ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

របាយការណ៍សវនរម្ម
ល

កា
ើ រព្រប់ព្រងហិរញ្ញ វតថសាធារណៈ
ុ
ការ ិយបរ ិលចេទ២០១៤

អារម្ភរថា
3

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុ ជា

អនុ វ ត្ត ដដ្ឋយដជាគជ័ យគួ រ ឱ្យកត្់ សម្គាល់ កុន ងការអនុ វ ត្ត ច្បាប់ សី តពី

ហិរញ្ញ វត្ថុសម្រម្គប់ ការម្រគប់ម្រគងឆ្នាំ២០១៤ ដែលឆ្ុុះបញ្
ច ាំងតាម្រយៈការសដម្រម្ច្បបាននូ វដោលដៅធាំៗ
ជាអាទិ៍ បនតរកានូ វសនតិភាព សថិរភាពនដោបាយ សនតិសុខ សុវត្ថិភាព ដសរ ីភាព ម្របជាធិបដត្យយ
ការពាររង
ឹ ម្គាំ នូវអធិ ប ដត្យយ

និ ងបូ រណភាពទឹ កែី

សដម្រម្ច្បបាននូ វកាំ ដណើនដសែា កិច្បចខព ស់ម្របកប

ដដ្ឋយច្បី រភាព សថិរភាពម្គ៉ា ម្រកូដសែាកិច្បច ពម្រងឹងអភិ បាលកិ ច្បច ដកទម្រម្ង់ សុីជដម្រៅ បដងកើនវ ិនិ ដោគដលើ
វ ិស័យអប់រ ាំ សុខាភិ បាល កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស្តតរ និងកស្តងដហដ្ឋារច្បនាសម្ព័នធដែលខូ ច្ប

ិ ័ យ ដលើ ក កាំ ព ស់ ឥ ត្ឈប់
ខាត្ដដ្ឋយទឹ ក ជាំ ន ន់ ឆ្នាំ ២០១៣ អភិ វ ឌ្ឍន៍ ដដ្ឋយឆ្ប់ រ ហ័ សដលើ ម្រគប់ វ ស
ឈរនូ វជី វភាពរបស់ម្របជាពលរែា។
សម្ិ ទផ
ធ លដនុះ បញ្
ា ក់ឱ្យដ
៧,១%

ើញតាម្រយៈការដធវើឱ្យសដម្រម្ច្បនូ វកាំ ដណើនដសែាកិច្បដច កើ នដទបើងែល់

ដលើ សពី ការពាករណ៍ដែលបានរាំពឹងទុ ក ៧%

ដដ្ឋយបានដ្ឋក់ ដច្បញ

និ ងអនុ វត្ត ដោល

នដោបាយ និងវ ិធានការម្របកបដដ្ឋយម្របសិទធភាព ហមត្់ច្បត្់ ទន់ ភន
្ ់ និងទាន់ ដពលដវលា ជាពិ ដសស
ឈរដលើ ទ សសនៈននការែឹ ក នាាំ ម្រគប់ ម្រគងសភាពការណ៍តាម្ដបបច្បល័ ត្
សដម្រម្ច្បបាននូ វការអភិ វឌ្ឍដលើវ ិស័យសាំខាន់ ៗ

ដែលដធវើ ឱ្យរាជរដ្ឋាភិ បាល

និងកាំ ដណើនដសែាកិច្បចខពស់ជាងការដម្រោងទុកដៅកនុង

ច្បាប់ ថវ ិកាដែើ ម្ឆ្នាំ២០១៤។ ជាលទធផល ផ.ស.ស. សម្រម្គប់ម្នុ សសម្គនក់ៗបានដកើនដ

ើងពី ១ ០៤៣

ែុលា្រអាដម្រ ិក ដៅឆ្នាំ២០១៣ ែល់ ១ ១៣៨ ែុ លា្រអាដម្រិក ដៅឆ្នាំ២០១៤។ ទនទឹម្ដនុះ អត្ិ ផរណា
ជាម្ធយម្ម្របចាំ ឆ្នាំរ កាបាន៣,៩% ដែលតាម្ការដម្រោងទុ ក គឺ កុន ងរងវ ង់ ៣ ,៥% និ ង អម្រតាបតូ រម្របាក់

ជាម្ធយម្រកាបាន៤ ០៣៩ដរៀល កនុងម្ួ យែុ លា្រអាដម្រ ិកដៅកនុងឆ្នាំ២០១៤ ដែលតាម្ការដម្រោងទុក
គឺកុងរងវ
ន
ង់ ៤ ០៥០ដរៀល។

ិ ថ្ននក់ ជាត្ិ ឆ្នាំ ២ ០១៤ ដកើ នដទបើ ង ២៤,៤% ដបើ ដម្របៀប
ជាសកខី ភាពនាាំ ម្ កនូ វ ច្បាំ ណូលច្បរនត ថ វ កា
ដធៀបដៅនឹងការអនុ វត្តឆ្នាំ២០១៣ ច្បាំ ណូលស្តរដពើ ពនធ ដកើ នដទបើង ២៨,១% ដបើ ដម្របៀបដធៀបដៅនឹ ងការ

ិ របស់រាជធានី ដខត្តឆ្នាំ២០១៤ ដកើនដទបើង ១២,៧ % ដបើ ដម្របៀបដធៀបដៅ
អនុ វត្តឆ្នាំ២០១៣ ច្បាំ ណូលថវកា

នឹ ងការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៣ និ ងច្បាំ ណូលថវ ិការបស់រែាបាលម្រកុង ស្សុក ឆ្នាំ២០១៤ ដកើនដទបើង ១៨,៥ %
ដបើ ដម្របៀបដធៀបដៅនឹ ងការអនុ វត្តឆ្នាំ២០១៣។ រ ីឯច្បាំណាយថវ ិកាថ្ននក់ ជាត្ិ សរុបអនុ វ ត្ត បានដកើ នដទបើ ង

ិ រាជធានី ដខត្ត អនុ វត្តបានដកើនដទបើង
៧,៥% ដធៀបដៅនឹ ង ការអនុ វ ត្ត ឆ្នាំ២ ០១៣ ច្បាំ ណាយថវ កា
១៩,៧ % ដធៀបដៅនឹងការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៣ និងច្បាំណាយថវ ិការែាបាលម្រកុ ង ស្សុក អនុ វត្តបានដកើន

ដទបើង ១៨,២ % ដធៀបដៅនឹ ងការអនុ វត្តឆ្នាំ២០១៣។ ការអនុវត្តច្បាំណូល និងច្បាំ ណាយដនុះបានដធវើឱ្យ
ម្គនការសនសាំអត្ិដរកថវ ិកាថ្ននក់ជាត្ិច្បាំនួន ១ ២០៣ ០៨៨,៨លានដរៀល។ ទាាំងដនុះបានម្កដដ្ឋយស្តរ

ការែឹ កនាាំែ៏ម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវម្របកបដដ្ឋយឆនទៈនដោបាយដម្គុះម្ុ ត្ ឈ្ល្សនវ និ ងភ្ឺស្តវងរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាល
កម្ពុជា ម្រពម្ទាាំងអនុ វត្តច្បាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុោ៉ា ងខាាប់ខួនតាម្អាទិ
ា
ភាពដោលនដោបាយរបស់ខួន។
្
ម្៉ា ាងដទៀត្ រាជរដ្ឋាភិ បាលបានរកាោ៉ា ងខាាប់ ខួននូ
ា វវ ិន័ យថវ ិកា ដដ្ឋយត្បិត្ដត្បៀត្ច្បាំ ណាយច្បរនត

ិ ិ ដោគដៅដលើ ការកស្តងដហដ្ឋារច្បនាសម្ព័នធ ទាាំង ដផនករង
ដែើ ម្បីរ កាអត្ិ ដរកច្បរនត សម្រម្គប់ ការវន
ឹ និ ង

ដផនកទន់ ច្បាំណាយដលើការវ ិនិ ដោគ និងច្បាំ ណាយដលើកិច្បចការពារអធិ បដត្យយភាព ដែលជាម្ូ លដ្ឋាន
សម្រម្គប់ ពម្រងឹងកិច្បកា
ច រពារបូ រណភាពទឹ កែី និងអធិ បដត្យយជាត្ិ ម្រពម្ទាាំងពម្រងីកសកម្មភាពដសែាកិច្បច
ដែើ ម្បី ប ដងកើ ន ច្បាំ ណូ ល និ ង ដលើ ក កម្ព ស់ ដសវាស្តធារណៈជូ ន ម្រប ជាព ល រែា ។
ជាម្ួ យនឹងសម្ិទធផលននការអនុវត្តច្បាប់ ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៤ដនុះ

បានបញ្
ា ក់ ោ៉ាងច្បាស់អាំពី

ការដបតជាាច្បិត្ត និងសម្ត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកនុងការរកាបាននូ វសុខសនតិភាព សថិរភាព សនតិសុខ
សណា
ត ប់ ធានប់ សងាម្ ឯករាជយភាព ឯកភាពជាត្ិ បូ រណភាពទឹ កែី សថិរភាពម្គ៉ា ម្រកូដសែាកិច្បច ម្រពម្ទាាំង

ជាំ រញ
ុ សកម្មភាពដសែាកិច្បច កស្តងដហដ្ឋារច្បនាសម្ព័នធ បដងកើនកាលានុ វត្តភាពការងារ និ ងអភិ វឌ្ឍធនធា
នម្នុ សស សាំដៅដលើកកម្ពស់ជីវភាព ក៏ ែូច្បជាកាត្់បនថយភាពម្រកី ម្រកឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស ដែើ ម្បីកា្យជា
ម្របដទសដែលម្គនការអភិ វឌ្ឍដជឿនដលឿនតាម្ដផនការអភិ វឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជា។ គឺពិត្ជា

សកតិសម្ និងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជាបានម្របសិទធនាម្ថវ ិកាឆ្នាំ២០១៤ ថ្ន ‟ ជា
ថវ ិកាននការចប់ដផតើម្ែាំដណើរការផ្ល្ស់បូររបស់
ត
កម្ពុជា ដឆ្ពុះដៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ម្របកបដដ្ឋយគុណភាព

និងច្បីរភាព ការគិត្គូរអាំពីត្ុលយភាពននកាំដណើនដសែាកិច្បច និងការដបងដច្បកផលកាំដណើនដសែាកិច្បភា
ច ា ប់
ដៅនឹងជីវភាពរស់ដៅម្របចាំនថៃ និងបាំណងម្របាថ្ននរបស់ម្របជាជន ម្រពម្ទាាំងការគិត្គូរែល់ការអភិវឌ្ឍន៍
រយៈដពលដវង កនងបរ
ិការណ៍សម្គហរណកម្មសជ
ុី ដម្រៅកនងត្ាំ
ុ
ុ បន់ ការអភិវឌ្ឍន៍ននសកលភាវូបនីយកម្ម
ក៏ែូច្បជាការពម្រងឹងសម្ត្ថភាពម្រគប់ម្រគងការអភិវឌ្ឍន៍ដសែាកិច្បច សងាម្ ឱ្យស្សបដៅនឹងែាំណាក់កាលថមី
របស់កម្ពុជា ”។
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ

ជាស្តថប័ នសវនកម្មកាំពូលម្ួ យដែលម្រត្ូវបានបដងកើត្ដ

ើងដដ្ឋយច្បាប់

សតីពីសវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជាកនុងដខម្ី នា ឆ្នាំ២០០០ ដម្រកាម្ឆនទៈ និងការដបតជាាែ៏ដម្គុះម្ុ ត្
របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល រែាសភា ម្រពឹ ទធសភា កនុងដោលបាំ ណងបាំ ដពញម្ុខងារម្រត្ួត្ពិ និត្យ

វាយត្នម្្

និ ងផត ល់អនុ ស្តសន៍ដកលម្អរាល់ច្បាំណុច្បខវុះខាត្របស់ម្រកសួង-ស្តថប័ ន រែាបាលរាជធានី -ដខត្ត រែាបាល
ម្ូ លដ្ឋាន អងាភាពពាក់ ព័ននា
ធ នា និ ងដធវើរបាយការណ៍សតីពីលទធផលសវនកម្មដផាើជូនរែាសភា ម្រពឹ ទធសភា
និ ងរាជរដ្ឋាភិ បាល

សាំ ដៅរួម្ច្បាំ ដណកពម្រងឹ ងការម្រគប់ ម្រគងហិ រ ញ្ញ វត្ថុស្តធារណៈ

កិ ច្បចម្របត្ិ បត្តិការ

ការងារឱ្យកាន់ដត្លអម្របដសើរ និងម្របកបដដ្ឋយម្របសិទភា
ធ ពខពស់។

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ផសពវផាយរបាយការណ៍សវនកម្មជាស្តធារណៈអនុ ដលាម្តាម្ច្បាប់
សតីពីសវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា។ របាយការណ៍ដនុះ ដលើកដ

ើងនូ វលទធផលននការដធវើសវន

កម្មដលើការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ ការអនុដលាម្តាម្បទបបញ្ញ ត្ិ ត និងកិ ច្បម្រច បត្ិ បត្តិកា រការងារ

កនុងការ ិយបរ ិដច្បេទ២០១៤ របស់ម្រកសួង-ស្តថប័ ន រែាបាលរាជធានី -ដខត្ត រែាបាលម្ូ លដ្ឋាន សហម្រោស
ស្តធារណៈ និ ងអងាភាពពាក់ ព័នធនានាម្ួ យច្បាំ នួន។

ដដ្ឋយការខិ ត្ខាំ ម្របឹ ងដម្របង និ ងការទទួ លខុ សម្រត្ូវខពស់ ការត្សូ អត្់ ធមត្់ ពុ ុះពារឆ្ងកាត្់
ការលាំបាករបស់ថ្ននក់ែឹកនាាំ និ ងម្ន្តនតីសវនកម្មននអាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ម្រពម្ទាាំងម្គនការជួ យឧបត្ថម្ភ
ោាំម្រទពី ម្រគប់ម្ជឈដ្ឋានទាាំងដផនកស្តមរត្ី និងសម្គភរ បាននាាំឱ្យអាជាាធរសវនកម្មជាត្ិម្គនសកាតនុពលកនុ ង
ការអនុ វ ត្ត ការងារ

និ ង សដម្រម្ច្បបានជាបនត ប នាទប់ នូ វ ដផនការយុ ទធ ស្តស្រសត២ ០១២-២០១៦

របស់

ិ លភាព
ខ្ួន។ ច្បាំ ដពាុះម្ុ ខ អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ នឹ ង បនត ខិ ត្ខាំ ប ដនថ ម្ដទៀត្ ដដ្ឋយដធវើការពម្រងី ក វ ស្ត

សវនកម្ម ពម្រងឹ ង សម្ត្ថភាពម្ន្តនតី និងបដងកើនគុណភាពសវនកម្ម ដែើ ម្បីឈ្លនដៅសដម្រម្ច្បភារកិ ច្បតា
ច ម្
ច្បាប់សវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា

និ ង សតង់ដ្ឋរសវនកម្មស្តធារណៈននម្រពុះរាជាណាច្បម្រក

កម្ពុជា ម្រពម្ទាាំងដឆ្ើយត្បដៅនឹ ងត្ម្រម្ូវការស្តថនភាពដសែាកិច្បច ដោលនដោបាយរបស់ម្របដទសជាត្ិ
ផងដែរ។

កនុងនាម្អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ខាាំុសូម្ដថ្ងអាំ ណរគុ ណោ៉ា ងម្រជាលដម្រៅបាំ ផុត្ច្បាំដពាុះរាជរដ្ឋាភិបាល

រែា សភា ម្រពឹ ទធសភា ដែលជានិ ច្បចកាលដត្ងដត្ោាំ ម្រទអាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ទាាំ ងស្តមរត្ី និ ង សម្គភរ។
ម្ា៉ា ងវ ិញដទៀត្ ខាាំុក៏សូម្អរគុ ណ និងដកាត្សរដសើរច្បាំ ដពាុះថ្ននក់ែឹកនាាំ និ ងម្ន្តនតីននអាជាាធរសវនកម្ម

ជាត្ិ ទាាំងអស់ ដែលបានខិ ត្ខាំ ម្របឹ ងដម្របងបាំ ដពញភារកិ ច្បចម្របកបដដ្ឋយស្តមរត្ី ទទួ លខុ សម្រត្ូវខពស់ ដធវើ
ឱ្យសដម្រម្ច្បបាននូ វដជាគជ័យគួ រឱ្យកត្់ សម្គាល់។ ដឆ្ៀត្កនុងឱ្កាសដនុះដែរ ខាាំុ សូម្ ដថ្ងអាំ ណរគុ ណ
ែល់ អ ងា ភាពរងសវនកម្មនានា និ ងស្តធារណជនទាាំ ង ឡាយដែលបានសហការ ោាំ ម្រទ និ ងដលើ ក

ិ ័ យសវនកម្ម ស្តធារណៈនាដពលកន្ងម្ក។ ជាម្ួ យោនដនុះ
ទឹ កច្បិ ត្ត ច្បាំ ដពាុះរាល់ ការងារបដម្រម្ើ ឱ្យវ ស
ដែរ ខាាំុសូម្អរគុ ណផងដែរែល់ អងា ការកិ ច្បច សហម្របត្ិ បត្តិការអនតរ ជាត្ិ របស់ ស្តធារណរែាសហព័ នធ

អាល្ឺម្៉ាង់ (GIZ) ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ស្តថប័ នសវនកម្មកាំពូលម្របដទសសុយដអត្ (SNAO)
ម្រពម្ទាាំងនែគូ អភិ វឌ្ឍន៍ និ ងស្តថប័ នសវនកម្មកាំពូលនានាដែលបានផតល់ការោាំម្រទ និ ងឧបត្ថម្ភដផសងៗ
កនុងកិច្បែ
ច ាំ ដណើរការអភិ វឌ្ឍស្តថប័ ន។
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ម្គនសងឃឹម្ោ៉ា ងម្ុ ត្ ម្គាំ ថ្ន
សកម្ម

សកម្ម ភាពទាាំ ង ដនុះនឹ ង ដៅដត្បនត ោ៉ាង

ដែលបងាា ញពី ការច្បូ លរួ ម្ ច្បាំ ដណក កនុ ងការដលើ ក សទួ យ

និ ងការ អភិ វឌ្ឍម្របដទសជាត្ិ

ជាទី ដោរព និ ង ស្សទាញ់ននដយើងទាាំងអស់ោន។

រាជធានី ភាំដន ពញ, នថៃទី២៥ ដខម្ិ ថុនា ឆ្នាំ២០១៦
អរគសវនររ

លសាម្ រីម្សួរ៌
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ន ....... ១៣

៣.១.១១. កងវុះខាត្ការម្របម្ូ លផតាំុកិច្បចលទធកម្មដ្ឋក់ ជាកញ្ចប់ លទធកម្ម........................ ១៤
៣.១.១២.ការពុាំ ទាន់ បានកត្់ ម្រតាច្បាំណូលដផសងៗ.................................................... ១៥
៣.១.១៣.ការអនុ វត្តកិច្បចលទធកម្មពុាំម្គនកនុងដផនការលទធកម្មម្របចាំឆ្នាំ ....................... ១៥
៣.១.១៤.ភាពយឺត្ោ៉ា វកនុងការផាូផាងត្ួដលខច្បាំ ណូល ច្បាំ ណាយថវ ិកា ....................... ១៦

៣.២.ការព្រប់ព្រងថវិការែាបា

ថាារ់លព្កាម្ជាតិ ........................................................១៧

៣.២.១. ការច្បាំ ណាយម្ិនសម្ស្សបតាម្ច្បាំណាត្់ ថ្ននក់ ដសែាកិច្បនច នម្គត្ិ កាថវ ិកា .......១៧

៣.២.២. ការម្ិ នបានចត្់ តាាំងអនកម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គងដែើម្បីតាម្ដ្ឋនការងារសាំណង់ .. ១៨
៣.២.៣. ការម្ិ នបានកត្់ម្រតាម្រទពយសម្បត្តិរែាច្បូលកនុងបញ្ាីស្តរដពើភណឌ...................... ១៩

៣.២.៤.ការម្របម្ូ លច្បាំណូលពី ការអនុ ញ្ញត្រែាបាលដៅម្គនកម្រម្ិត្ .......................... ១៩
៤.ការរិនិតយលៅល

វ
ើ ឌ្ឍនភារននការអនុវតតនអ
៍ នុសាសន៍សវនរម្ម ............................ ២០

៥.លសចរដស
ី នាដ្ឋ
ិ ា ន ....................................................................................................................... ២៧

របាយការណ៍សវនរម្ម
ល

កា
ើ រព្រប់ព្រងហិរញ្ញ វតថសាធារណៈសព្មាប់
ការ ិយបរ ិលចេទ២០១៤
ុ

rYs

លសចរដស
ី លងេប
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ជាស្តថប័ នស្តធារណៈដែលឯករាជយអាំ ពីកិច្បចម្របត្ិបត្ដិការននការងារ និង
ម្គនភារកិ ច្បច្ប
ច ាំ ដពាុះការអនុវត្ដម្ុខងារសវនកម្មនផទដម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាល។
បដងកើត្ដ

ើងដដ្ឋយច្បាប់សីព
ដ ីសវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា

ស្តថប័ នដនុះម្រត្ូវបាន

ដែលម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះ

រាជម្រកម្ដលខជស/រកម្/០៣០០/១០ ច្បុ ុះនថៃទី០៣ ដខម្ី នា ឆ្នាំ២០០០។ អនុដលាម្តាម្ម្គម្រតា២
ម្គម្រតា៣ ម្គម្រតា២៩ និងម្គម្រតា៣៧ ននច្បាប់ ដនុះ អាជាា ធរសវនកម្ម ជា ត្ិ ម្គ នកាត្ពវ កិ ច្បច ដធវើ
សវនកម្ម និ ង ផសពវ ផាយលទធ ផ លសវនកម្មដែលចាំបាច្ប់ ។
ការអនុវត្តច្បាប់ សីព
ត ី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ ការម្រគប់ម្រគងឆ្នាំ២០១៤

បានរួម្ច្បាំ ដណកោ៉ា ងសាំខាន់

ោាំម្រទែល់កិច្បខ
ច ិ ត្ខាំម្របឹងដម្របងរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាល កនុងការបនតអនុ វត្តនូវកម្មវ ិធី នដោបាយរបស់ខួន
្
ម្របកបដដ្ឋយដជាគជ័ យ

ដែលឆ្ុុះបញ្
ច ង
ាំ តាម្រយៈការសដម្រម្ច្បបាននូ វដោលដៅធាំ ៗ

កនុងការបនត

ពម្រងឹ ងសនតិភាព សថិរភាព នដោបាយ សនតិសុខ និងសណា
ត ប់ ធានប់សងាម្ ការជាំ រញ
ុ ដលើកកម្ពស់
កាំ ដណើនដសែាកិច្បចខពស់

ម្របកដដ្ឋយដដ្ឋយច្បី រភាព

និ ងបរ ិោប័នន

ការរកាបាននូ វសថិរភាពម្គ៉ា ម្រកូ

ដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រពម្ទាាំងការពម្រងឹ ងអភិ បាលកិ ច្បច និងការដកទម្រម្ង់ ស្តថប័ នជាត្ិ សាំខាន់ៗ។
ិ ឆ្នាំ២ ០១៤ បានគូ សបញ្
សម្ិ ទធផ លសដម្រម្ច្បបានកនុ ងការអនុ វ ត្តថ វ កា
ា ក់ ច្បាស់ អាំ ពី ការដបត ជាាច្បិ ត្ត

របស់ រាជរដ្ឋាភិ បាល កនុងការរកានូវសុខសនតិភាព សថិរភាព សនតិសុខ និងសណា
ត ប់ ធានប់ សងាម្

ការដលើកកម្ពស់គុណភាពដសវាស្តធារណៈ ក៏ែូច្បជាការអភិវឌ្ឍដសែាកិច្បច និ ងសងាម្ តាម្រយៈការ
ជាំ រញ
ុ ពិ ពិធកម្មដសែាកិច្បច ការកស្តងដហដ្ឋារច្បនាសម្ព័នរធ ប
ូ វនត និ ងការអភិវឌ្ឍស្តថប័ ន ការបដងកើត្
ិ ័ យឯកជន រួម្ ទាាំ ងការអភិ វ ឌ្ឍធនធានម្នុ សស និ ង
កាលានុ វត្តភាពការងារ និ ង ការអភិ វ ឌ្ឍវ ស
ការបណុត ុះបណា
ត លជាំ នាញផងដែរ

សាំដៅបនតកាត្់ បនថយភាពម្រកីម្រកកនុងច្បាំ ដណាម្ម្របជាជនកម្ពុជា

និ ងជាំ រញ
ុ ការអភិ វឌ្ឍន៍ឱ្យម្គនការរ ីកច្បដម្រម្ើ នឆ្ប់ រហ័សម្របកបដដ្ឋយច្បី រភាព និងបរ ិោប័ន។
ន
សម្រម្គប់ ការ យ
ិ បរ ដិ ច្បេ ទ ២០១៤

អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ បានដធវើ សវនកម្មដលើ ប ណា
ត ម្រកសួ ង -

ស្តថប័ ន រែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាលម្ូ លដ្ឋាន សហម្រោសស្តធារណៈ គដម្រម្គងដផសងៗ និ ង
សម្បទានវ ិនិ ដោគសរុបច្បាំនួន៤៣ អងាភាព ដែលម្គនលទធផលសដងខបខាងដម្រកាម្៖
ក. កិច្បម្រច បត្ិបត្តិការថវ ិកាថ្ននក់ជាត្ិ

ការអនុវត្តច្បាំណូលថវ ិកាថ្ននក់ ជាត្ិ សដម្រម្ច្បបានច្បាំនួន ១៥ ២៧០ ៩៤០,៨លានដរៀល ដសមើ

នឹ ង២២,៥៤% ននផ.ស.ស គឺ បានដកើ នខពស់ជាងច្បាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ ១១,៧% ដហើយបានដកើនដទបើង
១៤,៣% ដធៀបដៅនឹងការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៣។

1

ទាាំ ង ដនុះឆ្ុុះបញ្
ច ាំងអាំ ពីកិច្បចខិត្ខាំ ម្របឹ ង ដម្របងរបស់ រាជរដ្ឋាភិ បាល

តាម្រយៈការដកលម្អ

ដោលនដោបាយស្តរដពើពនធ ការបដងកើនម្របសិទភា
ធ ពននរែា បាលស្តរដពើ ពនធ និងអភិ បាលកិ ច្បចលក
អ ុង
ន
ការម្របម្ូ លច្បាំ ណូលតាម្ដផន ក នី ម្ួ យៗ ែូ ច្ប ជា ច្បាំ ណូលគយ និ ង រដ្ឋាករ ច្បាំ ណូលពនធ ដ្ឋរ និ ង
ច្បាំ ណូ លម្ិ ន ដម្នស្តរដពើ ព នធ ។ កនុ ងដនាុះច្បាំ ណូ លគយ និ ង រដ្ឋា ករសដម្រម្ច្បបានលទធ ផ លលអ គឺ

សដម្រម្ច្បបាន ៨,០១ % ននផ.ស.ស ដធៀបនឹ ង ការដម្រោងទុ ក ៦,៧៥ % ននផ.ស.ស តាម្រយៈ
ការដ្ឋក់ ដច្បញនូ វ ដោលនដោបាយ

ិ នននការម្របម្ូ លច្បាំ ណូលគយ
និ ង វ ធា

និ ង រដ្ឋាករ

ដហើ យ

ច្បាំ ណូលពនធដ្ឋរក៏ទទួ លបានលទធផលលអម្របដសើរ គឺ សដម្រម្ច្បបាន ៥,៤២ % ននផ.ស.ស ដធៀបនឹ ង
ការដម្រោងទុ ក ៥,០០ % ននផ.ស.ស ដដ្ឋយម្គនការដកលម្អ ដោលនដោបាយស្តរដពើ ព នធ និ ង
ពម្រងឹ ងរែាបាលស្តរដពើ ពនធ កនុងដោលដៅបដងកើនច្បាំណូលពនធ និ ងកាត្់បនថយអាំ ដពើ ដគច្បដវុះពនធ

រ ីឯ

ច្បាំ ណូលម្ិ នដម្នស្តរដពើ ពនធសដម្រម្ច្បបានលទធផលលអម្របដសើរដែរ គឺ សដម្រម្ច្បបាន ២,២០ % ននផ.ស.ស
ដធៀបនឹ ង ការដម្រោងទុ ក ២,០៥ % ននផ.ស.ស។
ដផអ ក តាម្លទធ ផ លននការដធវើ ស វនកម្ម បា នបងាា ញឱ្យដ

ើ ញ ថ្ន ដទាុះបី ជា ការម្របម្ូ ល

ច្បាំ ណូលសដម្រម្ច្បបានលទធផលលអ ក៏ ដៅម្គនការងារម្ួ យច្បាំ នួន ដែលចាំបាច្ប់ម្រត្ូវដធវើឱ្យម្របដសើរដទបើង
ដថម្ដទៀត្ ម្គនជាអាទិ៍៖

ការដដ្ឋុះស្ស្តយបណឹ ត ងត្វា៉ា ភាពយឺត្ោ៉ា វកនុងការជម្រម្ុះដផទរច្បាំ ណូល ភាព

យឺត្ោ៉ា វកនុងការដធវើសវនកម្មម្រកុម្ហុន សហម្រោសម្ួ យច្បាំ នួន ការម្ិ នបានបង់ ច្បាំណូលច្បូ លកនុងថវ ិកា
ជាត្ិ ទាន់ ដពលដវលា
កិ ច្បចស្តរដពើ ព នធ

ការកាន់ កាប់កិច្បប
ច ញ្ាីកាគណដនយយរបស់ អន កជាប់ ព នធ

ការបាំ ដពញកាត្ពវ

របាយការណ៍ សវនកម្មរ បស់ សវនករឯករាជយ ការដម្របើ ម្របាស់វ ិកកយបម្រត្ ការម្រត្ួត្

ពិ និត្យដលើលិខិត្ម្របកាសពនធ ការបាំ ដពញកាត្ពវកិច្បច្ប
ច ុ ុះបញ្ាីស្តរដពើ ពនធសហម្រោស ការតាម្ដ្ឋនដលើ
ការដម្របើ ម្របាស់ ទាំ និ ញនាាំ ច្បូ លដម្រកាម្របបអនុ ដម្រោុះពនធ

និ ងការម្របម្ូ លច្បាំ ណូ លពី ែី សម្បទាន

ដសែាកិច្បច។

ការអនុ វត្តច្បាំណាយថវ ិកាថ្ននក់ ជាត្ិ សដម្រម្ច្បបានច្បាំនួន ១៤ ០៦៧ ៩៣២,០ លានដរៀល

ដសមើនឹង ២០,៧៧% ននផ.ស.ស គឺខពស់ជាងច្បាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុ ៣,៥% ដហើយបានដកើនដទបើង ៧,៥% ដធៀប
ដៅនឹ ងការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៣។

ការអនុវត្តច្បាំណាយសដម្រម្ច្បបានលទធផលគួ រកត្់សម្គាល់

បានបាំ ដពញត្ួ នា ទី ជា ឧបករណ៍ ែ៏ ម្គ នម្របសិ ទធ ភាព
អាទិ ភាពរបស់ រាជរដ្ឋាភិ បាលតាម្ការដម្រោងទុ ក
ច្បាំ ដពាុះម្ុ ខដែលបានដកើ ត្ដ

ើង

ជាពិ ដសស

ដដ្ឋយ

ដែើ ម្បី ស ដម្រម្ច្បបាននូ វ ដោលនដោបាយ

និ ងដឆ្ើយត្បដៅនឹ ងសភាពការណ៍បនាទន់

រាជរដ្ឋាភិ បាលបានែាំ ដ

ើងម្របាក់ ដបៀវត្សជូនម្ន្តនតី

រាជការបានលអម្របដសើរ ការអនុ វត្តការដបើ កផត ល់តាម្ម្របព័ នធ ធ នាោរបានដទៀងទាត្់ ទាន់ ដពលដវលា
ដែលដនុះជាដជាគជ័ យែ៏ ធាំដធង។ ការសនសាំ ស្តច្ប់ ម្របាក់ បានច្បាំ នួ ន ១ ២០៣ ០០៨,៨ លានដរៀល
ដែលស្តថនភាពែូ ច្បដនុះ

ម្ិ នធា្ប់ ម្គនដ

ើយជាដម្រច្បើនឆ្នាំកន្ងម្កដនុះ។

ម្ិ នម្រត្ឹ ម្ដត្ដធវើឱ្យម្គនការ

សនសាំជាស្តច្ប់ ម្របាក់ ប៉ាុដណាណុះដទ ដថម្ទាាំងបានដធវើឱ្យម្រកសួង ស្តថប័នម្ួ យច្បាំ នួនកម្រម្ិ ត្ការចយកនុង
ទាំ ហាំទឹកម្របាក់ែដែល

ដត្ទទួ លបាន ទាំនិញ ដសវា និងសាំណង់ កនុងបរ ិម្គណដម្រច្បើ នជាងម្ុ ន និ ង

ម្គនគុ ណភាពលអជាងម្ុ ន ម្រពម្ទាាំងកាន់ដត្ច្បាំ ទិសដៅដែលបានកាំ ណត្់ ។ ដទាុះបី ជាោ៉ា ងណាក៏ ដដ្ឋយ
ដៅកនុងការអនុ វត្ដច្បាំណាយថវ ិកាដនុះក៏ដៅម្គនច្បាំ ណុច្បគួ រឱ្យកត្់សម្គាល់ម្ួយច្បាំ នួន។ ដទាុះបី លទធកម្ម

2

ស្តធារណៈអនុ វ ត្ត បានលអម្របដសើ រ

ប៉ាុ ដនត គួរ ដធវើឱ្យម្របដសើ រ ដថម្ដទៀត្នូ វ ការកត្់ សម្គាល់ ម្ួយច្បាំ នួន

ែូ ច្បជាៈ ម្រកុម្ហុនច្បូ លរួម្ដែញនថ្ស្តងសង់ ភាាប់ ម្របដភទវ ិញ្ញបនបម្រត្ច្បុ ុះបញ្ាីស្តងសង់ ម្ិនសម្ស្សប
ិ ខុ សម្គត្ិ កាថវកា
ិ
ការដម្របើ ម្របាស់ ថវ កា
កងវុះ ខាត្ការម្របម្ូ លផតាំុ កិច្បចលទធកម្មដ្ឋក់ ជាកញ្ចប់ លទធកម្ម
ការបាំ ដបកគដម្រម្គង (កញ្ចប់ ) ដែញនថ្។

កិ ច្បម្រច បត្ិបត្តិការថវ ិកាអនុ វត្តដម្រៅរត្នាោរជាត្ិ

ម្រត្ូវបានដម្រោងទុ កដដ្ឋយម្គនត្ុ លយភាព

ច្បាំ ណូលសរុប ដសមើនឹងច្បាំណាយសរុប។ កិច្បចម្របត្ិបត្តិការដនុះសដម្រម្ច្បបានច្បាំ នួន៤ ២៤០ ៤៧៩,៩
លានដរៀល ដសមើនឹង១២២,៦% ននច្បាប់ ហិរញ្ញវត្ថុដែលម្គនច្បាំនួន ៣ ៤៦០ ០០០,០លានដរៀល
គឺ ខពស់ជាងច្បាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុច្បាំ នួន ៧៨០.៤៧៩,៩ លានដរៀល។
ខ. កិច្បម្រច បត្ិបត្តិការថវ ិការែាបាលថ្ននក់ដម្រកាម្ជាត្ិ

ការអនុវត្តច្បាំណូលថវ ិការបស់រែាបាលរាជធានី ដខត្តសដម្រម្ច្បបានច្បាំនួន ៨១១ ៦៥៩,១

ិ
លានដរៀល គឺ ខព ស់ជាងច្បាប់ ហិរ ញ្ញ វ ត្ថុឆ្នាំ២០១៤ ច្បាំ នួន២៣,៦% និ ងការអនុ វត្តច្បាំណាយថវកា
របស់រែាបាលរាជធានី

ដខត្តសដម្រម្ច្បបាន៧១៦ ៩០៣,១លានដរៀល

គឺខពស់ជាងច្បាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុ

ិ របស់ រ ែា បាលម្រកុង ស្សុក សដម្រម្ច្បបា ន
ឆ្នាំ២០១៤ ច្បាំ នួន ៩,២%។ រឯ
ី ការអនុ វត្ត ច្បាំណូលថវកា
៨៩ ៧១១,៧ លានដរៀល គឺ ខពស់ជាងច្បាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្នាំ២០១៤ ច្បាំនួន ២,២%

និងការអនុ វត្ត

ច្បាំ ណាយថវ ិការបស់រែាបាលម្រកុង ស្សុក សដម្រម្ច្បបាន ៨៥ ២៨៥,៧លានដរៀល គឺ ទាបជាងច្បាប់
ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្នាំ២០១៤ ច្បាំ នួន ២,៩%។

ដផអកតាម្លទធផលននការដធវើសវនកម្ម អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិសដងកត្ដ

ើញម្គនបញ្
ា គួរ

ឱ្យកត្់សម្គាល់ែូច្បជា៖ ការម្របម្ូ លពនធអច្បលនម្រទពយ ការច្បាំ ណាយម្ិនសម្ស្សបតាម្ច្បាំណាត្់ ថ្ននក់

ដសែាកិច្បចននម្គត្ិ កាថវ ិកា ការម្ិ នបានចត្់ តាាំងអនកម្រគប់ ម្រគងគដម្រម្គងដែើ ម្បីតាម្ដ្ឋនការងារសាំណង់
ការម្ិនបានកត្់ម្រតាម្រទពយសម្បត្តិរែាច្បូលកនុងបញ្ាីស្តរដពើភណឌ។

ការម្រគប់ ម្រគងម្រទពយសម្បត្តិរែា

គឺរហូត្ម្កែល់បច្បចុបបនន

ដទាុះបី ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និង

ហិរញ្ញ វត្ថុ ធា្ប់បានដច្បញម្របកាស និងស្តរាច្បរដណនាាំដម្រកើនរ ាំលឹកជាញឹកញាប់ោ៉ាងណាក៏ ដដ្ឋយ
ក៏ ម្រកសួង-ស្តថប័ ន និងស្តលារាជធានី-ដខត្តម្ួយច្បាំនួនដៅដត្ម្គនភាពយឺត្ោ៉ា វ និងខកខានកនុង
ការដធវើបញ្ាីស្តរដពើភណឌម្រទពយសម្បត្តិរែា និងប័ ណណសម្គាល់កម្មសិទិដធ លើម្រទពយសម្បត្តិ។

ើ
១. លសចរតីល្តម្
១.១.

រេណៈទូលៅ

ច្បាប់ សី តពី សវនកម្ម ននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុ ជា

ត្ម្រម្ូ វ ឱ្យអាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ ម្គន

ភារកិ ច្បច អនុ វត្តម្ុខងារសវនកម្មនផទដម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាល ដធវើសវនកម្មដលើកិច្បចបញ្ាីកាគណដនយយ
គណនី ម្របព័ នម្រធ គប់ ម្រគង ការម្រត្ួត្ពិនិត្យកិ ច្បចម្របត្ិ បត្តិការ និ ងកម្មវ ិធីរបស់បណា
ត ម្រកសួង ស្តថប័ន

ភានក់ ងារ អាជាាធរ ធនាោរជាត្ិ ស្តថប័នហិរញ្ញ វត្ថុរែា និ ងស្តថប័នហិរញ្ញ វត្ថុច្បម្រម្ុុះឯកជនសហម្រោស
ស្តធារណៈ ម្រគឹ ុះស្តថនស្តធារណៈ រែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាលម្ូ លដ្ឋាន អន ក ដៅ៉ា កា រ អន ក ផា ត្់
ផា ង់ ទាំ និ ញ និ ង ដសវាកម្ម ច្បាំ ដពាុះរាជរដ្ឋា ភិ បា លតាម្កិ ច្បច ស នា
ដែលរាជរដ្ឋាភិ បាលបានផតល់ជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុបដនថម្ដលើទុនផ្លទល់
ដលើកដលងពនធអាករម្រគប់ម្របដភទ

និ ង បណា
ត អងាការដផសងៗដទៀត្

និងឥណទាន

រួម្ម្គនទាាំងការ

ម្រពម្ទាាំងសម្បទានដផសងៗដទៀត្ដៅអងាការដែលម្ិ នរកម្របាក់

ច្បាំ ដណញ និ ងសហម្រោសវ ិនិ ដោគឯកជន។

3

ដម្រៅពី ការងារខាងដលើ ដនុះ អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ ម្គនភារកិ ច្បច ដធវើសវនកម្មបញ្
ា ក់ ដលើ

ិ ទូ ដៅរបស់ រ ែា ស ម្រម្គប់ កា រម្រគប់ ម្រគងម្របចាំ ឆ្នាំ នី ម្ួ យ ៗ
ដសច្បកតី ម្រពាងច្បាប់ សី តពី កា រទូ ទា ត្់ ថ វ កា

និ ងដធវើរបាយការណ៍សវនកម្មជូនដៅរែាសភា ម្រពឹទស
ធ ភាដដ្ឋយផ្លទល់ និ ងដផាើជូនដៅរាជរដ្ឋាភិបាល
ដែើម្បីម្រជាបជាព័ ត្៌ម្គន ម្រពម្ទាាំងផសពវផាយនូវលទធផលសវនកម្មដែលចាំបាច្ប់។
១.២. ការអនុវតត និងដែនរំណត់សវនរម្ម

ចប់ តាាំងពី អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ បានែាំ ដណើរការការងារដៅច្បុ ង ឆ្នាំ ២០០១ រហូ ត្ម្ក

ែល់ ឆ្នាំ២០១៤

អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ បានអនុ វ ត្តភារកិ ច្បចដធវើសវនកម្មដៅតាម្បណា
ត ម្រកសួ ង-

ស្តថប័ នរែាបាលរាជធានី -ដខត្ត រែាបាលម្ូ លដ្ឋាន សហម្រោសស្តធារណៈ គដម្រម្គង និ ងសម្បទាន

វ ិនិ ដោគដផសងៗ ជាពិ ដសសគឺ ការដធវើសវនកម្មបញ្
ា ក់ដលើដសច្បកតីម្រពាងច្បាប់សីព
ត ីការទូ ទាត្់ថវ ិកា
ទូ ដៅរបស់រែាសម្រម្គប់ ការម្រគប់ម្រគងឆ្នាំនីម្ួយៗ។ សម្រម្គប់ការ ិយបរ ិដច្បេទ២០១៤ អាជាាធរសវន
កម្មជាត្ិ បានដធវើសវនកម្ម និ ងដរៀបច្បាំ របាយការណ៍សរុបច្បាំ នួន៤៣ ដែលខ្ឹម្ស្តរសាំខាន់ ៗម្ួ យ
ច្បាំ នួនកនុងរបាយការណ៍ទាាំងដនាុះម្រត្ូវបានែកស្សង់ម្កបងាាញកនុងច្បាំ ណុច្បទី៣
សម្រម្គប់ ផសពវផាយជាស្តធារណៈដនុះ។

ននរបាយការណ៍

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិដធវើសវនកម្មដដ្ឋយអនុដលាម្តាម្សដង់ដ្ឋរសវនកម្មស្តធារណៈនន

ម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា ដែលត្ម្រម្ូវឱ្យម្គនការដរៀបច្បាំ ដផនការ និងអនុវត្តការងារសវនកម្មដដ្ឋយ
ដផអកដលើម្ូលដ្ឋានននការម្រត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នម្្ដលើម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យនផទកុង
ន

ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វត្ថុ

ស្តធារណៈ ការអនុ ដលាម្តាម្បទបបញ្ញ ត្ិ ត និ ងកិ ច្បចម្របត្ិ បត្តិការការងាររបស់ ម្រកសួង-ស្តថប័ ន

អងាភាពពាក់ព័ននា
ធ នា ម្រពម្ទាាំងការដធវើដត្សដដលើឯកស្តរដផសងៗ ដែើម្បីទទួ លបានភសដតាងសវនកម្ម
ុ
សម្ស្សបសម្រម្គប់ ដធវើដសច្បកតីសននិដ្ឋាន និ ងផដល់អនុស្តសន៍ដកលម្អែល់អងាភាពរងសវនកម្មទាាំង
ដនាុះ ។

១.៣. លោ

បំណងននការ្សរវ្ាយ

ការផសពវផាយរបាយការណ៍សវនកម្មជាស្តធារណៈ ម្គនដោលបាំ ណងច្បូ លរួម្ច្បាំ ដណក

ជាម្ួ យស្តថប័ននី ត្ិបបញ្ញត្ិ ដ

និ ងនីត្ិម្របត្ិបត្ដិ

ដែើម្បីពម្រងឹងការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វត្ថុស្តធារណៈ

ពម្រងឹ ងម្របព័ នម្រធ គប់ ម្រគងនផទកុង
ន និ ងកិច្បម្រច បត្ិបត្ិកា
ត រការងាររបស់ម្រកសួង-ស្តថប័ន រែាបាលរាជធានីដខត្ត រែាបាលម្ូ លដ្ឋាន និងអងាភាពពាក់ ព័នធនានា តាម្រយៈការច្បងអុលបងាាញនូ វច្បាំ ណុច្បខវុះខាត្

កនុងការអនុ វត្ដកន្ងម្ក និ ងផតល់អនុ ស្តសន៍ដកលម្អដលើច្បាំណុច្បខវុះខាត្ទាាំងដនាុះ សាំដៅដធវើឱ្យ
ការម្រគប់ ម្រគងកាន់ ដត្ម្របដសើរដទបើង។

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិម្ិនទទួ លខុ សម្រត្ូវអាំ ពីផលប៉ា ុះពាល់ណាម្ួ យច្បាំ ដពាុះម្រកសួង-ស្តថប័ន

រែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាលម្ូ លដ្ឋាន ម្រកុម្ហុន-សហម្រោស ឬបុគាលពាក់ព័នធនានា កនុង
ក រ ណី ដែ លម្គ ន ត្ ត្ី យជ ន ទាាំ ង ឡា យ ណា យក ខ្ឹ ម្ ស្តរ កនុ ង រ បា យ កា រ ណ៍ ផសពវ ផា យ
ជាស្តធារណៈដនុះដៅដធវើការបកស្ស្តយ ឬដម្របើ ម្របាស់ខុសដោលដៅ។

២. ការព្រប់ព្រងថវិកា
២.១. ម្ូ

ដ្ឋានរតិយត
ុ នត នការអនុវតតថវិកា

កិ ច្បែ
ច ាំ ដណើរការននថវ ិកាឆ្នាំ២០១៤ដនុះ ម្រត្ូវបានម្របម្រពឹត្ដដៅដដ្ឋយដផអកដលើម្ូលដ្ឋានច្បាប់

និ ងលិខិត្បទដ្ឋានគត្ិ យុត្ម្
ដ ួ យច្បាំនួន ដែលម្គនជាអាទិ៍ ៖
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 ច្បាប់ សីព
ដ ីម្របព័នធហិរញ្ញ វត្ថុស្តធារណៈ

ម្របកាសឱ្យដម្របើ ដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្ ដលខនស/

រកម្/០៥០៨/០១៦ ច្បុ ុះនថៃទី១៣ ដខឧសភា ឆ្នាំ២០០៨

ច្បាប់ សីព
ត ី ហិរញ្ញ វត្ថុសម្រម្គប់ ការម្រគប់ម្រគងឆ្នាំ២០១៥ ម្របកាសឱ្យដម្របើ ដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្



ដលខនស/រកម្/ ១២១៤/០២៦ ច្បុ ុះនថៃទី១៨ ដខធនូ ឆ្នាំ២០១៤ ជាំ ពូកទី ៤ និ យ័ត្ភាវូបនី យកម្មនន
កិ ច្បម្រច បត្ិ បត្តិការច្បាំ ណាយថវ ិកាបដនថម្សម្រម្គប់ ការម្រគប់ម្រគងឆ្នាំ២០១៤។

ច្បាប់ សីព
ត ី ហិរញ្ញ វត្ថុសម្រម្គប់ ការម្រគប់ម្រគងឆ្នាំ២០១៤ ម្របកាសឱ្យដម្របើ ដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្



ដលខនស/រកម្/ ១១១៣/០១៥ ច្បុ ុះនថៃទី២៨ ដខ វ ិច្បេិកា ឆ្នាំ២០១៣
 ច្បាប់ សីព
ដ ីរបបហិរញ្ញ វត្ថុ

និ ងការម្រគប់ ម្រគងម្រទពយសម្បត្ដិរបស់រែាបាលថ្ននក់ ដម្រកាម្ជាត្ិ

ម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្ដលខ នស/រកម្/០៦១១/០១១ ច្បុ ុះនថៃទី១៧ ដខម្ិថុនា ឆ្នាំ២០១១
 ច្បាប់ សីព
ដ ី ការម្រគប់ ម្រគងរែាបាល

ុាំ-សងាកត្់

ម្របកាសឱ្យដម្របើ ដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្

ជស/រកម្/០៣០១/១៥ ច្បុ ុះនថៃទី១៩ ដខម្ី នា ឆ្នាំ២០០១
 អនុម្រកឹត្យដលខ៨២

គណដនយយស្តធារណៈ

ដលខ

អនម្រក.បក ច្បុ ុះនថៃទី១៦ ដខវ ិច្បេិកា ឆ្នាំ១៩៩៥ សដីពីបទបញ្
ា ទូដៅនន

 អនុម្រកឹត្យដលខ៤៨៨

អនម្រក.បក ច្បុ ុះនថៃទី១៦ ដខត្ុលា ឆ្នាំ២០១៣ សដីពីការដរៀបច្បាំ និ ង

ការម្របម្រពឹត្តដៅននម្រកសួងដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញវត្ថុ។
២.២. រិចចព្បតិបតដិការថវិកា

