ្ត្ទទួចឱ្យអនុ វត្ថាមរបកាសសថីពី

ការោរ់ ឱ្យអនុវត្ថចាំណាត្់ាជបរ់នសដឌរិចនច នម្គត្ិ កាែវ ិកានាមឆ្បាំបនថបនាមធប់ចាំនពាះរនរម្គងចាំណាយ
ននសាំ

ង់ ណាផ្ដលលមអិត្លរខណ

ៈបនចចរនទសម្គននរៀបចាំ ជាររឹ ះមួ យរយភាររយ

នទះបី

សទិត្នលើទីាាំងចាស់រ៏នោយ នហើយនសបើឱ្យផ្ញរឱ្យោច់ នូវរនរម្គងចាំ ណាយផ្ដលម្គនការងារ
ជួ សជុ លោយជាមួ យការងារស្គងសង់ ផងផ្ដរ នដើមផីរ ាំនលចឱ្យចាស់នចៀសវាងការភាន់ រចឡាំ
នលើការនរបើ របាស់ខង
ធ ់ែវ ិកា។

៣.២.៥.ភាពយឺត្ោ៉ វរបុងការនធ្វើបង
ល ់រមមសទ
ិ ិនន លើរទពយសមផត្ថិរដឌ

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបាននចញលិខិត្នលខ ៣៨៤៤ សហវ.ទរ ចុ ះ នែៃទី

១៨ ផ្ខររាោ ឆ្បាំ២០០៧ សថីពីការរ ាំលឹរការនធ្វើបលង់រមមសិទិ ន ផ្ដលសទិត្នៅនរកាមការររប់ររង
របស់បណា
ថ ររសួងស្គទប័ន

និ ងនខត្ថររុង

នោយនធ្វើការនររើនរ ាំលឹរដល់ររប់ ររសួងស្គទប័ន

រដឌនលខាធ្ិ ការោឌន រពមទាំងបណា
ថ មនធីរ និ ងស្គោនខត្ថ ររុងទាំងអស់រត្ូវនរៀបចាំនធ្វើបង
ល ់ រមម
សិទិនន លើរទពយសមផត្ថិរដឌផ្ដលខលួនរាំពុងកាន់ កាប់ ឱ្យបានឆ្ប់ រហ័ស នោយរួមសហការជាមួ យ
មនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររូបនីយរមម សាំ

ង់ និ ងសុរ ិនោដី ររប់ នខត្ថររុងទាំងអស់។

ាមរយៈការនធ្វើសវនរមមនៅនខត្ថចាំនួន០៤ ន
ររងរបស់ស្គោនខត្ថ

ើញាជ ដី ធ្ី ផ្ល ដលសទិត្នរកាមការររប់

និងមនធីរជាំ នាមញមួ យចាំ នួនវ ិញនខត្ថពុាំទន់ម្គនបលង់រមមសិទិ នន ៅនឡើយ

ជាអាទ៍ នខត្ថបាត្់ដាំបងម្គនចាំនួន១៦បលង់ នខត្ថរណា
ឋ លម្គនចាំនួន២៧បលង់ នខត្ថនកាះរុ ងម្គន
ចាំ នួន១៦៨បលង់ នខត្ថរាំពង់ធ្ាំម្គនចាំ នួន៥១២បលង់ ។
នោយស្គរការយឺត្ោ៉ វរបុងការនធ្វើបង
ល ់រមមសិទិ ននលើដីធ្ី រល បស់រដឌ និងការររប់ររងដី

រដឌមិនបានលអ បណា
ឋ លឱ្យនរើត្ម្គនអាំ នពើរ ាំនោភបាំ ពានពី មជឈោឌនខាងនរៅ និងឈ្លនដល់
ការបាត្់បង់រទពយសមផត្ិរថ ដឌជាយាជនហត្ុ។
ស្គោនខត្ថ

និងមនធីរជុាំ វ ិញនខត្ថផ្ដលជាអាជាញធ្រកាន់ កាប់ រទពយសមផត្ថិរដឌរត្ូវរួស

រាន់នរៀបចាំនធ្វើបង
ល ់ រមមសិទិឱ្
ន យបានឆ្ប់ រហ័ស។
នឆលើយត្បនឹ ងការនលើរនឡើងននះ ស្គោនខត្ថមួយចាំនួនបានបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ដីធ្ី ម
ល ួយ
ចាំ នួនបានទទួ លបលង់រមមសិទិ រន ច
ួ នហើយនរកាយពី ការចុ ះនធ្វើសវនរមម

និងមួ យចាំនួននទៀត្បាន

បាំ ភឺ លាជ ការយឺត្ោ៉ វននះរឺបណា
ឋ លមរពីដីម្គនពារ់ព័នទ
ន ាំ នាមស់ និ ងការរ ាំនោភបាំ ពាន និ ង
ដី ខលះនទៀត្រាំ ពុងរត្ូវបានសមត្ទរិចនច រៀបចាំ ផ្ដនដី នររូបនី យរមម សាំ
អនុវត្ថដាំន

ង់ និងសុរ ិនោដីរាំពុង

ើ រការការងារនរៀបចាំឯរស្គរ។

៣.២.៦.រងវះខាត្របងការនរៀបចាំ
ារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើននឡើងែយចុះ
ុ
រាជរោឌភិ បាលរមពុជាបាននចញស្គរាចរផ្

ឆ្បាំ២០១៤

សថីពីការនរៀបចាំ បញ្ជីស្គរនពើ ភ

នាមាំនលខ០៧ សរ ចុ ះនែៃ៣០ ផ្ខមិែុនាម

ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌ

រត្ង់ទរមង់ទី២

បានផ្ចងាជ

ារាងនរើននឡើង និងែយចុ ះនូវរទពយសមផត្ថិរដឌ ផ្ដលរត្ូវនធ្វើនឡើងរបុងឆ្បាំនីមួយៗរបុងចននាមលះ
រយៈនពល០៥ (របាាំ) ឆ្បាំ ននឆ្បាំនរល។ អាជាញធ្រកាន់កាប់ រទពយសមផត្ថិរដឌរត្ូវនធ្វើារាងនរបៀប
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នធ្ៀបននការនរើននឡើង ឬែយចុ ះរទពយសមផត្ថិរដឌរុងឆ្
ប
ប ាំនីមួយៗ នោយអនុនោមាមផ្បប
បទ នីត្ិវ ិធ្ី និងទរមង់រាំររូ បស់ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុ។

ាមរយៈការចុ ះនធ្វើសវនរមមរុងអាំ
ប
ឡងនពលចាប់
ពីផ្ខមី នាម ដល់ចុងឆ្បាំ២០១៦ នៅ
ុ

នខត្ថបាត្់ ដាំបង នកាះរុ ង និ ងនខត្ថរាំពង់ ធ្ាំ ន

ើញាជ ស្គោនខត្ថ និងមនធីរជាំនាមញមួ យចាំនួន

របុងនខត្ថនៅមិ នទន់ បាននរៀចាំ ារាងនរបៀបនធ្ៀបននការនរើននឡើង

ឬែយចុ ះរទពយសមផត្ថិរដឌ

ឆ្បាំ២០១៥ នៅនឡើយ របុងននាមះនខត្ថបាត្់ដាំបងម្គនចាំ នួន១៤ារាង នខត្ថនកាះរុ ងម្គនចាំ នួន
១០ារាង និងនខត្ថរាំពង់ធ្ាំម្គនចាំ នួន០៧ារាង។

