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រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា អនុវត្តដដ្ឋយដជាគជ័យគួរឱ្យកត់្សម្គា ល់កនុងការអនុវត្តច្បាប់សតីពី 

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤ ដែលឆ្ុុះបញ្ច ាំងតាម្រយៈការសដម្រម្ច្បបាននូវដោលដៅធាំៗ 
ជាអាទិ៍ បនតរកានូវសនតិភាព សថិរភាពនដោបាយ សនតិសុខ សុវត្ថិភាព ដសរភីាព ម្របជាធិបដត្យយ 
ការពាររងឹម្គាំនូវអធិបដត្យយ និងបូរណភាពទឹកែី សដម្រម្ច្បបាននូវកាំដណើ នដសែាកិច្បចខពស់ម្របកប 
ដដ្ឋយចី្បរភាព សថិរភាពម្គ៉ា ម្រកូដសែាកិច្បច ពម្រងឹងអភិបាលកិច្បច ដកទម្រម្ង់សីុជដម្រៅ បដងកើនវនិិដោគដលើ 
វស័ិយអប់រ ាំ សុខាភិបាល កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស្តត រ និងកស្តងដហដ្ឋា រច្បនាសម្ព័នធដែលខូច្ប 
ខាត្ដដ្ឋយទឹកជាំនន់ឆ្ន ាំ២០១៣ អភិវឌ្ឍន៍ដដ្ឋយឆ្ប់រហ័សដលើម្រគប់វស័ិយ ដលើកកាំពស់ឥត្ឈប់ 
ឈរនូវជីវភាពរបស់ម្របជាពលរែា។ 

សមិ្ទធផលដនុះ បញ្ា ក់ឱ្យដ ើញតាម្រយៈការដធវើឱ្យសដម្រម្ច្បនូវកាំដណើ នដសែាកិច្បចដកើនដទបើងែល់ 
៧,១% ដលើសពីការពាករណ៍ដែលបានរ ាំពឹងទុក៧% ដដ្ឋយបានដ្ឋក់ដច្បញ និងអនុវត្តដោល 
នដោបាយ និងវធិានការម្របកបដដ្ឋយម្របសិទធភាព ហមត់្ច្បត់្ ទន់ភន់្ និងទាន់ដពលដវលា ជាពិដសស 
ឈរដលើទសសនៈននការែឹកនាាំម្រគប់ម្រគងសភាពការណ៍តាម្ដបបច្បល័ត្ ដែលដធវើឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល 
សដម្រម្ច្បបាននូវការអភិវឌ្ឍដលើវស័ិយសាំខាន់ៗ និងកាំដណើ នដសែាកិច្បចខពស់ជាងការដម្រោងទុកដៅកនុង 
ច្បាប់ថវកិាដែើម្ឆ្ន ាំ២០១៤។ ជាលទធផល ផ.ស.ស. សម្រម្គប់ម្នុសសម្គន ក់ៗបានដកើនដ ើងពី ១ ០៤៣ 
ែុល្ារអាដម្រកិ ដៅឆ្ន ាំ២០១៣ ែល់ ១ ១៣៨ ែុល្ារអាដម្រកិ ដៅឆ្ន ាំ២០១៤។ ទនទឹម្ដនុះ អតិ្ផរណា
ជាម្ធយម្ម្របចាំឆ្ន ាំរកាបាន៣,៩% ដែលតាម្ការដម្រោងទុក គឺកនុងរងវង់៣,៥% និងអម្រតាបតូរម្របាក់
ជាម្ធយម្រកាបាន៤ ០៣៩ដរៀល កនុងមួ្យែុល្ារអាដម្រកិដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ដែលតាម្ការដម្រោងទុក
គឺកនុងរងវង់ ៤ ០៥០ដរៀល។ 

