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េសដ�កិច�កម�ុជានាឆា� ២ំ០១៩ េនែតបន�សេ្រមចបានកំេណ នដរ៏ងឹមាកំ�ុងរង�ង៧់,១%។ ផ.ស.ស 
ស្រមាបម់នុស្សមា� ក់ៗ បានេកនេឡងពី១ ៥៦៣ ដុល� រអេមរកិក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ដល់១ ៧០០ ដុល� រអេមរកិ
ក�ុងឆា� ២ំ០១៩។ ទន�ឹមនឹងេនះ អ្រតអតិផរណាមធ្យម្របចឆំា� កំ�ុងរង�ង១់,៨%ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ និងអ្រតប�ូរ
្របាកម់ធ្យម្របចឆំា� រំក្សោបានក�ុងក្រមតិ៤ ០៥៥េរៀល ក�ុងមយួដុល� រអេមរកិ។ កំេណ នេសដ�កិច�ក�ុងឆា� ំ
២០១៩ ្រត�វបាន្រទ្រទងេ់ដយវស័ិយសំខន់ៗ  រមួមាន៖ (១)-វស័ិយកសិកម� ្រត�វបានវយតៃម�ថាមាន
កំេណ នអវជិ�មានក�ុងរង�ង(់-០,៥%) (២)-វស័ិយឧស្សោហកម�េនរក្សោបានកំេណ នខ�ស់ក�ុងរង�ង ់១១,៣% ក�ុង
ឆា� ២ំ០១៩ និង(៣)-វស័ិយេសវកម�សេ្រមចបានក�ុងអ្រត៦,២% ក�ុងឆា� ២ំ០១៩។   រជរដ� ភបិាលកម�ុជា 
បន�អនុវត�នូវេគាលនេយាបាយអទិភាពរបស់ខ�ួន្របកបេដយេជាគជយ័ែដលឆ�ុះប�� ំងតមរយៈ ១-បន�
ព្រងឹងសន�ិភាព ស�ិរភាពនេយាបាយ សន�ិសុខ សណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ និងសុវត�ិភាពភូម ិ ឃុំ ស្រមាប់
កររស់េនេដយេក្សមក្សោន�របស់្របជាជន ្រពមទងំករករពរឯករជ្យ អធិបេតយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី 
មនិឱ្យកមា� ងំណាមករេំលភបំពន និងបំផា� ញបានេឡយ ២-ធានាអនុវត�េគាលនេយាបាយ េដម្បជំីរុញ
កំេណ ន ករងរ សមធម ៌និង្របសិទ�ភាព  កសងមូលដ� នេឆា� ះេទសេ្រមចចក�ុវស័ិយកម�ុជាឆា� ២ំ០៥០ 
េដម្បបីន�កត់បន�យភាព្រកី្រករបស់្របជាជន និងែបងែចកែផ�ផា� កំេណ ន្របកបេដយសមធមដ៌ល់្រគប់
្រសទប់វណ� ៈៃន្របជាជន ៣-បន�ធានាសេ្រមចឱ្យបានកំេណ នេសដ�កិច�រងឹមា្ំរបកបេដយបរយិាបន័� 
ចីរភាព និងធននឹ់ងវបិត�ិ ្រពមទងំធានាបានស�ិរភាពហិរ�� វត�ុជាទូេទ ក�ុងបរកិរណ៍ៃនអ្រតអតិផរណា
ទបអច្រគប្់រគងបាន និងអ្រតប�ូរ្របាកម់ានស�ិរភាព ៤-បន�គា្ំរទដល់ករអនុវត�ករែកទ្រមងដ់សីុ៏ជេ្រម
ទងំឡាយ េដម្បអីភបិាលកិច�ល� ជាពិេសស ករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ករែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគង
ហិរ�� វត�ុសធារណៈ ករែកទ្រមងវ់មិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ករែកទ្រមងច់្បោប ់និង្របពន័�យុត�ិធម ៌ និង
ករែកទ្រមងក់ងកមា� ងំ្របដបអ់វុធ ្រពមទងំករ្របយុទ�្របឆាងំនឹងអំេពពុករលួយ ៥-បន�គា្ំរទដល់ករ
អនុវត�យុទ�ស�ស�ៃនករែកទ្រមង្់របពន័�ថវកិ២០១៨-២០២៥ ៦-បន�គិតគូរ និងដំេឡងេបៀវត្សជូនម�ន�ី 
រជករសីុវលិ និងកងកមា� ងំ្របដបអ់វុធក�ុងក្រមតិសម្រសបជូនដល់ម�ន�ីរជករទូេទ ្រពមទងំបេង�ន
្របាកេ់សធនជូននិវត�ជន និងអតីតយុទ�ជន និងផ�ល់អទិភាពេលករដំេឡង្របាកបំ់ណាចមុ់ខងរជូនម�ន�ី
ក�ុងក្រមតិ្រគប្់រគង និងម�ន�ីែដលមានជំនាញខ�ស់ ក�ុង្រកបខណ� ៃនករផ្សោរភា� បក់រែកទ្រមងរ់ដ�បាល
សធារណៈេទនឹងករែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ ៧-បន�អនុវត�្រកបខណ� េគាលនេយាបាយ
ជាតិគាពំរសង�ម២០១៦-២០២៥ ជាពិេសសករដកឱ់្យអនុវត�នូវកម�វធីិគាពំរសង�មជាអទិភាពមយួ
ចំននួ រមួមាន៖ (ក)-កម�វធីិឧបត�ម�្រសី�មានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម០២ឆា� ៃំន្រគ�សរ្រកី្រក (ខ)-របប
ែថទំសុខភាពស្រមាប់ម�ន�ីសធារណៈ និង(គ)-របបេសធនស្រមាប់កម�ករនិេយាជិត ៨-ពេន��នករ
អនុវត�ឱ្យបានខ� ងំក� នូវវធិានករេគាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍវស័ិយឧស្សោហកម�កម�ុជាឆា� ២ំ០១៥-២០២៥ 
ែដលជាយុទ�ស�ស�កំេណ នេសដ�កិច�ថ�ី តមរយៈករជំរុញវនិិេយាគសធារណៈឱ្យ្រគប្់រគានេ់លេហដ�
រចនាសម�ន័� និងករផ�ល់េសវសធារណៈចបំាចស់្រមាបគ់ា្ំរទសកម�ភាពឧស្សោហកម� ៩-បន�ជំរុញករ
អភវិឌ្ឍធនធានមនុស្សតមរយៈករេលកកម�ស់គុណភាពអបរ់ ំ និងករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញវជិា� ជីវៈ 
និងបេច�កេទសទងំក្រមតិទប មធ្យម និងខ�ស់ េដម្បផី�តផ់�ងព់លកម�ជំនាញ្របកបេដយផលិតភាពឱ្យ

 
 



បាន្រគប្់រគានេ់ទតមត្រម�វកររបស់ធុរកិច� ១០-បន�េលកកម�ស់េសវសុខភបិាលតមរយៈករបេង�ន
ករវនិិេយាគបែន�ម ទងំេលអគារមន�ីរេពទ្យ សមា� របរកិ� រ និងសមត�ភាពម�ន�ីសុខភបិាល ១១-បន�
អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�រូបវន� ជាពិេសសេផា� តសំខន់េលករតភា� ប់ក�ុងវស័ិយដឹកជ��ូ ន វស័ិយ 
ថាមពល និងវស័ិយឌីជីថល េដយក�ុងេនាះតៃម�អគ�ិសនី នឹង្រត�វបានប��ុ ះេទតមកម�វធីិ និងតរង
តៃម�ជាកល់កស់្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩ និងឆា� ២ំ០២០ េដម្បជំីរុញករលូតលស់ក�ុងវស័ិយកសិកម� ឧស្សោហកម� 
និងវស័ិយេសវកម� ១២-បន�ជំរុញករអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកម�េដយេផា� តេលករបេង�នផលិតភាព ពិពិធកម� 
ករែកៃច�កសិផល និងពណិជ�ូបនីយកម� ១៣-ព្រងឹងលំហថវកិ និងយន�ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ែដលអច
េកតមានេឡងជាយថាេហតុ ១៤-បន�គាំ្រទដល់ករអនុវត�យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយហិរ�� វត�ុឆា� ំ
២០១៦-២០២៥ ១៥-បន�្រគប្់រគងបំណុលសធារណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ិភាព តមា� ភាព 
និងគណេនយ្យភាព សំេដបន�រក្សោចីរភាពបំណុលសធារណៈរយៈេពលែវង និងក្រមតិហនិភយ័បំណុល
ឱ្យេនទប ១៦-គា្ំរទដល់ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោរជធានី ្រក�ម្របឹក្សោេខត� ្រក�ម្របឹក្សោ្រក�ង 
្រក�ម្របឹក្សោ្រស�ក និង្រក�ម្របឹក្សោខណ� អណត�ិទី៣ ១៧-បន�ែកទ្រមងអ់ភបិាលកិច� និងព្រងឹងសមត�ភាព
ស� បន័ និងភាពស� តស�ំេនក�ុងរដ�បាលសធារណៈ ជាពិេសសករព្រងឹង្របសិទ�ភាពអនុវត�ករងរ 
េដម្បធីានា្របសិទ�ភាព ស័ក�ិសិទ�ិភាព គណេនយ្យភាព និងតមា� ភាពៃនេសវធារណៈ េដម្បទីទួលបាន
នូវករេជឿទុកចិត�កនែ់តខ� ងំេឡងែថមេទៀតពីសំណាក្់របជាជន។ ជាកែ់ស�ង ចំណូលចរន�ថវកិថា� ក់
ជាតិឆា� ២ំ០១៩ េកនេទ្បង ២៦,១% និងចំណូលសរេពពន�បានេកនេទ្បង ២៧,៥%  េធៀបនឹងករអនុវត�
ឆា� ២ំ០១៨ ចំេពះចំណូលថវកិរបស់រជធានី េខត�ឆា� ២ំ០១៩  អនុវត�បានខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ ៤១,៥% 
ចំណូលថវកិរបស់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ឆា� ២ំ០១៩ អនុវត�បានខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ ១,៥% និងចំណូល
ថវកិរបស់រដ�បាលឃុ ំសង� ត ់អនុវត�បានខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ ៣,៦%។  រឯីចំណាយថវកិថា� កជ់ាតិឆា� ំ
២០១៩ មានករេកនេទ្បង ២១,១% េធៀបនឹងករអនុវត�ឆា� ២ំ០១៨ ចំេពះចំណាយថវកិរជធានី េខត� 
អនុវត�បានខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ ២៩,៣% ចំណាយថវកិរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក អនុវត�បានទបជាងច្បោប់
ហិរ�� វត�ុ ១,១%  និងចំណាយថវកិរបស់រដ�បាលឃុំ សង� ត ់កអ៏នុវត�បានទបជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ ១៧,៦% 
ែដរ។ ករអនុវត�ចំណូល និងចំណាយថវកិថា� កជ់ាតិបានេធ�ឱ្យមានករសន្សអំតិេរកថវកិថា� កជ់ាតិ
ចំនួន៣ ៧៣៥ ២៦៧,៥លនេរៀល។ ករ្រគប់្រគងថវកិឆា� ២ំ០១៩ អនុវត�្រសបតមច្បោបស់�ីពី្របពន័�
ហិរ�� វត�ុសធារណៈ ្រពមទងំបានបង� ញឱ្យេឃញថា រជរដ� ភបិាល បាននិងកំពុងអនុវត�យ៉ាងស្រសក់
ស្រសំតងំពីេដមនីតិកលមក េហយត្រមងត់្រមមឹ និងពេន��នករអនុវត�ប�� បនូ់វកម�វធីិ និងអទិភាព
េគាលនេយាបាយសំខន់ៗ របស់រជរដ� ភបិាលែដលបានដកេ់ចញនូវេគាលនេយាបាយ និងយុទ�ស�ស�
្រតឹម្រត�វ្រសបតមសភាពករណ៍ជាក់ែស�ង ក�ុងករ្រគប់្រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ្របកបេដយភាពរកី
ចេ្រមន និងគតម់តពី់មយួឆា� េំទមយួឆា�  ំ ពីដំណាកក់លមយួេទដំណាកក់លមយួេទៀត គិតទងំករ
្រគប្់រគងចំណូល ករ្រគប្់រគងចំណាយថវកិ ករ្រគប្់រគងបំណុល និងករេធ�កិច�ប�� ិកគណេនយ្យ។ 

  សមទិ�ផលទងំេនះ ឆ�ុះប�� ំងពីករេប�ជា� ចិត�យ៉ាងមុងឺម៉ាត ់ និងឥតងកេររបស់រជរដ� ភបិាល ក�ុង

ករបន�រក្សោសុខសន�ិភាព ស�ិរភាពនេយាបាយ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ង�ម ករបន�េលកស�ួយ

កិត្យោនុភាពកម�ុជា ករករពរបាននូវអធិបេតយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី ករបន�ព្រងឹងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ 

និងនីតិរដ� ករបន�រក្សោឱ្យបាននូវស�ិរភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងកំេណ នេសដ�កិច� និងធានាបាននូវស័ក�ិសិទ�

 
 



ភាព និង្របសិទ�ភាពខ�ស់ក�ុងករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ ក�ុងេគាលេដពេន��នករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�

សង�មកម�ុជា។ ទន�ឹមគា� េនះែដរ ថវកិឆា� ២ំ០១៩ គឺពិតជាេដរតនួាទីជាឧបករណ៍ៃនេគាលនេយាបាយ

របស់រជរដ� ភបិាល ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងស័ក�ិសិទ�ិភាព ក�ុងកររក្សោ ករពរ និងព្រងឹងែថម

េទៀតនូវសមទិ�ផលដធំ៏េធងែដលកម�ុជាសេ្រមចបានកន�ងមក កដូ៏ចជាក�ុងករបន�បុក្រគឹះស្រមាបប់េ្រម
ឱ្យករអភវិឌ្ឍរបស់កម�ុជាតេទមុខេទៀត។ 

 សរុបមក ថវកិឆា� ២ំ០១៩ ពិតជាសេ្រមចបានតមករ្របសិទ�នាមថាជា “ ថវកិយុទ�ស�ស�ៃនករ

រក្សោសមទិ�ផិលែដលសេ្រមចបានេដយលំបាកក�ុងេពលកន�ងមក និងករបន�បុក្រគឹះថ�ីៗស្រមាបគ់ា្ំរទ

ដល់ករសេ្រមចបាននូវេគាលេដសំខន់ៗ ៃនកម�វធីិនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលនីតិកលទី៦ និងយុទ�

ស�ស�ចតុេកណដំណាកក់លទី៤ របស់រជរដ� ភបិាល េដម្បបីន�រក្សោសន�ភិាព ស�ិរភាព កដូ៏ចជា្រទ្រទង់

នូវដំេណ រករវវិឌ្ឍឈនេឡងរបស់កម�ុជាេលវថីិៃនករអភវិឌ្ឍ្របកបេដយគុណភាព និងចីរភាព តេទ

មុខឥតឈបឈ់រ”។ 

 អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ជាស� បន័សវនកម�ែដលឯករជ្យអំពីកិច�្របតិបត�ិករៃនករងរ មានភារកិច� 

ចំេពះករអនុវត�នមុ៍ខងរសវនកម�ៃផ�េ្រករបស់រជរដ� ភបិាល ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយច្បោបស់�ីពី

សវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាក�ុងែខមនីា ឆា� ២ំ០០០ េ្រកមឆន�ៈ និងករេប�ជា� ដ៏េមាះមុតរបស់

រជរដ� ភបិាល រដ�សភា ្រពឹទ�សភា ក�ុងេគាលបំណងបំេពញមុខងរ្រត�តពិនិត្យ វយតៃម� និងផ�ល់អនុ

សសនែ៍កលម�រល់ចំណុចខ�ះខតរបស់្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលរជធានី េខត� រដ�បាលមូលដ� ន អង�ភាព

ពកព់ន័�នានា និងេធ�របាយករណ៍ស�ីពីលទ�ផលសវនកម�េផ�ជូនរដ�សភា ្រពឹទ�សភា និងរជរដ� ភបិាល 

សំេដចូលរមួចំែណកព្រងឹងករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ កិច�្របតិបត�ិករករងរឱ្យកនែ់តល�្របេសរ 

និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍សវនកម�េនះ ជាសធារណៈេដយអនុេលមតមច្បោប់

ស�ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ របាយករណ៍េនះេលកេឡងនូវលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�េលករ

្រគប់្រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ ករអនុេលមតមបទប្ប�� ត�ិ និងកិច�្របតិបត�ិករករងរក�ុងករយិ

បរេិច�ទ២០១៩ របស់្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលរជធានី េខត� រដ�បាលមូលដ� ន សហ្រគាសសធារណៈ 

និងអង�ភាពពកព់ន័�នានាមយួចំននួ។ 

ករខិតខំ្របឹងែ្របង និងករទទលួខុស្រត�វខ�ស់ ករតសូ៊ អតធ់�ត ់ ពុះពរឆ�ងកតក់រលំបាករបស់

ថា� កដឹ់កនា ំ និងម�ន�ីសវនកម�ៃនអជា� ធរសវនកម�ជាតិ មានកិច�សហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមយួ្រកសួង-

ស� បន័របស់រជរដ� ភបិាល រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ជាពិេសសជាមយួ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ  

្រពមទងំមានករជយួ ឧបត�ម�គា្ំរទពី្រគបម់ជ្ឈដ� ន ទងំែផ�កស� រតី និងសមា� រ បាននាឱំ្យអជា� ធរសវនកម�

ជាតិមានសក� នុពលក�ុងករអនុវត�ករងរ និងសេ្រមចបានជាបន�បនា� បនូ់វែផនករយុទ�ស�ស�របស់ខ�ួន។ 

ចំេពះមុខ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ខិតខំបែន�មេទៀត េដយេធ�ករព្រងីកវសិលភាពសវនកម� 

ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ី និងបេង�នគុណភាពសវនកម� េដម្បឈីនេទសេ្រមចភារកិច�តមច្បោបស់�ីពីសវន

 
 



 
 

កម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ស�ងដ់រសវនកម�សធារណៈៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងស�ងដ់រ

សវនកម�ទូេទ ្រពមទំងេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករស� នភាពេសដ�កិច� និងេគាលនេយាបាយរបស់

្របេទសជាតិផងែដរ។ 

ក�ុងនាមអជា� ធរសវនកម�ជាតិ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះរជរដ� ភបិាល រដ�សភា 
្រពឹទ�សភា ែដលជានិច�កលែតងែតគា្ំរទអជា� ធរសវនកម�ជាតិ ទងំស� រតី និងសមា� រ។ ម្៉យោងវញិេទៀត ខ�ុ ំក៏
សូមអរគុណ និងេកតសរេសរចំេពះថា� កដឹ់កនា ំ និងម�ន�ីៃនអជា� ធរសវនកម�ជាតិទងំអស់ែដលបាន
ខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញភារកិច�្របកបេដយស� រតីទទលួខុស្រត�វខ�ស់ េធ�ឱ្យសេ្រមចបាននូវេជាគជយ័គរួ
ឱ្យកតស់មា� ល់។ េឆ��តក�ុងឱកសេនះែដរ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណដល់អង�ភាពរងសវនកម�នានា និង
សធារណៈជនទងំឡាយែដលបានសហករ គា្ំរទ និងេលកទឹកចិត�ចំេពះរល់ករងរបេ្រមឱ្យវស័ិយ
សវនកម�សធារណៈនាេពលកន�ងមក។ ជាមយួគា� េនះែដរ ខ�ុ ំសូមអរគុណផងែដរដល់ស� បន័សវនកម�
កំពូល្របេទសសុ៊យែអត ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ្រពមទងំស� បន័សវនកម�កំពូលនានា ែដលបានផ�ល់ករគា្ំរទ 
និងឧបត�ម�េផ្សងៗក�ុងកិច�ដំេណ រករអភវិឌ្ឍស� បន័។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិមានសង្ឃមឹយ៉ាងមុតមាថំា អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងសេ្រមចនូវលទ�ផលថ�ីៗ
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ៃថ� ចន� ៤ េរច ែខ ផល�ុន ឆា� ជូំត េទស័ក ព.ស២៥៦៤ 

 រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី ០១  ែខ មនីា   ឆា� ២ំ០២១ 

                                                                         អគ�សវនករ 
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របាយករណ៍សវនកម� 

េលករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ២០១៩ 

r Y s 
 

េសចក�ីសេង�ប 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិជាស� បន័សធារណៈែដលឯករជ្យអំពីកិច�្របតិបត�ិករៃនករងរ និងមាន

ភារកិច�ចំេពះករអនុវត�មុខងរសវនកម�ៃផ�េ្រករបស់រជរដ� ភបិាល។ ស� បន័េនះ្រត�វបានបេង�តេឡង

េដយច្បោបស់�ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខ ជស/

រកម/០៣០០/១០ ចុះៃថ�ទី០៣ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០០។ អនុេលមតមមា្រត២ មា្រត៣ មា្រត២៩ និង

មា្រត៣៧ៃនច្បោបេ់នះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិមានកតព�កិច�េធ�សវនកម� និងផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលសវនកម�

ែដលចបំាច។់ 

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេធ�សវនកម�េលបណា� ្រកសួង ស� បន័ 

រដ�បាលរជធានី េខត� រដ�បាលមូលដ� ន សហ្រគាសសធារណៈ គេ្រមាងេផ្សងៗ និងសម្បទនវនិិេយាគ

មយួចំននួែដលមានលទ�ផលសេង�បខងេ្រកម៖ 

ក. កិច�្របតបិត�ិករថវកិថា� ក់ជាតិ 

ចំណូលថវកិថា� កជ់ាតិអនុវត�បានចំននួ ៣១ ០៥២ ១២២,៤លនេរៀល េស�នឹង ២៨,២៣% 

ៃនផ.ស.ស គឺខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ ២២,៤% េហយេកនេឡង ២៤,៣% េធៀបនឹងករអនុវត�ឆា� ២ំ០១៨។ 

ចំណូលថវកិខ�ស់េនះ គឺជាលទ�ផលៃនកិច�្របឹងែ្របងយូរឆា� រំបស់រជរដ� ភបិាលេលករែកទ្រមងក់រ្រគប់

្រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ និងកររមួចំែណកពីសកម�ភាពសវនកម� និងអធិករកិច�ហិរ�� វត�ុេដយស� បន័

មានសមត�កិច�ពកព់ន័�។ ករអនុវត�ចំណូលគយ និងរដ� ករសេ្រមចបានលទ�ផលល�្របេសរ តមរយៈ

យុទ�ស�ស�េកៀរគរចំណូល២០១៩-២០២៣ យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង ់និងទំេនបកម�គយ២០១៩-២០២៣ 

និងែផនករយុទ�ស�ស�េផ្សងៗេទៀតរបស់រជរដ� ភបិាល ដូចជា៖ ករព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរបេច�កេទស 

និងករអនុវត�នីតិវធីិគយ ករព្រងឹងអនុេលមភាព និង្របសិទ�ភាពករងរបង� រ និងប�ង� បអំេពរតេ់គច

ពន� ករព្រងឹងយន�ករ្រគប្់រគងហនិភយ័និងសវនកម�េ្រកយេពលបេ�� ញទំនិញពីគយ ករព្រងឹងវប្ប

ធមអ៌នុេលមភាពរបស់វស័ិយឯកជន ករព្រងីកករេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន ករអភវិឌ្ឍ និងករ

អនុវត�្របពន័�ប�� រែតមយួជាតិ និងករព្រងឹងអភបិាលកិច�អង�ភាពគយ និងករអភវិឌ្ឍស� បន័។ 

ករ្របមូលចំណូលពន�អករបានលទ�ផលដល៏�្របេសរេនះ អចសេ្រមចេទបានេដយសរ៖ 

(១)-ភាពរងឹមាៃំនកំេណ នេសដ�កិច�ែដលជំរុញឱ្យមានសកម�ភាពអជីវកម�សំខន់ៗ ជាេ្រចនរកីចេ្រមន 

យ៉ាងឆាបរ់ហ័ស (២)-តមរយៈករដកេ់ចញនូវវធិានករគន�ឺះនានា្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់ និង

ករបន�េលកកម�ស់អនុេលមភាពអ�កជាបព់ន�េដយករេធ�ទំេនបកម� និងសម�� កម�េសវអ�កជាបព់ន� 

(៣)-ករបន�ែកស្រម�លេគាលនេយាបាយសរេពពន� និងវធិានកររដ�បាលសំេដេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ

បរយិាកសសង�មេសដ�កិច� ធុរកិច� និងករទកទ់ញវនិិេយាគទុនពីបរេទស។ 

1 

 



េដយែឡក ចំណូលមនិែមនសរេពពន�មានកំេណ នខ�ស់ បានមកពីចំណូលម�ងមា� លមយួ

ចំនួនដូចជា៖ ករបងភ់ាគលភពីសហ្រគាសសធារណៈ និងករបងចំ់ណូលពកព់ន័�នឹងវស័ិយកសីុណូ 

ែដលរមួមានទងំករបងក់តព�កិច�កសីុណូ ករសងបំណុល និងករទិញសិទ�ិផា� ចមុ់ខ ែដលបានបះ៉ប៉ូវ

ដល់ករធា� កចុ់ះៃន្របភពចំណូលសំខន់ៗ  រមួមានចំណូលពីផលទុនៃនសកម�ភាពេទសចរណ៍ជាេដម។ 

េលសពីេនះ ក�ុងន័យចូលរួមជំរុញដល់កំេណ នចំណូលមិនែមនសរេពពន� រដ�បាលចំណូលមនិែមន

សរេពពន�បានព្រងឹង្របសិទ�ភាពអភបិាលកិច�តមរយៈករអនុវត�វធិានករគន�ឹះដូចជា៖ (១)-ករដក់ឱ្យ

េ្រប្របាស់្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសរេពពន� (NRMIS) (២)-ករជំរុញ

ករេ្រប្របាស់បង� នៃ់ដបង្់របាក ់ និងអនុវត�ករបង្់របាកត់ម្របពន័�ធនាគារ និង (៣)-ករជំរុញករអនុវត�

្របកសរមួស�ីពីករផ�ល់េសវសធារណៈ និងេលកកម�ស់គុណភាពៃនករផ�ល់េសវសធារណៈជារមួ។  

តមលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�បានបង� ញឱ្យេឃញថា េនមានករកត់សមា� ល់មួយចំនួន

ែដលចំបាច់្រត�វេធ�ឱ្យ្របេសរេទ្បងែថមេទៀតមានជាអទិ៍៖ ភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករព្យួរទុកវ�ិ� បនប្រត

អករេលតៃម�បែន�ម ្រក�មហុ៊នសហ្រគាសមួយចំនួនមិនបានមកេធ�បច�ុប្បន�ភាព ករេផ�រ្រក�មហុ៊ន 

សហ្រគាសពីអ�កជាបព់ន�តូចេទអ�កជាបព់ន�មធ្យម ករ្របមូលពន�ប៉ាតងពំុ់ទនប់ានេពញេលញ ករ

្របមូលពត័ម៌ានសហ្រគាសមយួចំនួនែដលបានចុះប�� ីតម្រកសួង ស� បន័ ករ្រគប្់រគងអ�កជាបព់ន� 

ករកនក់បកិ់ច�ប�� ិកគណេនយ្យរបស់អ�កជាបព់ន� របាយករណ៍សវនកម�របស់សវនករឯករជ្យ ករ

េ្រប្របាស់វកិ�យប្រត ករ្រត�តពិនិត្យេលលិខិត្របកសពន� ករ្របមូលពន�អចលន្រទព្យ ករ្រគប្់រគង

ទំនិញនាចូំលបេណា� ះអសន�តមរបប្របេវសនក៍លិកេនមានក្រមតិ ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបងនិ់ងបែង�រ

ចំណូលថវកិជាតិ និងទូទត្់របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត� ករ្រគប្់រគងសច្់របាកែ់ដលទទួលបានពីករពិនយ័ 

ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបងភ់ាគលភសហ្រគាស ករពំុទនប់ានេរៀបចំប�� ីេបឡាសច្់របាកចំ់ណូល ករអនុវត�

ករងររបស់ភា� កង់រ្របមូលចំណូលពំុមានលិខិត្របកសែតងតងំជាផ�ូវករ ចំណូលករយិបរេិច�ទ២០១៩

កត្់រតជាចំណូលករយិបរេិច�ទ២០២០ ភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករបងចំ់ណូលៃថ�ឈ�ួល ករយឺតយ៉ាវក�ុងករ

េដះ្រសយកំណតេ់ហតុេល�សច្បោបគ់យ ករយតឺយ៉ាវក�ុងករេធ�សលកប្័រតបែង�រថវកិចូលរតនាគារ 

ករយឺតយ៉ាវក�ុងករេធ�្របកសបែង�រឥណទនតួេលខចំណូលចូលថវកិ និងករយឺតយ៉ាវក�ុងករបងចំ់ណូល

មនិែមនសរេពពន�។ 

ចំណាយថវកិថា� កជ់ាតិអនុវត�បានចំនួន២៧ ៣១៦ ៨៥៤,៩ លនេរៀល គឺទបជាងច្បោប់

ហិរ�� វត�ុ៣,០% េហយេស�នឹង២៤,៨៣% ៃនផ.ស.ស គឺមានករេកនេឡង២១,១% េធៀបនឹងករអនុវត�

ឆា� ២ំ០១៨ ។ ចំណាយថវកិេនះ បានបន�ធានាដល់ករអនុវត�េគាលនេយាបាយគាពំរសង�ម បន�ករ

អនុវត�កម�វធីិែកទ្រមងន់ានា ព្រងីកវសិលភាពៃនករផ�ល់េសវសធារណៈ និងវនិិេយាគេលធនធាន

មនុស្ស ្រពមជាមយួនឹងករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័រូបវន� ក�ុងនយ័ជំរុញពិពិធកម�េសដ�កិច� និងេលក

កម�ស់ភាព្របកតួ្របែជង។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ មានករេធ�និយត័ភាវូបនីយកម�ៃនកិច�្របតិបត�ិករចំណាយ

ថវកិបែន�ម សំេដបេ្រមដល់កិច�ករជាអទិភាព រមួមាន ករផ�ល់ឥណទនដល់ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ 

េដម្បទូីទតចំ់ណាយបំេពញត្រម�វករឥណទនរបស់េរងម៉ាសីុនកិន្រស�វ ក�ុងករ្របមូលទិញ្រស�វពី្របជា
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កសិករ និងេដម្បបំីេពញលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងករេស�សំុអជា� បណ� ជាធនាគារពណិជ� ្របតិបត�ិករបែន�ម

របស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ និងករទូទតចំ់ណាយវនិិេយាគេលករសងសងេ់រងច្រកផលិតអគ�ិសនី។  

ចំេពះចំណាយចរន�េផា� តេលករដំេឡងេបៀវត្សជូនម�ន�ីរជករ និងកងកមា� ងំ្របដបអ់វុធ

សំេដេលកកម�ស់ជីវភាពម�ន�ីសធារណៈ និងករអនុវត�កម�វធីិនានាក�ុងេគាលនេយាបាយគាពំរសង�ម 

ែដលរមួមានកម�វធីិឧបត�ម�សច្់របាកជូ់ន្រសី�មានៃផ�េពះ និងកុមារអយុេ្រកម២ឆា�  ំ កម�វធីិមូលនិធិ

សមធមផ៌�ល់េសវព្យោបាលេដយឥតគិតៃថ� និងករឧបត�ម�មាតុភាពដល់កម�ករនិេយាជិត។ េដយែឡក 

ចំណាយមូលធនេផា� តេលករវនិិេយាគ បានចូលរួមចំែណកក�ុងករអភិវឌ្ឍគេ្រមាងវនិិេយាគ និង

េហដ� រចនាសម�ន័�រូបវន�ែដលមានគុណភាពខ�ស់ និងទំហំធំេនក�ុងវស័ិយអទិភាព ជាពិេសសេផា� តេល
ករតភា� បក់�ុងវស័ិយដឹកជ��ូ នថាមពល និងឌីជីថល។ 

ជារមួ ករអនុវត�ចំណាយក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ្រត�វបានវយតៃម�ថាកនែ់តមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់តម

រយៈករបន�េបាះជំហនយ៉ាងមុតមាកំ�ុងកិច�ករែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ េដម្បបីន�ព្រងឹង

្របសិទ�ភាព្រគប្់រគង និងែបងែចកធនធានហិរ�� វត�ុសធារណៈ និងត្រមងខ់�ួនេឆា� ះេទសេ្រមចបាននូវ

្របពន័�ថវកិពត័ម៌ានសមទិ�កម�។ ករអនុវត�េគាលនេយាបាយចំណាយថវកិឆា� ២ំ០១៩ សេ្រមចបាន

លទ�ផលល� េធៀបនឹងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ េដយបានបំេពញតនួាទីជាឧបករណ៍ដម៏ាន្របសិទ�ភាព ក�ុងករ

អនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលតមករេ្រគាងទុក និងេដះ្រសយបាននូវអទិភាពេគាល

នេយាបាយថ�ីៗ េឆ�យតបេទនឹងសភាពករណ៍បនា� ន ់ និងគា្ំរទដល់ករែកទ្រមងសីុ់ជេ្រមរបស់រជរដ�

ភបិាលដូចជា៖ ករសេ្រមចបានករអនុវត�េគាលនេយាបាយដំេឡង្របាកេ់បៀវត្សជូនម�ន�ីរជករ និងកង

កមា� ងំ្របដបអ់វុធ ករបេង�ននូវ្របសិទ�ភាពចំណាយតមរយៈវធិានករបេង�ន្របសិទ�ភាពក�ុងករវភិាជ 

និងក�ុងករពិនិត្យផ�ល់ធានាចំណាយ េដយធានាបាននូវចំណាយចំមុខស�� មានភាពចបំាច ់ តៃម� 

សមរម្យ បរមិាណ្រតឹម្រត�វ គុណភាពសមរម្យ និងទនេ់ពលេវល ក�ុងករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ

ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ រជរដ� ភបិាលសន្សសំំៃចថវកិបានមយួចំននួ យន�ករេផ�រមុខងរពី្រកសួង ស� ប័ន េទ

រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ និងរវងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិបាននិងកំពុងដំេណ រករអនុវត�ឱនភាពទូេទ

ៃនថវកិ ្រត�វបានកតប់ន�យឱ្យមកស�ិតេនក�ុងក្រមតិែដលបានរមួចំែណកយ៉ាងចម្បងក�ុងករធានាស�ិរភាព

ម៉ា្រក�េសដ�កិច�ក�ុងរយៈេពលមធ្យម និងរយៈេពលែវងែដលឆ�ុះប�� ំងពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ�

ភបិាល ក�ុងករបន�អនុវត�យ៉ាងខ� បខ់�ួននូវករ្រគប្់រគងបំណុលសធារណៈ ្រសបតមយុទ�ស�ស�ស�ីពី

ករ្រគប្់រគងបំណុលសធារណៈឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ របស់រជរដ� ភបិាល ជាពិេសសតមេគាលករណ៍

គន�ឹះទងំ៥ េគាលនេយាបាយក�ុងករព្រងីក និងករេលកកម�ស់ករអភវិឌ្ឍេនរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក និង

ឃុំ សង� ត ់តមរយៈករែចករែំលកចំណូលថវកិែដលមាន្របភពពីចំណូលសរេពពន�របស់រដ�បាលរជ

ធានី េខត� ជូនរដ�បាល្រក�ង ្រស�កចំននួ៣% និងរដ�បាលឃុំ សង� តចំ់ននួ១% ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍមូលដ� ន។  

េទះបីជាករអនុវត�ចំណាយថវកិេនះបានល�្របេសរក៏េដយ ក៏េនមានចំណុចគួរឱ្យកត់

សមា� ល់មយួចំនួន ដូចជា៖ ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករទូទត្់របតិបត�ិករចំណាយ ករអនុវត�ចំណាយេលស

ឥណទនថវកិ្របចឆំា�  ំ សក�ីប្រតទូទតចំ់ណាយពំុ្រសបេទនឹង្របតិបត�ិករជាកែ់ស�ង ករពំុបានេរៀបចំ
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គេ្រមាង និងេស�សំុធានាចំណាយថវកិឆា� ២ំ០១៩ ស្រមាបទិ់ញទំនិញចបំាច ់ករចំណាយ និងកត្់រត

ចំណាយពំុទន់្រសបតមចំណាត់ថា� ក់េសដ�កិច�ៃនមាតិកថវកិរបស់រដ� ករទូទត ់ និងករកត្់រត

ចំណាយ ករ្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម្រត�វៃនអណត�ិេបក្របាក់  ករបំែបកគេ្រមាងលទ�កម�សធារណៈ 

ករចុះកិច�សន្យោពំុបានត្រម�វឱ្យអ�កផ�តផ់�ងបំ់េពញែបបបទចុះប�� ីេធ�អជីវកម�យានយន� ករអនុវត�កិច�

លទ�កម�ពំុ្រសបតមែផនករលទ�កម� ករចុះកិច�សន្យោសងសងជ់ាមួយ្រក�មហុ៊នែដលពំុទនម់ាន

លក�ណសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់ កង�ះខតក�ុងករ្របមូលផ�ុ ំកិច�លទ�កម�ដកជ់ាក�� ប ់ ករបំែបកបណ� ចំណាយ

េដម្បេីគចេវសកិច�លទ�កម� ករេចញបណ� ចំណាយពំុ្រតឹម្រត�វតមគណេនយ្យភាព ករេចញបណ� ចំណាយ

ពំុមានភា� បេ់គាលករណ៍ចំណាយ ករទូទតចំ់ណាយថវកិកម�វធីិពំុ្រសបតមកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និង

ចេង� មសកម�ភាព ករេ្រគាងថវកិ្របាកេ់បសកកម�ពំុសម្រសបតមេគាលករណ៍ ករអនុវត�្របពន័�FMIS 

កង�ះខតក�ុងករកត់្រតប��ូ លសមា� របរកិ� របេច�កេទសមួយចំនួនចូលេទក�ុងប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�េកនេឡង-ថយចុះឆា� ២ំ០១៩ ភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍សមិទ�កម�ចំណាយ

ថវកិកម�វធីិ ភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករបេង�ត្រចកេចញចូលែតមយួ ភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករបូកសរុបចំណាយ

ថវកិកម�វធីិេទតមកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាព ករអនុវត�ថវកិកម�វធីិពំុទនប់ានេពញ

េលញ ករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នចូលរមួេដញៃថ�ពំុទន្់រសបនឹងកម�វត�ុៃនករេដញៃថ� ភាពយតឺយ៉ាវក�ុង

ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពេសវសធារណៈ ករេចញអជា� បណ� មនិ្រសបតមក្រមតិសិក្សោរបស់្រគឹះស� នែដល

អនុវត�ជាកែ់ស�ង ករអនុវត�កិច�លទ�កម�េដយអង�ភាពថវកិែដលមនិែមនជាអង�ភាពលទ�កម� ករពំុបាន

កត្់របាក១់០%ពីគេ្រមាងែដលបានអនុវត�េដយអង�ភាពរដ� ្រកសួងស� បន័មយួចំនួនមនិបានេផ�របាយ

ករណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�ឆា� ២ំ០១៩ ករមនិបានែបងែចក និងវភិាជនឥ៍ណទនថវកិេទឱ្យអង�ភាពថវកិ  

ករអនុវត�មុខងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង ករ្របមូលបំណុលពន�ែដលអ�កជាបព់ន�សន្យោទូទត ់ បំណុល្រត�វទរ

ពីៃថ�ឈ�ួលឡូតិ៍េនសទ វនិិេយាគេកសូ៊ និងដីសម្បទនេសដ�កិច�។ 

កិច�្របតិបត�ិករថវកិអនុវត�េ្រករតនាគារជាតិ ្រត�វបានេ្រគាងទុកេដយមានតុល្យភាពចំណូល

សរុប េស�នឹងចំណាយសរុប។ កិច�្របតិបត�ិករេនះអនុវត�បានចំននួ៥ ០២៧ ០៨៩,២ លនេរៀល េស�
នឹង៩៤,៤% ៃនច្បោបហ់ិរ�� វត�ុែដលមានចំនួន៥ ៣២៣ ៧៦៨,០លនេរៀល គឺទបជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ
ចំនួន២៩៦ ៦៧៨,៨ លនេរៀល។ 

ខ. កិច�្របតិបត�ិករថវកិរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 

ចំណូលថវកិរបស់រដ�បាលរជធានី េខត�អនុវត�បានចំនួន២ ៥៨៩ ៥៨១,០ លនេរៀល គឺ

ខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ៤១,៥% និងចំណាយថវកិរបស់រដ�បាលរជធានីេខត� អនុវត�បានចំននួ២ 

៣៥៤ ០៥២,៦លនេរៀល គឺខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ២៩,៣%។  ចំណូលថវកិរបស់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក 

អនុវត�ចំននួ២៤០ ០៩១,៥ លនេរៀល គឺខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ១,៥% និងចំណាយថវកិរបស់រដ�បាល

្រក�ង ្រស�ក អនុវត�បានចំននួ២៣៣ ៨៦៦,២ លនេរៀល គឺទបជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ ១,១%។ រឯីចំណូល

ថវកិរបស់រដ�បាលឃុំ សង� ត ់ អនុវត�បានចំនួន៦៨៤ ៧៧១,៩ លនេរៀល គឺខ�ស់ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ  
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៣,៦% និងចំណាយថវកិរបស់រដ�បាលឃំុសង� ត ់ អនុវត�បានចំនួន៥៤៤ ៧០២,៧លនេរៀល គឺទប

ជាងច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ១៧,៦%។ 

ែផ�កតមលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម� អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញមានប�� គរួឱ្យកត់

សមា� ល់មយួចំនួនដូចជា៖ ករកត្់រតពន�ឈ�ួលចលន និងអចលន្រទព្យពំុទនស់ម្រសប ភាពយឺតយ៉ាវ

ក�ុងករផ�ល់េសវចំេពះឯកសរេស�សំុបង់ពន�្របថាប់្រតរបស់អ�កជាប់ពន�មយួចំនួន កង�ះខតក�ុង

ករ្របមូលចំណូលអករេលករស� ក់េន ករ្របមូលពន�ដីធ�ីមិនបានេ្រប្របាស់ ករ្របមូលចំណូលពី

ករេចញអជា� បណ� េទសចរណ៍ពំុអស់លទ�ភាព ករមនិបានចតត់ងំអ�ក្រគប្់រគងគេ្រមាង េដម្បតីម

ដនករងរសងសង ់និងជសួជុល ករសេ្រមចេ្រជសអ�កទទួលករផ�តផ់�ងត់មកិច�លទ�កម�សធារណៈ

េ្របប៉ាតងពំុ់ចំមុខស��  កង�ះខតក�ុងកេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម� ករខ�ីេ្របងឥន�នៈ

េ្រប្របាស់មុនេធ�កិច�លទ�កម� ករពំុទនប់ានបេង�តអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងករ្រគប្់រគងស� នីយ