នោយស្គរការមិ នបាននរៀបចាំ ារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើ ននឡើងែយចុ ះ
របចាាំឆ្បាំននះ នាមាំឱ្យការររប់ ររងរទពយសមផត្ថិរដឌមិនបានលអ និ ងអាចបាត្់បង់ជាយាជនហត្ុ ។
ដូ ចននះ ស្គោនខត្ថ និងមនធីរផ្ដលពុាំ ទន់បាននរៀបចាំ ារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើន
នឡើងែយចុ ះ រួ រខិ ត្ខាំរស
ួ រាន់នរៀបចាំារាងខាងនលើឱ្យបានឆ្ប់។
នឆលើយត្បនឹ ងការនលើរនឡើងននះ ស្គោនខត្ថមួយចាំនួនបានទទួ លយរអនុ ស្គសន៍
សវនរមម និងមួ យចាំ នួននទៀត្បញ្ហ
ជ រ់ ាជ នរកាយពីការនធ្វើសវនរមម អងាភាពមួ យចាំនួនបាន
នរៀបចាំ ារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើ ននឡើងែយចុ ះរបស់ខួនរួ
ល ចនហើយ នៅសល់មួយ
ចាំ នួននធ្វើមិនទន់ រច
ួ នៅនឡើយ។
៤.

ការពិនិតយសៅសលើវឌ្ឍនភាពននការអនលវតតអនលោសន៍សវនកម្ម
ផ្ផអរាមលទនផ លននការនធ្វើសវនរមម សរម្គប់ ការយ
ិ បរិនចេទ ២០១៥

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិរត្់សម្គាល់ន

ើញាជ ចាំ

និ ង នាមនពលរនលងមរ

ុ ចខវះខាត្ និងអនុ ស្គសន៍ សវនរមមមួយចាំនួនផ្ដល

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិបាននលើរនឡើង រត្ូវបានររសួងស្គទប័ ន រដឌបាលរាជធ្លនី នខត្ថ រដឌបាលមូ លោឌន
និ ងអងាភាពពារ់ ព័នននាមនាមខិ ត្ខាំ អនុ វត្ថផ្រលមអរួរឲ្យរត្់ សម្គាល់ និងនកាត្សនសើរ រ ីឯចាំ
នទៀត្នៅផ្ត្បនថនរើត្ម្គននៅនឡើយ ជាអាទិ៍ ៖
៤.១. ការកាន់កាប់រិចប
ច ញ្ជកា
ី រ

ុ ចមួ យចាំ នួន

ននយយរបស់អរ
ប ជាប់ពននៈ ចាប់ សីព
ថ ីស្គរនពើ ពននបានរាំ

ត្់

ឲ្យអបរជាប់ ពននរត្ូវកាន់ កាប់ រត្់ រា និងផ្ែររាទុ របញ្ជី លិខិត្យុត្ិ កា
ថ រ និ ងឯរស្គរហិរញ្ដ វត្ទុនផស
ងៗ របុងររ

ី ផ្ដលអបរជាប់ ពននមិនបានររាទុ រឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវនូ វបញ្ជីរ

ព័ ត្៌ម្គនចាាំបាច់ជូនរដឌបាលស្គរនពើពនន ននាមះអបរជាប់ ពននរត្ូវរងនូ វការរាំ
បាលស្គរនពើពនន...”។

ាមការនធ្វើសវនរមមសាំ

ននយយ ឬមិ នបានផថល់

ត្់ពននជាឯរនាភារីពីរដឌ

ុាំ ឯរស្គរសវនរមមននការរាំ

ត្់ ពនននឡើងវ ិញរបស់

នាមយរោឌនសវនរមមសហររសននអរានាមយរោឌនពននោរនលើអបរជាប់ពននចាំនួន៨៣ររុមហ៊ុន
ររស របុងការ ិយបរ ិនចេទ២០១៥ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

សហ

ើញាជ អបរជាប់ ពននចាំនួន៥១ររុម

ហ៊ុនសហររស (ររុមហ៊ុនសហររសសទិត្នៅនរកាមការររប់ររងអបរជាប់ ពននធ្ាំចាំនួន១៥ និងសទិត្
នៅនរកាមការររប់ ររងអបរជាប់ ពននមធ្យមចាំ នួន៣៦) មិ នបានកាន់ កាប់ រត្់រា និ ងផ្ែររាទុ របញ្ជី
ការ
នូ វការរាំ

ននយយ និងលិខិត្យុត្ិកា
ថ រឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវាមការរាំ
ត្់ ពននជាឯរនាភារី ពីរដឌបាលស្គរនពើពនន។ ររ
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ត្់របស់ចាប់ ផ្ដលជានហត្ុ នាមាំឱ្យរង
ី ននះ រនលងមរ អរានាមយរោឌនពននោរ

បាននរៀបចាំ ផ្ផនការសរមមភាព នដើ មផីផ្រលមអ និ ងជាំ រញ
ុ ឱ្យអបរជាប់ ពននកាន់ កាប់បញ្ជីស្គបមឱ្យបានរត្ឹ ម

រត្ូវ នោយបាននិ ងរាំ ពុងនរៀបចាំ សិកាខណស្គោផសពវផាយជានរចើនដល់អបរជាប់ពនននាមនាម ាមវ ិស័យ
អាជី វរមមសាំខាន់ ៗ នដើ មផីពនយល់ផ្
នទៀត្រ៏ បាននចញនសចរថីជូនដាំ
នលើរផ្លងនទសទ
ផ្
ការ

នាមាំពីការកាន់បញ្ជីការរ

ននយយឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ នលើសពី ននះ

ឹ ងនលខ១២១៩ ចុ ះនែៃទី១៩ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៧ សថីពីការអនុនររះ

ឍ នាមនាមរបុងការផ្រត្រមូវលិខិត្របកាសពនននោយសម័ររចិត្ថ

និ ងបាននធ្វើការ

នាមាំដល់មង្ក្នី ចា
ថ ត្់ ផ្ចងលិខិត្របកាស និងសវនររររប់រប
ូ ឱ្យយរចិត្ទ
ថ ុ រោរ់ ចាំនពាះការកាន់បញ្ជី
ននយយរបស់អរ
ប ជាប់ ពនននៅនពលរបកាស និងនពលចុ ះនធ្វើសវនរមម និងបាននិ ងរាំពុងនរៀបចាំ

