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ការររបរ់រងហិរញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០១៦ នៅរពះរាជាណាចរររមពុជា ទទួលបាននជារជយ័របរបនោយលទធផល
ជាផ្ផលផ្កា រួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ ផ្ដលសនរមចបានអរារាំន ើ ននសដឋរិចចដ៏រងឹម្គាំរនុងរយៈនពលទសសវត្សរចុ៍ងនរកាយ
ននះ នោយអរារាំន ើ នជាមធយមរនុងរងវង់៧%។ ផ.ស.ស សរម្គប់មនុសសម្គន រ់ៗបាននរើននឡើងពី ១ ២១៥ 
ដុល្លល រអានមររិរនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ដល់ ១ ៣០២ ដុល្លល រអានមររិរនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ ទនទមឹននះ អត្ិផរណាមធយមរបចាំឆ្ន ាំ
បាននរើននឡើងបនតចិព១ី,២% រនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ដល់៣% រនុងឆ្ន ាំ២០១៦ និងអរាបតូររបារម់ធយមរបចាំឆ្ន ាំអាចររា
បានរនុងររមតិ្៤ ០៥៦នរៀល រនុងមយួដុល្លល រអានមររិ។ រាំន ើ ននសដឋរិចចរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ រត្ូវបានរទរទងន់ោយ    
វស័ិយសាំខាន់ៗ បី រមួម្គន៖ (១) -វស័ិយរសិរមមសនរមចបានរាំន ើ ន១,៨% )២(-វស័ិយឧសាហរមមម្គនរាំន ើ ន
ថមថយបនតិចព១ី១,៧% រនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មររត្ឹម១០,៥% រនុងឆ្ន ាំ២០១៦ និង)៣(-វស័ិយនសវារមមរស៏នរមច
បានរាំន ើ នថមថយបនតិចពី៧,១% រនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មររត្ឹម៦,៧% រនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ រាជរោឋ ភបិាលរមពុជាបនត
អនុវត្តនូវនោលននោបាយអាទិភាពរបស់ខ្លួនរបរបនោយនជារជយ័ផ្ដលឆលុះបញ្ច ាំងាមរយៈ ១-ធានាសនរមច
ឱ្យបាននូវរាំន ើ ននសដឋរិចចរបរបនោយបរោិបន័ន នងិចីរភាព រពមទាំងធានាបាននូវសថិរភាពម៉្គររូនសដឋរិចច និង
សថិរភាពហិរញ្ញ វត្ថុរនុងបរកិារ ៍ននអរាអត្ិផរណាទប និងអរាបតូររបារ់ម្គនសថិរភាព ២-ធានាការពារ
អធិបនត្យយ និងបូរ ភាពទឹរដី នដើមបបីនតររាសុខ្សនតិភាព សនតិសុខ្ សថិរភាពននោបាយ និងសណាត ប់ធាន ប់
សាធារ ៈសងាម ៣-បនតធានាអនុវត្តនោលននោបាយ នដើមបជីាំរញុរាំន ើ ន ការងារ សមធម ៌ និងរបសិទធភាព 
នដើមបបីនតកាត្ប់នថយភាពររីរររបស់របជាជន និងផ្បងផ្ចរផ្ផលផ្កា ននរាំន ើ នរបរបនោយសមធមដ៌ល់ររបរ់សទប់
វ ណ ៈននរបជាជន ៤-ជាំរញុអនុវត្តយុទធសាស្តសតនរៀរររចាំ ូលរយៈនពលមធយម )២០១៤-២០១៨( ៥-បនតផតល់
អាទិភាពដល់ការត្នមលើងរបារន់បៀវត្សមស្តនតីរាជការ នងិរងរម្គល ាំងរបោបអ់ាវធុ នឆ្ព ះនៅសនរមចនោលនៅឱ្យបានជាង 
១ ល្លននរៀល នៅឆ្ន ាំ២០១៨ នោយផារភាា បន់ៅនងឹការផ្រទរមងរ់បពន័ធនបៀវត្ស និងការផ្រទរមងរ់ដឋបាលសាធារ ៈ 
ពិនសសការអនុវត្តរមមវធិីជាត្ិរាំផ្ ទរមង់រដឋបាលសាធារ ៈ )២០១៥-២០១៨( ការផ្រទរមង់ការររប់ររង
ហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ និងការរបយុទធរបឆ្ាំងនឹងអាំនពើពុររលួយ ៦-បនតជាំរញុការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសសាមរយៈ
ការនលើររមពស់រុ ភាពអបរ់ ាំ ការប តុ ះបណាត លជាំនាញវជិាា ជីវៈ និងបនចចរនទស រពមទាំងការនលើររមពស់នសវា
សុខាភិបាល ៧-បនតជាំរុញការនលើរទឹរចិត្តរនុងការរសាវរជាវ និងការអភិវឌ្ឍផ្ផនរបនចចរនទស និងវទិាសាស្តសត 
៨-បនតជាំរញុការវនិិនោរនលើនហោឋ រចនាសមពន័ធដឹរជញ្ាូ ន និងនហោឋ រចនាសមពន័ធចាំបាចន់ានាសរម្គបោ់ាំរទដល់
រាំន ើ ន នងិការអភវិឌ្ឍ រពមទាំងបនងាើនរបសិទធភាពននការវនិិនោរនលើការរសាងនហោឋ រចនាសមពន័ធរបូវនត និង
បនងាើត្បរសិាថ នអនុនរោះដល់ការអភវិឌ្ឍវស័ិយឯរជន រនុងននាះរួមទាំងការនលើររមពស់យនតការភាពជានដរូរវាង  
វស័ិយសាធារ ៈ និងឯរជន នដើមបរីទរទង់រាំន ើ ននសដឋរិចច និងបនងាើត្ការងារ ៩-ធានាការអនុវត្តនោល
ននោបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឧសាហរមមរមពុជាឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥ របរបនោយរបសិទធភាព ១០-បនតជាំរញុការ
អភវិឌ្ឍវស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុ ជាពិនសសការរត្ួត្ពិនិត្យរនុងវស័ិយធនាោរ និងសាថ បន័មរីរូហិរញ្ញ វត្ថុនោយនធវើការាមោន 
និងនធវើអបបម្គទជារបចាំនលើរាំន ើ នឥ ទន និងការវវិត្តននវស័ិយអចលនរទពយ និងជាំរញុការផតល់ឥ ទនដល់
វស័ិយរសិរមម និងសហរោសធុនតូ្ច និងមធយមជានដើម ១១-បនតជាំរុញការអភិវឌ្ឍវស័ិយរសិរមម ជាពិនសស
បនតនលើររមពស់ផលិត្រមមរសូវ និងការនាាំនចញអងារ ការចញិ្ច ឹមសត្វ និងវារវីបបរមម រពមទាំងផលិត្រមមមហូបអាហារ 
១២-ពរងឹង និងពរងីរលាំហថវកិា រមួទាំងយនតការររបរ់រងវបិត្តិ នដើមបទីបទ់ល់វបិត្តរិលិយុរ នងិហានិភយ័នផសងៗ 
ផ្ដលអាចនរើត្ម្គននឡើងជាយថានហតុ្ ជាពិនសសនដើមបបីនងាើនរបារប់នញ្ញ ើរដឋ រពមទាំងកាត្ប់នថយការពងឹផ្ផែរនលើ
ហិរញ្ញបបទននរៅរបនទស ១៣-បនតពរងឹងការអនុវត្តនោលននោបាយររបរ់រងបាំ ុលសាធារ ៈឱ្យសថិត្រនុង



 
 

ររមិត្មួយផ្ដលអាចររប់ររងបាន និងរបរបនោយចីរភាព ១៤-បនតពរងឹងសាថ ប័នសាធារ ៈ និងរបព័នធ
អភបិាលរិចច នដើមបធីានារបសិទធភាព រ ននយយភាព និងត្ម្គល ភាព និងធានាបានសមធមស៌ងាម នហើយផតល់ឱ្
កាសនសមើោន  និងរបរបនោយសមធម ៌ និង ១៥-នលើររមពស់រុ ភាព ពរងីរការទទួលបានភាពនពញចិត្ត នងិ
របសិទធភាពនននសវាសាធារ ៈ។ ទាំងននះបានមរនោយសារការដឹរនាាំដ៏រតឹ្មរត្វូរបរបនោយឆនទៈននោបាយ
នម្គះមុត្ ឈ្លល សនវ និងភលសឺាវ ងរបស់រាជរោឋ ភបិាលរមពុជា និងនោយសារផ្ត្រាជរោឋ ភបិាលម្គនចាបស់ដីពហិីរញ្ញ វត្ថុ
សរម្គបក់ារររបរ់រងឆ្ន ាំ២០១៦ រពមទាំងបានអនុវត្តោ៉ងខាា បខ់្ាួនាមអាទិភាពនោលននោបាយសាំខាន់ៗ ខាង
នលើ។ ជាសរខីភាពនាាំមរនូវចាំ ូលចរនតថវកិាថាន រជ់ាត្ិឆ្ន ាំ២០១៦ នរើននទបើង ១៦,៦% នបើនរបៀបនធៀបនៅនឹងការ
អនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំ ូលសារនពើពនធនរើននទបើង ១៥,៧% នបើនរបៀបនធៀបនៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥  ចាំ ូល
ថវកិារបស់រាជធានី នខ្ត្តឆ្ន ាំ២០១៦ នរើននទបើង ៥,៨៩ % នបើនរបៀបនធៀបនៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥ និងចាំ ូល
ថវកិារបស់រដឋបាលររុង រសុរ ឆ្ន ាំ២០១៦ នរើននទបើង ១៧,៩៣ % នបើនរបៀបនធៀបនៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥ 
សាំនៅបនតកាត្ប់នថយភាពររីរររបស់របជាជនជាលាំោប។់  រឯីចាំណាយថវកិាថាន រជ់ាត្ឆិ្ន ាំ២០១៦ អនុវត្តបាននរើន
នទបើង ១៥,៥% នធៀបនៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំណាយថវកិារាជធានី នខ្ត្ត អនុវត្តបាននរើននទបើង ៥,៦៧%  
នធៀបនៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥ និងចាំណាយថវកិារដឋបាលររុង រសុរ អនុវត្តបាននរើននទបើង ២០,១៦%  នធៀប
នៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥។ ការអនុវត្តចាំ ូល និងចាំណាយននះបាននធវើឱ្យម្គនការសនសាំអត្ិនររថវកិាថាន រជ់ាត្ិ
ចាំនួន ១ ៥៨៨ ១៦២,៥ល្លននរៀល។ ការអនុវត្តចាបស់តីពីហិរញ្ញ វត្ថុសរម្គបក់ារររបរ់រងឆ្ន ាំ២០១៦ បាននដើរត្ួជា
ឧបររ ៍នោលននោបាយដម៏្គនរបសិទធភាពសរម្គបន់ឆលើយត្បនៅនឹងបាំ ងរបាថាន របស់របជាពលរដឋ និងបាន
ឆលុះបញ្ច ាំងពីការនបតជាា ចិត្តោ៉ងមុឺងម៉្គត្់និងឥត្ងារនររបស់រាជរោឋ ភបិាល រនុងការបនតររាសថិរភាពននោបាយ, 
សនតិសុខ្ នងិសណាត បធ់ាន បស់ងាម, ការបនតពរងឹង នងិពរងីរការអនុវត្តលទធិរបជាធិបនត្យយ, ការបនតររាឱ្យបាននូវ
សថិរភាពម៉្គររូនសដឋរិចច និងរាំន ើ ននសដឋរចិច និងការធានាបាននូវភាពស័រតិសិទធនិងិរបសិទធភាពខ្ពស់ រនុងការ
ររបរ់រងហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ នដើមបសីនរមចបាននូវនោលនៅជាសារវន័តននការអភវិឌ្ឍនសដឋរិចច និងសងាម រពម
ទាំងការកាត្ប់នថយភាពររីររ។ 
ថវកិាឆ្ន ាំ២០១៦ បានជួយ បនងាើននលបឿនននការនោះរសាយបញ្ហ  រដូ៏ចជាការអនុវត្តនោលននោបាយនានា

របស់រាជរោឋ ភិបាល ពិនសសការបនតត្នមលើងរបារ់នបៀវត្សជូនមស្តនតីរាជការទូនៅ និងការផតល់នូវមនធាបាយនិង
ធនធានសមរសបដល់ររសួង សាថ បន័ នដើមបចូីលរមួនលើររមពស់នសវាសាធារ ៈ រពមទាំងបនតោាំរទការវនិិនោរ
ចាំបាចន់ានា នដើមបរីទរទងរ់ាំន ើ ននសដឋរចិច និងផតល់លទធផលជូនរបជាជនររបរ់សទបវ់ ណ ៈ។ 
សរបុមរ ថវកិាឆ្ន ាំ២០១៦ អាចរបសិទធនាមបានថាជា “ថវកិាននការរបមលូពតួ្ផតុ ាំរម្គល ាំង នងិធនធានសាំនៅ

សនរមចបាននូវសមទិធផលសាំខាន់ៗ បផ្នថមនទៀត្ នដើមបធីានាបាននូវដាំន ើ រការផ្កល ស់បតូរមយួ នឆ្ព ះនៅររការអភវិឌ្ឍ
របរបនោយរុ ភាព នងិចរីភាព នោយផារភាា បក់ាររតិ្រូរអាំពតុី្លយភាពននរាំន ើ ននសដឋរចិច នងិការផ្បងផ្ចរ
ផលននរាំន ើ នននះ នៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបចាំនថៃ  និងបាំ ងរបាថាន របស់របជាជន រពមទាំងនឆលើយត្បនៅនឹង
បរកិារ ៍ថមរីបស់រមពុជា នងិននិាន ការពភិពនល្លរ នងិត្ាំបន ់នដើមបនីាាំនាវារមពុជានឆ្ព ះនៅកានន់រត្ើយសុខ្សនតភិាពយូរ
អផ្ងវង វបិលុភាព នងិយុត្តធិមស៌ងាម”។ 
អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ ជាសាថ បន័សវនរមមរាំពូលមយួ ផ្ដលរត្ូវបានបនងាើត្នឡើងនោយចាបស់តីពសីវនរមម

ននរពះរាជាណាចរររមពុជារនុងផ្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០០០ នរកាមឆនទៈ និងការនបតជាា ដ៏នម្គះមុត្របស់រាជរោឋ ភិបាល 
រដឋសភា រពឹទធសភា រនុងនោលបាំ ងបាំនពញមុខ្ងាររត្ួត្ពិនិត្យ វាយត្នមល និងផតល់អនុសាសនផ៍្រលមែរាល់ចាំ ុច
ខ្វះខាត្របស់ររសួង សាថ បន័ រដឋបាលរាជធានី នខ្ត្ត រដឋបាលមូលោឋ ន អងាភាពពារព់ន័ធនានា និងនធវើរបាយការ ៍



 
 

សតីពីលទធផលសវនរមមនផាើជូនរដឋសភា រពឹទធសភា និងរាជរោឋ ភបិាល សាំនៅរមួចាំផ្ រពរងឹងការររបរ់រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារ ៈ រិចចរបត្ិបត្តកិារការងារឱ្យកានផ់្ត្លែរបនសើរ និងរបរបនោយរបសិទធភាពខ្ពស់។ 
អាជាា ធរសវនរមមជាតិ្ ផសពវផាយរបាយការ ៍សវនរមមននះជាសាធារ ៈនោយអនុនល្លមាមចាបស់តីពី

សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា។ របាយការ ៍ននះនលើរនឡើងនូវលទធផលននការនធវើសវនរមមនលើការររបរ់រង
ហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ ការអនុនល្លមាមបទបបញ្ញត្ត ិ និងរិចចរបត្ិបត្តិការការងាររនុងការយិបរនិចេទ២០១៦ របស់
ររសួង សាថ បន័ រដឋបាលរាជធានី នខ្ត្ត រដឋបាលមូលោឋ ន សហរោសសាធារ ៈ និងអងាភាពពារព់ន័ធនានាមយួចាំននួ។ 
ការខ្ិត្ខ្ាំរបឹងផ្របង និងការទទួលខុ្សរត្ូវខ្ពស់ ការត្សូ៊ អត្ធ់មត្ ់ពុះពារឆលងកាត្ក់ារលាំបាររបស់ថាន រដឹ់រនាាំ 

និងមស្តនតីសវនរមមននអាជាា ធរសវនរមមជាតិ្ រពមទាំងម្គនការជួយ ឧបត្ថមភោាំរទពីររបម់ជឈោឋ នទាំងផ្ផនរសាម រត្ី នងិ
សម្គភ រ បាននាាំឱ្យអាជាា ធរសវនរមមជាតិ្ម្គនសកាត នុពលរនុងការអនុវត្តការងារ និងសនរមចបានជាបនតបនាទ បនូ់វ
ផ្ផនការយុទធសាស្តសត២០១២-២០១៦របស់ខ្លួន។ ចាំនពាះមុខ្ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងបនតខ្ិត្ខ្ាំបផ្នថមនទៀត្ 
នោយនធវើការពរងីរវសិាលភាពសវនរមម ពរងឹងសមត្ថភាពមស្តនតី និងបនងាើនរុ ភាពសវនរមម នដើមបឈី្លននៅ
សនរមចភាររិចចាមចាបស់តីពីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា នងិសតងោ់រសវនរមមសាធារ ៈននរពះរាជា
ណាចរររមពុជា រពមទាំងនឆលើយត្បនៅនឹងត្រមូវការសាថ នភាពនសដឋរិចច នងិនោលននោបាយរបស់របនទសជាតិ្
ផងផ្ដរ។ 
រនុងនាមអាជាា ធរសវនរមមជាតិ្ ខ្ាុ ាំសូមផ្ថលងអាំ ររុ ោ៉ងរជាលនរៅចាំនពាះរាជរោឋ ភបិាល រដឋសភា 

រពឹទធសភា ផ្ដលជានិចចកាលផ្ត្ងផ្ត្ោាំរទអាជាា ធរសវនរមមជាតិ្ ទាំងសាម រត្ ីនិងសម្គភ រ។ មា៉ងវញិនទៀត្ ខ្ាុ ាំរសូ៏ម
អររុ  និងនកាត្សរនសើរចាំនពាះថាន រដ់ឹរនាាំ និងមស្តនតីននអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិទាំងអស់ផ្ដលបានខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របង
បាំនពញភាររិចចរបរបនោយសាម រត្ទីទួលខុ្សរត្ូវខ្ពស់ នធវើឱ្យសនរមចបាននូវនជារជយ័រួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់។ នឆលៀត្
រនុងឱ្កាសននះផ្ដរ ខ្ាុ ាំសូមផ្ថលងអាំ ររុ ដល់អងាភាពរងសវនរមមនានា នងិសាធារ ជនទាំងឡាយផ្ដលបាន
សហការ ោាំរទ និងនលើរទឹរចិត្តចាំនពាះរាល់ការងារបនរមើឱ្យវស័ិយសវនរមមសាធារ ៈនានពលរនលងមរ។ ជាមយួ 
ោន ននះផ្ដរ ខ្ាុ ាំសូមអររុ ផងផ្ដរដល់អងាការរិចចសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្របស់សាធារ រដឋសហពន័ធអាលលឺមង៉ ់
(GIZ) សាថ បន័សវនរមមរាំពូលរបនទសសុ៊យផ្អត្ រពមទាំងនដរូអភវិឌ្ឍន ៍ និងសាថ បន័សវនរមមរាំពូលនានាផ្ដល
បានផតល់ការោាំរទ និងឧបត្ថមភនផសងៗរនុងរិចចដាំន ើ រការអភវិឌ្ឍសាថ បន័។ 
អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិម្គនសងឃមឹោ៉ងមុត្ម្គាំថា អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងសនរមចនូវលទធផលថមីៗផ្ថមនទៀត្ 

ផ្ដលបងាហ ញពីការចូលរមួចាំផ្ ររនុងការនលើរសទួយ និងការអភិវឌ្ឍរបនទសជាតិ្ជាទីនោរព និងរសទាញ់នន
នយើងទាំងអស់ោន ។ 

គងៃ អង្គា រ ៦ ក ើត  ខែ ផល្ានុ  ឆ្ន ាំ រកា នព្វស័  ព្.ស២៥៦១ 

 រាជធានីភនាំនពញ, នថៃទី ២០  ផ្ខ្ រុមភៈ    ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
                                                                    អរគសវនររ 
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របាយការណ៍សវនរម្ម 
លលើការររប់ររងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈសរមាប់ការយិបរលិចេទ២០១៦ 

r Y s 
 

 

លសចរដសីលងេប 
អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិជាសាថ បន័សាធារ ៈផ្ដលឯររាជយអាំពីរិចចរបត្ិបត្ដិការននការងារ និងម្គនភាររិចច

ចាំនពាះការអនុវត្ដមុខ្ងារសវនរមមនផទនរៅរបស់រាជរោឋ ភបិាល។ សាថ បន័ននះរត្ូវបានបនងាើត្នឡើងនោយចាបស់ដីពី
សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា ផ្ដលរបកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខ្ជស/ររម/០៣០០/១០ ចុះនថៃទី
០៣ ផ្ខ្មនីា ឆ្ន ាំ២០០០។ អនុនល្លមាមម្គរា២ ម្គរា៣ ម្គរា២៩ និងម្គរា៣៧ននចាបន់នះ អាជាា ធរសវន
រមមជាត្ិម្គនកាត្ពវរិចចនធវើសវនរមម នងិផសពវផាយលទធផលសវនរមមផ្ដលចាំបាច។់ 
សរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៦ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិបាននធវើសវនរមមនលើបណាត ររសួងសាថ បន័ រដឋបាល

រាជធាន ី នខ្ត្ត រដឋបាលមូលោឋ ន សហរោសសាធារ ៈ រនរម្គងនផសងៗ និងសមបទនវនិិនោរមយួចាំនួនផ្ដល
ម្គនលទធផលសនងខបខាងនរកាម៖ 

រ. រិចចរបតិបតតិការថវកិាថាន រ់ជាត ិ
ចាំ ូលថវកិាថាន រជ់ាត្ិអនុវត្តបានចាំនួន ១៨ ៥១៥ ៧០៧,៩ល្លននរៀល នសមើនឹង២២,៩៨% នន ផ.ស.ស 

រឺបានខ្ពស់ជាងចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុ ៥,១% បាននរើននទបើង ១៤,១%  នធៀបនៅនងឹការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥។ ទាំងននះឆលុះ
បញ្ច ាំងអាំពីរចិចខ្ិត្ខ្ាំរបឹងផ្របងរបស់រាជរោឋ ភបិាលរនុងការបនតអនុវត្តនោលននោបាយ និងចាបផ់្ដលម្គនរសាប ់
ជាពិនសសវធិានការផ្ដលបានោរន់ចញរនុងយុទធសាស្តសតនរៀរររចាំ ូលរយៈនពលមធយម ២០១៤-២០១៨ រនុងការ
ពរងឹងរដឋបាលរបមូលចាំ ូល និងនោលននោបាយ។ ចាំ ូលរយ និងរោឋ ររសនរមចបានលទធផលលែាមរយៈ
ការអនុវត្តផ្ផនការសរមមភាពជារល់្លររ់នុងការពរងឹងរដឋបាល និងនោលននោបាយរយ និងការនលើររមពស់
អភបិាលរិចចអងាភាពរយ នងិរោឋ ររផ្ដលរត្ូវោរន់ចញ និងការអនុវត្តវធិានការននការរបមូលចាំ ូលរយ នងិរ
ោឋ ររាមរយៈការពរងឹងអនុនល្លមភាពមយួចាំននួ។ ជាមយួោន ននះ ចាំ ូលពនធោររទ៏ទួលបានលទធផលលែ
របនសើរ ាមរយៈការផ្រលមែនោលននោបាយសារនពើពនធ ពរងឹងរដឋបាលសារនពើពនធ និងពរងឹងអភបិាលរចិចលែ 
រនុងនោលនៅបនងាើនចាំ ូលពនធ នធវើឱ្យរបពន័ធពនធម្គនភាពសាមញ្ញ  ម្គនសមធម ៌ និងយុត្តិធម ៌ ម្គនសថិរភាព ម្គន
ត្ម្គល ភាព ម្គនរបសិទធភាព នងិបនថយអាំនពើនរចនវះពនធ។  