េ្របងឥន�នៈេនមានក្រមតិ។ 
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១. េសចក�ីេផ�ម 

 ១.១. លក�ណៈទូេទ 

ច្បោបស់�ីពីសវនកម� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខ

ជស/រកម/០៣០០/១០ ចុះៃថ�ទី០៣ ែខមីនា ឆា� ២ំ០០០ ត្រម�វឱ្យអជា� ធរសវនកម�ជាតិមានភារកិច� 

អនុវត�មុខងរសវនកម�ៃផ�េ្រករបស់រជរដ� ភិបាល េធ�សវនកម�េលកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ គណនី 

្របពន័�្រគប្់រគង ករ្រត�តពិនិត្យកិច�្របតិបត�ិករ និងកម�វធីិរបស់បណា� ្រកសួង ស� បន័ ភា� កង់រ អជា� ធរ 

ធនាគារជាតិ ស� បន័ហិរ�� វត�ុរដ� និងស� បន័ហិរ�� វត�ុរដ�ច្រម�ះឯកជន សហ្រគាសសធារណៈ 

្រគឹះស� នសធារណៈ រដ�បាលរជធានីេខត� រដ�បាលមូលដ� ន អ�កេម៉ករ អ�កផ�តផ់�ងទំ់និញ និងេសវ

កម�ចំេពះរជរដ� ភបិាលតមកិច�សន្យោ និងបណា� អង�ករេផ្សងៗេទៀតែដលរជរដ� ភបិាលបានផ�ល់ជំនយួ

ហិរ�� វត�ុបែន�មេលទុនផា� ល់ និងឥណទន រមួមានទងំករេលកែលងពន�អករ្រគប្់របេភទ ្រពមទងំ

សម្បទនេផ្សងៗេទៀតេទអង�ករែដលមិនរក្របាកចំ់េណញ និងសហ្រគាសវនិិេយាគឯកជន។ 
េ្រកពីករងរខងេលេនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិមានភារកិច�េធ�សវនកម�ប�� កេ់លេសចក�ី

្រពងច្បោបស់�ីពីករទូទតថ់វកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគង្របចឆំា� នីំមយួៗ និងេធ�របាយករណ៍
សវនកម�ជូនេទរដ�សភា ្រពឹទ�សភាេដយផា� ល់ និងេផ�ជូនេទរជរដ� ភបិាល េដម្ប្ីរជាបជាពត័ម៌ាន ្រពម
ទងំផ្សព�ផ្សោយនូវលទ�ផលសវនកម�ែដលចបំាច។់ 

១.២. ករអនុវត� និងែដនកណំត់សវនកម� 
ចបត់ងំពីអជា� ធរសវនកម�ជាតិបានដំេណ រករករងរេនចុងឆា� ២ំ០០១ រហូតមកដល់ឆា� ំ

២០២០ អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានអនុវត�ភារកិច�េធ�សវនកម�េនតមបណា� ្រកសួង ស� បន័ រដ�បាល
រជធានី េខត� រដ�បាលមូលដ� ន សហ្រគាសសធារណៈ គេ្រមាង និងសម្បទនវនិិេយាគេផ្សងៗ ជា
ពិេសសគឺករេធ�សវនកម�ប�� កេ់លេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ី ពីករទូទត់ថវកិទូេទរបស់រដ�ស្រមាបក់រ
្រគប្់រគងឆា� នីំមយួៗ។ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេធ�សវនកម� និងេរៀបចំ
របាយករណ៍ ែដលខ�ឹមសរសំខន់ៗ មយួចំននួក�ុងរបាយករណ៍ទងំេនាះ ្រត�វបានដក្រសងម់កបង� ញ
ក�ុងចំណុចទី៣ ៃនរបាយករណ៍ស្រមាបផ់្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេនះ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិេធ�សវនកម�េដយអនុេលមតមស�ង់ដរសវនកម�សធារណៈៃន
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងស�ងដ់រសវនកម�ទូេទែដលត្រម�វឱ្យមានករេរៀបចំែផនករ និងអនុវត�ករ
ងរសវនកម�េដយែផ�កេលមូលដ� នៃនករ្រត�តពិនិត្យវយតៃម�េល្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ករ្រគប្់រគង
ហិរ�� វត�ុសធារណៈ ករអនុេលមតមបទប្ប�� ត�ិ និងកិច�្របតិបត�ិករករងររបស់្រកសួង ស� បន័ 
អង�ភាពពកព់ន័�នានា ្រពមទងំករេធ�េតស�េលឯកសរេផ្សង  ៗ េដម្បទីទួលបានភស�ុតងសវនកម�សម
្រសបស្រមាប់េធ�េសចក�ីសន�ិដ� ន និងផ�ល់អនុសសន៍ែកលម�ដល់អង�ភាពរងសវនកម�ទងំេនាះ។ 

១.៣.  េគាលបំណងៃនករផ្សព�ផ្សោយ 
ករផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍សវនកម�ជាសធារណៈ មានេគាលបំណងចូលរួមចំែណក

ជាមយួស� បន័នីតិប្ប�� ត�ិ និងនីតិ្របតិបត�ិ េដម្បពី្រងឹងករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ និងកិច�្របតិបតិ�
ករករងររបស់្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលរជធានីេខត� រដ�បាលមូលដ� ន និងអង�ភាពពក់ព័ន�នានា តម
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រយៈករចង�ុលបង� ញនូវចំណុចខ�ះខតក�ុងករអនុវត�កន�ងមក និងផ�ល់អនុសសនែ៍កលម�េលចំណុចខ�ះ
ខតទំងេនាះ សំេដេធ�ឱ្យករ្រគប្់រគងកនែ់ត្របេសរេទ្បង។  

អជា� ធរសវនកម�ជាតិមិនទទលួខុស្រត�វអំពីផលបះ៉ពល់ណាមយួចំេពះ្រកសួង ស� បន័ 
រដ�បាលរជធានី េខត� រដ�បាលមូលដ� ន ្រក�មហុ៊ន សហ្រគាស ឬបុគ�លពកព់ន័�នានា ក�ុងករណីែដល
មានតតីយជនទំងឡាយណាយកខ�ឹមសរក�ុងរបាយករណ៍ផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេនះេទេធ�ករ
បក្រសយ ឬេ្រប្របាស់ខុសេគាលេដ។ 
២. ករ្រគប់្រគងថវិក 
 ២.១. មូលដ� នគតិយតុ�ៃនករអនុវត�ថវិក 
  កិច�ដំេណ រករៃនថវកិឆា� ២ំ០១៩ ្រត�វបាន្រប្រពឹត�េទេដយែផ�កេលមូលដ� នច្បោប ់ និង
លិខិតបទដ� នគតិយុត�មយួចំនួន ែដលមានជាអទិ៍ ៖ 

− ច្បោបស់�ីពី្របពន័�ហិរ�� វត�ុសធារណៈ ្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកម េលខនស/រកម/
០៥០៨/០១៦ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០០៨ 

− ច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុឆា� ២ំ០១៩ ែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ
្រពះរជ្រកមេលខនស/រកម/១២១៨/០១៧ ចុះៃថ�ទី១២ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨។  

− ច្បោប់ស�ី ពីរបបហិរ�� វត�ុ និងករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរបស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 
្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០៦១១/០១១ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខមថុិនា ឆា� ំ
២០១១ 

− ច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងរដ�បាលឃុ ំ សង� ត ់ ្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកម េលខជស/
រកម/០៣០១/១៥ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០១  

− អនុ្រកឹត្យេលខ៨២ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពីបទប�� ទូេទៃន 
គណេនយ្យសធារណៈ 

 ២.២. កិច�្របតបិត�ិករថវកិ 

  កិច�្របតិបត�ិករថវកិឆា� ២ំ០១៩ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយែផ�កតមលទ�ផលៃនករអនុវត�

ចំណូល ចំណាយតមរយៈរតនាគារជាតិ រតនាគាររជធានី េខត� និងលទ�ផលៃនករអនុវត�គេ្រមាងវនិិេយាគ 

សធារណៈេដយហិរ�� ប្បទនេ្រក្របេទសែដលអនុវត�េ្រករតនាគារជាតិ ដូចមានបង� ញក�ុងតរង

ខងេ្រកម ៖ 

ក/ កចិ�្របតបិត�កិរថវកិថា� កជ់ាត ិ
ឯកត : លនេរៀល 

បរយិាយ 
២០១៩ 

ច្បោបហិ់រ�� វត�ុ អនុវត� ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចំណូល ២៥ ៣៦០ ០២៨,០ ៣១ ០៥២ ១២២,៤ ១២២,៤% 
  -ចំណូលចរន� ១៩ ៥៩៣ ១១១,០ ២៥ ៣៩៥ ០២១,៩ ១២៩,៩% 
  -ចំណូលមូលធនក�ុង្របេទស ១៩៣ ១៤៩,០ ១៨១ ៤២៦,៧ ៩៣,៩% 
  -ចំណូលមូលនិធិ្រទ្រទងថ់វកិ ២៥០ ០០០,០ ៤៤៨ ៥៨៤,៦ ១៧៩,៤% 
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បរយិាយ 
២០១៩ 

ច្បោបហិ់រ�� វត�ុ អនុវត� ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

  -ចំណូលមូលធនស្រមាបគ់េ្រមាងេដយ 

     ហរិ�� ប្បទនេ្រក្របេទស 
៥ ៣២៣ ៧៦៨,០ ៥ ០២៧ ០៨៩,២ ៩៤,៤% 

II. សរបុចំណាយ ២៨ ១៦១ ២៣០,០0

* ២៧ ៣១៦ ៨៥៤,៩ ៩៧,០% 
  -ចំណាយចរន� ១៧ ៩៩៣ ៤៨២,០1

* ១៧ ៨៨៩ ៤៩២,៩ ៩៩,៤% 
  -ចំណាយមូលធន ៤ ៨៤៣ ៩៨០,០ ៤ ៤០០ ២៧២,៨ ៩០,៨% 
  -ចំណាយមូលធនស្រមាបគ់េ្រមាងេដយ 

     ហរិ��ប្បទនេ្រក្របេទស 
៥ ៣២៣ ៧៦៨,០ ៥ ០២៧ ០៨៩,២ ៩៤,១% 

  

  

* តេួលខេនះបូកប��ូ លនូវ៖ (១)-ឥណទនថវកិចំននួ១ ៤៣៤ ២០០,០លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយត័ភាវូបនីយកម�ៃនកិច�

្របតិបត�ិករចំណាយថវកិបែន�មស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា� ២ំ០១៩ ែដលមានែចងក�ុងច្បោប់ស�ី ពីហិរ�� វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា� ំ

២០២០ និង(២)-ឥណទនថវកិចំននួ ៩៦២ ០០២,០ លនេរៀល ្រត�វបានែបងែចកេទ្បងវញិេដយេយាង្របកសបែន�មឥណទន

ថវកិអនុេលមតមមា្រត៤២(ថ�ី) ៃនច្បោបស់�ីពីរបបហិរ�� វត�ុ និងករ្រគប្់រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ 
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   ខ-កចិ�្របតបិត�កិរថវកិរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ
 ខ១/កចិ�្របតបិត�កិរថវកិរបស់រដ�បាលរជធាន ីេខត� 

ឯកត : លនេរៀល 

បរយិាយ 
២០១៩ 

ច្បោបហិ់រ�� វត�ុ អនុវត� ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចំណូលថវកិ ១ ៨៣០ ៣១៤,០2

* ២ ៥៨៩ ៥៨១,០ ១៤១,៥% 
  -ចំណូលចរន� ១ ៣៩៣ ១៣៨,០ ២ ១៦២ ៥៤៥,០ ១៥៥,២% 

• ចំណូលសរេពពន� ១ ៣៥១ ៦១៦,៧ ២ ១១៣ ៧៤៣,០ ១៥៦,៤% 
• ចំណូលពំុែមនសរេពពន� ៤១ ៥២១,៣ ៤៨ ៨០១,៩ ១១៧,៥% 

  -ឧបត�ម�ពីថវកិថា� កជ់ាតិ ៤៣៧ ១៧៦,០3

* ៤២៧ ០៣៦,០ ៩៧,៧% 
II. សរបុចំណាយថវកិ ១ ៨២០ ១៧២,៥** ២ ៣៥៤ ០៥២,៥ ១២៩,៣% 
  -ចំណាយចរន� ១ ៣៧០ ៦០៩,៥** ១ ៨៧៤ ៨២៥,២ ១៣៦,៨% 
  -ចំណាយមូលធន ៤៤៩ ៥៦៣,០ ៤៧៩ ២២៧,៣ ១០៦,៦% 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* តេួលខេនះបូកប��ូ លនូវ៖ (១)-ឥណទនចំននួ៣៤២ ៤៥០លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយត័ភាវូបនីយកម�ៃនកិច�្របតិបត�ិករ

ចំណាយថវកិបែន�មស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ ែដលមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០២០ (២)-ឥណ

ទនចំននួ៥ ៩៩០លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយត័កម�ឥណទនថវកិ ជូនសលេខត�េសៀមរប និង(៣)-ឥណទនចំននួ៤ ៩២៨

លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយ័តកម�ឥណទនថវកិស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ ជូនរដ�បាលរជធានី េខត�ចំនួន១៨ េដម្បអីនុវត�

មុខងរ្រគប្់រគងមណ� លែថទកុំមាររបស់រដ�បាលរជធានី េខត� 

**តេួលខេនះបូកប��ូ លនូវឥណទនសរុបចំននួ៣៤៣ ២២៨ លនេរៀល រមួមានចំណាយចរន�ចំនួន២៥៤ ៩៦៤ លនេរៀល និងចំណាយមូលធន

ចំននួ៨៨ ២៦៤ លនេរៀល ែដលក�ុងេនាះ ៖ (១)-ឥណទនចំននួ៣៣២ ៣១០លនេរៀល េដយេយាង្របកសបែន�មឥណទន េដម្បែីបងែចក

េទជាគុណ្របេយាជនដ៍ល់ថវកិរដ�បាលរជធានី េខត� (២)-ឥណទនចំននួ៥ ៩៩០លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយត័កម�ឥណទន

ថវកិជូនសលេខត�េសៀមរប និង៣)-ឥណទនចំននួ៤ ៩២៨លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយត័កម�ឥណទនថវកិ ជូនរដ�បាលរជធានី 

េខត�ចំននួ១៨ េដម្បអីនុវត�មុខងរ្រគប្់រគងមណ� លែថទកុំមាររបស់រដ�បាលរជធានី េខត�។ 
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ខ២/កចិ�្របតបិត�កិរថវកិរបស់រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក 
              ឯកត : លនេរៀល 

បរយិាយ 
២០១៩ 

ច្បោបហិ់រ�� វត�ុ អនុវត� ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចំណូលថវកិ ២៣៦ ៥១៨,៣ ២៤០ ០៩១,៥ ១០១,៥% 
  -ចំណូលចរន� (មនិែមនសរេពពន�) ២៤ ០១០,២* ២៧ ៩០០,៩ ១១៦,២% 
  -ចំណូលឧបត�ម�ពីថវកិថា� កជ់ាតិ ២០១ ១៦៣,០** ២០០ ៨៤៥,៥ ៩៩,៨% 

  -អតិេរកឆា� ២ំ០១៨ ១១ ៣៤៥,១*** ១១ ៣៤៥,១ ១០០,០% 
II. សរបុចំណាយថវកិ ២៣៦ ៥១៨,៣ ២៣៣ ៨៦៦,២ ៩៨,៩% 
  -ចំណាយចរន� ២៣៥ ៨៧៦,៨**** ២៣៣ ២៣០,៧ ៩៨,៩% 

  -ចំណាយមូលធន ៦៤១,៥***** ៦៣៥,៥ ៩៩,១% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  តេួលខេនះបូកប��ូ លនូវឥណទនចំននួ៩ ១៨០,២ លនេរៀល ពី្របភពករែបងែចកចំណូលសរេពពន�របស់រដ�បាលេខត�៣% និងតួ

េលខថវកិចំនួន៨ ០០០,០លនេរៀល ស្រមាបអ់នុវត�មុខងរេសវអនាមយ័បរសិ� ន។ 

(**) តេួលខេនះបូកប��ូ លនូវតេួលខេនះបូកបែន�មថវកិពីមូលនិធិវនិិេយាគរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិចំននួ៣១្រស�ក ចំននួ៩ ១០៣,០លន

េរៀល ស្រមាបចំ់ណាយអភវិឌ្ឍន។៍ 

(***)តេួលខេនះបូកប��ូ លឥណទនថវកិចំនួន១១ ៣៤៥,១លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយត័ភាវូបនីយកម�ៃនកិច�្របតិបត�ិករចំណាយ

ថវកិបែន�មស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ ែដលមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០២០។ 

(****)តេួលខេនះបាន៖ (១)-បូកប��ូ លនូវ៖ (ក)-ឥណទនចំននួ១១ ២៣៤,៦លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយត័ភាវូបនីយកម�ៃនកិច�

្របតិបត�ិករចំណាយថវកិបែន�មស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ ែដលមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០២០ 

(ខ)-ឥណទនចំននួ៩ ១៨០,២លនេរៀល េដយេយាង្របកសបែន�មឥណទនថវកិពីករែបងែចកចំណូលសរេពពន�របស់រដ�បាល

េខត�៣% ស្រមាបចំ់ណាយអភវិឌ្ឍន ៍(គ)-្របកសបែន�មឥណទនថវកិចំននួ៨ ០០០,០លនេរៀល ស្រមាបអ់នុវត�មុខងរេសវអនាមយ័

បរសិ� ន និង(ឃ)-្របកសបែន�មឥណទនថវកិពីមូលនិធិវនិិេយាគរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិចំននួ៣១្រស�ក ចំននួ៨ ៦៧០,០លន

េរៀល ស្រមាបចំ់ណាយអភវិឌ្ឍន ៍ និង(២)-េផ�រឥណទនចំននួ៩៨,០លនេរៀល េចញពីអនុគណនី៦១០៥៤ េទចំណាយមូលធនក�ុង

អនុគណនី២០១៤៦ ជូនរដ�បាល្រស�កគិរវីង្ស។ 

(*****)តេួលខេនះបូកប��ូ លនូវ៖ (១)-ឥណទនចំនួន៥៤៣,៥លនេរៀល េដយបែន�មឥណទនជូនរដ�បាល្រស�កសំេរងទងៃនេខត�កំពងស់�ឺ 

ក�ុងេនាះមាន មូលនិធិវនិិេយាគថា� កេ់្រកមជាតិ (SNIF) ចំនួន៤៣៣,០លនេរៀល និងករេផ�រមុខងរ្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទចំននួ១១០,៥ 

លនេរៀល ស្រមាបេ់ធ�ផ�ូវលំជនបទេដយករេធ�និយត័ភាវូបនីយកម�ៃនកិច�្របតិបត�ិករបែន�មស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ ែដលមាន

ែចងក�ុងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០២០ និង(២)-ឥណទនចំនួន៩៨,០លនេរៀលេដយករេធ�និយត័ភាពឥណទន

ៃផ�ក�ុងពីចំណាយចរន�ជូនរដ�បាល្រស�កគិរវីង្សៃនេខត�តែកវ ស្រមាបក់រងរសងសងប់េង� លេភ�ងបំភ�សឺធារណៈ។ 

10 

 



ខ៣/កចិ�្របតបិត�កិរថវកិរបស់រដ�បាលឃំុ សង� ត ់
              ឯកត : លនេរៀល 

បរយិាយ 
២០១៩ 

ច្បោបហិ់រ�� វត�ុ អនុវត� ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចំណូលថវកិ ៦៦១ ០០៣,១ ៦៨៤ ៧៧១,៩ ១០៣,៦% 

  -ចំណូលមនិែមនសរេពពន� ០ ២៣ ៧៦៨,៨  

  -ចំណូលឧបត�ម�ពីថវកិជាតិ ៥២៣ ៨០០,០ ៥២៣ ៨០០,០ ១០០,០% 

  -អតិេរកឆា� ២ំ០១៨ ១៣៧ ២០៣,១* ១៣៧ ២០៣,១ ១០០,០% 

II. សរបុចំណាយថវកិ ៦៦១ ០០៣,១ ៥៤៤ ៧០២,៧ ៨២,៤% 

  -ចំណាយសង� តចំ់ណុះរជធានី ៤៧ ៧០៨,៧ ៤២ ២៤៦,៣ ៨៨,៦% 
  - ចំណាយសង� តចំ់ណុះ្រក�ង ៥៤ ០៣៥,៧ ៤១ ៧៣៦,៦ ៧៧,២% 
  -ចំណាយឃុំ ៥៥៩ ២៥៨,៧ ៤៦០ ៧១៩,៨ ៨២,៤% 

 
(*) តេួលខេនះបូកប��ូ លនូវឥណទនចំននួ១៣៧ ២០៣,១លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយត័ភាវបូនីយកម�ៃនកិច�្របតិបត�ិករ

ចំណាយថវកិបែន�មស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ ែដលមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០២០។ 
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៣. លទ�ផលសវនកម� 

 ៣.១. ករ្រគប់្រគងថវិកថា� ក់ជាតិ 

៣.១.១.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករព្យរួទុកវ�ិ� បនប្រតអករេលតៃម�បែន�ម  

េដម្បទីប់ស� ត់ករេគចេវះពន� ឬករ្របកសពន�មិន្រតឹម្រត�វ ជាពិេសសចំេពះ

អជីវកម�នាេំចញ និងនាចូំលទំនិញ អគ�នាយកដ� នពន�ដរមានសិទ�ិព្យរួទុក ឬដកហូតមក

វញិនូវវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីអករេលតៃម�បែន�មគំរូថ�ី ្របសិនេបសហ្រគាស្រក�មហុ៊នណាមយួ

មិនបាន្របកសនូវករផ�ត់ផ�ងជ់ាបអ់ករក�ុងរយៈេពល៣ែខជាបគ់ា� ។ តមករពិនិត្យស�ិ តិ

្រក�មហុ៊នសហ្រគាសអ�កជាបព់ន�មធ្យមក�ុងឆា� ២ំ០១៩ េនសខពន�ដរខណ� ចំននួ០៩ និង

េខត�ចំនួន១៤ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា មាន្រក�មហុ៊នសហ្រគាសចំននួ៦ ០២១ 

បានដកលិ់ខិត្របកសពន�្របចែំខសូន្យ (គា� នសកម�ភាព) ក�ុងេនាះ សខពន�ដរេខត� 

ខណ� ទងំេនាះបានព្យរួទុកវ�ិ� បនប្រតអករេលតៃម�បែន�មរបស់្រក�មហុ៊ន សហ្រគាសចំននួ

៩៦១ ប៉ុែន�េនសល់្រក�មហុ៊ន សហ្រគាសមយួចំនួន ែដលសខពន�ដរេខត� ខណ� េនមនិ

ទនប់ានព្យរួទុកវ�ិ� បនប្រតអករេលតៃម�បែន�មេនេឡយ។  

េដយសរករព្យរួទុកវ�ិ� បនប្រតអករេលតៃម�បែន�មមនិទនប់ានគតម់ត ់អគ�នាយក 

ដ� នពន�ដរអចនឹងជួបករលំបាកក�ុងករទប់ស� ត់ករេគចេវះពន� ឬករ្របកសពន�មនិ

្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ គរួជំរុញឱ្យអគ�នាយកដ� នពន�ដរ 

អនុវត�សិទ�ិព្យរួទុក ឬដកហូតមកវញិនូវវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីអករេលតៃម�បែន�មគំរូថ�ីចំេពះ

សហ្រគាស្រក�មហុ៊នណាមយួមនិបាន្របកសនូវករផ�តផ់�ងជ់ាបអ់ករក�ុងរយៈេពល៣ែខជាប់

គា� ឱ្យបានគតម់ត។់ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានឯកភាព និងបំភ�បឺែន�មថា អគ�នាយកដ� នពន�ដរ

បាននិងកំពុងេរៀបចំ្របកស និងេសចក�ីែណនាបំែន�ម អំពីនីតិវធីិៃនករព្យួរទុកវ�ិ� បនប្រត

អករេលតៃម�បែន�ម េដម្បឱី្យ្រគបអ់ង�ភាពេនេ្រកមអគ�នាយកដ� នពន�ដរអនុវត�ស�ងដ់រែត

មយួ និងមានករសហករជាមយួ្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័�ដៃទេទៀតផងែដរ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិទទួលយកករេឆ�យបំភ�េឺនះ។ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�

តមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។  

៣.១.២.្រក�មហុ៊នសហ្រគាសមយួចំននួមនិបានមកេធ�បច�ុប្បន�ភាព 

េដម្ប្ីរគប្់រគងទិន�នយ័អ�កជាបព់ន� ផ�ល់េសវជូនអ�កជាបព់ន� និង្របមូលពន�ឱ្យ

កនែ់តមាន្របសិទ�ភាព ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានត្រម�វឱ្យអ�កជាបព់ន� ែដលមាន

ករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានដូចជា អសយដ� ន ្រទង្់រទយ នាមករណ៍ កម�វត�ុអជីវកម� ឬសកម� 

ភាពអជីវកម� ករេផ�រ ឬផា� ស់ប�ូរមា� ស់ភាគហុ៊ន សមាសភាពអ�ក្រគប្់រគងសហ្រគាស ឬ

សខ ករប�្ឈបអ់ជីវកម� អ�កទទួលបន�ុកកិច�ករពន�ដរ ពត័ម៌ានគណនីធនាគារ ពត័ម៌ាន

ទំនាកទំ់នង េលខទូរស័ព� សរេអឡិច្រត�និក និងអ�កជាបព់ន�ែដលចុះប�� ីពន�ដរមុនៃថ�ទី០១ 

ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ មានកតព�កិច�ជូនដំណឹងមករដ�បាលសរេពពន�ក�ុងអំឡុងេពល១៥ៃថ� 
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ៃនៃថ�េធ�ករ។ តមករពិនិត្យស�ិតិសហ្រគាសមនិទនេ់ធ�បច�ុប្បន�ភាពគិត្រតឹមែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

េនសខពន�ដរខណ� ចំនួន០៩ និងេខត�ចំនួន១៤ េដយមនិរបប់��ូ លអង�ករ និងស� បន័រដ� 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា េនមាន្រក�មហុ៊ន សហ្រគាសចំននួ៨៦៩ មនិទន់

បានេធ�បច�ុប្បន�ភាពេនេឡយ។  

ករខកខនរបស់អ�កជាបព់ន�ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�ផ�ល់នូវព័តម៌ានបច�ុប្បន�ជូន

មករដ�បាលសរេពពន� នាឱំ្យរដ�បាលសរេពពន�មនិអចផ�ល់េសវជូនអ�កជាបព់ន�ឱ្យបានល�

្របេសរ និង្របមូលពន� ឱ្យកនែ់តមានតមា� ភាព និង្របសិទ�ភាព។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 

គរួជំរុញឱ្យអគ�នាយកដ� នពន�ដរមានវធិានករបែន�មចំេពះអ�កជាបព់ន�ែដលមនិមកេធ�បច�ុប្បន� 

ភាពពត័ម៌ាន។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានឯកភាព និងបំភ�បឺែន�មថា កន�ងមក អគ�នាយក

ដ� នពន�ដរបានខិតខំជំរុញ្របព័ន�ៃនករចុះប�� ីឱ្យបានល�្របេសរ និងករេធ�បច�ុប្បន�ភាព

ែដលមានរមួទងំវធិានករ េពលសវនករចុះេធ�សវនកម�ផងែដរ។ ថ�ីៗេនះ អគ�នាយកដ� ន

ពន�ដរកប៏ានេរៀបចំ្របកសេលខ៧០១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី១៤ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២០ ស�ីពី

ករចុះប�� ីពន�ដរ និងករេធ�បច�ុប្បន�ភាពពត័ម៌ានអ�កជាបព់ន� គឺក�ុងេគាលបំណងព្រងឹង និង

បេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករចុះប�� ីពន�ដរ និងករ្រគប្់រគងទិន�នយ័របស់អ�កជាបព់ន� េដម្បគីាំ

្រទដល់ករផ�ល់េសវជូនអ�កជាបព់ន� និងករ្រគប្់រគង្របមូលពន�ឱ្យកនែ់តមានតមា� ភាព និង

្របសិទ�ភាព។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុនឹងបន�ខិតខំជំរុញករេធ�បច�ុប្បន�ភាពេនះឱ្យ 

កនែ់តល�្របេសរ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិទទួលយកករេឆ�យបំភ�េឺនះ។ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�

តមដននូវវឌ្ឍនភាពៃនករេធ�បច�ុប្បន�ភាពពត័ម៌ានអ�កជាបព់ន�។   

៣.១.៣.ករ្រគប្់រគងទំនិញនាចូំលបេណា� ះអសន�តមរបប្របេវសនក៍លិកេនមានក្រមតិ 

នាយកដ� នរបបគយបំេពញមុខងរជាេសនាធិករឱ្យអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ

កម�ុជាេលករងររបបគយេដយមានតនួាទី និងភារកិច�ដូចជា៖ ្រត�តពិនិត្យ និង្រគប្់រគងករ

េចញលិខិតអនុ�� តគយនាេំចញ នាចូំលទំនិញតមរបបគយអនុេ្រគាះនានាតមករកំណត់

របស់អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជា ្រពមទងំមានភារកិច�តមដន្រត�តពិនិត្យករេ្រប
្របាស់សមា� របរកិ� រ និងទំនិញ្រគប្់របេភទែដលទទលួបានករអនុេ្រគាះនានាតមទិសេដ

ែដលបានកំណត។់ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ករ្រគប្់រគងទំនិញនាចូំលបេណា� ះអសន�

តមរបប្របេវសនក៍លិកេនមានក្រមតិេនេទ្បយ ដូចជាករលក ់ ករេផ�រ និងករបែង�រទិស

េដៃនករេ្រប្របាស់រថយន� េទច្រកយានយន� េ្រគ�ងម៉ាសីុន និងេ្រគ�ងច្រកេផ្សងៗដៃទេទៀត  

ែដលបាននាចូំលបេណា� ះអសន�។ 
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្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុសូមឯកភាព និងសូមបំភ�បឺែន�មថា កន�ងមក អគ�

នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជា (អគរ) បានពិនិត្យ និងអនុ�� តឱ្យលក ់ េផ�រ និងបែង�រនូវ

រថយន� សមា� របរកិ� រ ឬេ្រគ�ងច្រក ែដល្រត�វបាននាចូំលបេណា� ះអសន�តមរបប្របេវសន៍

កលិកេដយពន�អករជាបន�ុករដ� តមបទប្ប�� ត�ិជាធរមាន តមករេស�សំុរបស់្រកសួង 

ស� បន័រដ� ស� នទូត អង�ករអន�រជាតិ និងបុគ�លពកព់ន័� េដយមានចង្រកងជារបាយករណ៍

តមដនករលក ់ ករេផ�រ និងករបែង�រទិសេដេ្រប្របាស់ ប៉ុែន�អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ�

ករកម�ុជាបានកតស់មា� ល់េឃញថា ករ្រគប្់រគងទំនិញនាចូំលបេណា� ះអសន�តមរបប្របេវស

នក៍លិកេនមានក្រមតិេនេឡយ។ 

េដម្បធីានាបាននូវ្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងទំនិញនាចូំលតមរបប្របេវសនក៍លិកេនាះ  

អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជា បាននិងកំពុងបន�កំណតមុ់ខស�� ចុះ្រត�តពិនិត្យ

អនុេលមភាព និងពិនិត្យលទ�ភាពែកស្រម�លបទប្ប�� ត�ិ ឬេចញេសចក�ីែណនាអំនុវត�ឱ្យកន់

ែតសម្រសបតមស� នភាពជាកែ់ស�ងែថមេទៀត។ 

ែផ�កតមករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនេមលនូវវឌ្ឍនភាពបន�េទៀត។  

៣.១.៤.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបង ់និងបែង�ចំណូលថវកិជាតិ និងទូទត្់របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត� 

អនុ្រកឹត្យេលខ៧២ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករ្រគប្់រគង

ចំណូលមនិែមនសរេពពន� ្រតងែ់ផ�កទី២ មា្រត៣៩ បានែចងថា “េនេរៀងរល់ចុងែខនីមយួៗ 

េយាងតមចំនួនទឹក្របាកចំ់ណូលមនិែមនសរេពពន�ែដល្របមូលបានតមរយៈគណនីេទល

របស់រតនាគារ ឬគណនីរបស់ធានាៃដគូ ្រកសួង ស� បន័ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិែដល

្របមូលចំណូលមនិែមនសរេពពន�្រត�វេធ�សលកប្រតចំណូលថវកិថា� កជ់ាតិ ថា� កេ់្រកមជាតិ 

ែដលជាសក�ីប្រតមូលដ� នស្រមាបគ់ណេនយ្យករសធារណៈេនរតនាគារ េដម្បបំីេពញនីតិ

វធីិកត្់រតជាចំណូលថវកិជាតិ” និងសរចរែណនាេំលខ០០១ សហវ.ចមព ចុះៃថ�ទី២៦ ែខ

កុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីេគាលករណ៍ និងនីតិវធីិផ�ល់េសវសធារណៈ ្រតងែ់ផ�កទី៣ ចំណុចទី

៩.១ ចំែណកទី១ បានកំណតថ់ាៈ ្របាកចំ់ណូលែដល្រត�វបងចូ់លថវកិជាតិជាសច្់របាក ់ឬ

ជាមូលប្បទនប្រត។ ចំែណក្របាកចំ់ណូលេនះជាចំណូលពិត និងេធ�សលកប្រតចំណូលថវកិ

ជាតិែដលជាសក�ីប្រតេយាងស្រមាបក់ត្់រតចំណូលថវកិជាតិ និងចំែណកទី២ បានកំណត់

ថាៈ...ជាេរៀងរល់ែខ រជ�េទយ្យករចំណូល្រត�វបូកសរុប្របាកចំ់ណូលចំែណកទី២េនះ និងេធ�
សលកប្រតចំណូលថវកិជាតិ េដម្បជីាមូលដ� នស្រមាបក់ត្់រតជាចំណូលថវកិជាតិ និង

ស្រមាបក់រអនុវត�នីតិវធីិទូទតេ់លករផ�ល់្របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត�” តមរយៈករេ្រប្របាស់

តរងស�ីពីករគណនា្របាករ់ង� ន ់ ែដលចំននួទឹក្របាកស់រុបេនះ្រត�វេ្របជាមូលដ� នស្រមាប់

ចុះេនក�ុងសលកប្រតចំណូលថវកិជាតិផង និងចុះេនក�ុងអណត�ិេបក្របាក(់អណត�ិនិយត័

កម�)ផង និងចំណុចទី៨ ករណីែដល្រកសួង ស� បន័ ឬមន�ីរជំនាញរជធានី េខត�ណាមយួមនិ
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យកចិត�ទុកដកក់�ុងករអនុវត�នីតិវធីិទូទត្់របាកបុ់េរ្របទនេល្របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត�ឱ្យបាន

ទនេ់ពលេវល ឬមនិបានេរៀបចំសំណំុឯកសរ េដម្បេីធ�ករទូទតេ់ទេនាះនឹង្រត�វ្របឈមេទ

នឹងករពិនយ័រដ�បាលពី្របមុខរជរដ� ភបិាលជាយថាេហតុ”។  សរចរែណនាេំលខ០០៧ 

សហវ.អថ ចុះៃថ�ទី១២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៩ ស�ីពីករបិទប�� ីចំណូល-ចំណាយថវកិ និងករ

េធ�របាយករណ៍បូកសរុបករអនុវត�ចំណូល-ចំណាយថវកិថា� កជ់ាតិឆា� ២ំ០១៩ ្រតងែ់ផ�កទី១ 

ចំណុច“ក” បានកំណតថ់ា “្របាកចំ់ណូលទងំអស់ េទះបីស�ិតក�ុងចំណូលណាកេ៏ដយ 

អណាបក័គា� នសិទ�ិដកចំណូលេទចំណាយ ឬពន្យោរេពលបងចូ់លថវកិថា� កជ់ាតិ េដម្បទុីក

េ្រប្របាស់ជា្របេយាជនណ៍ាមយួបានេឡយ។ ដូចេនះ ្របាកចំ់ណូលទងំអស់ ្រត�វែត្របមូល

បងចូ់លថវកិថា� កជ់ាតិយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ជាកំហិត”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ សេង�តេឃញថា ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

និង្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន េនមានភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបងប់ែង�ចំណូលថវកិ

ជាតិ(រង� ន)់ និងទូទត្់របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត� ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល ្រសប

តមខ�ឹមសរៃនអនុ្រកឹត្យ និង្របកសខងេលេនេឡយ។ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ េនមានភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករេធ�សលកប្រតចំណូលថវកិជាតិែដល្របមូលបានក�ុង

ឆា� ២ំ០១៩ មានចំនួន ៤ ៧៨៦ ៧១៨ ៥៦៣េរៀល េដម្បជីាមូលដ� នស្រមាបក់ត្់រតឆ�ុះប�� ំង

ជាចំណូលថវកិជាតិស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩ ឱ្យបានេពញេលញ និង្រតឹម្រត�វេទតមេគាលករណ៍ 

និងនីតិវធីិហិរ�� វត�ុេនេឡយ។ បែន�មពីេនាះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិ កប៏ានកតម់ា� ល់េឃញថា 

្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ បានទូទត្់របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត�ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ 

សរុបមានចំនួន១៣ ០០៥ ៤៦៩ ២៦៥េរៀល ក�ុងេនាះ ្របាករ់ង� នក់�ុងឆា� ២ំ០១៩ បានទូទត់

មានចំននួសរុបចំននួ៦ ៩៣០ ០៦៤ ៤៣០េរៀល និង្របាករ់ង� នស់ល់ពីឆា� ២ំ០១៨ យកមក

ទូទតឥ់ណទនឆា� ២ំ០១៩ សរុបមានចំននួ៦ ០៧៥ ៤០៤ ៨៣៥េរៀល។ ចំែណកឯតមរយៈ

ករពិនិត្យ និងេ្រប�បេធៀបរបាយករណ៍ចំណូលែដលពក់ព័ន�របស់្រកសួងសធារណករ 

និងដឹកជ��ូ ន អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានសេង�តេឃញថា ្រកសួងសធារណករ និងដឹក

ជ��ូ ន បានកត្់រតក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពស�ីពីករអនុវត�ចំណូលនូវចំណូលសរុបចំននួ 

៤៩ ៨៥៨ ២៧៨ ៤០០ េរៀល ប៉ុែន�ក�ុងតរងសរុបចំណូលថវកិរដ�ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ំ

២០១៩ បានកត្់រតចំណូលសរុបចំនួន ៤៩ ០៣១ ១២៥ ៨២៨ េរៀល េដយមានគមា� ត

ៃនករបង ់និងបែង�រចំណូលសរុបចំននួ ៨២៧ ១៥២ ៥៧២ េរៀល។ កត� ទងំេនះ អចឱ្យ

ករទទលួស� ល់ និងករកត្់រត្របាកចំ់ណូលថវកិថា� កជ់ាតិេនក�ុងឆា�  ំ មនិបាន្រតឹម្រត�វ និង

ទនេ់ពលេវល។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ និង្រកសួងសធារណ

ករ និងដឹកជ��ូ ន គួររេរៀបចំបង ់ និងបែង�រចំណូលថវកិ និងទូទត្់របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត�
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េនក�ុងឆា� នីំមយួៗ ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល ៃនករយិបរេិច�ទៃនឆា� ថំវកិ េដម្បឱី្យ

្រសបតមខ�ឹមសរៃនអនុ្រកឹត្យ និងសរចរែណនាខំងេល ។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ សូមេធ�ករប�� កថ់ា ្រកសួងែតងែតបានយកចិត�ទុកដកខ់�ស់អនុវត�តមនីតិវធីិ

ហិរ�� វត�ុ និងករែណនារំបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េដយ្រកសួងបានេរៀបចំ

អណត�ិទូទត្់របាកបុ់េរ្របទន ្របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត�ពីករផ�ល់េសវសធារណៈ េទតម

ឥណទនថវកិ ែដល្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុផ�ល់ឱ្យ េហយក�ុងេនាះ ជាេរៀងរល់ឆា� ំ

្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ បានេធ�ករេស�សំុឥណទនបែន�មស្រមាបទូ់ទត់

្របាកបុ់េរ្របទន ្របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត�ពីករផ�ល់េសវសធារណៈ ប៉ុែន�ករផ�ល់ឥណទន

ស្រមាបទូ់ទតម់និ្រគប្់រគាន ់ េទបេធ�ឱ្យករទូទត្់របាករ់ង� នេ់នះ្រត�វឆ�ងឆា� ។ំ តេួលខ្របាក់

រង� នេ់នះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ កប៏ានរយករណ៍ជូនេទ្រកសួងេសដ�

កិច� និងហិរ�� វត�ុ (អគ�នាយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលមនិែមនសរេពពន�) និងសំុ

កិច�អន�រគមន ៍ េដម្បេីដះ្រសយពីប�� កង�ះឥណទនស្រមាបទូ់ទត្់របាករ់ង� នេ់នះផងែដរ។ 

ចំែណកឯ ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន បានប�� កចំ់េពះករណីេលកេឡងខងេលថា 

របាយករណ៍ស� នភាពស�ីពីករអនុវត�ចំណូល មានចំនួនេ្រចនជាងចំណូលថវកិរដ�ស្រមាបក់រ

្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ (ផ�ូផ�ងឆា�  ំ២០១៩) ករលេម��ងតេួលខេនះ បណា� លមកពីករទូទតឆ់�ងឆា�  ំ

ជាកែ់ស�ង្របាករ់ង� នេ់រៀងរល់ចុងឆា�  ំ ្រកសួងែតងែតខ�ះឥណទនស្រមាបេ់ធ�ករទូទតន់ាឱំ្យ

នាយកដ� នចំណូល ៃនអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិ កត្់រតតេួលខសលកប្រតចំណូលថវកិ

ជាតិចូលេទឆា� បំនា� ប ់ប៉ុែន�្រកសួងមនិែដលបែង�រលុយចូលថវកិជាតិឆ�ងឆា� េំនាះេទ។ 

ែផ�កតមប�� ករ់បស់្រកសួង អជា� ធរសវនកម�ជាតិសង្ឃមឹថា ្រកសួងកសិកម� រុក�

្របមាញ់ និងេនសទ និង ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន នឹងេធ�បងប់ែង�ចំណូលថវកិជាតិ 

និងទូទតចំ់ណាយ្របាករ់ង� នេ់លកទឹកចិត� ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល្រសបតម

េគាលករណ៍ៃនអនុ្រកឹត្យ និងសរចរែណនាខំងេលឱ្យបានខ� បខ់�ួន។ 

៣.១.៥.ករ្រគប្់រគងសច្់របាកែ់ដលទទលួបានពីករពិនយ័ 

អនុ្រកឹត្យេលខ៧២ អន្រក.បក  ចុះៃថ�ទី៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករ្រគប្់រគង