កិ ច្បម្រច បត្ិ បត្ដិការថវ ិកាឆ្នាំ២០១៤

ម្រត្ូវបានដរៀបច្បាំដ

អនុវត្ដច្បាំណូល-ច្បាំណាយតាម្រយៈរត្នាោរជាត្ិ

ើងដដ្ឋយដផអកតាម្លទធផលននការ

និ ងលទធផលននការអនុវត្ដគដម្រម្គងវ ិនិ ដោគ

ស្តធារណៈដដ្ឋយហិរញ្ញបបទានដម្រៅម្របដទសដែលអនុវត្ដដម្រៅរត្នាោរជាត្ិ ែូ ច្ប ម្គនបងាាញកនុង
តារាងខាងដម្រកាម្ ៖

ក/ កិច្បម្រច បត្ិបត្តិការថវ ិកាថ្ននក់ជាត្ិ

បរ ិោយ

អនុវត្ត

២០១៤

ឯកតា : លានដរៀល

២០១៣

ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

អនុវត្ដ

ភាគរយ

1

2

3

4 = (3/2)

I. សរុបច្បាំណូល

១៣ ៣៦០ ៥៣៤,០

១៣ ៦៦៥ ៦២៧,០

-ច្បាំណូលច្បរនដ

៨ ៧០៥ ៦០៥,៧

៩ ៧១២ ៦២៧,០

១០ ៨២៩ ៦៩៦,៦

១១១.៥%

៦៨ ១៦៩,៧

២៣៣ ០០០,០

១៨៣ ៩៩៦,១

៧៩,០%

២៨០ ៦៧៤,៧

២៦០ ០០០,០

១៦ ៧៦៨,២

៦,៤%

៤ ៣០៦ ០៨៣,៩

៣ ៤៦០ ០០០,០

៤ ២៤០ ៤៧៩,៩

១២២,៦%

១៣ ០៩០ ៣៨៣,៣

១៣ ៥៩៥ ៦២៧,០

១៤ ០៦៧ ៩៣២,០

១០៣,៥%

-ច្បាំណាយច្បរនដ

៧ ២៨២ ២៥១,០

៨ ២៦៨ ៧០៣,០

៨ ២០៤ ៤៤១,៧

៩៩,២%

-ច្បាំណាយម្ូលធន

១ ៥០២ ០៤៨,៤

១ ៨៦៦ ៩២៤,០

១ ៦២៣ ០១០,៤

៨៦,៩

៤ ៣០៦ ០៨៣,៩

៣ ៤៦០ ០០០,០

៤ ២៤០ ៤៧៩,៩

១២២,៦%

-ច្បាំណូលម្ូលធនកនុងម្របដទស
-ម្ូលនិធិម្រទម្រទង់ថវ ិកា

-ច្បាំណូលម្ូលធនដដ្ឋយហិរញ្ញបបទានដម្រៅម្របដទស
II. សរុបច្បាំណាយ

-ច្បាំណាយម្ូលធនដដ្ឋយហិរញ្ញ បបទានដម្រៅម្របដទស

5

១៥ ២៧០ ៩៤០,៨

១១១,៧%

ខ-កិច្បម្រច បត្ិបត្ដិការថវ ិការថ្ននក់ដម្រកាម្ជាត្ិ
ខ១/កិច្បម្រច បត្ិបត្តិការថវ ិការបស់រែាបាលរាជធានី ដខត្ត
ឯកតា : លានដរៀល

បរ ិោយ

អនុវត្ត

២០១៤

២០១៣

ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

អនុវត្ដ

ភាគរយ

1

2

3

4 = (3/2)

I. សរុបច្បាំណូល

៧២០ ៣៥៦,៦

៦៥៦ ៤៩០,០៥

៨១១ ៦៥៩,១៥

១២៣,៦%

-ច្បាំណូលច្បរនដ

៥២៥ ០៩៩,០

៥៧០ ៥៦៨,០០

៦២៦ ៣២៨,១០

១០៩,៨%

៥០១ ១៩៦,៩

៥៤៣ ៨៦០,០០

៥៩៣ ០១៥,០៨

១០៩,០%

២៣ ៩០២,១

២៦ ៧០៨,០០

៣៣ ៣១៣,០២

១២៤,៧%

១៩៥ ២៥៧,៦

៨៥ ៩២២,០៥

១៨៥ ៣៣១,០៥

២១៥,៧%

II. សរុបច្បាំណាយ

៥៩៩ ០៥៧,៦

៦៥៦ ៤៩០,០៥

៧១៦ ៩០៣,០៨

១០៩,២%

-ច្បាំណាយច្បរនដ

៤៥៦ ៩៩៨,៧

៥២០ ៣៩៧,០០

៥៨៣ ០៨៩,៤៣

១១២,០%

-ច្បាំណាយម្ូលធន

១២៨ ៧៩១,៣

១២០ ៤៤១,០០

១១៨ ១៦១,៦០

៩៨,១%

១៣ ២៦៧,៦

១៥ ៦៥២,០៥

១៥ ៦៥២,០៥

១០០,០%

ច្បាំណូលស្តរដពើពនធ
ច្បាំណូលម្ិនដម្នស្តរដពើពនធ
-ឧបត្ថម្ភពីថវ ិកាថ្ននក់ជាត្ិ

-ច្បាំណាយសងាកត្់ច្បាំណុុះរាជធានី

ខ២/កិច្បម្រច បត្ិបត្តិការថវ ិការបស់រែាបាលម្រកុង ស្សុក
ឯកតា : លានដរៀល

អនុវត្ត

បរ ិោយ

២០១៣

២០១៤
ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

អនុវត្ដ

ភាគរយ

2

3

4 = (3/2)

I. សរុបច្បាំណូល

៧៥ ៦៩២,៨

៨៧ ៨០៣,៤៤

៨៩ ៧១១,៧៣

១០២,២%

-ច្បាំណូលច្បរនដ

១ ៤៤២,៣

១ ២៥៤,២៨

៣ ៧២៣,៩៩

២៩៦,៩%

១ ៤៤២,៣

១ ២៥៤,២៨

៣ ៧២៣,៩៩

២៩៦,៩%

៧៤ ២៥០,៥

៨៦ ៥៤៩,១៦

៨៥ ៩៨៧,៧៤

៩៩,៤%

II. សរុបច្បាំណាយ

៧២ ១៧០,៣

៨៧ ៨០៣,៤៤

៨៥ ២៨៥,៧៣

៩៧,១%

-ច្បាំណាយច្បរនដ

៥៦ ៣៥៦,៣

៦៩ ០៤៤,២៨

៦៦ ៥២៦,៦៥

៩៦,៤%

១៥ ៨១៤,០

១៨ ៧៥៩,១៦

១៨ ៧៥៩,០៨

១០០,០%

ច្បាំណូលម្ិនដម្នស្តរដពើពនធ

-ច្បាំណូលឧបត្ថម្ភពីថវ ិកាថ្ននក់ជាត្ិ

-ច្បាំណាយសងាកត្់ច្បាំណុុះម្រកុង

៣.

ទធ្

សវនរម្ម

៣.១. ការព្រប់ព្រងថវិកាថាារ់ជាតិ
ដោងតាម្លទធផលននការច្បុុះដធវើសវនកម្ម បានបងាាញឱ្យដ

ើញថ្ន ការម្រគប់ ម្រគងហិរញ្ញ វត្ថុ

ស្តធារណៈម្គនភាពលអម្របដសើរ សដម្រម្ច្បបានដលើសពីការដម្រោងទុកកនុងច្បាប់ សី ព
ត ី ហិរ ញ្ញ វ ត្ថុសម្រម្គប់
ការម្រគប់ ម្រគងឆ្នាំ២០១៤។

បញ្
ា ម្ួ យច្បាំ នួនដែលគួរដធវើឱ្យម្របដសើរដ

ែូ ច្បខាងដម្រកាម្៖

6

ើងដថម្ដទៀត្

ែូ ច្បបានបងាាញ

៣.១.១.ការដដ្ឋុះស្ស្តយបណឹ ត ងត្វា៉ា
ម្របកាសដលខ៩២៩ សហវ ច្បុ ុះនថៃទី០៣ ដខត្ុ លា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច
និ ងហិរញ្ញ វត្ថុសតីពីការដរៀបច្បាំ និ ងការម្របម្រពឹ ត្ដត ៅនននាយកដ្ឋានច្បាប់ វ ិវាទ និ ងសថិត្ិ ននអគា
នាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ ម្រត្ង់ ម្គម្រតា ៦ បានដច្បងថ្ន “ការ ិោល័យវ ិវាទម្គនត្ួ នាទី និងភារកិ ច្បច
ដរៀបច្បាំដោលនដោបាយ យុទធស្តស្រសត កម្មវ ិធី និងនីត្ិវ ិធី ដដ្ឋុះស្ស្តយការត្វា៉ា កស្តងដផនការ
ម្របចាំ ឆ្នាំសី ព
ត ី ការដដ្ឋុះស្ស្តយការត្វា៉ា ”។

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន

ដៅកនុ ងឆ្នាំ

ិ ទនននាយកដ្ឋានច្បាប់ វ វា
ិ ទ និ ង សថិត្ិ រ បស់ អ គា នាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ
២០១៤ ការ ោ
ិ ល័ យវ វា
ម្គនការយឺ ត្ ោ៉ា វកនុ ងការដដ្ឋុះស្ស្តយបណឹ ត ងត្វា៉ា ។

ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ

គួ រ

ដណនាាំអគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរអនុវត្ដឱ្យបានម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវតាម្ម្របកាសដលខ៩២៩ សហវ ច្បុ ុះនថៃ
ទី ០៣ ដខត្ុ លា ឆ្នាំ២០០៨ ខាងដលើ ជាពិ ដសស ម្រត្ូវចត្់ វ ិធានការដដ្ឋុះស្ស្តយបណឹ ត ងត្វា៉ា ឱ្យ
បានទាន់ ដពលដវលា ដែើ ម្បីបដងកើនច្បាំ ណូលពនធ។
ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុសូម្ឯកភាពតាម្អនុស្តសន៍ របស់អាជាាធរសវនកម្ម

ជាត្ិ។ ដៅកនុងយុទធស្តស្រសតដកៀរគរច្បាំណូល (Revenue Mobilization Strategy) រយៈដពលម្ធយម្
ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨

របស់អគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរក៏ បានបញ្ូច លនូ វច្បាំ ណុច្បដនុះផងដែរ

ដែើ ម្បី

ជាំ រញ
ុ ឱ្យការម្របម្ូ លបាំ ណុលពនធ និងដដ្ឋុះស្ស្តយបណឹ ត ងត្វា៉ា ម្គនម្របសិទធភាព។
៣.១.២. ភាពយឺត្ោ៉ា វកនងការជម្រម្ុះដផទ
រច្បាំណូល
ុ

អនុម្រកឹត្យដលខ៨២ អនម្រក.បក ច្បុ ុះនថៃទី១៦ ដខវ ិច្បេិកា ឆ្នាំ១៩៩៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

សតីពីបទបញ្
ា ទូដៅននគណដនយយស្តធារណៈ ម្រត្ង់ ម្គម្រតា១០៦ បានដច្បងថ្ន “ ច្បាំ ណូលម្រត្ូវ
ិ ននឆ្នាំ ដែលកនុ ងអាំ
បានគិ ត្ ច្បូ លកនុ ងថវ កា
គណដនយយករស្តធារណៈ ”។

ុ ងដនាុះ ច្បាំ ណូលទាាំ ង ដនុះម្រត្ូ វ បានម្របម្ូ លដដ្ឋយ

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន គិ ត្ម្រត្ឹ ម្នថៃទី៣១

ដខធនូ ឆ្នាំ២០១៤ អងាភាពពនធម្ួយច្បាំនួនម្គនការយឺត្ោ៉ា វកនុងការជម្រម្ុះដផទរច្បាំណូលច្បូ លថវ ិកា
ឱ្យបានទាន់ដពលដវលាដែលម្គនច្បាំនួន ១២៧ ៣៦០លានដរៀល។

ិ ពុាំ ទាន់ សម្ស្សបតាម្ភាពជាក់ ដសដង
ការអនុ វ ត្ត ដបបដនុះអាច្បនាាំ ឲ្យច្បាំ ណូលថវ កា
និ ងម្ិ នឆ្ុុះបញ្
ច ង
ាំ តាម្ឆ្នាំថវ ិកា។
ម្របត្ិ បត្តិដធវើការជម្រម្ុះដផទរ

ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និ ងហិរញ្ញវត្ថុ

គួរដណនាាំែល់អងាភាព

និ ងបង់ច្បាំណូលដែលម្របម្ូ លបានច្បូ លថវ ិការែាឱ្យបានទាន់ដពល

ដវលាតាម្ឆ្នាំថវ ិកា ដែើម្បីឱ្យស្សបតាម្ខ្ឹម្ស្តរននលិខិត្បទដ្ឋានខាងដលើ។
ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និងហិរញ្ញ វត្ថុសូម្ឯកភាពតាម្អនុស្តសន៍ របស់អាជាាធរសវនកម្ម

ជាត្ិ ។ ប៉ាុ ដនតសូម្បញ្
ា ក់ថ្ន អគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរម្គនបញ្
ា ម្របឈម្កនុងការដផទរច្បាំ ណូល
ម្ួ យច្បាំ នួ ន

ជាពិ ដសសដលើម្របដភទពនធដែលម្រត្ូវបានបិ ទបញ្ចប់ដៅនថៃទី៣១ដខធនូ

(ពនធដលើ

ម្ដធាបាយែឹ កជញ្ូា ន និងោនជាំនិុះម្រគប់ម្របដភទ) និងអាណត្តិលទធកម្មស្តធារណៈ រ ីឯ
ច្បាំ ដពាុះម្របដភទពនធធម្មតាម្ិនម្គនការយឺត្ោ៉ា វដនាុះដទ។
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៣.១.៣.ភាពយឺត្ោ៉ា វកនងការដធវ
ើសវនកម្មម្រកុម្ហន
ុ សហម្រោសម្ួយច្បាំនួន
ុ

ម្របកាសដលខ១៦៥ សហវ.ម្របក ច្បុ ុះនថៃទី ០ ១ ដខម្ី នា ឆ្នាំ ២ ០១៣ របស់ ម្រកសួ ង

ដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ សដីពីការដកសម្រម្ួលការដរៀបច្បាំ និ ងការម្របម្រពឹ ត្តដៅនននាយកដ្ឋាន

សវនកម្មសហម្រោសននអគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ ម្គម្រតា១ ម្រត្ង់ ច្បាំណុច្ប ឆ បានដច្បងថ្ន “ ពិ និត្យ
ដ

ើងវ ិញនូ វរាល់កម្មវ ិធី សវនកម្ម ការងារសវនកម្ម លទធផលសវនកម្ម ដែើម្បីធានាគុ ណភាព
ើងវ ិញ

និ ងភាពម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវននការកាំណត្់ ពនធដ

វាយត្នម្្លទធផលការងាររបស់សវនករ”។
ឆ្នាំ២០១៤

ស្សបតាម្ដោលនដោបាយសវនកម្ម
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន

និង
កនុង

នាយកដ្ឋានសវនកម្មសហម្រោសបានដ្ឋក់ កម្មវ ិធី សវនកម្មដលើសហម្រោសច្បាំ នួន

១ ៩៧៨ ប៉ាុ ដនតបានអនុ វត្តការងារសវនកម្មទទួ លបានលទធផលច្បាំនួនដត្៩៨២ សហម្រោស
ប៉ាុ ដណាណុះ គិត្ជាសម្គម្គម្រត្ដសមើនឹង៤៩.៦៥% ននកម្មវ ិធី សវនកម្មម្របចាំឆ្នាំ (ម្ិនរួម្បញ្ូច ល
លទធផលសវនកម្មននកម្មវ ិធី សវនកម្មឆ្នាំម្ុនៗដទ)។

ភាពយឺ ត្ ោ៉ា វកនុ ងការដធវើ ស វនកម្ម ស ហម្រោស

អាច្បបណា
ត លឲ្យម្គនបាំ ណុ ល

កកសទុះដដ្ឋយសហម្រោសបាត្់ ខួន។
្
ម្រកសួងដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ គួ រជាំ រញ
ុ អគានាយកដ្ឋាន
ពនធដ្ឋរអនុ វត្តការងារសវនកម្មឱ្យបានសម្ស្សបតាម្កម្មវ ិធី សវនកម្ម ដែើម្បីធានាម្របសិទធភាព។

ជាការដឆ្ើយត្ប ម្រកសួងដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុបានឯកភាពតាម្អនុ ស្តសន៍របស់

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ។ ប៉ាុ ដនតការយឺត្ោ៉ា វគឺ បណា
ត លម្កពី ការផតល់ឯកស្តររបស់សហម្រោស
ម្ួ យច្បាំនួនដែលម្រត្ូវដធវើសវនកម្ម

ម្គនការយឺត្ោ៉ា វ

សិទិ ធកុងការសដម្រម្ច្បរាល់
ន
កិច្បចការរបស់សហម្រោស
ម្គនការលាំបាកកនុងការទាំ នាក់ទាំនង

ជាពិ ដសសអនកម្រគប់ ម្រគងដែលម្គន

សថិត្ដៅដម្រៅម្របដទស

និងការសហការដៅម្គនកម្រម្ិ ត្

ដធវើ ឱ្យសវនករខវុះម្របភពឯកស្តរកនុងការផាាំុព័ត្៌ម្គន ដែើ ម្បីកាំណត្់ពនធដ

(ជនបរដទស)

កតាតទាាំងដនុះដហើយ

ើងវ ិញ ដែលដធវើឱ្យការ

ដធវើសវនកម្មម្គនការអូ សបនា្យដពលដវលា។

៣.១.៤.ការយកត្ួដលខសម្ត្ុលយសល់កងឆ្
ាំ ០១៤
ុន ន ាំ២០១៣ ម្កបដងវរច្បូលថវ ិកាឆ្ន២

ម្រកសួ ង ដសែា កិច្បច និ ង ហិ រញ្ញ វត្ថុបានដច្បញម្របកាសសតីពីការបិ ទបញ្ាីច្បាំណូលច្បាំណាយ

សម្រម្គប់ ការ ិយបរ ិដច្បេទ២០១៤ ដដ្ឋយបានបញ្
ា ក់ ថ្ន ឆ្នាំថវ ិកាម្រត្ូវចប់ ដផតើម្ពីនថៃទី០១ ដខម្ករា
ដហើយបញ្ចប់ដៅនថៃទី៣១ ដខធនូ និ ងច្បាំ ណូលថវ ិកាទាាំងអស់ ដទាុះបីសិត្
ថ កនុងម្របដភទច្បាំ ណូល
ណាក៏ ដដ្ឋយ អាណាប័កោមនសិទិ ធែកច្បាំ ណូលយកដៅច្បាំ ណាយ ឬម្ួ យពនារដពលបង់ ច្បូល
ថវ ិកាថ្ននក់ ជាត្ិ ដែើម្បីទុកដម្របើ ម្របាស់ជាផលម្របដោជន៍ ណាម្ួ យបានដទបើយ។ ែូ ច្បដនុះម្របាក់

ច្បាំ ណូលទាាំងអស់ម្រត្ូវដត្ម្របម្ូ ល បង់ ច្បូលថវ ិកាថ្ននក់ជាត្ិោ៉ាងយឺត្បាំ ផុត្ម្រត្ឹ ម្នថៃទី៣១ ដខធនូ
ឆ្នាំ២០១៤ ជាកាំ ហិត្។

អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ ពិ និ ត្យដ

ើ ញថ្ន

ដៅកនុ ងឆ្នាំ ២ ០១៤

អគានាយកដ្ឋានគយ

និ ងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានយកត្ួ ដលខសល់ពីឆ្នាំ២០១៣ ម្គនច្បាំនួន ៤៤ ៤៦៧ លានដរៀល ដលើ
គណនីដលខ ៧០២៧ (អាករដលើត្នម្្បដនថម្កសិកម្មទាំនិញនិ ងសម្គភរៈកសិកម្ម) និ ងគណនី

ដលខ ៧១០៧ (ពនធគយសម្រម្គប់ផលិត្វត្ថុធាត្ុដែើម្ឱ្សថ) ម្កបដងវរច្បូ លថវ ិកាឆ្នាំ២០១៤។
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ការយកត្ួដលខច្បាំ ណូលដៅសល់ម្កបញ្ូា លថវ ិកាឆ្នាំ២០១៤ដនុះ នាាំឱ្យច្បាំណូល ច្បាំ ណាយ
ថវ ិកាពុាំស្សបតាម្ភាពជាក់ដសដង

និងម្ិនបានឆ្ុុះបញ្
ច ាំងតាម្ឆ្នាំថវ ិកា។

ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និ ងហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុគួ រ ដណនាាំ អគានាយកដ្ឋានគយ និ ងរដ្ឋាករកម្ពុជាឱ្យដធវើការជម្រម្ុះដផទរ ត្ួ ដលខ
ដែលម្របម្ូ លបានច្បូ លថវ ិការែាឱ្យបានទាន់ ដពលដវលាតាម្ឆ្នាំថវ ិកា។
ម្រកសួ ង ដសែា កិច្បច

និ ង ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ បានបាំ ភឺ ្ ថ្ន

ទាំ និញនិ ងសម្គភរៈកសិ កម្ម

ត្ួ ដលខច្បាំ ណូលអាករដលើ ត្ នម្្ បដនថ ម្

និ ងពនធ នាាំច្បូលដលើ វត្ថុធាត្ុ ដែើ ម្

សម្រម្គប់ ផ លិ ត្ឱ្សថច្បាំ នួន

៤៤ ៤៦៧ លានដរៀល ជាត្ួ ដលខសល់ពីច្បុងឆ្នាំ២០១៣។ ច្បាំ ណូលម្របដភទដនុះ រែាជាអនក
ទទួ លបនទុកកនុងការទូ ទាត្់ជាំនួសតាម្រយៈអាណត្តិដបើកម្របាក់ (ច្បាំ ណូលម្រពម្-ច្បាំណាយម្រពម្)

របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ កនុងឆ្នាំ២០១៣ អគានាយកដ្ឋានគយ និ ងរដ្ឋាករកម្ពុជា
បានដធវើសាំដណើដៅម្រកសួងដសែាកិច្បច
ដដ្ឋយម្រកសួងដសែាកិច្បច
ត្ួ ដលខដនុះដៅសល់

និ ងហិរញ្ញ វត្ថុជាបនតបនាទប់ដែើម្បីសុាំការទូ ទាត្់ ។

ប៉ាុ ដនត

និ ងហិរញ្ញវត្ថុពុាំ ម្គនឥណទានម្រគប់ ម្រោន់ សម្រម្គប់ ដធវើការទូ ទាត្់ដទើប

ដហើយម្រកសួងដសែាកិច្បច

និងហិរញ្ញ វត្ថុបានដច្បញអាណត្តិដបើ កម្របាក់

សម្រម្គប់ដធវើការទូ ទាត្់ ដៅដខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ដែលម្រត្ូវបានអគានាយកដ្ឋានគយ និ ងរដ្ឋាករ
កម្ពុជាដធវើសលាកប័ ម្រត្បដងវរត្ួ ដលខដនុះច្បូ លថវ ិការែាដៅនថៃទី២៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤។

៣.១.៥. កងវុះវ ិធានការច្បាំដពាុះម្រគឹុះស្តថនសិកាឯកជនដែលម្ិនបង់ម្របាក់កក់ត្ម្កលធា
់ នា
អបបបរម្គ និងម្ិនម្គនអាជាាប័ណណ
ដែើម្បីពម្រងឹ ងការម្រគប់ ម្រគងម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជនឱ្យម្គនគុ ណភាព និ ងម្របសិទភា
ធ ព
ម្រកសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងកី ឡា និ ងម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដច្បញលិខិត្ដលខ
២៩៥ អយក.ហវ ច្បុ ុះនថៃទី២៧ ដខម្ករា ឆ្នាំ២០១៤ សតីពីសាំដណើសុាំអនុ ញ្ញត្ដោលការណ៍
សតីពីការត្ម្កល់ម្របាក់ កក់អបបបរម្គដៅរត្នាោរជាត្ិ កុងដពលអនុ
ន
វត្តកិច្បចសនាសម្រម្គប់ការ

ផតល់អាជាាប័ ណណដបើកម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជនដៅម្រកសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងកីឡា ដដ្ឋយត្ម្រម្ូវ
ឱ្យអត្ិថិជនរូបវ ័នតបុគល
ា