ជាសកខីភាពនាាំម្កនូវច្បាំណូលច្បរនតថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៤ ដកើនដទបើង ២៤,៤% ដបើដម្របៀប
ដធៀបដៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣ ច្បាំណូលស្តរដពើពនធដកើនដទបើង ២៨,១% ដបើដម្របៀបដធៀបដៅនឹងការ
អនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣  ច្បាំណូលថវកិារបស់រាជធានី ដខត្តឆ្ន ាំ២០១៤ ដកើនដទបើង ១២,៧ % ដបើដម្របៀបដធៀបដៅ
នឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣ និងច្បាំណូលថវកិារបស់រែាបាលម្រកុង ស្សុក ឆ្ន ាំ២០១៤ ដកើនដទបើង ១៨,៥ % 
ដបើដម្របៀបដធៀបដៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣។ រឯីច្បាំណាយថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្សរបុអនុវត្តបានដកើនដទបើង 
៧,៥% ដធៀបដៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣ ច្បាំណាយថវកិារាជធានី ដខត្ត អនុវត្តបានដកើនដទបើង 
១៩,៧ %  ដធៀបដៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣ និងច្បាំណាយថវកិារែាបាលម្រកុង ស្សុក អនុវត្តបានដកើន
ដទបើង ១៨,២ %  ដធៀបដៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣។ ការអនុវត្តច្បាំណូល និងច្បាំណាយដនុះបានដធវើឱ្យ
ម្គនការសនសាំអតិ្ដរកថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ច្បាំនួន ១ ២០៣ ០៨៨,៨លានដរៀល។ ទាាំងដនុះបានម្កដដ្ឋយស្តរ



 
 

ការែឹកនាាំែ៏ម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវម្របកបដដ្ឋយឆនទៈនដោបាយដម្គុះមុ្ត្ ឈ្្លសនវ និងភ្ឺស្តវ ងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជា ម្រពម្ទាាំងអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុោ៉ាងខាា ប់ខាួនតាម្អាទិភាពដោលនដោបាយរបស់ខ្ួន។  

ម្៉ាាងដទៀត្ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានរកាោ៉ាងខាា ប់ខាួននូវវន័ិយថវកិា ដដ្ឋយត្បិត្ដត្បៀត្ច្បាំណាយច្បរនត 
ដែើម្បីរកាអតិ្ដរកច្បរនតសម្រម្គប់ការវនិិដោគដៅដលើការកស្តងដហដ្ឋា រច្បនាសម្ព័នធទាាំងដផនករងឹ និង
ដផនកទន់ ច្បាំណាយដលើការវនិិដោគ និងច្បាំណាយដលើកិច្បចការពារអធិបដត្យយភាព ដែលជាមូ្លដ្ឋា ន 
សម្រម្គប់ពម្រងឹងកិច្បចការពារបូរណភាពទឹកែី និងអធិបដត្យយជាតិ្ ម្រពម្ទាាំងពម្រងីកសកម្មភាពដសែាកិច្បច 
ដែើម្បីបដងកើនច្បាំណូល និងដលើកកម្ពស់ដសវាស្តធារណៈជូនម្របជាពលរែា។  

ជាមួ្យនឹងសមិ្ទធផលននការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន ាំ២០១៤ដនុះ បានបញ្ា ក់ោ៉ាងច្បាស់អាំពី
ការដបតជាា ចិ្បត្ត និងសម្ត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការរកាបាននូវសុខសនតិភាព សថិរភាព សនតិសុខ 
សណាត ប់ធាន ប់សងាម្ ឯករាជយភាព ឯកភាពជាតិ្ បូរណភាពទឹកែី សថិរភាពម្គ៉ា ម្រកូដសែាកិច្បច ម្រពម្ទាាំង
ជាំរញុសកម្មភាពដសែាកិច្បច កស្តងដហដ្ឋា រច្បនាសម្ព័នធ បដងកើនកាលានុវត្តភាពការងារ និងអភិវឌ្ឍធនធា
នម្នុសស សាំដៅដលើកកម្ពស់ជីវភាព ក៏ែូច្បជាកាត់្បនថយភាពម្រកីម្រកឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស ដែើម្បក្ីាយជា
ម្របដទសដែលម្គនការអភិវឌ្ឍដជឿនដលឿនតាម្ដផនការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។ គឺពិត្ជា
សកតិសម្ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវណាស់ដែលរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានម្របសិទធនាម្ថវកិាឆ្ន ាំ២០១៤ ថ្ន ‟ ជា
ថវកិាននការចប់ដផតើម្ែាំដណើ រការផ្្លស់បតូររបស់កម្ពុជា ដឆ្ព ុះដៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ម្របកបដដ្ឋយគុណភាព 
និងចី្បរភាព ការគិត្គូរអាំពីតុ្លយភាពននកាំដណើ នដសែាកិច្បច និងការដបងដច្បកផលកាំដណើ នដសែាកិច្បចភាា ប់
ដៅនឹងជីវភាពរស់ដៅម្របចាំនថៃ និងបាំណងម្របាថ្នន របស់ម្របជាជន ម្រពម្ទាាំងការគិត្គូរែល់ការអភិវឌ្ឍន៍
រយៈដពលដវង កនុងបរកិារណ៍សម្គហរណកម្មសីុជដម្រៅកនុងត្ាំបន់ ការអភិវឌ្ឍន៍ននសកលភាវបូនីយកម្ម  
ក៏ែូច្បជាការពម្រងឹងសម្ត្ថភាពម្រគប់ម្រគងការអភិវឌ្ឍន៍ដសែាកិច្បច សងាម្ ឱ្យស្សបដៅនឹងែាំណាក់កាលថមី
របស់កម្ពុជា ”។ 