និ ងនបាះពុមពនសៀវនៅផ្

នាមាំសីព
ថ ី ការកាន់ កាប់ រត្់ រាបញ្ជីរ

ននយយស្គមញ្ដ សរម្គប់ សហររស

ជាអបរជាប់ ពននត្ូច។

៤.២. ការបាំនពញកាត្ពវរិចស្គ
ច រនពើពននៈ ចាប់ សីព
ថ ី វ ិនស្គធ្នរមមននចាប់ស្គរនពើពននបានរាំ

ត្់

ឲ្យអបរជាប់ ពនន ឬភាបរ់ ងារកាត្់ ទុររត្ូវោរ់ លិខិត្របកាសស្គរនពើពនននៅាមទរមង់ នពលនវោ និង
ទី រផ្នលងផ្ដលរដឌ បាលស្គរនពើ ពននបានរាំ

ត្់ ។ ាមការនធ្វើសវនរមមនលើបញ្ជីនឈ្លមះររុមហ៊ុនសហ

ររសផ្ដលបានចុ ះបញ្ជី និ ងលិខិត្ជូនដាំ

ឹ ងរបស់រដឌបាលស្គរនពើពននចាំនពាះ នោរ នោរស្សី

នាមយរររុមហ៊ុន សហររសនី មួយៗឲ្យមរោរ់ លិខិត្របកាសពនន និងបង់ របារ់ ពននរបចាាំផ្ខ របចាាំ
ឆ្បាំនៅអងាភាពពនន។ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន
មិ នបានមរោរ់ លិខិត្របកាសពននរបចាាំផ្ខ

ើញាជ របុងឆ្បាំ២០១៥ ម្គនររុមហ៊ុនមួ យចាំ នួន

និងរបចាាំឆ្បាំ២០១៥នទ។

ររ

ី ររុមហ៊ុនមិ នបានមរ

បាំ នពញកាត្ពវរិចចស្គរនពើពននននះ អរានាមយរោឌនពននោរបាននិងរាំ ពុងនរៀបចាំ ររុមការងារ នដើមផីចុះ
អនងាត្ស្ស្គវរជាវសហររសាមដងផលូវ (Street Survey) នដើមផីឲ្យសហររសផ្ដលមិនបានចុ ះបញ្ជី
រត្ឹ មរត្ូវ ឬោរ់ខួនមិ
ល នរពមមរចុ ះបញ្ជីពននោរ បានមរចុ ះបញ្ជីពននោរបានររប់ ៗរប។ ទនធឹម របននះ

ផ្ដរ បាននិ ងរាំ ពុងនរៀបចាំសិកាខណស្គោផសពវផាយសថីពីវបផធ្ម៌ ននការបង់ពននាមរយៈរមមវ ិធ្ី ផ្រទរមង់
ហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈ និ ងាមរយៈនរលននោបាយបង្ក្ញ្ហ
ជ បវបផធ្ម៌ បង់ ពននរបស់អរានាមយរោឌនពនន

ោរផ្ដលត្រមូវឲ្យនាមយរោឌនពារ់ព័នន និងស្គខាពននោរនខត្ថ ខ
អាជី វរមមជូនអបរជាប់ ពនន។
៤.៣.

របាយការ

៍ សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយៈ

បាននធ្វើសរមមភាពអាជី វរមម

ម្គនកាត្ពវរិចចោរ់របាយការ

ឍ នរៀបចាំសិកាខណស្គោាមវ ិស័យ

សហររសវ ិនិ នោរទាំងឡាយផ្ដល
៍ ហិរញវត្ទុរបចាាំការ ិយបរ ិនចេទនី មួយៗ

របស់ខួនជូ
ល នសវនររឯររាជយសរម្គប់នធ្វើសវនរមមស្សបនៅាមចាប់ផ្ដលបានរាំ
ររសផ្ដលម្គនលរខណ

ៈវ ិនិ ច័ យ
េ ពី ររបុងចាំ នណាមលរខណ

ៈវ ិនិ ច័ យ
េ បី រឺ

(១)

ត្់ចាំនពាះសហ

ផលរបររបចាាំឆ្បាំសហ

ររសម្គនចាំ នួនចាប់ ពីបីពាន់ ោននរៀលនឡើងនៅ (២) រទពយសរមមសរុបម្គនត្នមលចាប់ពីពីរពាន់ ោន
នរៀលនឡើងនៅ (៣) និ នោជិ របនរមើ ការងារម្គនចាំនួនចាប់ ពីមួយរយនាមរ់នឡើងនៅ និ ងរាល់រនរម្គង
វ ិនិ នោរផ្ដលម្គនលរខណ

ៈសមផត្ថិររប់ររន់

នពាលរឺ សហររសផ្ដលម្គនលរខណ
ឯររាជយ។

របុងឆ្បាំ២០១៥

នហើយបានចុ ះនឈ្លមះនៅររុមរបឹ រាអភិ វឌណន៍រមពុជា

ៈវ ិនិ ច័ យ
េ ដូ ចននះរត្ូវម្គនរបាយការ

៍ សវនរមមរបស់សវនររ

នាមយរោឌនសវនរមមសហររសននអរានាមយរោឌនពននោរបានចុ ះនធ្វើ
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ៈវ ិនិច័ យ
េ
រត្ូវម្គនរបាយការ

សវនរមមនលើ សហររសផ្ដលម្គនលរខណ
ឯររាជយចាំនួន៣៧ ន

ើញម្គនសហររសចាំនួន៦ ម្គនរបាយការ

រ ីឯររុមហ៊ុនសហររសនផសងនទៀត្នៅពុាំ ន
នឡើយ។ ររ

ើញម្គនរបាយការ

៍ សវនរមមរបស់សវនររ

៍ សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយ

៍ សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយ

ី ននះ អរានាមយរោឌនពននោរបាននិងរាំពុងនរៀបចាំ នសៀវនៅផ្

រមមសហររស
នោរម្គនលរខណ

នាមាំ សី ព
ថ ី ការនធ្វើសវន

និងរាំ ពុងជាំរញ
ុ ឲ្យអបរជាប់ពននាមវ ិស័យមួ យចាំ នួនផ្ដលសទិត្នរកាមរនរម្គងវ ិនិ

ៈសមផត្ថិររប់ ររន់

រឺត្រមូវឲ្យម្គនរបាយការ

ឯររាជយ។

៍ ហិរញ្ដវត្ទុពី សង
ប ការរ

ននយយ

៤.៤. ការនរបើរបាស់វ ិរាយបរត្ៈ ាមចាប់ សីព
ថ ី ស្គរនពើពននរឺត្រមូវឲ្យម្គនការនរបើ របាស់ ឬនចញ