ឬនីត្ិបុគាលចាំបាច្ប់ ម្រត្ូវត្ម្កល់ម្របាក់ កក់អបបបរម្គដៅរត្នាោរជា

ត្ិកុងដពលអនុ
ន
វត្តកិច្បចសនា សម្រម្គប់ផល
ត ់អាជាាប័ ណណដបើ កម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជន និ ងលិខិត្
ដលខ១៣៨៨ សហវ.អ ទច្ប ច្បុ ុះនថៃទី១៤ ដខម្ី នា ឆ្នាំ២០១៤ របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញវត្ថុ
សតីពីករណីដ្ឋក់ ម្របាក់ ត្ម្កល់ធានាអបបបរម្គដៅអគានាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ សម្រម្គប់ ផតល់
អាជាា ប័ ណណ ដបើ ក ម្រគឹ ុះ ស្តថ នសិ កាឯកជនដៅកនុ ងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា។
អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ សដងក ត្ ដ

ើ ញថ្ន ដៅកនុ ងឆ្នាំ ២ ០១៤ ម្គនម្រគឹ ុះស្តថនសិ កា

ឯកជនច្បាំ នួ ន ៧៤ ដែលបានដសនើសុាំអាជាាប័ ណណដបើ ក ម្រគឹ ុះស្តថនសិ កាឯកជនច្បាំ ដណុះទូ ដៅ
កនុងដនាុះម្គនម្រគឹុះស្តថនសិកាឯកជនច្បាំ ដណុះទូ ដៅច្បាំនួន៥៥

ដែលម្រត្ូវបានម្រកសួងម្របកាស

ទទួ លស្តាល់ និងម្គនម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជនច្បាំ ដណុះទូ ដៅច្បាំនួន១៩ដទៀត្ ដែលម្ិ នម្រត្ូវបាន
ម្រកសួងម្របកាសទទួ លស្តាល់។ ជាម្ួយោនដនាុះ ម្គនម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជនច្បាំដណុះទូ ដៅ
ច្បាំ នួន១០ប៉ាុ ដណាណុះ ដែលបានបង់ ម្របាក់ កក់ត្ម្កល់ធានាអបបបរម្គដៅរត្នាោរជាត្ិ និងម្គន
អាជាាប័ ណណទទួ លស្តាល់ពីម្រកសួង ច្បាំ ដណកឯម្រគឹុះស្តថនសិកាឯកជនច្បាំ នួន៦៤ដទៀត្ម្ិ នទាន់
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បានបង់ ម្របាក់ ក ក់ ត្ម្ក ល់អបបបរម្គដៅរត្នាោរជាត្ិ

និ ងម្ិ នទាន់ បានទទួ លអាជាាប័ ណណ

ទទួ លស្តាល់ពីម្រកសួង។ ម្រកសួងក៏ពុាំទាន់ ម្គនវ ិធានការច្បាំ ដពាុះម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជនច្បាំ ដណុះ
ទូ ដៅដែលម្ិ ន ទាន់ បានបង់ ម្របាក់ កក់ ត្ម្កល់ធានាអបបបរម្គដៅរត្នាោរជាត្ិ និ ងម្ិ នទាន់
បានទទួ លអាជាាប័ ណណពី ម្រកសួ ង

និ ង ម្រគឹ ុះស្តថនសិ កាឯកជនច្បាំ ដណុះទូ ដៅដែលម្ិ ន ទាន់

បានទទួ លស្តាល់ពីម្រកសួង ដហើយម្រគឹ ុះស្តថនទាាំងដនាុះដៅដត្ដធវើការដបើកបដម្រងៀន និងដរៀន
ដៅដ

ើយ។
ដដ្ឋយដហត្ុ ដនុះម្រកសួងអប់រ ាំ

យុវជន

និងកីឡា

គួរចត្់ វ ិធានការឱ្យបានម្ុឺងម្គ៉ា ត្់

ច្បាំ ដពាុះម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជនដែលម្ិ នទាន់បង់ម្របាក់កក់ ត្ម្កល់ធានាអបបបរម្គ និ ងម្ិ នទាន់
ម្គនអាជាាប័ ណណពីម្រកសួងឱ្យដធវើការបង់ម្របាក់កក់ត្ម្កល់ធានាអបបបម្គ ដៅរត្នាោរជាត្ិបាន
ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ការដណនាាំ ដែើ ម្បីធានាការម្រគប់ ម្រគងម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជនឪ្យម្គនម្របសិទធភាព
និ ងស្សបតាម្កម្មវ ិធីសិការបស់រែា។
ដឆ្ើយត្បច្បាំ ដពាុះការដលើកដ

ើ ងដនុះ ម្រកសួ ងអប់ រ ាំ យុ វជន និ ងកី ឡា បានបាំ ភឺ ្ថ្ន

ការងារម្រច្បកដច្បញច្បូ លដត្ម្ួយ ជាជាំ ហានែាំ បូងដែលដ្ឋក់ ឱ្យអនុ វត្តជាផ្ូវការកាលពី នថៃទី២៩

ដខម្ករា ឆ្នាំ២០១៤។ ច្បាំ ដពាុះម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជនដែលម្ិ នបានបង់ ម្របាក់ ត្ម្កល់ អបបបរម្គ
តាម្ដោលការណ៍កាំ ណត្់ ម្រកសួងម្ិ នម្របគល់អាជាាប័ណណជូនដែរ។ ដម្រកាយពី ដម្ើលដ

ើញនូ វ

ភាពយឺត្ោ៉ា វដនុះ ម្រកសួងក៏ បាននិងកាំ ពុងដរៀបច្បាំវ ិធានការម្ួ យច្បាំ នួនកនុងការអនុវត្តបទបញ្ញត្ិ ត
និ ងលិខិត្បទដ្ឋានកនុងការផតល់ដសវាស្តធារណៈរបស់ម្រកសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងកី ឡា ែូច្ប
ខាងដម្រកាម្ៈ
-

ដសច្បកតីជូនែាំ ណឹងសតីពីការដធវើ សុព លភាពដ

ិ
ើ ង វញ

ដបើ កម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជន។
-

កនុងការដសនើសុាំអាជាាប័ ណណ

ដសច្បកតីដណនាាំសីព
ត ី ការដ្ឋក់ ម្របាក់ត្ម្កល់អបបបរម្គរបស់ម្រគឹ ុះស្តថនសិកាឯកជន។

ដផអកតាម្ការបាំភឺ ដ្ នុះ អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ នឹងតាម្ដ្ឋនដម្ើ លនូ វវឌ្ឍនភាពបនតដទៀត្។

ិកាជាត្ិទាន់ដពលដវលា
៣.១.៦.ការម្ិនបានបង់ច្បាំណូលច្បូលកនងថវ
ុ
ិ រែា ឱ្យទាន់ ដពលដវលា
ដែើ ម្បី ម្របម្ូ លច្បាំ ណូលច្បូ លថវ កា

ម្រកសួ ង ដសែា កិ ច្បច

និ ង

ហិរញ្ញ វត្ថុបានដច្បញម្របកាស ដលខ១៣៩៥សហវ.ម្របក ច្បុ ុះនថៃទី១៧ ដខវ ិច្បេិកា ឆ្នាំ២០១៤

សតីពីការបិ ទបញ្ាីច្បាំណូលច្បាំណាយ និ ងការដធវើរបាយការណ៍បូ កសរុបអនុ វត្តច្បាំណូលច្បាំ ណាយ
ថវ ិកាថ្ននក់ ជាត្ិ កនុងដោលបាំ ណងជាំ រញ
ុ ឱ្យម្រកសួងដែលម្គនសម្ត្ថកិច្បក
ច ុងការម្របម្ូ
ន
លច្បាំ ណូល
ិ ជាត្ិ ដែលខ្ួនម្របម្ូ លបានោ៉ា ងយឺត្បាំ ផុត្ម្រត្ឹ ម្នថៃទី៣១
និ ងរួសរាន់ បង់ ច្បាំណូលច្បូ លថវកា
ដខធនូ ឆ្នាំ២០១៤ ជាកាំ ហិត្”។

តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើម្របត្ិ បត្តិការម្របម្ូ លច្បាំ ណូលអនុ គណនី ៧៣២៨ ដៅដខធនូ

ឆ្នាំ២០១៤ អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន ម្រកសួងសុខាភិ បាលបានម្របម្ូលច្បាំ ណូល

ច្បាំ នួន៤០៣ ៨៣៧ ៨០០ដរៀល ប៉ាុ ដនតម្រកសួងសុខាភិបាលបានបង់ ច្បាំណូលដែលម្របម្ូ លបាន
ខាងដលើច្បូលថវ ិការែាច្បាំនួន៣៧១ ៦០៤ ៤០០ដរៀល។
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ការបង់ច្បាំណូលច្បូ លថវ ិការែាយឺត្ោ៉ា វនឹ ងដធវើឱ្យការកត្់ ម្រតាត្ួដលខច្បាំណូលម្ិនបាន
ដពញដលញ។ អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សូម្ឱ្យម្រកសួងសុខាភិ បាលបង់ ច្បាំណូលទាាំងអស់ច្បូល
ថវ ិកាជាត្ិឱ្យបានទាន់ដពលដវលា។
ដឆ្ើយត្បដៅនឹ ងបញ្
ា ដនុះ ម្រកសួងសុខាភិ បាលបានបាំ ភឺ ថ្ន
្
កន្ងម្ករជាដទយយករ
ច្បាំ ណូលពុាំ ដម្នជាអនកម្របម្ូលច្បាំ ណូលដដ្ឋយខ្ួនឯងដទ គឺបណា
ត អងាភាពជាអនកម្របម្ូ ល និង

យកដៅបង់ ច្បូលថវ ិការែាដដ្ឋយខ្ួនឯង។ ច្បាំ ណុច្បដនុះ ម្រកសួងសុខាភិ បាលនឹ ងបដងកើត្ភានក់ងារ
ច្បាំ ណូ លតាម្អងា ភា ពបដនថ ម្ ដទៀត្ដោងតាម្ម្របកាសរួ ម្

និ ង ស្តរាច្បរដណនាាំ ពី ម្រកសួ ង

ដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ។

៣.១.៧.ម្រកុម្ហន
ុ ច្បូលរួម្ដែញនថ្ស្តងសង់ភាាប់ម្របដភទវ ិញ្ញបនបម្រត្ច្បុុះបញ្ាស្ត
ី ងសង់
ម្ិនសម្ស្សប
ម្រកសួងដសែាកិច្បច
ម្របដភទ

និងហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្គនដោលការណ៍ដណនាាំសីព
ត ី ការដបងដច្បកតាម្

និ ងការច្បុ ុះបញ្ាីរបស់អក
ន ទទួ លការដៅតាម្សម្ត្ថភាពបដច្បចកដទស

និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្រពម្ទាាំងតាម្កាំ ណត្់ម្រតាម្របវត្តិការងារ និងបានដបងដច្បកសម្ត្ថភាពននការដែញនថ្ដៅតាម្

ត្នម្្ននកិច្បចសនា ដែលម្គនែូច្បជា៖ ទី ១ ម្របដភទអនកទទួ លការត្ូ ច្ប ត្នម្្កិច្បចសនាម្ិន
ដលើសពី ១២៥លានដរៀល ទី ២ ម្របដភទអនកទទួ លការម្ធយម្ ត្នម្្កិច្បចសនាដលើសពី ១២៥
លានដរៀល ែល់ ៥០០លានដរៀល និងទី ៣ ម្របដភទអនកទទួ លការធាំ ត្នម្្កិច្បស
ច នាដលើស
ពី ៥០០លានដរៀល។ អគានាយកដ្ឋានលទធកម្មស្តធារណៈម្គនភារកិច្បច កនុងការពិ និត្យវាយ
ត្នម្្ដលើសាំដណើសុាំត្ដម្្ើងម្របដភទ និងបដនថម្ច្បាំ ណាត្់ ថ្ននក់របស់អក
ន ដែញនថ្ អនកផាត្់ផាង់ និ ង
អនកទទួ លការ។
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិពិនិត្យដ

ើញថ្ន កនុងឆ្នាំ២០១៤ ម្គនម្រកុម្ហុនច្បូ លដែញនថ្

គដម្រម្គងស្តងសង់ម្ួយច្បាំ នួនដែលម្គនទឹកម្របាក់កិច្បចសនាលទធកម្មដលើសពី ៥០០ លានដរៀល
ិ ញ បនបម្រត្ច្បុ ុះបញ្ាីអនកទទួ លការស្តងសង់ ម្របដភទត្ូ ច្ប
ប៉ាុ ដនតភាាប់ នូវ វញ្

និ ង ម្របដភទម្ធយម្

ិ ញ បនបម្រត្ពុាំ ម្រត្ឹ ម្ ម្រត្ូ វ តាម្កម្រម្ិ ត្ សម្ត្ថ ភាព នាាំ ឱ្យការដែញនថ្
ប៉ាុ ដណាណុះ។ ការភាាប់ នូ វ វញ្
ម្របកួ ត្ ម្របដជងជាស្តធារណៈម្ិ ន ទាន់ ម្គនលកខ ណៈសម្ស្សប
ម្រកសួ ងដសែា កិច្បច

និ ង ម្របសិ ទធភាពការងារ។

និ ងហិ រ ញ្ញ វត្ថុគួ រ ដណនាាំ អគានាយកដ្ឋានលទធក ម្មស្តធារណៈអនុ វ ត្តឱ្យ

បានម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវតាម្ដោលការណ៍។

ជាការដឆ្ើ យត្ប ម្រកសួ ង ដសែា កិ ច្បច និ ង ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុបានទទួ លយកនូ វ អនុ ស្តសន៍

របស់អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ដលើច្បាំណុច្បសដីពីម្រកុម្ហុនច្បូ លរួម្ដែញនថ្ស្តងសង់ភាាប់ វ ិញ្ញ

បនប័ ម្រត្ច្បុ ុះបញ្ាីស្តងសង់ម្ិនសម្ស្សប ដម្រពាុះថ្នដោលការណ៍ដណនាាំដលខ០២ លស្ត ច្បុ ុះ
នថៃទី១៤ ដខវ ិច្បេិកា ឆ្នាំ១៩៩៥ សដីពីការដបងដច្បកតាម្ម្របដភទ និ ងការច្បុ ុះបញ្ាីរបស់អនកទទួ ល
ការ ម្រត្ូវបានអនុ វត្ត២០ឆ្នាំម្កដហើយ ដហើយដែលម្រត្ូវដធវើបច្បចុបបននភាពឱ្យសម្ស្សបដៅនឹ ង
ស្តថនភាពដសែាកិច្បរច បស់ម្របដទសកម្ពុជា។
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៣.១.៨. ការដម្របើម្របាស់ថវ ិកាខុសម្គត្ិកាថវ ិកា

ដែើម្បីកត្់ ម្រតាច្បាំ ណាយថវ ិការែាឱ្យបានម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ

ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និងហិរញ្ញវត្ថុ

បានដច្បញម្របកាសដលខ ៥៤៨ សហវ.ម្របក ច្បុ ុះនថៃទី២៧ ដខធនូ ឆ្នាំ២០០៧ សតីពីការដ្ឋក់ ឱ្យ
អនុ វត្តច្បាំណាត្់ ថ្ននក់ ដសែាកិច្បចននម្គត្ិ ការបស់ រ ែា បាលថ្ននក់ ជាត្ិ

និ ង រែា បាលថ្ននក់ ដម្រកាម្

ិ
ជាត្ិ ដែើ ម្បី ដណនាាំ ម្រកសួ ង ស្តថប័ ន ដម្របើ ម្របាស់ ថ វកា
ក៏ ែូច្បជាការកត្់ ម្រតាត្ួ ដលខច្បាំ ណាយ
ឱ្យបានសម្ស្សបដៅតាម្ច្បាំ ណា ត្់ ថ្ននក់ ដសែា កិច្បច ែូ ច្បជាជាំ ពូ ក ៦១
បញ្
ា ក់ អាំ ពី ការកត្់ ម្រតារាល់ ការច្បាំ ណា យដលើ ការដថទាាំ
លាបថ្ននាំ ការដរៀបច្បាំ បណា
ត ញដ

(គណនី ៦១៥)

និ ង ជួ សជុ ល

បាន

ែូ ច្បជាដលើ ការងារ

ិ
ើ ងវញ
ដែលបណា
ត លម្កពី ការជួ សជុ លអោរ និ ងការ

ជួ សជុ លរបងអោរ...។ រឯ
ី ជាំ ពូក ២១ (គណនី ២១៣) បានបញ្
ា ក់ អាំពីការកត្់ ម្រតារាល់ ការ
ច្បាំ ណាយដលើ ការស្តងសង់ អោររែាបាលសម្រម្គប់ បដម្រម្ើ ការងាររាជរដ្ឋាភិ បាល។

ិ ទូ ដៅរបស់ ម្រកសួ ង
តាម្ការដធវើ សវនកម្ម ដលើ រ បាយការណ៍ សដម្រម្ច្បទូ ទាត្់ ថ វ កា

សុខាភិ បាលឆ្នាំ២០១៤ និ ង អាណត្តិ ដបើ ក ម្របាក់ និ ង ឯកស្តរលទធ ក ម្ម អាជាា ធរសវនកម្ម
ជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន ម្រកសួងសុខាភិ បាលបានដធវើការស្តង់ សង់ អោរវុះកាត្់ ច្បាំនួនម្ួ យ និ ង

ិ ច្បាំ ណាយច្បរនត ជាំពូក ៦១ គណនី ៦ ១៥
ដរៀបច្បាំបណា
ត ញអុ កសុីដសន ដដ្ឋយដម្របើ ម្របាស់ ថ វកា

ដែលម្គនទឹ ក ម្របាក់ ច្បាំ នួ ន ២ ៩០៧ ៦៤២ ៧០០ ដរៀល ( ត្ួ ដលខទឹ ក ម្របាក់ កុ ន ងអណត្តិ

ដបើកម្របាក់ច្បាំនួន ៣ ៩៨៧ ៥០០ ០០០ដរៀល រួម្បញ្ូ ា លទាាំងការដរៀបច្បាំជញ្
ា ាំងកញ្ចក់

ខណឌការោ
ិ ល័ យ ដរាងដ្ឋក់ កង់ ម្៉ាូត្ូ និ ងដរៀបច្បាំ ស្តលម្របជុាំ ដៅទី សីកា
ត រម្រកសួងសុខាភិ បាល)
និ ងគណនី ៦១៥

(ការដរៀបច្បាំបណា
ត ញអុកសុីដសន) ម្គនទឹកម្របាក់ ច្បាំនួន ៣ ៤៥៧ ៨០០

០០០ ដរៀល ( ត្ួ ដលខទឹ ក ម្របាក់ កុ នងអណត្តិដបើ កម្របាក់ ច្បាំនួន ៥ ២២០ ០០០ ០០០ដរៀល រួម្

បញ្ូ ា លទាាំ ង ការជួ សជុ លដកលម្អអ ោរ) ជាំ នួសឱ្យជាំ ពូក ២១ គណនី ២១៣ ។

ការដម្របើម្របាស់ថវ ិការែា និងការកត្់ ម្រតាច្បាំ ណាយថវ ិការែាម្ិនម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ច្បាំណាត្់

ថ្ននក់ ដសែាកិច្បច ដធវើឱ្យព័ត្៌ម្គនហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលបងាាញកនុងរបាយការណ៍ច្បាំណាយថវ ិការបស់
រែាម្ិនបងាាញម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវតាម្ការពិ ត្។ អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សូម្ឱ្យម្រកសួងសុខាភិ បាលដម្របើ
ម្របាស់

ិ ឱ្យបានម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូ វតាម្ម្គត្ិ កាថវកា
ិ
និ ងកត្់ ម្រតាត្ួ ដលខច្បាំ ណាយថវកា

ដែើ ម្បី ផតល់

ព័ ត្៌ម្គនម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវែល់អនកដម្របើ ម្របាស់របាយការណ៍។
ដឆ្ើយត្បនឹ ងបញ្
ា ខាងដលើ ម្រកសួងសុខាភិ បាលបានបាំ ភឺ ថ្ន
្
ករណីដនុះដដ្ឋយស្តរ
ម្គនត្ម្រម្ូវការបនាទន់ សម្រម្គប់ អភិ វឌ្ឍន៍ ដៅដខត្តត្បូង

ាំុម ដហើយម្រកសួងក៏ បានពិភាកាជាម្ួ យ

ម្រកសួងដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ និងបានសដម្រម្ច្បដម្របើម្របាស់ថវ ិកាច្បរនតជាំនួសថវ ិកាវ ិនិ ដោគ។
ច្បាំ ដណកឯការដរៀបច្បាំ បណា
ត ញអុ កសុីដសនដៅអោរអនកជម្ៃឺម្រកី ម្រកម្នទីរដពទយកាល់ដម្៉ាត្
ដ

ើងដៅច្បុ ងឆ្នាំ

តាម្ការដសនើសុាំពីនាយកម្នទីរដពទយ

ដ

ើងននច្បាំនួនអនកជម្ៃឺដែលម្កសម្រម្គកពាបាល

ពី ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុដែរ។

12

គឺ ដធវើ

ដែើម្បីដឆ្ើយត្បដៅនឹងត្ម្រម្ូវការដកើន

ដហើយម្រកសួងក៏ទទួ លបានការអនុញ្ញត្

៣.១.៩.ការច្បាំណាយថវ ិការជាដទយយបុដរម្របទានដដ្ឋយោមនការអនុញ្ញត្ពីអាណាប័ក

ដែើម្បីធានាឱ្យម្គនត្ម្គ្ភាព និងការទទួ លខុសម្រត្ូវកនុងការច្បាំ ណាយថវ ិការែាដៅតាម្

ម្រកសួង និងស្តថប័ន ម្រកសួងដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុបានដច្បញស្តរាច្បរ សតីពីការច្បាំណាយតាម្
ិ ី រជា ដទយយបុ ដរម្របទាន
នី ត្ិវធ

ដែលជាដោលការណ៍ត្ម្រម្ូវឱ្យរជាដទយយបុ ដរម្របទានម្ុ ននឹ ង

ច្បាំ ណាយម្រត្ូវដសនើសុាំដោលការណ៍ដៅអាណាប័ ក

ឬអនកដែលម្រត្ូវបានដផទរសិទិ ធ

ដហើយការ

ច្បាំ ណាយដនាុះម្រត្ូវម្គនសកខីបម្រត្បញ្
ា ក់ ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។

តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើឯកស្តរច្បាំ ណាយថវ ិកាតាម្នី ត្ិវ ិធី រជាដទយយបុ ដរម្របទាន

ដៅម្រកសួងសុខាភិ បាល អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ
តាម្រូបភាពរជាដទយយបុ ដរម្របទានទាាំងអស់

ើញថ្ន រាល់ម្របត្ិបត្តិការច្បាំណាយ

ដែលម្គនទឹកម្របាក់ សរុបច្បាំនួន

៦៩១ ដរៀល ម្ិ នម្គនការអនុ ញ្ញត្ពី អាណាប័ក ឬអនកដែលម្រត្ូវបានដផទរសិទិដធ

៥៨២

៦៩៣

ើយ។

ម្របការដនុះ នាាំឱ្យប៉ា ុះពាល់ែល់ែាំដណើរការននការអនុ វត្តនីត្ិវ ិធី រជាដទយយបុ ដរម្របទាន។
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សូម្ឱ្យម្រកសួងសុ ខាភិ បាលអនុ វត្តឱ្យបានម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវតាម្

ដោលការណ៍ដែលបានកាំ ណត្់ ។
ដឆ្ើយត្បនឹ ងបញ្
ា ខាងដលើ ម្រកសួងសុខាភិ បាលបានទទួ លយកអនុ ស្តសន៍ របស់
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ និងបានដរៀបច្បាំ ដធវើការដកលម្អ។
៣.១.១០.ការម្ិនបានដបងដច្បកភារកិច្បរច វាងអោាធិការដ្ឋាន និងសវនកម្មនផទកុង
ន

ការដធវើសវនកម្មនផទកុងម្គនបាំ
ន
ណងជួ យម្រកសួង ស្តថប័នបាំដពញការទទួ លខុ សម្រត្ូវ

របស់ខួនឱ្យម្គនម្របសិ
្
ទធភាព។ ត្ួ នាទី របស់សវនកម្មនផទកុង
ន
គឺ ម្រត្ូវវាយត្នម្្ដដ្ឋយឯករាជយ
នូ វ ភាពសម្ស្សប ម្រគប់ ម្រោន់ ននម្របព័ នធម្រត្ួត្ពិ និត្យនផទកុនង និ ង ផត ល់ការធានាដលើ ភាពម្រគប់

ម្រោន់ ននម្របព័ នធម្រត្ួត្ពិ និត្យ។ ដែើ ម្បីអ នុ វ ត្ត ភារកិ ច្បច និ ងការទទួ លខុ សម្រត្ូវ សវនករនផទកុ នង
ម្រត្ូវម្គនសិ ទិ ធដពញដលញ ដសរីភាពម្រគប់ ម្រោន់ និ ងោមនការរារាាំង ការហាម្ឃាត្់ ដលើ ការ