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ ជាស្តថ ប័នសវនកម្មកាំពូលមួ្យដែលម្រត្វូបានបដងកើត្ដ ើងដដ្ឋយច្បាប់
សតីពីសវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជាកនុងដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០០ ដម្រកាម្ឆនទៈ និងការដបតជាា ែ៏ដម្គុះមុ្ត្
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល រែាសភា ម្រពឹទធសភា កនុងដោលបាំណងបាំដពញមុ្ខងារម្រត្ួត្ពិនិត្យ វាយត្នម្្ 
និងផតល់អនុស្តសន៍ដកលម្អរាល់ច្បាំណុច្បខវុះខាត្របស់ម្រកសួង-ស្តថ ប័ន រែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាល
មូ្លដ្ឋា ន អងាភាពពាក់ព័នធនានា និងដធវើរបាយការណ៍សតីពីលទធផលសវនកម្មដផាើជូនរែាសភា ម្រពឹទធសភា 
និងរាជរដ្ឋា ភិបាល សាំដៅរួម្ច្បាំដណកពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ កិច្បចម្របតិ្បត្តិការ
ការងារឱ្យកាន់ដត្លអម្របដសើរ និងម្របកបដដ្ឋយម្របសិទធភាពខពស់។ 

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ ផសពវផាយរបាយការណ៍សវនកម្មជាស្តធារណៈអនុដលាម្តាម្ច្បាប់
សតីពីសវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា។ របាយការណ៍ដនុះ ដលើកដ ើងនូវលទធផលននការដធវើសវន
កម្មដលើការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ ការអនុដលាម្តាម្បទបបញ្ញត្តិ និងកិច្បចម្របតិ្បត្តិការការងារ



 
 

កនុងការយិបរដិច្បេទ២០១៤ របស់ម្រកសួង-ស្តថ ប័ន រែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាលមូ្លដ្ឋា ន សហម្រោស
ស្តធារណៈ និងអងាភាពពាក់ព័នធនានាមួ្យច្បាំនួន។ 

ដដ្ឋយការខិត្ខាំម្របឹងដម្របង និងការទទួលខុសម្រត្ូវខពស់ ការត្ស ូ អត់្ធមត់្ ពុុះពារឆ្ងកាត់្
ការលាំបាករបស់ថ្នន ក់ែឹកនាាំ និងម្ន្តនតីសវនកម្មននអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ ម្រពម្ទាាំងម្គនការជួយឧបត្ថម្ភ
ោាំម្រទពីម្រគប់ម្ជឈដ្ឋា នទាាំងដផនកស្តម រតី្ និងសម្គភ រ បាននាាំឱ្យអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ម្គនសកាត នុពលកនុង
ការអនុវត្តការងារ និងសដម្រម្ច្បបានជាបនតបនាទ ប់នូវដផនការយុទធស្តស្រសត២០១២-២០១៦ របស់
ខ្ួន។ ច្បាំដពាុះមុ្ខ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្នឹងបនតខិត្ខាំបដនថម្ដទៀត្ ដដ្ឋយដធវើការពម្រងីកវសិ្តលភាព
សវនកម្ម ពម្រងឹងសម្ត្ថភាពម្ន្តនតី និងបដងកើនគុណភាពសវនកម្ម ដែើម្បីឈ្លនដៅសដម្រម្ច្បភារកិច្បចតាម្
ច្បាប់សវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា និងសតង់ដ្ឋរសវនកម្មស្តធារណៈននម្រពុះរាជាណាច្បម្រក
កម្ពុជា ម្រពម្ទាាំងដឆ្ើយត្បដៅនឹងត្ម្រម្ូវការស្តថ នភាពដសែាកិច្បច ដោលនដោបាយរបស់ម្របដទសជាតិ្
ផងដែរ។ 