ការផ្រលមែនោលននោបាយសារនពើពនធរត្វូបានអនុវត្ត ម្គនជាអាទិ៍៖ )១(-ការផ្រផ្របរបបរាំ ត្ព់នធ
នោយលុបនចលរបបន ៉ការ និងរបបបាំរពួញ មរជារបបសវ័យរបកាសផ្ត្មយួ និងផ្បងផ្ចរអនរជាបព់នធជាបី
របនភទរឺ អនរជាបព់នធតូ្ច អនរជាបព់នធមធយម និងអនរជាបព់នធធាំ )២(-ការរាំ ត្វ់ធិានរ ននយយសរម្គបអ់នរជាប់
ពនធាមចាំណាត្ថ់ាន រន់ីមយួៗ )៣(-ការផ្រសរមួលរបារព់នធប៉ាត្ងស់រម្គបអ់នរជាបព់នធាមចាំណាត្ថ់ាន រន់មីយួៗ 
)៤(-ការលុបនចលការរបមូលពនធនលើមនធាបាយដរឹជញ្ាូ ន និងោនជាំនិះររបរ់បនភទ ចាំនពាះនទចររោនយនត 
រត្ីចររោនយនតររបរ់បនភទ រារទ់រ័ និងនររឿងចរររបហាររ់បផ្ហល និងជលោនយនតររបរ់បនភទផ្ដលម្គន
រម្គល ាំងដល់១៥០នសះ )៥(-ការផ្រសរមួល និងរាំ ត្់របារព់នធនលើមនធាបាយដឹរជញ្ាូ ន និងោនជាំនះិចាំនពាះ
រថយនតដរឹទាំនិញ និងរុមឺរ៉សនណាត ងផ្ដលជារបនភទរថយនតធុនធៃន ់ )៦(-ការផ្រសរមួលការរបមូលពនធរបថាបរ់ា 
នោយនលើរផ្លងពនធរបថាបរ់ានលើការនផទររមមសិទធិ ឬសិទធិកាន់កាប់អចលរទពយរនុងរងវង់ញាតិ្រវាងឪពុរ-ម្គត យ
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បនងាើត្ និងរូនបនងាើត្ រវាងបតីរបពនធ នងិរវាងោយាបនងាើត្នៅបនងាើត្ និងនលើរផ្លងពនធរបថាបរ់ានលើការនផទរ
រមមសិទធិនទចររោនយនត រត្ីចររោនយនតររបរ់បនភទ រារទ់រ័ និងជលោនយនតររបរ់បនភទផ្ដលម្គនរម្គល ាំង
ដល់១៥០នសះ)៧(-ការអនុវត្តកាត្ពវរចិចសារនពើពនធចាំនពាះសហរោសផ្ដលអនុវត្តពហុរនរម្គង )៨(-ការអនុញ្ញ ត្
សាំវធិានធនសរម្គបឥ់ នទយយជាបស់ងសយ័ចាំនពាះធនាោររនុងរសុរ )៩(-ការនលើរទឹរចិត្តពនធោរចាំនពាះររឹះសាថ ន 
សិរា )១០(-ការអនុវត្តការនលើរផ្លងអាររនលើត្នមលបផ្នថមនលើការផាត្ផ់ាងផ់លិត្ផលរសិរមមមនិទនផ់្រនចន )១១(-
ការនរៀបចាំ និងការរបរពឹត្តនៅននរ ៈរម្គម ធិការនោះរសាយវវិាទសារនពើពនធ )១២(-ការនរៀបចាំរិចចរពមនរពៀងសតីពី
ការនចៀសវាងការយរពនធរត្តួ្ោន  និង)១៣(-នរៀបចាំបទោឋ នរត្ិយុត្តបាំនពញបផ្នថមនផសងនទៀត្ នដើមបផីតល់ភាពងាយ
រសួលរនុងការអនុវត្តចាប។់ 

វធិានការពរងងឹរដឋបាលសារនពើពនធសាំខាន់ៗ រនុងការរបមលូចាំ ូលពនធោរ ម្គនជាអាទិ៍៖ )១(-ពននលឿន
ការនោះរសាយវវិាទសារនពើពនធររមតិ្អរានាយរោឋ នពនធោរ )២(-ការរាំ ត្ប់ាំ ុលពនធមនិអាចរបមូលបាន និង
អនុវត្តការបង់បាំ ុលាមដាំណារ់កាល )៣(-ការអនងាត្សហរោសនៅរាជធានីភនាំនពញនដើមបជីាំរុញការចុះបញ្ា ី
សហរោស )៤(-ជាំរញុការបិទផ្ត្មរបិ៍អាររនលើផលិត្ផលជាបអ់ាររពិនសស )៥(-ជាំរញុការអនុវត្តវធិានវរិាយបរត្ 
)៦(-ជាំរញុការអនុវត្តកាត្ពវរចិចចុះបញ្ា ីពនធោរ នងិនធវើបចចុបបននភាពពត័្ម៌្គនសហរោស )៧(-ពរងឹងការរបមូលពនធ
នលើមនធាបាយដឹរជញ្ាូ ននិងពនធរបថាប់រា )៨(-ពរងឹងការនធវើសវនរមមនិងពរងឹងនីត្ិវធីិននការទរបាំ ុលពនធ 
)៩(-ពរងឹងការផតល់នសវាជូនអនរជាបព់នធ )១០(-សាមញ្ញភាវបូនីយរមមននការចុះបញ្ា ីពនធោរ )១១(-ការនរបើរបាស់
របពន័ធបនចចរវទិាពត័្ម៌្គនរនុងការររបរ់រងទិនននយ័ចាំ ូលពនធ នងិ(១២)-ពរងឹងការនរបើរបាស់របពន័ធធនាោររនុង
ការទទួលរបារព់នធររបរ់បនភទ។ 

វធិានការអភបិាលរចិចលែរនុងការរបមលូចាំ ូលពនធោរ ម្គនជាអាទិ៍៖ )១(-ពរងឹងធនធានមនុសស នងិ
ពរងឹងអភបិាលរិចច នោយបាននធវើការប តុ ះបណាត លមស្តនតីពនធោរជានរចើន និងបាននធវើការនលើរទឹរចិត្តដល់មស្តនតី
ម្គនសាន នដ និងោរន់ទសទ ឌ ចាំនពាះមស្តនតីរបរពឹត្តខុ្ស និង)២(-ពរងឹងការផតល់នសវាកានផ់្ត្លែរបនសើរជូនអនរ
ជាបព់នធ ាមរយៈការផ្កល ស់បតូរផនត្រ់ាំនិត្មស្តនតីពនធោរនលើការរត្ួត្រានៅជាអនរផតល់នសវា។ 

រឯីចាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធ រស៏នរមចបានលទធផលលែរបនសើរផងផ្ដរ ាមរយៈការផ្រលមែនោល
ននោបាយចាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធ ប៉ុផ្នតនៅម្គនបញ្ហ របឈមនោយសារការររបរ់រងចាំ ូលននះពារព់ន័ធ
នឹងសមត្ថរិចចខុ្សៗោន  នងិវស័ិយជានរចើន។  

ាមលទធផលននការនធវើសវនរមមបានបងាហ ញឱ្យន ើញថា នៅម្គនការរត្ស់ាំោល់មយួចាំនួនផ្ដលចាំបាច់
រត្ូវនធវើឱ្យរបនសើរនទបើងផ្ថមនទៀត្ម្គនជាអាទិ៍៖ )១(-ការរបមូលពត័្ម៌្គនសហរោសមយួចាំនួនផ្ដលបានចុះបញ្ា ីាម
ររសួង សាថ បន័ )២(-ការររបរ់រងអនរជាបព់នធ )៣(-វរិាយបរត្ បញ្ា ីនវចខ្ចប ់និងអញ្ញត្តិប ័ណ ម្គនលរខ ៈមនិសម
រសប )៤(-ការរាំ ត្ត់្នមលពិនយ័នលើទាំនិញនលមើសចាបរ់យ )៥(-ការយឺត្ោ៉វរនុងការបងច់ាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធ 
)៦(-ការររាចាំ ូលពីការចុះបញ្ា ីសាថ បត្យររផ្ខ្មរ និងបរនទសមនិបងចូ់លថវកិារដឋ )៧(-ការមនិទនប់ានរបមូល
ចាំ ូលពកីារចុះបញ្ា ីនលើរដាំបងូ នងិបនតសុពលភាពសរម្គបរ់រុមជាងសាំ ង ់ )៨(-ការរត្រ់ាចាំ ូលមនិរត្ឹមរត្ូវ
ាមការយិបរនិចេទ )៩(-ការររាសាចរ់បាររ់នុងនបឡានលើសររមតិ្រាំ ត្ ់ )១០(-ការមនិទនប់ានរបមូលចាំ ូល
ពីការអនុញ្ញ ត្ផសពវផាយពា ិជារមម )១១(-ការនចញលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជីវរមម )១២(-ការកានក់ាបរ់ិចចបញ្ា ីកា
រ ននយយរបស់អនរជាបព់នធ )១៣(-ការបាំនពញកាត្ពវរិចចសារនពើពនធ )១៤(-របាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររ
ឯររាជយ )១៥(-ការនរបើរបាស់វរិាយបរត្ និង)១៦(-ការរត្ួត្ពិនិត្យនលើលិខ្ិត្របកាសពនធ។ 
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ចាំណាយថវកិាថាន រជ់ាត្ិអនុវត្តបានចាំនួន១៦ ៩២៧ ៥៤៥,៤ល្លននរៀល នសមើនឹង ២១,០១% ននផ.ស.ស 
រឺទបជាងចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុ ៣,៥% នហើយបាននរើននទបើង ១៥,៥% នធៀបនៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៥។  

ការអនុវត្តនោលននោបាយចាំណាយថវកិាឆ្ន ាំ២០១៦ ទទួលបានលទធផលលែ រឺ ៩៦,៥% នធៀបនងឹ 
ចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុ នោយបានបាំនពញត្ួនាទជីាឧបររ ៍នោលននោបាយដម៏្គនរបសិទធភាព នោយនោះរសាយបាន
នូវអាទិភាពនោលននោបាយរបស់រាជរោឋ ភបិាលាមការនរោងទុរ នឆលើយត្បនៅនឹងសភាពការ ៍បនាទ នច់ាំនពាះមុខ្ 
និងោាំរទដល់ការផ្រទរមងសីុ់ជនរ របស់រាជរោឋ ភបិាល ជាពិនសស ទី១-សនរមចបានការអនុវត្តនោលននោបាយ
ត្នមលើងនបៀវត្សជូនមស្តនតីរាជការ ទី២-បនងាើត្នូវរបសិទធភាពចាំណាយាមរយៈវធិានការបនងាើនរបសិទធភាពរនុងការវភិាជន ៍
និងរនុងការពិនិត្យផតល់ធានាចាំណាយ នោយធានាបាននូវចាំណាយចាំមុខ្សញ្ញ  ម្គនភាពចាំបាច់ នថលសមរមយ 
បរមិ្គ រត្ឹមរត្ូវ រុ ភាពសមរមយ និងទនន់ពលនវល្ល ទី៣-នៅរនុងវស័ិយរដឋបាលទូនៅ ការអនុវត្តចាំណាយជា
ទូនៅម្គនលរខ ៈរបនសើរ។ លនមែៀងបនដិចបនដួចរឺលទធផលននការពរងឹងរបសិទធភាពចាំណាយ និងការនរោងថវកិា
លនមែៀង ជាពិនសសចាំណាយនបសររមមរនុង និងនរៅរបនទស  ទ៤ី-នៅរនុងវស័ិយការពារជាត្ិ នងិសនដិសុខ្ ការអនុវត្ត
បានសនរមចបានលទធផលលែរបនសើរ ជាមយួនឹងការសនសាំសាំនចថវកិា និងការបផ្ងវរនៅររអាទិភាពនរើត្នឡើងថមីៗ 
នៅរនុងឆ្ន ាំ ទី៥-នៅរនុងវស័ិយសងាមរិចច ការអនុវត្តបានផ្រលមែនរចើននៅឆ្ន ាំ២០១៦ ទី៦-រនុងការអនុវត្តចាំណាយរនុង
វស័ិយនសដឋរិចចបានផ្រលមែរបនសើរជាងមនុ ទ៧ី-រនុងការអនុវត្តរិចចលទធរមមសាធារ ៈរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ រាជរោឋ ភបិាល
សនសាំសាំនចថវកិាបានមយួចាំននួ ទ៨ី-យនតការនផទរមុខ្ងារ នងិធនធានរបស់រដឋបាលថាន រជ់ាត្ិឱ្យរដឋបាលថាន រន់រកាម
ជាត្ិាមរយៈររសួងមយួចាំននួរាំពុងដាំន ើ រការអនុវត្ត ទ៩ី-ឱ្នភាពទូនៅននថវកិារត្ូវបានររាកាត្ប់នថយឱ្យមរ
សថិត្នៅរនុងររមតិ្ផ្ដលអាចធានាសថិរភាពម៉្គររូនសដឋរិចច រនុងរយៈនពលមធយម នងិរយៈនពលផ្វង ផ្ដលឆលុះបញ្ច ាំង
ពីរិចចខ្តិ្ខ្ាំរបឹងផ្របងរបស់រាជរោឋ ភបិាលរនុងការបនតអនុវត្តោ៉ងខាា បខ់្ាួននូវការររបរ់រងបាំ ុលសាធារ ៈនរៅ
របនទសាមយុទធសាស្តសតសតីពីការររបរ់រងបាំ ុលសាធារ ៈឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៨ របស់រាជរោឋ ភបិាល។ 

នទះបីជាការអនុវត្ដចាំណាយថវកិាននះបានលែរបនសើររ៏នោយ រ៏នៅម្គនចាំ ុចរួរឱ្យរត្់សម្គា ល់
មយួចាំននួ ដូចជា )១(-ភាពយឺត្ោ៉វរនុងការទូទត្ច់ាំណាយពីការដររបាររ់ងាវ នន់លើរទរឹចិត្តជូនមស្តនត ី )២(-ការអនុវត្ត
ចាំណាយមុនការសនរមច នងិឯរភាពពីរបធានអងាភាពថវកិា )៣(-ការអនុវត្តរិចចលទធរមមឆ្ន ាំ២០១៦ )៤(-ភាពយឺត្
ោ៉វរនុងការនរៀបចាំផាូផាងរបាយការ ៍សនរមចទូទត្់ថវកិាចាំ ូល-ចាំណាយរបចាំឆ្ន ាំ )៥(-ការរត្់រាចាំ ូល
ថវកិារដឋ )៦(-ការទូទត្់ និងការរត្់រាចាំណាយ និង)៧(-ការនផាើរបាយការ ៍លទធរមមមរររសួងនសដឋរិចច និង
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

រិចចរបត្ិបត្តិការថវកិាអនុវត្តនរៅរត្នាោរជាត្ិ រត្ូវបាននរោងទុរនោយម្គនតុ្លយភាពចាំ ូលសរបុ នសមើ
នឹងចាំណាយសរបុ។ រិចចរបត្បិត្តិការននះអនុវត្តបានចាំនួន ៣ ៨៣១ ២៥០,២ ល្លននរៀល នសមើនឹង៩៩,០% ននចាប់
ហិរញ្ញ វត្ថុផ្ដលម្គនចាំនួន ៣ ៨៧១ ៣៥០,០ល្លននរៀល រឺទបជាងចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុចាំនួន ៤០ ០៩៩,៨ ល្លននរៀល។ 

ខ. រិចចរបតិបតតិការថវកិារែឋបាលថាន រ់លរកាម្ជាត ិ
ចាំ ូលថវកិារបស់រដឋបាលរាជធានី នខ្ត្តអនុវត្តបានចាំននួ៩៤៨ ៤៥០,០ល្លននរៀល រឺខ្ពស់ជាងចាប់

ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០១៦ ចាំនួន៣,៧% និងការអនុវត្តចាំណាយថវកិារបស់រដឋបាលរាជធាន ី នខ្ត្តអនុវត្តបាន៩៤៦ 
៤៥៥,១ល្លននរៀល រឺខ្ពស់ជាងចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០១៦ ចាំនួន៣,៥%។  ចាំ ូលថវកិារបស់រដឋបាលររុង រសុរ 
អនុវត្តបាន ១១៩ ៥៨០,៣ល្លននរៀល រឺខ្ពស់ជាងចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០១៦ ចាំនួន៧,៣%  និងចាំណាយថវកិា
របស់រដឋបាលររុង រសុរ អនុវត្តបាន១១៧ ៥៩៩,៥ល្លននរៀល រខឺ្ពស់ជាងចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០១៦ ចាំនួន៥,៥%។ 
រឯីចាំ ូលថវកិារបស់រដឋបាល ុាំ សងាា ត្ ់ អនុវត្តបាន ៣៩៧ ៩២៤,៥ ល្លននរៀលរឺខ្ពស់ជាងចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ
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២០១៦ ចាំនួន២៩,០%  នងិចាំណាយថវកិារបស់រដឋបាល ុាំ សងាា ត្់អនុវត្តបាន៣១២ ៤០៣,៩ល្លននរៀល រឺ
ខ្ពស់ជាងចាប់ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ២០១៦ ចាំនួន ១,៣%។ 

ផ្ផែរាមលទធផលននការនធវើសវនរមម អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញម្គនបញ្ហ រួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ 
ដូចជា )១(-ការរបមូលពនធរបថាប ់ )២(-ការនចញវញិ្ញ បនបរ័ត្បញ្ា រអ់នាមយ័ពុាំទនអ់ស់លទធភាព )៣(-ការនចញ
លិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្ឱ្យនធវើអាជីវរមមោនោឋ នជួសជុលពុាំទនអ់ស់លទធភាព )៤(-ការអនុវត្តរចិចលទធរមម និងការរបរល់
ទទួលចុងឆ្ន ាំរបស់រាជធានី នខ្ត្ត )៦(-ការពុាំបាននរៀបចាំរបាយការ ៍សមទិធរមមរបចាំឆម្គស និងរបចាំឆ្ន ាំ )៧(-រងវះខាត្
រនុងការនរៀបចាំារាងនរបៀបនធៀបរទពយសមបត្តិរដឋនរើននឡើង ថយចុះ )៨(-ភាពយឺត្ោ៉វរនុងការនធវើបលងរ់មមសិទធិនលើ
រទពយសមបត្តិរដឋ និង)៩(-ការរបមូលពនធអចលនរទពយ។ 

ចាំនពាះការររបរ់រងរទពយសមបត្តិរដឋ ររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ បាននចញរបកាស និងសារាចរ
ផ្ នាាំនររើនរ ាំលឹរជាញឹរញាបឱ់្យររសួង សាថ បន័ និងសាល្លរាជធាន ី នខ្ត្តនធវើការផាូផាងារាងនរបៀបនធៀបរទពយ
សមបត្តិរដឋនរើននឡើង ថយចុះ នោយអនុវត្តបានមយួចាំនួនធាំ និងនៅម្គនខ្វះខាត្មយួចាំននួតូ្ច។ ចាំនពាះការនធវើប ័ណ
សម្គា ល់រមមសិទធិវញិ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា រហូត្មរដល់ឆ្ន ាំ២០១៦ រទពយសមបត្តរិដឋមយួចាំនួន
តូ្ចនៅផ្ត្ពុាំទនប់ាននធវើប ័ណ សម្គា ល់រមមសិទធិរចួរាល់នៅនឡើយ។ 

១. លសចរតីលផតើម្ 
 ១.១. លរេណៈទូលៅ 

ចាបស់តីពីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា ត្រមូវឱ្យអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិម្គនភាររិចច អនុវត្ត
មុខ្ងារសវនរមមនផទនរៅរបស់រាជរោឋ ភិបាល នធវើសវនរមមនលើរិចចបញ្ា ីការ ននយយ រ ន ី របពន័ធររបរ់រង 
ការរត្ួត្ពិនិត្យរិចចរបត្បិត្តិការ និងរមមវធិីរបស់បណាត ររសួង សាថ បន័ ភាន រង់ារ អាជាា ធរ ធនាោរជាត្ិ សាថ បន័ហិរញ្ញ វត្ថុ
រដឋ និងសាថ បន័ហិរញ្ញ វត្ថុចរមុះឯរជន សហរោសសាធារ ៈ ររឹះសាថ នសាធារ ៈ រដឋបាលរាជធានីនខ្ត្ត រដឋបាល
មូលោឋ ន អនរន ៉ការ អនរផាត្ផ់ាងទ់ាំនិញ នងិនសវារមមចាំនពាះរាជរោឋ ភបិាលាមរិចចសនា និងបណាត អងាការនផសងៗ
នទៀត្ផ្ដលរាជរោឋ ភបិាលបានផតល់ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថុបផ្នថមនលើទុនផ្កទ ល់ និងឥ ទន រមួម្គនទាំងការនលើរផ្លង
ពនធអាររររប់របនភទ រពមទាំងសមបទននផសងៗនទៀត្នៅអងាការផ្ដលមិនរររបារ់ចាំន ញ និងសហរោសវនិិ
នោរឯរជន។ 

នរៅពីការងារខាងនលើននះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិម្គនភាររិចចនធវើសវនរមមបញ្ា រ់នលើនសចរតីរពាង
ចាបស់តីពីការទូទត្ថ់វកិាទូនៅរបស់រដឋសរម្គបក់ារររបរ់រងរបចាំឆ្ន ាំនីមយួៗ និងនធវើរបាយការ ៍សវនរមមជូននៅ
រដឋសភា រពឹទធសភានោយផ្កទ ល់ និងនផាើជូននៅរាជរោឋ ភបិាល នដើមបរីជាបជាពត័្ម៌្គន រពមទាំងផសពវផាយនូវលទធផល
សវនរមមផ្ដលចាំបាច។់  

១.២. ការអនុវតត និងដែនរាំណតស់វនរម្ម 
ចប់ាាំងពីអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិបានដាំន ើ រការការងារនៅចុងឆ្ន ាំ២០០១ រហូត្មរដល់ឆ្ន ាំ

២០១៦ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិបានអនុវត្តភាររិចចនធវើសវនរមមនៅាមបណាត ររសួងសាថ បន័ រដឋបាលរាជធានីនខ្ត្ត 
រដឋបាលមូលោឋ ន សហរោសសាធារ ៈ រនរម្គង និងសមបទនវនិិនោរនផសងៗ ជាពិនសសរឺការនធវើសវនរមម
បញ្ា រ់នលើនសចរតីរពាងចាប់សតីពីការទូទត្់ថវកិាទូនៅរបស់រដឋសរម្គប់ការររប់ររងឆ្ន ាំនីមួយៗ។ សរម្គប់
ការយិបរនិចេទ២០១៦ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិបាននធវើសវនរមម និងនរៀបចាំរបាយការ ៍សរបុចាំនួន៧៦ ផ្ដលខ្លឹម
សារសាំខាន់ៗ មយួចាំនួនរនុងរបាយការ ៍ទាំងននាះរត្ូវបានដរ រសងម់របងាហ ញរនុងចាំ ុចទី៣ ននរបាយការ ៍
សរម្គបផ់សពវផាយជាសាធារ ៈននះ។ 
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អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនធវើសវនរមមនោយអនុនល្លមាមសដងោ់រសវនរមមសាធារ ៈននរពះរាជា
ណាចរររមពុជា ផ្ដលត្រមូវឱ្យម្គនការនរៀបចាំផ្ផនការ និងអនុវត្តការងារសវនរមមនោយផ្ផែរនលើមូលោឋ នននការ
រត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នមលនលើរបពន័ធរត្ួត្ពិនិត្យនផទរនុង ការររបរ់រងហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ ការអនុនល្លមាមបទបបញ្ញ ត្តិ 
និងរិចចរបតិ្បត្តិការការងាររបស់ររសួង សាថ បន័ អងាភាពពារព់ន័ធនានា រពមទាំងការនធវើនត្សដនលើឯរសារនផសង  ៗ
នដើមបទីទួលបានភសដុាងសវនរមមសមរសបសរម្គបន់ធវើនសចរតសីននិោឋ ន និងផដល់អនុសាសនផ៍្រលមែដល់អងាភាព
រងសវនរមមទាំងននាះ។ 

១.៣.  លោលបាំណងននការផសពវផាយ 
ការផសពវផាយរបាយការ ៍សវនរមមជាសាធារ ៈ ម្គននោលបាំ ងចូលរមួចាំផ្ រជាមយួ

សាថ បន័នីត្ិបបញ្ញត្ដិ និងនតី្ិរបត្ិបត្ដិ នដើមបពីរងឹងការររប់ររងហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ និងរិចចរបត្បិត្ិតការការងារ
របស់ររសួង សាថ បន័ រដឋបាលរាជធានីនខ្ត្ត រដឋបាលមលូោឋ ន និងអងាភាពពារ់ព័នធនានា ាមរយៈការចងែុល
បងាហ ញនូវចាំ ុចខ្វះខាត្រនុងការអនុវត្ដរនលងមរ នងិផតល់អនុសាសនផ៍្រលមែនលើចាំ ុចខ្វះខាត្ទាំងននាះសាំនៅនធវើ
ឱ្យការររបរ់រងកានផ់្ត្របនសើរនទបើង។  

អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិមិនទទួលខុ្សរត្ូវអាំពីផលបះ៉ពាល់ណាមួយចាំនពាះររសួងសាថ ប័ន រដឋបាល
រាជធាន ី នខ្ត្ត រដឋបាលមូលោឋ ន ររុមហុ៊ន សហរោស ឬបុរាលពារព់ន័ធនានា រនុងររ ីផ្ដលម្គនត្ត្ីយជន
ទាំងឡាយណាយរខ្លឹមសាររនុងរបាយការ ៍ផសពវផាយជាសាធារ ៈននះនៅនធវើការបររសាយ ឬនរបើរបាស់ខុ្ស
នោលនៅ។ 
២. ការររប់ររងថវិកា 
 ២.១. ម្ូលដ្ឋឋ នរតិយតុតននការអនុវតតថវិកា 
  រិចចដាំន ើ រការននថវកិាឆ្ន ាំ២០១៦ រតូ្វបានរបរពឹត្ដនៅនោយផ្ផែរនលើមូលោឋ នចាប់ និងលិខ្ិត្
បទោឋ នរត្យុិត្ដមយួចាំនួន ផ្ដលម្គនជាអាទិ៍ ៖ 

 ចាបស់ដីពីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខ្ជស/ររម/
០៣០០/១០ ចុះនថៃទី០៣ ផ្ខ្មនីា ឆ្ន ាំ២០០០  

 ចាបស់ដីពីរបពន័ធហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររម នលខ្នស/ររម/០៥០៨/
០១៦ ចុះនថៃទ១ី៣ ផ្ខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ 

 ចាប់សតីពីហិរញ្ញ វត្ថុសរម្គប់ការររប់ររងឆ្ន ាំ២០១៦ របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខ្
នស/ររម/ ១២១៥/០១៦ ចុះនថៃទី១៧ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥  

 ចាប់សដីពីរបបហិរញ្ញ វត្ថុ និងការររប់ររងរទពយសមបត្ដិរបស់រដឋបាលថាន រ់នរកាមជាតិ្ របកាស
ឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខ្ នស/ររម/០៦១១/០១១ ចុះនថៃទ១ី៧ ផ្ខ្មថុិនា ឆ្ន ាំ២០១១ 