ច្បូ លម្រត្ួត្ពិ និត្យនូ វ ម្រគប់ សកម្មភាព រាល់បញ្ាីកត្់ ម្រតា រាល់ម្រទពយសម្បត្តិ និ ងបុគាលិករបស់
អងា ភាព។ ជាងដនុះដទៀត្ ម្របធានម្រកសួ ង ស្តថប័ ននី ម្ួ យៗម្រត្ូ វ សម្រម្បសម្រម្ួល ដបងដច្បក
ភារកិ ច្បរច វាងអោាធិ ការដ្ឋាន ឬអធិ ការដ្ឋាន និ ងសវនកម្មនផទកុនងដនុះឲ្យបានសម្ស្សប។
តាម្ការដធវើ សវនកម្ម ដលើ រ បាយការណ៍ សវនកម្ម

និ ង របាយការណ៍អធិ ការកិ ច្បច

ម្រពម្ទាាំងការស្តកសួរដៅអងាភាពទាាំងពី រដនុះននម្រកសួងសុខាភិ បាល អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ
សដងកត្ដ

ើញថ្ន សវនកម្មនផទកុង
ន និងអោាធិ ការដ្ឋានបាំ ដពញការងារែូ ច្បោន និ ងម្ិ នម្គនការ

ដបងដច្បកភារកិច្បចឱ្យដ្ឋច្ប់ ពីោនដ

ើ យ។

ម្ា៉ា ងដទៀត្

នាយកដ្ឋានសវនកម្ម នផទ កុន ងម្ិ នម្រត្ូ វ

បានអនុ ញ្ញត្ឱ្យដធវើ សវនកម្មដៅទី សីកា
ត រម្រកសួងសុខាភិ បាលដទ។

ម្របកាដនុះ ដធវើឲ្យនាយកដ្ឋានសវនកម្មនផទកុងម្ិ
ន នម្គនឯករាជយភាពអាំ ពីកិច្បម្រច បត្ិបត្តិ

ការការងាររបស់ខួនឱ្យបានដពញដលញ។
្

13

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សូម្ឱ្យម្រកសួងសុខាភិ បាលដបងដច្បកភារកិច្បចឲ្យបានច្បាស់
លាស់ រ វាងអោា ធិ កា រដ្ឋា ន

និ ង សវនកម្ម នផទ កុន ង

ដែើ ម្បី ឱ្យនាយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកុង
ន

អនុវត្តការងាររបស់ខួនបានដពញដលញ
្
និងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។

ដឆ្ើយត្បនឹ ងបញ្
ា ខាងដលើ ម្រកសួងសុខាភិ បាលបានបាំ ភឺ ថ្ន
្
អោាធិ ការដ្ឋានអនុ វត្ត

តាម្អនុ ម្រកឹ ត្យដលខ៦៧ អនម្រក.បក ច្បុ ុះនថៃទី២២ ដខត្ុ លា ឆ្នាំ១៩៩៧ របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល
កម្ពុជា សតីពីការដរៀបច្បាំ និងការម្របម្រពឹត្តដៅរបស់ម្រកសួងសុខាភិ បាល។ សវនកម្មនផទកុងអនុ
ន
វត្ត

តាម្អនុ ម្រកឹ ត្យដលខ៤០ អនម្រក.បក ច្បុុះនថៃទី១៥ ដខកុ ម្ៈភ ឆ្នាំ២០០៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
សតីពី ការដរៀបច្បាំ និ ង ការម្របម្រពឹ ត្ត ដៅននសវនកម្ម នផទកុន ងតាម្បណា
ត ស្តថប័ ន ម្រកសួ ង និ ង
សហម្រោសស្តធារណៈ។

៣.១.១១.កងវុះខាត្ការម្របម្ូលផតាំក
ច ទធកម្មដ្ឋក់ជាកញ្ចប់លទធកម្ម
ុ ិច្បល

ដែើម្បីពម្រងឹ ងកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈម្របម្រពឹ ត្ដត ៅម្របកបដដ្ឋយត្ម្គ្ភាព សងាត្ិភាព

ការម្របកួត្ម្របដជង ភាពដត្ម្ួ យននការអនុ វត្តវ ិធី ស្តស្រសតលទធកម្ម ការធានាឱ្យបាននូ វភាពសនសាំ
សាំនច្ប និ ងម្របសិទធភាពកនុងែាំ ដណើរការអនុ វត្តវ ិធី ស្តស្រសតលទធកម្មដែលទាក់ទងដៅនឹ ងលទធកម្ម

ទាំ និញ សាំណង់ ដសវាកម្ម និ ងលទធកម្មទីម្របឹកាកនុងន័ យសាំដៅែល់ការម្របម្ូលផតាំុនូវម្របដភទ
លទធកម្មដែលម្គនលកខណៈែូ ច្បោន ស្សដែៀងោន ដែើ ម្បីដ្ឋក់ ជា

ូត្ិ៍លទធកម្ម ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និ ងហិរញ្ញវត្ថុ បានខិ ត្ខាំ ដច្បញនូ វស្តរាច្បរដណនាាំដលខ០០៦ សហវ ច្បុ ុះនថៃទី២២ ដខវ ិច្បេិកា
ឆ្នាំ២០០៧

សតីពីការដរៀបច្បាំ ដផនការលទធកម្មឆ្នាំ២០០៨

និ ងឆ្នាំបនតបនាទប់ម្រត្ង់ច្បាំណុច្បទីIII

បានដច្បងថ្ន“ម្រត្ូវម្របម្ូ លផតាំុត្ម្រម្ូវការដែលសថិត្កនុងម្របដភទែូ ច្បោន ដហើយម្គនលកខណៈបដច្បចក
ដទសែូ ច្បោនស្សដែៀងោន ឬបដម្រម្ើ ការដត្ម្ួ យបញ្ូច លកនុងម្រកុម្ដត្ម្ួ យដែលដៅថ្ន
ដែើម្បីដធវើកិច្បចលទធកម្មដត្ម្ួយដលើក។

ូត្ិ៍លទធកម្ម

ូត្ិ៍លទធកម្មម្ួយច្បាំ នួនដែលម្គនភាពម្របហាក់ម្របដហល

ឬស្សដែៀងោនម្រត្ូវបញ្ូច លោនជាម្រកុម្ធាំម្ួយដៅថ្ន កញ្ចប់ លទធកម្មសម្រម្គប់ដធវើកិច្បចលទធកម្មដត្
ម្ួ យដលើក “។

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន

ម្រកសួងអប់រ ាំ

យុវជន

និ ងកី ឡាពុាំទាន់

ដធវើការម្របម្ូ លផតាំុកិច្បល
ច ទធកម្ម ដែើ ម្បីដ្ឋក់ ជាកញ្ចប់ លទធកម្មនូវម្របដភទលទធកម្មដែលសថិត្ដៅកនុង
ម្របដភទែូ ច្បោន ឬស្សដែៀងោន ឬបដម្រម្ើការដត្ម្ួ យ ដែើ ម្បី ដធវើលទធកម្ម ដត្ម្ួ យដលើ ក។

ម្រកសួងគួ រអនុ វត្តតាម្ខ្ឹម្ស្តរននស្តរាច្បរដណនាាំខាងដលើឱ្យម្គនម្របសិទភា
ធ ពខពស់។
ដឆ្ើយត្បនឹ ងច្បាំ ណុច្បដនុះ ម្រកសួងបានបញ្
ា ក់ ថ្ន កាលដែលម្រកសួងម្ិ នបានដធវើការ
ម្របម្ូលផតាំុលទធ ក ម្ម ដ្ឋក់ ជាកញ្ចប់ លទធ ក ម្ម ដដ្ឋយស្តរអងា ភាពលទធ ក ម្ម បានដរៀបច្បាំ ឯ កស្តរ

ដែញនថ្ ជា លកខណៈអនតរជាត្ិ ដត្ម្ួ យ ដដ្ឋយរួម្បញ្ូច លលិខិត្ផតល់ឥណទានធានាច្បាំ ណាយ
ទាាំងពី ររួម្ោនឱ្យស្សបតាម្ដផនការលទធកម្ម ក៏ប៉ាុដនតដដ្ឋយម្គនការដណនាាំពីម្រកសួងដសែាកិច្បច

និ ងហិរញ្ញវត្ថុ (អគានាយកដ្ឋានលទធកម្មស្តធារណៈ) ត្ម្រម្ូវឱ្យអងាភាពលទធកម្មដធវើការបាំ ដបក
ឯកស្តរជាពី រឱ្យស្សបតាម្ដោលការណ៍ ឥណទានធានាច្បាំ ណា យដែលបានផត ល់ជូន ដបើ
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ដទាុះបី ជាបាំដបកឯកស្តរដែញនថ្ជាពីរ ក៏ ម្រកសួងអប់ រ ាំ យុវជន និ ងកី ឡា ម្ិនបានដគច្បដវស
ពី នីត្ិវ ិធី លទធកម្មដ

ើយដដ្ឋយរកាការដែញនថ្ម្របកួ ត្ម្របដជងជាលកខណៈអនតរជាត្ិ ែដែល។

ឯកស្តរដែញនថ្ទាាំងដនាុះក៏ បានឆ្ងការពិនិត្យ សដម្រម្ច្ប និ ងយល់ម្រពម្ពីម្រកសួងដសែាកិច្បច
និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ

ដដ្ឋយឈរដលើម្ូលដ្ឋានដោលការណ៍ធានាច្បាំ ណាយពី រដផសងោន

និ ងលកខ

ខណឌសម្ត្ថភាព(ហិរញ្ញវត្ថុ បដច្បចកដទស និ ងបទពិ ដស្តធន៍) របស់អនកច្បូ លរួម្ដែញនថ្ និង

ការផាត្់ផង
ា ់ សម្គភរៈ និ ងការជួ សជុ ល ដកលម្អសាំណង់ ដហើយដដ្ឋយការងារអនុ វត្តកិច្បចលទធ
កម្មម្ិនទទួ លបានដជាគជ័ យកនុងការដែញនថ្ ែូច្បដនុះម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ម្ិ នអាច្ប
ទម្គ្ក់ ដចលនូ វឥណទានដែលម្គនស្ស្តប់ ដនុះ
ដផសងៗដៅកនុងពហុកីឡាដ្ឋានជាត្ិ អូឡាាំពិកវ ិញ

គឺ ប ដងវ រដៅការងារជួ សជុ លដសសសល់

ដែើ ម្បីឱ្យម្គនដស្តភ័ ណឌភាពស្សបដៅតាម្

ិស័យកី ឡាកាន់ ដត្ម្គនការរ ីក
កាំ ដណទម្រម្ង់ របស់ម្របម្ុខរាជរដ្ឋាភិ បាលកនុងការដលើកសទយវ
ួ
ច្បដម្រម្ើ នឆ្ប់ រហ័ស និ ងទាក់ទាញយុវជនឱ្យច្បូ លរួម្។
៣.១.១២.ការពុាំទាន់បានកត្់ម្រតាច្បាំណូលដផសងៗ

ច្បាប់ សីព
ត ីម្របព័នធហិរញ្ញ វត្ថុស្តធារណៈ

ដែលម្របកាសឱ្យដម្របើ ដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្

ដលខនស/រកម្/០៥០៨/០១៦ ច្បុុះនថៃទី១៣ ដខឧសភា ឆ្នាំ២០០៨ ម្រត្ង់ ម្គម្រតា ១៩ បាន
ដច្បងថ្ន " ច្បាំ ណូលម្រត្ូវកត្់ ម្រតាច្បូ លទាាំងស្សុង ដហើយម្ិ នម្រត្ូវយកដៅកាត្់ កងដដ្ឋយម្រត្ង់
ជាម្ួ យច្បាំណាយដ

ើយ..."។

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន

កនុងឆ្នាំ២០១៤

ម្រគឹ ុះស្តថនស្តធារណៈ

ម្ួ យច្បាំ នួនបានម្របម្ូ លច្បាំ ណូលម្ួ យច្បាំ នួ ន ដដ្ឋយពុាំ ទាន់ បានកត្់ ម្រតាច្បូ លកនុ ងរបាយការណ៍
ច្បាំ ណូល និ ង ច្បាំ ណាយ ែូ ច្បបងាាញខាងដម្រកាម្ ៖

- ច្បាំណូលពីអាហារដ្ឋាន ច្បាំនួន១ ០០០ ០០០ ដរៀល

- ច្បាំណូលពីដសវាដផាើកង់ ម្៉ាូត្ូ ច្បាំនួន២ ០០០ ០០០ ដរៀល
កតាតដនុះ

អាច្បនាាំឱ្យរបាយការណ៍ច្បាំ ណូលម្ិ នឆ្ុុះបញ្
ច ាំងពីស្តថនភាពជាក់ដសតង។

ម្រគឹ ុះស្តថន ស្តធារណៈម្ួ យច្បាំ នួន ម្រត្ូវកត្់ម្រតាម្រគប់ច្បាំណូលទាាំងអស់ឱ្យស្សបតាម្បទបបញ្ញ ត្ិ ត
ននច្បាប់ សីព
ត ីម្របព័ នធហិរញ្ញ វត្ថុស្តធារណៈ។
ជាការដឆ្ើយត្ប

ម្រគឹ ុះស្តថនស្តធារណៈម្ួ យច្បាំ នួនបានឯកភាពដលើរបាយការណ៍សវនកម្ម

ដហើយបាន

និ ង

កាំ ពុងអនុ វត្តឱ្យបានដពញដលញនូ វការកត្់ ម្រតាច្បាំ ណូល និ ងច្បាំ ណាយដនុះ ដែើ ម្បីឱ្យស្សបតាម្
បទបបញ្ញត្ិ នត នច្បាប់ សី តពី ម្របព័ នធ ហិរ ញ្ញ វ ត្ថុ ស្តធារណៈ។

៣.១.១៣.ការអនុវត្តកិច្បល
ច ទធកម្មពុាំម្គនកនងដផនការលទធ
កម្មម្របចាំឆ្នាំ
ុ

ស្តរាច្បរដណនាាំដលខ០០៦ សហវ ច្បុ ុះនថៃទី២២ ដខវ ិច្បេិកា ឆ្នាំ២០០៧ សតីពីការ

ដរៀបច្បាំ ដផនការលទធកម្មឆ្នាំ២០០៨ និ ងឆ្នាំបនតបនាទប់ បានបញ្
ា ក់ ថ្ន “ស្តថប័នអនុ វត្តលទធកម្ម
ចាំបាច្ប់ ម្រត្ូវដរៀបច្បាំ ដផនការលទធកម្មម្របចាំឆ្នាំរបស់ខួនរាល់
្
គដម្រម្គងច្បាំ ណាយដែលម្រត្ូវអនុវត្ត
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ិ ី ស្ត ស្រសត នី ត្ិ វ ធ
ិ ី ល ទធ ក ម្ម ម្រត្ូ វ កត្់ ម្រតាទាាំ ង អស់ តា ម្លាំ ដ្ឋ ប់ លាំ ដដ្ឋយបញ្ូច លកនុ ង
តាម្វ ធ
ដផនការលទធកម្ម។
កិ ច្បចលទធកម្ម ដ

ករណីម្ិ នបានកត្់ម្រតាកនុងដផនការលទធកម្មម្ិនម្រត្ូវបានអនុ ញ្ញត្ឲ្យដធវើ

ើ យ ដហើ យស្តម្ី ស្តថប័ នអនុ វត្តលទធកម្មម្រត្ូវទទួ ល ខុ សម្រត្ូវរាល់ សកម្មភាព
ើ ង ជាយថ្នដហត្ុ”។

អសកម្ម ដែលនឹ ង ដកើ ត្ ដ

តាម្ការច្បុ ុះដធវើ សវនកម្ម ដៅម្រកសួ ង អភិ វ ឌ្ឍន៍ ជ នបទ

សម្រម្គប់ ការ យ
ិ បរ ដិ ច្បេ ទ

២០១៤ ម្រកសួ ងបានដលើកដផនការលទធកម្ម និ ងដផនការលទធកម្មដកត្ម្រម្ូវឆ្នាំ២០១៤ ម្គន
ច្បាំ នួន២៨គដម្រម្គង

កនុងដនាុះម្គនលទធកម្មទាំនិញច្បាំនួន១០

ដសវាកម្មច្បាំនួន២

និ ងលទធកម្ម

សាំណង់ច្បាំនួន១៦គដម្រម្គង ប៉ាុ ដនតតាម្របាយការណ៍សតី ពី ការអនុ វ ត្ត កិ ច្បច លទធ ក ម្មស្តធារណៈ
ម្របចាំ ឆ្នាំ ២០១៤របស់ ម្រកសួ ង អភិ វ ឌ្ឍន៍ ជ នបទ

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន

ការអនុវត្តកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈសម្រម្គប់ ឆ្នាំ២០១៤ ម្គនរហូត្ែល់ ១៨០គដម្រម្គង ដែល
ដលើ សពី ដផនការលទធក ម្ម ដកត្ម្រម្ូ វច្បាំ នួន ១៥២គដម្រម្គង
កិ ច្បចលទធកម្មតាម្វ ិធីស្តស្រសតលទធកម្មដដ្ឋយដ
ករណីដនុះ

ដហើ យគដម្រម្គងទាាំ ង ដនុះអនុ វ ត្ត

ក។

នាាំឲ្យការដធវើកិច្បចលទធកម្មម្ិនស្សបតាម្ដផនការម្របចាំឆ្នាំ

ច្បាំ ណាយថវ ិកាម្គនភាពម្ិនច្បាស់លាស់។

និ ងការ

អាស្ស័យដហត្ុ ដនុះ ម្រកសួងអភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទ គួ រអនុវត្តកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈ
ឲ្យស្សបតាម្ខ្ឹម្ស្តរននស្តរាច្បរដណនាាំខាងដលើ។
ម្រកសួងអភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទសូម្ឯកភាពដលើច្បាំណុច្បរកដ

ើញខាងដលើ

ដដ្ឋយសូម្

ដធវើការបាំភឺ ថ្ន
្ ដម្រកាយទទួលបានអនុ ស្តសន៍របស់អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ម្រកសួងបានដធវើការ
ដកសម្រម្ួល

ដដ្ឋយបានដ្ឋក់ បញ្ូច លគដម្រម្គងដៅកនុងដផនការលទធកម្មម្របចាំឆ្នាំរច្ប
ួ រាល់ដហើយ

(គដម្រម្គងស្តងសង់អណូត ង និងបងាន់) សម្រម្គប់ការអនុវត្តដផនការឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំបនត
បនាទប់ដទៀត្។

៣.១.១៤.ភាពយឺត្ោ៉ា វកនងការផា
ផា
ុ
ូ ងត្ួដលខច្បាំណូល ច្បាំណាយថវ ិកា

ម្របកាសដណនាាំដលខ ១៣៩៥ សហវ.ម្របក ច្បុ ុះនថៃទី ១៧ ដខវ ិច្បេិកា ឆ្នាំ២០១៤

សតីពីការបិ ទបញ្ាីច្បាំណូល

ច្បាំ ណាយ

និ ងការដធវើរ បាយការណ៍បូ ក សរុប អនុ វត្តច្បាំ ណូល

ច្បាំ ណាយថវ ិកាថ្ននក់ ជាត្ិ ឆ្ន២
ាំ ០១៤ ម្រត្ង់ ច្បាំ ណុច្បទី ២ ការដធវើ រ បាយការណ៍បូ ក សរុប អនុ វ ត្ត

ច្បាំ ណូលច្បាំ ណាយថវ ិកាថ្ននក់ ជាត្ិ ឆ្នាំ២០១៤ បានបញ្
ា ក់ ថ្ន “ ច្បាំ ដពាុះម្រកសួងស្តថប័ ន រែាបាល
កណា
ត លម្រត្ូវផាូផាងត្ួ ដលខច្បាំ ណូល

ច្បាំ ណាយថវ ិការបស់ខួនជាម្ួ
្
យអគានាយកដ្ឋានរត្នា

ិ របស់ ម្ នទី រ ជាំ នាញនានាដម្រកាម្ឱ្វាទ
ោរជាត្ិ ដដ្ឋយម្គនបញ្ូច លច្បាំ ណូល ច្បាំ ណា យថវ កា

ដៅតាម្រាជធានី ដខត្ត រួច្បដផាើម្កម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុ (អគានាយកដ្ឋានរត្នាោរ

ជាត្ិ នាយកដ្ឋានច្បាំ ណូល ច្បាំ ណាយថវ ិកា និងអគានាយកដ្ឋានថវ ិកានី យកម្ម) ឱ្យបានម្ុ ននថៃ
ទី ៣១ ដខម្ករា ឆ្នាំ២០១៥ជាកាំ ហិត្”។
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តាម្ការច្បុុះដធវើសវនកម្ម ដៅម្រកសួ ងអភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទ

សម្រម្គប់ ការិយបរ ដិ ច្បេទ

២០១៤ អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ថ្ន រហូត្ម្កែល់ដខឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ ដៅពុាំ ទាន់ បានបញ្ចប់ ការផាូផាងត្ួដលខច្បាំ ណូល ច្បាំ ណាយថវ ិកាជាម្ួ យនឹ ងអគានាយក
ដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ ដៅដ

ើយ។

ករណីដនុះ

ិ ឆ្នាំប នាទប់ ម្គនភាពម្ិ ន ច្បាស់ លាស់ ។
អាច្បនាាំ ឲ្យការដម្រោងថវ កា

ម្រកសួងអភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទគួ រអនុវត្តការងារឲ្យស្សបតាម្ម្របកាសដណនាាំខាងដលើដនុះ។
ជាការដឆ្ើយត្ប
យឺត្ោ៉ា វបនតិច្បដម្ន

ម្រកសួងអភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទបានទទួលស្តាល់ថ្នពិ ត្ជាម្គនភាព

ប៉ាុ ដនតសូម្ដធវើការបាំភឺ ថ្ន
្

ជាទូ ដៅម្រកសួងអភិ វឌ្ឍន៍ជនបទដត្ងដត្ខិ ត្

ខាំ ដធវើ របាយការណ៍បូ កសរុបអនុ វត្តច្បាំណូលច្បាំ ណាយថវ ិកា

ដែើម្បីផូផា
ា ងត្ួដលខជាម្ួ យអគា

នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ និ ងដផាើដៅម្រកសួងដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ ឲ្យបានទាន់ដពលដវលា
ប៉ាុ ដនតដដ្ឋយដ

កឆ្នាំ២០១៤ដនុះ

ម្រកសួ ង ម្គនការយឺ ត្ ោ៉ា វកនុងការម្របម្ូ លឯកស្តរផាូ ផាង

ដដ្ឋយស្តរម្នទីរអភិ វ ឌ្ឍន៍ ជ នបទរាជធានី ដខត្ត ម្ួ យច្បាំ នួ ន ម្គនភាពយឺ ត្ ោ៉ា វកនុ ងការផាូរ

ផាងត្ួ ដលខជាម្ួ យរត្នាោរដខត្តដទើ បដធវើឲ្យម្រកសួងម្រត្ូវរង់ ចាំ និ ងម្គនភាពយឺត្ោ៉ា វដបបដនុះ។
ប៉ាុ ដនត ដទាុះជាោ៉ា ងណាកតី

ម្រកសួ ង បានដធវើ ការផាូ ផាង ត្ួ ដលខច្បាំ ណូល

ិ ឆ្នាំ
ច្បាំ ណា យថវ កា

២០១៤ ជាម្ួ យ អគា នា យកដ្ឋា នរត្នាោរជាត្ិ រួ ច្ប រាល់ ដហើយ។
៣.២.