កនុងនាម្អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ ខាុាំសូម្ដថង្អាំណរគុណោ៉ាងម្រជាលដម្រៅបាំផុត្ច្បាំដពាុះរាជរដ្ឋា ភិបាល 
រែាសភា ម្រពឹទធសភា ដែលជានិច្បចកាលដត្ងដត្ោាំម្រទអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ ទាាំងស្តម រតី្ និងសម្គភ រ។ 
ម្ា៉ាងវញិដទៀត្ ខាុាំក៏សូម្អរគុណ និងដកាត្សរដសើរច្បាំដពាុះថ្នន ក់ែឹកនាាំ និងម្ន្តនតីននអាជាា ធរសវនកម្ម
ជាតិ្ទាាំងអស់ដែលបានខិត្ខាំម្របឹងដម្របងបាំដពញភារកិច្បចម្របកបដដ្ឋយស្តម រតី្ទទួលខុសម្រត្ូវខពស់ ដធវើ 
ឱ្យសដម្រម្ច្បបាននូវដជាគជ័យគួរឱ្យកត់្សម្គា ល់។ ដឆ្ៀត្កនុងឱ្កាសដនុះដែរ ខាុាំសូម្ដថ្ងអាំណរគុណ
ែល់អងាភាពរងសវនកម្មនានា និងស្តធារណជនទាាំងឡាយដែលបានសហការ ោាំម្រទ និងដលើក
ទឹកចិ្បត្តច្បាំដពាុះរាល់ការងារបដម្រម្ើឱ្យវស័ិយសវនកម្មស្តធារណៈនាដពលកនង្ម្ក។ ជាមួ្យោន ដនុះ
ដែរ ខាុាំសូម្អរគុណផងដែរែល់អងាការកិច្បចសហម្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្របស់ស្តធារណរែាសហព័នធ
អាល្ឺម្៉ាង់(GIZ) ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB) ស្តថ ប័នសវនកម្មកាំពូលម្របដទសស ុយដអត្ (SNAO) 
ម្រពម្ទាាំងនែគូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្តថ ប័នសវនកម្មកាំពូលនានាដែលបានផតល់ការោាំម្រទ និងឧបត្ថម្ភដផសងៗ
កនុងកិច្បចែាំដណើ រការអភិវឌ្ឍស្តថ ប័ន។ 

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ម្គនសងឃឹម្ោ៉ាងមុ្ត្ម្គាំថ្ន សកម្មភាពទាាំងដនុះនឹងដៅដត្បនតោ៉ាង
សកម្ម ដែលបងាា ញពីការចូ្បលរួម្ច្បាំ ដណកកនុងការដលើកសទួយ និងការអភិវឌ្ឍម្របដទសជាតិ្
ជាទីដោរព និងស្សទាញ់ននដយើងទាាំងអស់ោន ។ 

 រាជធានីភនាំដពញ, នថៃទី២៥   ដខមិ្ថុនា  ឆ្ន ាំ២០១៦ 
                                                                អរគសវនររ 

 

 
  

                                                                  លសាម្ រីម្សរួ ៌
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របាយការណ៍សវនរម្ម 
ល ើការព្រប់ព្រងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈសព្មាប់ការយិបរលិចេទ២០១៤ 
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  លសចរដសីលងេប 