វ ិរាយបរត្ចាំ នពាះរាល់រិចកា
ច រជាំ នួញរវាងអបរជាប់ ពនន និងបុ រាលដនទនទៀត្។ ចាំ នពាះវ ិរាយបរត្អាររ
នលើត្នមលបផ្នទម រឺ រត្ូវម្គនចុ ះនលខនរៀងរត្ឹមរត្ូវឲ្យនៅអបរទិ ញ និ ងរត្ូវម្គនចុ ះនិ នទធស ដូចជា នឈ្លមះ
និ ងនលខចុ ះបញ្ជីរបស់អបរលរ់ កាលបរ ិនចេទនចញវ ិរាយបរត្ នឈ្លមះអបរទិ ញ ឬនិ នោជិ រ ឬភាបរ់ ងារ
អបរទិ ញ បរ ិម្គ

នសចរថីបរ ិោយ និ ងនែលលរ់ទាំនិញ ឬនសវា។ ជាងននះនៅនទៀត្ វ ិរាយបរត្

សរម្គប់អបរជាប់ ពននាមរបបសវ័យរបកាសរត្ូវម្គនអាសយោឌន

នលខអត្ថសញ្ហដ

នលខវ ិរាយបរត្ នែៃផ្ខឆ្បាំនចញវ ិរាយបរត្ រាយមុខទាំ និញ ឬនសវា បរ ិម្គ

រមម

“អត្ប”

នែលឯរា នែលសរុប

នរត្ថនាមម និ ងនាមមអបរនចញវ ិរាយបរត្...។ ប៉ុ ផ្នថ អាជី វរមមរបបសវ័យរបកាសមួយចាំ នួនបាននរបើរបាស់
និ ងនចញវ ិរាយបរត្ពុាំ ទន់ រត្ឹ មរត្ូវាមការផ្
អត្ថសញ្ហដ

នាមាំនៅឱ្យអត្ិែិជនរបស់ខួន
ល ដូ ចជាវ ិរាយបរត្រមននលខ

រមម “អត្ប” រមននលខវ ិរាយបរត្ រមននរត្ថនាមម និ ងនាមមអបរនចញវ ិរាយបរត្..។ ការ

នរបើរបាស់

ឬនចញវ ិរាយបរត្នោយមិនបានបាំ នពញព័ ត្៌ម្គនចាស់ោស់អាចពុាំបញ្ហ
ជ រ់ បានពី ភាព

រត្ឹមរត្ូវ និងអាចជះឥទនិពលដល់ការរបមូ លពនន និងការនធ្វើសវនរមម។ អរានាមយរោឌនពននោរបាន
នរៀបចាំ ផ្ផនការសរមមភាពសរម្គប់ ផ្រលមអររ

ី ននះ បានផ្

នាមាំផសពវផាយអាំ ពីការនរបើ របាស់វ ិរាយ

បរត្ឱ្យបានសមស្សបាមបទបផញ្ដត្ិ ថ នោយបាននចញនសចរថីផ្

នាមាំែីនម លខ ១១២៧ អពដ ចុ ះនែៃ

ទី ២៦ ផ្ខមររា ឆ្បាំ២០១៦ សថីពីការនរបើ របាស់វ ិរាយបរត្សរម្គប់អរ
ប ជាប់ពននផ្ដលបានចុ ះបញ្ជីពននោរ

ាមរបបសវ័យរបកាស បាននបាះពុ មពការនរបើរបាស់វ ិរាយបរត្ផ្ចរជូ នម្គចស់សហររសទាំងអស់ បាន
នចញនសចរថីផ្

នាមាំនលខ២១៦០៦ អពដ ចុ ះនែៃទី២៦ ផ្ខធ្បូ ឆ្បាំ២០១៦ សថីពីការនរបើ របាស់នលខនរៀង

ិ ាយបរត្ននះដល់ មង្ក្នី ថទាំងអស់ និងបាននធ្វើ
វ ិរាយបរត្ និ ងរាំ ពុងពរងឹ ងយនថ ការននការនរបើ របាស់ វរ
សវនរមមនោយម្គនទាំងការពិ ន័យនទសទ
វ ិរាយបរត្មិនបានរត្ឹមរត្ូវ។

ឍ ចាំ នពាះររុមហ៊ុនសហររសមួ យចាំ នួនផ្ដលនរបើ របាស់

៤.៥. ការរត្ួត្ពិនិត្យនលើលខ
ិ ិត្របកាសពននៈ

ការោរ់ លិខិត្របកាសពននអារររបចាាំផ្ខ របចាាំ

ឆ្បាំនៅរដឌបាលស្គរនពើពននរត្ូវនធ្វើនឡើងនោយភាពរត្ឹមរត្ូវ និ ងចាស់ោល់ នហើយបណាតធ្ិ ការសហ
ររសជាអបរទទួ លខុ សរត្ូវទាំងស្សុងចាំ នពាះមុខចាប់ របសិននបើព័ត្៌ម្គនណាមួយម្គនការផ្រលងបនលាំ
រ ីឯការរត្ួត្ពិនិត្យលិខិត្របកាសពនន ជាភាររិ ចចរបស់មង្ក្នី ព
ថ នន។ ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវន
រមមសនងាត្ន

ើញាជ ររុមហ៊ុនសហររសមួ យចាំ នួនបានរបកាសពននមិនរត្ឹ មរត្ូវ និ ងសមស្សប ដូ ច
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ជា មិនបានភាជប់ទិនាមបនុបផវត្ថិលរ់ ទិញ មិនបានបាំ នពញនលើលិខិត្របកាសររប់ខធង់ ររប់និនទធស ផល
ផ្ដលបានរបកាសនៅទប មិ នរបកាសពននកាត្់ ទុរនែលឈួល
ប មិនរបកាសពននកាត្់ទុរទូ នៅនលើនសវា
មិ នបងាាញមូ លោឌនរ

នាមអាររបាំ ភឺ ស្គ
ល ធ្លរ

ៈ នពលខលះរបកាសមូ លោឌនរិត្អាររបាំ ភឺស្គ
ល ធ្លរ

ៈ

នលើស របកាសមូ លោឌនរិ ត្អាររពិ នសសនលើស របកាសពនននលើរបារ់នបៀវត្សមិនរត្ឹមរត្ូវ ការនរបើ
របាស់ឥ

ទនអាររមិនរត្ឹ មរត្ូវ ការរបកាសឥ

មូ លោឌនរិ ត្អាររស្គបរ់ នៅមិ នទន់រត្ឹ មរត្ូវ។

ទនអាររនលើធ្លត្ុ ចូលនលើស និងការរ
ររ

នាម

ី ននះ អរានាមយរោឌនពននោរបានោរ់ នចញ

ផ្ផនការសរមមភាពសរម្គប់ ផ្រលមអ នដើ មផីពរងឹងការរត្ួត្ពិ និត្យនលើលិខិត្របកាសពនននោយម្គនមង្ក្នី ថ
ទទួ លបនធុរពិ និត្យ និ ងផ្

នាមាំចាំនពាះររុមហ៊ុនសហររសផ្ដលោរ់ លិខិត្របកាសមិនរត្ឹ មរត្ូវ មិន

ររប់ខធង់ និ ងមិ នររប់និនទធស ផ្ែមទាំងជាំរញ
ុ ការនធ្វើសវនរមមនលើលិខិត្ស្គបមនោយរាំ
វ ិញ ចាំ នពាះររុមហ៊ុនសហររសផ្ដលរបកាសមិនរបររត្ី និងរាំពុងជាំ រញ
ុ ការប