ការព្រប់ព្រងថវិការែាបា

ថាារ់លព្កាម្ជាតិ

៣.២.១.ការច្បាំណាយម្ិនសម្ស្សបតាម្ច្បាំណាត្់ថ្ននក់ដសែាកិច្បនច នម្គត្ិកាថវ ិកា
ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និ ងហិរញ្ញ វត្ថុបានដច្បញម្របកាសសតីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តច្បាំណាត្់

ិ ដខត្ត - ម្រកុង និ ងខណឌ-ស្សុក ម្រត្ង់ ឧបសម្ព័នធ ២ ជាំ ពូក ២១
ថ្ននក់ ដសែាកិច្បចននម្គត្ិ កា ថវ កា
ិ
គណនី ២១៣ បានអនុ ញ្ញត្ឲ្យដខត្ត ក៏ ែូ ច្ប ជាបណា
ដ ម្នទី រ ជុាំ វ ញ
អនុ វ ត្តម្គត្ិ កាច្បាំ ណា យ

ិ របស់ ខួ្ នឱ្យបានសម្ស្សបតាម្ការកាំ ណត្់ របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុ កនុង
ថវ កា

ដនាុះ អនុគណនី២១៣១ សតីពីសាំណង់អោរ អនុ គណនី២១៣២ សតីពីការដរៀបច្បាំដកលម្អ
អោរ និងអនុគណនី ២១៣៨ សតីពីសាំណង់ ដផសងៗដទៀត្។ រ ីឯជាំពូក៦១ (៦១៥២) កត្់ ម្រតា
ការច្បាំ ណាយដលើការដថទាាំ ជួ សជុ លអោរ និងម្របាស្តទ។ តាម្ការដធវើដត្សតសវនកម្មដលើ
សាំណុាំឯកស្តរលទធកម្មដៅដខត្តច្បាំនួន ០៦ គឺ ដខត្តដកប កាំពត្ សទឹងដម្រត្ង រត្នគិ រ ី ឧត្ដរម្គន
ជ័ យ និងដខត្តម្ណឌលគិ រ ី ដ
បានអនុញ្ញត្ឱ្យស្តលាដខត្ត

ើញថ្ន អាណាបកសម្របទានសិទិ ធ និងអភិ បាលហិរញ្ញ វត្ថុដខត្ត
និ ងម្នទីរជុាំ វ ិញដខត្តម្ួយច្បាំ នួនយកថវ ិកាជាំ ពូក៦១

គណនី

៦១៥ អនុគណនី ៦១៥២ ម្កច្បាំ ណាយដលើការងារស្តងសង់អោរ របង ស្តពន ផ្ូវ ខុ សពី
ដោលការណ៍បានកាំ ណត្់។

ដដ្ឋយស្តរការច្បាំ ណាយម្ិ នសម្ស្សបតាម្ច្បាំ ណាត្់ថ្ននក់ ដសែាកិច្បចននម្គត្ិ កាថវ ិកា បាន
ដធវើឱ្យប៉ា ុះ ពាល់ ែ ល់ ដោលនដោបាយហិ រ ញ្ញ វត្ថុ និ ង ត្ួ ដលខននគណនី ច្បាំណាយកនុងរបាយ
ការណ៍ទូ ទាត្់ ថវ ិកាសម្រម្គប់ ការម្រគប់ម្រគងឆ្នាំ២០១៤ របស់ស្តលាដខត្ត និងម្នទីរម្ួ យច្បាំ នួន
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ឆ្ុុះបញ្
ច ាំងម្ិ នពិត្ម្របាកែ។ ដដ្ឋយដហត្ុ ដនុះ ស្តលាដខត្ត ម្នទីរដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វត្ថុ និ ង
អងាភាពអនុ វត្តគដម្រម្គងគួ រអនុវត្តតាម្ម្របកាសសតីពីការដ្ឋក់ ឱ្យអនុ វត្តច្បាំណាត្់ថ្ននក់ដសែាកិច្បច
ននម្គត្ិ កាថវ ិកាខាងដលើ។
ដឆ្ើយត្បនឹ ងការដលើកដ

ើងដនុះ ស្តលាដខត្តម្ួយច្បាំនួនបានឯកភាព និ ងម្ួ យច្បាំនួន

ដទៀត្ថ្ន អនុ វត្តតាម្ដផនការអភិវឌ្ឍន៍ និងច្បាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុម្របចាំឆ្នាំដលើការជួ សជុ លដកលម្អ
ផ្ូវដែលម្គនស្ស្តប់។

៣.២.២.ការម្ិនបានចត្់តាង
ាំ អនកម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គងដែើម្បីតាម្ដ្ឋនការងារសាំណង់
ម្របកាសដលខ ៣៨១ ម្របក.សហវ/២០១០ ច្បុ ុះនថៃទី១៥ ដខម្ិថុនា ឆ្នាំ២០១០ របស់
ម្រកសួងដសែាកិច្បច

និងហិរញ្ញ វត្ថុសតីពីការដ្ឋក់ ឱ្យដម្របើ ដសៀវដៅលទធកម្មសីព
ត ី ការអនុ វត្តវ ិធាន

និ ងបទបបញ្ញត្ិ ស
ត ីព
ត ី លទធកម្មស្តធារណៈ ម្រត្ង់ជាំពូកទី ២ ច្បាំ ណុច្ប ៣.១៤.៨ បានបញ្
ា ក់ ថ្ន

ជាទូ ដៅ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យកិ ច្បចសនាសាំណង់ម្គនការសមគស្ត
ម ញ ដដ្ឋយស្តរកតាតទាាំងឡាយ
ុ
ដែលម្ិនអាច្បែឹងបានម្ុនដពលចប់ ដផតើម្ការងារ។

ែូ ដច្បនុះ

ម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គងដែើ ម្បីដធវើការម្រគប់ ម្រគងទី តាាំងគដម្រម្គង

ត្ម្រម្ូវឱ្យម្គនការចត្់តាាំងអនក

និងម្រត្ួត្ពិនិត្យសកម្មភាពម្របចាំនថៃ

របស់ “អនកទទួ លការ”។ អនកម្រគប់ ម្រគងគដម្រម្គងអាច្បជាបុ គាលដៅកនុងអងាភាពលទធកម្ម ឬ

ជាទី ម្របឹ កាជាំ នាញ ឬជាបុគាលដែលម្គនជាំ នាញម្កពីស្តថប័ នអនុវត្តលទធកម្ម។ អនកម្រគប់ម្រគង
គដម្រម្គងម្រត្ូវដធវើរបាយការណ៍ជាម្របចាំអាំពីវឌ្ឍនភាព និងបញ្
ា ដែលដកើត្ម្គនដ

ើងកនុងដពល

អនុវត្តការងារ។ តាម្ការដធវើដត្សតសវនកម្មដលើសាំណុាំឯកស្តរលទធកម្មដៅដខត្តច្បាំនួន០៤ គឺ
ដខត្តដកប រត្នគិរ ី ឧត្ដរម្គនជ័ យ និ ងដខត្តម្ណឌលគិរ ី ដ

ើញថ្ន ការស្តងសង់សាំណង់អោរ

ផ្ូវ.. គឺ ម្ិន បានចត្់ តាាំងអនក ម្រគប់ ម្រគងគដម្រម្គងដែើ ម្បី តាម្ដ្ឋនការងារស្តងសង់ របស់ អនក
ទទួ លការ និងដធវើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពដ

ើយ។

ដដ្ឋយស្តរការពុាំ បានចត្់ តាាំង ឱ្យម្គនអន ក ម្រគប់ ម្រគងគដម្រម្គង

ដទើ ប ោមនរបាយ

ការណ៍វឌ្ឍនភាព ដែលដនុះជាដហត្ុ នាាំឱ្យការវាយត្នម្្រ បស់ គ ណៈកម្ម ការម្របគល់ ទ ទួ ល
សាំ ណង់ ពុាំ ម្គនម្ូ លដ្ឋានច្បាស់លាស់

ដហើយសាំណង់អាច្បខុ សប្ង់បដច្បចកដទស

និ ងម្គន

គុ ណភាពម្ិនសូវលអ។
អាស្ស័យដហត្ុ ដនុះ

ស្តលាដខត្តគួរដណនាាំអងាភាពលទធកម្ម

លទធក ម្ម ឱ្យម្គនការចត្់ តាាំង អនក ម្រគប់ ម្រគងគដម្រម្គង
ទទួ លការ និ ងរាល់បញ្
ា ដែលដកើត្ម្គនកនុងអាំ

និងអងាភាពអនុវត្ត

ដែើ ម្បីតាម្ដ្ឋនរាល់ ការងាររបស់ អនក

ងដពលអនុ
វត្តការងារ ម្រពម្ទាាំងរាយការណ៍
ុ

និ ងដធវើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពជូនថ្ននក់ែឹកនាាំជាម្របចាំ។
ដឆ្ើយត្បនឹ ងការដលើកដ
ជាលាយលកខ ណ៍អកសរដម្ន

ើងដនុះ ស្តលាដខត្តបានឯកភាពថ្ន ម្ិនបានចត្់តាាំង

ដត្បានម្របគល់ ការងារតាម្ដ្ឋនម្រត្ួ ត្ ពិ និ ត្យដនុះដៅម្គចស់

គដម្រម្គងតាម្ដ្ឋនដដ្ឋយផ្លទល់។
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៣.២.៣.ការម្ិនបានកត្់ម្រតាម្រទពយសម្បត្តិរែាច្បូលកនងបញ្
ា ស្ត
ី រដពើភណឌ
ុ

ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុបានដច្បញស្តរាច្បរដណនាាំដលខ ០០១ សហវ. ច្បុ ុះ

នថៃទី១០ ដខម្ករា ឆ្នាំ២០០៣

សតីពីការដកសម្រម្ួលដធវើបញ្ាីស្តរដពើ ភណឌម្រទពយសម្បត្តិរែា

ដដ្ឋយដណនាាំថ្ន បញ្ាីស្តរដពើភណឌរបស់ម្រកសួង-ស្តថប័ ន ដខត្ត-ម្រកុង ម្នទីរជាំ នាញ និ ងស្សុក-

ខណឌនានា ដែលបានដធវើបញ្ាីស្តរដពើភណឌរួច្បរាល់ដហើយ ម្រត្ូវដធវើការផាូផាងជាម្របចាំ ដដ្ឋយ

យកបញ្ាីស្តរដពើ ភណឌឆ្នាំកន្ងដៅដនុះដធវើជាម្ូ លដ្ឋាន និងម្រត្ូវម្គនកាំ ណត្់ ដហត្ុផូផា
ា ង។ កនុង
កាំ ណត្់ដហត្ុដនុះ

ម្រត្ូវបញ្
ា ក់ អាំពីម្រទពយសម្បត្តិដកើនដ

ម្ូ លដហត្ុឱ្បានច្បាស់លាស់ននការដកើនដ
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើង

ឬថយច្បុ ុះតាម្ឆ្នាំ

និ ងម្គន

ើង និងថយច្បុ ុះដនុះ។

ើញថ្ន ស្តលាដខត្តម្ួយច្បាំ នួនម្ិនបានកត្់ ម្រតាបញ្ូច ល

ម្រទពយសម្បត្តិរ ែា ដៅកនុងបញ្ាីស្តរដពើ ភណឌ

ដែលនាាំ ឱ្យបញ្ាីស្តរដពើ ភណឌម្រទពយសម្បត្តិរែា

ដែលបានដរៀបច្បាំ រច្ប
ួ ដនាុះឆ្ុុះបញ្
ច ាំងម្ិនម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវ

និងនាាំឱ្យម្រទពយសម្បត្តិដែលដៅដម្រៅបញ្ាី

អាច្បបាត្់បង់ ជាយថ្នដហត្ុ។ ែូច្បដនុះ ស្តលាដខត្តគួរជាំរញ
ុ អងាភាពកាន់ កាប់ម្រទពយសម្បត្តិរែា
និ ងគណៈកម្មការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសម្បត្តិរែារបស់ដខត្តឱ្យកត្់ ម្រតាបញ្ូច លម្រទពយសម្បត្តិដែល

ដៅដសសសល់ដម្រៅបញ្ាីទាាំងដនាុះដៅកនុងបញ្ាីស្តរដពើ ភណឌសម្បត្តិរែារបស់អងាភាពឱ្យបាន
ឆ្ប់ រហ័ស។

ដឆ្ើយត្បនឹ ងការដលើកដ

ើងដនុះ

ស្តលាដខត្តខ្ុះបានបាំភឺថ្ន
្

ស្តលាដខត្តបាន

បញ្ូច លម្រទពយសម្បត្តិរែាដៅកនុងបញ្ាីរច្ប
ួ រាល់ដហើយ និងស្តលាដខត្តខ្ុះដទៀត្ថ្ន នឹងជាំរញ
ុ

គណៈកម្មការម្រគប់ ម្រគងម្រទពយសម្បត្តិរែា របស់ស្តលាដខត្តឱ្យកត្់ម្រតាម្រទពយសម្បត្តិទាាំងដនាុះ
ច្បូ លកនុងបញ្ាីស្តរដពើ ភណឌសម្បត្តិរែានាដពលខាងម្ុខ។

៣.២.៤. ការម្របម្ូលច្បាំណូលពីការអនុញ្ញត្រែាបាលដៅម្គនកម្រម្ិត្

ស្តរាច្បរដណនាាំដលខ០០៤ សហវ ច្បុ ុះនថៃទី៣០ ដខធនូ ឆ្នាំ២០១០ សតីពីការអនុ វត្ត

ថវ ិការាជធានី ដខត្ត ឆ្នាំ២០១១ របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ង់ច្បាំណុច្ប ក.២ បាន
ដច្បងថ្ន

ច្បាំ ដពាុះច្បាំ ណូលម្ិ នដម្នស្តរដពើ ព នធ ដែលច្បាប់ បានអនុ ញ្ញត្ឱ្យម្របម្ូ លសម្រម្គប់

ថវ ិការាជធានី ដខត្ត រាជធានី ដខត្តម្រត្ូវយកច្បិ ត្តទុកដ្ឋក់ ស្ស្តវម្រជាវកាំ ណត្់ម្ុខសញ្ញច្បាំ ណូល
ដែលម្រត្ូវម្របម្ូ លបង់ ច្បូលរត្នាោរឱ្យអស់ ម្ិនម្រត្ូវទុ កច្បាំ ណូលខ្ុះដៅដដ្ឋយដ
ច្បាំ ណា យដដ្ឋយដ

កដម្រៅពី គ ដម្រម្គងច្បាំ ណា យម្របចាំ ឆ្នាំ ដ

ក សម្រម្គប់

ើ យ។

ច្បាំ ដពាុះច្បាំ ណូលម្ិ ន ដម្ន

បង់ច្បូលថវ ិការាជធានី ដខត្តដែរ ដជៀសវាងទុ កច្បាំ ណូលដនាុះដដ្ឋយដ

កសម្រម្គប់ ច្បាំណាយដដ្ឋយ

ស្តរដពើពនធែនទដទៀត្ ដែលរាជធានី ដខត្តបានម្របម្ូលដម្រៅពីការអនុ ញ្ញត្ដដ្ឋយច្បាប់ ក៏ ម្រត្ូវ
ដ

កោមនត្ម្គ្ភាព”។

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន កនុងឆ្នាំ២០១៤ ស្តលាដខត្តនម្រពដវងអនុ វត្ត

ការម្របម្ូ លច្បាំ ណូលដលើការអនុ ញ្ញត្រែាបាល បានដត្ម្ួ យម្ុ ខសញ្ញដត្ប៉ាុដណាណុះកនុងច្បាំ ដណាម្
ម្ុ ខសញ្ញទាាំងអស់ច្បាំនួន៦ ដែលម្គនទឹកម្របាក់ សរុបច្បាំ នួន ២ ៣៨០ ០០០ដរៀល។
ករណីដនុះ នាាំឱ្យបាត្់ បង់ ច្បាំណូលថវ ិកាដខត្ត។
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អាស្ស័យដហត្ុ ដនុះ ស្តលាដខត្ត គួ រជាំ រញ
ុ ឱ្យអងាភាពដម្រកាម្ឱ្វាទ ដធវើការម្របម្ូ ល
ច្បាំ ណូលម្រគប់ម្របដភទ
ភាពខពស់។

ម្រគប់ ម្ុខសញ្ញដែលសថិត្កនុងរងវង់សម្ត្ថកិច្បចរបស់ខួនឱ្យម្គនម្របសិ
្
ទធ

ស្តលាដខត្តបានទទួ លយកអនុ ស្តសន៍ របស់អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ដដ្ឋយដ
ិ ិ ដោគដខត្តម្ិនអាច្បែាំ ដណើរការបានដ
ការងាររបស់ អនុ គណ:កម្មការវន
ម្គនម្រកុម្ ហុ នណាម្ួ យម្កដធវើការទាំ នាក់ ទាំនងច្បុុះបញ្ាី

ើ យ ដម្រពាុះថ្នម្ិ ន

ិ ិ ដោគអវីដ
ដែើ ម្បីដធវើការវន

ភូ ម្ិស្តស្រសតដខត្ត។
៤.

ការរិនិតយលៅល

ើ យកនុង

វ
ើ ឌ្ឍនភារននការអនុវតតអនុសាសន៍សវនរម្ម

ដផអ ក តាម្លទធ ផ លននការដធវើ សវនកម្ម សម្រម្គប់ ការ យ
ិ បរ ដិ ច្បេ ទ ២០១៤
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិកត្់សម្គាល់ដ

ើញថ្ន

ដែលអាជាាធរសវនកម្មជាត្ិបានដលើកដ
ម្ូ លដ្ឋាន

ក

ច្បាំ ណុច្បខវុះខាត្

និ ង នាដពលកន្ ង ម្ក

និ ងអនុស្តសន៍ សវនកម្មម្ួយច្បាំ នួន

ើង ម្រត្ូវបានម្រកសួង ស្តថប័ន រែាបាលរាជធានី ដខត្ត រែាបាល

និ ងអងាភាពពាក់ ព័នធនានាខិត្ខាំ អនុ វត្តដកលម្អគួរឲ្យកត្់ សម្គាល់
ើយ ជាអាទិ៍ ៖

ច្បាំ ណុច្បម្ួ យច្បាំ នួនដទៀត្ដៅដត្បនតដកើត្ម្គនដៅដ

និងដកាត្សដសើរ

រ ីឯ

៤.១. ការកាន់កាប់កិច្បប
ច ញ្ាកា
ី គណដនយយរបស់អក
ន ជាប់ពនធៈ ច្បាប់ សីព
ត ីស្តរដពើពនធ បានកាំណត្់ឲ្យ
អនកជាប់ ពនធម្រត្ូវកាន់ កាប់ កត្់ម្រតា និ ងដថរកាទុកបញ្ាី លិខិត្ យុត្ិ កា
ត រ និ ងឯកស្តរហិរញ្ញវត្ថុដផសងៗ
កនុ ងករណីដែលអន ក ជាប់ ពនធ ម្ិ ន បានរកាទុ កឱ្យបានម្រត្ឹ ម្ ម្រត្ូ វ នូ វ បញ្ាីគ ណដនយយ

ឬម្ិ ន បានផត ល់

ព័ ត្៌ម្គនចាំ បាច្ប់ ជូនរែា បាលស្តរដពើ ពនធ ដនាុះអនកជាប់ ពនធម្រត្ូវ រងនូ វការកាំ ណត្់ ពនធ ជាឯកដតាភាគី ពី
រែាបាលស្តរដពើពនធ...”។

តាម្ការដធវើ សវនកម្ម សាំណុាំឯកស្តរសវនកម្ម ននការកាំ ណត្់ ព នធ ដ

ិ
ើងវញ

របស់ នាយកដ្ឋានសវនកម្ម សហម្រោសននអគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរដលើអនកជាប់ពនធច្បាំនួន១៤១ ម្រកុម្ហុន
សហម្រោស កនុងការ ិយបរ ិដច្បេទ២០១៤ អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន អនកជាប់ពនធច្បាំនួន

៨៤ម្រកុម្ហុន សហម្រោស (ម្រកុម្ហុន សហម្រោសសថិត្ដៅដម្រកាម្ការម្រគប់ ម្រគងអនកជាប់ពនធធាំច្បាំនួន០៤
និងសថិត្ដៅដម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងអនកជាប់ ពនធម្ធយម្ច្បាំ នួន៨០)

ម្ិ នបានកាន់កាប់

កត្់ម្រតា

និ ង

ដថរកាទុកបញ្ាីកាគណដនយយ និ ងលិខិត្យុត្ិកា
ត រឱ្យបានម្រត្ឹម្ម្រត្ូវតាម្ការកាំ ណត្់ របស់ច្បាប់ ដែល
ជាដហត្ុ នាាំឱ្យរងនូ វការកាំណត្់ ពនធជាឯកដតាភាគី ពីរែាបាលស្តរដពើ ពនធ។ ករណីដនុះ កន្ងម្ក អគា
នាយកដ្ឋានពនធ ដ្ឋរបានដរៀបច្បាំ ដផនការសកម្មភាព
កាប់ ប ញ្ាីស្តនម្ឱ្យបានម្រត្ឹ ម្ ម្រត្ូ វ

ដែើ ម្បីដកលម្អ

និ ង ជាំ រុញ ឱ្យអន ក ជាប់ ព នធ កា ន់

ដដ្ឋយបាននិ ងកាំ ពុងដរៀបច្បាំ សិកាខស្តលាផសពវផាយជាដម្រច្បើ នែល់

អនកជាប់ពនធនានា តាម្វ ិស័យអាជី វកម្មសាំខាន់ ៗ ដែើម្បីពនយល់ដណនាាំពីការកាន់ បញ្ាីកាគណដនយយឲ្យ
បានម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវ បានដធវើការដណនាាំែល់ម្ន្តនតីចត្់ ដច្បងលិខិត្ម្របកាស និ ងសវនករម្រគប់ រប
ូ ឲ្យយកច្បិ ត្ទ
ត ុក
ដ្ឋក់ ច្បាំដពាុះការកាន់បញ្ាីកាគណដនយយរបស់អក
ន ជាប់ពនធដៅដពលម្របកាស និងដពលច្បុ ុះដធវើសវនកម្ម
និ ងបាននិ ងកាំ ពុងដរៀបច្បាំ និ ងដបាុះពុ ម្ពដសៀវដៅដណនាាំ សី តពីការកាន់ កាប់ កត្់ ម្រតាបញ្ាីគណដនយយ
ស្តម្ញ្ញ សម្រម្គប់ សហម្រោសជាអនកជាប់ ពនធត្ូច្ប។
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៤.២. ការបាំដពញកាត្ពវកិច្បស្ត
ច រដពើពនធៈ ច្បាប់ សីព
ត ី វ ិដស្តធនកម្មននច្បាប់ស្តរដពើពនធបានកាំ ណត្់
ឲ្យអនកជាប់ ពនធ ឬភានក់ ងារកាត្់ ទុកម្រត្ូវដ្ឋក់ លិខិត្ម្របកាសស្តរដពើពនធដៅតាម្ទម្រម្ង់ ដពលដវលា និង
ទី ក ដន្ ង ដែលរែា បា លស្តរដពើ ព នធ បា នកាំ ណ ត្់ ។

តាម្ការដធវើ ស វនកម្ម ដលើ ប ញ្ាី ដឈ្លមុះម្រកុ ម្ ហុ ន

សហម្រោសដែលបានច្បុ ុះបញ្ាី និងលិខិត្ជូនែាំ ណឹងរបស់រែាបាលស្តរដពើពនធច្បាំដពាុះ ដលាក ដលាកស្សី
នាយកម្រកុម្ហុន

សហម្រោសនី ម្ួយៗឲ្យម្កដ្ឋក់ លិខិត្ម្របកាសពនធ

ម្របចាំឆ្នាំ ដៅអងាភាពពនធ។ អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ សដងកត្ ដ

និ ងបង់ ម្របាក់ ពនធម្របចាំ ដខ

ើ ញថ្ន កនុងឆ្នាំ២០១៤ ម្គនម្រកុម្ ហុ ន

ម្ួ យច្បាំ នួនម្ិ នបានម្កដ្ឋក់ លិខិត្ ម្របកាសពនធ ម្របចាំ ដខ និ ងម្របចាំ ឆ្នាំ ២ ០១៤ដទ។ ករណី ម្រកុ ម្ ហុ ន
ម្ិ ន បានម្កបាំ ដពញកាត្ពវកិ ច្បច ស្តរដពើ ពនធៈ ដនុះ

អគានាយកដ្ឋានពនធ ដ្ឋរ

បាននិ ងកាំពុងដរៀបច្បាំ

ម្រកុម្ការងារ ដែើម្បីច្បុុះអដងកត្ស្ស្តវម្រជាវសហម្រោសតាម្ែងផ្ូវ (Street Survey) ដែើ ម្បីឲ្យសហម្រោស
ដែលម្ិ នបានច្បុ ុះបញ្ាីម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ឬលាក់ខួនម្ិ
្ នម្រពម្ម្កច្បុ ុះបញ្ាីពនធដ្ឋរ បានម្កច្បុ ុះបញ្ាីពនធដ្ឋរ បាន
ម្រគប់ ៗោន។ ទនទឹ ម្ ោនដនុះដែរ អគា នាយកដ្ឋានពនធ ដ្ឋរបាន និ ង កាំ ពុ ង ដរៀបច្បាំ សិកាខស្តលាផសពវ ផាយ
សតីពី វបបធម្៌ននការបង់ពនធតាម្រយៈកម្មវ ិធីដកទម្រម្ង់ហិរញ្ញ វត្ថុស្តធារណៈ

និ ងតាម្រយៈដោលនដោ

បាយបន្តញ្
ា បវបបធម្៌ ប ង់ ពនធរបស់ អ គា នាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរដែលត្ម្រម្ូវ ឲ្យនាយកដ្ឋានពាក់ ព័នធ
ស្តខាពនធដ្ឋរដខត្ត-ខណឌ ដរៀបច្បាំ សិកាខស្តលាតាម្វ ិស័យអាជី វកម្មជូនអនកជាប់ ពនធ។

និ ង

៤.៣. របាយការណ៍សវនកម្មរបស់សវនករឯករាជយៈ សហម្រោសវ ិនិ ដោគទាាំងឡាយ ដែល

បានដធវើសកម្មភាពអាជី វកម្ម

ម្គនកាត្ពវកិច្បចដ្ឋក់របាយការណ៍ហិរញវត្ថុម្របចាំការ ិយបរ ិដច្បេទនី ម្ួយៗ

របស់ ខួ្ នជូ នសវនករឯករាជយសម្រម្គប់ ដធវើ សវនកម្ម ស្សបដៅតាម្ច្បាប់ ដែលបានកាំ ណត្់ ច្បាំ ដពាុះ

ិ ិ ច្ប័ េ យពី រកនុ ងច្បាំ ដណាម្លកខ ណៈវ ន
ិ ិ ច្ប័ េ យបី គឺ (១)ផលរបរម្របចាំ ឆ្នាំ
សហម្រោសដែលម្គនលកខ ណៈវ ន
សហម្រោសម្គនច្បាំ នួនចប់ពីបីពាន់លានដរៀលដ
លានដរៀលដ

ើងដៅ

ើងដៅ (២) ម្រទពយសកម្មសរុបម្គនត្នម្្ចប់ពីពីរពាន់

(៣)និ ដោជិ កបដម្រម្ើ ការងារម្គនច្បាំនួនចប់ ពីម្ួយរយនាក់ដ

ើងដៅ

និ ងរាល់

គដម្រម្គងវ ិនិដោគដែលម្គនលកខណៈសម្បត្តិម្រគប់ម្រោន់ ដហើយបានច្បុ ុះដឈ្លមុះដៅម្រកុម្ម្របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍

កម្ពុជា ដពាលគឺ សហម្រោសដែលម្គនលកខណៈវ ិនិ ច្ប័យ
េ ែូ ច្បដនុះម្រត្ូវម្គនរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់

សវនករឯករាជយ។ កនុងឆ្នាំ២០១៤ នាយកដ្ឋានសវនកម្មសហម្រោសននអគា នាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ បាន
ិ ិ ច្ប័ េ យ
ច្បុ ុះ ដធវើសវនកម្ម ដលើ សហម្រោសដែលម្គនលកខ ណៈវ ន
របស់ សវនករឯករាជយច្បាំ នួន ១៤០។
សវនកម្មរបស់សវនករឯករាជយដ

ដែលម្រត្ូ វ ម្គនរបាយការណ៍ សវនកម្ម

កនុ ងដនាុះម្គនសហម្រោសច្បាំ នួ ន ១៦

ពុាំ ម្គនរបាយការណ៍

ើយ។ ករណីដនុះ អគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ បាននិងកាំពុងដរៀបច្បាំ

ដសៀវដៅដណនាាំសីព
ត ី ការដធវើសវនកម្មសហម្រោស និងកាំពុងជាំ រញ
ុ ឲ្យអនកជាប់ពនធតាម្វ ិស័យម្ួ យច្បាំ នួន
ិ ិ ដោគម្គនលកខ ណៈសម្បត្តិ ម្រគប់ ម្រោន់
ដែលសថិត្ ដម្រកាម្គដម្រម្គងវ ន
ហិរញ្ញ វត្ថុពី សង
ន ការគណដនយយឯករាជយ។
៤.៤.