ចំណូលមនិែមនសរេពពន� ្រតងម់ា្រត៦១ ែចងថា “រជ�េទយ្យករចំណូល ឬភា� កង់រ្របមូល

ចំណូលអនុវត�មនិបានហ�តច់តព់កព់ន័�នឹងករ្រគប្់រគង្របាកក់សសធារណៈ ្រត�វទទួលខុស

្រត�វតមក្រមតិៃនបទេល�ស”។ 

តមរយៈករចុះសេង�តេនស� នីយ្រត�តពិនិត្យយានយន�ដឹកជ��ូ នេលសទម�នក់្រមតិ 

កំណត ់ និងករសកសួរម�ន�ីពកព់ន័� អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានសេង�តេឃញថា ទងំ

ស� នីយថ�ល់ែកង និងស� នីយ្របាសទ បានរក្សោសច្់របាកែ់ដលទទលួបានពីករពិនយ័

យានយន�ដឹកជ��ូ នេលសទម�នក់្រមិតកំណត់េននឹងម�ន�ីផា� ល់ េដយពំុមានកែន�ង ឬទូរ

16 

 



សុវត�ិភាពស្រមាបរ់ក្សោទុកសច្់របាកេ់នាះឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេនាះេទ។ កត� េនះអចនាឱំ្យមាន

ហនិភយ័ខ�ស់ែដលសច្់របាកអ់ចនឹងមានករបាតប់ងជ់ាយថាេហតុ។ 

ដូចេនះ ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន គួរែណនាដំល់ស� នីយ្រត�តពិនិត្យយាន

យន�ដឹកជ��ូ នេលសទម�នក់្រមតិកំណតខ់ងេល ឱ្យេរៀបចំរក្សោសច្់របាកែ់ដលបានទទួលពី

ករពិនយ័យានយន�ដឹកជ��ូ នេលសទម�នក់្រមតិកំណតឱ់្យបាន្រតឹម្រត�វ និងមានសុវត�ិភាព។ 

្រកសួងសធារណករ និងជ��ូ ន បានប�� កថ់ា េដយមានករផា� ស់ប�ូរសមាសភាព

របស់ស� នីយ និងសមា� រមយួចំនួន ដូចជា ទូែដកែដលេ្រប្របាស់កន�ងមកជាកម�សិទ�ិឯកជន។ 

បច�ុប្បន�េលខធិករដ� នបានេរៀបចំេស�ថវកិគេ្រមាងចំណាយេលសមា� រមួយចំនួនជូនេទ

ដល់ស� នីយ េដម្បឱី្យមានភាពងយ្រស�លក�ុងករ្រគប្់រគងសច្់របាក ់និងរក្សោសច្់របាកឱ់្យ

មានសុវត�ិភាព។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យេលវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។ 

៣.១.៦.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបងភ់ាគលភសហ្រគាស  

អនុ្រកឹត្យេលខ២៣ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពីករបេង�ត

្រគឹះស� នេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ (គ.ប.ច) ជា្រគឹះស� នសធារណៈមានលក�ណៈេសដ�កិច� 

បានប�� កថ់ា “គ.ប.ច ្រត�វបង្់របាកចំ់េណញពិត្របាកដ្របចឆំា� ចូំលថវកិរដ�ចំននួ៥០%”។ 

តមករពិនិត្យេលកំណតេ់ហតុ្របជំុរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ស�ីពីករែបងែចកភាគលភរបស់

្រគឹះស� នេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ្រគឹះស� នេបាះពុម� 

និងែចកផ្សោយ បានរក្សោទុក្របាកចំ់េណញែដលជាចំែណកថវកិរដ�រយៈេពល៨ែខ េទបេធ�
ករបែង�រចូលរតនាគារជាតិ។ ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបងភ់ាគលភេនះ អចេធ�ឱ្យរដ�ខ�ះថវកិ

េបកផ�ល់។ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា គរួែណនា្ំរគឹះស� នេបាះពុម� និងែចកផ្សោយឱ្យេធ�ករ

បងភ់ាគលភចូលថវកិរដ�ឱ្យបានទនេ់ពលេទតមអនុ្រកឹត្យ។ 

ករណីេនះ ្រគឹះស� នេបាះពុម�ែចកផ្សោយ បានេធ�ករបំភ�ថឺា ជាេរៀងរល់ឆា�  ំសហ្រគាស 

បានលកក់ម�សិទ�ិស� ៃដេសៀវេភសិក្សោេគាលជូន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា េហយករ

្របគល់-ទទលួេធ�េឡងក�ុងអំឡុងែខកក�ដ ឬែខសីហៃនឆា� នីំមយួៗ។ ករែចងក�ុងកិច�សន្យោ

ជាមយួ្រកសួង្រត�វទូទតឱ់្យសហ្រគាសក�ុងរយៈេពល៤៥ៃថ� េ្រកយករ្របគល់-ទទលួ។ ប៉ែុន�

ជាកែ់ស�ង សហ្រគាសទទលួបាន្របាកពី់ករលកក់ម�សិទ�ិស� ៃដេសៀវេភសិក្សោេគាលចុងឆា� ំ

នីមយួៗ គឺមានករយតឺយ៉ាវ្របែហលជា ២េទ៣ែខ។ 

ចំេពះករលកេ់សៀវេភសិក្សោេគាល និងដឹកជ��ូ នឱ្យ្រក�មហុ៊នែដលេដញៃថ�ឈ�ះ

េហយបានចុះកិច�សន្យោជាមយួ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាេនាះមានករយឺតយ៉ាវដូចគា�

ែដរ។ ្រកសួងបានចុះកិច�សន្យោបន�ជាមយួ្រក�មហុ៊នែដលេដញៃថ�ឈ�ះេនាះ ក�ុងអំឡុងែខ

សីហ ឬែខក��  ៃនឆា� នីំមយួៗ។ ក�ុងេនាះសហ្រគាសកប៏ានចុះកិច�សន្យោបន�ជាមយួ្រក�ម

ហុ៊នែដលេដញៃថ�ឈ�ះេនាះែដរ េហយរយៈេពលៃនករេបាះពុម�មានែត៩០ៃថ� ទងំករេបាះពុម� 
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និងដឹកជ��ូ ន ដូេច�ះសហ្រគាសទទួលបានករទូទតពី់្រក�មហុ៊នវញិ េនចុងែខធ�ូៃនឆា� នីំមយួៗ 

ឬឆ�ងចូលឆា� បំនា� ប។់ 

ចំេពះករលក់េសៀវេភសិក្សោេគាលជូនអតិថិជនទូេទ សហ្រគាសទទួលបាន

ចំណូលតិច ឬេ្រចនេទតមែខនីមយួៗ លកដ់ច ់ឬមនិដច ់េហយ្របាកែ់ដលបានមកពីករលក់

េសៀវេភសិក្សោេគាលេនាះ យកមកទុកេដះ្រសយស្រមាប់េបក្របាក់េបៀវត្សជូននិេយាជក

-និេយាជិក និងចំណាយ្របតិបត�ិតិចតួច្របចៃំថ�។ ជាទូេទករលកេ់សៀវេភសិក្សោេគាលជូន

អតិថិជនទូេទដចេ់្រចនពីែខកក�ដ ដល់ែខវចិ�ិកៃនឆា� នីំមយួៗ។ 

សរុបមក ចំណូលទំងបី្របេភទរបស់សហ្រគាសទទួលបានេនចុងឆា� នីំមយួៗ 

េហតុដូេច�ះ សហ្រគាសពំុមានលទ�ភាពបង្់របាកភ់ាគលភជូនរដ�េនអំឡុងេពលេដមឆា� បំានេទ។  

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ បានេឃញករបំភ�រឺបស់្រគឹះស� នេបាះពុម� និងែចកផ្សោយ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ សូមឱ្យ្រគឹះស� នេបាះពុម�ែចកផ្សោយអនុវត�តមខ�ឹមសរៃនអនុ្រកឹត្យ

ខងេលឱ្យបានខ� បខ់�ួន។ 

៣.១.៧.ករពំុទនប់ានេរៀបចំប�� ីេបឡាសច្់របាកចំ់ណូល 

សរចរែណនាេំលខ០០១ សហវ ចុះៃថ�ទី០៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីកិច�

ប�� ិកគណេនយ្យ រជ�េទយ្យចំណូលស្រមាបរ់ដ�បាលថា� កជ់ាតិ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

្រតងចំ់ណុច៣.១ បានប�� កថ់ា “ប�� ីេបឡាសច្់របាកេ់្របស្រមាបក់ត្់រតនូវចំននួទឹក្របាក់

រជ�េទយ្យចំណូលែដលបានទទួលពីអតិថិជន និងចំននួទឹក្របាកែ់ដលបានចំណាយ និងចំននួ

ទឹក្របាកែ់ដលេនសល់។ ប�� ីេបឡាសច្់របាករ់មួមាន ប�� ីេបឡាសច្់របាកេ់នធនាគារ

(គំរូ០១) និងប�� ីេបឡាសច្់របាកេ់នក�ុងៃដ(គំរូ០២)” ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ សេង�តេឃញថា រជ�េទយ្យករចំណូល និងរជ�េទយ្យករ

ចំណូលរងេនរដ�បាលកណា� លៃន្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ពំុទនប់ានេរៀបចំប�� ី
េបឡាស្រមាបេ់ធ�ករតមដនសច្់របាកេ់នធនាគារ(គំរូ០១) និងរជ�េទយ្យករចំណូល េហយ  

រជ�េទយ្យករចំណូលរងរបស់មន�ីរវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�េំពញ កម៏និបានេរៀបចំប�� ី
េបឡាចំណូលស្រមាបេ់ធ�ករតមដនសច្់របាកក់�ុងៃដ(គំរូ០២)របស់អង�ភាពខ�ួនេនេឡយ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ គួរេធ�ករែណនាដំល់រជ�េទយ្យករ

ចំណូលឱ្យេធ�ករេរៀបចំប�� ីេបឡាតមដនសច្់របាកេ់នធនាគារ និងសច្់របាកចំ់ណូល

ក�ុងៃដឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបតមសរចរែណនារំបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េដម្បី
បេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងេបឡាសច្់របាកចំ់ណូលេនធនាគារ។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងបានបំភ�ថឺា េដយសរ 

កន�ងមកចំណូលជាកែ់ស�ងតមអង�ភាពជាអ�ក្របមូលផា� ល់ េហយអង�ភាពទងំេនាះមានេរៀបចំ 

ប�� ីេបឡាតមដនចំណូលតមអង�ភាព្របមូលចំណូលេរៀងៗខ�ួន និងេផ�របាយករណ៍

ចំណូលមករជ�េទយ្យករចំណូលជា្របចែំខ។ រជ�េទយ្យករចំណូលេធ�ករតមដនចំណូល
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តមរបាយករណ៍្របចែំខទងំេនាះេដយមនិមានេរៀបចំប�� ីេបឡាេនាះេទ។ ្រកសួងនឹងេធ�
ករែកលម�ចំណុចខ�ះខតទងំេនាះតមអនុសសនរ៍បស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ។ 

ែផ�កេលករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។  

៣.១.៨.ករអនុវត�ករងររបស់ភា� កង់រ្របមូលចំណូលពំុមានលិខិត្របកសែតងតងំជាផ�ូវករ 

តមករេធ�សមា� សនជ៍ាមយួម�ន�ី្របមូលចំណូលផា� ល់ (ភា� កង់រ្របមូលចំណូល) 

ពីេសវសធារណៈ និងពិនិត្យប�� ិកគណេនយ្យរបស់ម�ន�ីែដលជាភា� កង់រ្របមូលចំណូល 

របស់អគ�នាយកដ� នអបរ់បំណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទសក�ុងឆា� ២ំ០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិ

សេង�តេឃញថា ម�ន�ីែដលជាភា� កង់រ្របមូលចំណូលបាន្របមូលចំណូលពីេសវេរៀបចំែបប

បទហ�ឹកហ�ឺនកូនជាង និងេសវចុះប�� ី្រគឹះស� នសធារណៈ ពំុមានលិខិត្របកសជាផ�ូវករ

េដម្បបី�� កថ់ា ពកួេគជាភា� កង់រ្របមូលចំណូលរបស់អគ�នាយកដ� នអបរ់បំណ�ុ ះបណា� ល

បេច�កេទសេនាះេទ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ គរួេរៀបចំលិខិត

្របកសែតងតងំម�ន�ីែដលជាភា� កង់រ្របមូលចំណូលជាផ�ូវករឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

ចំេពះចំណុចេនះ ្រកសួងសូមទទលួយកអនុសសនខ៍ងេលេនះ និងបានែណនាំ

ឱ្យអគ�នាយកដ� នអបរ់បំណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស (នាយកដ� ន្រគប្់រគង្រគឹះស� នសិក្សោ) 

េរៀបចំ្របកសែតងតងំភា� កង់រ្របមូលចំណូលជាផ�ូវករ។ ករណីេនះ ្រកសួងសូមប�� កថ់ា 

េដយសរមានករផា� ស់ប�ូរសមាសភាពភា� កង់រ្របមូលចំណូលញឹកញាប ់ េទបមានករយតឺ

យ៉ាវក�ុងករេរៀបចំលិខិតែតងតំង។ បនា� ប់ពីមានករែណនាំ អគ�នាយកដ� នអប់របំណ�ុ ះ

បណា� លបេច�កេទសបានេរៀបចំលិខិតែតងតងំផ�ូវកររចួេហយ។ 

ែផ�កតមករបំភ�ខឺងេល អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករណីេនះជាបន�េទៀត។  

៣.១.៩.ចំណូលករយិបរេិច�ទ២០១៩ កត្់រតជាចំណូលករយិបរេិច�ទ២០២០  

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានេចញ្របកសេលខ១០៥៩ សហវ.្របក.ពដ 

ចុះៃថ�ទី១៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៣ ស�ីពីពន�េល្របាកចំ់េណញ ្រតងែ់ផ�កទី១៣.២ កតព�កិច�

គណេនយ្យ ចំណុច ខ.៥ បានែចងថា “សហ្រគាស្រត�វេ្រប្របាស់គណេនយ្យេទ�ភាគ និងែផ�ក

េលមូលដ� នគណេនយ្យបង�រ”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ ៃ្របសណីយ៍

កម�ុជា បាន្របមូលចំណូលសរុបចំនួន៣៩ ៤៨៤ ០០០េរៀល ប៉ុែន�ែបរជាកត្់រតជាចំណូល

ឆា� ២ំ០២០។ 

អ្រស័យេហតុេនះ េដម្បងីយ្រស�លក�ុងករ្រគប្់រគងចំណូល ៃ្របសណីយក៍ម�ុជា

គរួកត្់រតចំណូលឱ្យបាន្រត�វ្រសបតមករយិបរេិច�ទ។ 
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េឆ�យតបនឹងករេលកេឡង ៃ្របសណីយក៍ម�ុជា សូមទទួលយកអនុសសន ៍  និង

ព្យោយាមកត្់រតតមករយិបរេិច�ទឱ្យអស់លទ�ភាព។ 

ែផ�កតមករបំភ�ខឺងេល អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករណីេនះជាបន�េទៀត។ 

៣.១.១០. ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបងចំ់ណូលៃថ�ឈ�លួ 

អនុ្រកឹត្យេលខ៧២ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករ្រគប់

្រគងចំណូលមនិែមនសរេពពន� ្រតងែ់ផ�ក៣ មា្រត៤២ េ្រតទី៣បានែចងថា “ផុតរយៈេពល

០៦ែខ (្របាមំយួែខ) គិតចបពី់ៃថ�បង្់របាក៖់ ក�ុងករណីអ�កជាបក់តព�កិច�េនែតមនិទូទត់

បំណុលរបស់ខ�ួន្រកសួង-ស� បន័ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ែដល្របមូលចំណូលមនិែមន

សរេពពន� ្រត�វប��ូ នសំណំុេរឿង និងឯកសរភស�ុតងទងំអស់មក្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ�� វត�ុ និងផ�ល់កិច�សហករ េដម្បចីតវ់ធិានករតឹងទរបំណុលតមរយៈយន�ករ្រក�ម

ករងរអន�រ្រកសួងែដលដឹកនាេំដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ” និងបទប�� េលខ០៤

បប ចុះៃថ�ទី១៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពីករព្រងឹងករ្រគប្់រគងចំណូលមនិែមនសរេពពន� 

្រតងចំ់ណុច១៤ ែចងថា “្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វដកេ់ចញវធិានករជាមយួ

្រកសួង-ស� បន័សម ី និង្រកសួង-ស� បន័ពកព់ន័� េដម្បអីនុវត�ករតឹងទរបំណុលែដលែផ�ក

ឯកជន ឬ្រក�មហុ៊ននានាជំពករ់ដ�ដូចជា៖ ប�្ឈបក់រអនុ�� តនាេំចញ-នាចូំល បង�កគណនី

ធនាគារ ប�្ឈបអ់ជា� បណ�   និងក�ុងករណីករអនុវត�តឹងទរបំណុលេនះ មនិមាន្របសិទ�ភាព 

្រកសួង-ស� បន័សម្ីរត�វេរៀបចំសំណំុេរឿងប�ឹងេទតុលករ”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អគ�នាយកដ� នេកសូ៊ៃន្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និងេនសទេនមានបំណុល្រត�វទរពីៃថ�ឈ�ួលេលករវនិិេយាគស� រជលួ និង
អភវិឌ្ឍនេ៍កសូ៊ឡាបានេសៀកេខត�រតនគីរសី្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩ ពី្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉បេ់ប៊លីមតីធីត
មានចំនួន៦៣ ៧៨៥,៤៥ដុល� រអេមរកិ និង្របាក្់រត�វពិនយ័២%ពីករខកខនក�ុងករបងៃ់ថ�
ឈ�ួលពីករវនិិេយាគស� រជលួ និងអភវិឌ្ឍនេ៍កសូ៊ឡាបានេសៀកេខត�រតនគីរសី្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩ 
(គិតចបពី់ៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៩ដល់ៃថ�ទី២៣ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២០)ចំននួ១៥ 
៥២៣,៧៤ដុល� រអេមរកិេនេឡយ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គរួេធ�ករែណនាដំល់ 
អគ�នាយកដ� នេកសូ៊ឱ្យមានវធិានករតឹងទរបំណុលៃថ�ឈ�ួលពីករវនិិេយាគេកសូ៊ខងេល 
និង្របាកពិ់នយ័២%ពី្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉បេ់ប៊លីមតីធីតខងេល េដម្បេីធ�ករបងចូ់លថវកិជាតិ
ឱ្យបាន្រគបចំ់ននួ និងទនេ់ពលេវល។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងសូមេធ�ករប�� ក់
ថា ករណី្រក�មហុ៊ន ស�ីហ�រ៉បេ់ប៊រលីមធីីត ពំុទនប់ានបងៃ់ថ�ឈ�ួលចមា� រេកសូ៊រដ� ឡាបានេសៀក 
ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ បានមានវធិានករជាបន�បនា� ប់
េដយបានេចញេសចក�ីជូនដំណឹងជូនេទេលក្រសីអគ�នាយកិ ្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉បេ់ប៊រលីមធីីត 
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(េយាងលិខិតេលខ៤០៨១ កសិក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៩)។ ជាមយួគា� េនះ អគ�
នាយកដ� នេកសូ៊ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ បានជូនដំណឹងេទេលក្រសី
អគ�នាយកិ ្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉បេ់ប៊រលីមធីីត ជាថ�ីម�ងេទៀត (លិខិតេលខ៥៤២ អក.រន ចុះៃថ�
ទី៣០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០) េដម្បឱី្យ្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉បេ់ប៊រលីមធីីត បំេពញកតព�កិច�បង់
្របាកឈ់�ួលចមា� រេកសូ៊រដ�ឡាបានេសៀកេខត�រតនគិរ ី។  

ែផ�កេលករបំភ�រឺបស់្រកសួង អជា� ធរសវនកម�ជាតិសូមឱ្យ្រកសួងកសិកម� រុក�
្របមាញ់ និងេនសទ េធ�ករជំរុញ និងចតវ់ធិានករតឹងទរបំណុលៃថ�ឈ�ួលវនិិេយាគេកសូ៊
ខងេល និង្របាកពិ់នយ័២%ពី្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉បេ់ប៊លីមតីធីតខងេល េដម្បេីធ�ករបងចូ់ល
ថវកិជាតិឱ្យបាន្រគបចំ់នួន និងទនេ់ពលេវល។ 
៣.១.១១.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករទូទត្់របតិបត�កិរចំណាយ 

ច្បោបស់�ីពី្របពន័�ហិរ�� វត�ុសធារណៈែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៥០៨/០១៦ ចុះៃថ�ទី០៤ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៨ ្រតងម់ា្រត១១ បានែចងថា“ ករយិ
បរេិច�ទៃនឆា� ថំវកិចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី០១ ែខមករ េហយប�� បៃ់ថ�ទី៣១ ែខធ�ូ” និង្របកស
េលខ១៥៨៩ សហវ.្របក ស�ីពីនីតិវធីិ និងវធិានៃនករអនុវត�្របាកេ់បសកកម�េនក�ុង និង
េ្រក្របេទសស្រមាបរ់ដ�បាលថា� កជ់ាតិ ្រតង្់របករ២២បានកំណតថ់ា “រល់េបសកកម�ក�ុង 
និងេ្រក្របេទស ែដលបានអនុវត�ក�ុងឆា� េំនមនិទនប់ានេស�សំុទូទត ់ ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យ
ទូទតយ៉់ាងយូរបំផុត្រតឹម្រតីមាសទី១ៃនឆា� បំនា� ប ់េដយេ្រប្របាស់ឥណទនឆា� ថំ�ី...”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ សេង�តេឃញថា អង�ភាពថវកិនាយកដ� នសហ្របតិបត�ិ
ករអន�រជាតិ េនមានភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករ្របមូលឯកសរទូទត្់របតិបត�ិករចំណាយ្របាក់
េបសកកម�េ្រក្របេទសក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ចំនួន១៣១ ៦៩៩ ៣៤០េរៀល េដយបានមកេធ�
ករទូទតឥ់ណទនថវកិចំណាយឆា� ២ំ០១៩ រហូតដល់ៃថ�ទី0៦ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គរួេធ�ករ្របមូលសក�ី
ប្រតទូទតចំ់ណាយថវកិឱ្យបានទនេ់ពលេវល េដម្បេីជៀសវងករយក្របតិបត�ិករចំណាយ
ឆា� ចំស់មកេធ�ករទូទតឆ់ា� ថំ�ីែដលនាឱំ្យបះ៉ពល់ដល់ឥណទនថវកិស្រមាបចំ់ណាយក�ុងឆា�  ំ
និងេធ�ឱ្យបះ៉ពល់ករេរៀបចំរបាយករណ៍សេ្រមចទូទតថ់វកិជាតិ្របចឆំា� ។ំ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងសូមេធ�ករប�� កថ់ា 
ចំេពះករអនុវត�ករងរជាកែ់ស�ង ករទូទតម់និអចេធ�េឡងក�ុងឆា� អំនុវត�បានទងំអស់េនាះេទ 
េដយអ្រស័យថវកិមនិមាន្រគប្់រគាន ់ ករចុះបំេពញេបសកកម�េនេ្រក្របេទសរបស់ថា� ក់
ដឹកនា ំ និងម�ន�ីេនចុងឆា� ។ំ ដូេច�ះករទូទតែ់ដលេនសល់ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ មនិខុសនីតិវធីិ
ចំណាយេនាះេទ េ្រពះនាយកដ� នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 
និងេនសទ បានេស�សំុេគាលករណ៍ធានាចំណាយ និងកម៏ានករយល់្រពមពី្រកសួងេសដ�
កិច� និងហិរ�� វត�ុ រចួេហយែដរ។ 

ែផ�កេលករប�� ករ់បស់្រកសួង អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនវឌ្ឍនភាព
ជាបន�េទៀត។  
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៣.១.១២.ករអនុវត�ចំណាយេលសឥណទនថវកិ្របចឆំា�  ំ

្រពះរជ្រកឹត្យេលខនស/រកត/០៨១៥/៨៧២ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៥ 

ស�ីពីលក�ន�ិកៈគតិយុត� ៃន្រគឹះស� នសធារណៈរដ�បាល ្រតងែ់ផ�កទី២ មា្រត២៩បានែចងថា 

“ថវកិ្រត�វែតមានតុល្យភាពរវងចំណូល និងចំណាយ។ ចំណូល និងចំណាយរបស់្រគឹះស� ន

សធារណៈរដ�បាល្រត�វេ្រគាងក�ុងថវកិ្របចំឆា� រំបស់្រគឹះស� ន។ ចំណូលរបស់្រគឹះស� ន

សធារណៈរដ�បាលរមួមាន ករឧបត�ម�ពីថវកិរដ� ចំណូលផា� ល់ និងចំណូលេផ្សងៗ។ 

ចំណូល និងចំណាយរបស់្រគឹះស� នសធារណៈរដ�បាល្រត�វេគារពតមវធិានៃនចំណាតថ់ា� ក ់

និងករ្រគប្់រគងដូចថវកិរដ�ែដរ។ ចំណាយ្រត�វឆ�ុះប�� ំងនូវ្រគបមុ់ខស�� ៃនករេ្រប្របាស់

ពី្រគប្់របភពឥណទន។ ្រគឹះស� នសធារណៈរដ�បាលមនិអចបេង�តលក�ខណ� ែដលនាឱំ្យ

មានឱនភាពថវកិេឡយក�ុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត�ថវកិ្របចឆំា�  ំេលកែលងែតមានករយល់

្រពមពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពថវកិវទិ្យោស� ន្រសវ្រជាវេកសូ៊

កម�ុជា បានអនុវត�ចំណាយថវកិ្របចឆំា� ២ំ០១៩ របស់ខ�ួនេលសឥណទនថវកិឧបត�ម�ធន

េបកផ�ល់ពីរដ� និងចំណូលផា� ល់្រគឹះស� នែដលបានទទលួក�ុងឆា� ២ំ០១៩។ ករចំណាយេនះ

េធ�ឱ្យមានឱនភាពថវកិ្របចឆំា� ២ំ០១៩របស់អង�ភាពថវកិវទិ្យោស� ន្រសវ្រជាវេកសូ៊កម�ុជា

ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ដូចមានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

ឯកតគិតជាេរៀល 
ល.រ កម�វត�ុ ចំណូល ចំណាយ េនសល់ 

១ ឧបត�ម�ធនផ�ល់ជូន ១ ៨៧០ ០០០ ០០០ ១ ៨១៩ ៩២០ ០០០ ៥០ ០៨០ ០០០ 

២ ចំណូលផា� ល់្រគឹះស� ន ២ ១៨៩ ៩៥៩ ២៨៦ ២ ៩៥២ ២៥២ ៣៧៩ -៧៦២ ២៩៣ ០៩៣ 

សរបុ ៤ ០៥៩ ៩៥៩ ២៨៦ ៤ ៧៧២ ១៧២ ៣៧៩ -៧១២ ២១៣ ០៩៣ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គរួេធ�ករែណនាដំល់

អង�ភាពថវកិវទិ្យោស� ន្រសវ្រជាវេកសូ៊កម�ុជា ឱ្យេធ�ករចំណាយឥណទនថវកិ្របចឆំា� រំបស់

ខ�ួនឱ្យ្រសបេទនឹង្របភពឥណទនថវកិែដលបានទទលួក�ុងឆា�  ំេដម្បេីជៀសវងករចំណាយ

េលសឥណទនថវកិ្របចឆំា� ែំដលជាេហតុេធ�ឱ្យមានឱនភាពថវកិ្របចឆំា� ។ំ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងសូមេធ�ករប�� កថ់ា 

្រកសួងបានេធ�ករែកលម�ជាបន�បនា� ប។់ 

ែផ�កតមករប�� ករ់បស់្រកសួង អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនវឌ្ឍនភាព

ជាបន�េទៀត។  

៣.១.១៣.ករចំណាយ និងករទូទតចំ់ណាយពំុមានភា� បស់ក�បី្រត្រគប្់រគាន ់

សរចរែណនាេំលខ០០១ សហវ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៤  ស�ីពីករែក

លម�នីតិវធីិអនុវត�ថវកិ ្រតងចំ់ណុច៦បានែចងថា “កិច�ជ្រមះប�� ីេនះ ្រត�វេធ�េឡងេ្រកយ
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ចំណាយទងំឡាយរបស់រដ�្រត�វបានប�� ប ់្រពមជាមយួនឹងករប�� កពី់ភាព្រតឹម្រត�វេល្រគប់

សក�ីប្រត...”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពថវកិអគ�នាយកដ� នរដ�បាល និង

ហិរ�� វត�ុ ៃន្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈបានអនុវត�ចំណាយថវកិបុេរ្របទនកម�វធីិ

ខងេល េដយពំុមានភា� ប់សក�ីប្រតស្រមាបេ់ធ�ករទូទតចំ់ណាយឱ្យបាន្រគប្់រគាន។់ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ គរួេធ�ករចំណាយថវកិកម�

វធីិេដយ្រត�វភា� បស់ក�ីប្រតចំណាយឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ និង្រតឹម្រត�វ េដម្បបី�� កពី់ភាព្រតឹម

្រត�វៃនតេួលខចំណាយ។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រត

សិល្បៈ សូមេធ�ករប�� កថ់ា េដយសរម�ន�ីែដលទទលួបន�ុកេធ�ករថតចម�ង ឬភា� បនូ់វសក�ី
ប្រតចំណាយមនិបាន្រគប្់រគានជ់ាមយួឯកសរគា្ំរទដល់ករចំណាយ និងឯកសរច្បោបេ់ដម

្រត�វបានប��ូ នេទរតនាគារជាតិអស់ េទបេធ�ឱ្យមានកង�ះខតភា� បស់ក�ីប្រតចំណាយឱ្យបាន

្រគប្់រគាន។់ 

ែផ�កេលករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។ 

៣.១.១៤.ករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នចូលរមួេដញៃថ�មនិទនម់ានលក�ណសម្បត�្ិរសបេទនឹងកម�

វត�ុៃនករេដញៃថ� 

្របកសេលខ១៩៨ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករែក

ស្រម�លវធិាន និងនីតិវធីិ្រគប្់រគង្របមូលពន�ប៉ាតង ់ ្រតង្់របករ៨ វក្យខណ� ២បានែចងថា  

“ក�ុងករចូលរមួេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�ក�ុងករផ�តផ់�ងទំ់និញ ឬេសវ អ�កជាបព់ន�្រត�វ

មានបណ� ប៉ាតងែ់ដលប�� កពី់សកម�ភាពអជីវកម�របស់ខ�ួន ្រសបតមកម�វត�ុៃនករេដញៃថ� 

ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�ក�ុងករផ�តផ់�ងេ់សវទងំេនាះ”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពលទ�កម�របស់្រកសួងវប្បធម ៌ និង

វចិិ្រតសិល្បៈ និង្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ បានេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នចូលរមួ

េដញៃថ� និងពិេ្រគាះៃថ�ក�ុងករផ�តផ់�ងទំ់និញ ឬេសវែដលមានផលរបរអជីវកម�ក�ុងបណ�

ប៉ាតងម់និ្រសបតមកម�វត�ុៃនករេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�។  

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ និង្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះ

បណា� លវជិា� ជីវៈ គរួេធ�ករែណនាអំង�ភាពលទ�កម�ឱ្យេធ�ករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នចូលរមួេដញៃថ� 

ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម� ្រត�វមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប្់រគានែ់ដលប�� កពី់សកម�ភាពអជីវកម�

របស់ខ�ួន្រសបតមកម�វត�ុៃនករេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�ក�ុងករផ�តផ់�ងេ់សវៃនករអនុ

វត�កិច�លទ�កម�។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រត

សិល្បៈ និង្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ សូមេធ�ករប�� កថ់ា េដយសរេន
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េពល្រក�មហុ៊នដកព់ក្យចូលរមួេដញៃថ� ឬពិេ្រគាះៃថ�គឺស�ិតក�ុងេ្រសមសំបុ្រតបិទជិតេនេពល

េបកឯកសរេដញៃថ�េទបដឹងថាមាន្រក�មហុ៊នមយួចំននួខុសផលរបរ។ ដូចេនះ្រកសួងនឹងេធ�
ករែកលម�េនកំហុសឆ�ងេនះេនឆា� បំនា� ប។់ 

ែផ�កេលករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវករអនុវត� មអនុ

សសនស៍វនកម�ជាបន�េទៀត។  

៣.១.១៥.សក�បី្រតទូទតចំ់ណាយពំុ្រសបេទនឹង្របតិបត�កិរជាកែ់ស�ង 

្របកសេលខ១៩៣៧ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ ្រតងែ់ផ�កទី២ 

្របករ១៥ បានែចងថា “ជាេគាលករណ៍ រជ�េទយ្យករបុេរ្របទន្រត�វចំណាយជាសច្់របាក ់

េដយមានសក�ីប្រតប�� ក្់រតឹម្រត�វ...”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពថវកិកម�វធីិអគ�នាយកដ� នបេច�ក 

េទសវប្បធមៃ៌ន្រកសួងវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ បានអនុវត�ចំណាយេលករេរៀបចំសិក� សល 

និងចំណាយបុេរ្របទនេរៀបចំមេហ្រសពភាពយន�អន�រជាតិេលកទី៩ េដយបានចំណាយេល
ករេរៀបចំទីតងំអហរ ករទិញែផ�េឈ និងនំ មនិ្រសបេទនឹង្របតិបត�ិករជាកែ់ស�ង។   

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ គរួែណនាអំង�ភាពថវកិខង

េលឱ្យេធ�ករចំណាយថវកិខងេលឱ្យ្រសបេទនឹងសកម�ភាពជាកែ់ស�ង េដម្បបី�� កពី់ភាព

្រតឹម្រត�វៃនករអនុវត�ចំណាយ្រសបតមេគាលករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 
េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រត

សិល្បៈ សូមេធ�ករប�� កថ់ា វជាកំហុសរបស់ម�ន�ីទទួលបន�ុកែដលមនិបានពិនិត្យឱ្យបាន
ច្បោស់លស់ និងភា� បឯ់កសរជាកែ់ស�ងេដយសរកម�វធីិសិក� សល្រត�វបានផា� ស់ប�ូរែដល
េធ�ឱ្យអ�កទទលួបន�ុកករងរមនិបានភា� បឯ់កសរ ឬប�� កពី់ៃថ�ែខផា� ស់ប�ូរសិក� សលេទប
េធ�ឱ្យមានសក�ីប្រតចំណាយេលអហរខុសេទនឹងកម�វធីិសិក� សលជាក់ែស�ង។ ្រកសួង
នឹងព្យោយាមែកលម�ចំណុចខ�ះខតទងំេនះតមអនុសសន។៍ 

ែផ�កេលករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យនូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។  
៣.១.១៦.ភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករេស� សំុធានាចំណាយថវកិឆា� ២ំ០១៩ស្រមាប់ទំនិញចបំាច ់

សរចរែណនាេំលខ០១៣ សហវ ចុះៃថ�ទី០៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពីករអនុវត� 
កិច�លទ�កម�សធារណៈស្រមាប់ទំនិញ និងេសវកម�ចំបាច់មួយចំនួនែដល្រត�វេ្រប្របាស់
បនា� នេ់នេដមឆា� ថំវកិ ្រតងចំ់ណុចទី១ បានែចងថា “្រកសួង ស� បន័ រជធានី េខត� ្រក�ង 
្រស�ក ខណ�  សហ្រគាសសធារណៈ ្រគឹះស� នសធារណៈរដ�បាល អង�ភាពថវកិ និងអង�
ភាពដៃទេទៀត្រត�វេរៀបចំគេ្រមាង និងសំុធានាចំណាយថវកិឆា� បំនា� ប(់ឆា� Nំ+1) ស្រមាបក់រ
ទិញទំនិញ និងេសវកម�ចបំាច ់ និងមានលក�ណៈជា្របចមំយួចំនួនរមួមានជាអទិ៍៖ សមា� រ
ករយិាល័យ េ្របងឥន�នៈ... មក្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ឬមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 
រជធានី េខត�េនក�ុង្រតីមាសទី៤ ៃនឆា� Nំ”។ 
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តមករពិនិត្យឯកសរសំេណ សំុធានាចំណាយថវកិឆា� ២ំ០១៩ ស្រមាបក់រទិញ
សមា� រករយិាល័យ និងេ្របងឥន�នៈឆមាសទី១ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា 
្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ និង្រកសួងែផនករ ពំុបានេរៀបចំេស�សំុធានា
ចំណាយថវកិឆា� ២ំ០១៩ ស្រមាបទិ់ញទំនិញចបំាចេ់នក�ុង្រតីមាសទី៤ៃនឆា� ២ំ០១៨េទ។  
ជាកែ់ស�ង ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ បានេរៀបចំេស�សំុធានាចំណាយថវកិ
ឆា� ២ំ០១៩ េនៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ ស្រមាបទិ់ញេ្របងឥន�នៈឆមាសទី១ និងេនៃថ�
ទី១៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ ស្រមាបទិ់ញសមា� រករយិាល័យ។ ចំែណកឯ្រកសួងែផនករ 
បានេរៀបចំេស�សំុធានាចំណាយថវកិឆា� ២ំ០១៩ េនៃថ�ទី០៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ ស្រមាប់
ទិញេ្របងឥន�នៈ និងៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ ស្រមាបទិ់ញសមា� រករយិាល័យ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ និង្រកសួងែផនករ 
គរួរសួរនេ់ស�សំុធានាចំណាយថវកិស្រមាបចំ់ណាយេលទំនិញចបំាច ់ ដូចជា េ្របងឥន�នៈ 
និងសមា� រករយិាល័យេនក�ុង្រតីមាសទី៤ៃនឆា� Nំ េដម្បអីនុវត�កិច�លទ�កម�ក�ុងឆា� Nំ+1ឱ្យបាន
ទនេ់ពលេវល។ 

េឆ�យតបចំេពះចំណុចេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ និង្រកសួង
ែផនករសូមឯកភាព និងខិតខំព្រងឹងករេរៀបចំគេ្រមាង េដម្បធីានាបាន្របសិទ�ភាពៃនកំេណ រ 
ករករងរេនះ។ 

ែផ�កតមករបំភ�ខឺងេល អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករណីេនះជាបន�េទៀត។ 
៣.១.១៧.ករចំណាយ និងកត្់រតចំណាយពំុទន្់រសបតមចំណាតថ់ា� កេ់សដ�កិច�ៃនមាតិក

ថវកិរបស់រដ� 
្របកសេលខ៥២៣ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពីករដក់

ឱ្យអនុវត�ចំណាតថ់ា� កេ់សដ�កិច�ៃនមាតិកថវកិរបស់រដ�បាលថា� កជ់ាតិ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកម
ជាតិ បានកំណតដូ់ចតេទ៖ 

- គណនី និងអនុគណនី៦០០៥១ បានកំណតពី់ករចំណាយេលករទិញសមា� រ 

និងបរកិ� របេច�កេទសមនិែមនពត័ម៌ានវទិ្យោ ដូចជា៖ ដំបងឆក ់ របាងំករពរែផ្សង 

ទូរទឹកកក ម៉ាសីុន្រតជាក ់ម៉ាសីុនេភ�ង ម៉ាសីុនបូមទឹក បំពងព់ន�តអ់គ�ីភយ័ អគុយ 

ឧបករណ៍បំពងសេម�ង ។ល។ 
- គណនី អនុគណនី៦០០៥២ បានកំណតពី់ករចំណាយេលករទិញេ្រគ�ងសង� រមឹ 

ដូចជា៖ តុ ទូដកឯ់កសរ សឡុង េកអី ។ល។ 
- គណនី និងអនុគណនី៦០០៥៣ បានកំណតពី់ករចំណាយេលករទិញសមា� រ

េ្រប្របាស់ដូចជា៖ សមា� រកីឡា្រគប្់របេភទ ថ�ពិល្រគប្់របេភទ ហ�ីលថត(អង�ចង

ច)ំ កែសតថតសំេលង កែសតវេីដអូ ញញួរ េសរចក ់ ម៉ាសីុនេ្រចះឬខួង 

ម៉ាសីុនខត ់ចប កងេ់កសូ៊ រណា វងំនន ។ល។ 
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- គណនី និងអនុគណនី៦០០៥៥ បានកំណតពី់ករចំណាយេលករទិញសមា� រ 

និងបរកិ� បេច�កេទសពត័ម៌ានវទិ្យោដូចជា៖ កំុព្ូយទរ័ ្រពីនធរ័ ម៉ាសីុនថត ទូរស័ព� 

ម៉ាសីុនហ�ូតូកូពី ម៉ាសីុនេស�ន។ល។ 
- គណនី និងអនុគណនី៦៥០២២ បានកំណតពី់ករចំណាយេលករឧបត�ម�ធន

ដល់អង�ភាពែដលមានលក�ណៈសង�ម ដូចជា៖ គណៈកមា� ធិករជាតិសិទ�ិមនុស្ស

កម�ុជា អជា� ធរជាតិេដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ី គណៈកមា� ធិករជាតិេអស� ប ់អជា� ធរ

ជាតិ្របយុទ�នឹងជម�េឺអដស៍ គណៈកម�ករ្រសវ្រជាវរុករកអដ�ិធាតុជនជាតិអេមរកិ 

និងកងទព័េវៀតណាមែដលបាតខ់�ួនេនកម�ុជា ។ល។ 
- គណនី និងអនុគណនី៦៥០៣២ បានកំណតពី់ករចំណាយេលករឧបត�ម�ធន

មនិែមនអចលកម� និងមនិែមនហិរ�� វត�ុដល់អង�ភាពសធារណៈមានលក�ណៈ

រដ�បាលស�ិតេ្រកមអណាព្យោបាលរបស់្រកសួង មានដូចជា៖ េបឡាជាតិអតីត

យុទ�ជន េបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម មូលនិធិជនពិករ អជា� ធរអប្សោរ 

សកលវទិ្យោល័យ វទិ្យោស� ន-មន�ីរេពទ្យ ។ល។ 

- អនុគណនី៦១១០២ បានកំណតពី់ករចំណាយែដលពកព់ន័�នឹងករទទលួេភ��វ

បរេទស ដូចជា៖ ែត កេហ� ទឹក្រក�ច ស�រ នំ ែផ�េឈ ។ល។ និងចំណាយេផ្សងៗ

េទៀត ែដលទកទ់ងនឹងករេរៀបចំពិធីជបេ់លៀង ក�ុងករទទលួេភ��វ េលកែលងែត

ចំណាយេលេសហុ៊យេបសកកម�េ្រក្របេទសែដល្រត�វកត្់រតចូលក�ុងគណនី

េលខ៦១១៣។ 
- អនុគណនី៦១១០៣ បានកំណតពី់ករចំណាយេលករ្របជំុ សិក� សល 

សេមា� ធសមទិ�ផល សន�ិសីទ សន�ិបាត ដូចជា៖ ករេរៀបចំឯកសរ និងសមា� រៈ

តូចតច ករជួលទីតងំនិងករេរៀបចំទីកែន�ង អហរ ករឧបត�ម�្រគ�ឧេទ�ស និង

អ�កស្រមបស្រម�ល សន�ិសុខ និងចំណាយេផ្សងៗ។ ករណីសិក� សលែដល

ត្រម�វឱ្យមានេបសកកម�្រត�វេ្របគណនី៦១១២ ស្រមាបទូ់ទតចំ់ណាយេសហុ៊យ

េបសកកម�ក�ុង្របេទស និងគណនី៦១១៣ ស្រមាបទូ់ទតចំ់ណាយេសហុ៊យ

េបសកកម�េ្រក្របេទស។ ចំណាយេលករ្របជំុ សិក� សល សេមា� ធសមទិ�ផល 

សន�ិសីទ សន�ិបាត ដូចជា៖ ឯកសរ សមា� រៈេរៀបចំទីតងំ អហរ សន�ិសុខ 

និងករឧបត�ម�េផ្សងៗ។ 

តមករពិនិត្យ និងេធ�េតស�េលអណត�ិេបក្របាកៃ់នគេ្រមាងលទ�កម�ចំនួន០៦ ៃន

គេ្រមាងសរុបចំនួន៣៤ របស់្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ អជា� ធរសវនកម�

ជាតិសេង�តេឃញថា ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ្រកសួងបានអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ េដយេធ�ករ

កត្់រតករចំណាយពំុទន្់រសបេទនឹងចំណាតថ់ា� កេ់សដ�កិច� ៃនមាតិកថវកិរបស់រដ�បាល
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ថា� កជ់ាតិ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ែដលមានចំនួនទឹក្របាក ់៩៨៤ ២២៨ ០០០េរៀល។  

តមករពិនិត្យអណត�ិេបក្របាកក់�ុងរបាយករណ៍ចំណាយ និងសក�ីប្រតៃនករចំណាយេល
សិក� សលរបស់្រកសួងែផនករ េឃញថា ្រកសួងបានអនុវត�ករចំណាយេលសិក� សល 

ចំននួ០៣ ែដលមានទឹក្របាកចំ់ននួ២៥ ០៣៨ ០០០ េរៀល េដយបានកត្់រតក�ុងអនុគណនី 

៦១១០៣ ក�ុងេនាះ ្រកសួងបានចំណាយេលពីធីជបេ់លៀងមានទឹក្របាកចំ់ននួ៨ ២៦៨ ០០០ 

េរៀល ែដលចំណាយេនះគួរកត្់រតេនក�ុងអនុគណនី៦១១០២។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ និង្រកសួងែផនករ 

គរួេធ�ករកត្់រតចំណាយឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបតមចំណាតថ់ា� កេ់សដ�កិច�ៃនមាតិកថវកិទូេទ

របស់រដ�។ 

ចំេពះចំណុចខងេល ្រកសួងសូមទទលួយកអនុសសនខ៍ងេលេនះ និងេលក

ទិសេដអនុវត�េនឆា� បំនា� បឱ់្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបតមចំណាត់ថា� ក់េសដ�កិច�ៃនមាតិកថវកិ

របស់រដ�បាលថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ េដម្បឱី្យមានភាពងយ្រស�លក�ុងករកត្់រត។ 

ែផ�កតមករបំភ�ខឺងេល អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករណីេនះជាបន�េទៀត។ 

៣.១.១៨.ករបំែបកគេ្រមាងលទ�កម�សធារណៈ 

សរចរែណនាេំលខ០០៧ សហវ.សរណន ចុះៃថ�ទី០៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៣ របស់

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ ្រតងចំ់ណុចទី៣ “មនិ

អនុ�� តឱ្យមានករស្រមបស្រម�លណាមយួ េដម្បបំីែបក ឬអង�នគ់េ្រមាងធានាចំណាយឱ្យ

េទជាគេ្រមាងតូចៗត្រម�វតមក្រមិតទឹក្របាក់ែដលបាន្របគល់សេ្រមចក�ុងករអនុវត�កិច�

លទ�កម�េឡយ។ ករណីមានករបំែបក ឬអង�ន់ធានាចំណាយេលមុខស�� ែតមួយេនាះ 

បុគ�ល ឬស� បន័ែដលមានសមត�កិច�្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះមុខច្បោបជ់ាធរមាន”។ 

តមករពិនិត្យេលរបាយករណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ្របចំឆា� ២ំ០១៩ 

និងសំណំុឯកសរគេ្រមាងលទ�កម�នីមយួៗ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ្រកសួង

ែផនករបានអនុវត�កិច�លទ�កម�ចំនួន១៣ មានទឹក្របាកស់រុបចំនួន៧ ១៧៥ ១៥០ ០០០េរៀល 

ក�ុងេនាះ្រកសួងបានអនុវត�កិច�លទ�កម�ចំននួ០៦គេ្រមាង ែដលមានទឹក្របាកចំ់ននួ១ ៦៥២ 

០៨០ ០០០េរៀល េដយបានបំែបកគេ្រមាងលទ�កម�ែដលមានយថា្របេភទដូចគា� ឱ្យេទជា

គេ្រមាងតូចៗ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងែផនករ គរួេធ�ករែណនាអំង�ភាពលទ�កម�ឱ្យអនុវត�កិច�

លទ�កម�សធារណៈ្រសបតមសរចរែណនាខំងេល។ 

េឆ�យតបនឹងចំណុចខងេល ្រកសួងែផនករឯកភាពចំេពះអនុសសនេ៍នះ និង

េលកទិសេដអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពេនឆា� បំនា� ប។់ 

ែផ�កតមករបំភ�រឺបស់្រកសួង អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករណីេនះជាបន�េទៀត។ 
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៣.១.១៩.ករចុះកិច�សន្យោពំុបានត្រម�វឱ្យអ�កផ�តផ់�ងបំ់េពញែបបបទចុះប�� ីេធ�អជីវកម�យានយន� 

អនុ្រកឹត្យេលខ១៨០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីករ្រគប់
្រគងយានដ� នជសួជុល និងយានដ� នែកៃច�ដំេឡងយានយន� ្រតងជំ់ពូក២ មា្រត៥ បាន
ែចងថា “្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ឬមន�ីរសធារណករ និងដឹកជ��ូ នេខត� ្រក�ង 
មានសមត�កិច�ក�ុងករ្រគប្់រគងចុះប�� ី និងផ�ល់លិខិតអនុ�� តឱ្យេធ�អជីវកម�យានដ� នជសួ
ជុល និងែកៃច�ដំេឡងយានយន�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា....”។ 

្របកសេលខ៣២៥ សហវ .្របក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករដកឱ់្យ 

េ្រប្របាស់គំរូឯកសរេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� និងស�ងត់ៃម� ស្រមាបល់ទ�កម�ទំនិញ និងសំណង ់

្រតងចំ់ណុចេសចក�ីែណនាចំំេពះអ�កេដញៃថ� ស្រមាបក់រផ�តផ់�ងទំ់និញ បានែចងថា “្រក�មហុ៊ន

/សហ្រគាសែដលចូលរមួេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� និងស�ងត់ៃម� ្រត�វភា� បជ់ាមយួនូវឯកសរភស�ុតង 

បង� ញពីលក�ណៈសម្បត�ិរបស់ខ�ួនដូចខងេ្រកម៖ 

− អត�ស�� ណបណ�  ឬលិខិតឆ�ងែដន (ចម�ង្រតឹម្រត�វតមច្បោបេ់ដម) ចំនួន០៣ច្បោប ់

− បណ� ប៉ាតងឆ់ា� េំដញៃថ� (ចម�ង្រតឹម្រត�វតមច្បោបេ់ដម) ចំននួ០៣ច្បោប ់

− វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីអករេលតៃម�បែន�ម អ.ត.ប (ចម�ង្រតឹម្រត�វតមច្បោបេ់ដម) 

ចំននួ០៣ច្បោប ់ 

− វ�ិ� បនប្រតប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� (ចម�ង្រតឹម្រត�វតមច្បោប់

េដម) ចំនួន០៣ច្បោប ់ 

− ច្បោបអ់នុ�� តឱ្យេធ�អជីវកម� េចញេដយ្រកសួងជំនាញពកព់ន័� (ចម�ង្រតឹម្រត�វ

តមច្បោបេ់ដម) ចំនួន០៣ច្បោប ់ 

− វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីអ�កផ�តផ់�ងទំ់និញ េចញេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 

(ចម�ង្រតឹម្រត�វតមច្បោបេ់ដម) ចំននួ០៣ច្បោប ់ 

− ប៉ានគំ់រូ ឬកតឡូក (ចម�ង្រតឹម្រត�វតមច្បោបេ់ដម) ចំននួ០៣ច្បោប ់

− ឯកសរភស�ុតងស្រមាបប់�� កពី់សមត�ភាព“ហិរ�� វត�ុ បេច�កេទស បទពិេសធន”៍ 

(ចម�ង្រតឹម្រត�វតមច្បោបេ់ដម) ចំននួ០៣ច្បោប ់ 

តមករពិនិត្យសំណំុឯកសរលទ�កម�េសវកម� អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា 

ក�ុងករយិបរេិច�ទ២០១៩ ្រកសួងកិច�ករនារ ី បានចុះកិច�សន្យោស�ីពីករងរជសួជុលរថយន� 

ចំននួ៣៤េ្រគ�ង ែដលមានកិច�សន្យោេលខ០៦៣ កកន/លក ចុះៃថ�ទី០៨ ែខឧសភា ឆា� ំ

២០១៩ ទឹក្របាកស់រុបចំនួន១៩៩ ១៧០ ០០០េរៀល េដយសំណំុឯកសរលទ�កម�ទងំេនះ

ពំុបានភា� បឯ់កសរលិខិតអនុ�� តឱ្យេធ�អជីវកម�យានដ� នជសួជុល និងែកៃច�ដំេឡងយាន

យន�េចញេដយ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ឬមន�ីរសធារណករ និងដឹកជ��ូ នឱ្យ

បាន្រតឹម្រត�វេឡយ។ 

្រកសួងសធារណករ នឹងដឹកជ��ូ នមនិទនប់ានេឆ�យបំភ�។ឺ  
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៣.១.២០.ករអនុវត�កិច�លទ�កម�ពំុ្រសបតមែផនករលទ�កម� 

សរចរែណនាេំលខ០០២ សហវ.អលស ចុះៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី

ករអនុវត�លទ�កម�សធារណៈ បានប�� កថ់ា “ស� បន័អនុវត�លទ�កម� ្រត�វ្របមូលផ�ុ ំគេ្រមាង

ចំណាយែដល្រត�វអនុវត�កិច�លទ�កម�ទងំអស់កត្់រតប��ូ លក�ុងែផនករលទ�កម�។ រល់គេ្រមាង 

ចំណាយែដល្រត�វអនុវត�កិច�លទ�កម�ទងំឡាយណាែដលមនិបានកត្់រតេនក�ុងែផនករលទ�

កម�មនិអនុ�� តឱ្យសំុ ឬផ�ល់ករធានាចំណាយេឡយ។  

តមករពិនិត្យែផនករលទ�កម� និងរបាយករណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�របស់អង�ភាព

លទ�កម�ៃន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�

ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពលទ�កម�បានអនុវត�កិច�លទ�កម�េលសមយួគេ្រមាង្របចឆំា� ។ំ  

ករណីេនះ នាឱំ្យករេរៀបចំែផនករលទ�កម�ពំុទន្់រតឹម្រត�វ និងមនិ្រសបតម

សង�តិភាពថវកិែដលបានេលក។ 

្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា គរួែណនាអំង�ភាពលទ�កម�ឱ្យអនុវត�កិច�លទ�កម�

្រសបតមែផនករ្របចឆំា� ែំដលបានេលកេឡងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  

េឆ�យតបេទនឹងប�� ខងេល ្រកសួងទទួលយកអនុសសនស៍្រមាបេ់ធ�ករែកលម�

នាឆា� េំ្រកយៗេទៀត។  

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ នឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។  

៣.១.២១.ករចុះកិច�សន្យោសងសងជ់ាមយួ្រក�មហុ៊នែដលពំុទនម់ានលក�ណសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់

្របកសេលខ៣៨១ សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី១៥ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពីករដក់

ឱ្យេ្រប្របាស់េសៀវេភលទ�កម� (ករអនុវត�វធិាន និងបទប្ប�� ត�ិស�ីពីលទ�កម�សធារណៈ) និង

េសចក�ីែណនាេំលខ០១៣ សហវ ចុះៃថ�ទី១២ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពីនីតិវធីិៃនករេធ�ចំណាត់

្របេភទ និងចំណាតថ់ា� កអ់�កទទួលករសងសង ់ បានកំណតថ់ា “អ�កទទួលករសងសង់

ែដលបានចុះប�� ីរចួ អចមានសិទ�ិចូលរមួក�ុងកិច�លទ�កម�សធារណៈ តមតៃម�គេ្រមាងដូច

មានកំណតក់�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

ចំណាត្់របេភទ តៃម�គេ្រមាង 

្របេភទតូច តិចជាង ៥០០លនេរៀល 

្របេភទមធ្យម មនិេលសពី៣ ០០០លនេរៀល 

្របេភទធំ មនិកំណត ់
 

តមករពិនិត្យឯកសរកិច�លទ�កម�របស់អង�ភាពលទ�កម�ៃន្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និង

កីឡាស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពលទ�កម�

បានេធ�ករចរចៃថ� និងចុះកិច�សន្យោជាមយួ្រក�មហុ៊ន អឺឡាយអិន ឌីហ្សោញ េអន ខន�ស� ក់

សិន ឯ.ក ស�ីពីករជសួជុល និងែកលម�េហដ� រចនាសម�ន័�អបរ់ ំែដលមានទឹក្របាកចំ់នួន៨២៩
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លនេរៀល េដយ្រក�មហុ៊នេនះមនិមានលក�ណៈសម្បត�ិេពញេលញេនេឡយ ដូចជា វ�ិ� បន

ប្រតប�� កក់រអនុ�� តឱ្យ្របកបអជីវកម�សងសងហ់ួសសុពលភាព និងវ�ិ� បនប្រតចុះ

ប�� ីអ�កទទួលករសងសង្់របេភទតូច។ 

ករណីេនះ បណា� លឱ្យករអនុវត�វធិាន និងករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈពំុ

មានតមា� ភាព។ 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា គួរែណនាំអង�ភាពលទ�កម�ឱ្យអនុវត�តម្របកស 

និងេសចក�ីែណនាខំងេលឱ្យបានខ� បខ់�ួន។  

េឆ�យតបេទនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន 

និងកីឡា បានបំភ�ថឺា៖ 

− អង�ភាពថវកិមជ្ឈមណ� លជាតិហ�ឹកហ�ឺនកីឡា មនិបានប��ូ នត្រម�វករផ�តផ់�ង់

មកអង�ភាពលទ�កម�ស្រមាបប់��ូ លក�ុងែផនករលទ�កម�្របចឆំា� េំទ។ 

− អង�ភាពថវកិមជ្ឈមណ� លជាតិហ�ឹកហ�ឺនកីឡា បានេធ�ករេស�សំុេគាលករណ៍

ធានាចំណាយេទ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េដយសមអីង�ភាពផា� ល់ តម

រយៈលិខិតេលខ៣៤៣៥ អយក.ហវ ចុះៃថ�ទី១០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩។ 

− ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានផ�ល់េគាលករណ៍ធានាចំណាយ ែផ�កតម

លិខិតេលខ១០៣៤២ សហវ.អថ ចុះៃថ�ទី២១ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៩ និងបាន

ប�� កថ់ា “េដយ្រត�វអនុវត�នីតិវធីិលទ�កម�សធារណៈជាធរមាន”។ បនា� បម់ក 

អង�ភាពថវកិមជ្ឈមណ� លជាតិហ�ឹកហ�ឺនកីឡាបានផ�ល់លិខិតេគាលករណ៍ធានា

ចំណាយមកអង�ភាពលទ�កម� េដម្បេីស�សំុឱ្យអនុវត�នីតិវធីិលទ�កម�។ 

− េយាងតម្របកសេលខ៨៥១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៨ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ 

្រតងជំ់ពូកទី៨ ្របករ៣១ “ករែកត្រម�វែផនករលទ�កម�្រត�វបានឈបទ់ទលួពិនិត្យ 

្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខតុល ៃនឆា� អំនុវត�ថវកិ” 

− ែផ�កតមកលបរេិច�ទកំណតេ់នះ អង�ភាពលទ�កម�ពំុអចេស�សំុេរៀបចំែផនករ

ែកត្រម�វេឡយ េហយអង�ភាពលទ�កម�កប៏ានជ្រមាបជូនគណៈកមា� ធិករលទ�កម� 

បាន្រជាបថា គេ្រមាងេនះគឺមនិមានេនក�ុងែផនករលទ�កម�េទ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ នឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពបន�េទៀត។ 

៣.១.២២.កង�ះខតក�ុងករ្របមូលផ�ុកិំច�លទ�កម�ដកជ់ាក��ប ់
្របកសេលខ៣៨១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី១៥ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពីករដកឱ់្យ

េ្រប្របាស់េសៀវេភលទ�កម� ស�ីពីករអនុវត�វធិាន និងបទប្ប�� ត�ិស�ីពីលទ�កម�សធារណៈ និង
សរចរែណនាេំលខ០០២ សហវ.អលស ចុះៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករអនុវត�កិច�
លទ�កម�សធារណៈ បានប�� កថ់ា “ករេរៀបចំែផនករលទ�កម� ្រត�វេធ�េឡងេដយចងជាឡូតិ៍ 
ឬជាក�� បល់ទ�កម�ចំេពះមុខស�� លទ�កម�ែដលមានលក�ណៈបេច�កេទសដូចគា�  ឬ្របហក់
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្របែហលគា� ្រសបតមត្រម�វករជាក់ែស�ងរបស់សមសី� ប័នអនុវត�លទ�កម�នីមយួៗ។ រល់
ករបំែបកគេ្រមាងលទ�កម� េទជាគេ្រមាងតូចៗក�ុងេគាលបំណងបំពនវធីិស�ស�លទ�កម� ឬ
ត្រម�វតមសិទ�ិសេ្រមចរបស់ខ�ួន ្រត�វេជៀសវងឱ្យបានដចខ់ត”។ 

តមករពិនិត្យសំណំុឯកសរលទ�កម�ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ របស់សកលវទិ្យោល័យ
ស� យេរៀង អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពលទ�កម�ៃនសកលវទិ្យោល័យ
ស� យេរៀង ពំុបានេធ�ករ្របមូលផ�ុ ំេលករងរជសួជុលដំបូលសល និងករចកស់បមុខ
អគារដកជ់ាក�� បល់ទ�កម�ែដលស�ិតេនក�ុង្របេភទដូចគា�  ឬ្រសេដៀងគា�  ឬបេ្រមឱ្យករងរ
ែតមយួ េដម្បេីធ�លទ�កម�ែតមយួេលកដូចមានក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

ល .រ  េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន បរយិាយ គណន ី
កលបរេិច�ទ 
ចុះកចិ�សន្យោ 

ទកឹ្របាក ់

១ អិប េខអិល ឌីេវឡុប េមន ជួសជុលដំបូលអគារ ៦១០៥២ ២៣.០៥.១៩ ៩៨៦ ៩៩០ ០០០ 

២ អិម េអស វ៉យឯ .ក  ជួសជុលផ�ូវេបតុង ៦១០៥៣ ០១.១១.១៩ ១៣៨ ៩០០ ០០០ 

ករណីេនះ នាឱំ្យករអនុវត�្របកស និងសរចរែណនាខំងេលពំុទនម់ាន្របសិទ�ភាព។ 
្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា គរួែណនាអំង�ភាពលទ�កម�ៃនសកលវទិ្យោល័យ

ស� យេរៀងឱ្យអនុវត�តម្របកស និងសរចរែណនាខំងេលឱ្យបានខ� បខ់�ួន។ 
សកលវទិ្យោល័យស� យេរៀងបានទទលួយកអនុសសនស៍វនកម�េនះស្រមាបអ់នុវត� 

នាេពលខងមុខមនិឱ្យមានករខុសឆ�ងេទៀត។ 
អជា� ធរសវនកម�ជាតិ បានេឃញករបំភ�រឺបស់សកលវទិ្យោល័យស� យេរៀង។ អជា� ធរ

សវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពបន�េទៀត។  
៣.១.២៣.ករបំែបកបណ� ចំណាយេដម្បេីគចេវះកិច�លទ�កម� 

្របកសេលខ៨២៩ សហវ.្របក របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករែក
ស្រម�ល្របករ៤ ្របករ៥ ្របករ១៤ ្របករ១៦ និង្របករ១៧ ៃន្របកសេលខ១៩៣៧ 
សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីនីតិវធីិចំណាយតមរជ�េទយ្យបុេរ្របទនស្រមាប់
រដ�បាលថា� កជ់ាតិបានប�� កថ់ា “រជ�េទយ្យបុេរ្របទន ្រត�វេជៀសវងដចខ់តនូវករបំែបកបណ�
ចំណាយេទតមទីកែន�ង ឬេគាលេដចំណាយ េពលេវល និងទឹក្របាកចំ់ណាយ និង
សមាសធាតុៃនមុខស�� ចំណាយក�ុងេគាលេដេគចេវះករអនុវត�នីតិវធីិលទ�កម�សធារណៈ”។ 
្របកសេលខ១៨៦៦ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករកំណតក់្រមតិទឹក
្របាកស់្រមាបអ់នុវត�វធីិស�ស�លទ�កម�បានប�� កថ់ា “្រត�វកំណតក់្រមតិទឹក្របាកស់្រមាបអ់នុ
វត�វធីិស�ស�លទ�កម�ទំនិញ សំណង ់និងេសវេន្រកសួង ស� បន័ រជធានី េខត� សហ្រគាស
សធារណៈ និង្រគឹះស� នសធារណៈរដ�បាល ដូចក�ុងតរងឧបសម�ន័�ទី១ៃន្របកសេនះ 
ស្រមាបទឹ់ក្របាកេ់្រកម ២០ លនេរៀល ្រត�វអនុវត�វធីិស�ស�ស�ងត់ៃម� ទឹក្របាកច់បពី់២០ 
លនេរៀល ដល់េ្រកម១០០ លនេរៀល អនុវត�វធីិស�ស�ពិេ្រគាះៃថ� ចបពី់១០០ លនេរៀល 
ដល់េ្រកម៥ ០០០ លនេរៀល ្រត�វអនុវត�វធីិស�ស�េដញៃថ�ក�ុង្រស�ក និងទឹក្របាកច់បពី់៥ 
០០០ លនេរៀលេឡង ្រត�វអនុវត�វធីិស�ស�េដញៃថ�លក�ណៈអន�រជាតិ។ 
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តមករពិនិត្យអណត�ិេបក្របាក ់ និងសក�ីប្រតទូទតក់រចំណាយថវកិរជ�េទយ្យ

បុេរ្របទនរបស់នាយកដ� នទំនាកទំ់នងវប្បធម ៌ និងអហរូបករណ៍ ៃន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន 

និងកីឡាស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា នាយកដ� នេនះ

បានចំណាយថវកិរជ�េទយ្យបុេរ្របទនកម�វធីិចំនួន៥៣ ៦៣១ ៦០០ េរៀល េលករងរជសួជុល

អេន�វសិកដ� នស� កេ់នរបស់និស្សតិេដយេធ�ករបំែបកបណ� មុខចំណាយេផ្សងៗ ក�ុងេគាល

េដេគចេវះពីករអនុវត�នីតិវធីិលទ�កម�សធារណៈ។ 

ករបំែបកបណ� ចំណាយ េដម្បេីគចេវះកិច�លទ�កម�នាំឱ្យករអនុត�តម្របកស

ខងេលពំុមាន្របសិទ�ភាព។ 

្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា គរួែណនាអំង�ភាពថវកិេ្រកមឱវទអនុវត�តម

្របកសខងេលឱ្យបានខ� បខ់�ួន។ 

នាយកដ� នទំនាកទំ់នងវប្បធម ៌ និងអហរូបករណ៍ បានេធ�ករបំភ�ថឺា េដយសរ

និស្សតិបរេទសមានចំនួនេ្រចន េហយត្រម�វករជួសជុលមិនអចរង់ចំបានេទតមបន�ប់

នីមយួៗ តមនីតិវធីិលទ�កម�បានេទ េ្រពះពកព់ន័�នឹងផាសុខភាព និងករសិក្សោរបស់និស្សតិ 

កដូ៏ចជាករេលកកម�ស់ទំនាកទំ់នងករទូតជាមយួ្របេទសជាមតិ� និងកិត�ិយសរបស់្រកសួង។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ បានេឃញករបំភ�រឺបស់នាយកដ� នទំនាកទំ់នងវប្បធម ៌និង

អហរូបករណ៍។ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពបន�េទៀត។ 

៣.១.២៤.ករេចញបណ� ចំណាយពំុ្រតឹម្រត�វតមគណេនយ្យភាព 

អនុ្រកឹត្យេលខ១២៦ អន្រក.្របក ចុះៃថ�ទី០៤ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពី្របតិទិន

ឈបស់្រមាកករងររបស់ម�ន�ីរជករ និេយាជិត កម�ករ ្របចឆំា� ២ំ០១៩ ្រតងម់ា្រត១ 

ចំណុចទី៤ បានប�� កថ់ា “្រត�វបានអនុ�� តឱ្យម�ន�ីរជករ និេយាជិត កម�ករ ៃន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជាបានឈបស់្រមាកករងរមយួៃថ� េនៃថ�ទី០៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៩ ជាទិវសិទ�ិ
នារអីន�រជាតិ”។ 

តមករពិនិត្យអណត�ិទូទត ់ និងសក�ីប្រតទូទតថ់វកិរជ�េទយ្យបុេរ្របទនេន

អធិករដ� នរដ�បាល និងហិរ�� វត�ុៃន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពខងេលបានេធ�ករេចញបណ�

ចំណាយេនៃថ�ទី០៨ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៩ ចំៃថ�ឈបស់្រមាកទិវសិទ�ិនារអីន�រជាតិ។  

ករណីេនះ បណា� លឱ្យករកត្់រតចំណាយពំុ្រតឹម្រត�វតមគណេនយ្យភាព។ 

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា គួរែណនាំអង�ភាពថវកិេ្រកមឱវទអនុវត�តម

អនុ្រកឹត្យរបស់រជរដ� ភបិាលឱ្យបានខ� បខ់�ួន និងមានគណេនយ្យភាព។ 

អធិករដ� នរដ�បាល និងហិរ�� វត�ុ បានទទលួយកនូវអនុសសន។៍ អជា� ធរសវន

កម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពបន�េទៀត។  
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៣.១.២៥.ករេចញបណ� ចំណាយពំុមានភា� បេ់គាលករណ៍ចំណាយ 

្របកសេលខ៨២៩ សហវ.្របក របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករ

ស្រម�ល្របករ៤ ្របករ៥ ្របករ១៤ ្របករ១៦ និង្របករ១៧ ៃន្របកសេលខ១៩៣៧ 

សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីនីតិវធីិចំណាយតមរជ�េទយ្យបុេរ្របទន

ស្រមាបរ់ដ�បាលថា� កជ់ាតិ បានប�� កថ់ា “រល់បណ� ចំណាយ្រត�វភា� បម់កជាមយួនូវេគាល

ករណ៍ចំណាយ វកិ�យប្រត ឬសក�ីប្រតចំណាយ ែដលរជ�េទយ្យករបុេរ្របទនបានេធ�ករទូទត ់

េដយមានប�� កទ់ទួលស� ល់ពីអណាបក័ ឬអណាបក័េផ�រសិទ�ិ។  

តមករពិនិត្យេលអណត�ិទូទត ់ និងសក�ីប្រតចំណាយថវកិរជ�េទយ្យបុេរ្របទន

របស់អង�ភាពថវកិនាយកដ� នហិរ�� វត�ុៃន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាស្រមាបក់រយិ 

បរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា នាយកដ� នេនះ បានេចញបណ�

ចំណាយេលករទូទត្់របាកេ់បសកកម�ែដលមានទឹក្របាកស់រុបចំននួ៦២៣ ២៦៤ ៦០០ 

េរៀល េដយពំុមានភា� បេ់គាលករណ៍ចំណាយ និងរបាយករណ៍លទ�ផលឱ្យបាន្រគបចំ់ននួ

េនាះេឡយ ។ 

ករណីេនះ អចបណា� លឱ្យករចំណាយថវកិខងេលពំុមានតមា� ភាព។ 

្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា គរួែណនាអំង�ភាពថវកិឱ្យអនុវត�្របកសខងេល
ឱ្យបានខ� បខ់�ួន។ 

ចំេពះករណីេនះ នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ បានបំភ�ឺថា ជានីតិវធិីរល់ករអនុវត�

សកម�ភាពដូចជា សិក� សល ករបណ�ុ ះបណា� ល និងេបសកកម� ្រត�វមានេគាលករណ៍

អនុ�� តឱ្យអនុវត�សកម�ភាពជាមុនសិន េពលេចញករចំណាយជូនអង�ភាពអនុវត�សកម�ភាព 

េហយេនេពលទូទត់្រត�វភា� ប់មកជាមួយនូវឯកសរពក់ព័ន� និងរបាយករណ៍អនុវត�

សកម�ភាព ប៉ុែន�ករណីមយួចំនួនេនឆកែល�ង។ នាយកដ� នហិរ�� វត�ុនឹងព្រងឹងនូវចំណុចខ�ះ

ខតទងំេនះ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាព។ 

៣.១.២៦.ករទូទតចំ់ណាយថវកិកម�វធីិពំុ្រសបតមកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាព  

អនុ្រកឹត្យេលខ៤២៦ អន្រក.្របក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករ

េរៀបចំ និងដកឱ់្យអនុវត�អង�ភាពថវកិ បានប�� កថ់ា “្រត�វបានេរៀបចំ និងដកឱ់្យអនុវត�នូវ

អង�ភាពថវកិ ែដលជាអង�ភាព្រត�វបានទទលួអណត�ិកិច�ច្បោស់លស់ក�ុងករអនុវត�ករងរ 

េដម្បបីេង�តបានជាលទ�ផលជាកល់ក ់ អចវស់ែវងបាន និងរមួចំែណកក�ុងករសេ្រមច

េគាលបំណងេគាលនេយាបាយអទិភាពរបស់្រកសួង ស� ប័ន។ អង�ភាពថវកិ្រត�វមាន

សមត�ភាពទទលួខុស្រត�វ និងេធ�ជាមា� ស់ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាពករងរក�ុងករេរៀបចំ និង

្រគប្់រគងករអនុវត�ថវកិ ្រពមទងំក�ុងករ្រត�តពិនិត្យលទ�ផលៃនករអនុវត�សកម�ភាពករងរ 

និងករអនុវត�ថវកិរបស់ខ�ួន្រសបតមេគាលករណ៍ និងនីតិវធីិែដលកំណតេ់ដយ្រកសួង 

ស� បន័”។ 
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្របកសេលខ១២៨២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីសិទ�ិ
អំណាច ករទទលួខុស្រត�វ និងនីតិវធីិអនុវត�ថវកិកម�វធីិរបស់អង�ភាពថវកិ បានប�� កថ់ា 

“អង�ភាពថវកិជាអង�ភាពែដល្រត�វបានទទួលអណត�ិកិច�ច្បោស់លស់ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាព 

ករងរ េដម្បបីេង�តបានជាលទ�ផលជាកល់ក ់ និងអចវស់ែវងបាន និងរមួចំែណកក�ុងករ

សេ្រមចេគាលបំណងេគាលនេយាបាយអទិភាពរបស់្រកសួង ស� បន័។ អង�ភាពថវកិមាន

សិទ�ិអំណាច និងករទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�សកម�ភាពក�ុងករេរៀបចំ និង្រគប្់រគងករ

អនុវត�ថវកិ ្រពមទងំក�ុងករ្រត�តពិនិត្យលទ�ផលៃនករអនុវត�សកម�ភាពករងរ និងអនុវត� 

ថវកិរបស់ខ�ួន្រសបតមេគាលករណ៍កំណត់េដយ្រកសួង ស� ប័ន និងនីតិវធីិហិរ�� វត�ុជា

ធរមាន។ 

តមករពិនិត្យេលអណត�ិទូទត ់ និងសក�ីប្រតចំណាយេលករជសួជុលអគាររបស់

នាយកដ� នសំណងៃ់ន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីទ្បោ និងករទូទត្់របាកេ់ម៉ាងបែន�មរបស់

នាយកដ� នមធ្យមសិក្សោចំេណះដឹងទូេទៃន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាស្រមាបក់រយិ 

បរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា នាយកដ� នសំណង ់ បានយកថវកិ

របស់ខ�ួនក�ុងចេង� មសកម�ភាពទី៥.៩.២ អនុកម�វធីិ៥.៩ កម�វធីិទី៥ េទេធ�ករទូទតេ់លករ

ជសួជុលជូនអគ�នាយកដ� នេគាលនេយាបាយេនក�ុងអនុកម�វធីិ៥.១៤ ៃនកម�វធីិទី៥ ែដល

មានទឹក្របាកចំ់នួន៤ ៩៤០ ០០០េរៀល រឯីនាយកដ� នមធ្យមសិក្សោចំេណះដឹងទូេទ បាន

យកថវកិរបស់ខ�ួនេនក�ុងកម�វធីិទី១ មកេធ�ករទូទត់្របាក់េម៉ាងបែន�មែដលមានទឹក្របាក់

ចំននួ៨៩ ៦៤០ ០០០េរៀល ជូនសកលវទិ្យោល័យ្រកេចះែដលស�ិតេនក�ុងកម�វធីិទី២ ។ 

ករណីេនះ នាឱំ្យករចំណាយថវកិកម�វធីិរបស់ខ�ួនពំុអចវស់ែវងបាន និងមនិ

អចរមួចំែណកក�ុងករសេ្រមចេគាលបំណងេគាលនេយាបាយជាអទិភាពរបស់ស� បន័។ 

្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា គរួែណនានំាយកដ� នសំណង ់ និងនាយកដ� ន

មធ្យមសិក្សោចំេណះដឹងទូេទឱ្យេធ�ករទូទតចំ់ណាយថវកិស្រមាបអ់ង�ភាពរបស់ខ�ួន។  

នាយកដ� នទងំពីរខងេលៃន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា បានទទួលយកនូវ
អនុសសនស៍វនកម�។  

អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាព។ 
៣.១.២៧.ករេ្រគាងថវកិ្របាកេ់បសកកម�ពំុសម្រសបតមេគាលករណ៍ 

អនុ្រកឹត្យេលខ២១៦ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២២ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី្របាក់
េបសកកម�េនក�ុង និងេ្រក្របេទសស្រមាបរ់ដ�បាលថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ ្រតង្់របករ៣ 
បានប�� កថ់ា “្របាកេ់បសកកម� រមួមាន ្របាកេ់ហេប៉ ្របាកហូ់បចុក ្របាកស់� កេ់ន 
េសហុ៊យេធ�ដំេណ រ ្របាកចំ់ណាយេលករទិញវត�ុអនុស្សោវរយី ៍ និង្របាកចំ់ណាយេផ្សងៗ
ែដល្រត�វកំណត ់និងផ�ល់ជូនតម្របេភទេបសកកម�នីមយួៗ”។  

្របកសេលខ១៥៨៩ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីវធិាន និង
នីតិវធីិៃនករអនុវត�្របាកេ់បសកកម�េនក�ុង និងេ្រក្របេទសស្រមាបរ់ដ�បាលថា� កជ់ាតិ ្រតង់
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្របករ៤ បានប�� កថ់ា “េសហុ៊យ្របាកេ់បសកកម�េនក�ុង និងេ្រក្របេទស្រត�វផ�ល់ជូនជា 
សច្់របាក ់ អ្រស័យេលមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រ និងចមា� យៃនករេធ�ដំេណ រក�ុងករបំេពញ
េបសកកម�ក�ុង្របេទស”។ 

តមករពិនិត្យេលែផនករថវកិេដមឆា� ២ំ០១៩ និងសំណំុឯកសរទូទត្់របាក់
េបសកកម�របស់មន�ីរអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡារជធានីភ�េំពញស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ 
អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា មន�ីរអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡារជធានីភ�េំពញ ពំុបាន
េលកេ្រគាងថវកិអនុគណនីេលខ៦១១២១ (េសហុ៊យេធ�ដំេណ រ) ក�ុងែផនករេដមឆា�  ំប៉ុែន� 
មានថា� កដឹ់កនា ំ និងម�ន�ីរជករមយួចំននួរបស់មន�ីរអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡារជធានីភ�េំពញ 
បានចុះបំេពញេបសកកម�ឆ�ងេខត�ដូចជា៖ េបសកកម�េទេខត�កំពងច់ម េខត�កំពងឆ់ា� ងំ េខត�
េកះកុង េខត�េសៀមរប និងេខត�បាតដំ់បង។ 

កត� េនះ នាឱំ្យករចុះេបសកកម�របស់ថា� កដឹ់កនា ំ ម�ន�ីរជករ ពំុទទួលបានថវកិ
ស្រមាបេ់ធ�ដំេណ រ។ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា គរួែណនាអំង�ភាពថវកិមន�ីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា
រជធានីភ�េំពញឱ្យអនុវត�អនុ្រកឹត្យ និង្របកសខងេលឱ្យបានខ� បខ់�ួន។ 

មន�ីរអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡារជធានីភ�េំពញ បានឯកភាពេលចំណុចខ�ះខ� តេនះ 
និងខិតខំេរៀបចំករេ្រគាងថវកិឆា�  ំស្រមាបេ់សហុ៊យេធ�ដំេណ រឱ្យបាន្រតឹម្រត�វសម្រសបតម
េគាលករណ៍របបកំណត។់ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាព។ 
៣.១.២៨.ករអនុវត�្របពន័�FMIS 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា មានករណីមយួចំននួែដលករអនុវត�កត្់រត 
េនក�ុងដំេណ រករក�ុង្របពន័�FMISេទេលដំេណ រករេស�សំុធានាចំណាយ ឬទូទតចំ់ណាយ
មយួចំននួរបស់្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េនមានជបួ្របទះមានភាពយតឺយ៉ាវ
ជាងដំេណ រករៃនករអនុវត�កត្់រតឯកសរេដយៃដ (Hard Copy)។ ភាពយតឺយ៉ាវៃន
ដំេណ រកត្់រតក�ុង្របពន័�FMISជាងដំេណ រករអនុវត�កត្់រតឯកសរេដយៃដេនះ បណា� ល
មកពីករពិនិត្យ និងអនុមត័ប��ូ នករកត្់រតក�ុង្របពន័�FMISេន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��
វត�ុ ឬអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិមានភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករពិនិត្យ និងអនុមត័ប��ូ នករកត់
្រតក�ុង្របពន័�FMIS េ្រកយឯកសរកត្់រតេដយៃដ(Hard Copy)របស់្រកសួង េទបេធ�
ឱ្យម�ន�ីទទួលបន�ុកដំេណ រករឯកសររបស់អង�ភាព្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ
ក�ុងករេស�សំុធានាចំណាយ ឬេស�សំុថវកិចំណាយ និងទូទតចំ់ណាយមយួចំនួនរបស់្រកសួង 
្រត�វរងច់ដំំេណ រករឯកសរកត្់រតក�ុង្របពន័�ប��ូ ន ឬអនុមត័រចួរល់េន្រកសួងេសដ�កិច� និង
ហិរ�� វត�ុ ឬអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិរចួរល់សិន េទបអចេស�សំុធានាចំណាយ ឬេបក
សច្់របាក ់ និងទូទតឯ់កសរចំណាយបាន។ ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករកត្់រតក�ុង្របពន័�ប��ូ ន 
ឬអនុមត័ពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ឬអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិេ្រកយដំេណ រករ
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ឯកសរេដយៃដេនះេធ�ឱ្យដំេណ ករអនុវត�ចំណាយថវកិ និងទូទត់ចំណាយថវកិរបស់
អង�ភាព្រកសួងមានភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករេស�សំុថវកិចំណាយ និងទូទតចំ់ណាយ ្រពមទងំ
មនិទនម់ានករេឆ�យតបបានទនេ់ពលេវល។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គរួេស�សំុេទ្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ឱ្យពិនិត្យ និងែកស្រម�លេនចំណុចមយួចំនួនេនក�ុងករកត្់រតអនុវត�

្របពន័�FMISរបស់ខ�ួនឱ្យមានភាព្របេសរេឡង េដម្បឱី្យដំេណ រករពិនិត្យ និងអនុមត័ករកត់

្រតក�ុង្របពន័�FMISមានភាពឆាបរ់ហ័ស េដម្បឱី្យដំេណ រករអនុវត�ថវកិ និងទូទតថ់វកិ

ចំណាយររបស់្រកសួងបានទនេ់ពលេវល និងេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វកររបស់្រកសួង។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងសូមេធ�ករប�� ក់

ថា ករណីមយួចំននួែដលករអនុវត�្របពន័�FMIS មានភាពយតឺយ៉ាវជាងឯកសរទូទតចំ់ណាយ 

(Hard Copy) េនះបណា� លមកពីមានភាពយតឺយ៉ាវេន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េដយ

សរម�ន�ីទទលួបន�ុកឯកសរេស�សំុេបកសច្់របាក ់ និងទូទតចំ់ណាយមនិបានយល់ដឹងពី

្របពន័�FMIS រចួរល់សិនពីម�ន�ី ឬថា� កដឹ់កនារំបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ឬអគ�

នាយកដ� នរតនាជាតិ េទបអចេស�សំុេបកសច្់របាក ់ឬទូទតចំ់ណាយបាន។ 

ែផ�កតមករប�� ករ់បស់្រកសួង អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍន

ភាពជាបន�េទៀត។  

៣.១.២៩.កង�ះខតក�ុងករកត្់រតប��ូ លសមា� រ បរកិ� របេច�កេទសមយួចំននួចូលេទក�ុងប�� ី
សរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�រិដ�េកនេឡង-ថយចុះឆា� ២ំ០១៩ 

សរចរែណនាេំលខ០៧ សរ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករេរៀបចំ

ប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� ្រតងចំ់ណុច២ បានែចងថា “អជា� ធរកនក់ប្់រទព្យសម្បត�ិ
រដ�្រត�វកត្់រត្រទព្យសម្បត�ិរដ�ទងំអស់ែដលស�ិតេ្រកមករកនក់ប ់ និងេ្រប្របាស់របស់ខ�ួន

នូវអចលនវត�ុ និងចលនវត�ុទងំអស់ស្រមាបេ់្រប្របាស់ជា្រទព្យសម្បត�ិរដ� និង្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ទងំអស់្រត�វចុះក�ុងប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�...” ។ 
អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា រដ�បាលៃ្រពេឈៃន្រកសួងកសិកម� រុក�

្របមាញ់ និងេនសទបានយកថវកិរជ�េទយ្យបុេរ្របទនកម�វធីិចំណាយទិញសមា� រពត័ម៌ានវទិ្យោ
មនិែមនពត័ម៌ានវទិ្យោ និងេ្រគ�ងសង� រមឹ ប៉ុែន�សមា� រៈទងំេនាះមនិទនប់ានកត្់រតចូលក�ុង
ប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�េកនេឡង-ថយចុះឆា� ២ំ០១៩ េទ្បយ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គួរែណនារំដ�បាល
ៃ្រពេឈឱ្យកត្់រតសមា� រៈែដលបានទិញចូលក�ុងតរងេកនេឡង-ថយចុះ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា� ំ
២០១៩ ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និង្រគបចំ់ននួ េដម្បេីជៀសវងករបាតប់ងជ់ាយថាេហតុ។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងសូមេធ�ករប�� កថ់ា 
ករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងករេរៀបចំតរងេ្រប�បេធៀបេកនេឡង និង
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ថយចុះ្រទព្យសម្បត�ិរដ�្របចឆំា� នីំមយួៗ គឺជាភារកិច�របស់អង�ភាព និងមន�ីរកសិកម� រុក�
្របមាញ់ និងេនសទរជធានី េខត�ែដលជាអង�ភាពេ្រប្របាស់ផា� ល់ ្រត�វេធ�ករកត្់រតនូវរល់
្រទព្យសម្បត�ិរដ�ស�ិតេ្រកមករកនក់បរ់បស់ខ�ូន និង្រត�វមានករចូលរមួពិនិត្យ និងផ�ូផ�ងពី
តំណាង្រកសួងសម ីនិង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។  

ស្រមាបក់រេធ�ប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�(ឆា� េំគាល)ឆា� ២ំ០១៩ រដ�បាលៃ្រព
េឈបានេរៀបចំ និងបានដកជូ់នគណៈកម�ករប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់្រកសួង
កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េដម្បពិីនិត្យ និងផ�ូផ�ងរចួរល់ផងែដរ។ ចំេពះ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 
ខងេល គណៈកម�ករប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�របស់្រកសួងបានជំរុញឱ្យរដ�បាល
ៃ្រពេឈេធ�ករកត្់រតចូលក�ុងប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ឆា� េំគាល ឆា� ២ំ០១៩ រចួេហយ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ នឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។   

៣.១.៣០.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍សមទិ�កម�ចំណាយថវកិកម�វធីិ 

្របកសេលខ១២៨២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីសិទ�ិ
អំណាច ករទទួលខុស្រត�វ និងនីតិវធីិអនុវត�ថវកិកម�វធីិរបស់អង�ភាពថវកិ ្រតង្់របករ២១

បានែចងថា “អង�ភាពថវភិាពរបស់្រកសួង ស� បន័ថវកិកម�វធីិមានកតព�កិច�េរៀបចំរបាយករណ៍ 

ពីរ្របេភទគឺ (១) របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និង(២) របាយករណ៍សមទិ�កម�េទតមេគាល

ករណ៍ និងទ្រមងែ់ដលបានែចងក�ុងេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីនីតិវធីិអនុវត�ថវកិកម�វធីិ និង

សរចរែណនាសំ�ីពីករអនុវត�ច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគង្របចឆំា� ”ំ  និង្របកស

េលខ១៧១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពីនីតិវធីិអនុវត�ថវកិរបស់្រគឹះ

ស� នសធារណៈមានលក�ណៈរដ�បាល ្រតងជំ់ពូក៤ មា្រត២៥ បានកំណតថ់ា  “្រគឹះស� ន

សធារណៈមានលក�ណៈរដ�បាលមានកតព�កិច�េរៀបចំរបាយករណ៍បី្របេភទគឺ របាយករណ៍ 

អនុវត�ថវកិ របាយករណ៍សមទិ�កម� និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ របាយករណ៍សមទិ�កម�ជា

របាយករណ៍ែដលឆ�ុះប�� ំងអំពីលទ�ផល និងវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ករងរតមកម�វធីិ អនុ

កម�វធីិ ឬចេង� មសកម�ភាព េដម្បរីមួចំែណកសេ្រមចេគាលេដ និងេគាលនេយាបាយរបស់

្រកសួង ស� បន័...” ។  

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពថវកិកម�វធីិទី១អគ�នាយកដ� ន

េបតិកភណ� វប្បធម ៌ អង�ភាពថវកិកម�វធីិទី២អគ�នាយកដ� នបេច�កេទសវប្បធម ៌ អង�ភាព

ថវកិកម�វធីិទី៣អគ�នាយកដ� នរដ�បាល និងហិរ�� វត�ុ និងអង�ភាពថវកិសកលវទិ្យោល័យ

ភូមនិ�វចិិ្រតសិល្បៈៃន្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ េនមានភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករេរៀបចំ

បូកសរុបរបាយករណ៍សមទិ�កម�្របចឆំា� ៃំនករអនុវត�ថវកិកម�វធីិ្របចឆំា�  ំ េដម្បឆី�ុះប�� ំង

អំពីលទ�ផល និងវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ថវកិកម�វធីិ អនុកម�វធីិ ឬចេង� មសកម�ភាព្របចឆំា� ំ

របស់អង�ភាពថវកិ និង្រកសួងេនេឡយ។ 
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អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្ប គរួេធ�ករែណនាដំល់អង�ភាព

ថវកិកម�វធីិទងំ០៣ និងសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�វចិិ្រតសិល្បៈឱ្យេធ�ករេរៀបចំបូកសរុបរបាយ

ករណ៍សមទិ�កម�ៃនករអនុវត�ចំណាយថវកិកម�វធីិ អនុកម�វធីិ ឬចេង� មសកម�ភាព េដម្បី
ឆ�ុះប�� ំងពីលទ�ផល និងវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ថវកិ្របចឆំា� ។ំ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងបានបំភ�ថឺា នាយក

ដ� នគណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុកំពុងជំរុញឱ្យអង�ភាពថវកិកម�វធីិេរៀបចំរបាយករណ៍សមទិ�កម�

របស់ខ�ួនឱ្យបានរចួរល់ក�ុងអំឡុងែខមថុិនា េដម្បេីផ�ជូននាយកដ� នគណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុ
េធ�ករបូកសរុប។ 

 អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេឃញករេឆ�យបំភ�រឺបស់្រកសួងវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមករអនុវត�តមអនុសសនស៍វនកម�ជាបន�េទៀត។   

៣.១.៣១.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបេង�ត្រចកេចញចូលែតមយួ 

្របកសេលខ៦៥៧ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី០៦ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦ ្រតង្់របករ៤ 

បានកំណតថ់ា “្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ្រត�វកំណតទី់តងំជាកល់ក ់ និងមានម�ន�ី
្របចកំរែដលមានលក�ណៈជា្រចកេចញចូលែតមយួេនទីតងំែដលបានកំណត ់ េដម្បទីទួល

បេ្រមេសវជូនអតិថិជនឱ្យបានទនេ់ពលេវលតមករកំណត”់។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ពំុទន់

េរៀបចំបេង�តទីតំង្រចកេចញ ចូលែតមួយក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈេលវស័ិយសិល្បៈ 

វប្បធម ៌និងភាពយន�ជូនអតិថិជនឱ្យ្រសបេទនឹង្របកសខងេលេនេឡយ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ គរួេរៀបចំទីតងំែដលមាន

ភាពសម្រសបណាមយួេដម្បបីេង�តជា្រចកេចញ ចូលែតមយួក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈេល  

វស័ិយវប្បធម ៌សិល្បៈ និងភាពយន�ជូនដល់អ�កេស�សំុេសវ។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងបានបំភ�ថឺា េដយ

កន�ងមក ករ្របមូលចំណូលគឺអង�ភាព ឬនាយកដ� នជាអ�កផ�ល់េសវ ប៉ុែន�បច�ុប្បន�្រកសួង

កំពុងជំរុញ េដម្បីេរៀបចំបេង�តេន្រចកេចញ-ចូលែតមួយក�ុងករ្រគប់្រគង និងផ�ល់េសវ

សធារណៈឱ្យមានភាពងយ្រស�ល។  

ែផ�កេលករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនករអនុវត�តមអនុសសន៍

សវនកម�ជាបន�េទៀត។ 

៣.១.៣២.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករបូកសរុបចំណាយថវកិកម�វធីិេទតមកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និង

ចេង� មសកម�ភាព 

្របកសេលខ១៩១១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ របស់្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករដកឱ់្យអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីនីតិវធីិអនុវត�ថវកិកម�វធីិ 

្រតងចំ់ណុចទី១ វក្យខណ� ២ បានកំណតថ់ា “្រកសួង ស� បន័ និងមន�ីរជំនាញរជធានី េខត� 
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ត្រម�វឱ្យេធ�របាយករណ៍តមគំរូរមួ និងតមទ្រមងៃ់ន្របេភទរបាយករណ៍នីមយួៗដូចមាន

ភា� បេ់នក�ុងតរងឧបសម�ន័�ទី១៦ដល់ទី២៣។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំអស់្រត�វេរៀបចំ 

និងេផ�មក្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុតមករយិបរេិច�ទ (នាយកដ� នថវកិនីយកម�ៃនអគ�

នាយកដ� នថវកិ និងអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិ) ដូចខងេ្រកម៖ របាយករណ៍ចំណាយ

្របចឆំា� ៃំនករអនុវត�ថវកិកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាពេទតមជំពូកចំណាយ 

្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី១៥ ែខមករៃនឆា� បំនា� ប”់។ 

តមករពិនិត្យ និងេផ��ងផា� តក់រ្រគប្់រគងថវកិកម�វធីិឆា� ២ំ០១៩ ចំណាយថវកិ

កម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាពតមជំពូករបស់្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល

វជិា� ជីវៈ និងេសចក�ី្រពងរបាយករណ៍សេ្រមចទូទតថ់វកិថា� កជ់ាតិស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា គិត្រតឹមៃថ�ទី៣០ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ ្រកសួងករងរ 

និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ េនពំុទនប់ានប�� បក់រេរៀបចំបូកសរុបចំណាយថវកិកម�វធីិរបស់ 

ខ�ួនេទតមកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាព្របចឆំា� តំមគេ្រមាងចំណាយថវកិកម�

វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាពេនេឡយ ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ គរួរសួរនេ់ធ�ករ

េរៀបចំបូកសរុបចំណាយថវកិកម�វធីិរបស់ខ�ួនេទតមកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាព

្របចឆំា� ឱំ្យបានទនេ់ពលេវល្រសបតម្របកសខងេល។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងខងេល ្រកសួងសូមទទួលយកអនុសសនខ៍ងេលេនះ 

និងខិតខំបូកសរុបចំណាយថវកិកម�វធីិតមកម�វធីិ អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាព្របចឆំា� ំ

ឱ្យទនេ់ពលេវល េដម្ប្ីរសបតម្របកសេលខ១៩១១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ

២០១៤ របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករដកឱ់្យអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពី

នីតិវធីិអនុវត�ថវកិកម�វធីិ។ 

ែផ�កតមករបំភ�ខឺងេល អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករណីេនះជាបន�េទៀត។ 

៣.១.៣៣.ករអនុវត�ថវកិកម�វធីិពំុទនប់ានេពញេលញ 

្របកសេលខ១៩១១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករដកឱ់្យ

អនុវត�េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីនីតិវធីិអនុវត�ថវកិកម�វធីិ ្រតងចំ់ណុច III.២ វក្យខណ� ទី២ 

បានែចងថា “េដម្បឱី្យអង�ភាពថវកិទទលួខុស្រត�វេលករអនុវត�ថវកិ និងករអនុវត�កម�វធីិ 

អនុកម�វធីិ និងចេង� មសកម�ភាព ពិេសសេដម្បបីេង�នគណេនយ្យភាពចំណាយឱ្យកនែ់ត

្របេសរ រដ�ម�ន�ី្របធានស� បន័ និង្របធានអង�ភាពសធារណៈ្របហក្់របែហលែដលជា

អណាបក័េដមែខ្សតមរយៈអង�ភាពទទួលបន�ុកហិរ�� វត�ុ ្រត�វវភិាជថវកិជូនអង�ភាពថវកិ 

េ្រកមឱវទឱ្យបានទនេ់ពលេវល្រសបតមករយិបរេិច�ទៃនឆា� សំរេពពន�ៃនករអនុវត�ថវកិ”។ 

តមករពិនិត្យរបាយករណ៍ចំណាយថវកិកម�វធីិ្របចឆំា� ២ំ០១៩ និង្របកស

អន�រ្រកសួងរវង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និង្រកសួងែផនករ ស�ីពីករដកឱ់្យអនុវត�អង�
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ភាពថវកិចបពី់ៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ក�ុងឆា� ំ

២០១៩ មាននាយកដ� នផ�តផ់�ង ់និងហិរ�� វត�ុ និងមន�ីរែផនកររជធានី-េខត�ចំននួ២៥េទៀត

ែដលបានអនុវត�ថវកិកម�វធីិបានេពញេលញ រឯីអង�ភាពថវកិចំននួ០៤ (១.អគ�នាយកដ� ន

ែផនករ ២.វទិ្យោស� នជាតិស�ិតិ ៣.អគ�េលខធិករដ� ន្របជាជន និងករអភវិឌ្ឍន ៍និង៤.អគ�

េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិ វទិ្យោស�ស� និងបេច�កវទិ្យោ) ពំុទនប់ានអនុវត�ថវកិេនះឱ្យ

បានេពញេលញេនេឡយ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងែផនករ គរួអនុវត�ថវកិកម�វធីិឱ្យបានេពញេលញ្រសប

តម្របកសខងេល។ 

ចំេពះចំណុចខងេល ្រកសួងែផនករសូមឯកភាព និងសូមជ្រមាបជូន្រជាបែដរ

ថា េដយអង�ភាពថវកិចំននួ០៤ ដូចជាៈ ១-អគ�នាយកដ� នែផនករ ២-វទិ្យោស� នជាតិស�ិតិ 

៣-អគ�េលខធិករដ� ន្របជាជននិងករអភវឌ្ឍន ៍ និង៤-អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិ

វទិ្យោស�ស� និងបេច�កវទិ្យោ ពំុទនប់ានអនុវត�ថវកិឱ្យបានេពញេលញ េដយសរម�ន�ី្រគប់

្រគងហិរ�� វត�ុៃនអង�ភាពថវកិនីមយួៗេនមានក្រមតិ នាឱំ្យករេរៀបចំគេ្រមាងចំណាយថវកិ

តមកម�វធីិនីមយួៗពំុទនប់ាន្រតឹម្រត�វេពញេលញ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ មានសូចនាករសមទិ�កម�

ច្បោស់លស់។ ដូចេនះ ្រកសួងែផនករបាននិងកំពុងព្រងឹងសមត�ភាព និងបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ី
ៃនអង�ភាពថវកិទងំ០៤ េដម្បអីនុវត�ថវកិកម�វធីិឱ្យបានេពញេលញ។ ជារមួ ្រកសួងែផនករ

សូមឯកភាពចំេពះអនុសសនេ៍នះ និងេលកទិសេដអនុវត�បន�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

ែផ�កតមករបំភ�ខឺងេល អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករណីេនះជាបន�េទៀត។ 

៣.១.៣៤.ករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នចូលរមួេដញៃថ�ពំុទន្់រសបនឹងកម�វត�ុៃនករេដញៃថ� 

្របកសេលខ១៩៨ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករែក

ស្រម�លវធិាន និងនីតិវធីិ្រគប្់រគង្របមូលពន�ប៉ាតង ់ ្រតង្់របករ៨ បានកំណតថ់ា “ក�ុងករ

ចូលរមួេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងៃ់ថ�ក�ុងករផ�តផ់�ងទំ់និញ ឬេសវ អ�កជាបព់ន�្រត�វមានបណ�

ប៉ាតងែ់ដលប�� កពី់សកម�ភាពអជីវកម�របស់ខ�ួន្រសបតមកម�វត�ុៃនករេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� 

ឬស�ងៃ់ថ�ក�ុងករផ�តផ់�ងទំ់និញឬេសវទងំេនាះ”។ 

តមករពិនិត្យសំណំុឯកសរគេ្រមាងលទ�កម�ចំននួ០៤ៃនគេ្រមាងសរុបចំនួន១៣ 

របស់្រកសួងែផនករ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ្រក�មហុ៊នចូលរមួ

េដញៃថ�េដម្បេីធ�ករផ�តផ់�ងេ់លករេបាះពុម� បានេ្រប្របាស់បណ� ប៉ាតងពំុ់្រសបនឹងកម�វត�ុៃនករ

េដញៃថ�។ 

អ្រស័យេហតុេនះ អង�ភាពលទ�កម�របស់្រកសួងែផនករ គួរអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

តមខ�ឹមសរៃន្របកសខងេល។  

ចំេពះចំណុចេនះ ្រកសួងែផនករសូមឯកភាព និងេលកទិសេដអនុវត�េនឆា� បំនា� ប។់ 

ែផ�កតមករបំភ�ខឺងេល អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករណីេនះជាបន�េទៀត។ 
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៣.១.៣៥.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករេធ�បច�ុប្បន�ភាពេសវសធារណៈ 

េសចក�ីែណនាេំលខ១១ អយក.សណន ចុះៃថ�ទី២៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករ

អនុវត�្របកសេលខ២៧៩២ អយក.្របក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករេរៀបចំ 

និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់្រចកេចញចូលែតមយួ និងកែន�ងទទលួពក្យបណ�ឹ ងតវ៉េលករផ�ល់

េសវសធារណៈៃន្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា (តនួាទីភារកិច�្រចកេចញចូលែតមយួ និង

កែន�ងទទួលពក្យបណ�ឹ ងតវ៉) បានប�� កថ់ា “េធ�បច�ុប្បន�ភាពេសវសធារណៈវស័ិយអបរ់ ំ

យុវជន និងកីឡា”។ លិខិតេលខ១៣០២ ស.ជ.ណ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពីករេលក

ែលងករតម�ល់្របាកក់កេ់លករេស�សំុេបក្រគឹះស� នសិក្សោ និងករចតទុ់កជាេមាឃភាពជាថ�ីៃន

អជា� បណ� េឡងវញិ៥ឆា� រំបស់្រគឹះស� នសិក្សោឯកជន្រគបក់្រមតិរបស់ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី។ 

តមករពិនិត្យឯកសរេលករផ�ល់េសវសធារណៈរបស់្រចកេចញចូលែតមយួេល
ករេចញអជា� បណ� ្រគឹះស� នសិក្សោរបស់្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា គិត្រតឹមដំណាចែ់ខមករ ឆា� ២ំ០២០ ្រចក

េចញចូលែតមយួ មនិទនប់ានេធ�ករែកស្រម�ល្របកសរមួេលខ១០១១ស�ីពីករផ�ល់េសវ

សធារណៈ ្រតងចំ់ណុចបន�អជា� បណ� េឡងវញិរបស់្រគឹះស� នឱ្យ្រសបតមលិខិតរបស់ទីស�ី
ករគណៈរដ�ម�ន�ីេនេទ្បយ។   

កត� េនះ នាឱំ្យករអនុវត�េសចក�ីែណនាខំងេលពំុទនម់ាន្របសិទ�ភាព។ 

្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា  គរួែណនាអំង�ភាព្រចកេចញ ចូលែតមយួេធ�បច�ុប្បន�

ភាពេលករផ�ល់េសវសធារណៈឱ្យ្រសបតមករចង�ុលបង� ញរបស់្របមុខរជរដ� ភបិាល។ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡាបានេធ�ករបំភ�ថឺា៖ 

− អនុវត�តមលិខិតេលខ១៣០២ សជណ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៧ របស់
ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ីពកព់ន័�នឹងករេលកែលងដក្់របាកត់ម�ល់របស់្រគឹះស� ន 
សិក្សោឯកជន ្រចកេចញ ចូលែតមួយបានេចញលិខិតជូនដំណឹងេលខ១៥៥ 
អយក.នក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ េដម្បជូីនដំណឹងមា� ស់្រគឹះស� នឯកជន 
មកដក្របាកត់ម�ល់អប្បរមាវញិ។ 

− ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ្រចកេចញ ចូលែតមួយមមាញឹកក�ុងករេរៀបចំលិខិតដក្របាក់
តម�ល់ជូនមា� ស់្រគឹះស� នសិក្សោវញិឱ្យបានទនេ់ពលែដលមានចំនួន៨៣សល 
ក�ុងចំេណាម៩២សលែដលបានដក្់របាកត់ម�ល់ និងម្៉យោងេទៀតជាេពល
េវលជាប់រវល់ករេបាះេឆា� តផងេធ�ឱ្យមានករខកខនក�ុងករេធ�បច�ុប្បន�ភាព
េសវសធារណៈ។ 

− ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ្រចកេចញ ចូលែតមយួ បានេរៀបចំេដម្បែីកស្រម�ល្របកសរមួ
េលខ១០១១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៨ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១២ េល្របេភទេសវសធារណៈ 

41 

 



កៃ្រមេសវ។ ប៉ុែន�ទន�ឹមនឹងេនះ នាយកដ� នជំនាញមយួចំនួនបានេស�សំុប��ូ ល
េសវមយួចំននួបែន�មេទៀតដូចជា៖ 
 ប�ូរេឈ� ះ្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះទូេទឯកជន 
 ប�ូរេឈ� ះគណៈ្រគប្់រគង្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះទូេទឯកជន 
 េសវពកព់ន័�នឹងករងរអបរ់េំ្រក្របពន័� 
 េសវបងសិ់ទ�ិ្របឡង 
 េសវប�� កស់�� ប្រតក្រមតិសមមូលេ្រក្របេទស 
 សលអបរ់បំេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ 

េសវទងំេនះ ្រត�វ្របជំុក្រមតិអន�រនាយកដ� ន េដម្បពិីភាក្សោេលកៃ្រមេសវ រយៈ
េពល និងទ្រមងែ់បបបទេស�សំុ ែដលេធ�ឱ្យករែកស្រម�លេសវមានភាពយឺតយ៉ាវ។ 

− េដយសរស� នភាពៃនកររតត្បោតៃនជំងឺកូវដី១៩ ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និង
កីឡា បានេចញលិខិតេលខ១៦៩៨ អយក.នក ចុះៃថ�ទី២០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០២០ 
ស�ីពីករផា� កនីតិវធីិក�ុងករផ�ល់េសវ េធ�ឱ្យែផនករៃនករេរៀបចំ្របជំុ្រត�វបាន
ពន្យោរេពល។ 

− ករែកស្រម�ល្របកស១០១១ សហវ.្របក ្រក�មករងរ្រចកេចញ ចូលែតមយួ
បាននិងកំពុងសំុេគាលករណ៍ថា� កដឹ់កនា្ំរកសួងពិនិត្យមុននឹង្របជំុឆ�ង្រក�មករងរ 
អន�រ្រកសួង (្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និង
អង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយ)។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាព។ 
៣.១.៣៦.ករេចញអជា� បណ� មនិ្រសបតមក្រមតិសិក្សោរបស់្រគឹះស� នែដលអនុវត�ជាកែ់ស�ង 

្របកសរួមេលខ១០១១ ចុះេនៃថ�ទី២៨ ែខធ�ូ  ឆា� ំ២០១២ស�ី ពីករផ�ល់េសវ
សធារណៈរបស់្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា និងរបាយករណ៍លទ�ផលករងរ្រចកេចញ 
ចូលែតមយួ និងកែន�ងទទួលពក្យបណ�ឹ ងតវ៉ ៃនករផ�ល់េសវអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា្របចំ
ឆា� ២ំ០១៩។ 

តមករពិនិត្យឯកសរេស�សំុអជា� បណ� េបក្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះដឹងទូេទឯកជន 

សលចំេណះដឹងទូេទមគីីេវ ៉ រូបភាពអជីវកម�ទីតងំចុះេនៃថ�ទី០៨ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៩ 

ែដលបានបង� ញពីករេលកស� កសល “មេត�យ្យ បឋម និងមធ្យមសិក្សោ មគីីេវ”៉ និងរបាយ

ករណ៍ស�ីពីករចុះពិនិត្យទីតងំ និង្របមូលពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� នរបស់្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន 

និងកីឡា ចុះេនៃថ�ទី២៨ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៩ េល្រគឹះស� នចំេណះដឹងទូេទមគីីេវ ៉សខទី២៦ 

កម�វធីិសិក្សោជាតិក្រមតិ “មេត�យ្យដល់មធ្យមសិក្សោទុតិយភូម”ិ ែដលមានទីតងំេនផ�ះេលខ

១៦៤-១៦៦ និង១៦៨ ផ�ូវ១៩ សង� តដ់េង�  ខណ� ដេង�  រជធានីភ�េំពញ អជា� ធរសវនកម�

ជាតិសេង�តេឃញថា ្រកសួងេនែតេចញអជា� បណ� េបក្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះដឹងទូេទឯកជន 

សលចំេណះទូេទមគីីេវ ៉ សខទី២៦ ចបពី់ក្រមតិមេត�យ្យសិក្សោដល់បឋមសិក្សោ ែដល
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មានទីតងំេនផ�ះេលខ១៦៤-១៦៦ និង១៦៨ ផ�ូវ១៩ សង� តដ់េង�  ខណ� ដេង�  រជធានី

ភ�េំពញ េដយពំុសម្រសបតមករេលកស� កសលជាកែ់ស�ង។ 

កត� េនះ នាឱំ្យករអនុវត�្របកសខងេលពំុសម្រសប្រតឹម្រត�វ។ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា គរួែណនា្ំរចកេចញចូលែតមយួអនុវត�តម្របកស

រមួខងេលឱ្យបានខ� បខ់�ួន។  

្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា បានបំភ�ថឺា សលមគីីេវស៉ខទី២៦ ែដលមានទី

តងំេនផ�ះេលខ១៦៤ ១៦៦ ផ�ូវ១៩ សង� តដ់េង�  ខណ� ដេង�  រជធានីភ�េំពញ បានេលក

ស� ក “មេត�យ្យដល់បឋមសិក្សោ”។ ករណីេនះ ្រក�មករងរ៖ 

− បានអេ�� ញមា� ស់្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះទូេទមីគីេវ ៉ មកែណនាំនិងផ�ល់នូវ

ជេ្រមសចំនួន២៖ 

 មា� ស់្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះទូេទមីគីេវ ៉ ្រត�វែកត្រម�វស� កសលពី

ក្រមតិ “មេត�យ្យ ដល់ មធ្យមសិក្សោ” មកក្រមតិ “មេត�យ្យ ដល់បឋមសិក្សោ” 

្រសបតមេបសកកម�ែដលបានេស�សំុយ៉ាងយូរ១៥ៃថ� ចបពី់ៃថ�ែដលបាន

្របជំុ។ 

 មា� ស់្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះទូេទមគីីេវ ៉ ្រត�វេស�សំុតេម�ងក្រមតិដល់

មធ្យមសិក្សោ ករណីេនះ មា� ស់្រគឹះស� នសិក្សោចំេណះទូេទមីគីេវប៉ាន

េស� សំុយកជេ្រមស២េដយេស�សំុពក្យ េដម្បបីែន�មក្រមតិដល់មធ្យម

សិក្សោ្រសបតមស� កែដលបានេលក។ 
− េដយសរស� នភាពៃនកររលត្បោតៃនជំងឺកូវដី១៩ ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និង

កីឡា បានេចញលិខិតេលខ១៦៩៨ អយក.នក ចុះៃថ�ទី២០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០២០ 
ស�ីពីករផា� កនីតិវធីិ ក�ុងករេរៀបចំ្របកសទទលួស� ល់ និងបេង�ត្រគឹះស� ន
សិក្សោឯកជន្រគបក់្រមតិ ្រគប្់របេភទរបស់្រចកេចញ ចូលែតមយួៃន្រកសួងអបរ់ ំ
យុវជន និងកីឡា ដូេច�ះនីតិវធីិក�ុងករេរៀបចំ្របកសទទួលស� ល់្រគឹះស� នសិក្សោ
ចំេណះទូេទមគីីេវ ៉ ្រត�វបានពន្យោរេពលរហូតដល់មានករែណនាថំ�ីពីករបន�នីតិ
វធីិក�ុងករេរៀបចំ្របកសទទលួស� ល់។ 

− ្រក�មករងរ្រចកេចញ ចូលែតមយួ នឹងព្រងឹងយន�ករករងរ ជាពិេសសករពិនិត្យ 
េលសំណំុឯកសរេស�សំុ និងករចុះពិនិត្យទីតងំរបស់្រគឹះស� នសិក្សោឯកជន។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។ 
៣.១.៣៧.ករអនុវត�កិច�លទ�កម�េដយអង�ភាពថវកិែដលមនិែមនជាអង�ភាពលទ�កម� 

អនុ្រកឹត្យេលខ១៣ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពីនីតិវធីិៃនករ
បេង�ត ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនគណៈកមា� ធិករលទ�កម� និងអង�ភាពលទ�កម� បាន
ប�� កថ់ា “អង�ភាពលទ�កម�បំេពញមុខងរជាេលខធិករដ� នរបស់គណៈកមា� ធិករលទ�កម� 
េដយមានភារកិច�ជាសរវន័�ដូចខងេ្រកម៖ េរៀបចំែផនករលទ�កម�្របចឆំា�  ំ និង/ឬែផនករ
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លទ�កម�ែកត្រម�វក�ុងករណីចបំាច ់ ...រហូតដល់េរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម�
្របច្ំរតីមាស ឆមាស និងឆា� ”ំ ។ សរចរែណនាេំលខ០០២ សហវ .អលស ចុះៃថ�ទី ១៤ 
ែខមករ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ បានប�� កថ់ា “ស� បន័អនុវត�លទ�កម� 
្រត�វ្របមូលផ�ុ ំគេ្រមាងចំណាយែដល្រត�វអនុវត�កិច�លទ�កម�ទងំអស់កត្់រតប��ូ លក�ុងែផនករ
លទ�កម�។ រល់គេ្រមាងចំណាយែដល្រត�វអនុវត�កិច�លទ�កម�ទងំឡាយណាែដលមនិបានកត់
្រតេនក�ុងែផនករលទ�កម�មនិអនុ�� តឱ្យសំុ ឬផ�ល់ករធានាចំណាយេឡយ”។ 

តមករពិនិត្យអណត�ិទូទត់ និងសំណំុឯកសរលទ�កម�របស់អង�ភាពថវកិ
នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ ៃន្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡាស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរ 
សវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ករអនុវត�កិច�លទ�កម�េដយអង�ភាពថវកិ (នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ) 
ែដលមនិែមនជាអង�ភាពលទ�កម� មនិមានជំនាញតនួាទីភារកិច� មនិបានអេ�� ញតំណាងអង�
ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយ និងតំណាង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុចូលរមួេបកឯកសរ
េដញៃថ� ្របគល់ទទួលទំនិញេលករផ�តផ់�ងស់មា� រពិេសធនែ៍ផ�កអគ�ិសនី េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និច 
សមា� របរកិ� របេច�កេទស និងរថយន�ចំននួ០២េ្រគ�ង ែដលមានទឹក្របាកស់រុបចំននួ៧ ០៦០ 
០០០ ០០០េរៀល។  

កត� េនះ នាឱំ្យករអនុវត�កិច�លទ�កម�ពំុមានតមា� ភាព និងពំុ្រតឹម្រត�វតមនីតិវធីិលទ�
កម�។ 

្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា គរួែណនានំាយកដ� នហិរ�� វត�ុអនុវត�តនួាទី និង
ភារកិច�របស់ខ�ួនឱ្យបានខ� បខ់�ួន។ 

នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ បានេធ�ករបំភ�ថឺា នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ គឺជាេសនាធិករ

របស់្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា។ នាយកដ� នហិរ�� វត�ុទទលួអនុវត�រល់កិច�ករែដល

ថា� កដឹ់កនា្ំរបគល់ជូន។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ បានេឃញករបំភ�រឺបស់្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ សូមឱ្យ្រកសួងអនុវត�ឱ្យ្រសបតម្របកសខងេល។ 

៣.១.៣៨.ករពំុបានកត្់របាក១់០%ពីគេ្រមាង ែដលបានអនុវត�េដយអង�ភាពរដ� 

សរចរែណនាេំលខ០០២ សហវ.អលស ចុះៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី

ករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ បានប�� កថ់ា “ក�ុងករណីករងរទទួលអនុវត�េដយអង�

ភាពជំនាញរបស់រដ� ករទូទត្់រត�វរក្សោទឹក្របាកចំ់នួន១០% ៃនតៃម�កិច�សន្យោសរុប េដម្បី
ទុកជាករធានាគុណភាពជំនសួ្របាកក់កធ់ានាករអនុវត�កិច�សន្យោរហូតដល់ផុតរយៈេពលធានា 

គុណភាពេទបេធ�ករទូទតជូ់នប�ង�បប់�� ប”់។ 

តមករពិនិត្យអណត�ិេបក្របាក់ និងសំណំុឯកសរលទ�កម�របស់នាយកដ� ន

ហិរ�� វត�ុក�ុងករយិបរេិច�ទ២០១៩ េលគេ្រមាងជសួជុលមជ្ឈមណ� លយុវជនេនេខត�េសៀមរប 

និងករព្រងីកទីធា� បរេិវណសលបឋមសិក្សោព�� ហុក ែដលមានទឹក្របាកចំ់នួន១ ០០០ ០០០ 

០០០ េរៀល និងករជសួជុលអគាររដ�បាល ្រគឹះស� នសធារណៈ (េខត�កំពងច់ម និងទីលន
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បាល់ទតវ់ទិ្យោល័យបឹង្រតែបក) ែដលមានទឹក្របាកចំ់នួន២ ៧៤០ ០០០ ០០០េរៀល  អជា� ធរ

សវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ បានចុះកិច�សន្យោជសួជុលជាមយួនាយក

ដ� នសំណងែ់ដលជាអង�ភាពរដ�ស�ិតេ្រកមអគ�នាយកដ� នរដ�បាល និងហិរ�� វត�ុ ៃន្រកសួង 

អបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា។ នាយកដ� នហិរ�� វត�ុ បានេធ�ករទូទតទឹ់ក្របាកទ់ងំអស់ក�ុងកិច�

សន្យោជូនដល់នាយកដ� នសំណង ់េដយពំុបានេធ�ករកតទុ់ក្របាក១់០%ៃនគេ្រមាងែដលគិត

ជាទឹក្របាកស់រុបចំននួ៣៧៤ ០០០ ០០០េរៀល ទុកជាករធានាគុណភាពសំណង។់  

កត� េនះ អចនាឱំ្យមានហនិភយ័ថវកិៃនករជសួជុលសំណងេ់ឡងវញិក�ុងករណី

សំណងម់ានប�� ។ 

្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកីឡា គរួែណនាអំង�ភាពថវកិេ្រកមឱវទអនុវត�តម

សរចរែណនាខំងេលឱ្យបានខ� បខ់�ួន។ 

នាយកដ� នហរិ�� វត�ុ បានឯកភាពចំេពះកររកេឃញ និងព្រងឹងករអនុវត�នូវ

ចំណុចខ�ះខតទងំេនះ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាព។ 

៣.១.៣៩.ករអនុវត�មុខងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

អនុ្រកឹត្យេលខ៤០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពីករេរៀបចំ និង

ករ្រប្រពឹត�េទៃនសវនកម�ៃផ�ក�ុងេនតមបណា� ស� បន័ ្រកសួង និងសហ្រគាសសធារណៈ 

្រតងជំ់ពូកទី៣ មា្រត៧ បានែចងថា “មុខងរ និងករទទលួខុស្រត�វរបស់សវនករៃផ�ក�ុង 

មានដូចខងេ្រកម៖ 

− ពិនិត្យេឡងវញិេលមុខងរ សកម�ភាព កិច�្របតិបត�ិករ និងកម�វធីិរបស់អង�ភាព

ក�ុងករយិបរេិច�ទសម្រសបរបស់ថា� កដឹ់កនា ំ ក�ុងករអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេល
ករបេង�តែផនករ ករត្រមងទិ់ស ករចតែ់ចង និងករ្រត�តពិនិត្យេដយែផ�ក

តមេគាលករណ៍ែណនា ំ េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធីិៃនករ្រគប្់រគងឱ្យបាន

្រតឹម្រត�វតមេគាលេដរបស់អង�ភាព 

− កំណតនូ់វភាពសម្រសប ្រគប្់រគាន ់និងករផ�ល់លទ�ផលល�េល្របពន័�្រត�តពិនិត្យ 

ៃផ�ក�ុង ែផ�កគណេនយ្យ រដ�បាល និងកិច�្របតិបត�ិកររបស់អង�ភាព 

− ពិនិត្យេឡងវញិនូវភាពែដលអចេជឿទុកចិត�បាន ភាពទនេ់ពលេវល និងភាព

ច្បោស់លស់ៃនពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ និងកិច�្របតិបត�ិករ ្រពមទងំវធីិស�ស�ែដល

េ្រប្របាស់ េដម្បកំីណតអ់ត�ស�� ណវស់ែវងចំណាតថ់ា� ក ់ និងរយករណ៍អំពី

ពត័ម៌ានទងំេនាះ 

− ពិនិត្យេឡងវញិេល្របពន័�ែដលបានបេង�ត េដម្បធីានាបានេទតមេគាលនេយា 

បាយ ែផនករ នីតិវធីិច្បោប ់ បទប�� ទងំឡាយែដលមានឥទ�ិពលសំខនេ់ល
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កិច�្របតិបត�ិករ និងរបាយករណ៍។ ក�ុងករណីស� បន័ ្រកសួង និងសហ្រគាស

សធារណៈ អនុវត�ពំុបានសម្រសបដូចបានេរៀបរបខ់ងេល ចបំាចសំ់ណូមពរ

ឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរ និងែកលម�”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ នាយកដ� ន

សវនកម�ៃផ�ក�ុងៃនៃ្របសណីយក៍ម�ុជា បានអនុវត�ករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុងេននាយកដ� នរដ�បាល 

និងធនធានមនុស្ស និងសខៃ្របសណីយក៍ម�ុជាតមបណា� េខត�ប៉ុេណា� ះ  ប៉ុែន�នាយកដ� ន

សវនកម�ៃផ�ក�ុង មនិបានចុះេធ�សវនកម�េនតមបណា� នាយកដ� នជំនាញេផ្សងៗេទៀត មជ្ឈ

មណ� លពត័ម៌ានវទិ្យោ និងសខៃ្របសណីយក៍ម�ុជារជធានីភ�េំពញេទ្បយ ។ 

ៃ្របសណីយក៍ម�ុជា គរួែណនានំាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុងអនុវត�មុខងរសវនកម�

ឱ្យបានេពញេលញ និងមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡង ៃ្របសណីយក៍ម�ុជា នឹងជំរុញនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�

ក�ុង េដម្បអីនុវត�មុខងរសវនកម�ឱ្យបានេពញេលញ និងមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

ៃ្របសណីយក៍ម�ុជា បានឯកភាពតមអនុសសនស៍វនកម�របស់អជា� ធរសវនកម�

ជាតិ។ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពបន�េទៀត។ 

៣.១.៤០.ករ្របមូលបំណុលពន�ែដលអ�កជាបព់ន�សន្យោទូទត ់

បំណុលពន�ដរមានករេកនេឡងពីមយួឆា� េំទមយួឆា�  ំ េដយសរអគ�នាយកដ� ន

ពន�ដរបានខិតខំ្របមូលពន�ពីករេធ�ស្របែហស និង/ឬករេគចេវសពន�របស់អ�កជាបព់ន�។ 

េដម្បខិីតខំ្របមូលបំណុលពន�េនះឱ្យបាន អគ�នាយកដ� នពន�ដរបានចតវ់ធិានករអនុ�� ត

ឱ្យអ�កជាបព់ន�ទូទតបំ់ណុលជាដំណាកក់ល។ តមករេធ�េតស�េនសខពន�ដរេខត� និង

ខណ� ចំនួន២២ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា មានអ�កជាបព់ន�ចំននួ១៥៧ ទទួល

បានករអនុ�� តឱ្យទូទតបំ់ណុលជាដំណាកក់ល ក�ុងេនាះអ�កជាបព់ន�ចំនួន៩៤ បានទូទត់

បំណុលពន�តមករសន្យោ ប៉ុែន�អ�កជាបព់ន�ចំនួន៦៣េទៀត មនិបានទូទតបំ់ណុលតមករ

សន្យោ។ 

ករខកខនក�ុងករទូទតបំ់ណុលតមករសន្យោ នាឱំ្យករ្របមូលបំណុលពន�ពំុ

ទនអ់ស់លទ�ភាព និងអចឈនេទដល់ករបាតប់ងបំ់ណុលពន�ជាយថាេហតុ។ ្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ គរួែណនាអំគ�នាយកដ� នពន�ដរឱ្យមានវធិានករបែន�មេទៀតចំេពះ

អ�កជាបព់ន�ែដលមនិទូទតបំ់ណុលពន�តមករសន្យោ។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានឯកភាព និងទទួលយកអនុសសនរ៍បស់អជា� ធរ 

សវនកម�ជាតិ។ ជាវធិានករ អគ�នាយកដ� នពន�ដរនឹងែណនាអំង�ភាពពកព់ន័�្រត�វតមដន 

និងេធ�លិខិតរលឹំកចំេពះអ�កជាបព់ន� ែដលខកខនពំុបានបងបំ់ណុលពន�តមកិច�សន្យោ េដយ

នឹងបន�ចតវ់ធិានករេផ្សងៗេទតមច្បោបស់�ីពីសរេពពន�ចំេពះ្រក�មហុ៊ន សហ្រគាស ែដល

មនិទូទតបំ់ណុលពន�េទតមកិច�សន្យោ។ 
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អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេឃញមតិរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ អជា� ធរ 

សវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។ 

៣.១.៤១.បំណុល្រត�វទរពីៃថ�ឈ�លួឡូតិ៍េនសទ វនិិេយាគេកសូ៊ និងដីសម្បទនេសដ�កិច� 

អនុ្រកឹត្យេលខ៧២ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ី ពីករ

្រគប្់រគងចំណូលមនិែមនសរេពពន� ្រតងែ់ផ�ក៣ មា្រត៤២ េ្រតទី៣បានែចងថា “ផុតរយៈ

េពល៦ែខ(្របាមំយួែខ)គិតចបពី់ៃថ�បង្់របាក៖់ ក�ុងករណីអ�កជាបក់តព�កិច� េនែតមនិទូទត់

បំណុលរបស់ខ�ួន ្រកសួង ស� បន័ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ែដល្របមូលចំណូលមនិែមន

សរេពពន� ្រត�វប��ូ នសំណំុេរឿង និងឯកសរភស�ុតងទងំអស់មក្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ�� វត�ុ និងផ�ល់កិច�សហករ េដម្បចីតវ់ធិានករតឹងទរបំណុលតមរយៈយន�ករ្រក�មករងរ

អន�រ្រកសួងែដលដឹកនាេំដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ” និងបទប�� េលខ០៤ បប ចុះ

ៃថ�ទី១៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពីករព្រងឹងករ្រគប្់រគងចំណូលមនិែមនសរេពពន� ្រតង់

ចំណុច១៤ ែចងថា “្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វដកេ់ចញវធិានករជាមយួ្រកសួង 