ត្់ ពនននឡើង

ថ លបផ្នទម
ុថ ះបណា

ដល់មង្ក្នី ចា
ថ ត្់ ផ្ចងលិខិត្របកាស។

៤.៦. ការបាំនពញកាត្ពវរិចច
ច ុះបញ្ជស្គ
ី រនពើពននសហររសៈ ចាប់ សីព
ថ ីស្គរនពើពននសហររស
រាំ

ត្់ ាជ នរកាយពី ចុះបញ្ជីនៅររសួងពា

រដឌបាលស្គរនពើពននរុងអាំ
ប
ឡុង១៥នែៃ។

ិ ជជរមមរច
ួ នហើយ សហររសរត្ូវរួសរាន់ នៅចុ ះបញ្ជីនៅ

របុងររ

ី មិ នបាននៅចុ ះបញ្ជីនទននាមះ

អាចនធ្វើ ការចុ ះ បញ្ជី ចាប់ ាាំង ពី នពលផ្ដលសហររសរត្ូ វ នៅចុ ះបញ្ជី

រដឌបាលស្គរនពើ ពនន

នហើ យការចុ ះបញ្ជីផ្បបននះ

សហររសរត្ូវម្គនការទទួ លខុ សរត្ូវចាំ នពាះរបារ់អាររទាំងអស់ចាប់ ាាំងពីកាលបរ ិនចេទផ្ដលបាន
រាំ

ត្់។ ប៉ុផ្នថ ាមការនធ្វើសវនរមមនលើរបាយការ

អបរជាប់ ពនន
ររសួងពា

និ ងបាំ

ុ លពននរបចាាំឆ្បាំ២០១៥

៍ សថីពីសរមមភាពការងាររបស់នាមយរោឌននសវា

ចាំ នពាះររុម ហ៊ុ នសហររសផ្ដលបានចុ ះបញ្ជីនៅ

ិ ជជរមម។ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ ររុមហ៊ុនសហររសមួ យ ចាំ នួ ន ធ្ាំ បាន

មរបាំ នពញកាត្ពវរិចច
ច ុ ះបញ្ជីនៅរដឌបាលស្គរនពើពនន នោយផ្ឡរនៅសល់ររុមហ៊ុ នសហររសមួ យ
ចាំ នួនត្ូចមិ នមរបាំ នពញកាត្ពវរិចព
ច ននឱ្យបានសមស្សបាមបទបផញ្ដត្ិ ខា
ថ ងនលើនទ។ សហររសនៅ
សល់ផ្ដលមិនបានចុ ះបញ្ជីពនន អរានាមយរោឌនពននោរបាននរៀបចាំ ផ្ផនការសរមមភាព នដើមផីផ្រលមអ
និ ងការអនុ វត្ថផ្ផនការសរមមភាពរាំ ផ្

ទរមង់ ហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈរបស់អរានាមយរោឌនពននោរនលើ

ការចុ ះបញ្ជីពននោរ និងការនធ្វើបចចុបផនបភាពសហររសនោយបាននចញនូ វលិខិត្ជូនដាំ
ផ្

ឹ ង នសចរថី

នាមាំអាំពីកាត្ពវរិចច
ច ុ ះបញ្ជីពននោរ និ ងម្គនររុមការងារនធ្វើការផាូផាងការចុ ះបញ្ជីនៅររសួងពា

រមម និងនៅពននោរ និងបានចុ ះផ្សវងររនោយផ្កធល់ រពមទាំងផ្ចរលិខិត្ជូនដាំ

ិ ជជ

ឹ ងនដើមផីមរចុ ះ

បញ្ជីពននោរ និងែត្រូបនដើមផីបញ្ូច លរបុងរបព័ននររប់ររងរបស់អរានាមយរោឌនពននោរ និ ងការអនងាត្

ស្ស្គវរជាវសហររសាមដងផលូវ (Street Survey) នដើ មផីឲ្យសហររសផ្ដលមិ នបានចុ ះបញ្ជីរត្ឹ ម

រត្ូវ ឬោរ់ ខួនមិ
ល
នរពមមរចុ ះបញ្ជីពននោរ បានមរចុ ះបញ្ជីពននោរបានររប់ ៗរប និ ងត្រមូវឲ្យសហ
ររសទាំងអស់មរនធ្វើបចចុបផនបភាពព័ ត្៌ម្គនសហររសឲ្យបានររប់ៗរប។
៤.៧.

ការរបមូលពននអចលនរទពយៈ

នរលការ

៍ ននការរបមូ លពនននលើអចលនរទពយបាន

ត្រមូវឲ្យម្គចស់អចលនរទពយបាំ នពញព័ត្៌ម្គនអចលនរទពយ ចុ ះបញ្ជី ោរ់ លិខិត្របកាស និងបង់ពនន។
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ការអនុ វត្ថរបមូ លពននអចលនរទពយនៅម្គនររមិ ត្នៅនឡើ យ នោយស្គរអបរជាប់ ពននមួយចាំនួនមិ ន
បានផថល់ព័ត្៌ម្គនអាំ ពីអចលនរទពយ

មិនមរចុ ះបញ្ជីពននអចលនរទពយ

មិ នមររបកាសបង់ពនននលើ

អចលនរទពយ និ ងអបរជាប់ ពននមួយចាំនួននទៀត្បានចុ ះបញ្ជីពននអចលនរទពយរួចនហើយ ប៉ុ ផ្នថមិនរពម
មរបង់ពនន។ អរានាមយរោឌនពននោរបនថពរងឹ ងការយរចិ ត្ទ
ថ ុ រោរ់របមូ លពននអចលនរទពយ ាមរយៈ
យនថការឃាត្់ ទុរ មិ នអនុញ្ហដត្ឲ្យបង់ពននរបាជប់ រានផធររមមសិទិ ន ឬសិទិ កា
ន ន់ កាប់ អចលនរទពយ និង
មិ នអនុញ្ហដត្ឲ្យចុ ះបញ្ជីពននោរ របុងររ

ី រមមសិទិ នររមិ នទន់ បានបង់ ពននអចលនរទពយ។

៤.៨. ការររប់ររងអាជីវរមមអភិវឌណអចលនវត្ទុៈ

របកាសរបស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ

សថីពីការររប់ររងអាជីវរមមអភិវឌណអចលនវត្ទុ បានបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ការររប់ររងអាជីវរមមអភិ វឌណអចលន
វត្ទុម្គននរលបាំ

ង នដើមផីជាំរញ
ុ ឲ្យម្គនការអភិ វឌណអចលនវត្ទុមួ យផ្ដលម្គនភាពទុរចិត្ថ និ ងទទួ ល

យរបានាមរយៈការរត្ួត្ពិ និត្យរនរម្គងអាជី វរមមអភិ វឌណអចលនវត្ទុ ររប់ ររងរនរម្គងហិរញ្ដ វត្ទុ
រ