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ជាស្តថ ប័នស្តធារណៈដែលឯករាជយអាំពីកិច្បចម្របតិ្បត្ដិការននការងារ និង
ម្គនភារកិច្បចច្បាំដពាុះការអនុវត្ដមុ្ខងារសវនកម្មនផទដម្រៅរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ស្តថ ប័នដនុះម្រត្វូបាន 
បដងកើត្ដ ើងដដ្ឋយច្បាប់សដីពីសវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា ដែលម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះ
រាជម្រកម្ដលខជស/រកម្/០៣០០/១០ ចុ្បុះនថៃទី០៣ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០០។ អនុដលាម្តាម្ម្គម្រតា២ 
ម្គម្រតា៣ ម្គម្រតា២៩ និងម្គម្រតា៣៧ ននច្បាប់ដនុះ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ម្គនកាត្ពវកិច្បចដធវើ
សវនកម្ម និងផសពវផាយលទធផលសវនកម្មដែលចាំបាច់្ប។ 

ការអនុវត្តច្បាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤ បានរមួ្ច្បាំដណកោ៉ាងសាំខាន់ 
ោាំម្រទែល់កិច្បចខិត្ខាំម្របឹងដម្របងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការបនតអនុវត្តនូវកម្មវធីិនដោបាយរបស់ខ្ួន 
ម្របកបដដ្ឋយដជាគជ័យ ដែលឆ្ុុះបញ្ច ាំងតាម្រយៈការសដម្រម្ច្បបាននូវដោលដៅធាំៗ កនុងការបនត
ពម្រងឹងសនតិភាព សថិរភាព នដោបាយ សនតិសុខ និងសណាត ប់ធាន ប់សងាម្ ការជាំរញុដលើកកម្ពស់
កាំដណើ នដសែាកិច្បចខពស់ ម្របកដដ្ឋយដដ្ឋយចី្បរភាព និងបរោិប័នន ការរកាបាននូវសថិរភាពម្គ៉ា ម្រកូ
ដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្រពម្ទាាំងការពម្រងឹងអភិបាលកិច្បច និងការដកទម្រម្ង់ស្តថ ប័នជាតិ្សាំខាន់ៗ។ 
សមិ្ទធផលសដម្រម្ច្បបានកនុងការអនុវត្តថវកិាឆ្ន ាំ២០១៤ បានគូសបញ្ា ក់ច្បាស់អាំពីការដបតជាា ចិ្បត្ត
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការរកានូវសុខសនតិភាព សថិរភាព សនតិសុខ និងសណាត ប់ធាន ប់សងាម្ 
ការដលើកកម្ពស់គុណភាពដសវាស្តធារណៈ ក៏ែូច្បជាការអភិវឌ្ឍដសែាកិច្បច និងសងាម្  តាម្រយៈការ
ជាំរញុពិពិធកម្មដសែាកិច្បច ការកស្តងដហដ្ឋា រច្បនាសម្ព័នធរបូវនត និងការអភិវឌ្ឍស្តថ ប័ន ការបដងកើត្
កាលានុវត្តភាពការងារ និងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន រួម្ទាាំងការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស និង
ការបណតុ ុះបណាត លជាំនាញផងដែរ សាំដៅបនតកាត់្បនថយភាពម្រកីម្រកកនុងច្បាំដណាម្ម្របជាជនកម្ពុជា 
និងជាំរញុការអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យម្គនការរកីច្បដម្រម្ើនឆ្ប់រហ័សម្របកបដដ្ឋយចី្បរភាព និងបរោិប័នន។ 

សម្រម្គប់ការយិបរដិច្បេទ២០១៤ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្បានដធវើសវនកម្មដលើបណាត ម្រកសួង-
ស្តថ ប័ន រែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាលមូ្លដ្ឋា ន សហម្រោសស្តធារណៈ គដម្រម្គងដផសងៗ និង
សម្បទានវនិិដោគសរបុច្បាំនួន៤៣ អងាភាព ដែលម្គនលទធផលសដងខបខាងដម្រកាម្៖ 

ក. កិច្បចម្របតិ្បត្តិការថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ 
ការអនុវត្តច្បាំណូលថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្សដម្រម្ច្បបានច្បាំនួន ១៥ ២៧០ ៩៤០,៨លានដរៀល ដសមើ