ការដម្របើម្របាស់វ ិកកយបម្រត្ៈ

គឺ ត្ ម្រម្ូ វឲ្យម្គនរបាយការណ៍

តាម្ច្បាប់ សីព
ត ី ស្តរដពើពនធគឺត្ម្រម្ូវឲ្យម្គនការដម្របើ ម្របាស់

ឬ

ដច្បញវ ិកកយបម្រត្ច្បាំ ដពាុះរាល់កិច្បចការជាំនួញរវាងអនកជាប់ពនធ និងបុ គាលែនទដទៀត្។ ច្បាំ ដពាុះវ ិកកយបម្រត្
អាករដលើត្នម្្បដនថម្

គឺ ម្រត្ូវម្គនច្បុ ុះដលខដរៀងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវឲ្យដៅអនកទិ ញ

និងម្រត្ូវម្គនច្បុ ុះនិ ដទទសែូច្បជា៖

ដឈ្លមុះ និងដលខច្បុ ុះបញ្ាីរបស់អក
ន លក់ កាលបរ ិដច្បេទដច្បញវ ិកកយបម្រត្ ដឈ្លមុះអនកទិ ញ ឬនិ ដោជិក ឬ
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ភានក់ ងារអនកទិ ញ បរ ិម្គណ ដសច្បកតីបរ ិោយ និងនថ្លក់ ទាំនិញ ឬដសវា។ ជាងដនុះដៅដទៀត្ វ ិកកយបម្រត្
សម្រម្គប់ អនកជាប់ ពនធ តាម្របបសវ័យម្របកាសម្រត្ូវម្គនអាសយដ្ឋាន ដលខអត្តសញ្ញណកម្ម “អត្ប”

ដលខវ ិកកយបម្រត្ នថៃដខឆ្នាំដច្បញវ ិកកយបម្រត្ រាយម្ុ ខទាំនិញ ឬដសវា បរ ិម្គណ នថ្ឯកតា នថ្សរុប
ដោត្តនាម្ និងនាម្អនកដច្បញវ ិកកយបម្រត្...។ ប៉ាុដនត អាជី វកម្មរបបសវ័យម្របកាសម្ួយច្បាំ នួនបានដម្របើ ម្របាស់
និ ងដច្បញវ ិកកយបម្រត្ពុាំទាន់ ម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូ វតាម្ការដណនាាំ ដៅឱ្យអត្ិ ថិជនរបស់ ខួ ្ន

ែូ ច្បជាវ ិកកយបម្រត្ោមន

ដលខអត្តសញ្ញណកម្ម “អត្ប” ោមនដលខវ ិកកយបម្រត្ ោមនដោត្តនាម្ និងនាម្អនកដច្បញវ ិកកយបម្រត្..។
ការដម្របើម្របាស់

ឬដច្បញវ ិកកយបម្រត្ដដ្ឋយម្ិនបានបាំ ដពញព័ ត្៌ម្គនច្បាស់លាស់

អាច្បពុាំបញ្
ា ក់បានពី

ភាពម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវ និ ងអាច្បជុះឥទធិពលែល់ការម្របម្ូ លពនធ និងការដធវើសវនកម្ម។ អគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ
បានដរៀបច្បាំ ដផនការសកម្មភាពសម្រម្គប់ដកលម្អករណីដនុះ

ដដ្ឋយបានដណនាាំផសពវផាយអាំ ពីការដម្របើ

ិ កយបម្រត្ឱ្យបានសម្ស្សបតាម្បទបបញ្ញ ត្ិ ត ដដ្ឋយបានដច្បញដសច្បកតីដណនាាំ ថី មដលខ ១១២៧
ម្របាស់ វក

អពែ ច្បុ ុះនថៃទី២៦ ដខម្ករា ឆ្នាំ២០១៦ សតីពីការដម្របើម្របាស់វ ិកកយបម្រត្សម្រម្គប់ អក
ន ជាប់ពនធដែលបាន
ច្បុ ុះបញ្ាីពនធដ្ឋរតាម្របបសវ័យម្របកាស

ិ កយបម្រត្ដច្បកជូ ន ម្គចស់
ដដ្ឋយបានដបាុះពុ ម្ពការដម្របើ ម្របាស់ វ ក

សហម្រោសទាាំងអស់ និ ងកាំ ពុងពម្រងឹងយនតការននការដម្របើម្របាស់វ ិកកយបម្រត្ដនុះែល់ម្ន្តនតីទាាំងអស់ និង
បានដធវើសវនកម្មដដ្ឋយម្គនទាាំ ង ការពិ ន័ យដទាសទណឌ ច្បាំ ដពាុះម្រកុ ម្ ហុ ន
ដែលដម្របើ ម្របាស់ វ ិកកយបម្រត្ម្ិ នបានម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវ។

សហម្រោសម្ួ យច្បាំ នួ ន

៤.៥. ការម្រត្ួត្ពិនិត្យដលើលខ
ិ ិត្ម្របកាសពនធៈ ការដ្ឋក់ លិខិត្ម្របកាសពនធអាករម្របចាំដខ ម្របចាំឆ្នាំ
ដៅរែា បាលស្តរដពើ ព នធ ម្រត្ូវ ដធវើ ដ

ើ ង ដដ្ឋយភាពម្រត្ឹ ម្ ម្រត្ូ វ

និ ង ច្បាស់ លាល់

សហម្រោសជាអនកទទួ លខុ សម្រត្ូវ ទាាំ ងស្សុងច្បាំ ដពាុះម្ុ ខច្បាប់
ដក្ ង បន្ាំ

ដហើ យបណាណ ធិ ការ

ម្របសិនដបើព័ត្៌ម្គនណាម្ួ យម្គនការ

រឯ
ី ការម្រត្ួ ត្ ពិ និ ត្យលិ ខិ ត្ ម្របកាសពនធ ជា ភារកិ ច្បច រ បស់ ម្ ន្តនតី ព នធ ។ តាម្ការដធវើ ស វនកម្ម

អាជាាធរសវនកម្មសដងកត្ដ
និ ងសម្ស្សប

ែូ ច្បជា៖

ើញថ្ន

ម្រកុម្ហុន

សហម្រោសម្ួ យច្បាំនួនបានម្របកាសពនធម្ិនម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ

ម្ិ នបានភាាប់ទិនាននុបបវត្តិលក់

ទិ ញ

ម្ិនបានបាំដពញដលើលិខិត្ម្របកាស

ម្រគប់ ខង
ទ ់ ម្រគប់ និដទទស ផលដែលបានម្របកាសដៅទាប ផលម្របកាសម្របចាំ ដខ និ ងម្របចាំ ឆ្នាំខុសោន។
ករណីដនុះ អគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ

បានដ្ឋក់ដច្បញដផនការសកម្មភាពសម្រម្គប់ ដកលម្អ ដែើ ម្បីពម្រងឹ ង

ការម្រត្ួត្ពិ និត្យដលើ លិខិត្ម្របកាសពនធដដ្ឋយម្គនម្ន្តនតី ទទួ លបនទុកពិនិត្យ និ ងដណនាាំច្បាំដពាុះម្រកុម្ហុន
សហម្រោសដែលដ្ឋក់ លិខិត្ម្របកាសម្ិនម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ម្ិនម្រគប់ ខង
ទ ់
ការដធវើសវនកម្មដលើ លិខិត្ស្តនម្ដដ្ឋយកាំ ណត្់ ពនធដ

ិ
ើ ង វញ

និងម្ិនម្រគប់ និដទទស ដថម្ទាាំងជាំ រញ
ុ

ច្បាំ ដពាុះម្រកុម្ ហុ ន

សហម្រោសដែល

ម្របកាសម្ិ នម្របម្រកត្ី និងកាំពុងជាំរញ
ុ ការបណុត ុះបណា
ត លបដនថម្ែល់ម្ន្តនតីចត្់ ដច្បងលិខិត្ម្របកាស។

៤.៦. ការបាំ ដពញកាត្ពវកិច្បចច្បុុះបញ្ាីស្តរដពើ ពនធសហម្រោសៈ ច្បាប់ សីព
ត ី ស្តរដពើ ពនធសហម្រោស

កាំ ណត្់ ថ្ន ដម្រកាយពី ច្បុុះបញ្ាីដៅម្រកសួងពាណិជាកម្មរច្ប
ួ ដហើយ សហម្រោសម្រត្ូវរួសរាន់ ដៅច្បុ ុះបញ្ាីដៅ
រែាបាលស្តរដពើ ពនធកុងអាំ
ន

ុង១៥នថៃ។

កនុងករណីម្ិ នបានដៅច្បុ ុះបញ្ាីដទដនាុះ

អាច្បដធវើ ការច្បុ ុះ បញ្ាី ចប់ តាាំង ពី ដពលដែលសហម្រោសម្រត្ូ វ ដៅច្បុ ុះបញ្ាី

រែាបាលស្តរដពើ ពនធ

ដហើ យការច្បុ ុះបញ្ាីដបបដនុះ

សហម្រោសម្រត្ូវម្គនការទទួ លខុ សម្រត្ូវច្បាំ ដពាុះម្របាក់អាករទាាំងអស់ចប់ តាាំងពីកាលបរ ិដច្បេទដែលបាន
កាំ ណត្់។ ប៉ាុ ដនត តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើ របាយការណ៍សតីពីសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានដសវា
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អនកជាប់ ពនធ និងបាំណុលពនធម្របចាំឆ្នាំ២០១៤ អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ ស ដងក ត្ ដ

ើ ញ ថ្ន

ម្រកុម្ហុន

សហម្រោស (ម្រត្ី ម្គសទី១ ឆ្នាំ២០១៤) ដែលបានច្បុុះបញ្ាីដៅម្រកសួងពាណិជាកម្មច្បាំនួន ១ ១៨៥ ដហើយ
បានដផាើម្កអងាភាពពនធកុងឆ្
ន ន ាំ២០១៤។ កនុងដនាុះម្គនម្រកុ ម្ ហុ ន សហម្រោសច្បាំ នួ ន ៨៣៤ បានម្ក
បាំ ដពញកាត្ពវ កិ ច្បច ច្បុុះ បញ្ាី ដៅរែាបាលស្តរដពើពនធ ដដ្ឋយដ

កដៅសល់ម្រកុម្ហុន សហម្រោសម្ួ យ

ច្បាំ នួនដទៀត្ ម្ិនម្កបាំដពញកាត្ពវកិច្បព
ច នធឱ្យបានសម្ស្សបតាម្បទបបញ្ញត្ិ ខា
ត ងដលើដទ។ សហម្រោស
ដៅសល់ ដែលម្ិ ន បានច្បុ ុះបញ្ាីព នធ អគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរបានដរៀបច្បាំ ដផនការសកម្មភាព ដែើ ម្បី
ដកលម្អ

និ ងការអនុ វត្តដផនការសកម្មភាពកាំ ដណទម្រម្ង់ ហិរ ញ្ញ វ ត្ថុស្តធារណៈរបស់ អ គា នាយកដ្ឋាន

ពនធ ដ្ឋ រដលើ កា រច្បុ ុះ បញ្ាី ព នធ ដ្ឋ រ និ ង ការដធវើ ប ច្បចុ បបនន ភា ពសហម្រោសដដ្ឋយបានដច្បញនូ វលិខិត្ជូ ន
ែាំ ណឹង ដសច្បកតីដណនាាំអាំពីកាត្ពវកិច្បច្ប
ច ុ ុះបញ្ាីពនធដ្ឋរ និ ងម្គនម្រកុម្ការងារដធវើការផាូផាងការច្បុ ុះបញ្ាីដៅ

ម្រកសួងពាណិជាកម្ម និ ងដៅពនធដ្ឋរ និ ងបានច្បុ ុះដសវងរកដដ្ឋយផ្លទល់ ម្រពម្ទាាំងដច្បកលិខិត្ជូ នែាំ ណឹង
ដែើម្បីម្កច្បុ ុះបញ្ាីពនធដ្ឋរ និ ងថត្រូបដែើ ម្បីប ញ្ូច លកនុ ងម្របព័ នធ ម្រគប់ ម្រគងរបស់ អ គា នា យកដ្ឋា នពនធ ដ្ឋ រ

និ ង ការអដងកត្ស្ស្តវម្រជាវសហម្រោសតាម្ែងផ្ូវ (Street Survey) ដែើ ម្បីឲ្យសហម្រោសដែលម្ិ ន
បានច្បុ ុះបញ្ាីម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវ ឬលាក់ ខួនម្ិ
្
នម្រពម្ម្កច្បុ ុះបញ្ាីពនធដ្ឋរ បានម្កច្បុ ុះបញ្ាីពនធដ្ឋរបានម្រគប់ៗោន
និ ង ត្ម្រម្ូ វ ឲ្យសហម្រោសទាាំ ងអស់ម្កដធវើបច្បចុបបននភាពព័ ត្៌ម្គនសហម្រោសឲ្យបានម្រគប់ៗោន។
៤.៧.

ការម្របម្ូលពនធអច្បលនម្រទពយៈ

ដោលការណ៍ននការម្របម្ូ លពនធដលើអច្បលនម្រទពយបាន

ត្ម្រម្ូវឲ្យម្គចស់អច្បលនម្រទពយបាំ ដពញព័ត្៌ម្គនអច្បលនម្រទពយ ច្បុ ុះបញ្ាី ដ្ឋក់ លិខិត្ម្របកាស និងបង់ពនធ។
ការអនុវត្តម្របម្ូ លពនធអច្បលនម្រទពយដៅម្គនកម្រម្ិ ត្ដៅដ
បានផតល់ព័ត្៌ម្គនអាំ ពីអច្បលនម្រទពយ

ើយ

ដដ្ឋយស្តរអនកជាប់ពនធម្ួយច្បាំ នួនម្ិ ន

ម្ិនម្កច្បុ ុះបញ្ាីពនធអច្បលនម្រទពយ

ម្ិ នម្កម្របកាសបង់ពនធដលើ

អច្បលនម្រទពយ និងអនកជាប់ ពនធម្ួយច្បាំនួនដទៀត្បានច្បុ ុះបញ្ាីពនធអច្បលនម្រទពយរួច្បដហើយ ប៉ាុ ដនតម្ិនម្រពម្ម្ក

បង់ពនធ។ អគានាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរបនតពម្រងឹងការយកច្បិ ត្ទ
ត ុ កដ្ឋក់ ម្របម្ូ លពនធអច្បលនម្រទពយ តាម្រយៈ
យនតការឃាត្់ ទុក

ម្ិនអនុ ញ្ញត្ឲ្យបង់ ពនធម្របថ្នប់ ម្រតាដផទ រ កម្ម សិទិ ធ

ឬសិ ទិ ធ កាន់ កាប់ អ ច្បលនម្រទពយ

និ ងម្ិ ន អនុ ញ្ញត្ឲ្យច្បុ ុះ បញ្ាីព នធ ដ្ឋរ កនុ ងករណី កម្មសិទិ ធករម្ិនទាន់ បានបង់ពនធអច្បលនម្រទពយ។
៤.៨.ការតាម្ដ្ឋនដលើការដម្របើ ម្របាស់ ទាំនិញនាាំច្បូលដម្រកាម្របបអនុ ដម្រោុះពនធៈ

នាយកដ្ឋានរបប

គយននអគានាយកដ្ឋានគយនិ ងរដ្ឋាករកម្ពុជា ម្គនត្ួ នាទី ភារកិច្បចដធវើការតាម្ដ្ឋនសម្គភរ បរ ិកាខរ និ ង
ទាំ និ ញ ម្រគប់ ម្របដភទដែលទទួ ល បានការអនុ ដម្រោុះពនធ នា នាតាម្ទិ ស ដៅ ដែលបានកាំ ណ ត្់ និ ង
ម្រត្ួ ត្ពិ និ ត្យដលើ ការដម្របើ ម្របាស់ ដដ្ឋយរួម្ ទាាំ ង ការច្បុ ុះ ដៅបាំ ដពញភារកិ ច្បច តាម្ដ្ឋន
អច្បិនន្តនដយ៍

និ ង ឃា្ាំដម្ើ ល ជា

ឬលកខណៈម្ដងម្គកលតាម្បណា
ដ អាជី វកម្មដ្ឋានឬពាណិជាកម្មនានាស្សបតាម្នី ត្ិវ ិធីច្បាប់

ជាធរម្គន។ ប៉ាុ ដនតតាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន ពុាំ ម្គនឯកស្តរ ឬ

របាយការណ៍ ឬកាំ ណត្់ដហត្ុដែលអាច្បបញ្
ា ក់ថ្ន នាយកដ្ឋានដនុះបានដធវើការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដ្ឋន
ដលើការដម្របើ ម្របាស់សម្គភរ បរ ិកាខរ និងវត្ថុធាត្ុ ដែើម្ទាាំងឡាយដែលបាននាាំច្បូលដដ្ឋយពនធ និងអាករ
ជាបនទុករបស់រែាដនាុះដ
ទាំ និញវ ិញ។

ើយ ដដ្ឋយពម្រងឹ ងម្របសិទធភាពការអនុ វត្តយនតការសវនកម្មដម្រកាយដពលបដញ្ចញ

23

អគានាយកដ្ឋានគយ

និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានបាំភឺ ថ្ន
្

ការងារដនុះបានយកច្បិត្តទុកដ្ឋក់ដរៀបច្បាំ

យនតការ ដែើម្បីដធវើការតាម្ដ្ឋន និ ងពម្រងឹ ងម្របសិទធភាពននការម្រគប់ម្រគងដដ្ឋយម្របម្ូ លច្បាំ ណូលបានជា

ដម្រច្បើន ពី យនតការ Post Clearance Audit ដហើយជាក់ ដសតងអគានាយកដ្ឋានគយ និ ងរដ្ឋាករកម្ពុជាបាន
ដធវើកិច្បចការជាដម្រច្បើ ន ែូច្បខាងដម្រកាម្៖

-ដោងម្គម្រតា១៦.៤ននអនុម្រកឹត្យដលខ១១១ អនម្រក. បក ច្បុ ុះនថៃទី២៧ ដខកញ្ញ ឆ្នាំ២០០៥ សតីពី

ិ ិ ដោគននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុ ជា
ការអនុ វ ត្ត ច្បាប់ សី តពី វ ដិ ស្តធនកម្ម ននច្បាប់ សី តពី វ ន

ដែលម្គន

ត្ាំ ណាងអគានាយកដ្ឋានគយ និ ងរដ្ឋាករកម្ពុជា (នាយកដ្ឋានរបបគយ)ជាសម្គជិ ក បានច្បូ លរួម្កនុង
យនតការអនតរស្តថប័នននម្រកុម្ម្របឹ កាអភិ វឌ្ឍន៍ កម្ពុជា ច្បុ ុះពិនិត្យការអនុវត្តគដម្រម្គង ការដផទរ ការលក់

ការដម្របើម្របាស់នូវសម្គភរ បរ ិកាខរ ផលិត្កម្ម និ ងធាត្ុច្បូលផលិត្កម្មដែលទទួ លបានការដលើកដលងពនធ
និ ងអាករតាម្រយៈការដសនើសុាំរបស់ម្រកុម្ហុនវ ិនិ ដោគដៅម្រកុម្ម្របឹ កាអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

-បាននិ ងកាំពុងបនតច្បូលរួម្អនុវត្តយនតការសវនកម្មដម្រកាយដពលបដញ្ចញទាំនិញពី គយដលើ

បណា
ត ម្រកុម្ហុនវ ិនិ ដោគ ជាម្ួ យអងាភាពសវនកម្មដម្រកាយដពលបដញ្ចញទាំនិញពី គយ។

-បាននិ ងកាំពុងច្បូ លរួម្សហការជាម្ួ យម្រកុម្ការងារ ASYCUDA និ ងបណា
ត ស្តខា ការ ិោល័យ

គយ និ ងរដ្ឋាករពាក់ ព័នតា
ធ ម្ដ្ឋនម្រត្ួត្ពិនិត្យអនុ ដលាម្ភាពននការនាាំច្បូលទាំនិញ តាម្របបម្របដវសន៍
កាលិក។

-បានដរៀបច្បាំ លិខិត្ដលខ ១៥១០អគរ ច្បុ ុះនថៃទី១៩ ដខត្ុ លា ឆ្នាំ២០១៥ និ ងបានដ្ឋក់ ដសនើសុាំ

ដោលការណ៍ដៅម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុសតីពីករណីោនយនតដែលម្រត្ូវបាននាាំច្បូល ដដ្ឋយ
ដលើកដលងពនធ និ ងអាករម្រត្ូវបានលក់ ដផទរ បដងវរដៅដម្របើម្របាស់អី ដវ ផសង ឬដបាុះបង់ ដចល ដដ្ឋយោមន
ការអនុញ្ញត្ជាម្ុ នពី រែាបាលគយ។

-បានច្បូ លរួម្ជាម្ួ យម្រកសួងពាណិជាកម្ម កនុងគណៈកម្មការម្រត្ួត្ពិ និត្យបដច្បចកដទស ដរាងច្បម្រក

កាត្់ ដែរ តាម្ការដសនើសុាំពីម្រកសួងពាណិជាកម្ម កនុងការពិ និត្យដលើសាំដណើនាាំច្បូលផ្លទាំងម្រកណាត្់របស់
បណា
ត ម្រកុម្ហុនវ ិនិ ដោគ។

៤.៩.ការម្របម្ូលច្បាំណូលពីែីសម្បទានដសែាកិច្បៈច

ការកាំ ណត្់ នថ្សម្បទានែី និ ងបង់ ម្របាក់កក់

ច្បាំ ដពាុះសម្បទានែី ដសែាកិច្បចទាាំងអស់(ទាាំងចស់ និងទាាំងថមី) បានបញ្
ា ក់ ថ្ន ម្រកុម្ហុនសម្បទានែី
ដសែាកិច្បច