 ចាបស់ដីពីការររបរ់រងរដឋបាល ុាំ សងាា ត្ ់ របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររម នលខ្ជស/ររម/
០៣០១/១៥ ចុះនថៃទី១៩ ផ្ខ្មនីា ឆ្ន ាំ២០០១  

 អនុររឹត្យនលខ្៨២ អនររ.បរ ចុះនថៃទី១៦ ផ្ខ្វចិេិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សដីពីបទបញ្ា ទូនៅនន 
រ ននយយសាធារ ៈ 

 អនុររឹត្យនលខ្៤៨៨ អនររ.បរ ចុះនថៃទី១៦ ផ្ខ្តុ្ល្ល ឆ្ន ាំ២០១៣ សដីពីការនរៀបចាំ និងការ
របរពឹត្តនៅននររសួងនសដឋរចិច និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
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 ២.២. រិចចរបតិបតដិការថវកិា 
  រិចចរបត្ិបត្ដិការថវកិាឆ្ន ាំ២០១៦ រត្ូវបាននរៀបចាំនឡើងនោយផ្ផែរាមលទធផលននការអនុវត្ដចាំ ូល 
ចាំណាយាមរយៈរត្នាោរជាត្ិ រត្នាោររាជធានី នខ្ត្ត និងលទធផលននការអនុវត្ដរនរម្គងវនិនិោរសាធារ ៈ
នោយហិរញ្ញបបទននរៅរបនទសផ្ដលអនុវត្ដនរៅរត្នាោរជាត្ិ ដូចម្គនបងាហ ញរនុងារាងខាងនរកាម ៖ 

រ/ រចិចរបត្បិត្តកិារថវកិាថាន រជ់ាត្ ិ
ឯរា : ល្លននរៀល 

បរោិយ 
២០១៦ 

ចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុ អនុវត្ដ ភាររយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចាំ ូល ១៧ ៦១២ ៤៧៧,០ ១៨ ៥១៥ ៧០៧,៩ ១០៥,១% 
  -ចាំ ូលចរនដ ១៣ ៤០៧ ២៦៣,០ ១៤ ២៧៧ ៦២២,៦ ១០៦.៥% 
  -ចាំ ូលមូលធនរនុងរបនទស ១៣០ ៨៦៤,០ ១១៩ ៨៩៩,៧ ៩១,៦% 
  -ចាំ ូលមូលនិធិរទរទងថ់វកិា ២០៣ ០០០,០ ២៨៦ ៩៣៥,៤ ១៤១,៣% 
  -ចាំ ូលមូលធនសរម្គបរ់នរម្គងនោយ 
     ហរិញ្ញបបទននរៅរបនទស ៣ ៨៧១ ៣៥០,០ ៣ ៨៣១ ២៥០,២ ៩៩,០% 

II. សរបុចាំណាយ ១៧ ៥៤៤ ៤៧៧,០ ១៦ ៩២៧ ៥៤៥,៤ ៩៦,៥% 
  -ចាំណាយចរនដ ១១ ២៣៨ ៩៨៩,០* ១០ ៨៧៦ ៣៨៩,០ ៩៦,៨% 
  -ចាំណាយមូលធន ២ ៤៣៤ ១៣៨,០ ២ ២១៩ ៩០៦,២ ៩១,២% 
  -ចាំណាយមូលធនសរម្គបរ់នរម្គងនោយ 
     ហរិញ្ញបបទននរៅរបនទស 

៣ ៨៧១ ៣៥០,០ ៣ ៨៣១ ២៥០,២ ៩៩,០% 

  
  ខ្-រចិចរបត្បិត្ដកិារថវកិារដឋបាលថាន រន់រកាមជាត្ ិ

 ខ្១/រចិចរបត្បិត្តកិារថវកិារបស់រដឋបាលរាជធាន ីនខ្ត្ត 
ឯរា : ល្លននរៀល 

បរោិយ 
២០១៦ 

ចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុ អនុវត្ដ ភាររយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចាំ ូលថវកិា ៩១៤ ៦៣៥,០ ៩៤៨ ៤៥០,០ ១០៣,៧% 
  -ចាំ ូលចរនដ ៨០៨ ៨៩៤,០ ៧៩៥ ៧២៨,០ ៩៨,៤% 

 ចាំ ូលសារនពើពនធ ៧៧៧ ៥០៤,០ ៧៥៥ ២៥៨,១ ៩៧,១% 
 ចាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធ ៣១ ៣៩០,០ ៤០ ៤៦៩,៩ ១២៨,៩% 

  -ឧបត្ថមភពីថវកិាថាន រជ់ាតិ្ ១០៥ ៧៤១,០ ១៥២ ៧២២,០ ១៤៤,៤% 
II. សរបុចាំណាយថវកិា ៩១៤ ៦៣៥,០ ៩៤៦ ៤៥៥,១ ១០៣,៥% 
  -ចាំណាយចរនដ ៧៥១ ៧៣០,០ ៧៥៩ ៨៨៣,៣ ១០១,១% 
  -ចាំណាយមូលធន ១៦២ ៩០៥,០ ១៨៦ ៥៧១,៨ ១១៤,៥%   

                                                 
 ត្នួលខ្ននះបូរបញ្ចូ លនូវឥ ទនចាំននួ ៨២ ០០០ល្លននរៀល នោយនោងការនធវើនិយត័្ភាវូបនីយរមមននរិចចរបតិ្បត្តិការ ចាំណាយ
ថវកិាបផ្នថមសរម្គបក់ារររបរ់រងឆ្ន ាំ២០១៦ ផ្ដលផ្ចងរនុងចាបស់តីពីហិរញ្ញ វត្ថុសរម្គបក់ារររបរ់រងឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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 ខ្២/រចិចរបត្បិត្តកិារថវកិារបស់រដឋបាលររងុ រសុរ 
              ឯរា : ល្លននរៀល 

បរោិយ 
២០១៦ 

ចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុ អនុវត្ដ ភាររយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចាំ ូលថវកិា ១១១ ៤៨០,០ ១១៩ ៥៨០,៣ ១០៧,៣% 
  -ចាំ ូលចរនត )មនិផ្មនសារនពើពនធ( ១២ ៣៤៨,០ ១៧ ០៦១,៦ ១៣៨,២% 
  -ចាំ ូលឧបត្ថមភពីថវកិាថាន រជ់ាតិ្ ៩៩ ១៣២,០ ៩៨ ៩៨៥,០ ៩៩,៩% 
  -អតិ្នររឆ្ន ាំ២០១៥  ៣ ៥៣៣,៧  
II. សរបុចាំណាយថវកិា ១១១ ៤៨០,០ ១១៧ ៥៩៩,៥ ១០៥,៥% 

  -ចាំណាយចរនដ ១១១ ៤៨០,០ ១១៧ ៥១៥,៧ ១០៥,៤% 

  -ចាំណាយមូលធន  ៨៣,៨  
 

 ខ្៣/រចិចរបត្បិត្តកិារថវកិារបស់រដឋបាល ុាំ សងាា ត្ ់
              ឯរា : ល្លននរៀល 

បរោិយ 
២០១៦ 

ចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុ អនុវត្ដ ភាររយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចាំ ូលថវកិា ៣០៨ ៤១០,០ ៣៩៧ ៩២៤,៥ ១២៩,០% 
  -ចាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធ ០ ៨ ៧៦៦,៥  

  -ចាំ ូលឧបត្ថមភពីថវកិាជាតិ្ ៣០៨ ៤១០,០០ ៣០៨ ៤១០,០០ ១០០,០% 
  -អតិ្នររឆ្ន ាំ២០១៥ ០ ៨០ ៧៤៨,០  
II. សរបុចាំណាយថវកិា ៣០៨ ៤១០,០ ៣១២ ៤០៣,៩ ១០១,៣% 
  -ចាំណាយសងាា ត្ច់ាំ ុះរាជធានី ២០ ៦១១,២ ២១ ៦៧៨,៧ ១០៥,២% 
  -ចាំណាយសងាា ត្ច់ាំ ុះររុង ២៤ ៣៧៦,២ ២៦ ២៩៦,១ ១០៧,៩% 
  -ចាំណាយ ុាំ ២៦៣ ៤២២,៦ ២៦៤ ៤២៩,១ ១០០,៤% 

 

៣. លទធផលសវនរម្ម 
 ៣.១. ការររប់ររងថវិកាថាន រ់ជាតិ  
   ៣.១.១.  ការរបមលូពត័្ម៌្គនសហរោសមយួចាំននួផ្ដលបានចុះបញ្ា ីាមររសួង សាថ បន័ 

នដើមបរីរបរ់រងការរបមូលពនធឱ្យកានផ់្ត្ម្គនរបសិទធភាព ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ
បាននចញរបកាសនលខ្ ៩៦០ សហវ ចុះនថៃទី២៨ ផ្ខ្សីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីការនរៀបចាំ និងការ
របរពឹត្តនៅនននាយរោឋ នរត្ួត្ពិនិត្យននអរានាយរោឋ នពនធោរ រត្ងរ់បការ៨ បានផ្ចងថា “ការោិល័យ 
របមូលពត័្ម៌្គនអនរជាបព់នធម្គនភាររិចចនរៀបចាំ និងររប់ររងឯរសារ លិខិ្ត្បទោឋ ន និងនីត្ិវធិី
ទរ់ទងនៅនឹងការរបមូលព័ត្៌ម្គនអនរជាប់ពនធម្គនភាររិចចនរៀបចាំ និងររប់ររងឯរសារ លិខិ្ត្
បទោឋ ន នងិនីត្ិវធិីទរទ់ងនៅនឹងការរបមូលពត័្ម៌្គនអនរជាបព់នធ... របមូលពត័្ម៌្គនសហរោសផ្ដល 
បានចុះបញ្ា ីាមររសួងសាថ បន័នានា ជូននៅនាយរោឋ ននានា និងសាខាពនធោរនខ្ត្ត ខ្ ឌ ...”។ 

 អាជាា ធរសវនរមមជាត្សិនងាត្ន ើញថា អរានាយរោឋ នពនធោរបានបនងាើត្ររុមការងារ
មយួចាំនួន និងបានសហការនធវើការងារជាមយួររសួងពា ិជារមម អងាភាពនសុើបការ ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមពុជា 
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អរានាយរោឋ នរយ នងិរោឋ រររមពុជា ររសួងការបរនទស និងសហរបត្បិត្តិការអនតរជាត្ិ។ ប៉ុផ្នត អរា
នាយរោឋ នពនធោរមនិទនប់ានរបមូលពត័្ម៌្គនសហរោសផ្ដលបានចុះបញ្ា ីាមររសួង សាថ បន័មយួ
ចាំនួននទៀត្។ ការខ្រខានរនុងការរបមូលពត័្ម៌្គនអាំពីសហរោសផ្ដលបានចុះបញ្ា ីនៅាមររសួង សាថ បន័ 
នាាំឱ្យនាយរោឋ ននានា និងសាខាពនធោរនខ្ត្ត ខ្ ឌ  ផ្ដលជាអងាភាពអនុវត្តការរបមូលពនធមនិម្គន
ព័ត្៌ម្គន អាំពីអនរជាប់ពនធផ្ដលខ្លួនររប់ររង នដើមបពិីនិត្យបញ្ា រ់នលើការរបកាសបង់ពនធ។ ររសួង
នសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ រួរផ្ នាាំអរានាយរោឋ នពនធោរឱ្យពរងឹងការអនុវត្ដត្ួនាទីរបមូលព័ត្៌ម្គន
សហរោសផ្ដលបានចុះបញ្ា ីាមររសួងសាថ បន័នានា នដើមបឱី្យរសបាមខ្លឹមសារននរបកាសខាងនលើ។  

នឆលើយត្បនឹងបញ្ហ ននះ ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុសូមឯរភាព និងសូមបាំភលបឺផ្នថមថា 
រនលងមរ អរានាយរោឋ នពនធោរបាននធវើការសហការជាមយួររសួង សាថ បន័ពារព់ន័ធ និងបានបនងាើត្
ររុមការងារមយួចាំនួនរចួមរនហើយ នដើមបងីាយរសួលរនុងការររបរ់រង និងនផទៀងផ្កទ ត្ ់ រដូ៏ចជារបមូល
ពត័្ម៌្គនរបស់អនរជាបព់នធ នដើមបពីិនិត្យបញ្ា រន់លើការបាំនពញកាត្ពវរិចចពនធោររបស់អនរជាបព់នធ។ 
៣.១.២.   ការររបរ់រងអនរជាបព់នធ 

រាជរោឋ ភបិាលរមពុជាបានផតល់នបសររមមជូនអរានាយរោឋ នពនធោររនុងការរបមូលចាំ ូល 
សារនពើពនធាមរយៈអនុររឹត្យនលខ្៤៨៨ អនររ .បរ  ចុះនថៃទី១៦ ផ្ខ្តុ្ល្ល ឆ្ន ាំ២០១៣ រត្ងម់្គរា
៣៥ អរានាយរោឋ នពនធោរម្គនភាររិចចដូចជា៖ ផតល់នសវាដល់អនរជាបព់នធ របមូលចាំ ូលពនធ នងិ
អនុវត្តរមមវធិីចបប់ងខាំចាំនពាះអនរជាបព់នធ ផ្ដលមនិនោរពចាប ់ នងិបទបបញ្ញត្តិសតីពសីារនពើពនធ។ ផ្ផែរ
ាមសថិត្សិហរោសរបចាំផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ការោិល័យសថិត្ិសហរោសននអរានាយរោឋ នពនធោរ 
អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា សហរោសមយួចាំនួនតូ្ច ពុាំបានោរលិ់ខ្ិត្របកាសនទ។  

ការខ្រខានរបស់អនរជាបព់នធរនុងការោរ់លិខិ្ត្របកាសពនធនៅាមទរមង់ និងទីរផ្នលង
រាំ ត្ ់ បានផតល់ផលលាំបារចាំនពាះរដឋបាលសារនពើពនធរនុងការរបមូលពនធ និងជាបចច័យមួយននការ
នរចនវសពនធ។ នដើមបពីរងឹងការរបមូលចាំ ូលពនធពីសហរោស ផ្ដលនរចនវះពនធ អរានាយរោឋ ន
ពនធោររួរម្គនវធិានការឱ្យបានមុឺងម៉្គត្់បផ្នថមនទៀត្ចាំនពាះសហរោស ផ្ដលមនិបានមរោរលិ់ខ្ិត្
របកាស និងសហរោសផ្ដលបាត្ខ់្លួន។ 

នឆលើយត្បនៅនឹងបញ្ហ ននះ ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុសូមឯរភាព នងិសូមបាំភលបឺផ្នថម
ថា រនុងចាំនណាមសហរោស ផ្ដលមនិបានមរោរលិ់ខ្តិ្របកាស រឺរមួម្គនទាំងសហរោសផ្ដល
បាត្ខ់្លួនផងផ្ដរ នទើបនធវើឱ្យត្ួនលខ្បញ្ា ីអនរជាប់ពនធខ្ពស់។ បចចុបបននអរានាយរោឋ នពនធោរបាន
បនងាើត្នូវរបពន័ធ Auto Printout នដើមបរីពីនលិខ្ិត្ជូនដាំ ឹងសរម្គបអ់នរជាបព់នធ ផ្ដលខ្រខានមនិ
បានបាំនពញកាត្ពវរិចចសារនពើពនធទន់នពលនវល្ល និងនដើមបនីធវើការផ្ចរជូននៅដល់ររុមហុ៊ន សហ
រោសទាំងននាះឱ្យមរបាំនពញកាត្ពវរិចចសារនពើពនធ។ នរកាយពីនចញលិខ្ិត្រ ាំលឹររចួនហើយ ររុមហុ៊ន 
សហរោសទាំងននាះ នៅផ្ត្មនិចូលខ្លួនមរបាំនពញកាត្ពវរិចចសារនពើពនធ អរានាយរោឋ នពនធោរនឹង
ចត្វ់ធិានការ នោយនធវើការដរហូត្វញិ្ញ បនបរត្អាររនលើត្នមលបផ្នថមជានដើម។ល។ 
៣.១.៣.  វរិាយបរត្ បញ្ា ីនវចខ្ចប ់នងិអញ្ញត្តបិ ័ណ ម្គនលរខ ៈមនិសមរសប 

អរានាយរោឋ នរយ និងរោឋ រររមពុជា)នាយរោឋ នផ្ផនការបនចចរនទស និងរចិចការអនតរ
ជាត្ិ(ម្គនត្ួនាទី នងិភាររិចចរនុងការរសាវរជាវ និងផ្រសរមួលជារបចាំនូវបញ្ា ីត្នមលរិត្ពនធ ឬអារររយ
សរម្គបព់ិចរណានលើទាំនិញនាាំនចញ នាាំចូល ត្នមលរបូយិប ័ណ  អរាបតូររបារឱ់្យបានសមរសបាម
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ភាពជារផ់្សតង សរម្គបជ់ាមូលោឋ នពិចរណានិងសនរមចចិត្ត រនុងការអនុវត្តការងាររបស់អងាភាពរយ 
និងរោឋ ររមូលោឋ ន។  

ាមការនធវើនត្សតនលើឯរសារនសនើសុាំរាំ ត្់ត្នមលរិត្ពនធនាាំចូលនៅនាយរោឋ នផ្ផនការ
បនចចរនទស និងរិចចការអនតរជាត្ិ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា នាយរោឋ នផ្ផនការ
បនចចរនទស និងរិចចការអនតរជាត្ិម្គនរងវះខាត្រនុងការពិនិត្យនមើលឯរសារភាា បស់រម្គបក់ាររាំ ត្់
ត្នមលរិត្ពនធដូចជា៖ វរិាយបរត្ និងអញ្ញត្តបិ ័ណ របកាសបរមិ្គ ខុ្ស វរិាយបរត្ និងបញ្ា ីនវចខ្ចប់
របកាសទមៃនរ់ទីបូរកាមខុ្ស បញ្ា ីនវចខ្ចប ់ និងអញ្ញត្តបិ ័ណ របកាសរីទបូរកាមខុ្សោន  វរិាយបរ័ត្ បញ្ា ី
នវចខ្ចបន់ិងអញ្ញត្តិប ័ណ របកាសបរមិ្គ  និងទមៃនជ់ារីទបូរកាមខុ្ស វរិាយបរ័ត្ បញ្ា ីនវចខ្ចបរ់បកាស 
និងអញ្ញត្តបិ ័ណ របកាសខ្វះបរមិ្គ  វរិាយបរ័ត្ បញ្ា ីនវចខ្ចប ់និងអញ្ញត្តិប ័ណ របកាសខ្វះមុខ្ទាំនិញ។ 

ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុសូមឯរភាព និងសូមបាំភលបឺផ្នថមថា ម្គនររ ីខ្វះខាត្ខ្លះ
ដូចការនលើរនឡើងរបស់អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិផ្មន នោយសារមូលនហតុ្មយួចាំនួនដូចជា៖ ការរត្ួត្
ពិនិត្យលមែតិ្នលើឯរសាររត្ូវបាននធវើនឡើងាមរយៈអភិររមននការររប់ររងហានិភ័យ រឺមស្តនតរីយនធវើ
ការរត្ួត្ពិនិត្យលមែិត្ផ្ត្នលើឯរសារណា ផ្ដលម្គនររមតិ្ហានិភ័យខ្ពស់ចាំនពាះចាំ ូលប៉ុនណាណ ះ។ 
នទះបីជាោ៉ងណារន៏ោយ ចាំននួររ ីផ្ដលម្គនការខ្វះខាត្ននះម្គនចាំនួនត្ចិត្ួចប៉ុនណាណ ះនបើនធៀប
នៅនឹងចាំនួនសាំ ុាំ ឯរសារសរបុ។ 

 ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងាមោននមើលនូវវឌ្ឍនភាពបនតនទៀត្។ 
៣.១.៤.  ការរាំ ត្ត់្នមលពនិយ័នលើទាំនញិនលមើសចាបរ់យ 

ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុបាននចញរបកាសសតីពីការសរមះុសរមួលបទនលមើសរយ 
នោយបញ្ា រថ់ា រដឋបាលរយម្គនសិទធិសរមុះសរមួលដូចជា៖របធានទីសាន រក់ាររយ និងរោឋ ររម្គន
សិទធិសរមុះសរមួលបទនលមើសរយររបរ់បនភទពារព់ន័ធនងឹទាំនិញផ្ដលម្គនត្នមលមនិនលើសពីមយួល្លន
របាាំផ្សន)១ ៥០០ ០០០(នរៀល។ របធានការោិល័យ ឬរបធានសាខារយ និងរោឋ ររម្គនសិទធិ
សរមុះសរមួលបទនលមើសរយររប់របនភទពារ់ព័នធនឹងទាំនិញផ្ដលម្គនត្នមលមិននលើសពីបួនល្លន
)៤ ០០០ ០០០(នរៀល អរានាយរោឋ នរយ និងរោឋ រររមពុជាម្គនសិទធិសរមុះសរមួលបទនលមើសរយ
ររបរ់បនភទ។ 

អរានាយរោឋ នរយ និងរោឋ រររមពុជាបាននចញលិខ្តិ្ សតីពីការផ្រសរមួលារាងត្នមល
ចមលងការសរម្គបជ់ាមូលោឋ នពិចរណានលើមុខ្ទាំនិញនាាំចូលមយួចាំនួន នោយបានបញ្ា ររ់នុងនសចរតី
ផ្ នាាំបផ្នថមថា៖ ចាំនពាះត្នមលរិត្ពនធនលើទាំនិញនលមើសចាបរ់យររបរ់បនភទ រត្ូវរាំ ត្ន់ោយបូរ
បផ្នថម៥០% )ហាសិបភាររយ( នលើត្នមលរិត្ពនធរយ។ 

ាមការនធវើនត្សតនលើរាំ ត្ន់ហតុ្នលមើសចាបរ់យនៅសាខារយ និងរោឋ ររនខ្ត្តនបលិ៉ន 
និងសាខារយ នងិរោឋ ររនខ្ត្តបនាទ យម្គនជយ័ )ការោិល័យរយ និងរោឋ ររនប៉ាយផ្បត៉្( អាជាា ធរ 
សវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា សាខារយ និងរោឋ ររនខ្ត្តនបលិ៉នបាននធវើនសចរតីសនរមចវនិិចេយ័នលើ
រាំ ត្ន់ហតុ្នលមើសចាបរ់យចាំនួន០៥ នោយពុាំបូរបផ្នថមត្នមលរិត្ពនធ៥០%ននត្នមលទាំនញិនលមើសនទ រឺ
បានបូររត្ឹមផ្ត្២០%ប៉ុនណាណ ះ។ ចាំនពាះសាខារយ និងរោឋ ររនខ្ត្តបនាទ យម្គនជ័យ )ការោិល័យ
រយ និងរោឋ ររនប៉ាយផ្បត៉្( បាននធវើនសចរតីសនរមចវនិិចេយ័នលើរាំ ត្ន់ហតុ្នលមើសចាបរ់យចាំននួ០៧ 
នោយរាំ ត្ត់្នមលរិត្ពនធនលើទាំនិញនលមើសចាប ់ )ទូរសពទនដម៉្គរSamsung GalaxyJ7( រត្ឹម៦០
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ដុល្លល រ/រាំនបលរ ប៉ុផ្នតត្នមលចមលងការនចញឱ្យអនុវត្តរឺត្នមល១៥០ដុល្លល រ/រាំនបលរ ផ្ដលការរាំ ត្ត់្នមលននះ
ទបជាងត្នមលចមលងការចាំននួ៩០ដុល្លល រ/រាំនបលរ ចាំនពាះទាំនញិនលើមសចាបរ់យ។ 

ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុសូមទទួលសាា ល់នូវចាំ ុចខ្វះខាត្ខ្លះរបស់អងាភាពរយ 
និងរោឋ ររមូលោឋ នាមការនលើរនឡើងរបស់អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ ទនទឹមនឹងននាះ ររសួងនសដឋរិចច 
និងហិរញ្ញ វត្ថុសូមបាំភលឺបផ្នថមថា៖ ការរាំ ត្ស់មត្ថរិចចនោះរសាយបទនលមើសរបស់អងាភាពរយ និង  
រោឋ ររមូលោឋ នបានរាំ ត្ជ់ារបារន់រៀលាាំងពឆី្ន ាំ២០០៩មរនមលះ៉ ផ្ដលរិត្មរដល់បចចុបបននហារពុ់ាំ
សូវម្គនភាពសមរសប រនុងន័យជាំរុញការនោះរសាយបទនលមើសឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស ជាពិនសស
ចាំនពាះបទនលមើសតូ្ចាចផ្ដលមនិសូវម្គនហានិភយ័ខ្ពស់ដល់ចាំ ូលរយ នហើយម្គនទីាាំងនៅនខ្ត្ត
ឆ្ៃ យៗ ការសរមបសរមួលបទនលមើសរនុងររ ីខ្លះអាចម្គនភាពលនមែៀងខ្លះៗពីការរាំ ត្រ់នុងរបកាស
សតីពីការសរមុះសរមួលបទនលមើស នរពាះការត្រមូវឱ្យមរនោះរសាយនៅទីចត្់ការរណាត លត្រមូវឱ្យ
ម្គនការចាំណាយនលើសពីររមតិ្បទនលមើសផងរសឹ៏ងម្គន។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងាមោននមើលនូវវឌ្ឍនភាពបនតនទៀត្។ 
៣.១.៥. ការយឺត្ោ៉វរនុងការបងច់ាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធ 

ររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុបាននចញសារាចរផ្ នាាំសតីពីការបិទបញ្ា ីចាំ ូល ចាំណាយ
ថវកិា និងការនធវើរបាយការ ៍បូរសរបុការអនុវត្តចាំ ូល ចាំណាយថវកិាថាន រជ់ាត្ិឆ្ន ាំ២០១៦ បាន
បញ្ា រថ់ា ការយិបរនិចេទននឆ្ន ាំថវកិារត្ូវចបន់ផតើមពីនថៃទ០ី១ ផ្ខ្មររា នហើយបញ្ចបន់ៅនថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ 
ការបិទបញ្ា ីចាំ ូល ចាំណាយថវកិាថាន រ់ជាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៦  របារ់ចាំ ូលទាំងអស់ នទះបីសថិត្រនុង
របនភទចាំ ូលណារន៏ោយ អាណាបរ័ោម នសិទធដិរចាំ ូលយរនៅចាំណាយ ឬពនារនពលបងចូ់ល
ថវកិាថាន រជ់ាត្និដើមបទុីរនរបើរបាស់ជាផលរបនោជនណ៍ាមយួបាននទបើយ ដូចននះ របារច់ាំ ូលទាំង
អស់រត្ូវផ្ត្របមូលបងចូ់លថវកិាថាន រជ់ាត្ិោ៉ងយឺត្បាំផុត្រត្ឹមនថៃទី៣០ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ជារាំហិត្។ 

ាមការនធវើសវនរមម អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិពិនតិ្យន ើញថា អរានាយរោឋ នរទពយសមបត្តិ
រដឋ និងចាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធ )នាយរោឋ នចាំ ូលសាធារ ៈ( ម្គនសមតុ្លយត្ួនលខ្ចាំ ូល
មនិផ្មនសារនពើពនធ )រដឋបាលរណាត ល( ចុងឆ្ន ាំ២០១៦មយួចាំននួមនិទនប់ានបផ្ងវរចូលថវកិារដឋនៅនទបើយ។ 

ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុសូមបាំភលបឺផ្នថមថា ររសួងបាននធវើការជាំរញុ និងចត្វ់ធិានការ
ជាបនតបនាទ ប ់ នោយនសនើសុាំឱ្យររសួង សាថ បន័របមូលចាំ ូល នធវើការបងច់ាំ ូលចូលរ នីនទល
របស់រត្នាោរជាត្ិឱ្យបានទនន់ពលនវល្ល ដូចជា នធវើជាលិខ្ិត្ផលូវការ បនងាើត្ររុមការងារាមរបពន័ធ
Telegram រាំពុងនរៀបចាំអនុររឹត្យសតីពកីារររបរ់រងចាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធផ្ដលរាំ ត្ព់ីការពនិយ័
ចាំនពាះការបងច់ាំ ូលយឺត្ នងិរាំពុងសហការជាមយួអរានាយរោឋ នរត្នាោរជាត្ិ នដើមបបីនងាើត្របពន័ធ
ររបរ់រងចាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធផ្ដលនរោងនឹងោរឱ់្យអនុវត្តចបព់ីនថៃទី០១ ផ្ខ្មររា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ខាងមុខ្។ល។ បចចុបបនននទះបីម្គនការខ្ិត្ខ្ាំរបងឹផ្របងជាំរញុឱ្យម្គនការបងច់ាំ ូល ឱ្យទនន់ពលនវល្ល
ប៉ុផ្នតនៅម្គនបញ្ហ សមុរសាម ញជានរចើន រឺនោយសារចាំ ូលរត្ូវបានបង់នោយររសួងសាថ ប័នរបមូល
ចាំ ូល និងភារីឯរជនផ្កទ ល់ផ្ត្មតង។ ភារីឯរជនខ្លះបងថ់វកិាចូលរ នីនទលរបស់រត្នាោរជាត្ិនោយ
ពុាំម្គនពត័្ម៌្គននពញនលញ ផ្ដលនធវើឱ្យម្គនការយឺត្ោ៉វរនុងការរត្រ់ារបនភទ នងិរបភពចាំ ូល។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងាមោននមើលនូវវឌ្ឍនភាពបនតនទៀត្។ 
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៣.១.៦. ការររាចាំ ូលពកីារចុះបញ្ា ីសាថ បត្យររផ្ខ្មរ នងិបរនទសមនិបងចូ់លថវកិារដឋ 
នដើមបរីរបរ់រងការរបមូលចាំ ូល និងការពរងឹងការបងច់ាំ ូលចូលថវកិារដឋបានទនប់ាន

ទនន់ពលនវល្លរសបាមចាបស់តីពីរបពន័ធហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈផ្ដលរបកាសនោយរពះរាជររមនលខ្
នស/ររម/០៥០៨/ ០១៦ ចុះនថៃទ០ី៤ ផ្ខ្នមសា ឆ្ន ាំ២០០៨ រត្ងម់្គរា២០ បានផ្ចងថា “ ចាំ ូលរត្ូវ
រត្រ់ាចូលទាំងរសុង នហើយមនិរត្ូវយរនៅកាត្រ់ងនោយរត្ងជ់ាមយួចាំណាយនឡើយ។ ការបនងាើន
នោយអាណាបរ័នូវទឹររបារន់នឥ ទនផ្ដលបានអនុមត័្ នោយសម្គែ ងនលើរបារច់ាំ ូលពិនសស
ណាមយួរត្ូវបានហាមឃាត្ោ់ចខ់ាត្” ។ 

អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញាថា អរានលខាធិការោឋ នរ ៈសាថ បត្យរររមពុជាបាន
ររាចាំ ូលពីការចុះនឈ្លម ះជាសាថ បត្យររចុះបញ្ា ី នងិរបារវ់ភិារទនសិទធចុិះនឈ្លម ះជាសាថ បត្យររចុះ
បញ្ា ីផ្ខ្មរ និងបរនទសរិត្ចបព់ីឆ្ន ាំ២០១៤រហូត្មររត្មឹឆ្ន ាំ២០១៦នោយមនិទនន់ធវើការបងច់ាំ ូលចូល
ថវកិារដឋ។ 

 អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដ ីនររបូនីយរមម នងិសាំ ងរ់ួរនធវើការផ្ នាាំដល់
អរានលខាធិការោឋ ន រ ៈសាថ បត្យរររមពុជាននអរានាយរោឋ នសាំ ង់ឱ្យនធវើការបង់ចាំ ូលផ្ដល
របមូលបានចូលថវកិារដឋ ឱ្យបានររបច់ាំននួ និងទនន់ពលនវល្ល។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ងន់ឹងខ្តិ្ខ្ាំជាំរញុឱ្យ 
អងាភាពនរកាមឱ្វាទនធវើការបងច់ាំ ូលចូលថវកិារដឋឱ្យបានទនន់ពលនវល្ល។ 

ផ្ផែរនលើការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសងឃមឹថា ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម 
និងសាំ ងន់ឹងអនុវត្តការបងច់ាំ ូលចូលថវកិារដឋពីការរបមូលចាំ ូលនសវាសាធារ ៈឱ្យបាននពញ 
នលញ និងទនន់ពលនវល្ល។  
៣.១.៧.  ការមនិទនប់ានរបមលូចាំ ូលពកីារចុះបញ្ា ីនលើរដាំបងូ នងិបនតសុពលភាពសរម្គបរ់រមុ

ជាងសាំ ង ់
នដើមបពីរងឹងយនតការរបមូលចាំ ូលពីការចុះបញ្ា ីដាំបូង និងបនតសុពលភាពសរម្គបរ់រុម

ជាងសាំ ងឱ់្យកានផ់្ត្ម្គនរបសិទធភាពននាះររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ និងររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី 
នររបូនីយរមម នងិសាំ ងប់ាននចញនូវរបកាសរមួនលខ្៩៩៥សហវ.របរ ចុះនថៃទ២ី៨ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ 
សតីពីការផតល់នសវាសាធារ ៈរបស់ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ង ់ រត្ងា់រាងឧប
សមពន័ធភាា បន់ឹងរបកាសរមួនលខ្៩៩៥ សហវ. របរ ចុះនថៃទ២ី៨ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ រត្ងច់ាំ ុទIីII ការចុះ
បញ្ា ីសហរោស-ររុមហុ៊នរបរបអាជីវរមមសាំ ងរ់បូវន័ត បុរាលសិរារនរម្គងបលង ់និងររុមជាងសាំ ង់
ននចាំ ុចទIីII-1រនុងសមត្ថរិចចរបស់មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររូបនីយរមម សាំ ង ់ និងសុរនិោដរីាជធាន-ី
នខ្ត្ត រត្ងន់លខ្១ ការចុះបញ្ា ីនលើរដាំបូងសរម្គបរ់រមុជាងសាំ ង ់រត្ូវបងច់ាំនួន៨០០.០០០នរៀល និងបនត
សុពលភាពសរម្គបរ់រុមជាងសាំ ងរ់ត្ូវបងច់ាំនួន៦០០.០០០នរៀល និងសារាចរផ្ នាាំនលខ្០០១ដ.
ន.ស/អ.ស.  ចុះនថៃទ១ី០ ផ្ខ្ររាោ ឆ្ន ាំ២០០០ រត្ងច់ាំ ុចទីII បានផ្ចងថា “ សមត្ថរិចចរបស់មនទីរ
នរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់និងសុរនិោដ ី នខ្ត្ត/ររុង  រមួម្គន នចញលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្របរប
អាជីវរមមឱ្យដល់ររុមជាងសាំ ង ់ នចញលិខ្ិត្បិទ ផ្កែ រអាជីវរមមររុមជាងសាំ ង ់ រសងស់ថិត្សិហ
រោស ររុមហុ៊ន រមួទាំងររុមជាងសាំ ង ់និងររុមជាងាមមុខ្ជាំនាញ ផ្ដលនធវើអាជីវរមមរនុងមូលោឋ ន
របស់ខ្លួន  ាមោន រត្ួត្ពិនតិ្យ ររបរ់រងសរមមភាពអាជីវរមម រត្ូវផ្កែ រ ឬបិទសរមមភាពអាជីវរមមរបស់
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ររុមជាងសាំ ងណ់ាផ្ដលរបរបអាជីវរមមជួសជុល និងសាងសងោ់ម នលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្ពីមនទីរនរៀបចាំ
ផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់និងសុរនិោដីនខ្ត្ត-ររុង ឬររ ីផ្ដលររុមជាងសាំ ងន់នាះមនិនោរព
ាមការរាំ ត្ ់ការផ្ នាាំ បទបបញ្ញត្តិនផសងៗពីររសួង និងមនទីរនខ្ត្ត-ររុងម្គនសមត្ថរិចច។  
 អាជាា ធរសវនរមមជាត្សិនងាត្ន ើញថា មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម សាំ ង ់ នងិ
សុរនិោដីរាជធានីភនាំនពញពុាំទនម់្គនវធិានការររបរ់រង ាមោន រត្ួត្ពិនិត្យ និងរសងស់ថិត្ិសរមមភាព
អាជីវរមមរបស់ររុមជាងសាំ ង ់ រពមទាំងនធវើការរបមលូចាំ ូលពីការរបរបអាជីវរមមសាងសងរ់បស់
ររុមជាងសាំ ង ់ផ្ដលមនិបានមរនសនើសុាំចុះបញ្ា ីរបរបអាជវីរមមជាររុមជាងសាំ ងន់ៅមនទីរនរៀបចាំផ្ដន
ដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដីរាជធានភីនាំនពញឱ្យបាននពញនលញ និងរត្ឹមរត្វូនៅនឡើយ។ 

អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដ ីនររបូនីយរមម នងិសាំ ង ់រួរនធវើការផ្ នាាំដល់
មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដីឱ្យនធវើការររបរ់រង និងរបមូលចាំ ូលពីការ
ចុះបញ្ា ីររុមជាងសាំ ងរ់បរបអាជីវរមមឱ្យបាននពញនលញ និងម្គនរបសិទធភាពខ្ពស់ ។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់ និងសុរនិោដីបាន
នឆលើយបាំភលថឺាៈ 

- នោងសារាចរផ្ នាាំនលខ្០០១ ដ.ន.ស/អ.ស.  ចុះនថៃទី១០ ផ្ខ្ររាោ ឆ្ន ាំ២០០០ 
សតីពីការររបរ់រងររុមជាងសាំ ងរ់បស់ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ង ់ ររុមជាង
សាំ ងភ់ារនរចើននសនើសុាំបនងាើត្បានជាររុមហុ៊នសាំ ង ់នដើមបមី្គនសិទធិនដញនថលសាងសងទូ់ទាំងរបនទស។ 

- មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់ នងិសុរនិោដីរាជធានីភនាំនពញនសនើសុាំនធវើ
វនិសាធនរមមសិទធិសាងសងរ់បស់ររុមជាងសាំ ង ់ឬលុបសិទធិបនងាើត្ររុមការងារសាំ ងន់ៅថាន រម់នទីរ។ 

ផ្ផែរនលើការបាំភលនឺនះអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសងឃមឹថា ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម 
សាំ ង ់នងិនធវើការផ្ នាាំដល់មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម សាំ ង ់និងសុរនិោដីឱ្យនធវើការររប ់
ររង និងរបមូលចាំ ូលពីររមុជាងសាំ ងផ់្ដលរបរបអាជីវរមមនលើវស័ិយសាំ ងឱ់្យបាននពញនលញ 
និងរបសិទធភាព។ 
៣.១.៨.  ការរត្រ់ាចាំ ូលមនិរត្មឹរត្វូាមការយិបរនិចេទ 

ជានរៀងរាល់ចុងឆ្ន ាំ ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុផ្ត្ងផ្ត្នចញនូវសារាចរផ្ នាាំសតីពីការ
បិទបញ្ា ីចាំ ូល-ចាំណាយ និងការនធវើរបាយការ ៍បូរសរបុអនុវត្តចាំ ូល-ចាំណាយថវកិាថាន រជ់ាត្ិ។
រាល់ចាំ ូលថវកិាថាន រ់ជាត្ិទាំងអស់ រត្ូវផ្ត្របមូលបង់ចូលថវកិាថាន រ់ជាត្ិោ៉ងយឺត្បាំផុត្រតឹ្មនថៃទី
៣០ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំនីមយួៗ ជារាំហិត្”។ 

ាមការនធវើសវនរមមបញ្ា ីនបឡា និងបងាា នន់ដទទួលរបារព់ីការផតល់នសវាសាធារ ៈរនុងឆ្ន ាំ
២០១៦ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា  ររសួងសុខាភបិាលបានរត្រ់ាចាំ ូលមនិរត្ឹមរត្ូវ
ាមការយិបរនិចេទ ផ្ដលម្គនទឹររបារស់របុចាំនួន៣៤២ ៨៩៣ ០០០នរៀល រនុងននាះចាំ ូលទទួល
បានរនុងឆ្ន ាំ២០១៥ម្គនចាំនួន១៧៣ ៧០៥ ០០០នរៀល បានរត្រ់ាជាចាំ ូលផ្ខ្មររា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
នហើយចាំ ូលផ្ដលទទួលបានចុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំនួន១៦៩ ១៨៨ ០០០នរៀល រត្រ់ាជាចាំ ូលរនុង
ផ្ខ្មររា ឆ្ន ាំ២០១៧។  

ការអនុវត្តផទុយពីសារាចរខាងនលើននះ នាាំឱ្យការរត្រ់ាត្ួនលខ្ចាំ ូលមនិបាននពញនលញ 
និងទនន់ពលនវល្ល។ 
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ររសួងសុខាភិបាលបានឯរភាពាមការនលើរនឡើងរបស់អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ និងបាន
បាំភលថឺា នឹងខ្ិត្ខ្ាំផ្រលមែនៅឆ្ន ាំបនតបនាទ បន់ទៀត្។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលខឺាងនលើ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងបនតពិនតិ្យនូវវឌ្ឍនភាព។ 
៣.១.៩. ការររាសាចរ់បាររ់នុងនបឡានលើសររមតិ្រាំ ត្ ់

របកាសនលខ្០០១ សហវ ចុះនថៃទ១ី៣  ផ្ខ្មររា ឆ្ន ាំ២០០៤ របស់ររសួងនសដឋរិចច និង
ហិរញ្ញ វត្ថុសតីពីការផ្រលមែនីត្ិវធិីអនុវត្តថវកិារត្ងច់ាំ ុច១-រ អាំពីចាំ ូលបានផ្ចងថា “ចាំនួនសាចរ់បារ់
ផ្ដលភាន រង់ារ ឬអងាភាពនីមយួៗ អាចររាទុររនុងនបឡារបស់ខ្លួនរតូ្វបានរាំ ត្់រត្ឹមចាំនួនមិនឱ្យ
នលើសពី២ ០០០ ០០០នរៀល”។ 

ាមការពិនិត្យបញ្ា ីនបឡានលើការរត្រ់ារបមូលចាំ ូលពីការផតល់នសវាសាធារ ៈ  និង
ការរាបស់ាចរ់បារន់ៅររសួងសុខាភបិាល )រដឋបាលរណាត ល( និងាមការពិនិត្យបញ្ា ីនបឡា របាយ
ការ ៍បងច់ាំ ូលចូលថវកិារដឋ នងិនធវើសារនពើភ ឌ សាចរ់បារន់ៅអរានាយរោឋ នទូរទសសនជ៍ាត្រិមពុជា 
នៅនថៃទី១៦ ផ្ខ្មនីា ឆ្ន ាំ២០១៧ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា៖  

- រជានទយយររនៅររសួងសុខាភិបាលបានររាទុរសាច់របារ់រនុងនបឡាចាំនួន
៣៧៨ ១០០ ០០០នរៀល និង 

- អរានាយរោឋ នទូរទសសន៍ជាត្ិរមពុជាបានររាសាច់របារ់ចាំ ូលពីនសវាផាយ
ពា ិជារមមចាំនួន៤២ ០៣៣,៥៤ ដុល្លល រអានមររិ។ 

អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងរួរផ្ នាាំដល់អងាភាពនរកាមឱ្វាទអនុវត្តឱ្យបានរត្ឹមរតូ្វ
ាមខ្លឹមសារននរបកាសខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បនឹងចាំ ុចននះ ររសួងសុខាភបិាលបានឯរភាពាមការនលើរនឡើងរបស់អាជាា
ធរសវនរមមជាត្ិនលើររ ីននះ នហើយសនាថានឹងខ្ិត្ខ្ាំអនុវត្តឱ្យបានលែរសបាមរបកាសខាងនលើនៅ
ឆ្ន ាំនរកាយនទៀត្ និងអរានាយរោឋ នទូរទសសនជ៍ាត្ិបានបាំភលថឺា ចាំនពាះរបាយការ ៍របស់អាជាា ធរ 
សវនរមមជាត្ិ ដូចខាងនរកាម៖ 

១. សាចរ់បារផ់្ដលនៅនសសសល់មយួចាំនួនសនសាំទុរសរម្គបន់បើររបាររ់ងាវ នជូ់នមស្តនតី
រាជការនៅនពលប ុយភាុ ាំបិ ឌ របនព ីជាត្ ិផតល់ជារងាវ នន់លើរទឹរចិត្ត និងសរម្គបជ់ួយ ឧបត្ថមភដល់មស្តនតី
ផ្ដលម្គនជាំងឺ ឬជួបឧបទទវនហតុ្នានាអាំឡុងនពលបាំនពញការងារ។ 

២. សាចរ់បារម់យួចាំនួននទៀត្ត្មាល់ទុរសរម្គបច់ាំណាយនពលម្គនររ ីនរើត្នឡើងនោយ 
របការនចដនយណាមយួ(ដូចជាៈ សរម្គបជ់ួសជុលឧបររ ៍បនចចរនទសនផសងៗ)។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលខឺាងនលើ  អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនងឹាមោនររ ីននះជាបនតនទៀត្។ 
៣.១.១០.  ការមនិទនប់ានរបមលូចាំ ូលពកីារអនុញ្ញ ត្ផសពវផាយពា ិជារមម 

របកាសរមួនលខ្១០០៣ សហវ.របរ ចុះនថៃទី២៨ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ របស់ររសួងនសដឋ
រិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ និងររសួងពត័្ម៌្គនសតីពីការផតល់នសវាសាធារ ៈរបស់ររសួងពត័្ម៌្គន រត្ងរ់បការ១
បានផ្ចងថា “អនុញ្ញ ត្ឱ្យររសួងពត័្ម៌្គនអនុវត្តរបមូលចាំ ូលពរីនរមនសវាសាធារ ៈ នដើមបជីារុ 
របនោជនថ៍វកិាជាត្ិ”។ ាមារាងឧបសមពន័ធភាា បន់នរបកាសរមួខាងនលើននះបានត្រមូវឱ្យររសួងពត័្ម៌្គន
របមូលចាំ ូលអាំពកីារអនុញ្ញ ត្ឱ្យផសពវផាយពា ិជារមមាមមនធាបាយនផសង  ៗ ដូចជា “ាមប៉ា ូ ាម
មនធាបាយដឹរជញ្ាូ ន ាមអាហវីស ាមភាន រង់ារផសពវផាយពា ិជារមម...”។ 
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ាមការពិនិត្យរបាយការ ៍អនុវត្តចាំ ូលរបចាំឆ្ន ាំ២០១៦ និងរបាយការ ៍ចាំ ូល
ផ្ដលរបមូលបានពីរនរមនសវាសាធារ ៈរបចាំឆ្ន ាំ២០១៦ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា 
ររសួងព័ត្៌ម្គនមិនទន់បានរបមូលចាំ ូលពីការអនុញ្ញ ត្ការផសពវផាយពា ិជារមមាមប៉ា ូ 
ពា ិជារមមាមមនធាបាយដឹរជញ្ាូ ននផសងៗ ពា ិជារមមាមអាហវីស និងាមភាន រង់ារផាយ 
ពា ិជារមមនៅនទបើយ។  

អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងពត័្ម៌្គនរួរអនុវត្តរបកាសរមួនលខ្១០០៣សហវ.របរ ចុះនថៃ
ទី២៨ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២សតីពកីារផតល់នសវាសាធារ ៈឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ និងម្គនរបសិទធភាពខ្ពស់។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងពត័្ម៌្គនបានបញ្ា រថ់ា ររ ីការរបមូលចាំ ូលពីការ
អនុញ្ញ ត្ផសពវផាយពា ិជារមមាមប៉ា ូពា ិជារមម ាមមនធាបាយដឹរជញ្ាូ ននផសងៗ ពា ិជារមម
ាមអាហវីស និងាមភាន រ់ងារផាយពា ិជារមម នោយសារអត្ិថិជន និងអាជាា ធរម្គនសមត្ថរចិច
យល់ពុាំចាស់ល្លស់អាំពនីិត្ិវធិី និងលិខ្ិត្បទោឋ ន ផ្ដលចូលជាធរម្គនផ្ដលរាំពុងផ្ត្នធវើការផ្រទរមងជ់ា
ញឹរញាបរ់បស់ររសួង-សាថ បន័ និងសមត្ថរិចចពារព់ន័ធ។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលខឺាងនលើ  អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនងឹាមោនររ ីននះជាបនតនទៀត្។ 
៣.១.១១. ការនចញលិខ្តិ្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជវីរមម 

ររសួងពា ិជារមមបាននចញរបកាស សតីពីការផ្រសរមួលការនរៀបចាំ និងការរបរពឹត្តនៅ
របស់មនទីរពា ិជារមមរាជធានី នខ្ត្ត ការោិល័យររបរ់រងអាជីវរមមម្គនភាររចិចនចញលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្
នធវើអាជីវរមម នសវារមម ពា ិជារមម និងនចញលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជីវរមមនល្លហធាតុ្ ត្បូងថមម្គនត្នមល
ជានររឿងអលងាា រសរម្គបក់ារយិបរនិចេទ ២០១៦ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិបាននធវើសវនរមមនៅាមបណាត
អងាភាពមយួចាំនួន ដូចខាងនរកាម៖  

- មនទីរពា ិជារមមនខ្ត្តាផ្រវ បាននចញលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជីវរមមបានចាំនួន ៧៥០ 
រនុងចាំនណាម ១ ០៥០ 

- មនទីរពា ិជារមមនខ្ត្តរាំពងស់ពឺ បាននចញលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជីវរមមបានចាំនួន ៧១១ 
រនុងចាំនណាម ២ ៤៩២។ 

នដើមបរីបមូលចាំ ូលពីលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជីវរមម ររបអ់ងាភាពពារព់ន័ធ រួររសួរានចុ់ះ
រត្ួត្ពិនិត្យទីាាំងអាជីវរមមោឋ ននឡើងវញិ។  

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ មនទីរពា ិជារមមនខ្ត្តរាំពង់សពឺ បានឯរភាពាមការ
នលើរនឡើង។ មនទីរពា ិជារមមនខ្ត្តាផ្រវម្គនការខិ្ត្ខ្ាំរបឹងផ្របងចុះអនុវត្តនៅាមផ្ផនការផ្ដល
បាននរោងទុររបស់មនទីរ )បានអនុវត្តនលើសផ្ផនការចាំ ូលផ្ដលបាននរោងរនុងផ្ផនការឆ្ន ាំ ប៉ុផ្នត
អនុវត្តរបមូលចាំ ូលមនិអស់មូលោឋ នររុង រសុរទូទាំងនខ្ត្តាផ្រវ( បញ្ហ ននះនោយសារនសវាររ 
ពា ិជាររ មនិទនយ់ល់រជតួ្រជាបអាំពីចាបស់តីពីវធិានពា ិជារមម។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ មនទីរពា ិជារមមនខ្ត្តាផ្រវ ម្គនការខ្ិត្ខ្ាំរបងឹផ្របងចុះ
អនុវត្តនៅាមផ្ផនការផ្ដលបាននរោងទុររបស់មនទីរ ចាំ ូលផ្ដលបានអនុវត្តនលើសផ្ផនការនរោង
រនុងឆ្ន ាំ ប៉ុផ្នតអនុវត្តរបមូលមនិអស់មូលោឋ នររងុ រសុរទូទាំងនខ្ត្តាផ្រវននះ នោយសារនសវាររ
ពា ិជាររ មនិទនយ់ល់រជតួ្រជាបអាំពីចាបស់តីពីពា ិជារមម និងមនិសហការ។ 
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ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសងឹឃមថា ររបអ់ងាភាពនឹងជាំរញុការនចញ
លិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជីវរមមឲ្យបាននពញនលញ។ 
៣.១.១២. ភាពយឺត្ោ៉វរនុងការទូទត្ច់ាំណាយពកីារដររបាររ់ងាវ នន់លើរទរឹចតិ្តជូនមស្តនត ី