នឹង២២,៥៤% ននផ.ស.ស គឺបានដកើនខពស់ជាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ១១,៧% ដហើយបានដកើនដទបើង 
១៤,៣%  ដធៀបដៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣។  
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ទាាំងដនុះឆ្ុុះបញ្ច ាំងអាំពីកិច្បចខិត្ខាំម្របឹងដម្របងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាម្រយៈការដកលម្អ
ដោលនដោបាយស្តរដពើពនធ ការបដងកើនម្របសិទធភាពននរែាបាលស្តរដពើពនធ និងអភិបាលកិច្បចលអកនុង
ការម្របមូ្លច្បាំណូលតាម្ដផនកនីមួ្យៗ ែូច្បជា ច្បាំណូលគយ និងរដ្ឋា ករ ច្បាំណូលពនធដ្ឋរ និង
ច្បាំណូលមិ្នដម្នស្តរដពើពនធ។ កនុងដនាុះច្បាំណូលគយ និងរដ្ឋា ករសដម្រម្ច្បបានលទធផលលអ គឺ
សដម្រម្ច្បបាន ៨,០១ % ននផ.ស.ស ដធៀបនឹងការដម្រោងទុក ៦,៧៥ % ននផ.ស.ស តាម្រយៈ
ការដ្ឋក់ដច្បញនូវដោលនដោបាយ និងវធិានននការម្របមូ្លច្បាំណូលគយ និងរដ្ឋា ករ ដហើយ
ច្បាំណូលពនធដ្ឋរក៏ទទួលបានលទធផលលអម្របដសើរ គឺសដម្រម្ច្បបាន ៥,៤២ % ននផ.ស.ស ដធៀបនឹង
ការដម្រោងទុក ៥,០០ % ននផ.ស.ស ដដ្ឋយម្គនការដកលម្អដោលនដោបាយស្តរដពើពនធ និង
ពម្រងឹងរែាបាលស្តរដពើពនធ កនុងដោលដៅបដងកើនច្បាំណូលពនធ និងកាត់្បនថយអាំដពើដគច្បដវុះពនធ  រឯី
ច្បាំណូលមិ្នដម្នស្តរដពើពនធសដម្រម្ច្បបានលទធផលលអម្របដសើរដែរ  គឺសដម្រម្ច្បបាន ២,២០ % ននផ.ស.ស 
ដធៀបនឹងការដម្រោងទុក ២,០៥ % ននផ.ស.ស។ 

ដផអកតាម្លទធផលននការដធវើសវនកម្មបានបងាា ញឱ្យដ ើញថ្ន ដទាុះបីជាការម្របមូ្ល
ច្បាំណូលសដម្រម្ច្បបានលទធផលលអ ក៏ដៅម្គនការងារមួ្យច្បាំនួនដែលចាំបាច់្បម្រត្ូវដធវើឱ្យម្របដសើរដទបើង
ដថម្ដទៀត្ ម្គនជាអាទិ៍៖  ការដដ្ឋុះស្ស្តយបណតឹ ងត្វា៉ា ភាពយឺត្ោ៉ា វកនុងការជម្រម្ុះដផទរច្បាំណូល  ភាព
យឺត្ោ៉ាវកនុងការដធវើសវនកម្មម្រកុម្ហ ុន សហម្រោសមួ្យច្បាំនួន ការមិ្នបានបង់ច្បាំណូលចូ្បលកនុងថវកិា
ជាតិ្ទាន់ដពលដវលា ការកាន់កាប់កិច្បចបញ្ា ីកាគណដនយយរបស់អនកជាប់ពនធ ការបាំដពញកាត្ពវ
កិច្បចស្តរដពើពនធ  របាយការណ៍សវនកម្មរបស់សវនករឯករាជយ ការដម្របើម្របាស់វកិកយបម្រត្ ការម្រត្ួត្
ពិនិត្យដលើលិខិត្ម្របកាសពនធ ការបាំដពញកាត្ពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ា ីស្តរដពើពនធសហម្រោស ការតាម្ដ្ឋនដលើ
ការដម្របើ ម្របាស់ទាំ និញនាាំចូ្បលដម្រកាម្របបអនុដម្រោុះពនធ  និងការម្របមូ្លច្បាំណូលពីែីសម្បទាន
ដសែាកិច្បច។ 