ស� បន័សម ីនិង្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័� េដម្បអីនុវត�ករតឹងទរបំណុលែដលែផ�កឯកជន ឬ

្រក�មហុ៊ននានាជំពករ់ដ� ដូចជា៖ ប�្ឈបក់រអនុ�� តនាចូំល-នាេំចញ បង�កគណនីធនាគារ 

ប�្ឈបអ់ជា� បណ�   និងក�ុងករណីករអនុវត�តឹងទរបំណុលេនះមនិមាន្របសិទ�ភាព ្រកសួង 

ស� បន័សម្ីរត�វេរៀបចំសំណំុេរឿងប�ឹងេទតុលករ”។ ្រតងែ់ផ�កទី៣ មា្រត៤៣ េ្រតទី២ បាន

កំណតថ់ា “េលសរយៈេពល៦០ (ហុកសិប) ៃថ� គិតចបពី់ៃថ�ផុតកំណតឱ់្យបង្់របាក៖់ ្រកសួង 

ស� បន័ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ែដល្របមូលចំណូលមនិែមនសរេពពន�្រត�វចតវ់ធិាន

ករេលបំណុលែដល្រត�វទរ និងពិនយ័យ៉ាងតិច ២% (ពីរភាគរយ) ក�ុងមយួែខេលចំននួទឹក

្របាកបំ់ណុលេដម និងទឹក្របាកពិ់នយ័កន�ងមកែដលមនិទនប់ានបំេពញកតព�កិច�បងស់ង

ជូនភាគីរដ� េដយគិតចបពី់ៃថ�ដំបូងែដលបានកត្់រតជាបំណុលមនិែមនសរេពពន�....”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អង�ភាពរដ�បាលជលផលេនមានបំណុល

្រត�វទរពីៃថ�ឈ�ួលឡូតេ៍នសទគិតពីឆា� ២ំ០០៣ ដល់ឆា� ២ំ០១៩ សរុបមានចំននួ៤ ៩៣៨ 

៨២៨ ០០០េរៀល ែដល្រក�មហុ៊នមនិទនប់ានេធ�ករទូទតស់ង។ អគ�នាយកដ� នេកសូ៊ៃន

្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទេនមានបំណុល្រត�វទរពីៃថ�ឈ�ួលេលករវនិិេយាគ

ស� រជលួ និងអភវិឌ្ឍនេ៍កសូ៊ឡាបានេសៀកេខត�រតនគិរកី�ុងឆា� ២ំ០១៩ ពី្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉ប់

េប៊លីមតីធីតមានចំនួន៦៣ ៧៨៥,៤៥ដុល� រអេមរកិ និង្របាកពិ់នយ័២%ពីករខកខនក�ុង

ករបងៃ់ថ�ឈ�ួលេនះ (គិតចបពី់ៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៩ ដល់ៃថ�ទី២៣ ែខមថុិនា ឆា� ំ

២០២០) ចំននួ១៥ ៥២៣,៧៤ដុល� រអេមរកិេនេឡយ។ េលសពីេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក�

្របមាញ់ និងេនសទពំុទនប់ានេរៀបចំរបាយករណ៍កត្់រតតមដនតេួលខបំណុលពីៃថ�ឈ�ួល

សម្បទនដីេសដ�កិច� ែដល្រក�មហុ៊នមនិទនប់ានបងឱ់្យបានច្បោស់លស់ និង្រតឹម្រត�វេទ

តមេគាលករណ៍ៃនករ្រគប្់រគងបំណុលេនេឡយ។ 
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កត� េនះ នាឱំ្យករ្រគប្់រគងបំណុល្រត�វទរមនិទនម់ានភាពច្បោស់លស់ និង

អចនាឱំ្យបាតប់ងបំ់ណុល្រត�វទរជាយថាេហតុ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គរួេធ�ករែណនាដំល់

អង�ភាពរដ�បាលជលផល និងអគ�នាយកដ� នេកសូ៊ឱ្យេធ�ករព្រងឹងយន�ករពិនិត្យេឡងវញិ 

និងទំនាកទំ់នងជាមយួភាគីពកព់ន័� េដម្បជំីរុញករតឹងទរបំណុលៃថ�ឈ�ួលែដល្រក�មហុ៊ន

េនជំពកឱ់្យបាន្រគបចំ់នួន និងទនេ់ពលេវល ។ េលសពីេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ គរួេរៀបចំរបាយករណ៍កត្់រតតមដនតួេលខបំណុលពីៃថ�សម្បទនេសដ�កិច�

ែដល្រក�មហុ៊នវនិិេយាគសម្បទនដីេសដ�កិច�មនិទនប់ានបងឱ់្យបានច្បោស់លស់។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងរបស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទសូមេធ�ករប�� កដូ់ចតេទ៖ 

  ពកព់ន័�នឹងបំណុល្រត�វទរពីៃថ�ឈ�ួលឡូតេ៍នសទគិតពីឆា� ២ំ០០៣ ដល់ឆា� ំ
២០១៩ របស់រដ�បាលជលផល តមរយៈគណៈកម�ករបេច�កេទសទទលួ
បន�ុក្របមូលចំណូល និងបំណុលមនិែមនសរេពពន�្របច្ំរកសួងកសិកម� រុក�
្របមាញ់ និងេនសទ ជាមយួនឹង្របតិភូ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ បាន្របជំុ
ពិនិត្យ និងពិភាក្សោជាបន�បនា� ប ់ េដម្បេីលកវធិានករេដះ្រសយ និងចត់
វធិានករទបស់� តក់រេកតបំណុលសម្បទនេនសទថ�ីឈ�ួលឡូតេ៍នសទ ពីឆា� ំ
២០០៣-២០១៦។ ជាកែ់ស�ងៃថ�ទី៣០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ បានទទលួលិខិតអេ�� ញពី្រកសួងេសដ�កិច� និង
ហិរ�� វត�ុ េដម្បចូីលរមួ្របជំុពិនិត្យ និងពិភាក្សោេលប�� បំណុលរុៃំរស៉ម្បទន
េនសទេនេសសសល់ចេនា� ះឆា� ២ំ០០៣ ដល់ឆា� ២ំ០១៦ ែដលស�ិតេ្រកម
ករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ។  

 ករណី្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉បេ់បលីមតីធីត ពំុទនប់ានបងៃ់ថ�ឈ�ួលចមា� រេកសូ៊រដ� 
ឡាបានេសៀកស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 
បានមានវធិានករជាបន�បនា� ប ់េដយបានេចញេសចក�ីជូនដំណឹងជូនេទេលក្រសី
អគ�នាយកិ ្រក�មហុ៊នស�ីហ�រ៉បប់៊លីីមតីធីត (េយាងលិខិតេលខ៤០៨១ កសិក 
ចុះៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៩) ជាមយួគា� េនះ អគ�នាយកដ� នចំករេកសូ៊
ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ បានជូនដំណឹងេទេលក្រសីអគ�
នាយកិ ្រក�មហុ៊នេនះជាថ�ីម�ងេទៀត (លិខិតេលខ៥៤២ អក.រន ចុះៃថ�ទី៣០ ែខ
កក�ដ ឆា� ២ំ០១៩) េដម្បឱី្យ្រក�មហុ៊នេនះបំេពញកតព�កិច�បង្់របាកឈ់�ួលេកសូ៊
រដ�ឡាបានេសៀកេខត�រតនគិរ។ី 

 ចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលមនិបានបងៃ់ថ�ឈ�ួល មនិអចចតទុ់កថាជាបំណុលេន
េឡយេទេដយសរ៖ 

− ្រក�មហុ៊នមនិទនចុ់ះកិច�សន្យោ 
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− ្រក�មហុ៊នមនិទនប់ានចុះប�� ីដី 
− ្រក�មហុ៊នមនិទនែ់កស្រម�លកិច�សន្យោ 
− ្រក�មហុ៊នមនិទនេ់ដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ី។ 

ែផ�កេលករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសូមឱ្យ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 
និងេនសទេធ�ករជំរុញករតឹងទរបំណុលៃថ�ឈ�ួលឡូតេ៍នសទ និងវនិិេយាគេកសូ៊ែដល
្រក�មហុ៊នេនជំពកឱ់្យបាន្រគបចំ់ននួ និងទនេ់ពលេវល។ ជាមយួគា� េនះ ្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និងេនសទគួរេធ�ករករកត្់រតតមដនតេួលខបំណុលពីៃថ�សម្បទនេសដ�កិច�
ែដល្រក�មហុ៊នវនិិេយាគសម្បទនដីេសដ�កិច�ទងំឡាយណាែដល្រត�វបង ់ ប៉ុែន�មនិទនប់ាន
បងឱ់្យបានច្បោស់លស់ េដម្បមីានភាពងយ្រស�លក�ុងករ្រគប្់រគង និងតមដនតេួលខ
បំណុលឱ្យបានេពញេលញ្រសបតមេគាលករណ៍ និងបទប្ប�� ត�ិៃនករ្រគប់្រគងបំណុល
សធារណៈ េដម្បេីជៀសវងករបាតប់ងបំ់ណុលទងំេនាះជាយថាេហតុ។ 

 ៣.២.ករ្រគប់្រគងថវិករដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 

៣.២.១. ករកត្់រតពន�ឈ�លួចលន និងអចលន្រទព្យពំុទនស់ម្រសប 

េដម្បផី�ល់លទ�ភាពដល់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ក�ុងករអភវិឌ្ឍនមូ៍លដ� នរបស់ខ�ួន

ឱ្យកនែ់ត្របេសរេឡង រជរដ� ភបិាលបានផ�ល់្របភពចំណូលបែន�មជូនសលរជធានី េខត� 

េដយេផ�រគណនី៧០០១ ពន�ផា� ល់ “ពន�េលផលទុន្របាកចំ់ណូល” ពីថវកិជាតិ មកថវកិ

ថា� កេ់្រកមជាតិតមច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុឆា� ២ំ០១៩ ែដល្របកស 

ឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខនស/រកម/១២១៨/០១៧ ចុះៃថ�ទី១២ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨។

ច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុឆា� ២ំ០១៩ ត្រម�វឱ្យកត្់រតចំណូលពន�េល
ផលទុន្របាក់ចំណូល(ឈ�ួលចលន និងអចលន្រទព្យ) ចូលក�ុងគណនីចំណូលថវកិរជ

ធានី េខត�។ តមករពិនិត្យស�ិតិពន�េលឈ�ួលចលន និងអចលន្រទព្យ្របចែំខ និងសំណំុឯក

សរេផ្សងៗេនសខពន�ដរេខត�មយួចំននួ និងតមករេធ�េតស�អចលន្រទព្យែដលបានជួល

េទឱ្យសខ្រក�មហុ៊ន្របកបអជីវកម�ចំននួ៧១ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា មាន

អចលន្រទព្យចំននួ៦៩ ែដលមា� ស់បានជលួេទឱ្យ្រក�មហុ៊នេបកសខ្របកបអជីវកម�េន

តមេខត�មយួចំនួនខងេល េហយ្រក�មហុ៊នបាន្របកសបងចំ់ណូលពីឈ�ួលអចលន្រទព្យ

ចូលគណនី៧០០១ “ពន�ផា� ល់” មនិទនស់ម្រសបតមទីតងំជាកែ់ស�ងែដលអចលន្រទព្យ

ស�ិតេនតមបណា� េខត�េនាះេឡយ គឺបងេ់នតមអង�ភាពពន�ែដល្រក�មហុ៊នបានចុះប�� ី។ 

ជាងេនះេទេទៀត អគ�នាយកដ� នពន�ដរកម៏និបានបែង�រចំណូលពីឈ�ួលអចលន្រទព្យចូល

ជាថវកិរជធានី េខត�ែដលអចលន្រទព្យស�ិតែដរ។ 

ករកត្់រតចំណូលពីឈ�ួលអចលន្រទព្យមនិបាន្រតឹម្រត�វេទតមទីតងំជាកែ់ស�ង 

ែដលអចលន្រទព្យស�ិតេន អចេធ�ឱ្យរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិមនិមានថវកិ្រគប្់រគាន ់ េដម្បី
អភវិឌ្ឍមូលដ� នរបស់ខ�ួន។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុគរួែណនាដំល់អង�ភាពពកព់ន័�ឱ្យ
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ពិនិត្យករកត្់រតពន�ឈ�ួលអចលន្រទព្យសម្រសបតមទីតងំអចលន្រទព្យស�ិតេនថា� កេ់្រកម

ជាតិជាកែ់ស�ង។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានឯកភាព និងបំភ�បឺែន�មថា អគ�នាយកដ� នពន�ដរ

មាន្របពន័�ទទលួករបង្់របាកព់ន�ច្បោស់លស់។ ក�ុងករណីេនះ ពកព់ន័�េលករអនុវត�ករ

កតទុ់កពន�ឈ�ួលចលន និងអចលន្រទព្យរបស់អ�កជាបព់ន�តមរបបស�័យ្របកស។ ជាករ

អនុវត�ស្រមាបអ់�កជាបព់ន�តមរបបស�័យ្របកស រល់ពន�កតទុ់កទងំអស់ែដល្របមូលបាន 

រមួទងំពន�កតទុ់កេលឈ�ួលចលន្រទព្យ និងអចលន្រទព្យ សហ្រគាស្រត�វេធ�ករ្របកស

បងព់ន�សរុបេនអង�ភាពពន�ដរែដលខ�ួនបានចុះប�� ី និងស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគង និង្រត�វ

បានទទួលស� ល់ជាចំណូលក�ុងអង�ភាពពន�ដរេនាះ េដយពំុត្រម�វឱ្យសហ្រគាសេធ�ករ

្របកសបងព់ន�េនតមបណា� សខពន�ដរេខត� ខណ�  េទតម្របភពចំណូលពន�ែដលបាន

កតទុ់កេនាះេទ។ អគ�នាយកដ� នពន�ដរបាននិងកំពុងែកលម�ចំណុចេនះក�ុង្របពន័�បេច�ក 

វទិ្យោរបស់ខ�ួន េដយមានករពិភាក្សោជាមយួអ�កជាបព់ន� និងវស័ិយឯកជន េដម្បែីកលម�េល 

ចំណុចេនះ ឱ្យបានល�្របេសរនាេពលខងមុខ េដម្បឱី្យចំណូលទងំេនាះ្រត�វបានែបងែចកេទ

ថា� កមូ់លដ� នែដលអចលន្រទព្យេនាះស�ិតេន ែដលជាគុណ្របេយាជនស៍្រមាបក់រអភវិឌ្ឍ

មូលដ� នេនាះ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេឃញមតិរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ អជា� ធរ 

សវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។ 

៣.២.២.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករផ�ល់េសវចំេពះឯកសរេស�សំុបងព់ន�្របថាប្់រតរបស់អ�កជាប់

ពន�មយួចំននួ 

េដម្បសី្រម�លដល់សធារណៈជនក�ុងករបងព់ន�្របថាប្់រតេលករេផ�រកម�សិទ�ិអចលន 

្រទព្យឱ្យបានឆាបរ់ហ័ស ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានកំណតឱ់្យអគ�នាយកដ� នពន�ដរ

ផ�ល់េសវចំេពះករបងព់ន�្របថាប្់រតេលករេផ�រកម�សិទ�ិក�ុងរយៈេពលចំននួ ៤-៨ ៃថ� (ៃថ�

េធ�ករ)។ តមករពិនិត្យសំណំុឯកសរេស�សំុបងព់ន�្របថាប្់រតចំនួន១ ០០៨ ក�ុងែខកក�ដ 

ឆា� ២ំ០១៩ េនសខពន�ដរេខត�ចំនួន១៤ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា សខ

ពន�ដរេខត�ចំននួ៤ បានផ�ល់េសវ្របថាប្់រតចំេពះេផ�រកម�សិទ�ិអចលន្រទព្យមយួចំននួតូច

មានភាពយតឺយ៉ាវជាងករកំណតជ់ាកស់ែស�ងចបពី់២១ៃថ� រហូតដល់ជាង១០០ៃថ�េធ�ករ។ 

ភាពយឺតយ៉ាវក�ុងករផ�ល់េសវ្របថាប្់រតចំេពះេផ�រកម�សិទ�ិអចលន្រទព្យ អចនាឱំ្យ 

បះ៉ពល់ដល់្របសិទ�ភាពករងរ និងនាឱំ្យមានករថា� ងំថា� កពី់អ�កជាបព់ន�មយួចំនួនផងែដរ។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុគរួែណនាដំល់អគ�នាយកដ� នពន�ដររះិរកវធីិស�ស�ផ�ល់េសវ

្របថាប្់រតេលអចលន្រទព្យឱ្យកនែ់ត្របេសរែថមេទៀត។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានឯកភាព និងបំភ�បឺែន�មថា ចំេពះករេស�សំុបងព់ន�

្របថាប្់រតេលអចលន្រទព្យ អគ�នាយកដ� នពន�ដរ កម៏ាន្របពន័�តមដនឯកសរែដលអ�ក

ជាបព់ន�អចពិនិត្យ និងតមដនឯកសរេស�សំុបងព់ន�្របថាប្់រតរបស់គាតថ់ា ដល់ណាេហយ 
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ឬទទួលបានករសេ្រមចពីអគ�នាយកដ� នពន�ដរេហយឬេន។ ចំេពះករណីយតឺយ៉ាវមយួ

ចំននួ អចេកតេឡងេដយកត� មយួចំននួ ដូចជា ករកង�ះខតឯកសរភា� បរ់បស់អ�កជាបព់ន� 

ករខកខនមនិបានបងព់ន�េលអចលន្រទព្យនាេពលកន�ងមក និងករជាបជំ់ពកបំ់ណុលពន�

របស់អ�កជាបព់ន� ែដលទមទរឱ្យអ�កជាបព់ន�្រត�វទូទតបំ់ណុលទងំេនាះជាមុនសិន។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុនឹងបន�ខិតខំែកលម�ចំណុចខ�ះចេនា� ះេនះ េដយបន�ខិតខំផ�ល់

េសវេស�សំុបងព់ន�្របថាប្់រតជូនមា� ស់កម�សិទ�ិឱ្យបានឆាបរ់ហ័ស និងទនេ់ពលេវល។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេឃញមតិរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ អជា� ធរ 

សវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។ 

៣.២.៣.កង�ះខតក�ុងករ្របមូលចំណូលអករេលករស� កេ់ន 

្របកសេលខ១២៣២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៧ ស�ីពីករេរៀបចំ 

និងករ្រប្រពឹត�េទៃនអគ�នាយកដ� នពន�ដរ ្រតងជំ់ពូកទី០២ ្របករ០៥ ចំណុចទី៣ បាន

ែចងថា “អគ�នាយកដ� នពន�ដរមានភារកិច�្របមូល្របាកព់ន�្រគប្់របេភទបងចូ់លថវកិជាតិ” 

និង្រតងជំ់ពូកទី១៤ ្របករ១០៩ បានែចងថា “សខពន�ដរេខត� ខណ�  បំេពញមុខងរជា

េសនាធិករឱ្យអគ�នាយកដ� នពន�ដរ េលករងរ្រគប្់រគងអ�កជាបព់ន�តូច និងមធ្យមស�ិតក�ុង

មណ� លែដនដីរបស់ខ�ួន”។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ សខពន�ដរេខត�ៃបលិ៉ន

បានេរៀបចំស�ិតិជំេរឿនផ�ះសំណាក ់ និងសណា� គារ មានចំននួសរុប២៩ទីតងំ ប៉ុែន�សខពន�

ដរេខត�្របមូលចំណូលបានែត១២ទីតងំ ែដលមានចំននួទឹក្របាក១់៤ ០៥៧ ០៣៩េរៀល។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេនះ សខពន�ដរេខត�ៃបលិ៉ន សូមទទលួស� ល់ករអនុវត�

្របមូលចំណូលអករេលករស� កេ់ន ពិតជាេនមានករខ�ះខត េដយសរេនក�ុងេខត�ៃបលិ៉ន 

មានអជីវកម�្របេភទផ�ះសំណាក ់ និងសណា� គារ ក�ុងបរមិាណតិច ជាេហតុេធ�ឱ្យចំណូល

អករ្របេភទេនះមានក្រមតិទបេនេឡយ។ ទន�ឹមនឹងេនាះែដរ នាេដមឆា� ២ំ០១៩ សខពន�

ដរេខត� កប៏ានខិតខំយកចិត�ទុកដកខ់�ស់ ក�ុងករ្របមូលចំណូលអករេលករស� កេ់ន េដយ

េធ�ករចុះ្រសងស់�ិតិផ�ះសំណាក ់សណា� គារតមបណា� មុខ្រព�ញទងំពីរ (្រក�ងៃបលិ៉ន និង្រស�ក

សលេ្រក) ្រពមទងំេធ�លិខិតជូនដំណឹងដល់មា� ស់ផ�ះសំណាកែ់ដលមានផលរបរដល់ក្រមតិ 

េដម្បចូីលខ�ួនមកបំេពញកតព�កិច�ចុះប�� ី្របកសបង្់របាកព់ន�ឱ្យ្រសបតមច្បោបស់រេពពន�។ 

ែផ�កតមករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនេលករែកលម�អនុវត�

តមអនុសសនស៍វនកម�ជាបន�េទៀត។ 

៣.២.៤.ករ្របមូលពន�ដីធ�មីនិបានេ្រប្របាស់ 

េដម្ប្ីរបមូលពន�េលដីធ�ីមនិបានេ្រប្របាស់ឱ្យអស់លទ�ភាព ្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ�� វត�ុបានែកស្រម�លសមាសភាពគណៈកម�ករវយតៃម�ដីស្រមាបព់ន�េលដីធ�ីមនិបានេ្រប 

្របាស់ េដយបានកំណតត់នួាទីរបស់គណៈកម�ករវយតៃម�ដីស្រមាបព់ន�េលដីធ�ីមនិបានេ្រប
្របាស់ឱ្យបេង�តប�� ីរយនាមេឈ� ះតំបន ់ ឬខណ� ៃនរជធានី និង្រក�ង ្រស�កៃនេខត� ែដល
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មានដី្រត�វជាបព់ន�។ តមករេធ�សវនកម�េនសខពន�ដរេខត�ចំននួ១៤ អជា� ធរសវនកម�

ជាតិសេង�តេឃញថា សខពន�ដរេខត�ទងំេនាះពំុទនទ់ទួលបាននូវប�� ីដីែដល្រត�វជាបព់ន�

ពីគណៈកម�ករវយតៃម�ដីស្រមាបព់ន�េលដីធ�ីមនិបានេ្រប្របាស់េនេឡយេទ។ ប៉ុែន�េទះជា

យ៉ាងណា ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ សខពន�ដរេខត�ទងំេនាះបានខិតខំ្របមូលពន�ដីធ�ីមនិបានេ្រប
្របាស់េលសែផនករឆា�  ំ េហយករ្របមូលពន�េលដីធ�ីមនិបានេ្រប្របាស់េនះភាគេ្រចនេធ�េឡង

េនេពលមា� ស់ដីេស�សំុបងព់ន�្របថាប្់រតេផ�រកម�សិទ�ិដី។ 

ករខកខនក�ុងករបំេពញតនួាទីរបស់គណៈកម�ករវយតៃម�ដីស្រមាបព់ន�េលដីធ�ី
មនិបានេ្រប្របាស់ េធ�ឱ្យករ្របមូលពន�េលដីធ�ីមនិបានេ្រប្របាស់ពំុទនប់ានេពញេលញ។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុគរួែណនាគំណៈកម�ករវយតៃម�ដីស្រមាបព់ន�េលដីធ�ីមនិបាន

េ្រប្របាស់ឱ្យេរៀបចំប�� ីដីែដល្រត�វជាបព់ន�ឱ្យបានទនេ់ពលេវល។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានឯកភាព និងបំភ�បឺែន�មថា អគ�នាយកដ� នពន�ដរ

េនមានប�� ្របឈមមយួចំននួ ដូចជា កង�ះខតទិន�នយ័អចលន្រទព្យ និងខ�ះម�ន�ីេដម្បចុីះ

្រត�តពិនិត្យ្រគបអ់ចលន្រទព្យ។ មា� ស់អចនល្រទព្យមយួចំននួេនែតមនិយកចិត�ទុកដក ់ ឬ

រងឹរូសក�ុងករបំេពញកតព�កិច�ពន� ប៉ុែន�មា� ស់អចលន្រទព្យពំុអចេធ�ករេផ�រសិទ�ិកនក់ប់

អចលន្រទព្យបានេឡយ េបសិនអចលន្រទព្យេនាះេនពំុបានបងព់ន�េលដីធ�ីមនិបានេ្រប្របាស់ 

និងពន�េលអចលន្រទព្យ។ អគ�នាយកដ� នពន�ដរនឹងបន�ខិតខំែកលម�េលចំណុចខ�ះខតេនះ។ 

ចំេពះេសចក�ីសេ្រមចបេង�តអនុគណៈកម�ករដីធ�ីមនិបានេ្រប្របាស់ គឺេយងមានរចួេហយ 

ែដលបច�ុប្បន�បាននិងកំពុងេរៀបចំករេធ�បច�ុប្បន�ភាព េដយសរមានករែកស្រម�លសមាស

ភាពមយួចំនួន េហយេយងកម៏ាន្រក�មករងរចុះអេង�តអចលន្រទព្យេនតមបណា� េខត� ខណ�  

និងមានតរងលម�តិឧបសម�ន័�ផ្សព�ផ្សោយតមេគហទំពរ័របស់អគ�នាយកដ� នពន�ដរផងែដរ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេឃញមតិរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ អជា� ធរ 

សវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។ 

៣.២.៥.ករ្របមូលចំណូលពីករេចញអជា� បណ� េទសចរណ៍ពំុអស់លទ�ភាព 

្របកសេលខ០៤៥ ្របក ចុះៃថ�ទី១២ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៩ ស�ីពីករេធ�្របតិភូកម�

មុខងរផ�ល់េសវេទសចរណ៍េទឱ្យរដ�បាលរជធានី េខត�្រត�វបានេធ�្របតិភូកម�មុខងរផ�ល់

េសវេទសចរណ៍េទឱ្យរដ�បាលរជធានី េខត� រមួមានដូចខងេ្រកម៖ 

− សណា� គារ ឬសណា� គារអផាតមនិ ឬសណា� គារស�ីត ឬសណា� គាររសីត បឹង

ហ� ឡូ ឬម៉ូែតល ឬឡូដ ៍ចំណុះ្រតឹម ២០ បន�បចុ់ះ 

− ផ�ះេភ��វ ចំណុះ្រតឹម ២០ បន�បចុ់ះ 

− េភាជនីយដ� ន អហរដ� នេទសចរណ៍ ចំណុះ្រតឹម១០០នាក/់េកអីចុះ មនិ

ស�ិតេនក�ុងអជីវកម�ែដលេចញអជា� បណ� េដយ្រកសួងេទសចរណ៍ 

− េបៀរហ� ឌិន 
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− ខរ៉អូេខ ចបពី់ ០៦ បន�បេ់ឡង 

− ម៉ាស្សោសុខភាព ចំណុះពី ០៦ ដល់ ១០ែ្រគ ឬេកអី …។ 

និង្របកសេលខ១២៣ ្របក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩ របស់្រកសួង

េទសចរណ៍ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនមន�ីរេទសចរណ៍រជធានី-េខត� បានត្រម�វឱ្យ

ចូលរមួជំរុញ និងអនុវត�យន�ករ និងនីតិវធីិេនថា� កេ់្រកមជាតិ េដម្បពិីនិត្យ និងវយតៃម�េល
សំេណ សំុអជា� បណ� េទសចរណ៍ េដយែផ�កតមលក�ណៈវនិិច�យ័ ែដលបានកំណតទ់ងំករផ�ល់ 

ករបន� ករលុបេចល ករព្យរួ ឬករប��ុ ះថា� កអ់ជា� បណ� េទសចរណ៍ និងករសំុបិទអជីវ

កម�េសវកម�ស� កេ់នេទសចរណ៍ ម�ូបអហរ េទសចរណ៍ម៉ាយ (េទសចរណ៍ែបប្របជំុ សន�ិសីទ 

និងពិពណ៌័) េសវកម�ម៉ាស្សោ និងស្៉បោ ភា� កង់រដឹកជ��ូ នេទសចរណ៍ េសវកម�កម្សោន� និង

កីឡាេទសចរណ៍។ 

តមករេធ�សវនកម�េនមន�ីរេទសចរណ៍េខត�ចំននួ០៥ េឃញថា េនមានអជីវកម�

េសវកម�េទសចរណ៍មយួចំននួក�ុងេខត�កំពុង្របតិបត�ិអជីវកម� េដយពំុមានអជា� បណ� េទស 

ចរណ៍េឡយ រមួមានេខត�ស� យេរៀងមានចំននួ៥៥ទីតងំ (សណា� គារ០២ ផ�ះសំណាក១់៧ 

េភាជនីយដ� ន និងអហរដ� ន២៦ ម៉ាស្សោ០២ ខរ៉អូេខ០៧ និងឌីស�ូេតក០១) េខត�ឧត�រ

មានជយ័ចំននួ៩៣ទីតងំ (សណា� គារ០៥ ផ�ះសំណាក៣់២ េភាជនីយដ� ន និងអហរដ� ន

២៧ ម៉ាស្សោ១៨ និងខរ៉អូេខ១១) េខត�្រកេចះមានចំននួ៣០ទីតងំ (សណា� គារ០១ ផ�ះ

សំណាក០់៦ េភាជនីយដ� ន និងអហរដ� ន១៨ និងខរ៉អូេខ០៥) េខត�ស�ឹងែ្រតងមានចំនួន

៥៣ទីតងំ (ផ�ះសំណាក១់១ េភាជនីយដ� ន និងអហរដ� ន២៥ ម៉ាស្សោ០៤ និងេសវដឹក

ជ��ូ នផ�ូវេគាក និងផ�ូវទឹក១៣) និងេខត�បាតដំ់បងមានចំនួន៣៧ទីតងំ (ផ�ះេភ��វ០៤ េភាជនីយ

ដ� ន និងអហរដ� ន២០ ខរ៉អូេខ០៩ ម៉ាស្សោ០២ និងរង�សល ក�ឹប០២)។ 

កង�ះខតក�ុងករបំេពញកតព�កិច�្របមូលចំណូលពីករផ�ល់អជា� បណ� េទសចរណ៍

ពំុអស់លទ�ភាព នាឱំ្យបាតចំ់ណូលថវកិជាតិ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ រដ�បាលេខត�គរួែណនាដំល់មន�ីរជំនាញេនះឱ្យខិតខំអនុវត�តម

េគាលកណ៍ែណនាខំងេលឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេនះ រដ�បាលេខត�មយួចំននួបានបំភ�ថឺា នឹងជំរុញមន�ីរ
េទសចរណ៍អនុវត�ករងរេនះ និងេខត�មយួចំននួេទៀតថាបានេធ�ករផ្សព�ផ្សោយែណនាដំល់
េសវករ និង្របតិបត�ិករេទសចរណ៍នូវច្បោប ់េគាលករណ៍ែណនារំចួេហយ និងថាេសវករខ�ះ
្របតិបត�ិក�ុងទីតងំកសីុណូ ពំុ្រពមដកសំ់េណ សំុអជា� បណ� េទសចរណ៍េទ ខ�ះេទៀតកំពុងមាន 
វបិត�ិហិរ�� វត�ុ។ 

ែផ�កតមករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនករអនុវត�តមអនុសសន៍
សវនកម�បន�េទៀត។ 
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៣.២.៦.ករមនិបានចតត់ងំអ�ក្រគប្់រគងគេ្រមាង េដម្បតីមដនករងរសងសង ់និងជសួជុល 
្របកសេលខ៣៨១ ្របក.សហវ/២០១០ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១០ របស់

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករដកឱ់្យេ្របេសៀវេភលទ�កម�ស�ីពីករអនុវត�នវ៍ធិាន 
និងបទប្ប�� ត�ិ ស�ីពីលទ�កម�សធារណៈ ្រតងជំ់ពូកទី២ ចំណុច៣.១៤.៨ បានប�� កថ់ា ជា
ទូេទករ្រត�តពិនិត្យកិច�សន្យោសំណងម់ានករស�ុគស� ញ េដយសរកត� ទងំឡាយែដល
មិនអចដឹងបានមុនេពលចបេ់ផ�មករងរ។ ដូេច�ះ ត្រម�វឱ្យមានករចតត់ំងអ�ក្រគប់្រគង
គេ្រមាង េដម្បេីធ�ករ្រគប្់រគងទីតងំគេ្រមាង និង្រត�តពិនិត្យសកម�ភាព្របចៃំថ�របស់“អ�ក
ទទលួករ”។ អ�ក្រគប្់រគងគេ្រមាងអចជាបុគ�លេនក�ុងអង�ភាពលទ�កម� ឬជាទី្របឹក្សោជំនាញ 
ឬជាបុគ�លែដលមានជំនាញមកពីស� បន័អនុវត�លទ�កម�។ អ�ក្រគប្់រគងគេ្រមាង្រត�វេធ�របាយ
ករណ៍ជា្របចអំំពីវឌ្ឍនភាព និងប�� ែដលេកតមានេឡងក�ុងេពលអនុវត�ករងរ។ 

តមករេធ�េតស�សវនកម�េលសំណំុឯកសរលទ�កម�ឆា� ២ំ០១៩េនេខត�ចំននួ០៧ គឺ
េខត�តែកវ កណា� ល កំពងស់�ឺ េកះកុង  ស�ឹងែ្រតង កំពត និងេខត�្រពះសីហនុេឃញថា ករ
សងសង ់ និងជសួជុលសំណងអ់គារ និងផ�ូវរដ�មយួចំននួ គឺពំុបានចតត់ងំម�ន�ីជំនាញ អ�ក
្រគប្់រគងគេ្រមាង េដម្បតីមដនករងរសងសងរ់បស់អ�កទទលួករ និងេធ�របាយករណ៍
វឌ្ឍនភាពេឡយ។ 

េដយសរករពំុបានចតត់ងំឱ្យមានអ�ក្រគប្់រគងគេ្រមាង អចនាឱំ្យគណៈកម�ករ
្របគល់ ទទួលសំណង ់ពំុមានមូលដ� ន្រគប្់រគាន ់េដម្បេីធ�ករសន�ិដ� ន មុនេពល ឬក�ុងអំឡុង
េពល្របគល់ ទទួលសំណងេ់ឡយ េហយគុណភាពសំណងក់អ៏ចអនុវត�មនិបាន្រតឹម្រត�វ
តមបទដ� នបេច�កេទស។  

អ្រស័យេហតុេនះ រដ�បាលេខត�គរួែណនាអំង�ភាពអនុវត�លទ�កម�ឱ្យចតត់ងំបុគ�ល 
ឬអ�កមានជំនាញវជិា� ជីវៈសំណង់ េដម្បេីធ�ករតមដនជា្របចំនូវរល់សកម�ភាពករងរ
របស់អ�កទទួលករ និងេធ�របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាពជូនេទថា� កដឹ់កនាពិំនិត្យ និងែកលម�
ឱ្យបានទនេ់ពលេវល។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេនះ រដ�បាលេខត�បានទទួលយកនូវអនុសសនស៍វនកម� 

េដយសន្យោថានឹងែណនាដំល់អង�ភាពអនុវត�លទ�កម�អនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

ែផ�កតមករបំភ�ឺេនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិរពឹំងថាករងរេនះនឹង្រត�វបានអនុវត�

បានល�្របេសរនាេពលខងមុខ េហយអជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករអនុវត�ករងរេនះ

បន�េទៀត។  

៣.២.៧.ករសេ្រមចេ្រជសអ�កទទលួករផ�តផ់�ងត់មកិច�លទ�កម�សធារណៈេ្របប៉ាតងពំុ់ចំមុខស��  
សរចរែណនាេំលខ០០៤ សហវ. ចុះៃថ�ទី១៤ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពីករអនុវត�

ពន�ប៉ាតង ់ បានត្រម�វឱ្យអ�កជាបព់ន� ែដលចូលរមួេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�   អចេ្រប
្របាស់នូវបណ� ប៉ាតងែ់ដលខ�ួនបានបងព់ន�រចួ េដម្បបំីេពញែបបបទចូលរមួេដញៃថ� ពិេ្រគាះ
ៃថ� ឬស�ងត់ៃម� ែតបណ� ប៉ាតងេ់នាះ ្រត�វែតមានមុខរបរឱ្យ្រសបគា� នឹងមុខរបរែដល្រត�វចូលរមួ
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េដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�...” េ្រកយេពលេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�បាន   អ�ក
ជាបព់ន�្រត�វបងព់ន�ប៉ាតងជ់ាថ�ី ែផ�កតមផលរបរែដលេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�បាន
េនាះ េនតមសខពន�ដរេខត� ្រក�ង ែដលេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ� ឬស�ងត់ៃម�បាន េដម្បអីនុវត�
គេ្រមាងរបស់ខ�ួន”។ 

តមរយៈករេធ�សវនកម�េនេខត�ចំនួន០៥ និងេនមន�ីរជំនាញមយួចំននួ ែដលបាន
េ្រជសេរ សយកអ�កទទលួករផ�តផ់�ងត់មកិច�លទ�កម�សធារណៈ េដយអ�កទទួលករផ�ត់
ផ�ងទ់ងំេនាះ សុទ�ែតមានបណ� ប៉ាតងអ់ជីវកម�ពំុសម្រសបតមមុខស�� ៃនគេ្រមាង មានជា
អទិ៍ េខត�ស� យេរៀងមានចំននួ០៥គេ្រមាង បណ� ប៉ាតងរ់បស់អ�កផ�តផ់�ងម់ានអជីវកម�ទិញ-
លកស់មា� រករយិាល័យ និងេ្រគ�ងសង� រមឹ ប៉ុែន�បានផ�តផ់�ងឯ់កសណា� នជូនមន�ីរឧស្សោហ
កម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ និងនវនុវត�ន។៍  

បណ� ប៉ាតង់របស់អ�កផ�ត់ផ�ង់មានអជីវកម�ផ�ត់ផ�ង់សមា� រករយិាល័យ បរកិ� រ និង
សង� រមឹ ប៉ុែន�បានផ�តផ់�ងម់េធ្យោបាយដឹកជ��ូ នជូនមន�ីរឧស្សោហកម� វទិ្យោស�ស� បេច�កវទិ្យោ 
និងនវនុវត�ន០៍១គេ្រមាង មន�ីរបរសិ� ន០១គេ្រមាង មន�ីរវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ០១គេ្រមាង។ 
បណ� ប៉ាតងរ់បស់អ�កផ�តផ់�ងម់ានអជីវកម�ទិញ-លកស់មា� រករយិាល័យ េ្រគ�ងបរកិ� រេអឡិច
្រត�និច និងេ្រគ�ងសង� រមឹ ប៉ុែន�បានផ�តផ់�ងស់មា� រឧបត�ម�អ�កជម� ឺជូនមន�ីរសុខភបិាល។  

េខត�កំពងស់�ឺមានចំននួ០១គេ្រមាង ែដលបណ� ប៉ាតងរ់បស់អ�កផ�តផ់�ងម់ានអជីវកម�
ចម្បងទិញលកស់មា� រករយិាល័យ ប៉ុែន�បានផ�តផ់�ងម៉់ាសីុន្រតជាកជូ់នមន�ីរអបរ់ ំ យុវជន និង
កីឡាេខត�។  

េខត�រតនគិរមីានចំននួ០៦គេ្រមាង បណ� ប៉ាតងរ់បស់អ�កផ�តផ់�ងម់ានអជីវកម�លក់
សមា� រករយិាល័យ ប៉ុែន�បានផ�តផ់�ងស់ង� រមឹ០១គេ្រមាង សមា� រ និងបរកិ� របេច�កេទស០១
គេ្រមាង ម៉ូតូ០១គេ្រមាង និងឧបត�ម�សហគមន ៍ដូចជា អង�រ និងសមា� រែចកជូន�ស�ីេមម៉ាយ
ទីទ័ល្រកគា� នទីពឹង០១គេ្រមាង ជូនមន�ីរកិច�ករនារ។ី បណ� ប៉ាតងរ់បស់អ�កផ�ត់ផ�ង់មាន
អជីវកម�ទិញលកេ់្រគ�ងេអឡិច្រត�និក និងេ្រគ�ងសង� រមឹ ប៉ុែន�បានផ�តផ់�ងស់មា� រករយិាល័យ
ជូនមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ០១គេ្រមាង និងមន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� សំណង ់
និងសុរេិយាដី០១គេ្រមាង។ 

េខត�េកះកុង បណ� ប៉ាតងរ់បស់អ�កផ�តផ់�ងម់ានរបរលកេ់្រគ�ងេទស ប៉ុែន�បានដក់
ចូលរមួេដញៃថ�េ្របងឥន�នៈេនរដ�បាលេខត�។ បណ� ប៉ាតងរ់បស់អ�កផ�តផ់�ងម់ានមុខរបរផ�តផ់�ង ់
សមា� រ្រគប្់របេភទបានចូលរមួេដញៃថ� និងពិេ្រគាះៃថ�េ្របងឥន�នៈេនមន�ីរជំនាញចំនួន១៤
ក�ុងេខត�។ បណ� ប៉ាតងរ់បស់អ�កផ�តផ់�ងម់ានមុខរបរសងសងសំ់ណងប់ានចូលរមួេដញៃថ� និង
ពិេ្រគាះៃថ�េ្របងឥន�នៈេនមន�ីរជំនាញចំននួ១៤ក�ុងេខត�។ 

េដយសរករសេ្រមចេ្រជសេរ សយកអ�កទទួលករផ�តផ់�ងត់មកិច�លទ�កម� ែដល
បណ� ប៉ាតងអ់ជីវកម�មានមុខរបរពំុសម្រសបនឹងគេ្រមាង នាឱំ្យបះ៉ពល់ដល់េគាលករណ៍
លទ�កម�សធារណៈ និងបាតចំ់ណូលពន�ប៉ាតង។់ 
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អ្រស័យេហតុេនះ រដ�បាលេខត�ខងេលគួរែណនាអំង�ភាពអនុវត�លទ�កម� ្រក�មលទ�

កម� និងគណៈកមា� ធិករលទ�កម� អនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវេគាលករណ៍លទ�កម�សធារណៈ 

នាេពលកំណតបុ់េរលក�ណៈសម្បត�ិ វយតៃម� និង្របគល់កិច�សន្យោ។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេនះ រដ�បាលេខត�ខងេលបានទទួលយកនូវអនុសសន៍

សវនកម� េដយសន្យោថានឹងែណនាដំល់អង�ភាពអនុវត�លទ�កម� អនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

ែផ�កតមករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដនករអនុវត�ករងរេនះបន�េទៀត។  

៣.២.៨.កង�ះខតក�ុងកេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម� 

ក�ុងករវយតៃម�ករងរលទ�កម� អង�ភាពលទ�កម�្រត�វេធ�របាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�

កិច�លទ�កម�េដម្បរីយករណ៍ពីករងររបស់ខ�ួន។ ្របកសេលខ៨៥១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី

២៨ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករេរៀបចំែផនករលទ�កម� 

្រតង្់របករ៣៧ ៃនជំពូកទី១០ របាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម� បានត្រម�វឱ្យស� បន័

អនុវត�លទ�កម�/អង�ភាពថវកិ្រត�វេធ�របាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម�្របចំ្រតីមាស 

ឆមាស និងឆា� ។ំ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានេរៀបចំរបាយករណ៍

ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ្របចឆំា� ២ំ០១៩ មនិទនប់ាន្រតឹម្រត�វេនេឡយេទ 

េដយអជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជាបានរយករណ៍ថា មានចំននួ០៧គេ្រមាង ្រត�វបានអនុវត�តម

វធីិស�ស�លទ�កម�េដញៃថ�្របកតួ្របែជងក�ុង្រស�ក និង០២គេ្រមាងេទៀត តមវធីិស�ស�លទ�

កម�េដយែឡក។ ប៉ុែន�តមករពិនិត្យឯកសរលទ�កម� មាន០៥គេ្រមាងបានអនុវត�តមវធីិ

ស�ស�លទ�កម�េដញៃថ�្របកតួ្របែជងក�ុង្រស�ក និង០៤គេ្រមាងេទៀត បានអនុវត�តមវធីិស�ស�

លទ�កម�េដយែឡក។ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា គរួេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�

កម�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមែផនករលទ�កម�។ 

េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខងេលេនះ អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ទទួលយក

អនុសសនរ៍បស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍លទ�កម�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

តមែផនករលទ�កម� នឹងកំពុងបានអនុវត�ក�ុងឆា� ២ំ០២០។ 

ែផ�កេលករបំភ�ឺេនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនករអនុវត�តមអនុ

សសនស៍វនកម�ជាបន�េទៀត។  

៣.២.៩.ករខ�ីេ្របងឥន�នៈេ្រប្របាស់មុនេធ�កិច�លទ�កម� 

 សរចរែណនាេំលខ០០២ សហវ អលស ចុះៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី

ករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ ្រតងចំ់ណុចទី២០ បានែចងថា “រល់ករខ�ីនូវឧបករណ៍ 

សមា� រស្រមាបេ់្រប្របាស់មុន ឬករ្របគល់ទទួលទំនិញ សំណង ់ េសវៃនគេ្រមាងលទ�កម�

ណាមយួេដយគា� នកិច�សន្យោ្រត�វហមឃាតដ់ចខ់ត។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុមនិ

អនុ�� តឱ្យេធ�ករទូទតជូ់នេឡយ េហយស� បន័អនុវត�លទ�កម�្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះបាតុ

ភាពអសកម�ទងំឡាយែដលេកតេចញពីទេង�របស់ខ�ួនេនះ”។ 
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អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា រដ�បាលេខត� និងមន�ីរមយួចំននួៃនេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ 
និងេខត�ែកប បានខ�ីេ្របងឥន�នៈេ្រប្របាស់ពីេដប៉ូមុនអនុវត�កិច�លទ�កម�។ រដ�បាលេខត� និងមន�ីរ
នានាៃនេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ និងេខត�ែកបគរួខិតខំអនុវត�តមសរចរែណនាខំងេលឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខងេលេនះ រដ�បាលេខត� និងមន�ីរនានាៃនេខត�
ត្ូបងឃ�ុ ំ និងេខត�ែកបនឹងខិតខំព្រងឹង និងែកលម�នូវចំណុចខ�ះខតទងំទ្បោយពកព់ន័� ែដល
មនិទន្់រសបតមនីតិវធីិច្បោប ់ និងបទប្ប�� ត�ិ ែដលអជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេធ�ករកត់
សមា� ល់េឃញ។ 

ែផ�កេលករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវករអនុវត�តមអនុសសន ៍
ជាបន�េទៀត។  
៣.២.១០.ករពំុទនប់ានបេង�តអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

ច្បោបស់�ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ
្រកមេលខជស/រកម/០៣០០/១០ ចុះៃថ�ទី០៣ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០០ ្រតងម់ា្រត៤១ បានត្រម�វ
ឱ្យ “សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វបេង�តេនតមបណា� ្រកសួង ស� បន័ និងសហ្រគាសសធារណៈ”។ 
សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�របាយករណ៍េទ្របធាន ្រកសួង ស� បន័ និងសហ្រគាសសធារណៈ
របស់ខ�ួន េហយ្រត�វេផ�របាយករណ៍  និងេសចក�ីសន�ិដ� ន ៃនករេធ�សវនកម�េនះេទអជា� ធរ
សវនកម�ជាតិ”។  

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា រហូតដល់ចុងឆា� ២ំ០១៩ ្រគឹះស� នអង�រ
េនែតពំុទនប់ានបេង�តអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ្រគឹះស� នអង�រ គួរែតបេង�តអង�ភាពសវន
កម�ៃផ�ក�ុង េដម្បពី្រងឹង្របពន័�្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� នឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។   

េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខងេលេនះ ្រគឹះស� ននឹងពិនិត្យលទ�ភាពបេង�ត
អង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង េនេពល្របកសរមួស�ីពីករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត�េទៃន្រគឹះស� នអង�រ
េរៀបចំរចួរល់។ 

ែផ�កេលករបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដននូវវឌ្ឍនភាពបន�េទៀត។  
៣.២.១១.ករ្រគប្់រគងស� នីយេ្របងឥន�នៈេនមានក្រមតិ 

្របកសេលខ០១៤១ រថ.អ្របក.្របក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨ របស់
្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល ស�ីពីនីតិវធីិៃនករ្រគប្់រគងបេច�កេទសសុវត�ិភាពស� នីយេ្របងឥន�នៈ
្រតង្់របករ៣ បានែចងថា “គា� នបុគ�លណាែដលអចបេង�តស� នីយេ្របងឥន�នៈេដយគា� ន៖ 
ក.លិខិតប�� កប់េច�កេទសសុវត�ិភាពៃនករបេង�តស� នីយេ្របងឥន�នៈពី្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល 
ខ.វ�ិ� បនប្រតអនុ�� តដំេណ រករស� នីយេ្របងឥន�នៈពី្រកសួងែរ ៉និងថាមពល”។ 

តមរយៈករេធ�សវនកម�េនមន�ីរែរ ៉ និងថាមពល េខត�ៃបលិ៉ន ស្រមាបក់រយិ 
បរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា េនទូទងំេខត�ៃបលិ៉ន មានស� នីយ
េ្របងឥន�នៈសរុបចំននួ២៩ ក�ុងេនាះ មន�ីរែរ ៉ និងថាមពលេខត� បានេចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់
បេច�កេទសសុវត�ិភាពៃនករបេង�តស� នីយេ្របងឥន�នៈចំននួ០៥ និងលិខិតអនុ�� តដំេណ រ
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ករស� នីយេ្របងឥន�នៈចំននួ០១ ប៉ុែន�មន�ីរេនពំុទនប់ានេចញវ�ិ� បនប្រតប�� កប់េច�ក
េទសសុវត�ិភាព និងវ�ិ� បនប្រតអនុ�� តដំេណ រករចំននួ២៤េទៀតេនេឡយ។ 

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងខងេល រដ�បាលេខត�បានឯកភាពតមអនុសសន៍
របស់អជា� ធរសវនកម�ជាតិ និងជំរុញមន�ីរែរ ៉ និងថាមពល េខត�ៃបលិ៉ន ឱ្យអនុវត�ករងរេនះ
ឱ្យបានល�្របេសរ។ 

ែផ�កតមករេឆ�យបំភ�េឺនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េទៀត។ 
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៤.  ករពិនិត្យេទេលវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�អនុសសន៍សវនកម� 

ែផ�កតមលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ២០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិកត់
សមា� ល់េឃញថា ចំណុចខ�ះខត និងអនុសសន៍សវនកម�មួយចំនួន ែដលអជា� ធរសវនកម�ជាតិបាន
េលកេឡង ្រត�វបាន្រកសួង ស� បន័ រដ�បាលរជធានី េខត� រដ�បាលមូលដ� ន និងអង�ភាពពកព់ន័�នានា
ខិតខំអនុវត�ែកលម�គរួឱ្យកតស់មា� ល់ និងេកតសរេសរ រឯីចំណុចមយួចំនួនេទៀតេនែតបន�េកតមានេន
េឡយ ជាអទិ៍ ៖ 

៤.១.ករេផ�រ្រក�មហុ៊នសហ្រគាសពីអ�កជាបព់ន�តូចេទអ�កជាបព់ន�មធ្យម 

្របកសេលខ០២៥ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករែកស្រម�លចំណាតថ់ា� ក់

អ�កជាបព់ន�តមរបបស�័យ្របកស ្រតង្់របករ៤ បានែចងថា “ករេធ�ចំណាតថ់ា� កអ់�កជាបព់ន�តម

របបស�័យ្របកស អ�កជាបព់ន�តមរបបស�័យ្របកស្រត�វែបងែចកជាបី្របេភទ៖ អ�កជាបព់ន�តូច 

គឺជាសហ្រគាសឯកបុគ�ល ឬសហ្រគាសសហកម�សិទិ�ែដលមានផលរបរ្របចឆំា� ចំបពី់ ២៥០

លនេរៀល ដល់ ៧០០លនេរៀល ឬមានផលរបរក�ុងរយៈេពលបីែខជាបគ់ា� ណាមយួ ែដលប�� ប់

ក�ុងឆា� ្ំរបតិទិនចរន�... អ�កជាបព់ន�មធ្យម គឺជាសហ្រគាសែដលមានផលរបរ្របចឆំា� េំលសពី ៧០០

លនេរៀល ដល់ ៤ ០០០លនេរៀល.....”។ 

តមករេធ�េតស�េលលិខិត្របកសពន�របស់អ�កជាបព់ន�តូចចំននួ១៣៥ េនសខពន�ដរ

ខណ� ចំននួ៩ និងេខត�ចំនួន១៤ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា មានអ�កជាបព់ន�តូចចំនួន

២៦ មានផលរបរ្រត�វជាបព់ន�មធ្យម (េលសពី៧០០លនេរៀល) ប៉ុែន�សខពន�ដរេខត� ខណ� ទងំ

េនាះមនិទនប់ានចតវ់ធិានករេផ�រសហ្រគាសទងំេនាះេទអ�កជាបព់ន�មធ្យមេនេឡយ។ ករយឺត

យ៉ាវេនះកេ៏ដយសរអ�កជាបព់ន�តូចមយួចំនួនមនិបានបង�លក�ណៈងយ្រស�លដល់អង�ភាពពន�ដរ 

េដម្បេីធ�ករចុះប�� ីពន�ដរេនាះេទ េដយេហតុថា អ�កជាបព់ន�មយួចំននួមានបំណងចងេ់គចេវស

ពីករេធ�សវនកម� និងករកនក់បប់�� ីគណេនយ្យ។ ជាវធិានករ អគ�នាយកដ� នពន�ដរនឹងបន�

ខិតខំែកលម�េលចំណុចខ�ះខតេនះ េហយនឹងែណនាដំល់្រគបស់ខពន�ដរេខត� ខណ� ពកព់ន័� 

្រត�វបន�ព្រងឹងករេផ�រសហ្រគាសអ�កជាបព់ន�តូចេទអ�កជាបព់ន�មធ្យម េដម្បឱី្យ្រសបតម្របកស

ែណនាសំ�ីពីករែកស្រម�លចំណាតថ់ា� កអ់�កជាបព់ន�តមរបបស�័យ្របកស។ 

៤.២.ករ្របមូលពន�ប៉ាតងពំុ់ទនប់ានេពញេលញ 

្របកសេលខ១៩៨ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករែកស្រម�លវធិាន 

និងនីតិវធីិ្រគប្់រគង្របមូលពន�ប៉ាតង ់ ្រតង្់របករ៥ ចំណុច៤ បានត្រម�វឱ្យអ�កជាបព់ន�ែដលមាន

សកម�ភាពអជីវកម�េនក�ុងរជធានី េខត�េផ្សងគា� ្រត�វបងព់ន�ប៉ាតងេ់ទតមរជធានី េខត�ែដលអជីវ

កម�េនាះស�ិតេន និង្រតង្់របករ៧ បានែចងថា ពន�ប៉ាតង្់រត�វបងក់�ុងអំឡុងេពលចបពី់ៃថ�ទី០១ 

ែខមករ ដល់ៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

តមករេធ�េតស�េលករ្របកសបងព់ន�ប៉ាតង្់របចឆំា� ២ំ០១៩ របស់្រក�មហុ៊នចំននួ៦ ០៩៩ 

(សខ្រក�មហុ៊នចំននួ៨៨៩ ្រក�មហុ៊នរបបស�័យ្របកសអ�កជាបព់ន�មធ្យមចំនួន២ ៧៦០ របប
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ស�័យ្របកសអ�កជាបព់ន�តូចចំនួន២ ៤៥០) ែដលចុះប�� ីេនតមបណា� សខពន�ដរខណ� ចំនួន៩ 

និងេខត�ចំនួន១៣ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា មាន្រក�មហុ៊នចំននួ១ ៣០៥ (សខ្រក�ម

ហុ៊នចំនួន២៩០ ្រក�មហុ៊នរបបស�័យ្របកសអ�កជាបព់ន�មធ្យមចំនួន៣៨៩ និង្រក�មហុ៊នរបបស�័យ្រប

កសអ�កជាបព់ន�តូចចំននួ៦២៦) មនិទនប់ានបងព់ន�ប៉ាតងឆ់ា� ២ំ០១៩េនេឡយ។ ចំេពះអ�កជាប់

ពន�ែដលមនិបានបងព់ន�ប៉ាតង ់ គឺមានមយួចំននួធំជាសហ្រគាសបាតខ់�ួន និងមនិបានមកដក់

លិខិត្របកសពន�។ អគ�នាយកដ� នពន�ដរនឹងជំរុញសខពន�ដរេខត�ខណ� ពកព់ន័�ែណនាដំល់

អ�កជាបព់ន� ែដលេនពំុទនប់ានបងព់ន�ប៉ាតង ់ ឱ្យមកបងព់ន�ប៉ាតងឱ់្យបាន្រគបចំ់នួន ្រពមទងំ

ព្រងឹងករផាកពិនយ័េទតមច្បោបជ់ាធរមានផងែដរ។ 

៤.៣.ករ្របមូលពត័ម៌ានសហ្រគាសមយួចំននួែដលបានចុះប�� ីតម្រកសួង ស� បន័ 

េដម្ប្ីរគប្់រគងករ្របមូលពន�ឱ្យកនែ់តមាន្របសិទ�ភាព ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបាន

េចញលិខិតបទដ� ន និងនីតិវធីិទកទ់ងេទនឹងករ្របមូលពត័ម៌ានអ�កជាបព់ន�។ អគ�នាយកដ� ន

ពន�ដរបានបេង�ត្រក�មករងរមួយចំនួន និងបានសហករេធ�ករងរជាមួយ្រកសួងពណិជ�កម� 

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុកម�ុជា អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជា ្រកសួងករបរេទស 

និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូប

នីយកម� និងសំណង។់ ប៉ុែន� អគ�នាយកដ� នពន�ដរ មនិទនប់ាន្របមូលពត័ម៌ានសហ្រគាសេន

តមបណា� ្រកសួងស� បន័មយួចំនួនេផ្សងេទៀតឱ្យបានេពញេលញ និងទនេ់ពលេវលេនេឡយ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិបានេឃញនូវករបេង�ត្រក�មករងរមយួចំននួរចួេហយ េហយេលកទឹកចិត�

ចំេពះករ្របមូលពត័ម៌ានអំពីសហ្រគាសែដលបានចុះប�� ីតម្រកសួង ស� បន័នានាបែន�មេទៀត។ 

៤.៤.ករ្រគប្់រគងអ�កជាបព់ន� 

ច្បោបស់�ីពីវេិសធនកម�ៃនច្បោបស់រេពពន�ែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខនស/

រកម/០៣០៣/០១០ ចុះៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៣ ្រតងម់ា្រត១០៤ថ�ី ចំណុច១ បានែចងថា 

“អ�កជាបព់ន� ឬភា� កង់រកតទុ់ក្រត�វដកលិ់ខិត្របកសសរេពពន�េទតមទ្រមង ់ េពលេវល និង

ទីកែន�ងែដលរដ�បាលសរេពពន�បានកំណត”់។  

ច្បោបស់រេពពន�ែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខនស/រកម/០២៩៧/០៣ ចុះៃថ�ទី

២៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ១ំ៩៩៧ ្រតងម់ា្រត១២៨ អំេពរងំស�ះករអនុវត�បទប្ប�� ត�ិស�ីពីពន�ដរ ចំណុច១ 

“ករណីែដលបុគ�លមនិបានដកលិ់ខិត្របកសសរេពពន� ែដលគា� ន្របាកព់ន�្រត�វបងក់�ុងរយៈេពល

៣០ៃថ� េ្រកយកលបរេិច�ទែដលច្បោបកំ់ណត”់ និងមា្រត១២៩ បទេល�សែផ�ក្រពហ�ទណ� េល
បទប្ប�� ត�ិស�ី ពីពន�ដរបានែចងថា “េ្រកពីេទសទណ� ែផ�ករដ�បាលេផ្សងេទៀត បុគ�លណាមយួ

បានេធ�សកម�ភាពេគចេវសពន� ឬេធ�កររងំស�ះដល់ករ្រគប្់រគង្របពន័�សរេពពន�ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត១២៨ៃនច្បោបខ់ងេល ្រត�វបានចតទុ់កថា បាន្រប្រពឹត�បទេល�សែផ�ក្រពហ�ទណ� េលបទ

ប្ប�� ត�ិស�ីពីពន�ដរ”។ 
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តមករពិនិត្យរបាយករណ៍ស�ីពីករ្រគប្់រគង និង្របមូលចំណូលពន�ស្រមាបែ់ខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

េនសខពន�ដរខណ� ចំនួន៩ និងេខត�ចំនួន១៤ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ្រក�មហុ៊ន 

សហ្រគាសចំននួ៦២ ៤៣៣ ្រត�វដកលិ់ខិត្របកសពន�្របចធំ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ក�ុងេនាះ្រក�មហុ៊ន 

សហ្រគាសចំនួន២៥ ៨១៤  បានដកលិ់ខិត្របកសពន� ប៉ុែន�្រក�មហុ៊នសហ្រគាសមយួចំននួេផ្សងេទៀត    

(រមួទងំ្រក�មហុ៊នសហ្រគាសបាតខ់�ួន) មនិបានមកដកលិ់ខិត្របកសពន�្របចែំខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩។ 

ករណីេនះ សខពន�ដរខ�ះបាននិងកំពុងចុះពិនិត្យដល់ទីតងំ្រក�មហុ៊នសហ្រគាសមយួចំនួន េដម្បី
មានវធិានករបន� េលសពីេនះអគ�នាយកដ� នពន�ដរបានខិតខំជំរុញែណនាដំល់នាយកដ� នពក់

ពន័� និងសខពន�ដរេខត� ខណ�  បន�ករេធ�សវនកម�ឱ្យបានមុងឹម៉ាត ់ និងដកទ់ណ� កម�ពិនយ័តម

ច្បោបចំ់េពះ្រក�មហុ៊ន សហ្រគាស ែដលខកខនមនិបានមកបំេពញកតព�កិច�សរេពពន�។ ចំេពះ

ករមនិបានដកេ់ទសទណ� តមមា្រត១២៩ បទេល�សែផ�ក្រពហ�ទណ� េលបទប្ប�� ត�ិស�ីពីពន�ដរ 

អគ�នាយកដ� នពន�ដរេនែតព្យោយាមេ្រប្របាស់វធិានករទនភ់�ន ់ និងបន�អបរ់ដំល់អ�កជាបព់ន�ឱ្យ

អនុវត�បំេពញកតព�កិច�សរេពពន�្រសបតមច្បោបស់�ីពីសរេពពន�សិន។ កន�ងមក អគ�នាយកដ� ន

ពន�ដរបានេ្រប្របាស់វធិានកររដ�បាលជាេ្រចន មានដូចជា ករឃាតទុ់កករេផ�រកម�សិទ�ិអចលន

្រទព្យ មនិឱ្យេបក្រក�មហុ៊នថ�ី និងមនិឱ្យលកភ់ាគហុ៊នជាេដម។ល។ 

៤.៥. ករកនក់បកិ់ច�ប�� ិកគណេនយ្យរបស់អ�កជាបព់ន� 

ច្បោប់ស�ី ពីសរេពពន�បានកំណត់ឱ្យអ�កជាប់ពន�្រត�វកន់កប់ កត់្រត និងែថរក្សោទុកប�� ី 

លិខិតយុត�ិករ និងឯកសរហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ ក�ុងករណីែដលអ�កជាបព់ន�មនិបានរក្សោទុកឱ្យបាន

្រតឹម្រត�វនូវប�� ីគណេនយ្យ ឬមនិបានផ�ល់ពត័ម៌ានចបំាចជូ់នរដ�បាលសរេពពន� េនាះអ�កជាប់

ពន�្រត�វរងនូវករកំណតព់ន�ជាឯកេតភាគីពីរដ�បាលសរេពពន�...”។ តមករពិនិត្យសំណំុឯកសរ

សវនកម�ៃនករកំណតព់ន�េឡងវញិរបស់នាយកដ� នសវនកម�សហ្រគាសៃនអគ�នាយកដ� នពន�ដរ

េលអ�កជាបព់ន�ចំននួ៨៧ ្រក�មហុ៊នសហ្រគាស អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អ�កជាប់

ពន�ចំនួន៦០ (្រក�មហុ៊នសហ្រគាសស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់នាយកដ� ន្រគប្់រគងអ�កជាប់

ពន�ធំចំននួ១៦ និងស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់សខពន�ដរេខត� ខណ� ចំននួ៤៤) ពំុទន់

បានកនក់ប ់ កត្់រត និងែថរក្សោទុកកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ និងលិខិតយុត�ិករឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

្រសបតមច្បោបស់�ីពីសរេពពន�េនេទ្បយ ែដលជាេហតុនាឱំ្យរងនូវករកំណតព់ន�ជាឯកេតភាគីពី

រដ�បាលសរេពពន�។ ករណីេនះ កន�ងមក អគ�នាយកដ� នពន�ដរែតងែតេធ�ករអបរ់ ំ ផ្សព�ផ្សោយ 

និងែណនាដំល់អ�កជាបព់ន�ទងំអស់ តមរយៈករេធ�សិក� សល េដម្បជំីរុញករអបរ់អំ�កជាបព់ន�

ឱ្យមានករយល់ដឹងឱ្យបានច្បោស់លស់អំពីកតព�កិច�សរេពពន� ករអនុវត�ច្បោបព់ន�ដរ និងករ

កនក់បកិ់ច�ប�� ិកគណេនយ្យឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបតមច្បោប់ និងបទប្ប�� ត�ិជាធរមាន។ ប៉ុែន�

េនមាន្រក�មហុ៊នមយួចំនួនតូច េនែតព្យោយាមេគចេវះមនិ្រពមកនក់ប ់ កត្់រត កិច�ប�� ិក

គណេនយ្យឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេនេឡយ។ 

61 

 



៤.៦.របាយករណ៍សវនកម�របស់សវនករឯករជ្យ 

សហ្រគាសវនិិេយាគទងំឡាយែដលបានេធ�សកម�ភាពអជីវកម� មានកតព�កិច�ដករ់បាយ

ករណ៍ហិរញវត�ុ្របចកំរយិបរេិច�ទនីមយួៗរបស់ខ�ួនជូនសវនករឯករជ្យស្រមាបេ់ធ�សវនកម�្រសប

េទតមច្បោបែ់ដលបានកំណតចំ់េពះសហ្រគាសែដលមានលក�ណៈវនិិច�យ័ពីរក�ុងចំេណាមលក�ណៈ 

វនិិច�យ័បីគឺ (១) ផលរបរ្របចឆំា� រំបស់សហ្រគាសមានចំននួចបពី់បីពនល់នេរៀលេឡងេទ (២) 

្រទព្យសកម�សរុបមានតៃម�ចបពី់ពីរពនល់នេរៀលេឡងេទ (៣) និេយាជិកបេ្រមករងរមានចំនួន

ចបពី់មយួរយនាកេ់ឡងេទ និងរល់គេ្រមាងវនិិេយាគែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់េហយ

បានចុះេឈ� ះេន្រក�ម្របឹក្សោអភវិឌ្ឍនក៍ម�ុជា េពលគឺសហ្រគាសែដលមានលក�ណៈវនិិច�យ័ដូចេនះ

្រត�វមានរបាយករណ៍សវនកម�របស់សវនករឯករជ្យ។ តមករពិនិត្យសំណំុឯកសរសវនកម� អជា� ធរ 

សវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ្រក�មហុ៊នសហ្រគាសមួយចំនួន បានបំេពញកតព�កិច�ដករ់បាយ

ករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចកំរយិបរេិច�ទនីមយួៗរបស់ខ�ួនឱ្យសវនករឯករជ្យេធ�សវនកម� ប៉ុែន�្រក�មហុ៊ន

សហ្រគាសមយួចំននួេទៀត មនិបានបំេពញកតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុង្របកសខងេលេទ។ កន�ង

មក អគ�នាយដ� នពន�ដរ ែតងែតអនុវត�្រគបដំ់ណាកក់លេលនីតិវធីិៃនករេធ�សវនកម�េពញេលញ 

េដយេ្រប្របាស់នូវ្រគបមូ់លដ� នពត័ម៌ាន ដូចជា លិខិត្របកសពន�្របចែំខ ្របចឆំា�  ំ របាយករណ៍

សវនកម�ពីសវនករឯករជ្យ (េបមាន) ឯកសរ ទិន�នយ័ពកព់ន័�េផ្សងៗរបស់អ�កជាបព់ន�ដូចមាន

រយក�ុងប�� ីេស�សំុឯកសរ ្រត�វបាន្របមូល និងេ្រប្របាស់ជាធាតុចូលក�ុងករកំណតហ់និភ័យ 

កដូ៏ចជាករកំណតព់ន� េទះបីជាករសហករេឆ�យតប ឬផ�ល់ឯកសរពីអ�កជាបព់ន�មកវញិេន

មានក្រមតិេនេឡយ។ 

៤.៧.ករេ្រប្របាស់វកិ�យប្រត 

តមច្បោបស់�ីពីសរេពពន�គឺត្រម�វឱ្យមានករេ្រប្របាស់ ឬេចញវកិ�យប្រតចំេពះរល់កិច�ករ

ជំនញួរវងអ�កជាបព់ន� និងបុគ�លដៃទេទៀត។ ចំេពះវកិ�យប្រតអករេលតៃម�បែន�ម គឺ្រត�វមានចុះ

េលខេរៀង្រតឹម្រត�វឱ្យេទអ�កទិញ និង្រត�វមានចុះនិេទ�ស ដូចជា េឈ� ះ និងេលខចុះប�� ីរបស់អ�ក

លក ់កលបរេិច�ទេចញវកិ�យប្រត េឈ� ះអ�កទិញ ឬនិេយាជិក ឬភា� កង់រអ�កទិញ បរមិាណ េសចក�ី
បរយិាយ និងៃថ�លកទំ់និញ ឬេសវ។ ជាងេនះេទេទៀត វកិ�យប្រតស្រមាបអ់�កជាបព់ន�តមរបប

ស�័យ្របកស្រត�វមានអសយដ� ន េលខអត�ស�� ណកម� “អតប”  េលខវកិ�យប្រត ៃថ�ែខឆា� េំចញ

វកិ�យប្រត រយមុខទំនិញ ឬេសវ បរមិាណ ៃថ�ឯកត ៃថ�សរុប េគាត�នាម និងនាមអ�កេចញ

វកិ�យប្រត...។ តមករេធ�េតស�េលលិខិត្របកសពន� និងឯកសរភា� បេ់ផ្សងៗរបស់្រក�មហុ៊ន 

សហ្រគាសមយួចំននួ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ្រក�មហុ៊នសហ្រគាស

មយួចំននួបានេ្រប្របាស់ និងេចញវកិ�យប្រតពំុទនប់ាន្រតឹម្រត�វតមករែណនាេំទឱ្យអតិថិជន

របស់ខ�ួន ដូចជា វកិ�យប្រតគា� នេលខអត�ស�� ណកម� “អតប” គា� នេលខវកិ�យប្រត គា� នេគាត�នាម 

និងនាមអ�កេចញវកិ�យប្រត...។ ជាវធិានករ អគ�នាយកដ� នពន�ដរបាននិងកំពុងចតវ់ធិានករជា

បន�បនា� ប ់ េដយបានេធ�ករផ្សព�ផ្សោយតមរយៈ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ េរៀបចំសិក� សលែណនាដំល់
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អ�កជាបព់ន� េផ�លិខិតជូនដំណឹងពកព់ន័�នឹងករេ្រប្របាស់វកិ�យប្រតជូនដល់សហ្រគាស និង

ែណនាដំល់ម�ន�ីពន�ដរពកព់ន័�្រគបែ់ផ�កពិនិត្យេមលឱ្យបានមុងឹម៉ាត ់ និងចតវ់ធិានករមយួចំនួន 

ដូចជា៖ េធ�កំណតេ់ហតុជាមយួតំណាងសហ្រគាសឱ្យេធ�ករែកស្រម�លេឡងវញិនូវករេចញវកិ�យ

ប្រតឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមករែណនារំបស់អគ�នាយកដ� នពន�ដរ និងមនិអនុ�� តឱ្យឥណទន

អករេលធាតុចូល ឬព្យួរករេស�សំុបង�ិលសងអករេលតៃម�បែន�ម ក�ុងករណីមនិអនុវត�តមវធិាន

វកិ�យប្រត។ 

៤.៨.ករ្រត�តពិនិត្យេលលិខិត្របកសពន� 

ករដកលិ់ខិត្របកសពន�អករ្របចំែខ ្របចឆំា�  ំេនរដ�បាលសរេពពន�្រត�វេធ�េឡងេដយ

ភាព្រតឹម្រត�វ និងច្បោស់លស់ េហយបណា� ធិករសហ្រគាសជាអ�កទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ង

ចំេពះមុខច្បោប ់្របសិនេបពត័ម៌ានណាមយួមានករែក�ងបន�ំ   រឯីករ្រត�តពិនិត្យលិខិត្របកសពន�ជា

ភារកិច�របស់ម�ន�ីពន�។ តមករេធ�េតស�េលករ្រត�តពិនិត្យលិខិត្របកសពន�្របចែំខ និងលិខិត

្របកសពន�េល្របាកចំ់េណញ្របចឆំា� រំបស់្រក�មហុ៊នចំននួ៦៦១ (លិខិត្របកសពន�ធំចំនួន១០២ 

ពន�មធ្យមចំននួ៣៣៩ និងពន�តូច២២០) េនអង�ភាពពន�ចំនួន២៥ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�ត

េឃញថា ករ្របកសពន�្របចែំខរបស់្រក�មហុ៊នមយួចំនួន មានប�� គរួឱ្យកតស់មា� ល់ ដូចជា 

គណនាពន�េល្របាកេ់បៀវត្សមនិ្រតឹម្រត�វ បនា� បេបៀវត្សបុគ�លិកជំនាញ មនិ្របកសពន�កតទុ់កេល
េសវកម� ្របកសចំណូលេថរ ្របកសចំណូលទប គណនា្របាកអ់ករពិេសសមនិ្រតឹម្រត�វ និង

មនិបង� ញមូលដ� នគិតអករពិេសស និងអករបំភ�សឺធារណៈ។ 

កន�ងមក អគ�នាយកដ� នពន�ដរែតងែតេធ�ករែណនាជំាបជ់ា្របច ំ និងតមរយៈសិក� សល

ផងែដរ េដម្បេីធ�ករផ្សព�ផ្សោយដល់់អ�កជាបព់ន�ឱ្យមានករយល់ដឹងឱ្យបានច្បោស់លស់អំពីកតព�

កិច�សរេពពន� ករអនុវត�ច្បោបស់�ីពីសរេពពន� និងករកនក់បប់�� ិកគណេនយ្យឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

ម្៉យោងវញិេទៀត អ�កជាបព់ន�ែតងែតស្រម�កមកដកលិ់ខិត្របកសពន�្របចែំខ េនៃថ�ផុតកំណតក់រ

ទទលួលិខិត្របកស ែដលេធ�ឱ្យមានភាពកកស�ះ នាឱំ្យម�ន�ីទទលួលិខិត្របកសមនិអចពិនិត្យ

ទិន�នយ័េលលិខិត្របកសពន�របស់អ�កជាបព់ន�បាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនាះេឡយ។ ប៉ុែន�បនា� បពី់

ទទលួលិខិត្របកសរចួេហយ ម�ន�ីទទលួបន�ុកលិខិត្របកសបានេធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមេ្រកយ 

ករណីលិខិត្របកសពន�ណាមយួែដលមានភាពមនិ្រប្រកតី ម�ន�ីទទួលបន�ុកបានអេ�� ញតំណាង

មកេធ�ករែណនាឱំ្យេធ�ករែកត្រម�វលិខិត្របកសេឡងវញិ និងដកក់ម�វធីិេធ�សវនកម�មានក្រមតិ។ 

ជាវធិានករ អគ�នាយកដ� នពន�ដរនឹងបន�អបរ់ ំ ផ្សព�ផ្សោយ និងែណនាដំល់អ�កជាបព់ន�ពី

កតព�កិច�ដកលិ់ខិត្របកសពន� និងបន�ជំរុញបែន�មេទៀតដល់ម�ន�ីទទួលបន�ុកពិនិត្យករដកលិ់ខិត

្របកសរបស់អ�កជាបព់ន�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

៤.៩.ករ្របមូលពន�អចលន្រទព្យ 

េគាលករណ៍ៃនករ្របមូលពន�េលអចលន្រទព្យបានត្រម�វឱ្យមា� ស់អចលន្រទព្យបំេពញ

ពត័ម៌ានអចលន្រទព្យ ចុះប�� ី ដកលិ់ខិត្របកស និងបងព់ន�។ ករអនុវត�្របមូលពន�អចលន
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្រទព្យេនមានក្រមិតេនេឡយ តមករេធ�េតស�េនសខពន�ដរខណ� ៃនរជធានីភ�ំេពញ និង

សខពន�ដរេខត�ចំនួន១៦ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អចលន្រទព្យមយួចំននួេន

មនិទនប់ានបងព់ន�អចលន្រទព្យស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩។ អគ�នាយកដ� នពន�ដរ េនមានប��

្របឈមមយួចំនួន ដូចជា កង�ះខតទិន�នយ័អចលន្រទព្យ ខ�ះម�ន�ី និងខ�ះករសហករពីមា� ស់ 

អចលន្រទព្យ។  

អគ�នាយកដ� នពន�ដរបានបន�ជំរុញសខពន�ដរេខត�-ខណ� ពកព់ន័� ្រត�វបន�យកចិត�ទុក 

ដក្់របមូលពន�េលអចលន្រទព្យឱ្យបានអស់លទ�ភាព។ កន�ងមក អគ�នាយកដ� នពន�ដរ បានបេង�ត

្រក�មករងរចុះផ�ល់េសវចុះប�� ី និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពតមរយៈករេធ�អេង�តអចលន្រទព្យេនរជធានី 

និងតមបណា� េខត�។ កត� េនះនឹងអចជយួ រដ�បាលសរេពពន�ងយ្រស�លក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ និង

ជំរុញករបំេពញកតព�កិច�ពន�របស់មា� ស់អចលន្រទព្យបាន្រគបគ់ា� ។ េដយែឡកចំេពះមា� ស់

អចលន្រទព្យែដលមនិបានបំេពញកតព�កិច�សរេពពន� មា� ស់អចលន្រទព្យេនាះ្រត�វទទួលរងពិនយ័ 

និងេទសទណ� តមច្បោបជ់ាធរមាន។ 

៤.១០.ករយតឺយ៉ាវក�ុងករេដះ្រសយកំណតេ់ហតុេល�សច្បោបគ់យ 

្របកសេលខ១៤៧ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី០៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ

្រប្រពឹត�េទរបស់នាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជាៃន

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ្រតងជំ់ពូកទី៥ នាយកដ� នកិច�ករច្បោបនិ់ងទំនាកទំ់នងសធារណៈ 

្របករ២១ បានប�� កថ់ា នាយកដ� នកិច�ករច្បោបនិ់ងទំនាកទំ់នងសធារណៈមានតនួាទី និងភារ

កិច�ដូចជា៖  ពិនិត្យកំណតេ់ហតុេល�សគយ េលកសំេណ ស្រម�ះស្រម�ល និងសេ្រមចវនិិច�យ័េលបទ

េល�សគយ និងវវិទេផ្សងេទៀតជូនអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជាពិនិត្យ និងសេ្រមច។  

្របកសេលខ៦១៨ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី២៤ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពីករស្រម�ះស្រម�ល

បទេល�សគយ ្រតង្់របករ៤ បានប�� កថ់ា ្របសិនេបក�ុងរយៈេពលេកសិប(៩០)ៃថ� គិតពីកល

បរេិច�ទក�ុងកំណតេ់ហតុបទេល�សគយ ឬកំណតេ់ហតុគយេផ្សងេទៀត េសចក�ីសេ្រមចជាផ�ូវករស�ីពី

ករស្រម�ះស្រម�លនូវបទេល�សគយមនិអចេទបាន រដ�បាលគយ្រត�វប��ូ នសំណំុេរឿងេទតុលករ

មានសមត�កិច�។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាយកដ� នកិច�

ករច្បោបនិ់ងទំនាកទំ់នងសធារណៈ មានកំណតេ់ហតុេល�សច្បោបគ់យចំននួ៨២៦ ក�ុងេនាះ

កំណតេ់ហតុចំនួន៣៧១ ្រត�វបានេធ�េសចក�ីសេ្រមចវនិិច�យ័រចួ (បូកកំណតេ់ហតុសល់ឆា� ២ំ០១៨) 

ប៉ុែន�េនសល់កំណតេ់ហតុេល�សចំននួ៥៦៥េទៀត  េនពំុទនប់ានេធ�ករេដះ្រសយ និងមានវធិាន

ករសម្រសបេនេទ្បយ។ កន�ងមក ម�ន�ីៃននាយកដ� នកិច�ករច្បោប ់ និងទំនាកទំ់នងសធារណៈ

ៃនអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជា បានខិតខំរះិរកមេធ្យោបាយស្រម�ះស្រម�លបទេល�សគយ

េដយអនុេលមតម្រកបខណ� ច្បោប ់ និងបទប្ប�� ត�ិគយ មុនេពលមានសល្រកមរបស់តុលករ 

ែតករស្រម�ះស្រម�លេនះ បានជបួនូវប�� ្របឈមមយួចំនួន។ េយាងតមច្បោប ់ និងបទប្ប�� ត�ិ
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គយជាធរមាន បទេល�សគយណាែដលមនិអចស្រម�ះស្រម�លបាន គឺអង�ភាពគយនីមយួៗ ែដល

ជាមា� ស់ៃនេដមបណ�ឹ ង ្រត�វេរៀបចំសំណំុេរឿងេទតុលករតមែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន។ អង�ភាព

គយ និងរដ� ករកម�ុជាបានប��ូ នសំណំុេរឿងេទតុលករជាបន�បនា� ប ់និងកំពុងរងច់កំរសេ្រមច។ 

អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជាបាននិងកំពុងបន�ខិតខំរះិរកវធិានករ និងមេធ្យោបាយ

េដះ្រសយកំណតេ់ហតុេល�សច្បោបគ់យែដលេនេសសសល់តមអនុសសនរ៍បស់អជា� ធរសវន

កម�ជាតិបែន�មេទៀត។ 
៤.១១.ករយតឺយ៉ាវក�ុងករេធ�សលកប្័រតបែង�រថវកិចូលរតនាគារ 

្របកសេលខ០១៤ ្របក.សហវ.រជ ចុះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៩៧ របស់្រកសួងេសដ�កិច� 
និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករក្រមតិកំណតចំ់ននួទឹក្របាកចំ់ណូលរបស់រដ�ែដលភា� កង់រ ឬអង�ភាពនីមយួៗ 
អចរក្សោទុកេនក�ុងេបឡារបស់ខ�ួន ្រតង្់របករ២ បានកំណតថ់ា “ចំេពះគណេនយ្យកររដ�បាល
ហិរ�� វត�ុេនរជធានីភ�េំពញមនិឲ្យេលសពី៥ ០០០ ០០០េរៀល និងេនតមបណា� េខត�្រក�ងមនិ
ឱ្យេលសពី២ ០០០ ០០០េរៀល។ ចំេពះរជ�េទយ្យករចំណូលមនិឲ្យេលសពី២ ០០០ ០០០េរៀល
េឡយ”។ េលសពីេនះ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុកប៏ានេចញសរចរែណនាេំលខ០០១ សហវ 
ចុះៃថ�ទី១៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពីករែកលម�នីតិវធីិអនុវត�ថវកិែដលត្រម�វឱ្យលុបបំបាតទ់ងំអស់ 
និងជាបនា� ននូ់វទេង�រក្សោ្របាកចំ់ណូលស្រមាបចំ់ណាយ និងសច្់របាកឱ់្យតម�ល់ទុកបានក�ុងេបឡា
មនិ្រត�វឱ្យេលសពីចំននួបានកំណត ់ ក�ុង្របកសរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុេលខ០១៤ 
្របក.សហវ.រជ ចុះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៩៧ េនាះេទ។ 

តមករពិនិត្យេលស� នភាពចំណូលចំណាយ (ប�� ីេលខ១) ឆា� ២ំ០១៩ េនតមនាយក
ដ� ន សខគយ និងរដ� ករ និងករយិាល័យគយ និងរដ� ករៃនរជធានី េខត�មយួចំននួ និងករបង់
ចំណូលចូលរតនាគាររជធានី េខត� អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា នាយកដ� ន សខ
គយនិងរដ� ករ និងករយិាល័យគយនិងរដ� ករទងំេនាះបានរក្សោទុកសមតុល្យសច្់របាកចំ់ណូល
ក�ុងេបឡាមានរយៈេពលយូរៃថ� េទបេធ�សលកប្័រតបែង�របងចូ់លរតនាគាររជធានីេខត� ែដល
្របករេនះមនិ្រសបតមខ�ឹមសរៃន្របកស និងសរចរែណនាខំងេល។ ជាេគាលករណ៍ ករយិា
ល័យគយ និងរដ� ករអចរក្សោសច្់របាកម់និេលសពី៥លនេរៀលក�ុងេបឡារបស់ខ�ួន។ េដយែឡក 
ក�ុងករអនុវត�ពិតជាមានករលំបាកខ�ះេដយេហតុផលដូចខងេ្រកម៖  

- ករ្របតិបត�ិករងរ្របចៃំថ� រមួទងំៃថ�េសរ ៍អទិត្យ និងៃថ�ឈបស់្រមាកផ�ូវករេផ្សងេទៀត 
និង្រត�វបំេពញករងរដល់យបផ់ងែដរ ែដលនាឱំ្យ្របាកព់ន� និងអករ្របមូលបាន្រត�វរក្សោក�ុងេបឡា
ជាបេណា� ះអសន�សិន េ្រពះមនិអចយកេទបងចូ់លធនាគារ ឬរតនាគារបានទនេ់ពលកំណត។់ 