នដើមបពីរងឹងការចាំណាយថវកិារដឋឱ្យរសបបានរត្ឹមរត្ូវ និងរសបាមនោលការ ៍ចាប់
សតីពីរបពន័ធហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ ផ្ដលរបកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខ្ នស/ររម/០៥០៨/១៦ 
ចុះនថៃទ០ី៤ ផ្ខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ រត្ងម់្គរា១១ បានផ្ចងថា “ ការយិបរនិចេទននឆ្ន ាំថវកិាចបន់ផតើមនៅ
នថៃទី០១ ផ្ខ្មររា នហើយបញ្ចបន់ថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ” និងរបកាសរមួនលខ្៩៩៦ សហវ.របរ ចុះនថៃទី២៨ 
ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២របស់ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ សតីពកីារផតល់រងាវ នន់លើរទឹរចិត្តជូនររសួងនរៀបចាំ
ផ្ដនដី នររបូនីយរមម នងិសាំ ង ់ ររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ និងរដឋបាលថាន រន់រកាមជាត្ិ រត្ង់
របការ៥ វារយខ្ ឌ ទ២ី បានផ្ចងថា “ រាល់របត្បិត្តិការននចាំ ូល និងចាំណាយទាំងននះរត្ូវរត្រ់ា
ឆលុះបញ្ច ាំងរនុងថវកិាជាត្ិ ដូចរបត្ិបត្តិការននចាំ ូល នងិចាំណាយដនទនទៀត្របស់រដឋបាលរណាត ល 
និងមនទីរជាំនាញរាជធានី នខ្ត្តននររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ង ់និងរត្ងវ់ារយខ្ ឌ ទី៣ 
ការរត្រ់ាចាំ ូល និងចាំណាយរនុងរិចចរបត្ិបត្តកិារថវកិាជាត្ិនលើការផតល់របាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចតិ្តរត្ូវ
អនុវត្តាមនតី្ិវធិទូីទត្ជ់ារបារប់ុនររបទន...”។ 

អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម និងសាំ ង ់
និងមនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់និងសុរនិោដី នខ្ត្តរាំពងឆ់្ន ាំង និងនខ្ត្តនបលិ៉ន នៅម្គន
ភាពយឺត្ោ៉វរនុងការទូទត្ច់ាំណាយពីការដររបាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចិត្តពនីសវាសាធារ ៈសរម្គបឧ់បត្ថមភ
មស្តនតីរបស់ររសួង មនទីរ ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ រដឋបាលថាន រន់រកាមជាត្ិ និងចាំណាយនផសងៗ
រនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ម្គនដូចខាងនរកាម៖ 

- ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ងស់របុចាំននួ៣ ៩០៥ ០០៥ ៤០០នរៀល 
- មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដីនខ្ត្តរាំពងឆ់្ន ាំងសរបុចាំនួន 
 ៤៥ ៧៤៧ ០០០នរៀល 
- មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដីនខ្ត្តនបលិ៉នសរបុចាំនួន 
១៤០ ១៨៧ ១៧៥នរៀល។ 
ទនទឹមនឹងននះ មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់និងសុរនិោដីនខ្ត្តនពាធិ៍សាត្ ់រ៏

បានយរថវកិាចាំណាយសរម្គបរ់បាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចតិ្តចាំនួន២០ ៧៤៤ ០០០នរៀល និងមនទីរនរៀបចាំ
ផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់និងសុរនិោដីនខ្ត្តររនចះចាំនួន៥៨ ១៥១ ៨៧៨នរៀលពីឆ្ន ាំ២០១៥មរ
នធវើការទូទត្ឥ់ ទនចាំណាយសរម្គបរ់បាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចិត្តនៅរនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ 

អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដ ីនររបូនីយរមម នងិសាំ ង ់និងមនទីរនរៀបចាំផ្ដនដ ី
នររបូនីយរមម សាំ ង ់ និងសុរនិោដី រួរនធវើការទូទត្ច់ាំណាយរបាររ់ងាវ នឱ់្យបាននពញនលញ  និង
ទនក់ារយិបរនិចេទននឆ្ន ាំ។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះររសួង និងមនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ងប់ាននធវើការ
បញ្ា រថ់ាៈ 

- ចាំនពាះការយឺត្ោ៉វរនុងការទូទត្់របារ់រងាវ ន់នលើរទឹរចិត្តពីរនរមនសវាសាធារ ៈ រឺ
បណាត លមរពចីាំ ូលរបមលូជារផ់្សតងនរើននឡើងនលើសផ្ផនការ ជានហតុ្នធវើឲ្យឥ ទនផ្ដលម្គន
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មនិររបស់រម្គបក់ារទូទត្ច់ាំណាយបុនររបទនរងាវ នន់លើរទឹរចិត្ត នហើយការនសនើសុាំឥ ទនបផ្នថមនៅ
ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុម្គនការយឺត្ោ៉វនធវើឱ្យររសួងមនិម្គនឥ ទនទាំននរ នដើមបនីធវើការ
ទូទត្រ់នុងឆ្ន ាំបានទនន់ពលនវល្លផ្ដលត្រមូវឱ្យនលើរនៅឆ្ន ាំបនាទ ប។់ 

- មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដីនខ្ត្តរាំពងឆ់្ន ាំងៈ 
នោយសារចាំ ូលនលើសផ្ផនការ នទើបនធវើឲ្យខ្វះឥ ទន នទើបមនទីរដនសសនខ្ត្តរាំពងឆ់្ន ាំង 

យរថវកិាចាំណាយរបាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចិត្តឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំនួន៤៥ ៧៤៧ ០០០នរៀល )ផ្សសិបរបាាំល្លន 
របាាំពីររយផ្សសិបរបាាំពីរពានន់រៀលរត្(់ មរទូទត្ច់ាំណាយឥ ទនរបាររ់ងាវ ន ់នលើរទឹរចិត្ត នៅរនុង
ឆ្ន ាំ២០១៦វញិ។ 

- មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដីនខ្ត្តនពាធិ៍សាត្ៈ់ 
នោយសារចាំ ូលនលើសផ្ផនការ នទើបនធវើឲ្យខ្វះឥ ទន នទើបមនទីរដនសសនខ្ត្ត

នពាធិ៍សាត្ ់យរថវកិាចាំណាយរបាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចិត្តឆ្ន ាំ២០១៥ចាំនួន២០ ៧៤៤ ០០០នរៀល )នមភ
ល្លន របាាំពីររយ ផ្សសិបបនួពានន់រៀលរត្(់ មរទូទត្ច់ាំណាយឥ ទនរបាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចតិ្តនៅ 
រនុងឆ្ន ាំ២០១៦វញិ។ 

- មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដីនខ្ត្តនបលិ៉នៈ 
នោយសារខ្វះឥ ទននទើបមនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់និងសុរនិោដ ីនខ្ត្ត 

នបលិ៉នយរថវកិាចាំណាយរបាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចិត្តឆ្ន ាំ២០១៥ចាំនួន១០០ ០០០ ០០០នរៀល មរ
ទូទត្ឥ់ ទនរបាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចិត្តឆ្ន ាំ២០១៦វញិ។ 

- មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនយីរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដីនខ្ត្តររនចះ: 
នោយសារខ្វះឥ ទននទើបមនទីរដនសសនខ្ត្តររនចះយរថវកិាចាំណាយរបាររ់ងាវ នន់លើរ

ទឹរចិត្តឆ្ន ាំ ២០១៥ ចាំនួន ៥៨ ១៥១ ៨៧៨នរៀល )ហាសិបរបាាំបីល្លន មយួរយហាសិបមយួពាន ់របាាំបី
រយចិត្សិបរបាាំបីនរៀលរត្(់ មរទូទត្ច់ាំណាយឥ ទនរបាររ់ងាវ នន់លើរទរឹចិត្តនៅរនុងឆ្ន ាំ២០១៦វញិ។ 

ផ្ផែរនលើការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសងឃមឹថា ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម 
និងសាំ ង ់ និងមនទីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់ និងសុរនិោដីនខ្ត្តរាំពងឆ់្ន ាំង នពាធិ៍សាត្ ់
នបលិ៉ន និងនខ្ត្តររនចះនងឹនធវើការចាំណាយថវកិា និងទូទត្ច់ាំណាយថវកិាពីរបាររ់ងាវ នន់លើរទឹរចតិ្តឱ្យ
បានទនន់ពលនវល្លរសបាមការយិបរនិចេទននឆ្ន ាំ នងិរសបាមនោលការ ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ។ 
៣.១.១៣. ការអនុវត្តចាំណាយមនុការសនរមច នងិឯរភាពពរីបធានអងាភាពថវកិា 

រនុងការពរងឹងយនតការចាំណាយថវកិារជានទយយបុនររបទនឱ្យម្គនភាពរត្ឹមរត្ូវ និងរសប
ាមនីត្ិវធិីចាំណាយ  រជានទយយបុនររបទន ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុបាននចញរបកាសនលខ្១៩៣៧ 
សហវ.របរ ចុះនថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីនីត្ិវធិចីាំណាយាមរជានទយយបុនររបទនសរម្គបរ់ដឋបាល
ថាន រជ់ាត្ិ រត្ងផ់្ផនរទី២ របការ១៥ បានផ្ចងថា “ជានោលការ ៍ រជានទយយបុនររបទនរត្ូវចាំណាយជា
សាចរ់បារ ់ នោយម្គនសរខបីរត្បញ្ា ររ់ត្ឹមរត្ូវ។ មនុនងឹនធវើការចាំណាយជាសាចរ់បារ ់ រជានទយយររ
បុនររបទនរត្ូវនសនើសុាំនោលការ ៍ចាំណាយនៅអាណាប័រ ឬអនរផ្ដលទទួលបានការនផទរសិទធិពី
អាណាបរ័។ នរកាយពីទទួលបាននោលការ ៍ចាំណាយ រជានទយយររបុនររបទនរត្ូវអនុវត្តការទូទត្់
ចាំណាយ នោយត្រមូវឱ្យអនរទទួលរបារ់ចុះហត្ថនលខាបញ្ា រ់អាំពីការបានទទួលរបារ់ររប់ចាំនួននលើ
សរខីបរ័ត្”។  
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អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា អងាភាពថវកិាអរានាយរោឋ នសុរនិោដី និង
ភូមសិាស្តសត អរានាយរោឋ ននរៀបចាំផ្ដនដី និងនររបូនីយរមម និងអរានាយរោឋ នសាំ ង ់បានយរថវកិា
ចាំណាយរជានទយយបុនររបទនរមមវធិីមយួចាំនួន សរម្គបច់ាំណាយនៅនលើដាំន ើ រការរមមវធិី អនុរមមវធិី និង
ចនងាា មសរមមភាពាមបណាត នាយរោឋ ន រនុងការទិញសម្គភ រ ផាត្ផ់ាង ់នរបើរបាស់ ជួសជុល របជុាំ សិកាខ
សាល្ល និងនបសររមម នោយនធវើការចាំណាយមុននធវើការនសនើសុាំនោលការ ៍ចាំណាយ និងមនិបាននធវើការ
នសនើសុាំនោលការ ៍ចាំណាយ និងសនរមចពីរបធានអងាភាពថវកិាជាមុន។  

 អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម នងិសាំ ងអ់ាចនធវើការចាំណាយ
ពុាំទនប់ានរត្ឹមរត្ូវ នងិម្គនត្ម្គល ភាព។ 

 ផ្ផែរនលើររ ីខាងនលើននះ ររសួងបានបញ្ា រថ់ាៈ 
 - មស្តនតីទទួលបនទុរការងារហិរញ្ញ វត្ថុរបស់រមមវធិីពុាំបានទទលួការផ្ នាាំឱ្យបានចាស់អាំពី

នីត្ិវធិីចាំណាយាមរជានទយយបុនររបទន និងហិរញ្ញ វត្ថុនោយថវកិាទទួលយរមរអនុវត្តការងារម្គន
ការយឺត្ោ៉វ។ មាង៉នទៀត្នដើមបនីរជៀសវាងការយឺត្ោ៉វរនុងការអនុវត្តាមផ្ផនការនមីយួៗរបស់អនុ
រមមវធិី នទើបអនុរមមវធិចីាំបាចរ់ត្ូវការចាំណាយមនុនទើបសុាំនធវើការទូទត្ជ់ានរកាយ។ 

 - នោយសារថវកិាទទួលយរមរសរម្គប់ការអនុវត្តការងារម្គនការយឺត្ោ៉វ ដូចននះ
អនុរមមវធិីចាំបាចរ់ត្ូវនធវើការចាំណាយជាមុននទើបនសនើសុាំនធវើការទូទត្ជ់ានរកាយ នដើមបនីជៀសវាងការយឺត្
ោ៉វរនុងការអនុវត្តសរមមភាពាមផ្ផនការរបចាំឆ្ន ាំ។ 

 ផ្ផែរនលើការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសូមឱ្យររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និង
សាំ ងន់ធវើការចាំណាយថវកិារជានទយយបុនររបទនរមមវធិី ឱ្យរសបាមនីត្ិវធិីចាំណាយាមរជានទយយ
បុនររបទនសរម្គបរ់ដឋបាលថាន រជ់ាត្ិ។ 
៣.១.១៤. ការអនុវត្តរចិចលទធរមមឆ្ន ាំ២០១៦ 
  ររសួងនសដឋរិចច និងហិញ្ញ វត្ថុបាននចញសារាចរផ្ នាាំសតីពីការអនុវត្តរិចចលទធរមម
សាធារ ៈ នោយបានបញ្ា រថ់ា សាថ បន័អនុវត្តលទធរមមរត្ូវអនុវត្តឱ្យបានមុងឹម៉្គត្ ់ និងនទៀងទត្់
ាមវធិីសាស្តសត និងនពលនវល្លននដាំណារក់ាលនីមយួៗននរិចចលទធរមម ដូចម្គនផ្ចងរនុងផ្ផនការលទធ
រមមផ្ដលបានអនុមត័្នោយររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ឬមនទីរនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុរាជធានី នខ្ត្ត 
)ចាំនពាះរដឋបាលររុង រសុរ ខ្ ឌ ( នោយរត្ូវនជៀសវាងោចខ់ាត្រាល់ការអូសបនាល យនពលនវល្ល រនុង
នោលបាំ ងនរចនវសពីការអនុវត្តវធិីសាស្តសតលទធរមមនដញនថលសាធារ ៈនពញនលញ នោយនសនើសុាំ
កាត្ប់នថយរយៈនពលផសពវផាយនសចរតីជូនដាំ ឹងសតីពីការនដញនថល ឬនសនើសុាំអនុវត្តវធិីសាស្តសតលទធរមម
នោយផ្ទបរនោយចុះរិចចសនាផ្កទ ល់ជាមយួររុមហុ៊ន ឬជាមយួអងាភាពជាំនាញននសាថ បន័រដឋណាមយួ។ 

ាមការនធវើនត្សតផ្ផនការលទធរមមរបចាំឆ្ន ាំ និងរបាយការ ៍អនុវត្តរិចចលទធរមមរបស់
ររសួង សាថ បន័ រាជធានី នខ្ត្ត នៅអរានាយរោឋ នលទធរមមសាធារ ៈ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិពនិិត្យ
ន ើញថា ររសួងសាថ បន័ចាំននួ៩ និងរាជធានីនខ្ត្តចាំនួន១៣ បានអនុវត្តរិចចលទធរមមសាធារ ៈរបស់
ខ្លួននលើសពីផ្ផនការលទធរមមរបចាំឆ្ន ាំ២០១៦ផ្ដលបានអនុមត័្រចួ។ 

ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុសូមបញ្ា រថ់ា ការបាំផ្បររនរម្គងរបស់សាថ បន័អនុវត្តលទធរមម
មួយចាំនួនផ្ដលបានអនុវត្តរិចចលទធរមមសាធារ ៈរបស់ខ្លួននលើសផ្ផនការលទធរមមរបចាំឆ្ន ាំ២០១៦
ននះរឺជារនរម្គងផ្ដលសថិត្នៅនរកាមសិទធិសនរមចរបស់សាថ បន័អនុវត្តលទធរមមផ្កទ ល់។ មា៉ងវញិនទៀត្
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ការបាំផ្បររនរម្គងភារនរចើនរឺបណាត លមរពីររុមលទធរមមននអងាភាពថវកិាផ្ដលនទើបបនងាើត្ថមី ពុាំទន់
យល់ចាស់ពីនតី្ិវធិី និងបទបបញ្ញត្តិទាំងឡាយពារព់ន័ធនងឹលទធរមមសាធារ ៈ នហើយឆ្ន ាំ២០១៦រឺជា
ឆ្ន ាំទី២ននការោរឱ់្យអនុវត្តថវកិារមមវធិីនពញនលញសរម្គបរ់រសួងចាំនួន២៥ ដូចននះអងាភាពថវកិានន
ររសួងថវកិារមមវធិីផ្ដលបានបនងាើត្នឡើងមនិទនយ់ល់ពកីារនរៀបចាំផ្ផនការលទធរមមនបើនទះបីម្គនការ
ប តុ ះបណាត លរន៏ោយ។ ទនទឹមននាះផ្ដរ ម្គនសរមមភាពនរើត្នឡើងនោយនចដនយជាយថានហតុ្មនិ
បាននរោងទុរជាមុន ឬរត្ូវបានរាជរោឋ ភបិាលសនរមចឱ្យអនុវត្តភាល មៗ  នហើយជាត្រមូវការចាំបាចរ់នុង
ការទិញផ្ដលមិនអាចនរៀបចាំផ្រត្រមូវផ្ផនការលទធរមមទន់នពលលនវល្ល។ ចាំនពាះត្រមូវការទាំនិញ
សម្គភ រចាំបាចចុ់ងឆ្ន ាំនោយរត្ូវនរបើរបាស់ថវកិាបានមរពីការសនសាំរត្ូវអនុវត្តចាំណាយនទើបនរៀបចាំនសនើសុាំ
ផ្រសរមួលផ្ផនការលទធរមមជានរកាយ។ 
  ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងាមោននមើលនូវវឌ្ឍនភាពបនតនទៀត្។ 
៣.១.១៥.   ការបាំផ្បររនរម្គងលទធរមមសាធារ ៈ 

សារាចរផ្ នាាំនលខ្០០៧ សហវ.សរ ន ចុះនថៃទី០៣ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៣ របស់
ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ សតីពីការអនុវត្តរិចចលទធរមមសាធារ ៈ រត្ងច់ាំ ុចទី៣ ” មនិអនុញ្ញ ត្
ឱ្យម្គនការសរមបសរមួលណាមយួនដើមបបីាំផ្បរ ឬអងានរ់នរម្គងធានាចាំណាយឱ្យនៅជារនរម្គងតូ្ចៗ
ត្រមូវាមររមតិ្ទឹររបារផ់្ដលបានរបរល់សនរមចរនុងការអនុវត្តរិចចលទធរមមនឡើយ។ ររ ីម្គនការបាំផ្បរ 
ឬ អងានធ់ានាចាំណាយនលើមុខ្សញ្ញ ផ្ត្មយួននាះ បុរាល ឬ សាថ បន័សមត្ថរិចចរត្ូវទទលួខុ្សរត្ូវចាំនពាះ
មុខ្ចាបជ់ាធរម្គន។“ 

ាមការពិនិត្យនលើរបាយការ ៍អនុវត្តរចិចលទធរមមសាធារ ៈរបចាំឆ្ន ាំ២០១៦ និងសាំ ុាំ
ឯរសាររនរម្គងលទធរមមនីមយួៗ  ររសួងពត័្ម៌្គនបានអនុវត្តរនរម្គងលទធរមមចាំនួន២៨ ម្គនទឹររបារ់
សរបុ១០ ៧៨៦ ៩៧៨ ០០០នរៀល រនុងននាះ ររសួងបានទិញសម្គភ របនចចរនទសចាំននួ០៥ រនរម្គង 
ផ្ដលម្គនទឹររបារច់ាំនួន២ ២៧០ ០០០ ០០០នរៀល។  

អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា នៅរនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ររសួងពត័្ម៌្គនបានអនុវត្តរចិច
លទធរមមសាធារ ៈពុាំរសបាមនីត្ិវធិីលទធរមមសាធារ ៈ នោយររសួងបានបាំផ្បររនរម្គងលទធរមម
ផ្ដលម្គន យថារបនភទដូចោន ឱ្យនៅជារនរម្គងតូ្ចៗ នដើមបតី្រមូវាមររមតិ្ទរឹរបារផ់្ដលបានរបរល់
សនរមចរនុងការអនុវត្តរិចចលទធរមមរបស់ខ្លួន។ 

អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងពត័្ម៌្គនរួរនធវើការផ្ នាាំអងាភាពសថិត្នរកាមឱ្វាទឱ្យអនុវត្តរចិច
លទធរមមសាធារ ៈរសបាមសារាចរផ្ នាាំរបស់ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បនឹងចាំ ុចននះ ររសួងពត័្ម៌្គនទទួលសាា ល់ថាពិត្ជាម្គនការបាំផ្បររនរម្គង
រិចចលទធរមមផ្ដលម្គនយថារបនភទដូចោន  រ៏នរពាះផ្ត្សម្គភ រៈមួយចាំនួនធាំ ររសួងរត្ូវការជាចាំបាច់ 
និងបនាទ ន់នោយពុាំអាចរង់ចាំការនដញនថលរបរួត្របផ្ជងជាសាធារ ៈបាន នរពាះការនដញនថលរបរួត្
របផ្ជងជាសាធារ ៈនរបើរយៈនពលយូរ។ នទះជាោ៉ងណា ររសួងបាននងឹរាំពុងខ្តិ្ខ្ាំអនុវត្តឱ្យរត្ូវ
នៅាមវធិីសាស្តសតលទធរមមឱ្យបានរបនសើរនឡើង។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលខឺាងនលើ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនងឹាមោនររ ីននះជាបនតនទៀត្។ 
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 ៣.១.១៦.   ការពុាំម្គនបញ្ា ីនបឡាសរម្គបរ់ត្រ់ាាមោនចាំ ូល-ចាំណាយថវកិា 
នដើមបជីាំរញុការាមោនចាំណាយ និងរត្រ់ាចាំណាយឱ្យរត្ឹមរត្ូវ ររសួងនសដឋរិចច និង

ហិរញ្ញ វត្ថុបាននចញរបកាសនលខ្១៩៣៧ សហវ.របរ ចុះនថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីនីត្ិវធិី
ចាំណាយាមរជានទយយបុនររបទន រត្ងរ់បការ២៥ បានផ្ចងថា “បញ្ា ីរ ននយយរបស់រជានទយយររបុនរ
របទនម្គនដូចខាងនរកាម បញ្ា ីនបឡាសរម្គបរ់ត្រ់ានូវទឹររបាររ់ជានទយយបុនររបទនផ្ដលបានទទួល
ពីរ ននយយររសាធារ ៈ ទឹររបារផ់្ដលបានចាំណាយ និងទឹររបារផ់្ដលនៅសល់...”។ 

អាជាា ធរសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញថា អរានាយរោឋ នសាំ ង់ននររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី 
នររូបនីយរមម និងសាំ ង់ពុាំទន់ម្គនបញ្ា ីនបឡាសរម្គប់នធវើការរត្់រាាមោនថវកិាចាំ ូល-
ចាំណាយថវកិារជានទយយបុនររបទនរមមវធិីរបចាំនថៃរបស់ខ្លួនឱ្យ បានរត្ឹមរត្ូវ និងរសបនៅាមនីត្វិធិី
ហិរញ្ញ វត្ថុនៅនឡើយ។ 

អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ងរ់ួរនធវើការផ្ នាាំ
ដល់អរានាយរោឋ នសាំ ងឱ់្យនធវើការរត្់រាាមោនចាំ ូល-ចាំណាយថវកិារបស់ខ្លួននៅរនុងបញ្ា ី
នបឡាឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ នងិចាស់ល្លស់។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះអរានាយរោឋ នសាំ ង ់ ននររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម 
និងសាំ ងសូ់មនធវើការបញ្ា រថ់ាៈ 

១. ឆ្ន ាំ២០១៦ បញ្ា ីនបឡាសថិត្នៅរនុងការចត្ផ់្ចងជារមួរបស់អងាភាពថវកិារនុងអរានាយរោឋ ន
សាំ ង ់ដូនចនះអនុរមមវធិីនីមយួៗពុាំបាននធវើបញ្ា ីនបឡានឡើយ។  

២. ឆ្ន ាំ២០១៧ អនុរមមវធិីនមីយួៗរត្ូវបានបនងាើត្ជាអងាភាពថវកិា ដូចននះបាននរៀបចាំ
បញ្ា ីនបឡាសរម្គបក់ារររបរ់រងរចួនហើយ។  
៣.១.១៧.  ភាពយឺត្ោ៉វរនុងការនរៀបចាំផាូផាងរបាយការ ៍សនរមចទូទត្ថ់វកិាចាំ ូលចាំណាយរបចាំឆ្ន ាំ  