ការអនុវត្តច្បាំណាយថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្សដម្រម្ច្បបានច្បាំនួន ១៤ ០៦៧ ៩៣២,០ លានដរៀល 
ដសមើនឹង ២០,៧៧% ននផ.ស.ស គឺខពស់ជាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ៣,៥% ដហើយបានដកើនដទបើង ៧,៥% ដធៀប
ដៅនឹងការអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣។ ការអនុវត្តច្បាំណាយសដម្រម្ច្បបានលទធផលគួរកត់្សម្គា ល់ ដដ្ឋយ
បានបាំដពញតួ្នាទីជាឧបករណ៍ែ៏ម្គនម្របសិទធភាព ដែើម្បីសដម្រម្ច្បបាននូវដោលនដោបាយ
អាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលតាម្ការដម្រោងទុក និងដឆ្ើយត្បដៅនឹងសភាពការណ៍បនាទ ន់
ច្បាំដពាុះមុ្ខដែលបានដកើត្ដ ើង ជាពិដសស រាជរដ្ឋា ភិបាលបានែាំដ ើងម្របាក់ដបៀវត្សជូនម្ន្តនតី
រាជការបានលអម្របដសើរ ការអនុវត្តការដបើកផតល់តាម្ម្របព័នធធនាោរបានដទៀងទាត់្ ទាន់ដពលដវលា 
ដែលដនុះជាដជាគជ័យែ៏ធាំដធង។ ការសនសាំស្តច់្បម្របាក់បានច្បាំនួន១ ២០៣ ០០៨,៨ លានដរៀល  
ដែលស្តថ នភាពែូច្បដនុះ មិ្នធ្ាប់ម្គនដ ើយជាដម្រច្បើនឆ្ន ាំកន្ងម្កដនុះ។ មិ្នម្រតឹ្ម្ដត្ដធវើឱ្យម្គនការ
សនសាំជាស្តច់្បម្របាក់ប៉ាុដណាណ ុះដទ ដថម្ទាាំងបានដធវើឱ្យម្រកសួង ស្តថ ប័នមួ្យច្បាំនួនកម្រមិ្ត្ការចយកនុង
ទាំហាំទឹកម្របាក់ែដែល  ដត្ទទួលបាន ទាំនិញ ដសវា និងសាំណង់ កនុងបរមិ្គណដម្រច្បើនជាងមុ្ន និង
ម្គនគុណភាពលអជាងមុ្ន ម្រពម្ទាាំងកាន់ដត្ច្បាំទិសដៅដែលបានកាំណត់្។ ដទាុះបីជាោ៉ាងណាក៏ដដ្ឋយ 
ដៅកនុងការអនុវត្ដច្បាំណាយថវកិាដនុះក៏ដៅម្គនច្បាំណុច្បគួរឱ្យកត់្សម្គា ល់មួ្យច្បាំនួន។ ដទាុះបីលទធកម្ម
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ស្តធារណៈអនុវត្តបានលអម្របដសើរ ប៉ាុដនតគួរដធវើឱ្យម្របដសើរដថម្ដទៀត្នូវការកត់្សម្គា ល់មួ្យច្បាំនួន 
ែូច្បជាៈ ម្រកុម្ហ ុនចូ្បលរមួ្ដែញនថ្ស្តងសង់ភាា ប់ម្របដភទវញិ្ញ បនបម្រត្ចុ្បុះបញ្ា ីស្តងសង់មិ្នសម្ស្សប 
ការដម្របើម្របាស់ថវកិាខុសម្គតិ្កាថវកិា កងវុះខាត្ការម្របមូ្លផតុាំកិច្បចលទធកម្មដ្ឋក់ជាកញ្ច ប់លទធកម្ម 
ការបាំដបកគដម្រម្គង (កញ្ច ប់) ដែញនថ្។ 

កិច្បចម្របតិ្បត្តិការថវកិាអនុវត្តដម្រៅរត្នាោរជាតិ្ ម្រត្ូវបានដម្រោងទុកដដ្ឋយម្គនតុ្លយភាព
ច្បាំណូលសរបុ ដសមើនឹងច្បាំណាយសរបុ។ កិច្បចម្របតិ្បត្តិការដនុះសដម្រម្ច្បបានច្បាំនួន៤ ២៤០ ៤៧៩,៩ 
លានដរៀល ដសមើនឹង១២២,៦% ននច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលម្គនច្បាំនួន ៣ ៤៦០ ០០០,០លានដរៀល 
គឺខពស់ជាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុច្បាំនួន ៧៨០.៤៧៩,៩ លានដរៀល។ 