នីអភិ វឌណអចលនវត្ទុ និ ងការនធ្វើសវនរមមនលើការអនុវត្ថរិចចសនយទិ ញ លរ់ និ ងបនងាើនទាំ នុរចិ ត្ថ

របស់អត្ិែិជនរបុងការវ ិនិនោរនលើអចលនវត្ទុ។ ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិសនងាត្
ន

ើញាជ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដ វត្ទុបានផថល់អាជាញប័

ត អាជីវរមមអភិ វឌណអចលនវត្ទុឲ្យររុមហ៊ុន

ចាំ នួន៣៦ នសមើនឹង៣៨រនរម្គង។ ទនធឹមនឹ ងននះផ្ដរ រ៏ នៅម្គនររុមហ៊ុនមួ យចាំ នួននផសងនទៀត្ផ្ដល
រាំ ពុងោរ់ ពារយនសបើសុាំអាជាញប័
នចញអាជាញប

ត អភិ វឌណអចលនវត្ទុ ប៉ុ ផ្នថររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុពុាំ ទន់បាន

ត ជូនបាននោយស្គរខវះឯរស្គរលិខិត្អនុ ញ្ហដត្ស្គង់ សង់ និងលិខិត្នបើ រការោឌនស្គង

សង់ផ្ដលនចញនោយររសួងនរៀបចាំ ផ្ដនដី នររូបនីយរមម និងសាំ

ង់។

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុសូមឯរភាព និ ងសូមបញ្ហ
ជ រ់ ាជ ការមិ នបានផថល់អាជាញប័

ត

ជូ នររុមហ៊ុនរនលងមរ នោយស្គរររុមហ៊ុនទាំងននាមះរមនលិខិត្អនុ ញ្ហដត្ស្គងសង់ ពីររសួងនរៀបចាំ
ផ្ដនដី នររូបនី យរមម និងសាំ

ង់ រ៏ប៉ុផ្នថររសួងបាននចញលិខិត្អនុ ញ្ហដត្នរលការ

៍ របកាស

លរ់ជូនររុមហ៊ុននដើ មផីររប់ ររងហានិភ័យផងផ្ដរ។ បចចុបផនប ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុបាន
នរៀបចាំ នធ្វើរបកាសែមីសីព
ថ ី ការររប់ ររងអាជី វរមមអភិ វឌណលាំនៅឋាន។
៤.៩.
ស្សបៈ

ររុមហ៊ុនចូ លរួមនដញនែលស្គងសង់ ភាជប់ របនភទវ ិញ្ហដបនបរត្ចុះបញ្ជីស្គងសង់ មិនសម

ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញនរលការ

៍ ផ្

នាមាំសីព
ថ ី ការផ្បងផ្ចរាមរបនភទ

និ ងការចុ ះបញ្ជីរបស់អរ
ប ទទួ លការជារបនភទនផសងៗ នៅាមសមត្ទភាពបនចចរនទស និងហិរញ្ដ វត្ទុ
រពមទាំងាមរាំ

ត្់រារបវត្ថិការងារផងផ្ដរ

ការផ្បងផ្ចរននះផ្ផអរនលើសមត្ទភាពននការនដញនែល

នៅាមត្នមលននរិ ចចសនយ ដូ ចជា ទី ១ របនភទអបរទទួលការត្ូ ច ទី ២ របនភទអបរទទួ លការមធ្យម និង
ទី ៣ របនភទអបរទទួ លការធ្ាំ ។ ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ពិនិត្យន

ើញាជ ររុមហ៊ុន

ចូ លរួមនដញនែលរនរម្គងស្គងសង់ មួយចាំនួន បានភាជប់ នូវវ ិញ្ហដបនបរត្ចុ ះបញ្ជីអបរទទួ លការស្គងសង់
របនភទត្ូច និងរបនភទមធ្យមប៉ុ នណាតះ ។
៤.១០. ការនផញើរបាយការ

៍ លទនរមមមរររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ៖ អនុររឹ ត្យរបស់រាជរោឌ

ភិ បាលរមពុជាសឋីពីលទនរមមស្គធ្លរ

ៈ បានបញ្ហ
ជ រ់ាជ ស្គទប័ នអនុវត្ឋលទនរមមរត្ូវនផញើរបាយការ
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៍

លទនរមមរបចាាំផ្ខមរររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ។ ស្គរាចរផ្

នាមាំសីព
ថ ី ការនរៀបចាំផ្ផនការលទនរមម

ឆ្បាំ២០០៨ និងឆ្បាំបនថបនាមធប់ រត្ង់ II. កាត្ពវរិចចរបស់ស្គទប័ នអនុ វត្ថលទនរមម ផ្ចងាជ ស្គទប័នអនុ វត្ថលទន
រមម រត្ូវនផញើរបាយការ

៍ របចាាំផ្ខ សថីពីការអនុ វត្ថររប់ រិចចលទនរមមនោយភាជប់មរជាមួ យនូ វទិ នន
ប ័យ

ននរិ ចចសនយ និ ងឯរស្គរពារ់ ព័នន មរររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដវត្ទុាមរយៈនាមយរោឌនលទនរមម
ស្គធ្លរ
ន

ៈឱ្យបាននទៀងទត្់ នរៀងរាល់ ផ្ខ។ ាមការនធ្វើសវនរមម

អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ពិនិត្យ

ើញាជ នៅរបុងឆ្បាំ២០១៥ ម្គនររសួងស្គទប័ន រាជធ្លនី នខត្ថ និងសហររសស្គធ្លរ

នៅមិ នទន់បាននផញើ និងនផញើយឺត្ោ៉ វនូ វរបាយការ
អរានាមយរោឌនលទនរមមស្គធ្លរ
៤.១១. ការរត្់រាចាំ
រត្់រាចាំ

៍ អាំ ពីការអនុ វត្ថរិចចលទនរមមរបចាាំផ្ខ របចាាំឆ្បាំ មរ

ៈ។

ូ លែវ ិការដឌៈ បទបញ្ហ
ជ ទូ នៅននរ

ូ លែវ ិការត្ូវផ្ផអរនលើមូលោឌនសោរប័រត្ ឬដី កាចាំ

ននយយស្គធ្លរ

ប៉ុ ផ្នថាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន
រានោយផ្ផអរនលើមូលោឌនសោរប័ រត្ ឬដី កាចាំ
ស្គទប័ នមួ យចាំ នួនត្ូចមិ នរពមនធ្វើសោរប័ រត្ចាំ
របនភទចាំ