នដើមបជីាំរញុដល់ការនរៀបចាំរបាយការ ៍សនរមចទូទត្ថ់វកិាចាំ ូល-ចាំណាយរបចាំឆ្ន ាំឱ្យ
បានរត្ឹមរត្ូវ និងទនន់ពលនវល្ល ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុបាននចញនូវសារាចរផ្ នាាំនលខ្
០១២ សហវ ចុះនថៃទី២៤ ផ្ខ្តុ្ល្ល ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពកីារបិទបញ្ា ីចាំ ូល-ចាំណាយ និងនធវើរបាយ
ការ ៍បូរសរុបអនុវត្តចាំ ូល-ចាំណាយថវកិាថាន រ់ជាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៦ រត្ង់ចាំ ុចទីII បានផ្ចងថា 
“ចាំនពាះររសួង សាថ បន័រដឋបាលរណាត លរត្ូវផាូផាងត្នួលខ្ចាំ ូល-ចាំណាយថវកិារបស់ខ្លួនជាមយួអរា
នាយរោឋ នរត្នាោរជាត្ិ នាយរោឋ នវនិិនោរ នាយរោឋ នសហរបត្ិបត្តិការ នងិររបរ់រងបាំ ុល
)ចាំណាយវនិិនោរសាធារ ៈនោយហិរញ្ញបបទនរនុងរបនទស( និងមស្តនតីរត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញ វត្ថុឱ្យបាន
រត្ូវោន  នដើមបនីរៀបចាំរបាយការ ៍បូរសរបុអនុវត្តចាំ ូល-ចាំណាយថវកិា នោយម្គនបញ្ចូលត្ួនលខ្
ចាំ ូល-ចាំណាយថវកិារបស់មនទីរជាំនាញនានានរកាមឱ្វាទនៅាមរាជធានី-នខ្ត្ត រចួនផាើមរររសួង
នសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ )អរានាយរោឋ នរត្នាោរជាត្ិ-នាយរោឋ នចាំ ូល-ចាំណាយថវកិា និងអរា
នាយរោឋ នថវកិា-នាយរោឋ នថវកិានយីរមម( ឱ្យបានមុននថៃទី២៨ ផ្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ជារាំហិត្។ 

 អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា៖ 
- រិត្មររត្ឹមនថៃចុះនធវើសវនរមមនថៃទី០៣ ផ្ខ្នមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ នាយរោឋ នផ្ផនការ

នសដឋរិចច និងហិរញ្ញរិចចននររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម នងិសាំ ងន់ៅម្គនភាពយឺត្ោ៉វរនុង



20 

 

ការនរៀបចាំរបាយការ ៍សនរមចទូទត្ថ់វកិាចាំ ូល-ចាំណាយឆ្ន ាំ២០១៦ នដើមបនីធវើការផាូផាងជាមយួ
រត្នាោរជាត្ិ។  

- នៅដាំណាចផ់្ខ្នមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ ររសួងសុខាភបិាលមនិទនប់ានបញ្ចបក់ារនធវើរបាយ
ការ ៍សនរមចទូទត្ថ់វកិាថាន រជ់ាត្ិសរម្គបក់ារររបរ់រងឆ្ន ាំ២០១៦ នៅនឡើយ។ 

- ាមការពិនិត្យនលើរបាយការ ៍សនរមចទូទត្ថ់វកិារបចាំឆ្ន ាំ២០១៦ (នសចរតរីពាង) 
អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា រិត្មរទល់នថៃទី៣១ ផ្ខ្មនីា ឆ្ន ាំ២០១៦ ររសួងពត័្ម៌្គនពុាំទន់
បានបរូសរបុរបាយការ ៍សនរមចទូទត្ថ់វកិានដើមបផីាូផាងជាមយួរត្នាោរជាត្ិ។  

អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ង ់ររសួងសុខាភបិាល 
ររសួងពត័្ម៌្គន រួរនធវើការនរៀបចាំរបាយការ ៍បូរសរបុចាំណាយថវកិារបចាំឆ្ន ាំឱ្យបាននពញនលញ ទន់
នពលនវល្ល និងរសបាមខ្លឹមសារននសារាចរផ្ នាាំខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ៖ 
- ររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ងសូ់មនធវើការបញ្ា រថ់ា នោយររសួង 

អនុវត្តថវកិារមមវធិីនពញនលញ ាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៥ នហើយររសួងរត្ូវបូរសរុបរបាយការ ៍សនរមច
ទូទត្រ់បស់ថាន ររ់ណាត ល និងមនទីរនរៀបចាំផ្ដដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់ និងសុរនិោដីរាជធានី នខ្ត្ត
ទាំង ២៥ ការទូទត្ថ់វកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ រឺទូទត្រ់ហូត្ដល់រត្ីម្គសទី១ឆ្ន ាំ២០១៧។ បចចុបបននររសួងបាន
នរៀបចាំរបាយការ ៍សនរមចទូទត្ថ់វកិាចាំ ូល ចាំណាយ ឆ្ន ាំ២០១៦ រចួនហើយ។ 

- ររសួងសុខាភបិាលសូមទទលួយរររ ីននះ នងិសូមនធវើការបររសាយថា ជានរៀង
រាល់ចុងផ្ខ្រុមភៈ ររសួងសុខាភបិាលបាននរៀបចាំរពាងរបាយការ ៍បូរសរបុចាំ ូល-ចាំណាយ ោរ់
ជូននៅរត្នាោរជាត្ិ នដើមបនីធវើការផាូផាង ផ្ត្រត្ូវរងច់ាំរត្នាោរជាត្ិនធវើការបូរសរបុជរមះអា ត្តិទាំង
អស់នទើបនធវើការផាូផាងបាន ចាំនពាះចាំ ូលរដូ៏នចនះផ្ដរ  មនិថានៅរដឋបាលរណាត ល ឬាមមនទីរសុខា
ភបិាលរាជធាន-ីនខ្ត្តននាះនទ។ នរកាយពីទទួលបានអនុសាសនន៍នះ ររសួងនឹងផ្ នាាំមស្តនតីជាំនាញឱ្យ
នរៀបចាំរបាយការ ៍បូរសរុបចាំ ូល-ចាំណាយរបចាំឆ្ន ាំរបស់ររសួងឱ្យបានរចួរាល់ជាមុន រឯី
របាយការ ៍ផាូផាងជាមួយរត្នាោរជាត្ិនរៀបចាំាមភាពជារផ់្សតង។ 

- ររសួងពត័្ម៌្គនបាននរៀបចាំរបាយការ ៍សនរមចទូទត្រ់ចួរាល់ ប៉ុផ្នតរត្ូវផាូផាងជាមយួ
រត្នាោរជាត្ិនដើមបបីិទបញ្ា ីផ្ដលជានហតុ្នធវើឱ្យម្គនការយឺត្ោ៉វ។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលខឺាងនលើ  អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនងឹាមោនររ ីននះជាបនតនទៀត្។ 
៣.១.១៨.  ភាពយឺត្ោ៉វរនុងការបតូរសាល រនលខ្រថយនត  

នដើមបរីរបរ់រងរទពយសមបត្តិរដឋរបរបនោយរបសិទធភាព រាល់ោនយនតរបស់រដឋទាំងអស់ 
រត្ូវផ្ត្ម្គនសាល រនលខ្សម្គា ល់ផ្ដលជារមមសិទធិរបស់រដឋ។ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា បញ្ា ី
សារនពើភ ឌ របស់ររឹះសាថ នអងារ  ចុះនថៃទី០១ ផ្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្គនរថយនតចាំននួ១១នររឿង ផ្ដល 
ម្គនទាំហាំតូ្ចធាំ ម៉្គរចាំរះុ នងិម្គនឆ្ន ាំផលិត្ចបព់ីឆ្ន ាំ១៩៩៧ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០១២ សុទធផ្ត្ពារស់ាល រ
នលខ្រមមសិទធិឯរជនទាំងអស់ នោយពុាំទនប់ានបតូរសាល រនលខ្ទាំងននាះ មរជាសាល រនលខ្សម្គា ល់រមម
សិទធិរដឋនៅនឡើយ។  
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រាត ននះ អាចនាាំឱ្យការររបរ់រងរទពយសមបត្តិរដឋម្គនភាពធូររលុង  និងអាចបាត្់បង់
រទពយសមបត្តិរដឋនោយរបការណាមួយ ដូនចនះ ររឹះសាថ នអងាររត្ូវរួសរាន់នរៀបចាំបតូ រសាល រនលខ្រថយនត
ខាងនលើ ឱ្យនៅជាសាល រនលខ្សម្គា ល់រមមសិទធិរបស់រដឋ នដើមបបីនងាើនរបសិទធភាពននការររបរ់រងរទពយ
សមបត្តិរដឋ។ 

ចាំនពាះររ ីននះ ររឹះសាថ ន បាននិងរាំពុងនរៀបចាំផ្បបបទនផទររមមសិទធិរថយនតទាំង១១
នររឿងននះរចួនហើយ ាមរយៈលិខ្ិត្នលខ្ ០៣១រសអ ចុះនថៃទ០ី៣ ផ្ខ្នមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់
ររឹះសាថ នអងារ។ 
៣.១.១៩.   បាំ ុលនរើននឡើងនោយមនិម្គនវធិានការត្ងឹទរ 

បទបញ្ា នលខ្០៤បប ចុះនថៃទី១៥ ផ្ខ្វចិេិកា ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពីការពរងឹងការររប់ររង
ចាំ ូលមនិផ្មនសារនពើពនធ រត្ងច់ាំ ុច១៤ ផ្ចងថា “ ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ រត្ូវោរន់ចញវធិានការ
ជាមយួររសួង សាថ បន័សាម ីនិងររសួង សាថ បន័ពារព់ន័ធ នដើមបអីនុវត្តការត្ឹងទរបាំ ុលផ្ដលផ្ផនរឯរជន 
ឬររុមហុ៊ននានាជាំពាររ់ដឋ ដូចជា បញ្ឈបក់ារអនុញ្ញ ត្នាាំចូល-នាាំនចញ បងាររ នធីនាោរ បញ្ឈប់
អាជាា ប ័ណ   និងរនុងររ ីការអនុវត្តត្ឹងទរបាំ ុលននះមនិម្គនរបសិទធភាព ររសួង សាថ បន័សាមរីត្ូវ
នរៀបចាំសាំ ុាំ នរឿងបតឹងនៅតុ្ល្លការ”។ 

ាមការពិនិត្យារាងាមោនបាំ ុលរត្ូវទររបចាំឆ្ន ាំ និងរបាយការ ៍ចាំ ូលរបចាំឆ្ន ាំ 
២០១៥ និង២០១៦របស់អរានាយរោឋ នព័ត្៌ម្គន និងនសាត្ទសសន៍ និងអរានាយរោឋ ន    
ទូរទសសនជ៍ាត្ ិ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា ររសួងពត័្ម៌្គននៅម្គនបាំ ុលផ្ដលមនិទន់
បានទរ ដូចខាងនរកាម៖ 

- អរានាយរោឋ នពត័្ម៌្គន នងិនសាត្ទសសនន៍ៅម្គនបាំ ុលរត្ូវទររិត្រត្ឹមនថៃទី៣០ 
ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្គនទឹររបារស់របុចាំនួន ៣០៧ ៥០០ ០០០ នរៀល 

- អរានាយរោឋ នទូរទសសនជ៍ាត្ិនៅម្គនបាំ ុលរត្ូវទររិត្រត្ឹមនថៃទី៣០ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ម្គនទឹររបារស់របុចាំនួន ១២៨ ៧២៤ ០០០នរៀល (៣២ ១៨១ ដុល្លល រអានមររិ)។ 
អារស័យនហតុ្ននះ ររសួងពត័្ម៌្គនរួរចត្វ់ធិានការឱ្យបានមុងឺម៉្គត្ទ់របាំ ុលពីនសវា

នសាត្ទសសនផ៍្ដលបណាត សាថ នីយវ៍ទិយុទូរទសសន៍ទាំងអស់មិនទនប់ានបង់ឱ្យចូលខ្លួនមរបង់ឱ្យបាន 
នទៀងទត្ ់ និងទនន់ពលនវល្ល។ 

ចាំនពាះររ ីននះ ររសួងពត័្ម៌្គនបានបញ្ា រថ់ា ររសួងពត័្ម៌្គននចញលិខ្ិត្នររើនរ ាំលឹរ 
ដល់អត្ិថជិនទាំងអស់ឱ្យអនុវត្តបងន់ថលនសវានសាត្ទសសនជ៍ាបនតបនាទ ប ់ នហើយររសួងរប៏ាននចញនូវ
លិខ្ិត្ទរបាំ ុលពីអត្ថិិជនជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំផងផ្ដរ។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលខឺាងនលើ  អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនងឹាមោនររ ីននះជាបនតនទៀត្។ 
 

 ៣.២.ការររប់ររងថវកិារែឋបាលថាន រ់លរកាម្ជាត ិ

   ៣.២.១.  ការរបមលូពនធរបថាបរ់ា 
នដើមបឱី្យការរបមូលពនធរបថាប់រានលើអចលនរទពយម្គនភាពសុររឹត្យ ត្រមូវឱ្យម្គច ស់

អចលនរទព ្ បាំនពញ នងិផតល់ពត័្ម៌្គនឱ្យបានរត្មឹរត្ូវ នងិនពញនលញជូនរដឋបាលសារនពើពនធ ដូចជា 
ដីកាបញ្ាូ នរបស់មនទីរនរៀបចាំផ្ដនដ ីនររបូនីយរមម សាំ ង ់និងសុរនិោដី ពត័្ម៌្គនរាលដី វញិ្ញ បនបរ័ត្
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សម្គា ល់ម្គច ស់អចលនរទពយ ឯរសារបញ្ា រអ់ត្តសញ្ញ  អនរនផទរសិទធិ នងិអនរទទួលសិទធិ លទធផលសតី
ពីការចុះរត្ួត្ពនិិត្យទីាាំង រាំនូសបលងទ់ីាាំង និងលិខ្ិត្របកាសពនធរបថាបរ់ានលើការនផទរសិទធិកានក់ាប ់
អចលនរទពយ។ ប៉ុផ្នត ាមការពិនិត្យសាំ ុាំ ឯរសាររបថាបរ់ានលើអចលនរទពយចាំននួ៤៧៦ រនុងផ្ខ្ 
មររា នងិផ្ខ្ធនូ សរម្គបក់ារយិបរនិចេទ២០១៦ របស់សាខាពនធោរនខ្ត្តមយួ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ 
សនងាត្ន ើញថា សាខាពនធោរនខ្ត្តមនិម្គនពត័្ម៌្គនផ្ដលជាមូលោឋ នសរម្គបន់ធវើការរ នាពនធ 
របថាបរ់ាននះឱ្យបានររបរ់ជងុនរជាយនៅនឡើយនទ  ដូចជា មនិបានបញ្ា រអ់ាំពីអាយុកាលសាំ ង ់
របូថត្ទីាាំង និងការរាំ ត្រ់បនភទអចលនរទពយ។  

ការមនិបានបាំនពញ និងផតល់ពត័្ម៌្គនឱ្យបានរត្មឹរត្ូវ និងនពញនលញចាំនពាះការបងព់នធ
របថាបរ់ានលើអចលនរទពយនាាំឱ្យម្គនការលាំបាររនុងការរ នារបារព់នធឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។ ររសួង
នសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុរួរផ្ នាាំអងាភាពពនធោរឱ្យពរងងឹការរត្ួត្ពិនិត្យភាពរត្មឹរត្ូវ និងររបរ់ោន់
ននឯរសារោាំរទ នដើមបធីានាភាពរត្ឹមរត្ូវននការរបមូលពនធរបថាបរ់ា។ 

នឆលើយត្បនឹងបញ្ហ ននះ ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុសូមឯរភាព និងសូមបាំភលបឺផ្នថមថា 
ររ ីការោរលិ់ខ្ិត្របកាសពនធរបថាបរ់ានលើការនផទររមមសិទធិ ឬសិទធិកានក់ាបអ់ចលនរទពយផ្ដល
បាំនពញពត័្ម៌្គនមយួចាំននួនោយអនរជាបព់នធនៅមនិទនប់ាននពញនលញ ដូចជាមនិបានបញ្ា រអ់ាំពី
អាយុកាលសាំ ង ់ របូថត្ទាីាំង និងការរាំ ត្រ់បនភទអចលនរទពយ។ បចចុបបននអរានាយរោឋ នពនធ
ោរបានោរឱ់្យនរបើរបាស់របពន័ធររបរ់រងរបមូលពនធរបថាបរ់ានលើការនផទររមមសិទធិ ឬសិទធិកានក់ាប់
អចលនរទពយ នោយម្គនការរ នារបារព់នធនោយសវ័យរបវត្តិផ្ផែរនលើរាំនូសបងាហ ញទីាាំងអចលន
រទពយផ្ដលម្គនការបញ្ា រជ់ាផលូវការពីរដឋបាលសុរនិោដី។ បផ្នថមពីននះនទៀត្ អរានាយរោឋ នពនធោរ
បាននិងរាំពុងសហការជាមយួអាជាា ធរមូលោឋ ន នងិរដឋបាលសុរនិោដី រនុងនោលបាំ ងពរងងឹការ
របមូលពនធរបថាបរ់ាឱ្យកានផ់្ត្ម្គនរបសិទធភាពមយួររមតិ្នទៀត្ ជាពិនសសការរបមូលពនធរបថាប់
រានលើអចលនរទពយ ផ្ដលពុាំទនប់ានចុះបញ្ា ី។ 

អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិបានន ើញការបាំភលនឺនះ។ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនងឹបនតាមោនការ
អនុវត្តផ្រលមែរននះ។ 

   ៣.២.២. ការនចញវញិ្ញ បនបរ័ត្បញ្ា រអ់នាមយ័ពុាំទនអ់ស់លទធភាព 
របកាសនលខ្ ៣០៨ អ.ប.ស/ផ.ព.ស ចុះនថៃទី២៦ ផ្ខ្សីហា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សតីពីការនរៀបចាំ 

និងការរបរពឹត្តនៅរបស់មនទីរសុខាភបិាលនខ្ត្ត-ររុង រត្ងរ់បការ ១៧ បានរាំ ត្ថ់ា ការោិល័យ
ររបរ់រងឱ្សថ និងសុវត្ថិភាពចាំ ីអាហារទទួលបនទុរនរៀបចាំផ្ផនការ អនុវត្តនោលននោបាយជាត្ិ 
និងពិនិត្យផ្បបបទសតីពីការងារររបរ់រងឱ្សថ ចាំ ីអាហារ បរកិាខ រនពទយ និងនររឿងសាំអាង និងលិខ្ិត្
នលខ្ ០៦៥២ អសប/ឱ្អបស ចុះនថៃទី១៧ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពីការនផទរសិទធិជូនមនទីរសុខាភបិាលរាជ
ធានី-នខ្ត្ត រនុងការផតល់វញិ្ញ បនបរត្បញ្ា រន់លើអនាមយ័ និងការផតល់សាល រសញ្ញ  (Logo) ជូនដល់
នភាជនីយោឋ ន និងអាហារោឋ នររបរ់បនភទ ផ្ដលសថិត្រនុងផ្ដនសមត្ថរិចចននរាជធានី-នខ្ត្តរបស់ខ្លួន”។ 

ាមរយៈរបាយការ ៍បូរសរបុអនាមយ័ចាំ ីអាហារាមនភាជនីយោឋ ន និងអាហារោឋ ន
ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់មនទីរសុខាភបិាលនខ្ត្តចាំននួ៤នខ្ត្ត ន ើញថា ពុាំទនម់្គនវញិ្ញ បនបរត្បញ្ា រអ់នាមយ័
នៅនឡើយ រនុងននាះ នខ្ត្តនសៀមរាបម្គនចាំនួន១៣៥ទីាាំង នខ្ត្តបនាទ យម្គនជយ័ ររបទ់ាីាំងទាំងអស់
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ផ្ដលសថិត្ិអាជីវរមមោឋ នមនិរត្ូវបានមនទីររសងន់ឡើយ នខ្ត្តរត្នរិរមី្គនចាំនួន៣៤ទីាាំង និងនខ្ត្តឧត្ដរ
ម្គនជយ័ម្គនចាំនួន៤២ទីាាំង។ 

នោយសារការមនិពិនិត្យ និងបញ្ា រន់លើអនាមយ័ចាំ ីអាហារនៅាមនភាជនីយោឋ ន 
និងអាហារោឋ ន នាាំឱ្យចាំ ីអាហារអាចពុាំម្គនអនាមយ័ររបរ់ោនន់ធវើឱ្យនរើត្ម្គនជាំងឺបះ៉ពាល់ដល់សុខ្
ភាពរបជាពលរដឋ និងនភាៀវនទសចរ ៍។ 

 អារស័យនហតុ្ននះ រដឋបាលនខ្ត្ត រត្ូវជាំរញុមនទីរសុខាភបិាល និងសមត្ថរិចចពារព់ន័ធឱ្យ
ម្គនរិចចសហការជាមយួម្គច ស់នភាជនីយោឋ ន និងអាហារោឋ ន នដើមបទីទួលបានការរត្ួត្ពនិិត្យអនាមយ័ 
ចាំ ី រពមទាំងទទួលបានចាំ ូលថវកិារដឋផងផ្ដរ។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ រដឋបាលនខ្ត្តខ្លះបានយល់រសប នហើយសនាថានងឹ
ផ្ នាាំមនទីរសុខាភបិាលឱ្យអនុវត្តាមរបកាសផ្ នាាំ។ រឯីរដឋបាលនខ្ត្តខ្លះនទៀត្ថា មរពីខ្វះរិចច
សហការោន រវាងមនទីរសុខាភបិាល និងមនទរីនទសចរ ៍។ មនទីរសុខាភបិាលបានពនយល់ថា មុននពល
ផដល់អាជាា ប ័ណ នទសចរ ៍ជូនម្គច ស់នភាជនីយោឋ ន និងអាហារោឋ ន មនទរីនទសចរ ៍រួរត្រមូវឱ្យម្គន
ភាា បវ់ញិ្ញ បនបរត្បញ្ា រអ់នាមយ័ផងផ្ដរ នរពាះមនទីរនទសចរ ៍ម្គនសិទធិនធវើអធិការរិចច និងនធវើចាំណាត្់
ថាន រអ់នុនល្លមាមបទោឋ នសតងោ់រនទសចរ ៍នៅអាហារោឋ ន និងនភាជនីយោឋ ននទសចរ ៍ នហើយ
ភារនរចើនននអាជីវររមនិមរនធវើាមការផ្ នាាំនទ នោយរបាបម់រររុមការងារថា ម្គនចាបអ់នុញ្ញ ត្ពី
មនទីរនទសចរ ៍រចួនហើយ នភាជនីយោឋ នរបស់ោត្ម់្គនអនាមយ័លែ និងម្គននភាៀវចូលនរចើននហើយ 
ដូនចនះនហើយមនិចាំបាចយ់រវញិ្ញ បនបរត្បញ្ា រអ់នាមយ័ចាំ ីអាហារពីមនទីរសុខាភបិាលនធវើអវីនទៀត្នទ។ 
៣.២.៣. ការរបមលូចាំ ូលពកីារនចញលិខ្តិ្អនុញ្ញ ត្ឱ្យនធវើអាជវីរមមោនោឋ នជសួជុលពុាំទន់

អស់លទធភាព 
អនុររឹត្យនលខ្ ១៨០ អនររ.បរ ចុះនថៃទី០៣ ផ្ខ្វចិេិកា ឆ្ន ាំ២០០៨ សដីពីការររបរ់រងោន

ោឋ នជួសជុល នងិោនោឋ នផ្រនចន ត្នមលើងោនយនដ រត្ងរ់បការ៦ បានរាំ ត្នូ់វទាំហាំោនោឋ នអត្បិរម្គ
រត្ឹម២៥០ផ្មរ៉ត្កានរ ៉ រត្ូវម្គនការអនុញ្ញ ត្ឱ្យនធវើអាជីវរមមោនោឋ នជួសជុល នងិផ្រនចន ត្នមលើងោន
យនតពមីនទីរសាធារ ការ និងដឹរជញ្ាូ ននខ្ត្ត ររុង។ 

ាមរយៈរបាយការ ៍ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ការោិល័យររប់ររងោនោឋ ន ននមនទីរ  
សាធារ ការ និងដឹរជញ្ាូ នចាំនួន៦នខ្ត្តន ើញថា ម្គនោនោឋ នមយួចាំនួនមនិទនប់ានរបមូល
ចាំ ូលពីការផដល់លិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្ឱ្យនធវើអាជីវរមមនៅនឡើយ រនុងននាះ ៖ 

នខ្ត្តនសៀមរាបម្គនចាំនួន ១៤ទីាាំង នខ្ត្តរពះសីហនុម្គនចាំនួន៣០ទីាាំងពុាំបានសុាំបនត
សុពលភាព នខ្ត្តបនាទ យម្គនជយ័ម្គនចាំនួន៣១ទីាាំង នខ្ត្តរត្នរិរមី្គនចាំនួន៤៤ទីាាំង នខ្ត្តឧត្ដរម្គន
ជយ័ម្គនចាំននួ៤២ទីាាំង នខ្ត្តសាវ យនរៀងម្គនចាំនួន២៩ទីាាំង។ 

នោយសារការខ្វះវធិានការពីមនទីរសាធារ ការ និងដឹរជញ្ាូ ន និងខ្វះរិចចសហការពី
ម្គច ស់ោនោឋ ន នាាំឱ្យការរបមូលចាំ ូលពីការផដល់លិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជីវរមមពុាំទនអ់ស់លទធភាព ។  