ម្រត្ូវបង់ នថ្ឈួលសម្បទានែី
ន
ម្របចាំឆ្នាំគិត្ចប់ ពីឆ្នាំទី៦ដៅ

កនុងម្ួ យហិកតា

និងដកសម្រម្ួលការត្ាំ ដទបើងនថ្ឈួនលសម្បទានែី ដសែា កិច្បចពី៥%កនុងម្ួ យឆ្នាំម្កដៅ

ម្រត្ឹម្១%កនុងម្ួ យឆ្នាំវ ិញ
ដនាុះដទ

ត្នម្្ច្បាំនួន៥ែុលា្រអាដម្រ ិក

គិ ត្ចប់ ពីឆ្នាំទី៧ត្ដៅ

គឺ សាំដៅែល់សម្បទានែី ដសែាកិច្បច

ដដ្ឋយម្ិ នដធវើការដបងដច្បកដៅតាម្ម្របដភទែាំ ណាាំ

ដែលដធវើអាជីវកម្មដ្ឋាំែុុះែាំណាាំកសិកម្មម្រគប់ម្របដភទ។

ស្តរាច្បរដណនាាំសីព
ត ី ការអនុ វត្តច្បាប់ សីព
ត ី ហិរញ្ញ វត្ថុសម្រម្គប់ ការម្រគប់ ម្រគងឆ្នាំ២០១៤
អគានាយកដ្ឋាននានាពាក់ ព័នធ នឹងច្បាំ ណូលម្ិ ន ដម្នស្តរដពើ ពនធ
សម្បទាន

និងពម្រងឹងកិ ច្បែ
ច ាំ ដណើរការផតល់

បានបញ្
ា ក់ ថ្ន

បនតព ម្រងឹ ង ការអនុ វត្តច្បាប់ សី តពី

និងម្រគប់ម្រគងកិច្បចសនាសម្បទានម្រគប់ម្របដភទទាាំងអស់

កនុងដោលដៅពម្រងឹងម្របសិទធភាពននការម្របម្ូ លច្បាំណូលពី កិច្បចសនាសម្បទានម្រគប់ម្របដភទច្បូ លថវ ិកា
ជាត្ិ ។

តាម្ការដធវើសវនកម្ម

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ
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ើញថ្ន ដៅម្គនការយឺត្ោ៉ា វកនុងការ

ម្របម្ូ លច្បាំ ណូលពី ែីសម្បទានដសែាកិច្បចដែលហួសរយៈដពលដលើកដលងច្បាំនួន៦ឆ្នាំ ដលើម្រកុម្ហុនច្បាំនួន
៣៣ដសមើនឹងនផទែីអាជី វកម្មច្បាំនួន ២៨១ ៥៨១ហិត្តា នននផទែីដែលបានច្បុ ុះកិច្បចសនាច្បាំ នួន៣៨៩ ១៤៩
ហិត្តា ។
៤.១០.ការខកខានដផាើរបាយការណ៍អនុវត្ដលទធកម្មរបស់ម្រកសួងស្តថប័នម្កម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុៈ

អនុម្រកឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពុជាសដីពីលទធកម្មស្តធារណៈ បានបញ្
ា ក់ ថ្ន “ស្តថប័ នអនុ វត្ដលទធកម្ម
ម្រត្ូវដផាើរបាយការណ៍លទធកម្មម្របចាំដខម្កម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុ“។ ស្តរាច្បរដណនាាំសីព
ត ីការ
ដរៀបច្បាំ ដផនការលទធកម្មឆ្នាំ២០០៨ និងឆ្នាំបនតបនាទប់ ម្រត្ង់II. កាត្ពវកិច្បរច បស់ស្តថប័ នអនុ វត្តលទធកម្ម

ដច្បងថ្ន ស្តថប័នអនុ វត្តលទធកម្ម ម្រត្ូវដផាើរបាយការណ៍ម្របចាំដខ សតីពីការអនុ វត្តម្រគប់កិច្បចលទធកម្មដដ្ឋយ
ភាាប់ ម្កជាម្ួ យនូ វទិ នន
ន ័ យននកិ ច្បចសនា និងឯកស្តរពាក់ ព័នធ ម្កម្រកសួងដសែាកិច្បច
តាម្រយៈនាយកដ្ឋានលទធកម្មស្តធារណៈ
អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិពិនិត្យដ

ឱ្យបានដទៀងទាត្់ដរៀងរាល់ដខ។

និងហិរញ្ញវត្ថុ

តាម្ការដធវើសវនកម្ម

ើញថ្ន ដៅកនុងឆ្នាំ២០១៤ ម្គនម្រកសួង ស្តថប័ន រាជធានី ដខត្ត និ ង

សហម្រោសស្តធារណៈសរុបច្បាំ នួន៣០ ដៅម្ិ នទាន់បានដផាើរបាយការណ៍អាំ ពីការអនុវត្តកិច្បល
ច ទធកម្ម
ម្របចាំដខ និ ងម្របចាំឆ្នាំ ម្កអគានាយកដ្ឋានលទធកម្មស្តធារណៈដៅដទបើយ។

៤.១១. ការកត្់ម្រតាច្បាំណូលថវ ិការែាៈ បទបញ្
ា ទូដៅននគណដនយយស្តធារណៈកាំ ណត្់ ថ្ន ការកត្់

ម្រតាច្បាំ ណូលថវ ិកាម្រត្ូវដផអកដលើម្ូលដ្ឋានសលាកប័ ម្រត្ ឬែី កាច្បាំណូលរបស់អាណាប័កម្រកសួង ស្តថប័ន
រាជធានី ដខត្តដែលបានដរៀបច្បាំ ប ញ្ូ ា នដៅឲ្យអគានាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ ដែើ ម្បី ដធវើការដផទៀងផ្លទត្់ ។
ប៉ាុ ដនត តាម្ការដធវើសវនកម្ម

អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិសដងកត្ដ

កត្់ម្រតាដដ្ឋយដផអកដលើម្ូលដ្ឋានសលាកប័ ម្រត្

ើញថ្ន

ច្បាំ ណូលម្ួ យច្បាំនួនម្ិនម្រត្ូវបាន

ឬែីកាច្បាំ ណូលរបស់អាណាប័កដទបើយ

ដដ្ឋយស្តរ

ម្រកសួង ស្តថប័ នម្ួ យច្បាំ នួនត្ូ ច្ប ម្ិ នម្រពម្ដធវើសលាកប័ ម្រត្ច្បាំ ណូលម្កឲ្យអគានាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ ។
ករណីទាាំងដនុះពាក់ព័នន
ធ ឹងម្របដភទច្បាំ ណូ លម្ួ យច្បាំ នួ ន ដែលបានដកើ ត្ ម្គនដៅដពលដកៀកច្បុ ង ឆ្នាំ
ដហើ យជាម្របដភទច្បាំ ណូលដែលម្រោន់ ដត្ដធវើនិ យ័ត្កម្មត្ួ ដលខ
ច្បាំ ណូលពី វ ិសម្ភាពដបទា

ែូ ច្បជា៖

ច្បាំ ណូលពី កនម្រម្រត្នាោរ

និងខទង់ច្បាំណូលម្ួ យច្បាំ នួនដទៀត្ដៅដកៀកច្បុងឆ្នាំ

និ ងច្បាំ ណូលពី ឈួល
ន

ទី តាាំងដែលធនាោរជាត្ិ ននកម្ពុជាបានបញ្ូា នម្របកាសឥណទានម្កឲ្យអគានាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ
ដហើយ

ប៉ាុ ដនតម្រកសួង

ស្តថប័ នម្ួ យច្បាំ នួនត្ូច្បម្ិ នម្រពម្ដធវើសលាកប័ ម្រត្ច្បាំ ណូលម្កឲ្យអគានាយកដ្ឋាន

រត្នាោរជាត្ិ ដហើយដែលរត្នាោរជាត្ិ ម្រត្ូ វ បងខាំ ច្បិ ត្ត ដធវើ កា រកត្់ ម្រតាឲ្យបានទាន់ ដពលដវលាដៅដពល
បិ ទបញ្ាីច្បុងឆ្នាំ។ បញ្
ា ដនុះម្របសិនដបើអគានាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ ម្ិនបានកត្់ម្រតាជាច្បាំ ណូលដទដនាុះ
ិ ជាត្ិ
នឹ ង នាាំ ឲ្យម្គនការបាត្់ បង់ ច្បាំ ណូលថវកា

ដម្រពាុះថ្នស្តច្ប់ ម្របាក់ បានបង់ ច្បូលដបទារបស់ រ ែារួច្ប

ដហើយ។
៤.១២. ការទូ ទាត្់ និ ងការកត្់ ម្រតាច្បាំ ណាយៈ ជាដោលការណ៍ ការបញ្ូា នអាណត្ដិ ដបើ ក ម្របាក់

ដៅអគានាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ ម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ឱ្ស្តនវាទម្រត្ឹម្នថៃទី៣១ ដខធនូ ននឆ្នាំស្តរដពើពនធ។
តាម្ការដធវើសវនកម្ម

អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ សដងកត្ ដ

អគានាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ ដៅដត្ម្គនភាពយឺត្ោ៉ា វ
ម្របាក់ម្ួយច្បាំនួនដែលបានដបាុះផាយរួច្បដហើយ

ើ ញថ្ន

ការបញ្ូ ា នអាណត្ដិដបើ ក ម្របាក់ ដៅ

និ ងម្ិនទាន់សម្ស្សប

ពុាំ ទាន់ បានដធវើការទូ ទាត្់

25

ែូ ច្បជាអាណត្ដិដបើក

និងកត្់ម្រតាច្បាំណាយទាន់

ដពលដវលា

អាណត្តិដបើកម្របាក់ម្ួយច្បាំ នួន

ដត្ងដត្បានបញ្ូា នដៅរត្នាោរជាត្ិដធវើការទូ ទាត្់ ដៅ

ដម្រកាយនថៃឱ្ស្តនវាទបិ ទបញ្ាី ដែលបងកឲ្យម្គនការកកសទុះអាណត្តិដបើកម្របាក់ និ ងលាំបាកកនុងការបូ ក
សរុបបិ ទបញ្ាីម្របចាំឆ្នាំ។ អាជាាធរសនវកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន ជាទូ ដៅ អាណត្តិដែលបានបញ្ូា ន

ដច្បញពីអគានាយកដ្ឋានថវ ិកា ក៏ ែូច្បជាពី ថ្ននក់ែឹកនាាំម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញ វត្ថុ បានដធវើដៅតាម្
កាលបរ ិដច្បេទកាំ ណត្់ (ម្រត្ឹម្នថៃទី៣១ ដខធនូ ននការ ិយបរ ិដច្បេទ)។ ប៉ាុ ដនតដៅម្គនអាណត្តិម្ួយច្បាំ នួនត្ូ ច្ប
ដែលម្រត្ូវការទូ ទាត្់ ច្បាំ ណាយជាចាំ បាច្ប់ ភាាប់ ជាម្ួ យ នូ វ សកខី ប័ ម្រត្ម្រគប់ ម្រោន់
ទានដែលដៅសល់កុងឆ្
ន
ន ាំ។

៤.១៣.ការម្ិនបានបង់ពនធម្របថ្នប់ម្រតាដលើកិច្បស
ច នាផាត្់ផង
ា ់ទាំនិញ

ដដ្ឋយដម្របើ ម្របាស់ ឥ ណ

និងដសវាជួសជុលៈ

ជាដោល

ការណ៍ អន កដែញនថ្ បានម្រត្ូ វ បង់ ពនធ ម្របថ្នប់ ម្រតាដលើ កិ ច្បច សនាផា ត្់ ផាង់ ដសវា ឬទាំ និ ញែល់ អ ងា ការ
ស្តធារណៈ ប៉ាុ ដនតតាម្ការពិនិត្យដលើកិច្បស
ច នាសតីពីការផាត្់ផាង់សម្គភរៈ ទាំនិញ និងដសវាជួ សជុ លដផសងៗ
កនុ ងឆ្នាំ២០១៤ អាជាាធរសវនកម្ម ជាត្ិ សដងក ត្ ដ
នី ត្ិសម្បទា

បានអនុវត្តកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈ

ើ ញថ្ន ម្រកសួ ង សងា ម្ កិ ច្បច អត្ី ត្ យុ ទធ ជន និ ង
ដហើយបានច្បុ ុះកិច្បចសនាម្ួ យច្បាំ នួនពុាំ ម្គនការបង់

ពនធម្របថ្នប់ ម្រតា។
៤.១៤.ការពុាំ ទាន់ បានដធវើប្ង់កម្មសិទិ ធែី -អោរៈ

លិ ខិត្ ដលខ៥៣០១ សហវ.ទរ ច្បុុះនថៃ

ទី ២៩ ដខកញ្ញ ឆ្នាំ ២ ០០៣ របស់ ម្រកសួ ង ដសែា កិ ច្បច និ ង ហិរញ្ញ វត្ថុសតីពីសាំដណើសុាំដធវើបង
្ ់ កម្មសិទិ ធ
ដលើម្រទពយសម្បត្តិរែាដែលសថិត្ដៅដម្រកាម្ការម្រគប់ ម្រគងរបស់បណា
ត ម្រកសួង-ស្តថប័ ន
ម្រត្ូវបានឱ្យម្រកសួង-ស្តថប័ ន

រែាដលខាធិ ការដ្ឋាន

ម្រពម្ទាាំងបណា
ត ម្នទីរ

និងរាជធានី-ដខត្ត

និ ងស្តលារាជធានី-ដខត្ត

ទាាំ ង អស់ ម្រត្ូ វ ដរៀបច្បាំ ដធវើ ប្ ង់ ក ម្ម សិ ទិ ធ ដលើ ម្រទពយសម្បត្តិ រ ែា ទាាំ ង ដនាុះឱ្យបានឆ្ប់ បាំ ផុ ត្

ដដ្ឋយរួ ម្

សហការជាម្ួ យម្នទីរដរៀបច្បាំ ដែនែី នគរូបនី យកម្ម សាំណង់ និងសុរ ិដោែីរាជធានី-ដខត្ត។ តាម្ការ
ពិ និត្យដលើបញ្ាីស្តរដពើភណឌរបស់ម្រកសួងសងាម្កិច្បច អត្ីត្យុទជ
ធ ន និងយុវនីត្ិសម្បទា អាជាាធរសវន
កម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន ែី អោរច្បាំនួន០៣ទី តាាំងដៅពុាំ ទាន់ បានដធវើ ប្ ង់ កម្ម សិ ទិ ធ កនុ ងដនាុះរួ ម្ ម្គ ន

ែី បូរ ីទារក និងកុ ម្គរជាត្ិ (៦ ៧១១ដម្៉ាម្រត្កាដរ ៉ា) ែីវ ិទាស្តថនជាត្ិ សងាម្កិច្បច (២ ២៨២ដម្៉ា ម្រត្កាដរ ៉ា) និ ង
ែី ម្ជឃម្ណឌលជាត្ិពាបាល និ ងនីត្ិសម្បទា(២០០ ០០០ដម្៉ា ម្រត្កាដរ ៉ា)។
៤.១៥.ការដធវើបញ្ាស្ត
ី រដពើភណឌម្រទពយសម្បត្ដិរែាៈ

ស្តរាច្បរដណនាាំរបស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និង

ហិរញ្ញ វត្ថុសដីពីការដកសម្រម្ួលដធវើបញ្ាីស្តរដពើភណឌម្រទពយសម្បត្ដិរែាបានត្ម្រម្ូវឲ្យម្រគប់ម្រកសួងស្តថប័ ន និ ង
ស្តលារាជធានីដខត្ដដធវើបញ្ាីស្តរដពើភណឌលម្អិត្សម្រម្គប់ ឆ្នាំ២០០៤ឲ្យបានជាដ្ឋច្ប់ខាត្ ដែើម្បីទុកជាឆ្នាំ

ដោលសម្រម្គប់ការដម្របៀបដធៀបបញ្ាីស្តរដពើ ភណឌឆ្នាំ២០០៥ និ ងដៅបណា
ដ ឆ្នាំច្បដនា្ុះ០៥ ឆ្នាំសីព
ដ ី ការ
ដកើនដ
ដ

ើងនិងថយច្បុ ុះននម្រទពយសម្បត្ដិរែា។ ប៉ាុ ដនដតាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងក ត្

ើ ញ ថ្ន

អងា ភាពដម្របើ ម្របាស់ ម្រទពយសម្បត្ដិរ ែា ម្ួ យច្បាំ នួ ន ពុាំ បានអនុ វ ត្ដ ឲ្យបានដពញដលញតាម្ការ

ត្ម្រម្ូវខាងដលើដនុះដទ

ដដ្ឋយអងាភាពម្ួ យច្បាំ នួនដៅដត្ម្គនការយឺត្ោ៉ា វកនុងការដធវើប ញ្ាីស្តរដពើ ភ ណឌ

ឆ្នាំដោល ដហើ យខ្ុះ ដទៀត្យឺ ត្ ោ៉ា វកនុ ងការដរៀបច្បាំ តារាងដម្របៀបដធៀបការដកើ ន ដ
ម្រទពយសម្បត្តិរែា។
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ើង និងថយច្បុ ុះនន

៤.១៦. ការដធវើប័ណណសម្គាល់កម្មសិទិ ធដលើ ម្រទពយសម្បត្ដិរែាៈ

ម្រកសួ ង ដសែា កិច្បច និ ងហិ រញ្ញ វត្ថុ

ដត្ងដត្បានដច្បញលិខិត្ និងស្តរច្បរដណនាាំដផសងៗដណនាាំឲ្យម្រកសួង ស្តថប័ ន រែាដលខាធិ ការដ្ឋាននិ ង
ស្តលារាជធានី

ដខត្ដ

ដែលជាអងាភាពដម្របើម្របាស់ម្រទពយសម្បត្តិរែាម្រត្ូវដធវើប័ណណសម្គាល់កម្មសិទិ ដធ លើ

អច្បលនម្រទពយ ដែលបាននិងកាំពុងសថិត្ដៅការម្រគប់ ម្រគងរបស់ខួនឲ្យបានម្រគប់
្
ច្បាំនួន និងឆ្ប់ រហ័សជា
ម្របដោជន៍ ដែើ ម្បី ធានាបាននូ វ ភាពគង់ វងស និ ង ភាពស្សបច្បាប់ ននម្រទពយសម្បត្តិ ទាាំង ឡាយដនាុះ។
ប៉ាុ ដនត តាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ សដងកត្ដ

ើញថ្ន រហូត្ម្កែល់ឆ្នាំ២០១៤ ម្រទពយ

សម្បត្តិរែាម្ួយច្បាំ នួនដៅដត្ពុាំ ទាន់ បានដធវើប័ណណសម្គាល់កម្មសិទិ រធ ច្ប
ួ រាល់ដៅដ

ើយ។

៥. លសចរដស
ី នាដ្ឋ
ិ ា ន
លទធ ផ លននការអនុ វ ត្ត ច្បាប់ ហិរ ញ្ញ វ ត្ថុ សម្រម្គប់ ការម្រគប់ ម្រគងឆ្នាំ២ ០១៤

បានបងាាញឲ្យដ

ើ ញ ថ្ន

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ដធវើឲ្យសដម្រម្ច្បបាននូ វកាំ ដណើនដសែាកិច្បច ៧,១% ដលើសពី ការពាករណ៍ដែលបាន

រ ាំពឹងទុ កកនុងច្បាប់ហិរញ្ញ វត្ថុសម្រម្គប់ ការម្រគប់ ម្រគងឆ្នាំ២០១៤ ម្គនដត្ ៧% ប៉ាុ ដណាណុះ ម្រពម្ទាាំងសដម្រម្ច្បបាន
នូ វការកាត្់បនថយភាពម្រកីម្រកកនុងអាម្រតាជាង១%កនុងម្ួយឆ្នាំ

ដែលដធវើឲ្យដោលដៅកាត្់ បនថយភាពម្រកីម្រក

របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលសដម្រម្ច្បបានម្ុ នដោលដៅអភិ វឌ្ឍន៍ សហសសវត្សរ។
៍
តាម្រយៈការផត ល់អ នុ ស្ត សន៍ ដកលម្អ នូ វ ច្បាំ ណុច្បខវុះខាត្នានា

និ ង ការដច្បញផាយរបាយការណ៍

សវនកម្មជាស្តធារណៈ ជាបនតបនាទប់ម្កដនុះ អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ កត្់ សម្គាល់ដ

ើញថ្ន អងាភាពរង

សវនកម្មនានា បានយកច្បិត្តទុកដ្ឋក់ខិត្ខាំអនុវត្តដកលម្អនូវអនុ ស្តសន៍ សវនកម្មបានម្របដសើរ។ អាជាាធរ
សវនកម្មជាត្ិ សងឃឹម្ថ្ន

អងាភាពរងសវនកម្មទាាំងឡាយនឹ ងបនតខិត្ខាំអនុ វត្តដកលម្អនូវរាល់កងវុះខាត្

នានាឱ្យបានលអម្របដសើរ និងទាន់ ដពលដវលា ដហើយដជៀសវាងបាននូវការបនតដកើត្ម្គនកងវុះខាត្ែដែលៗ
ជាបនតដៅដទៀត្

ដែើម្បីច្បូលរួម្ច្បាំ ដណកោ៉ា ងសកម្មកុងការពម្រងឹ
ន
ងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញ វត្ថុស្តធារណៈឲ្យ

បានកាន់ដត្រ ឹងម្គាំ និ ងម្របកបដដ្ឋយម្របសិទធភាពខពស់។

កនុងបរ ិបទដនុះដែរ ម្រកសួងដសែាកិច្បច និ ងហិរញ្ញវត្ថុបានដធវើរបាយការណ៍ដោរពជូន សលម្តចអរគម្ហា

លសនាបតីលតលជា ហុន ដសន នាយររែាម្ន្រនតីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ដលើលទធផលការងារ
ុ
អធិ ការកិច្បហ
ច ិរញ្ញ វត្ថុ ដែលបានរកដ

ើញនូ វកាំ ហុសឆាងរបស់ម្រកសួង ស្តថប័ ន សហម្រោសស្តធារណៈ

និ ងម្នទីរជាំ នាញ និ ងបានដធវើលិខិត្ចត្់ វ ិធានការវ ិន័យរែាបាល
នី ត្ិវ ិធី ហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលម្រកសួងដសែាកិច្បច

និងហិរញ្ញវត្ថុបានរកដ

ដែើម្បីដកលម្អកាំហុសឆាងដលើការអនុវត្ត
ើញកនុងការម្រគប់ ម្រគង

ការដម្របើម្របាស់

ច្បាំ ណូល ច្បាំណាយថវ ិការែា ច្បាំ ណូលម្ិ នដម្នស្តរដពើ ពនធ កាត្ពវកិច្បចបង់ច្បាំណូលច្បូលថវ ិការែា និងការម្រគប់
ម្រគងម្រទពយសម្បត្តិរែារបស់ម្រកសួង ស្តថប័ ន សហម្រោសស្តធារណៈ និ ងម្នទីរជាំ នាញ ដែើម្បីអនុវត្តឲ្យ
ម្គនម្របសិទធភាពតាម្នី ត្ិវ ិធី ហិរញ្ញ វត្ថុ

ច្បាប់សីព
ត ី ម្របព័ នហ
ធ ិរញ្ញ វត្ថុស្តធារណៈ

និ ងច្បាប់ សីព
ត ី ហិរញ្ញ វត្ថុ

សម្រម្គប់ ការម្រគប់ ម្រគងម្របចាំឆ្នាំ ដហើយបានច្បម្្ងជូនម្រកសួង ស្តថប័ នពាក់ ព័នធ ែូ ច្បជា៖ ម្រកសួងទាំ នាក់ទាំនង
ជាម្ួ យរែាសភា ម្រពឹទធសភា និ ងអធិ ការកិច្បច អងាភាពម្របឆ្ាំងអាំ ដពើពុករលួយ និ ងអាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ
ដែើម្បីចត្់ ការបនត។
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ទនទឹម្នឹងដនុះដែរ អាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ ម្គនជាំ ដនឿោ៉ា ងម្ុត្ម្គាំថ្ន ម្រកសួង-ស្តថប័ ន អងាភាពពាក់ព័នធ
នានា និ ងស្តធារណជនទាាំងឡាយនឹ ងបនតច្បូលរួម្ផតល់ម្ត្ិ ស្តថបនាដលើរបាយការណ៍ដនុះ ម្រពម្ទាាំងផតល់
ការដលើកទឹ កច្បិត្តច្បាំដពាុះលទធផលសដម្រម្ច្បបាន

ដែលជាកតាតជាំ រញ
ុ ឲ្យអាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ បនតខិត្ខាំ

បដងកើនសម្ត្ថភាពការងាររបស់ខួនម្របកបដដ្ឋយសី
្
លធម្៌ វ ិជាាជីវៈ សាំដៅដលើកកម្ពស់គុណភាពសវនកម្មឲ្យ
ស្សបតាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្មស្តធារណៈននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា

ម្រពម្ទាាំងសតង់ដ្ឋរត្ាំបន់

ជាត្ិ ដែើ ម្បីច្បូលរួម្ច្បាំ ដណកកនុងការកស្តង និ ងអភិ វឌ្ឍម្របដទសជាត្ិម្របកបដដ្ឋយច្បី រភាព។
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