- ករយិាល័យគយ និងរដ� ករមយួចំននួស�ិតេនឆា� យពីទី្របជំុជនែដលពំុមានធនាគារ
េហយអជីវករតូចតចែតមានសកម�ភាពមមាញឹកតមតំបន្់រពំែដន ធុរជន និងអ�កដំេណ រម�ងមា� ល
ឆ�ងកត្់រពំែដន ពំុមានលទ�ភាពបង្់របាកត់ម្របពន័�ធនាគារមូលដ� នេនេឡយ។ 

- ករណីភាគេ្រចនពំុពកព់ន័�ពីកររក្សោសច្់របាកេ់នក�ុងេបឡាគយេលសកំណតេ់នាះេទ 
េហយ្រគានែ់តជាករយតឺយ៉ាវក�ុងករេធ�សលកប្័រតបែង�រចូលថវកិជាតិែតប៉ុេណា� ះ េហយសច់
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្របាកេ់ស�រទងំ្រស�ង(ជាង៩០%) ្រត�វបានបងចូ់លរតនាគារជាតិតមរយៈធនាគារពណិជ�រចួេហយ 
ែដលរតនាគារជាតិអចេ្រប្របាស់សច្់របាកទ់ងំេនាះបាន។ 

- ករណីេនះ អង�ភាពភាគេ្រចនបានែកស្រម�លរចួេហយ េដយេធ�សលកប្័រតេ្រចនដង
េទតមចំននួទឹក្របាកែ់ដល្របមូលបាន។  

អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជានឹងជំរុញបែន�មេទៀតដល់អង�ភាពេ្រកមឱវទ ឱ្យរូតរះ
េធ�សលកប្័រតបងចំ់ណូលចូលថវកិជាតិជា្របចេំទតមករណីជាកែ់ស�ង។ 

៤.១២.ករយតឺយ៉ាវក�ុងករេធ�្របកសបែង�រឥណទនតេួលខចំណូលចូលថវកិ 

សរចរែណនាេំលខ០០៧ សហវ ចុះៃថ�ទី១២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៩ របស់្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ�� វត�ុស�ីពីករបិទប�� ីចំណូល ចំណាយថវកិ និងករេធ�របាយករណ៍បូកសរុបករអនុវត�

ចំណូល ចំណាយថវកិថា� កជ់ាតិឆា� ២ំ០១៩ ្រតងចំ់ណុច I អំពីករបិទប�� ីចំណូល ចំណាយថវកិ

ថា� កជ់ាតិឆា� ២ំ០១៩ បានប�� កថ់ា ្របាកចំ់ណូលទងំអស់ េទះបីស�ិតក�ុង្របេភទចំណូលណាក៏

េដយ អណាបក័គា� នសិទ�ិដកចំណូលយកេទចំណាយ ឬពន្យោរេពលបងចូ់លថវកិថា� កជ់ាតិ េដម្បី
ទុកេ្រប្របាស់ជាផល្របេយាជនណ៍ាមយួបានេទ្បយ (ភាគទីIII និងមា្រត១០៦ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៨២ 

អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៥)។ ដូចេនះ ្របាកចំ់ណូលទងំអស់ ្រត�វែត្របមូលបង់

ចូលថវកិថា� កជ់ាតិយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ជាកំហតិ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិពិនិត្យេឃញថា ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុមានករយឺតយ៉ាវ

ក�ុងករេធ�្របកសេផ�រឥណទនតេួលខចំណូលពន�អករ ជាបន�ុករដ�របស់អគ�នាយកដ� នគយ  និង 

រដ� ករកម�ុជា ែដលេនសល់សមតុល្យចុងឆា� ២ំ០១៩ េដយមនិទនប់ានបែង�រចូលថវកិ មាន

ចំននួ ១៣៦ ០៩០លនេរៀល រមួមាន៖ 

− អករេលតៃម�បែន�មរបបនាចូំលជាបន�ុករបស់រដ� គណនីេលខ៧០០២៧ មាន

ចំននួ៩៩ ២៦៤ លនេរៀល  

− ពន�នាចូំលវត�ុជាបន�ុករដ� គណនីេលខ៧១០០៧ មានចំននួ៦ ៣៧៤លនេរៀល។ 
ចំេពះករែដលេនសល់េនះ គឺបណា� លមកពីករេ្រគាងឥណទនពំុបាន្រគប្់រគាន ់េហយ

ចំណូលពីអនុគណនីេនះមានកំេណ នេលសករេ្រគាងទុក ែដលតមនីតិវធីិហិរ�� វត�ុ តេួលខេនះ
្រត�វបូកេយាងដកជ់ាឥណទនេ្រគាងេនឆា� បំនា� ប ់ េហយអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករកម�ុជា ក៏
បានបែង�រចូលថវកិរចួេហយែដរ តមរយៈសលកប្រតេលខ០០០១/២០២០ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខ
កុម�ៈ ឆា� ២ំ០២០។  ចបពី់ឆា� ២ំ០២០តេទ ករណីេនះមនិមានេទៀតេទ េ្រពះ្រកសួងេសដ�កិច� និង
ហិរ�� វត�ុបានសេ្រមចឱ្យបែង�រតេួលខចំណូលេនះជាបន�ុករដ�វញិ។ 

៤.១៣.ករយតឺយ៉ាវក�ុងករបងចំ់ណូលមនិែមនសរេពពន� 

សរចរែណនាេំលខ០០៧ សហវ ចុះៃថ�ទី១២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៩ របស់្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករបិទប�� ីចំណូល ចំណាយថវកិ និងករេធ�របាយករណ៍បូកសរុបករអនុវត�

ចំណូលចំណាយថវកិថា� កជ់ាតិឆា� ២ំ០១៩ ្រតងចំ់ណុច I អំពីករបិទប�� ីចំណូល ចំណាយថវកិ

ថា� កជ់ាតិឆា� ២ំ០១៩ បានប�� កថ់ា ្របាកចំ់ណូលទងំអស់ េទះបីស�ិតក�ុង្របេភទចំណូលណាក៏
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េដយ អណាបក័គា� នសិទ�ិដកចំណូលយកេទចំណាយ ឬពន្យោរេពលបងចូ់លថវកិថា� កជ់ាតិ េដម្បី
ទុកេ្រប្របាស់ជាផល្របេយាជនណ៍ាមយួបានេទ្បយ (ភាគទីIII និងមា្រត១០៦ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៨២ 

អន្រក.បកចុះៃថ�ទី១៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៥)។ ដូចេនះ ្របាកចំ់ណូលទងំអស់ ្រត�វែត្របមូលបង់

ចូលថវកិថា� កជ់ាតិយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ជាកំហតិ។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិពិនិត្យេឃញថា អគ�នាយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលមនិែមន

សរេពពន� (នាយកដ� នចំណូលសធារណៈ) មានសមតុល្យេនសល់តេួលខចំណូលមនិែមន

សរេពពន� (រដ�បាលកណា� ល) ចុងឆា� ២ំ០១៩ ចំនួន ៣ ៣០៦ លនេរៀល េដយមនិទនប់ានបែង�រ

ចូលថវកិរដ�េនេទ្បយ។ ថវកិែដលជាចំណូលេសវសធារណៈរបស់្រក�ម្របឹក្សោអភវិឌ្ឍនក៍ម�ុជា

ឆា� ២ំ០១៩ ពិតជាបានបងចូ់លថវកិរដ�យឺតយ៉ាវែមន ប៉ុែន�អគ�នាយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និង

ចំណូលមនិែមនសរេពពន�បានេធ�ករែណនាឱំ្យ្រក�ម្របឹក្សោអភវិឌ្ឍនក៍ម�ុជាបងចំ់ណូលចូលថវកិរដ�

េនះរចួរល់ក�ុងឆា� ២ំ០២០។ 

៤.១៤.ករទូទត ់និងករកត្់រតចំណាយ  

ជាេគាលករណ៍ ករប��ូ នអណត�ិេបក្របាកេ់ទអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិ្រត�វប�្ឈប់

ករទទលួអណត�ិេបក្របាកឆ់ា� ២ំ០១៩ ្រតឹមេវលេម៉ាង១៧ និង៣០នាទី េនៃថ�ទី៣១ ែខមករ ឆា� ំ

២០២០”។ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា អណត�ិេបក្របាកម់យួចំនួន (ស្រមាបរ់ដ�បាល 

កណា� ល) ្រត�វបានប��ូ នមកអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិ េដម្បេីធ�ករទូទតេ់នេ្រកយៃថ�កំណត់

បិទប�� ី (អំឡុងេពលែខកុម�ៈ ដល់ែខមនីា ឆា� ២ំ០២០) េហយបានកត្់រតជាចំណាយថវកិ្របចំ

ឆា� ២ំ០១៩ មានចំននួ៤ ៣២៧អណត�ិេបក្របាក ់ េស�នឹងទឹក្របាក់ចំនួន ២ ៨៩០ ៦៥៥ ៧០១ 

៨១៣ េរៀល (អណត�ិេបក្របាកជ់ា្របាកេ់រៀលមានចំននួ៤ ១៩៧អណត�ិេបក្របាក ់ េស�នឹង២ 

៣២៧ ៦៨៩ ៧០១ ០៩០េរៀល និងអណត�ិេបក្របាកជ់ាដុល� រមានចំនួន១៣០អណត�ិេបក្របាក ់

េស� នឹងទឹក្របាក់ចំនួន៥៦២ ៩៦៦ ០០០ ៧២៣េរៀល)។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានបំភ�ឺ
បែន�មថា េនេរៀងរល់ដំណាចឆ់ា� នីំមួយៗ គឺមានករប��ូ នអណត�ិេបក្របាក់ក�ុងចំនួនេ្រចនមក

អគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិ េដយមានភាពយតឺយ៉ាវ មនិទនេ់ពលេវលកំណត ់ តមសរចរ

ែណនាសំ�ីពីករបិទប�� ីចំណូល ចំណាយថវកិ្របចឆំា�  ំ ជាពិេសសគឺេនក�ុងែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩។ 

េដយែឡក េបពិនិត្យ្របេភទអណត�ិេបក្របាក់ទំងេនាះ គឺមានអណត�ិនិយ័តកម�មួយចំនួន 

(អណត�ិទូទត្់របាកបុ់េរ្របទន និងអណត�ិទូទត្់របាករ់ជ�េទយ្យបុេរ្របទន) ែដលចបំាច្់រត�វទូទត់

ជ្រមះប�� ីក�ុងឆា� ថំវកិ២០១៩ េដម្បបិីទប�� ីេដយកត្់រតចំណាយថវកិឱ្យបានេពញេលញ និង

បង� រកំុឱ្យមានករលំបាកេ្រចនដល់កិច�ទូទតជ់្រមះប�� ីេនឆា� បំន�បនា� ប។់ ម្៉យោងេទៀត រយៈេពលេនះ 

គឺស�ិតេនក�ុងរយៈេពលបំេពញបែន�មស្រមាប្់របតិបត�ិករនិយត័កម�ៃនរតនាគារ។ បែន�មពីេលេនះ 

ករទូទតចំ់ណាយខងេល គឺបានស្រម�លដល់ករទូទតចំ់ណាយចបំាច ់និងករទូទតជ់្រមះប�� ី
្របតិបត�ិករចំណាយក�ុងឆា� ថំវកិ២០១៩ និងបេ�� �សករបង�របន�ុកចំណាយេទឆា� ថំវកិ២០២០ 

និងឆា� បំន�បនា� ប។់ 
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ទន�ឹមនឹងេនះ ក៏មានមូលេហតុទក់ទងនឹងេគាលករណ៍អនុ�� តបន�ឱ្យទទួលអណត�ិ
ទូទតេ់នអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិនាចុងឆា�  ំ េដម្បធីានាឱ្យ្របតិបត�ិករចំណាយសេ្រមចបាន
តមេគាលេដ និងមនិខតឥណទនក�ុងឆា�  ំ្រពមទងំេដម្បអីចឱ្យលទ�ផលសមទិ�កម�ៃនករអនុវត�
ថវកិកម�វធីិសេ្រមចបានខ�ស់។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុនឹងបន�ជំរុញ្រកសួង ស� បន័ឱ្យរសួរនេ់រៀបចំលិខិតយុត�ិករ
ចំណាយ និងេបាះផ្សោយអណត�ិេបក្របាក ់ រចួប��ូ នេទអភបិាលហិរ�� វត�ុ និងអគ�នាយកដ� ន
រតនាគារជាតិ េដម្បអីចេធ�ករទូទតប់ានទនេ់ពលេវល ជាពិេសសករទូទតជ់្រមះប�� ីបុេរ្របទន 
និងរជ�េទយ្យបុេរ្របទនឱ្យទនក់�ុងឆា� ថំវកិ េជៀសវងករបង�របំណុលេទឆា� ថំវកិបនា� បេ់ទៀត។ 
ទន�ឹមនឹងេនះ ្រកសួងកប៏ន�ជំរុញ និងព្រងឹងករអនុវត�ករងរតម្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ានស្រមាប់
ករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ (FMIS) ែដលនឹងចូលរមួធានាឱ្យករអនុវត�ចំណាយថវកិ្រសប
តមេគាលករណ៍ៃនកលបរេិច�ទកំណត ់ ្រពមទងំព្យោយាមប�� បនូ់វ្របតិបត�ិករទូទតឱ់្យបានឆាប ់
េដយមនិ្រត�វពន្យោរេពលដល់ចុង្រតីមាសទី១ ៃនឆា� បំនា� ប។់ រល់ឯកសរែដលមនិមានភាពចំ
បាចខ់� ងំ និងមនិមានឯកសរគា្ំរទ្រគប្់រគាន ់ េហយែដលហួសេពលកំណតស់្រមាប់េធ�ករទូទត ់
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ែតងមនិអនុ�� តឱ្យទូទត ់ ឬែតងប��ូ ន្រតឡបេ់ទកនអ់ង�ភាព
សម ីេដម្បេី្រប្របាស់ឥណទនឆា� ថំ�ី។ 
៤.១៥.ករ្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម្រត�វៃនអណត�ិេបក្របាក ់

េដម្បធីានាបាននូវករទទលួខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�ចំណាយថវកិរដ� អគ�នាយកដ� នរតនាគារ 
ជាតិ ែដលជាគណេនយ្យករសធារណៈ មានតនួាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករ្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម្រត�វៃន
ករអនុវត�ចំណាយថវកិរដ�។ ករអនុវត�តនួាទីេនះបានគតម់ត ់ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបាន
េចញសរចរែណនាេំលខ០០៦ សហវ ចុះៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីលិខិតយុត�ិករភា� ប់
អណត�ិេបក្របាកស់្រមាបក់រទូទតចំ់ណាយថវកិែដលអនុវត�តមនីតិវធីិលទ�កម�សធារណៈ ត្រម�វ
ឱ្យ្រកសួង ស� បន័ អង�ភាពរដ�បាលថា� កជ់ាតិ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ្រត�វភា� បលិ់ខិតយុត�ិករ
ជាមយួនឹងអណត�ិេបក្របាកស់្រមាបទូ់ទតចំ់ណាយ ែដលអនុវត�តមនីតិវធីិលទ�កម�សធារណៈ 
ដូចជា៖ កិច�សន្យោលទ�កម�ែដលមានពន�្របថាប្់រត និងបណ� ប៉ាតងែ់ដល្របេភទអជីវកម�្រត�វ្រសប
តមករផ�តផ់�ងជ់ាេដម។ល។ តមករេធ�េតស�េលអណត�ិេបក្របាកចំ់នួន១៧៣ របស់្រកសួងមយួ
ចំននួ ែដលទទួលបានករយល់្រពមទូទតេ់ដយអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិ អជា� ធរសវនកម� 
ជាតិសេង�តេឃញថា អណត�ិេបក្របាកចំ់ននួ១៤ មនិបានភា� បនូ់វឯកសរគា្ំរទ្រតឹម្រត�វដូចជា៖ 
្របេភទអជីវកម�របស់អ�កផ�តផ់�ងម់និសម្រសបតមកម�វត�ុៃនករចំណាយ ្របេភទអជីវកម�មនិ្រត�វ
តមករផ�តផ់�ង ់ និង្របថាប្់រតេ្រកយកលបរេិច�ទទូទត ់ េដយចុងឆា� មំានឯកសរេស�សំុេធ�ករ
ទូទតម់ានចំនួនេ្រចន និងមានេគាលករណ៍អនុ�� តេបាះផ្សោយអណត�ិតម�ល់េនរតនាគារជាតិ 
ពិេសសអណត�ិទូទតកិ់ច�លទ�កម�សធារណៈ។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានបំភ�បឺែន�មថា អ្រស័យេដយេនេកៀកដំណាចឆ់ា� ថំវកិ

២០១៩ មានករប��ូ នអណត�ិេបក្របាកគំ់ហុកេ្រចនមកអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិ េហយ
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ក�ុងេនាះអណត�ិេបក្របាកទូ់ទតចំ់ណាយលទ�កម�មយួចំនួនមានប�� ខ�ះចេនា� ះ មនិ្រតឹម្រត�វតម

នីតិវធីិៃនករទូទត។់ ែផ�កតមសរចរែណនាេំលខ០០៦ សហវ ចុះៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ 

ស�ីពីលិខិតយុត�ិករភា� បអ់ណត�ិេបក្របាក់ស្រមាបក់រទូទតថ់វកិែដលអនុវត�តមនីតិវធីិលទ�កម�

សធារណៈ អគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិបានយកចិត�ទុកដកព់្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យអណត�ិេបក

្របាកទូ់ទតចំ់ណាយលទ�កម� េដម្បមីានមូលដ� នក�ុងករទូទតចំ់ណាយថវកិ េដយែផ�កេល
កំណតេ់ហតុ្របគល់-ទទួល ឬកំណត់េហតុវយតៃម�លទ�ផលករងររបស់គណៈកម�ករលទ�កម� 

ែដលប�� កអំ់ពីភាព្រតឹម្រត�វ និងច្បោស់លស់េលទំនិញ ឬេសវែដលបានបំេពញរចួ។ ទន�ឹមេនះ 

អគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិបានែណនាដំល់្រកសួង ស� បន័ កដូ៏ចជាអ�កផ�តផ់�ងឱ់្យបំេពញបែន�ម

នូវសក�ីប្័រតចំណាយឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និង្រគប្់រគាន ់ មានជាអទិ៍ ករបងព់ន�ប៉ាតងប់ែន�មឱ្យ្រសប

តម្របេភទអជីវកម� និងករបងព់ន�្របថាប្់រតេលកិច�សន្យោជាេដម។ កត� េនះ កប៏ានរមួចំែណក

ក�ុងករ្របមូលពន�បងចូ់លថវកិរដ�ផងែដរ។ េទះបីជាយ៉ាងេនះកេ៏ដយ េដយសរកត� េពល

េវល និងករមនិបានេ្រត�មលក�ណៈ្រគប្់រគានពី់េដមទី កម៏ានេនសល់ប�� ខ�ះចេនា� ះមយួចំននួ 

ែដលត្រម�វឱ្យមានកិច�សហករចូលរមួព្រងឹងបែន�មពីសម្ីរកសួង ស� បន័ និងអង�ភាពពកព់ន័� 

ចបពី់េដមទី េនដំណាកក់លអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ និងដំណាកក់លេរៀបចំលិខិតយុត�ិករ

ចំណាយេបាះផ្សោយអណត�ិេបក្របាក។់ ទន�ឹមនឹងេនះ កម៏ានេគាលករណ៍អនុ�� តេបាះផ្សោយ 

អណត�ិតម�ល់េនអគ�នាយកដ� នរតនាគារជាតិ ពិេសសអណត�ិទូទតកិ់ច�លទ�កម�សធារណៈ។ 

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុនឹងបន�ព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យលិខិតយុត�ិករចំណាយ និង

ទូទតចំ់ណាយថវកិឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល ជាពិេសសជំរុញកិច�សហកររវងអគ�

នាយកដ� នពកព់ន័�របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ជាមយួ្រកសួង ស� បន័ ែដលជាអង�ភាព

ពកព់ន័�ពីេដមទី ឱ្យចូលរមួក�ុងករព្រងឹង និងេដះ្រសយប�� ្របឈមទងំេនះ េនដំណាកក់ល

អនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ និងដំណាកក់លេរៀបចំលិខិតយុត�ិករចំណាយេបាះផ្សោយអណត�ិ
េបក្របាក ់ ្រពមទងំព្យោយាមលុបបំបាតនូ់វនីតិវធីិក�ុងករេបាះផ្សោយអណត�ិតម�ល់េនអគ�នាយក

ដ� នរតនាគារជាតិ និងែណនាដំល់្រកសួង ស� បន័ ឱ្យេស�សំុេធ�ករទូទតចំ់ណាយបានទនេ់ពល

េវល និងតមែផនករកំណតច់្បោស់លស់។ 

៤.១៦.្រកសួងស� បន័មយួចំននួមនិបានេផ�របាយករណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម�ឆា� ២ំ០១៩ 

អនុ្រកឹត្យេលខ១០៥ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៦ របស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា 

ស�ីពីលទ�កម�សធារណៈ ្រតងម់ា្រត២៣ បានប�� កថ់ា “ស� បន័អនុវត�លទ�កម�្រត�វេផ�របាយករណ៍

លទ�កម�្របចែំខមក្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ“។ 
សរចរែណនាេំលខ០០២ សហវ.អលស ចុះៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករអនុវត�

កិច�លទ�កម�សធារណៈ ្រតងចំ់ណុចទី២៤ បានប�� កថ់ា ស� បន័អនុវត�លទ�កម�្រត�វេផ�របាយករណ៍
អនុវតុ�លទ�កម�របស់ខ�ួន្របច្ំរតីមាស ឆមាស និងឆា�  ំ(តមគំរូែដលបានកំណត)់ មក្រកសួងេសដ�កិច� 
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និងហិរ�� វត�ុឱ្យបានេទៀងទតេ់នេរៀងរល់ចុងសបា� ហ៍ទី១ ែខេមស ែខកក�ដ ែខតុល និងែខមករ។ 
ករខកខនេដយមនិបានេផ�របាយករណ៍អនុវត�លទ�កម�តមកលកំណតេ់នះ ្រកសួងេសដ�កិច� 
និងហិរ�� វត�ុនឹងពិចរណាផា� កករផ�ល់ធានាចំណាយស្រមាបគ់េ្រមាងលទ�កម�បន�បនា� ប។់ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិពិនិត្យេឃញថា ស� បន័អនុវត�កិច�លទ�កម�មយួចំននួបានេផ� និងមនិ
បានេផ�របាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម�្របចឆំា� ២ំ០១៩ មក្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ 
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានេធ�ករេ្រកនរលឹំក និងបានេរៀបចំេផ�លិខិតជូនស� បន័អនុវត�លទ�
កម�ែដលមនិបានេផ�របាយករណ៍ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម�ឆា� ២ំ០១៩ តមរយៈលិខិតេលខ១២៩ 
សហវ.អលស ចុះៃថ�ទី១៣ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០។ 

៤.១៧.ករមនិបានែបងែចក និងវភិាជនឥ៍ណទនថវកិេទឱ្យអង�ភាពថវកិ 
្របកសេលខ១៩១១ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករដកឱ់្យអនុវត�

េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីនីតិវធីិអនុវត�ថវកិកម�វធីិ ្រតងចំ់ណុចIII.២ កថាខណ� ទី២ បានែចងថា 
“េដម្បឱី្យអង�ភាពថវកិទទួលខុស្រត�វេលករអនុវត�ថវកិ និងករអនុវត�កម�វធីិ អនុកម�វធីិ និង
ចេង� មសកម�ភាព ពិេសសេដម្បបីេង�នគណេនយ្យភាពចំណាយឱ្យកនែ់ត្របេសរ រដ�ម�ន�ី្របធាន
ស� បន័ និង្របធានអង�ភាពសធារណៈ្របហក្់របែហលែដលជាអណាបក័េដមែខ្ស តមរយៈអង�
ភាពទទលួបន�ុកហិរ�� វត�ុ ្រត�វវភិាជនថ៍វកិឱ្យអង�ភាពថវកិេ្រកមឱវទឱ្យបានទនេ់ពលេវលសម
្រសបតមករយិបរេិច�ទៃនឆា� សំរេពពន�ៃនករអនុវត�ថវកិ”។ 

្របកសអន�រ្រកសួងេលខ៥៨៨ ្របក.សក.ហវ ចុះៃថ�ទី២១ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពីករ
ដកឱ់្យអនុវត�អង�ភាពថវកិរវង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និង្រកសួងសធារណករ និងដឹក
ជ��ូ ន ្រតង្់របករ១ បានទទួលស� ល់ និងដកឱ់្យអនុវត�អង�ភាពថវកិចំននួ៣៣ ដូចជា៖ អគ�
នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�នាយកដ� នសធារណករ អគ�នាយកដ� នដឹកជ��ូ នផ�ូវេគាក ... និង
មន�ីរសធារណករ និងដឹកជ��ូ នរជធានី-េខត�ចំនួន២៥ និង្របករ៣ បានែចងថា “្របកសេនះ
មាន្របសិទ�ភាពស្រមាបក់រអនុវត�ចបពី់ៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ តេទ”។ 

តមករពិនិត្យរបាយករណ៍ចំណាយថវកិកម�វធីិ្របចឆំា� ២ំ០១៩ អជា� ធរសវនកម�ជាតិ
បានសេង�តេឃញថា ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ នពំុទនប់ានែបងែចក ឬ
វភិាជនថ៍វកិឱ្យបានេពញេលញេទឱ្យអង�ភាពថវកិ េដម្បទីទលួខុស្រត�វេលករអនុវត�ថវកិកម�វធីិ 
េហយរល់្របតិបត�ិករៃនករចំណាយថវកិកម�វធីិភាគេ្រចន េនបន�អនុវត�ក�ុងអង�ភាពទទលួបន�ុក
ហិរ�� វត�ុ (អគ�នាយដ� នរដ�បាល និងហិរ�� វត�ុ) ប៉ុេណា� ះ។ កត� េនះអចនាឱំ្យករអនុវត�ថវកិកម�វធីិ
ពំុទនអ់នុវត�បានរលូន្រសបតម្របកសខងេល។ 

ដូចេនះ ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ នគរួេធ�ករែបងែចក និងវភិាជនឥ៍ណទនថវកិ
េទឱ្យអង�ភាពថវកិរបស់ខ�ួនឱ្យបានេពញេលញ។ 

្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ នបានប�� កថ់ា ឆា� ២ំ០១៩ ្រកសួងបានវភិាជនថ៍វកិ
េទឱ្យអង�ភាពថវកិនូវខ�ងចំ់ណាយ េ្របងឥន�នៈ ករេបាះពុម� និងេបសកកម�ក�ុង្របេទស។ ចំេពះ
ករវភិាជនេ៍លមុខចំណាយេផ្សងៗេទៀត គឺ្រត�វមានករសេ្រមចពីថា� កដឹ់កនា្ំរកសួងសធារណករ 
និងដឹកជ��ូ ន។ 

អជា� ធរសវនកម�ជាតិ នឹងេធ�ករតមដនករអនុវត�អនុសសនេ៍នះជាបន�េទៀត។ 
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៤.១៨.ភាពយតឺយ៉ាវក�ុងករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�រិដ�ឆា� េំគាល 
រជរដ� ភបិាលបានេចញសរចរែណនាសំ�ីពីករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�េដយ

បានប�� កថ់ា អជា� ធរកនក់ប្់រទព្យសម្បត�ិរដ�្រត�វទទលួខុស្រត�វចំេពះមុខរជរដ� ភបិាល ក�ុង
ករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ជាេរៀងរល់ឆា� ឱំ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រគបចំ់ននួ និងចបស់ព�
្រគបេ់នក�ុង្រតីមាសទី១ៃនឆា� បំនា� ប។់ ករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�្រត�វអនុវត�តម
ទ្រមងដូ់ចជាតរងេកនេទ្បង និងថយចុះនូវ្រទព្យសម្បត�ិរដ�ែដល្រត�វេធ�េទ្បងក�ុងឆា� នីំមយួៗ ក�ុង
ចេនា� ះរយៈេពល០៥(្របា)ំឆា� ៃំនឆា� េំគាល។ តមករេធ�សវនកម� អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�ត
េឃញថា អង�ភាពេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិរដ�មយួចំននួ េនែតមានករយតឺយ៉ាវក�ុងករេធ�ប�� ី
សរេពភណ័� ឆា� េំគាល េហយខ�ះេទៀតយតឺយ៉ាវក�ុងករេរៀបចំតរងេ្រប�បេធៀបករេកនេឡង និង
ថយចុះៃន្រទព្យសម្បត�ិរដ�ែដលមានដូចជា៖ 

ល.រ 
្រកសួង ស� បន័ រជធានេីខត�  

នងិមន�រីអង�ភាពរជធានេីខត� 

ប�� ីសរេពភណ� ឆា� េំគាល២០១៩ 

បានេផ� មនិបានេផ� សរុប 

១ ្រកសួង-ស� បន័ (ថា� កក់ណា� ល) ១៣០ ១៥០ ២៨០ 

២ មន�ីរជំនាញ(ថា� កម់ូលដ� ន) ៥៤ ៧១៥ ៧៦៩ 

៣ រដ�បាលរជធានី-េខត� ០១ ២៤ ២៥ 

៤ រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�  ០ ២០៣ ២០៣ 

៥ រដ�បាលឃំុ សង� ត់ ៨៦ ១ ៥៦០ ១ ៦៤៦ 

ចំេពះករ្រគប្់រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�កន�ងមក ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានបំភ�បឺែន�មថា 

្រកសួងបានេចញលិខិតជំរុញជាេរៀងរល់ឆា� អំំពីករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�្របចឆំា�  ំ

ជាកែ់ស�ងក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ្រកសួងបានេចញលិខិតចំនួន០៨ រមួមាន៖ លិខិតេលខ៥៤៧ សហវ.អ

ទច, ៥៤៦ សហវ.អទច, ៥៤៥ សហវ.អទច, ៥៤៤ សហវ.អទច, ៥៦០ សហវ.អទច, ៥៦១

សហវ.អទច, ៥៦២សហវ.អទច, ៥៦៣សហវ.អទច ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ ជ្រមាប

ជូន្រគបអ់ជា� ធរកនក់ប្់រទព្យសម្បត�ិរដ� ស�ីពីករេរៀបចំ និងប��ូ នប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�

ឆា� េំគាល២០១៩ មក្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ ទន�ឹមេនះ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ
បានចតម់�ន�ីជំនាញចុះពិនិត្យ ផ�ូផ�ង និងវយតៃម�េលករេរៀបចំរហូតដល់បច�ុប្បន� ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ�� វត�ុទទួលបានសរុបចំនួន២ ១៨២ច្បោប ់ ៃនចំននួសរុប២ ៩៩៨ច្បោប ់ ក�ុងេនាះ ្រកសួង

េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ (អគ�នាយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូលមនិែមនសរេពពន�) ទទួល

បាន៥៣៨ច្បោប ់ និងមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុរជធានី េខត� ទទលួបាន១ ៦៤៤ច្បោប ់ និងេន

សល់ចំននួ៨១៦ច្បោប ់ែដលអជា� ធរកនក់បម់និទនេ់ផ�មក។ 

ចំេពះករយតឺយ៉ាវ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុសេង�តេឃញ មានកត� ពីរធំ  ៗដូចខងេ្រកម៖ 

១. ចំនួនអជា� ធរកនក់ប្់រទព្យសម្បត�ិរដ�មានចំនួនេកនេឡងពី៦១ រហូតដល់១ ៩១០ និង

អង�ភាពេ្រប្របាស់ៃនអជា� ធរទងំេនាះ មានចំនួនេកនេឡងពី១ ១៥៤ ដល់២ ៩៩៨ 

េដយសរែផ�កតមខ�ឹមសរៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៦៦ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខេមស 
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ឆា� ២ំ០១៧ ឃុំសង� តចំ់នួន ១ ៦៤៦ បានក� យជាអជា� ធរកនក់បេ់ដយស�័យ្របវត�ិ 

និងមានកតព�កិច�ក�ុងករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ�េដយខ�ួនឯង។ 

២. ករផ�ុះេឡងនូវជំងឺកូវដី-១៩។  

េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និងមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ រជធានី 

េខត�េនែតបន�ជំរុញបែន�មជាបជ់ានិច�តម្រគបម់េធ្យោបាយែដលអចេធ�េទបាន ដូចជាជំរុញតម

រយៈ្របពន័�ទំនាកទំ់នងសង�ម (េតេឡ្រកម) និងកម�វធីិសិក� សលនានាជាេដម។ 

៤.១៩.ករេធ�បណ� សមា� ល់កម�សិទ�េិល្រទព្យសម្បត�រិដ� 

 រជរដ� ភបិាលបានេចញសរចរែណនាំស�ី ពីករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

េដយប�� កថ់ា អជា� ធរកនក់ប្់រទព្យសម្បត�ិរដ� ្រត�វេរៀបចំេធ�វ�ិ� បនប្រតសមា� ល់មា� ស់អចលនវត�ុ
េល្រទព្យសម្បត�ិរដ�ជាអចលនវត�ុទងំអស់ ស�ិតេនេ្រកមករកនក់ប ់ និងេ្រប្របាស់របស់ខ�ួនឱ្យ

បានឆាបរ់ហ័ស និងតមេពលេវលកំណតេ់ដយសហករជាមយួ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយ 

កម� និងសំណង។់ ្រគបអ់ជា� ធរកនក់ប្់រទព្យសម្បត�ិរដ�ទងំអស់ ្រត�វប��ូ លវ�ិ� បនប្រតសមា� ល់

មា� ស់អចលនវត�ុ ែដលេរៀបចំរចួេទក�ុងប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យសម្បត�ិរដ� េដម្បធីានាបាននូវភាព

គងវ់ង្ស និងភាព្រសបច្បោបៃ់ន្រទព្យសម្បត�ិទងំឡាយេនាះ។ តមករេធ�សវនកម�េល្រកសួងស� បន័ 

ចំននួ៥ ែដលមានអង�ភាពេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិរដ�ចំននួ១២៨ អជា� ធរសវនកម�ជាតិសេង�ត

េឃញថា មានទីតងំចំននួ៥៨កែន�ង មានបណ័� កម�សិទ�ិ្រតឹម្រត�វ ប៉ុែន�មានទីតងំចំននួ៧០កែន�ង

េទៀត េនែតពំុទនប់ានេធ�បណ័� សមា� ល់កម�សិទ�ិរចួរល់េនេឡយ។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ
បានបំភ�បឺែន�មថា ្រកសួងបានជំរុញជាេរៀងរល់ឆា� ជំាមយួនឹងករេរៀបចំប�� ីសរេពភណ� ្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�្របចឆំា�  ំ និងបានេចញ្របកសអន�រ្រកសួងេលខ៣៥៦ សហវ.្របក ស�ីករផ�ល់េសវ

សធារណៈរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ េដយខ�ឹមសរ្របករ៣ ៃន

្របកសេនះ បានែចងអំពីករេលកែលងករយកកៃ្រមេសវសធារណៈចំេពះករចុះប�� ីដីេលក

ដំបូងេលដីសធារណៈរបស់រដ� ដីឯកជនរបស់រដ� ដី្រគឹះស� នសធារណៈរដ�បាល និងគរុភណ� ជា

ដីរបស់វត� ប៉ុែន�ដីែដលជា្រទព្យសម្បត�ិរបស់សហ្រគាសសធារណៈ ្រត�វបងក់ៃ្រមេសវសធារណៈ

ជាធម�ត។ ក�ុងនយ័េនះ គឺេដម្បេីលកទឹកចិត� និងពេន��នេលករេធ�បណ័� កម�សិទ�ិេលដីរដ�។ េហយ

ថ�ីៗេនះ គឺកលពីៃថ�ទី០៣ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២០ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និង្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់បានជបួ្របជំុពិភាក្សោគា�  និងទទួលបានឯកភាពេរៀបចំយន�ករ

អន�រ្រកសួងចំននួពីរក្រមតិស្រមាបថ់ា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ េដម្បដឹីកនាេំធ�កិច�ករេនះ ែដល

យន�ករទងំពីរេនះ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ បានេរៀបចំេសចក�ី្រពងបេង�តគណៈកម�ករ

អន�រ្រកសួងរចួរល់ និងកំពុងដកឆ់�ងជូនថា� កដឹ់កនាៃំន្រកសួងទងំពីរពិនិត្យតមនីតិវធីិ។  
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៥.  េសចក�ីសន�ិដ� ន 

 លទ�ផលៃនករអនុវត�ច្បោបហ់ិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ បានបង� ញឱ្យេឃញនូវករ

ខិតខំ្របឹងែ្របងពុះពររបស់រជរដ� ភបិាល ែដលបានដក់េចញនូវេគាលនេយាបាយ និងយុទ�ស�ស�

្រតឹម្រត�វ្រសបតមសភាពករណ៍ជាក់ែស�ង ក�ុងករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ្របកបេដយភាពរកី

ចេ្រមន និងគតម់តពី់មួយឆា� េំទមួយឆា�  ំ ពីដំណាកក់លមួយេទដំណាកក់លមួយេទៀត។ សមទិ�ផល

ទងំេនះ មាន្របសិទ�ភាពបំផុតស្រមាបេ់ឆ�យតបេទនឹងបំណង្របាថា� របស់្របជាពលរដ� និងបានឆ�ុះ

ប�� ំងពីករេប�ជា� ចិត�យ៉ាងមុងឺម៉ាត ់ និងឥតងកេររបស់រជរដ� ភបិាល ក�ុងករបន�រក្សោនូវសន�ិភាព ស�ិរ

ភាពនេយាបាយ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ង�ម ករបន�ព្រងឹង និងព្រងីកករអនុវត�លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ  

េសរភីាពពហុបក្ស ករបន�រក្សោឱ្យបាននូវស�ិរភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងកំេណ នេសដ�កិច� និងករធានាបាន

នូវភាពស័ក�ិសិទ�ិ និង្របសិទ�ភាពខ�ស់ ក�ុងករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ េដម្បសីេ្រមចបាននូវេគាលេដ

ជាសរវន័�ៃនករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច� និងសង�ម ្រពមទងំករកតប់ន�យភាព្រកី្រក និងបានផ�ល់នូវមេធ្យោបាយ 

និងធនធានសម្រសបដល់្រកសួង ស� បន័ ជាពិេសសករបេង�នេល្ប�នៃនករអភវិឌ្ឍ ករេលកកម�ស់

្របសិទ�ភាពេសវសធារណៈ និងករចូលរមួេដះ្រសយប�� ជាេ្រចនេទៀតរបស់ជាតិ និង្របជាជន រមួមាន 

ករបន�ដំេឡងេបៀវត្សជូនម�ន�ីរជករទូេទ ករបន�គា្ំរទករវនិិេយាគចបំាចន់ានា េដម្ប្ីរទ្រទងកំ់េណ ន

េសដ�កិច�េដយឈរេលេគាលករណ៍្របសិទ�ភាព ទំងក�ុងក្រមិតវភិាជ និងទំងក�ុងក្រមតិ្របតិបត�ិករ 

និងបេច�កេទស។ 

តមរយៈករផ�ល់អនុសសនែ៍កលម�នូវចំណុចខ�ះខតនានា និងករេចញផ្សោយរបាយករណ៍សវនកម�

ជាសធារណៈជាបន�បនា� បម់កេនះ អជា� ធរសវនកម�ជាតិកតស់មា� ល់េឃញថា អង�ភាពរងសវនកម�

នានាបានយកចិត�ទុកដកខិ់តខំអនុវត�ែកលម�នូវអនុសសនស៍វនកម�បានល�្របេសរ។ អជា� ធរសវនកម�

ជាតិសង្ឃមឹថា អង�ភាពរងសវនកម�ទងំឡាយនឹងបន�ខិតខំអនុវត�ែកលម�នូវរល់កង�ះខតនានាឱ្យបាន

ល�្របេសរ និងទនេ់ពលេវល េហយេជៀសវងបាននូវករបន�េកតមានកង�ះខតដែដលៗជាបន�េទេទៀត 

េដម្បចូីលរមួចំែណកយ៉ាងសកម�ក�ុងករព្រងឹងករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈឱ្យបានកនែ់តរងឹមា ំ និង

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

ក�ុងបរបិទេនះែដរ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានេធ�របាយករណ៍េគារពជូនសេម�ចអគ�មហ

េសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េលលទ�ផល

ករងរអធិករកិច�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានរកេឃញនូវកំហុសឆ�ងរបស់្រកសួង ស� បន័ សហ្រគាសសធារណៈ 

និងមន�ីរជំនាញ និងបានេធ�លិខិតចតវ់ធិានករវនិយ័រដ�បាល េដម្បែីកលម�កំហុសឆ�ងេលករអនុវត�នីតិ

វធីិហិរ�� វត�ុែដល្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុបានរកេឃញក�ុងករ្រគប្់រគង ករេ្រប្របាស់ចំណូល 

ចំណាយថវកិរដ� ចំណូលមនិែមនសរេពពន� កតព�កិច�បងចំ់ណូលចូលថវកិរដ� និងករ្រគប្់រគង្រទព្យ

សម្បត�ិរដ�របស់្រកសួង ស� បន័ សហ្រគាសសធារណៈ និងមន�ីរជំនាញ េដម្បអីនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាព

តមនីតិវធីិហិរ�� វត�ុ ច្បោបស់�ីពី្របពន័�ហិរ�� វត�ុសធារណៈ និងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគង

្របចឆំា�  ំ េហយបានចម�ងជូន្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័� ដូចជា ្រកសួងទំនាកទំ់នងជាមយួរដ�សភា-្រពឹទ�ស

ភា និងអធិករកិច� អង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយ និងអជា� ធរសវនកម�ជាតិ េដម្បចីតក់របន�។ 
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ទន�ឹមនឹងេនះែដរ អជា� ធរសវនកម�ជាតិមានជំេនឿយ៉ាងមុតមាថំា ្រកសួង ស� ប័ន អង�ភាពពក់

ពន័�នានា និងសធារណជនទងំឡាយនឹងបន�ចូលរមួផ�ល់មតិស� បនាេលរបាយករណ៍េនះ ្រពមទងំផ�ល់

ករេលកទឹកចិត�ចំេពះលទ�ផលសេ្រមចបាន ែដលជាកត� ជំរុញឱ្យអជា� ធរសវនកម�ជាតិបន�ខិតខំ

បេង�នសមត�ភាពករងររបស់ខ�ួន្របកបេដយសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈ សំេដេលកកម�ស់គុណភាពសវនកម�

ឱ្យ្រសបតមស�ងដ់រសវនកម�សធារណៈៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រពមទងំស�ងដ់រតំបន ់ និងអន�រ

ជាតិ េដម្បចូីលរមួចំែណកក�ុងករកសង និងអភវិឌ្ឍ្របេទសជាតិ្របកបេដយចីរភាព។ 
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