ើញាជ ចាំ

ត្់ ាជ ការ

នដើមផីនធ្វើការនផធៀងផ្កធត្់ ។

ូ លមួ យចាំ នួនមិ នរត្ូវបានរត្់

ូ លរបស់អាណាប័ រនៅនទផើយនោយស្គរររសួង
ូ លមរឲ្យអរានាមយរោឌនរត្នាមររជាត្ិ។

ររ

ី

ូ លមួ យចាំ នួនផ្ដលបាននរើ ត្ម្គននៅនពលនរៀរចុ ង ឆ្បាំ នហើយជា

ូ លផ្ដលររន់ផ្ត្នធ្វើនិយ័ត្រមមត្ួនលខ ដូចជា ចាំ

ភាពនបទា និងខធង់ចាំ

ៈរាំ

ូ លរបស់អាណាប័រររសួងស្គទប័ន

រាជធ្លនី នខត្ថផ្ដលបាននរៀបចាំ ប ញ្ូ ជ ននៅឲ្យអរានាមយរោឌនរត្នាមររជាត្ិ

ទាំ ង ននះពារ់ ព័នននឹង របនភទចាំ

ៈមួ យចាំ នួន

ូ លពីរនរមរត្នាមររ ចាំ

ូ លមួ យចាំនួននទៀត្នៅនរៀរចុងឆ្បាំ និងចាំ

ជាត្ិននរមពុជាបានបញ្ូជ នរបកាសឥ

ូ លពីឈួលទី
ប
ាាំងផ្ដលធ្នាមររ

ទនមរឲ្យអរានាមយរោឌនរត្នាមររជាត្ិ នហើយ

ស្គទប័ នមួ យចាំ នួន ត្ូ ចមិ នរពមនធ្វើសោរប័ រត្ចាំ

ប៉ុ ផ្នថររសួង

ូ លមរឲ្យអរានាមយរោឌនរត្នាមររជាត្ិ។

៤.១២. ការទូទត្់ និងការរត្់រាចាំណាយៈ ជានរលការ
អរានាមយរោឌនរត្នាមររជាត្ិ រត្ូវបានរាំ

ូ លពីវ ិសម

៍ ការបញ្ូជ នអា

ត្ឋិនបើររបារ់ នៅ

ត្់ឱ្ស្គនវាទរត្ឹ មនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ននឆ្បាំស្គរនពើពនន។ ាម

ការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ ការបញ្ូជ នអា

នៅអរានាមយរោឌនរត្នាមររជាត្ិ នៅផ្ត្ម្គនភាពយឺត្ោ៉ វ

ត្ឋិនបើ ររបារ់មួយចាំនួនត្ូច

ពុាំ ទន់នពលនវោផ្ដលបងាឱ្យម្គនការ

លាំបាររបុងការបូ រសរុបបិទបញ្ជីរបចាាំឆ្បាំ។ អាជាញធ្រសនវរមមជាត្ិ សនងាត្ន

ើញាជ ជាទូ នៅអា

ត្ថិ

ផ្ដលបានបញ្ូជ ននចញពីអរានាមយរោឌនែវ ិកា រ៏ដូចជាពី ាជបរ់ដឹរនាមាំររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ
បាននធ្វើនៅាមកាលបរ ិនចេទរាំ

ត្់ (រត្ឹ មនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ននការ ិយបរ ិនចេទ) ប៉ុផ្នថអា

រត្ូវបានបញ្ូជ ននៅអរានាមយរោឌនរត្នាមររជាត្ិ នៅនរកាយការ ិយបរ ិនចេទរាំ
សរខណីប័រត្ររប់ ររន់ និងនរបើ របាស់ឥ
៤.១៣. ការនធ្វើបញ្ជស្គ
ី រនពើភ
ការនរៀបចាំបញ្ជីស្គរនពើ ភ

ទនផ្ដលនៅសល់រុងឆ្
ប
ប ាំ២០១៥។

ឍ រទពយសមផត្ឋិរដឌៈ

ត្ថិទាំងននាមះ

ត្់ បិទបញ្ជី នោយម្គន

រោឌភិ បាលបាននចញស្គរាចរផ្

នាមាំសីព
ថ ី

ឍ រទពយសមផត្ថិ រដឌនោយបានបញ្ហ
ជ រ់ ាជ អាជាញធ្រកាន់ កាប់ រទពយសមផត្ថិរដឌ

រត្ូវទទួ លខុ សរត្ូវចាំ នពាះមុខរាជរោឌភិ បាល របុងការនរៀបចាំបញ្ជីស្គរនពើភ

ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌជានរៀង

រាល់ឆ្បាំឱ្យបានរត្ឹ មរត្ូវររប់ចាំនួន និ ងចប់ សពវររប់ នៅរបុងរត្ី ម្គសទី ១ននឆ្បាំបនាមធប់ ។ ការនរៀបចាំបញ្ជី
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ស្គរនពើ ភ

ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌរត្ូវអនុ វត្ថាមទរមង់ដូចជាារាងនរើ ននទផើង និ ងែយចុ ះនូ វរទពយសមផត្ថិ

រដឌផ្ដលរត្ូវនធ្វើនទផើងរបុងឆ្បាំនីមួយៗ របុងចននាមលះរយៈនពល០៥(របាាំ)ឆ្បាំននឆ្បាំនរល។ ប៉ុ ផ្នឋាមការនធ្វើ
សវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន

ើញាជ អងាភាពនរបើរបាស់រទពយសមផត្ឋិរដឌមួយចាំនួនពុាំ បាន

អនុវត្ឋឲ្យបាននពញនលញាមការត្រមូវខាងនលើននះនទ នោយអងាភាពមួ យចាំនួននៅផ្ត្ម្គនការយឺត្
ោ៉ វរបុងការនធ្វើបញ្ជីស្គរនពើភ

ឍ ឆ្បាំនរល នហើយខលះនទៀត្យឺត្ោ៉ វរបុងការនរៀបចាំារាងនរបៀបនធ្ៀប

ការនរើននឡើង និងែយចុ ះននរទពយសមផត្ថិរដឌ។
៤.១៤.ការនធ្វើប័
ផ្

តសម្គាល់រមមសទ
ិ ិនន លើរទពយសមផត្ឋិរដឌៈ

នាមាំសីព
ថ ី ការនរៀបចាំ ប ញ្ជីស្គរនពើ ភ

រាជរោឌភិ បាលបាននចញស្គរាចរ

ឍ រទពយសមផត្ថិរ ដឌ នោយបញ្ហ
ជ រ់ាជ អាជាញធ្រកាន់ កាប់រទពយ

សមផត្ថិរដឌរត្ូវនរៀបចាំ នធ្វើវ ិញ្ហដបនបរត្សម្គាល់ម្គចស់អចលនវត្ទុ នលើរទពយសមផត្ថិរដឌជាអចលនវត្ទុទាំង
អស់
រាំ

សទិត្នៅនរកាមការកាន់ កាប់

និ ងនរបើ របាស់របស់ខួនឱ្យបានឆ្ប់
ល
រហ័ស និ ងាមនពលនវោ

ត្់នោយសហការជាមួ យររសួងនរៀបចាំ ផ្ដនដី នររូបនី យរមម និ ងសាំ

ង់ ។ ររប់ អាជាញធ្រកាន់

ិ ដ បនបរត្សម្គាល់ ម្គចស់ អចលនវត្ទុ ផ្ដលនរៀបចាំ រច
កាប់ រទពយសមផត្ថិរដឌទាំងអស់ រត្ូវបញ្ូជ លវញ្ហ
ួ នៅ
របុងបញ្ជីស្គរនពើភ

ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌ

នដើមផីធ្លនាមបាននូវភាពរង់វងស

និ ងភាពស្សបចាប់ននរទពយ

សមផត្ថិទាំងឡាយននាមះ។ ប៉ុ ផ្នថាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ សនងាត្ន
ដល់ឆ្បាំ២០១៥ រទពយសមផត្ថិរដឌមួយចាំនួននៅផ្ត្ពុាំ ទន់បាននធ្វើប័

ើញាជ រហូត្មរ

ត សម្គាល់រមមសិទិ រន ច
ួ រាល់នៅនឡើយ។

៥. សសចកដស
ី នាដ្ឋ
ិ ឋ ន
លទនផលននការអនុវត្ថចាប់ ហិរញ្ដ វត្ទុសរម្គប់ ការររប់ ររងឆ្បាំ២០១៥ បានបងាាញឲ្យន

រោឌភិបាលរមពុជានធ្វើឲ្យសនរមចបាននូ វរាំ ន

ើ ននសដឌរិច៧
ច %

ើញាជ រាជ

រពមទាំងសនរមចបាននូ វការកាត្់បនទយ

ភាពររី រររបុងអារាជាង១%របុងមួ យឆ្បាំ ផ្ដលនធ្វើឲ្យនរលនៅកាត្់ បនទយភាពររី រររបស់រាជរោឌភិ បាល
សនរមចបានមុននរលនៅអភិវឌណន៍ សហសសវត្សរ។
៍
ាមរយៈការផថល់អនុ ស្គសន៍ ផ្រលមអនូវចាំ
រមមជាស្គធ្លរ

ុ ចខវះខាត្នាមនាម និ ងការនចញផាយរបាយការ

ៈជាបនថបនាមធប់ មរននះ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ រត្់ សម្គាល់ន

៍ សវន

ើញាជ អងាភាពរងសវន

រមមនាមនាមបានយរចិ ត្ទ
ថ ុរោរ់ ខិត្ខាំ អនុ វត្ថផ្រលមអនូវអនុ ស្គសន៍ សវនរមមបានរបនសើរ។ អាជាញធ្រសវន
រមមជាត្ិ សងឃឹមាជ អងាភាពរងសវនរមមទាំងឡាយនឹងបនថខិត្ខាំអនុ វត្ថផ្រលមអនូវរាល់រងវះខាត្នាមនាមឱ្យ
បានលអរបនសើរ និងទន់ នពលនវោ នហើយនជៀសវាងបាននូ វការបនថនរើត្ម្គនរងវះខាត្ដផ្ដលៗជាបនថ
នៅនទៀត្ នដើ មផីចូលរួមចាំ ផ្

រោ៉ ងសរមមរុងការពរងឹ
ប
ងការររប់ររងហិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈឲ្យបានកាន់

ផ្ត្រ ឹងម្គាំ និ ងរបរបនោយរបសិទនភាពខពស់។

របុងបរ ិបទននះផ្ដរ ររសួងនសដឌរិចច និ ងហិរញ្ដវត្ទុបាននធ្វើរបាយការ

៍ នររពជូន សសម្តចអគ្គម្ហា

សសនាបតីសតសជា ហលន ក្សន នាយករដឋម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពជា
នលើលទនផលការងារ
ល
អធ្ិ ការរិចហ
ច ិរញ្ដ វត្ទុ

ផ្ដលបានររន

ើញនូ វរាំ ហុសឆាងរបស់ររសួងស្គទប័ន

និ ងមនធីរជាំ នាមញ និ ងបាននធ្វើលិខិត្ចាត្់ វ ិធ្លនការវ ិន័យរដឌបាល
នី ត្ិវ ិធ្ី ហិរញ្ដវត្ទុ

ផ្ដលររសួងនសដឌរិចច

និងហិរញ្ដវត្ទុបានររន
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សហររសស្គធ្លរ

ៈ

នដើមផីផ្រលមអរាំហុសឆាងនលើការអនុវត្ថ
ើញរបុងការររប់ ររង

ការនរបើរបាស់

ចាំ

ូ លចាំណាយែវ ិការដឌ

ចាំ

ូ លមិ នផ្មនស្គរនពើពនន

កាត្ពវរិចចបង់ចាំ

ររប់ ររងរទពយសមផត្ថិរដឌរបស់ររសួងស្គទប័ ន សហររសស្គធ្លរ
ម្គនរបសិទនភាពាមនី ត្ិវ ិធ្ី ហិរញ្ដ វត្ទុ

ូ លចូ លែវ ិការដឌ

និងការ

ៈ និ ងមនធីរជាំ នាមញ នដើមផីអនុវត្ថឲ្យ

ចាប់សីព
ថ ី របព័ នហ
ន ិរញ្ដ វត្ទុស្គធ្លរ

ៈ

និ ងចាប់ សីព
ថ ី ហិរញ្ដ វត្ទុ

សរម្គប់ ការររប់ ររងរបចាាំឆ្បាំ នហើយបានចមលងជូ នររសួងស្គទប័ នពារ់ ព័នន ដូ ចជា ររសួងទាំ នាមរ់ទាំនងជា
មួ យរដឌសភា រពឹទនសភា និងអធ្ិ ការរិ ចច អងាភាពរបឆ្ាំងអាំ នពើពុររលួយ និ ងអាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ នដើមផី
ចាត្់ ការបនថ។
ទនធឹមនឹងននះផ្ដរ អាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ ម្គនជាំ ននឿោ៉ ងមុត្ម្គាំាជ ររសួងស្គទប័ ន អងាភាពពារ់ព័នន
នាមនាម និ ងស្គធ្លរ

ជនទាំងឡាយនឹ ងបនថចូលរួមផថល់មត្ិ ស្គទបនាមនលើរបាយការ

៍ ននះ រពមទាំងផថល់

ការនលើរទឹ រចិត្ថចាំនពាះលទនផលសនរមចបាន ផ្ដលជារាថជាំ រញ
ុ ឲ្យអាជាញធ្រសវនរមមជាត្ិ បនថខិត្ខាំបនងាើន
សមត្ទភាពការងាររបស់ខួនរបរបនោយសី
ល
លធ្ម៌ វ ិជាជជី វៈ សាំនៅនលើររមពស់រុ
ាមសថង់ោរសវនរមមស្គធ្លរ
ចូ លរួមចាំ ផ្

ភាពសវនរមមឲ្យស្សប

ៈននរពះរាជាណាចរររមពុជា រពមទាំងសថង់ោរត្ាំ បន់ និងអនថរជាត្ិ នដើ មផី

ររបុងការរស្គង និ ងអភិវឌណរបនទសជាត្ិរបរបនោយចី រភាព។
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