អារស័យនហតុ្ននះ រដឋបាលនខ្ត្ត រត្ូវជាំរញុមនទីរសាធារ ការ និងដឹរជញ្ាូ នឱ្យសហការ
ជាមយួម្គច ស់ោនោឋ នទាំងននាះ នដើមបរីបមូលចាំ ូលពីការនចញលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្នធវើអាជីវរមមោនោឋ ន។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ រដឋបាលនខ្ត្តមួយចាំនួនបានបាំភលថឺា នឹងជាំរុញឱ្យមនទីរ
សាធារ ការ និងដឹរជញ្ាូ ននខ្ត្តអនុវត្តាមអនុររឹត្យខាងនលើ។ រឯីរដឋបាលនខ្ត្តមយួចាំនួននទៀត្ថា 
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ភាពអសរមមនលើននះ នោយសារោនោឋ នខ្លះនទើបនឹងរនរើត្ថមី ខ្លះនទៀត្ពុាំម្គនវសិវររជាំនាញរត្ឹមរត្ូវ 
នទើបមនទីរមនិនចញលិខ្ិត្អនុញ្ញ ត្ជូន ប៉ុផ្នតនទះជាោ៉ងននះរដរីដឋបាលនខ្ត្តរប៏ានសនាថា នឹងជាំរញុ
ការចុះបញ្ា ីននះនៅផ្ខ្បនតបនាទ ប។់ 

ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងពិនិត្យាមោនការអនុវត្តការងារននះបនត
នទៀត្។ 
៣.២.៤. ការអនុវត្តរចិចលទធរមម នងិការរបរល់ទទលួចុងឆ្ន ាំរបស់រាជធាន ីនខ្ត្ត  

ររសួងនសដឋរិចច និងហិញ្ញ វត្ថុបាននចញសារាចរផ្ នាាំសតីពីការអនុវត្តរិចចលទធរមម  
សាធារ ៈ នោយបានបញ្ា រថ់ា សាថ បន័អនុវត្តលទធរមមរត្ូវអនុវត្តឱ្យបានមុងឺម៉្គត្ ់និងនទៀងទត្ា់ម
វធិីសាស្តសត និងនពលនវល្លននដាំណារក់ាលនមីយួៗននរចិចលទធរមម ដូចម្គនផ្ចងរនុងផ្ផនការលទធរមម
ផ្ដលបានអនុមត័្នោយររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ឬមនទីរនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុរាជធាន ី នខ្ត្ត
)ចាំនពាះរដឋបាលររុង រសុរ ខ្ ឌ ( នោយរត្ូវនជៀសវាងោចខ់ាត្រាល់ការអូសបនាល យនពលនវល្ល រនុង
នោលបាំ ងនរចនវះពីការអនុវត្តវធិសីាស្តសតលទធរមមនដញនថលសាធារ ៈនពញនលញ នោយនសនើសុាំកាត្់
បនថយរយៈនពលផសពវផាយនសចរតីជូនដាំ ឹងសតីពីការនដញនថល ឬនសនើសុាំអនុវត្តវធិីសាស្តសតលទធរមមនោយ 
ផ្ទបរនោយចុះរិចចសនាផ្កទ ល់ជាមយួររុមហុ៊ន ឬជាមយួអងាភាពជាំនាញននសាថ បន័រដឋណាមយួ។ 

ាមការនធវើសវនរមម អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិពិនិត្យន ើញថា រនរម្គងចាំណាយជួសជុល
នហោឋ រចនាសមពន័ធរបស់រាជធានី នខ្ត្តចាំននួ០៦ បានអនុវត្តវធិីសាស្តសតលទធរមមចរចនថលជាមយួអងាភាព
រដឋ នោយការចុះរិចចសនាអនុវត្តការងារវញិនធវើនៅនថៃទី៣០ផ្ខ្ធនូឆ្ន ាំ២០១៦ នហើយការរបរល់ទទួល
បញ្ចបក់ារងារ១០០%វញិរន៏ធវើនៅនថៃដផ្ដល។ 

ររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុសូមបាំភលថឺា រនរម្គងចាំណាយជួសជុលនហោឋ រចនាសមពន័ធ 
របស់រាជធានីនខ្ត្តចាំនួន០៦ផ្ដលទទួលបានឥ ទនបផ្នថមពីថវកិាអត្ិនររចុងឆ្ន ាំបាននសនើសុាំអនុវត្តវធិី
សាស្តសតលទធរមមនោយផ្ឡរ “ការចរចនថលជាមយួអងាភាពជាំនាញរបស់រដឋ”។ អងាភាពជាំនាញរបស់រដឋ
បានចបន់ផតើមអនុវត្តការងារបនាទ បព់ីទទួលបានថវកិាបុនររបទន នងិនោលការ ៍អនុញ្ញ ត្ឱ្យអនុវត្តវធិី
សាស្តសតលទធរមមនោយផ្ឡរពីររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុរចួនទើបអនុវត្តនតី្ិវធិីលទធរមមសាធារ ៈជា
បនតបនាទ ប។់ ររសួងនសដឋរចិច និងហិរញ្ញ វត្ថុបាននចញរបកាសនលខ្៨៦៤ សហវ.របរចុះនថៃទ១ី៣ផ្ខ្
ររាោឆ្ន ាំ២០១៦នោយអនុញ្ញ ត្ឱ្យរាជធាន-ីនខ្ត្តអាចនោងសមតុ្លយថវកិាអត្ិនររនៅឆ្ន ាំបនាទ ប។់ 

ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងាមោននមើលនូវវឌ្ឍនភាពបនតនទៀត្។  
៣.២.៥. ការពុាំបាននរៀបចាំរបាយការ ៍សមទិធរមមរបចាំឆម្គស នងិរបចាំឆ្ន ាំ 

របកាសនលខ្ ១៩១១ សហវ.របរ ចុះនថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ សដីពីការោរឱ់្យអនុវត្ត
នោលការ ៍ផ្ នាាំសដីពនីីត្វិធិីអនុវត្តថវកិារមមវធិ ី រត្ងច់ាំ ុច V បានរាំ ត្ថ់ា របាយការ ៍សមទិធ
រមមទាំងអស់រត្ូវនរៀបចាំ និងនផាើមរររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ )នាយរោឋ នថវកិានយីរមមននអរានាយរ 
ោឋ នថវកិា( ាមការយិបរនិចេទ ដូចខាងនរកាម៖ 

- របាយការ ៍សមទិធរមមរបចាំឆម្គស រត្ូវនផាើជូនមរររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ
ោ៉ងយូរបាំផុត្ ១៥នថៃ បនាទ បព់ីបញ្ចបន់នឆម្គសនីមយួៗ 

- របាយការ ៍សមទិធរមមរបចាំឆ្ន ាំ រត្ូវនផាើជូនមរររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ ោ៉ងយូរ 
រត្ឹមនថៃទ១ី៥ ផ្ខ្មររា ននឆ្ន ាំបនាទ ប។់ 
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ាមរយៈការចុះសវនរមម អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា អងាភាពថវកិាននមនទីរ
ជាំនាញមួយចាំនួនរនុងនខ្ត្តចាំនួន៦ ពុាំបាននរៀបចាំរបាយការ ៍សមទិធរមមរបចាំឆម្គស និងរបចាំឆ្ន ាំ
នឡើយ រនុងននាះ៖ 

១. នខ្ត្តនសៀមរាបម្គនចាំនួន ៣ មនទីររមឺនទីរការងារ និងប តុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
មនទីរសាធារ ការ និងដរឹជញ្ាូ ន នងិមនទីរសងាមរិចច អត្ីត្យុទធជន នងិយុវ
នីត្សិមបទ 

២. នខ្ត្តរពះសីហនុម្គន ៧ មនទីរ រឺមនទីរធនធានទរឹ នងិឧតុ្នយិម មនទីរអភវិឌ្ឍន៍
ជនបទ មនទីរការងារ  និងប តុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ មនទីរនទសចរ ៍  មនទីរសុខាភបិាល 
មនទីរសាធារ ការ នងិដឹរជញ្ាូ ន មនទីររសិរមម រកុាខ របម្គញ់ និងននសាទ 

៣. នខ្ត្តបាត្ដ់ាំបងម្គនចាំនួន៩មនទីររឺ  មនទីរការងារ និងប តុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
មនទីរពា ិជារមម មនទីរនទសចរ ៍ មនទីរធនធានទរឹ នងិឧតុ្និយម មនទីរបរសិាថ ន 
មនទីរសុខាភបិាល មនទីរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ មនទីរសងាមរិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវ
នីត្ិសមបទ មនទីររិចចការនារ ី

៤. នខ្ត្តរត្នរិរមី្គនចាំនួន៤មនទីរ រឺមនទីរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ មនទរីសាធារ ការ និង
ដឹរជញ្ាូ ន មនទីរសុខាភបិាល មនទីរសងាមរចិច អត្តី្យុទធជន និងយុវនីត្ិសមបទ 

៥. នខ្ត្តឧត្តរម្គនជ័យម្គនចាំនួន២មនទីរ រឺមនទីររិចចការនារ ី និងមនទីរធនធានទឹរ 
និងឧតុ្នយិម 

៦. នខ្ត្តសាវ យនរៀងម្គនចាំននួ ៥មនទីរ រឺ មនទីរធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម មនទីរ
ការងារ និងប តុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ មនទីររសិរមម រកុាខ របម្គញ់ និងននសាទ 
មនទីរសាធារ ការ នងិដឹរជញ្ាូ ន មនទីរនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

នោយសារការពុាំបាននរៀបចាំរបាយការ ៍សមទិធរមមរបចាំឆម្គស និងរបចាំឆ្ន ាំ នាាំឱ្យពុាំ
ម្គនសរខីរមមរនុងការវាស់ផ្វងនូវរបសិទធផលននការអនុវត្តថវកិាាមរមមវធិ។ី 

អារស័យនហតុ្ននះ រដឋបាលនខ្ត្តរត្ូវជាំរញុមនទីរជាំនាញទាំងននាះអនុវត្តឱ្យបានសមរសប
ាមរបកាសផ្ នាាំខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ រដឋបាលនខ្ត្តមយួចាំននួបានឯរភាព និងជាំរញុការអនុវត្ត
ការងារននះ។ រឯីរដឋបាលនខ្ត្តខ្លះនទៀត្បាំភលថឺា មនទីរមយួចាំនួនបាននរៀបចាំរចួនហើយ ខ្លះនទៀត្ពុាំទន់
ទទួលបានរាំររូបាយកា ៍។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនឹងាមោនការអនុវត្តការងារននះបនតនទៀត្។  
៣.២.៦. រងវះខាត្រនុងការនរៀបចាំារាងនរបៀបនធៀបរទពយសមបត្តរិដឋនរើននឡើង ថយចុះ 

រាជរោឋ ភបិាលរមពុជាបាននចញសារាចរផ្ នាាំនលខ្០៧ សរ ចុះនថៃ៣០ ផ្ខ្មថុិនា ឆ្ន ាំ
២០១៤ សតីពីការនរៀបចាំបញ្ា ីសារនពើភ ឌ រទពយសមបត្តិរដឋ រត្ងទ់រមងទ់ី២ បានផ្ចងថា ារាងនរើន
នឡើង និងថយចុះនូវរទពយសមបត្តិរដឋ ផ្ដលរត្ូវនធវើនឡើងរនុងឆ្ន ាំនីមយួៗរនុងចននាល ះ  រយៈនពល០៥ (របាាំ) 
ឆ្ន ាំ ននឆ្ន ាំនោល។ អាជាា ធរកានក់ាបរ់ទពយសមបត្តិរដឋរត្ូវនធវើារាងនរបៀបនធៀបននការនរើននឡើង ឬថយ
ចុះរទពយសមបត្តិរដឋរនុងឆ្ន ាំនីមយួៗ នោយអនុនល្លមាមផ្បបបទ នីត្ិវធិី និងទរមងរ់ាំររូបស់ររសួង
នសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
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ាមរយៈការចុះនធវើសវនរមមរនុងអាំឡុងនពលចបព់ីផ្ខ្មនីា ដល់ចុងឆ្ន ាំ២០១៧ នៅនខ្ត្ត
បាត្ដ់ាំបង នកាះរុង និងនខ្ត្តរាំពងធ់ាំ ន ើញថា សាល្លនខ្ត្ត និងមនទីរជាំនាញមយួចាំនួនរនុងនខ្ត្តនៅមនិ
ទនប់ាននរៀចាំារាងនរបៀបនធៀបននការនរើននឡើង ឬថយចុះរទពយសមបត្តិរដឋឆ្ន ាំ២០១៦ នៅនឡើយ រនុង
ននាះនខ្ត្តបាត្ដ់ាំបងម្គនចាំនួន១៤ារាង នខ្ត្តនកាះរុងម្គនចាំនួន១០ារាង និងនខ្ត្តរាំពងធ់ាំម្គនចាំនួន
០៧ារាង។ 

នោយសារការមនិបាននរៀបចាំារាងនរបៀបនធៀបរទពយសមបត្តិរដឋនរើននឡើងថយចុះរបចាំ
ឆ្ន ាំននះ នាាំឱ្យការររបរ់រងរទពយសមបត្តរិដឋមនិបានលែ និងអាចបាត្ប់ងជ់ាយថានហតុ្។ ដូចននះ 
សាល្លនខ្ត្ត នងិមនទីរផ្ដលពុាំទនប់ាននរៀបចាំារាងនរបៀបនធៀបរទពយសមបត្តិរដឋនរើននឡើង ថយចុះ រួរ
ខ្ិត្ខ្ាំរសួរានន់រៀបចាំារាងខាងនលើឱ្យបានឆ្ប។់ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ សាល្លនខ្ត្តមយួចាំនួនបានទទួលយរអនុសាសនស៍វនរមម 
និងមយួចាំនួននទៀត្បញ្ា រថ់ា នរកាយពីការនធវើសវនរមម អងាភាពមយួចាំនួនបាននរៀបចាំារាងនរបៀប
នធៀបរទពយសមបត្តិរដឋនរើននឡើងថយចុះរបស់ខ្លួនរចួនហើយ នៅសល់មយួចាំនួននធវើមនិទនរ់ចួនៅនឡើយ។ 

ផ្ផែរាមការបាំភលនឺនះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិនងឹនធវើការាមោនការអនុវត្តអនុសាសន៍
ននះបនតនទៀត្។ 
៣.២.៧. ភាពយឺត្ោ៉វរនុងការនធវើបលងរ់មមសិទធនិលើរទពយសមបត្តរិដឋ 

ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុបាននចញលិខ្ិត្នលខ្ ៣៨៤៤ សហវ.ទរ ចុះ នថៃទី១៨ 
ផ្ខ្ររាោ ឆ្ន ាំ២០០៧  សតីពីការរ ាំលឹរការនធវើបលងរ់មមសិទធ ិ ផ្ដលសថិត្នៅនរកាមការររបរ់រងរបស់បណាត
ររសួង សាថ បន័ និងនខ្ត្ត ររងុ នោយនធវើការនររើនរ ាំលឹរដល់ររបរ់រសួង សាថ បន័  រដឋនលខាធិការោឋ ន 
រពមទាំងបណាត មនទីរ និងសាល្លនខ្ត្ត ររុងទាំងអស់រត្ូវនរៀបចាំនធវើបលងរ់មមសិទធិនលើរទពយសមបត្តិរដឋផ្ដល
ខ្លួនរាំពុងកានក់ាបឱ់្យបានឆ្បរ់ហ័ស នោយរមួសហការជាមយួមនទីរនរៀបចាំផ្ដនដ ី នររបូនីយរមម 
សាំ ង ់និងសុរនិោដី ររបន់ខ្ត្តររុងទាំងអស់។ 

ាមរយៈការនធវើនត្សតសវនរមមនៅនខ្ត្តចាំនួន១៣ ន ើញថា ដីធលី ផ្ដលសថិត្នរកាមការ
ររបរ់រងរបស់សាល្លនខ្ត្ត នងិមនទីរជាំនាញមយួចាំននួ ពុាំទនម់្គនបលងរ់មមសិទធិនៅនឡើយ។  

នោយសារការយឺត្ោ៉វរនុងការនធវើបលងរ់មមសិទធិនលើដីធលីរបស់រដឋ និងការររបរ់រងដីរដឋមនិ
បានលែ បណាដ លឱ្យនរើត្ម្គនអាំនពើរ ាំនល្លភបាំពានពីមជឈោឋ នខាងនរៅ និងឈ្លនដល់ការបាត្ប់ងរ់ទពយ
សមបត្ិតរដឋជាយថានហតុ្។ 

នហតុ្ដូចននះ សាល្លនខ្ត្ត និងមនទីរជុាំវញិនខ្ត្តផ្ដលជាអាជាា ធរកានក់ាបរ់ទពយសមបត្តិរដឋ
រត្ូវរសួរានន់រៀបចាំនធវើបលងរ់មមសិទធិឱ្យបានឆ្បរ់ហ័ស។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ សាល្លនខ្ត្តមយួចាំនួនបានបញ្ា រថ់ា ដីធលីមយួចាំនួនបាន
ទទួលបលងរ់មមសិទធិរចួនហើយនរកាយពីការចុះនធវើសវនរមម នងិមយួចាំននួនទៀត្បានបាំភលថឺា ការយឺត្ោ៉វ
ននះរបឺណាដ លមរពីដមី្គនពារព់ន័ធទាំនាស់ និងការរ ាំនល្លភបាំពាន នងិដខី្លះនទៀត្រាំពុងរត្វូបានសមត្ថរិចច
នរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង ់នងិសុរនិោដរីាំពុងអនុវត្តដាំន ើ រការការងារនរៀបចាំឯរសារ។ 

៤.  ការពិនិតយលៅលលើវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតអនសុាសន៍សវនរម្ម 
ផ្ផែរាមលទធផលននការនធវើសវនរមមសរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៦ នានពលរនលងមរ អាជាា ធរសវន

រមមជាត្ិរត្ស់ម្គា ល់ន ើញថា ចាំ ុចខ្វះខាត្ និងអនុសាសនស៍វនរមមមយួចាំនួនផ្ដលអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ
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បាននលើរនឡើង រត្ូវបានររសួង សាថ បន័ រដឋបាលរាជធានី នខ្ត្ត រដឋបាលមូលោឋ ន និងអងាភាពពារព់ន័ធនានា
ខ្ិត្ខ្ាំអនុវត្តផ្រលមែរួរឲ្យរត្ស់ម្គា ល់ និងនកាត្សនសើរ រឯីចាំ ុចមយួចាំនួននទៀត្នៅផ្ត្បនតនរើត្ម្គននៅនឡើយ 
ជាអាទិ៍ ៖ 
   ៤.១. ការកានក់ាបរ់ចិចបញ្ា ីការ ននយយរបស់អនរជាបព់នធៈ ចាបស់តីពសីារនពើពនធបានរាំ ត្ឲ់្យអនរ
ជាបព់នធរត្ូវកានក់ាប ់រត្រ់ា និងផ្ថររាទុរបញ្ា ី លិខ្ិត្យុត្តិការ និងឯរសារហិរញ្ញ វត្ថុនផសងៗ រនុងររ ីផ្ដល
អនរជាប់ពនធមិនបានររាទុរឱ្យបានរត្ឹមរតូ្វនូវបញ្ា ីរ ននយយ ឬមនិបានផតល់ពត័្ម៌្គនចាំបាចជូ់នរដឋបាល
សារនពើពនធ ននាះអនរជាបព់នធរត្ូវរងនូវការរាំ ត្ព់នធជាឯរនាភារីពីរដឋបាលសារនពើពនធ...”។ ាមការនធវើ
សវនរមមសាំ ុាំ ឯរសារសវនរមមននការរាំ ត្ព់នធនឡើងវញិរបស់នាយរោឋ នសវនរមមសហរោសននអរានាយរ
ោឋ នពនធោរនលើអនរជាបព់នធចាំនួន៧២ររមុហុ៊ន សហរោស រនុងការយិបរនិចេទ២០១៦ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ
សនងាត្ន ើញថា អនរជាបព់នធចាំនួន៥០ររមុហុ៊នសហរោស (ររុមហុ៊នសហរោសសថិត្នៅនរកាមការររបរ់រង
អនរជាបព់នធធាំចាំនួន១៤  និងសថិត្នៅនរកាមការររបរ់រងអនរជាបព់នធមធយមចាំនួន៣៦( មនិបានកានក់ាប ់រត្រ់ា 
និងផ្ថររាទុរបញ្ា ីការ ននយយ និងលិខ្ិត្យុត្ិតការឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវាមការរាំ ត្រ់បស់ចាប ់ ផ្ដលជានហតុ្
នាាំឱ្យរងនូវការរាំ ត្ព់នធជាឯរនាភារីពីរដឋបាលសារនពើពនធ។ ររ ីននះ រនលងមរ អរានាយរោឋ នពនធោរ
បាននរៀបចាំផ្ផនការសរមមភាព នដើមបផី្រលមែ និងជាំរញុឱ្យអនរជាបព់នធកានក់ាបប់ញ្ា ីសាន មឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ នោយបាន 
និងរាំពុងនរៀបចាំសិកាខ សាល្លផសពវផាយជានរចើនដល់អនរជាបព់នធនានា ាមវស័ិយអាជីវរមមសាំខាន់ៗ  នដើមបី
ពនយល់ផ្ នាាំពីការកានប់ញ្ា ីការរ ននយយឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ នលើសពីននះនទៀត្រប៏ាននចញនសចរតីជូនដាំ ឹង
នលខ្១២១៩ ចុះនថៃទ១ី៩ ផ្ខ្មររា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពីការអនុនរោះនលើរផ្លងនទសទ ឌ នានារនុងការផ្រត្រមូវ
លិខ្ិត្របកាសពនធនោយសម័ររចិត្ត និងបាននធវើការផ្ នាាំដល់មស្តនតីចត្ផ់្ចងលិខ្ិត្របកាស និងសវនររររបរ់បូ
ឱ្យយរចិត្តទុរោរច់ាំនពាះការកានប់ញ្ា ីការ ននយយរបស់អនរជាបព់នធនៅនពលរបកាស និងនពលចុះនធវើសវន
រមម និងបាននបាះពុមពនសៀវនៅផ្ នាាំសតីពីការកានក់ាប ់ រត្រ់ាបញ្ា ីរ ននយយសាមញ្ញសរម្គបស់ហរោស
ជាអនរជាបព់នធតូ្ច។ 
 ៤.២. ការបាំនពញកាត្ពវរចិចសារនពើពនធៈ ចាបស់តីពីវនិសាធនរមមននចាបស់ារនពើពនធបានរាំ ត្ឲ់្យអនរ
ជាបព់នធ ឬភាន រង់ារកាត្ទុ់ររត្ូវោរលិ់ខ្ិត្របកាសសារនពើពនធនៅាមទរមង ់ នពលនវល្ល នងិទីរផ្នលងផ្ដលរដឋ
បាលសារនពើពនធបានរាំ ត្់។ ាមការនធវើសវនរមមនលើបញ្ា ីនឈ្លម ះររុមហុ៊ន សហរោសផ្ដលបានចុះបញ្ា ី 
និងលិខ្ិត្ជូនដាំ ឹងរបស់រដឋបាលសារនពើពនធចាំនពាះ នល្លរ នល្លររសី នាយរររុមហុ៊ន សហរោសនីមយួៗ
ឲ្យមរោរលិ់ខ្ិត្របកាសពនធ និងបងរ់បារព់នធរបចាំផ្ខ្ របចាំឆ្ន ាំនៅអងាភាពពនធ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្
ន ើញថា រនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ម្គនររុមហុ៊នមយួចាំនួនមនិបានមរោរលិ់ខ្ិត្របកាសពនធរបចាំផ្ខ្ និងរបចាំឆ្ន ាំ
២០១៦នទ។ ររ ីររមុហុ៊នមនិបានមរបាំនពញកាត្ពវរិចចសារនពើពនធននះ អរានាយរោឋ នពនធោរបាននិង
រាំពុងនរៀបចាំររុមការងារ នដើមបចុីះអនងាត្រសាវរជាវសហរោសាមដងផលូវ )Street Survey) នដើមបឲី្យសហ
រោសផ្ដលមនិបានចុះបញ្ា ីរត្ឹមរត្ូវ ឬល្លរខ់្លួនមនិរពមមរចុះបញ្ា ីពនធោរ បានមរចុះបញ្ា ីពនធោរបានររប់ៗ
ោន ។ ទនទឹមោន ននះផ្ដរ បាន និងរាំពុងនរៀបចាំសិកាខ សាល្លផសពវផាយសតីពីវបបធមន៌នការបងព់នធាមរយៈរមមវធិី
ផ្រទរមងហិ់រញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈ និងាមរយៈនោលននោបាយបស្តញ្ា បវបបធមប៌ងព់នធរបស់អរានាយរោឋ នពនធ
ោរផ្ដលត្រមូវឲ្យនាយរោឋ នពារព់ន័ធ និងសាខាពនធោរនខ្ត្ត ខ្ ឌ  នរៀបចាំសិកាខ សាល្លាមវស័ិយអាជីវរមមជូន
អនរជាបព់នធ។ 
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៤.៣. របាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយៈ សហរោសវនិិនោរទាំងឡាយ ផ្ដលបាននធវើ
សរមមភាពអាជីវរមម ម្គនកាត្ពវរិចចោររ់បាយការ ៍ហិរញវត្ថុរបចាំការយិបរនិចេទនីមយួៗរបស់ខ្លួនជូនសវន
ររឯររាជយសរម្គបន់ធវើសវនរមមរសបនៅាមចាបផ់្ដលបានរាំ ត្ច់ាំនពាះសហរោសផ្ដលម្គនលរខ ៈវនិិចេយ័
ពីររនុងចាំនណាមលរខ ៈវនិិចេយ័បីរឺ )១( ផលរបររបចាំឆ្ន ាំសហរោសម្គនចាំនួនចបព់ីបីពានល់្លននរៀលនឡើង
នៅ )២( រទពយសរមមសរបុម្គនត្នមលចបព់ីពីរពានល់្លននរៀលនឡើងនៅ )៣( និនោជរិបនរមើការងារម្គនចាំនួន
ចបព់ីមយួរយនារន់ឡើងនៅ និងរាល់រនរម្គងវនិិនោរផ្ដលម្គនលរខ ៈសមបត្តិររបរ់ោន ់ នហើយបានចុះ
នឈ្លម ះនៅររុមរបឹរាអភវិឌ្ឍនរ៍មពុជា នពាលរឺសហរោសផ្ដលម្គនលរខ ៈវនិិចេ័យដូចននះរតូ្វម្គនរបាយ
ការ ៍សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយ។ រនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ាមការនធវើនត្សតនលើសាំ ុាំ ឯរសារមួយចាំនួននៅ
នាយរោឋ នសវនរមមសហរោសននអរានាយរោឋ នពនធោរផ្ដលបានចុះនធវើសវនរមមនលើ សហរោសផ្ដលម្គន
លរខ ៈវនិិចេយ័ រត្ូវម្គនរបាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយចាំនួន៣១ ន ើញម្គនសហរោសចាំនួន
៦ ម្គនរបាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយ រឯីររុមហុ៊នសហរោសនផសងនទៀត្នៅពុាំន ើញម្គន
របាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយនឡើយ។ ររ ីននះ អរានាយរោឋ នពនធោរបាននិងរាំពុងនរៀបចាំ
នសៀវនៅផ្ នាាំសតីពីការនធវើសវនរមមសហរោស និងរាំពុងជាំរញុឲ្យអនរជាបព់នធាមវស័ិយមយួចាំនួនផ្ដលសថិត្
នរកាមរនរម្គងវនិិនោរម្គនលរខ ៈសមបត្តិររប់រោន់ រឺត្រមូវឲ្យម្គនរបាយការ ៍ហិរញ្ញ វត្ថុពីសនងការ
រ ននយយឯររាជយ។ 
៤.៤. ការនរបើរបាស់វរិាយបរត្ៈ ាមចាបស់តីពសីារនពើពនធរតឺ្រមូវឲ្យម្គនការនរបើរបាស់ ឬនចញ

វរិាយបរត្ចាំនពាះរាល់រិចចការជាំនួញរវាងអនរជាបព់នធ និងបុរាលដនទនទៀត្។ ចាំនពាះវរិាយបរត្អាររនលើត្នមល
បផ្នថម រឺរត្ូវម្គនចុះនលខ្នរៀងរត្ឹមរត្ូវឲ្យនៅអនរទិញ និងរត្ូវម្គនចុះនិនទទស ដូចជា នឈ្លម ះ និងនលខ្ចុះបញ្ា ី
របស់អនរលរ ់កាលបរនិចេទនចញវរិាយបរត្ នឈ្លម ះអនរទញិ ឬនិនោជរិ ឬភាន រង់ារអនរទិញ បរមិ្គ  នសចរតី
បរោិយ នងិនថលលរទ់ាំនិញ ឬនសវា។ ជាងននះនៅនទៀត្ វរិាយបរត្សរម្គបអ់នរជាបព់នធាមរបបសវ័យរបកាស
រត្ូវម្គនអាសយោឋ ន នលខ្អត្តសញ្ញ  រមម “អត្ប”  នលខ្វរិាយបរត្ នថៃផ្ខ្ឆ្ន ាំនចញវរិាយបរត្ រាយមុខ្ទាំនញិ 
ឬនសវា បរមិ្គ  នថលឯរា នថលសរបុ នោត្តនាម និងនាមអនរនចញវរិាយបរត្...។ ប៉ុផ្នត អាជីវរមមរបបសវ័យរប
កាសមយួចាំនួនបាននរបើរបាស់ និងនចញវរិាយបរត្ពុាំទនរ់ត្ឹមរត្ូវាមការផ្ នាាំនៅឱ្យអត្ិថិជនរបស់ខ្លួន ដូចជា
វរិាយបរត្ោម ននលខ្អត្តសញ្ញ  រមម  “អត្ប” ោម ននលខ្វរិាយបរត្ ោម ននោត្តនាម និងនាមអនរនចញ
វរិាយបរត្..។ ការនរបើរបាស់ ឬនចញវរិាយបរត្នោយមនិបានបាំនពញពត័្ម៌្គនររបរ់ោនអ់ាចពុាំបញ្ា រប់ានពី
ភាពរត្ឹមរត្ូវ នងិអាចជះឥទធពិលដល់ការរបមូលពនធ នងិការនធវើសវនរមម។ អរានាយរោឋ នពនធោរបាននរៀបចាំ
ផ្ផនការសរមមភាពសរម្គបផ់្រលមែររ ីននះ បានផ្ នាាំផសពវផាយអាំពីការនរបើរបាស់វរិាយបរត្ឱ្យបានសម
រសបាមបទបបញ្ញត្ត ិនោយបាននចញនសចរតីផ្ នាាំថមីនលខ្ ១១២៧ អពដ ចុះនថៃទ២ី៦ ផ្ខ្មររា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
សតីពីការនរបើរបាស់វរិាយបរត្សរម្គបអ់នរជាបព់នធផ្ដលបានចុះបញ្ា ីពនធោរាមរបបសវ័យរបកាស បាននបាះពុមព
ការនរបើរបាស់វរិាយបរត្ផ្ចរជូនម្គច ស់សហរោសទាំងអស់ បាននចញនសចរតីផ្ នាាំនលខ្២១៦០៦ អពដ ចុះ
នថៃទ២ី៦ ផ្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពីការនរបើរបាស់នលខ្នរៀងវរិាយបរត្ និងរាំពុងពរងឹងយនតការននការនរបើរបាស់
វរិាយបរត្ននះដល់មស្តនតីទាំងអស់ រពមទាំងបាននធវើសវនរមមនោយម្គនទាំងការពិនយ័នទសទ ឌ ចាំនពាះររុម
ហុ៊នសហរោសមយួចាំនួនផ្ដលនរបើរបាស់វរិាយបរត្មនិបានរត្ឹមរត្ូវ។ 
៤.៥. ការរត្តួ្ពនិតិ្យនលើលិខ្តិ្របកាសពនធៈ  ការោរលិ់ខ្តិ្របកាសពនធអារររបចាំផ្ខ្ របចាំឆ្ន ាំនៅរដឋ

បាលសារនពើពនធរត្ូវនធវើនឡើងនោយភាពរត្ឹមរត្ូវ និងចាស់ល្លល់ នហើយបណាណ ធិការសហរោសជាអនរទទួល
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ខុ្សរត្ូវទាំងរសុងចាំនពាះមុខ្ចាប ់ របសិននបើពត័្ម៌្គនណាមយួម្គនការផ្រលងបនលាំ   រឯីការរត្ួត្ពិនិត្យលិខ្តិ្
របកាសពនធ ជាភាររិចចរបស់មស្តនតីពនធ។ ាមការនធវើសវនរមម អាជាា ធរសវនរមមសនងាត្ន ើញថា ររុមហុ៊ន សហរោស 
មយួចាំនួនបានរបកាសពនធមនិរត្ឹមរត្ូវ និងសមរសប ដូចជា របកាសនបៀវត្សទប និងរ នាពនធនលើរបារ់
នបៀវត្សខុ្ស របកាសចាំ ូលទប រ នាអាររពិនសសខុ្ស  នងិរ នារបាររ់ ាំនោះពនធនលើរបារច់ាំន ញ
នលើស មនិរបកាសពនធរបាររ់ ាំនោះនលើរបារច់ាំន ញនលើចាំ ូលពីការជួលទីាាំង ជួលបនទប ់ នងិចលនរទពយ 
និងរ នារបារ់អាររបាំភលឺសាធារ ៈខុ្ស។ ររ ីននះ អរានាយរោឋ នពនធោរបានោរ់នចញផ្ផនការ
សរមមភាពសរម្គបផ់្រលមែ នដើមបពីរងឹងការរត្ួត្ពនិិត្យនលើលិខ្ិត្របកាសពនធនោយម្គនមស្តនតីទទួលបនទុរពនិិត្យ 
និងផ្ នាាំចាំនពាះររមុហុ៊ន សហរោសផ្ដលោរលិ់ខ្ិត្របកាសមនិរត្ឹមរត្ូវ មនិររបខ់្ទង ់ និងមនិររបន់ិនទទស 
ផ្ថមទាំងជាំរញុការនធវើសវនរមមនលើលិខ្ិត្សាន មនោយរាំ ត្ព់នធនឡើងវញិ ចាំនពាះររុមហុ៊ន សហរោសផ្ដល
របកាសមនិរបររត្ី នងិរាំពុងជាំរញុការប តុ ះបណាត លបផ្នថមដល់មស្តនតីចត្ផ់្ចងលិខ្ិត្របកាស។ 
៤.៦. ការរបមលូពនធអចលនរទពយៈ នោលការ ៍ននការរបមូលពនធនលើអចលនរទពយបានត្រមូវឱ្យម្គច ស់

អចលនរទពយបាំនពញពត័្ម៌្គនអចលនរទពយ ចុះបញ្ា ី ោរលិ់ខ្ិត្របកាស និងបងព់នធ។ ការអនុវត្តរបមូលពនធ
អចលនរទពយនៅម្គនររមិត្នៅនឡើយ នោយសារអនរជាប់ពនធមួយចាំនួនមិនបានផតល់ព័ត្៌ម្គនអាំពីអចលន
រទពយ មនិមរចុះបញ្ា ីពនធអចលនរទពយ មនិមររបកាសបងព់នធនលើអចលនរទពយ នងិអនរជាបព់នធមយួចាំនួន
នទៀត្បានចុះបញ្ា ីពនធអចលនរទពយរចួនហើយ ប៉ុផ្នតមនិរពមមរបងព់នធ។ អរានាយរោឋ នពនធោរបនតពរងឹងការ
យរចិត្តទុរោររ់បមូលពនធអចលនរទពយ ាមរយៈយនតការឃាត្ទុ់រ មនិអនុញ្ញ ត្ឲ្យបងព់នធរបថាបរ់ានផទររមម
សិទធិ ឬសិទធិកានក់ាបអ់ចលនរទពយ និងមនិអនុញ្ញ ត្ឲ្យចុះបញ្ា ីពនធោរ រនុងររ ីរមមសិទធិររមនិទនប់ានបង់
ពនធអចលនរទពយ។ 
៤.៧. ការរត្រ់ាចាំ ូលថវកិារដឋៈ បទបញ្ា ទូនៅននរ ននយយសាធារ ៈរាំ ត្ថ់ា ការរត្រ់ា

ចាំ ូលថវកិារត្ូវផ្ផែរនលើមូលោឋ នសល្លរបរ័ត្ ឬដីកាចាំ ូលរបស់អាណាបរ័ររសួង សាថ បន័ រាជធានី នខ្ត្ត
ផ្ដលបាននរៀបចាំបញ្ាូ ននៅឲ្យអរានាយរោឋ នរត្នាោរជាត្ិ នដើមបនីធវើការនផទៀងផ្កទ ត្។់ ប៉ុផ្នតាមការនធវើសវន
រមម អាជាា ធរសវនរមមជាត្សិនងាត្ន ើញថា ចាំ ូលមយួចាំនួនមនិរត្ូវបានរត្រ់ានោយផ្ផែរនលើមូលោឋ ន
សល្លរបរ័ត្ ឬដីកាចាំ ូលរបស់អាណាបរ័នៅនទបើយ នោយសារររសួង សាថ បន័មយួចាំនួនតូ្ចមនិរពមនធវើ
សល្លរបរ័ត្ចាំ ូលមរឲ្យអរានាយរោឋ នរត្នាោរជាត្។ិ ររ ីទាំងននះពារ់ព័នធនឹងរបនភទចាំ ូលមួយ
ចាំនួនផ្ដលបាននរើត្ម្គននៅនពលនរៀរចុងឆ្ន ាំ នហើយជារបនភទចាំ ូលផ្ដលរោន់ផ្ត្នធវើនិយត័្រមមត្ួនលខ្ 
ដូចជា ចាំ ូលពីរនរមរត្នាោរ ចាំ ូលពវីសិមភាពនបទា និងខ្ទងច់ាំ ូលមយួចាំននួនទៀត្នៅនរៀរចុងឆ្ន ាំ 
និងចាំ ូលពីឈនួលទីាាំងផ្ដលធនាោរជាតិ្ននរមពុជាបានបញ្ាូ នរបកាសឥ ទនមរឲ្យអរានាយរោឋ ន
រត្នាោរជាត្ិនហើយ ប៉ុផ្នតររសួង សាថ បន័មយួចាំននួតូ្ចមនិរពមនធវើសល្លរបរ័ត្ចាំ ូលមរឱ្យអរានាយរោឋ ន
រត្នាោរជាត្ិ។ 
៤.៨. ការទូទត្ ់ នងិការរត្រ់ាចាំណាយៈ ជានោលការ ៍ ការបញ្ាូ នអា ត្ដនិបើររបារន់ៅអរា

នាយរោឋ នរត្នាោរជាត្ិរត្ូវបានរាំ ត្ឱ់្សានវាទរត្ឹមនថៃទ៣ី១ ផ្ខ្ធនូ ននឆ្ន ាំសារនពើពនធ។ ាមការនធវើសវន
រមម អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា ការបញ្ាូ នអា ត្ដិនបើររបារ់មួយចាំនួនតូ្ចនៅអរានាយរោឋ ន
រត្នាោរជាត្ិនៅផ្ត្ម្គនភាពយឺត្ោ៉វ ផ្ដលបងាឱ្យម្គនការលាំបាររនុងការបូរសរុបបិទបញ្ា ីរបចាំឆ្ន ាំ។ 
អាជាា ធរសនវរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា ជាទូនៅអា ត្តិផ្ដលបានបញ្ាូ ននចញពអីរានាយរោឋ នថវកិា រដូ៏ចជា
ពីថាន រដ់ឹរនាាំររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ បាននធវើនៅាមកាលបរនិចេទរាំ ត្ ់ )រត្ឹមនថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ នន
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ការយិបរនិចេទ( ប៉ុផ្នតអា ត្តទិាំងននាះរត្ូវបានបញ្ាូ ននៅអរានាយរោឋ នរត្នាោរជាត្ិនៅនរកាយការយិបរនិចេទ
រាំ ត្ប់ិទបញ្ា ី នោយម្គនសរខីបរ័ត្ររបរ់ោន ់នងិនរបើរបាស់ឥ ទនផ្ដលនៅសល់រនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ 
៤.៩. ការនផាើរបាយការ ៍លទធរមមមរររសួងនសដឋរចិច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ៖ អនុររឹត្យរបស់រាជរោឋ ភបិាលរមពុជា

សដីពីលទធរមមសាធារ ៈ បានបញ្ា រថ់ា “សាថ បន័អនុវត្ដលទធរមមរត្ូវនផាើរបាយការ ៍លទធរមមរបចាំផ្ខ្មរ
ររសួងនសដឋរិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ“។ សារាចរផ្ នាាំសតីពកីារអនុវត្តរិចចលទធរមមសាធារ ៈ រត្ងច់ាំ ុចទ២ី៤ 
បានបញ្ា រថ់ា សាថ បន័អនុវត្តលទធរមមរត្ូវនផាើរបាយការ ៍អនុវតុ្តលទធរមមរបស់ខ្លួនរបចាំរត្ីម្គស ឆម្គស និងឆ្ន ាំ
)ាមរាំរផូ្ដលបានរាំ ត្(់ មរររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុឱ្យបាននទៀងទត្ន់ៅនរៀងរាល់ចុងសបាត ហ៍ទី១ផ្ខ្
នមសា ផ្ខ្ររាោ ផ្ខ្តុ្ល្ល និងផ្ខ្មររា។ ាមការនធវើសវនរមម អាជាា ធរសវនរមមជាត្ពិិនិត្យន ើញថា នៅរនុងឆ្ន ាំ
២០១៦ ម្គនររសួង សាថ បន័ រាជធាន ី នខ្ត្ត និងសហរោសសាធារ ៈមយួចាំននួនៅមនិទនប់ាននផាើនូវរបាយ
ការ ៍អាំពីការអនុវត្តរិចចលទធរមមរបចាំឆ្ន ាំ មរអរានាយរោឋ នលទធរមមសាធារ ៈនៅនទបើយ។ 
៤.១០. ការនធវើបញ្ា ីសារនពើភ ឌ រទពយសមបត្ដរិដឋៈ  រោឋ ភបិាលបាននចញសារាចរផ្ នាាំសតីពកីារនរៀបចាំ
បញ្ា ីសារនពើភ ឌ រទពយសមបត្តិរដឋនោយបានបញ្ា រថ់ា អាជាា ធរកានក់ាបរ់ទពយសមបត្តិរដឋរត្ូវទទួលខុ្សរត្ូវ
ចាំនពាះមុខ្រាជរោឋ ភបិាល រនុងការនរៀបចាំបញ្ា ីសារនពើភ ឌ រទពយសមបត្តរិដឋជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ
ររបច់ាំនួន និងចបស់ពវររបន់ៅរនុងរត្ីម្គសទ១ីននឆ្ន ាំបនាទ ប។់ ការនរៀបចាំបញ្ា ីសារនពើភ ឌ រទពយសមបត្តិរដឋ
រត្ូវអនុវត្តាមទរមងដូ់ចជាារាងនរើននទបើង និងថយចុះនូវរទពយសមបត្តិរដឋផ្ដលរត្ូវនធវើនទបើងរនុងឆ្ន ាំនមីយួៗ 
រនុងចននាល ះរយៈនពល០៥)របាាំ(ឆ្ន ាំននឆ្ន ាំនោល។ ប៉ុផ្នដាមការនធវើសវនរមម អាជាា ធរសវនរមមជាត្សិនងាត្
ន ើញថា អងាភាពនរបើរបាស់រទពយសមបត្ដិរដឋមយួចាំននួពុាំបានអនុវត្ដឲ្យបាននពញនលញាមការត្រមូវខាង
នលើននះនទ នោយអងាភាពមយួចាំនួននៅផ្ត្ម្គនការយឺត្ោ៉វរនុងការនធវើបញ្ា ីសារនពើភ ឌ ឆ្ន ាំនោល នហើយខ្លះ
នទៀត្យឺត្ោ៉វរនុងការនរៀបចាំារាងនរបៀបនធៀបការនរើននឡើង និងថយចុះននរទពយសមបត្តិរដឋ។ 
៤.១១. ការនធវើប័ ណ សម្គា ល់រមមសិទធិនលើរទពយសមបត្ដិរដឋៈ រាជរោឋ ភបិាលបាននចញសារាចរផ្ នាាំសតីពី
ការនរៀបចាំបញ្ា ីសារនពើភ ឌ រទពយសមបត្តិរដឋ នោយបញ្ា រថ់ា អាជាា ធរកានក់ាបរ់ទពយសមបត្តិរដឋរត្ូវនរៀបចាំនធវើ
វញិ្ញ បនបរត្សម្គា ល់ម្គច ស់អចលនវត្ថុ នលើរទពយសមបត្តិរដឋជាអចលនវត្ថុទាំងអស់ សថិត្នៅនរកាមការកាន់
កាប ់ និងនរបើរបាស់របស់ខ្លួនឱ្យបានឆ្បរ់ហ័ស និងាមនពលនវល្លរាំ ត្ន់ោយសហការជាមយួររសួង
នរៀបចាំផ្ដនដ ី នររបូនីយរមម និងសាំ ង។់ ររបអ់ាជាា ធរកានក់ាបរ់ទពយសមបត្តិរដឋទាំងអស់រត្ូវបញ្ចូ ល
វញិ្ញ បនបរត្សម្គា ល់ម្គច ស់អចលនវត្ថុ ផ្ដលនរៀបចាំរចួនៅរនងបញ្ា ីសារនពើភ ឌ រទពយសមបត្តិរដឋ នដើមបធីានា
បាននូវភាពរង់វងស និងភាពរសបចាប់ននរទពយសមបត្តិទាំងឡាយននាះ។ ប៉ុផ្នតាមការនធវើសវនរមម 
អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសនងាត្ន ើញថា រហូត្មរដល់ឆ្ន ាំ២០១៦ រទពយសមបត្តរិដឋមយួចាំនួននៅផ្ត្ពុាំទន់
បាននធវើប ័ណ សម្គា ល់រមមសិទធរិចួរាល់នៅនឡើយ។ 

៥.  លសចរដសីននដិ្ឋឋ ន 
 លទធផលននការអនុវត្តចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុសរម្គបក់ារររបរ់រងឆ្ន ាំ២០១៦ បានបងាហ ញឱ្យន ើញថា រាជរោឋ ភបិាល
រមពុជានធវើឱ្យសនរមចបាននូវរាំន ើ ននសដឋរិចច៧% នាាំមរនូវចាំ ូលមធយមសរម្គបរ់បជាជនម្គន រ់ៗ  រនុងមយួឆ្ន ាំ នា
ឆ្ន ាំ២០១៦ នរើននទបើងដល់១ ៣០២ដុល្លល រអានមររិ។ អរាភាពររីររបានធាល រចុ់ះមររត្ឹម១៣,៥% រតិ្រត្ឹមឆ្ន ាំ
២០១៤ នធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០០៤ ម្គនរបម្គ ៥៣,២%។ 
ាមរយៈការផតល់អនុសាសនផ៍្រលមែនូវចាំ ុចខ្វះខាត្នានា និងការនចញផាយរបាយការ ៍សវនរមមជា

សាធារ ៈជាបនតបនាទ បម់រននះ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិរត្ស់ម្គា ល់ន ើញថា អងាភាពរងសវនរមមនានាបានយរ
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ចិត្តទុរោរខ់្ិត្ខ្ាំអនុវត្តផ្រលមែនូវអនុសាសនស៍វនរមមបានរបនសើរ។ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិសងឃមឹថា អងាភាពរង
សវនរមមទាំងឡាយនឹងបនតខ្ិត្ខ្ាំអនុវត្តផ្រលមែនូវរាល់រងវះខាត្នានាឱ្យបានលែរបនសើរ និងទនន់ពលនវល្ល នហើយ
នជៀសវាងបាននូវការបនតនរើត្ម្គនរងវះខាត្ដផ្ដលៗជាបនតនៅនទៀត្ នដើមបចូីលរមួចាំផ្ រោ៉ងសរមមរនុងការ
ពរងឹងការររបរ់រងហិរញ្ញ វត្ថុសាធារ ៈឲ្យបានកានផ់្ត្រងឹម្គាំ និងរបរបនោយរបសិទធភាពខ្ពស់។ 
រនុងបរបិទននះផ្ដរ ររសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុបាននធវើរបាយការ ៍នោរពជូន សលម្តចអរគម្ហាលសនា

បតលីតលជា ហ ុន ដសន នាយររែឋម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរររម្ពុជា នលើលទធផលការងារអធិការរិចច
ហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្ដលបានររន ើញនូវរាំហុសឆាងរបស់ររសួង សាថ បន័ សហរោសសាធារ ៈ និងមនទីរជាំនាញ និង
បាននធវើលិខ្ិត្ចត្វ់ធិានការវនិយ័រដឋបាល នដើមបផី្រលមែរាំហុសឆាងនលើការអនុវត្តនតី្ិវធិីហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្ដលររសួង
នសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុបានររន ើញរនុងការររបរ់រង ការនរបើរបាស់ចាំ ូល ចាំណាយថវកិារដឋ ចាំ ូលមនិផ្មន
សារនពើពនធ កាត្ពវរចិចបងច់ាំ ូលចូលថវកិារដឋ និងការររបរ់រងរទពយសមបត្តិរដឋរបស់ររសួង សាថ បន័ សហរោស
សាធារ ៈ និងមនទីរជាំនាញ នដើមបអីនុវត្តឱ្យម្គនរបសិទធភាពាមនីត្ិវធិីហិរញ្ញ វត្ថុ  ចាប់សតីពីរបព័នធហិរញ្ញ វត្ថុ
សាធារ ៈ និងចាប់សតីពីហិរញ្ញ វត្ថុសរម្គបក់ារររប់ររងរបចាំឆ្ន ាំ នហើយបានចមលងជូនររសួង សាថ ប័នពារព់័នធ 
ដូចជា ររសួងទាំនារ់ទាំនងជាមួយរដឋសភា រពឹទធសភា និងអធិការរិចច អងាភាពរបឆ្ាំងអាំនពើពុររលួយ និង
អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិ នដើមបចីត្ក់ារបនត។ 
ទនទឹមនងឹននះផ្ដរ អាជាា ធរសវនរមមជាត្ិម្គនជាំននឿោ៉ងមតុ្ម្គាំថា ររសួង សាថ បន័ អងាភាពពារព់ន័ធនានា និង
សាធារ ជនទាំងឡាយនឹងបនតចូលរួមផតល់មត្ិសាថ បនានលើរបាយការ ៍ននះ រពមទាំងផតល់ការនលើរទឹរចិត្ត
ចាំនពាះលទធផលសនរមចបាន ផ្ដលជារាត ជាំរញុឲ្យអាជាា ធរសវនរមមជាត្ិបនតខ្ិត្ខ្ាំបនងាើនសមត្ថភាពការងាររបស់ខ្លួន
របរបនោយសីលធមវ៌ជិាា ជីវៈ សាំនៅនលើររមពស់រុ ភាពសវនរមមឲ្យរសបាមសតងោ់រសវនរមមសាធារ ៈនន
រពះរាជាណាចរររមពុជា រពមទាំងសតងោ់រត្ាំបន ់ និងអនតរជាត្ិ នដើមបចូីលរមួចាំផ្ ររនុងការរសាង និងអភវិឌ្ឍ
របនទសជាត្រិបរបនោយចីរភាព។ 
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