ខ. កិច្បចម្របតិ្បត្តិការថវកិារែាបាលថ្នន ក់ដម្រកាម្ជាតិ្ 
ការអនុវត្តច្បាំណូលថវកិារបស់រែាបាលរាជធានី ដខត្តសដម្រម្ច្បបានច្បាំនួន ៨១១ ៦៥៩,១

លានដរៀល គឺខពស់ជាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន ាំ២០១៤ ច្បាំនួន២៣,៦% និងការអនុវត្តច្បាំណាយថវកិា
របស់រែាបាលរាជធានី ដខត្តសដម្រម្ច្បបាន៧១៦ ៩០៣,១លានដរៀល គឺខពស់ជាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្ន ាំ២០១៤ ច្បាំនួន៩,២%។ រឯីការអនុវត្តច្បាំណូលថវកិារបស់រែាបាលម្រកុង ស្សុក សដម្រម្ច្បបាន 
៨៩ ៧១១,៧ លានដរៀល គឺខពស់ជាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន ាំ២០១៤ ច្បាំនួន ២,២%  និងការអនុវត្ត
ច្បាំណាយថវកិារបស់រែាបាលម្រកុង ស្សុក សដម្រម្ច្បបាន ៨៥ ២៨៥,៧លានដរៀល គឺទាបជាងច្បាប់
ហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន ាំ២០១៤ ច្បាំនួន ២,៩%។  

ដផអកតាម្លទធផលននការដធវើសវនកម្ម  អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញម្គនបញ្ា គួរ
ឱ្យកត់្សម្គា ល់ែូច្បជា៖ ការម្របមូ្លពនធអច្បលនម្រទពយ ការច្បាំណាយមិ្នសម្ស្សបតាម្ច្បាំណាត់្ថ្នន ក់
ដសែាកិច្បចននម្គតិ្កាថវកិា ការមិ្នបានចត់្តាាំងអនកម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គងដែើម្បីតាម្ដ្ឋនការងារសាំណង់
  ការមិ្នបានកត់្ម្រតាម្រទពយសម្បត្តិរែាចូ្បលកនុងបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ ។ 

ការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសម្បត្តិរែា គឺរហូត្ម្កែល់បច្បចុបបនន ដទាុះបីម្រកសួងដសែាកិច្បច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ធ្ាប់បានដច្បញម្របកាស និងស្តរាច្បរដណនាាំដម្រកើនរ ាំលឹកជាញឹកញាប់ោ៉ាងណាក៏ដដ្ឋយ 
ក៏ម្រកសួង-ស្តថ ប័ន និងស្តលារាជធានី-ដខត្តមួ្យច្បាំនួនដៅដត្ម្គនភាពយឺត្ោ៉ាវ និងខកខានកនុង
ការដធវើបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ ម្រទពយសម្បត្តិរែា និងប័ណណសម្គា ល់កម្មសិទធិដលើម្រទពយសម្បត្តិ។ 

 ១. លសចរតីល្តើម្ 
  ១.១.  រេណៈទូលៅ 

ច្បាប់សតីពីសវនកម្មននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា ត្ម្រម្ូវឱ្យអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ម្គន
ភារកិច្បច អនុវត្តមុ្ខងារសវនកម្មនផទដម្រៅរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ដធវើសវនកម្មដលើកិច្បចបញ្ា ីកាគណដនយយ 
គណនី ម្របព័នធម្រគប់ម្រគង ការម្រត្តួ្ពិនិត្យកិច្បចម្របតិ្បត្តិការ និងកម្មវធីិរបស់បណាត ម្រកសួង ស្តថ ប័ន 
ភាន ក់ងារ អាជាា ធរ ធនាោរជាតិ្ ស្តថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុរែា និងស្តថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុច្បម្រម្ុុះឯកជនសហម្រោស
ស្តធារណៈ ម្រគឹុះស្តថ នស្តធារណៈ រែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាលមូ្លដ្ឋា ន អនកដៅ៉ាការ អនកផាត់្
ផាង់ទាំនិញ និងដសវាកម្មច្បាំដពាុះរាជរដ្ឋា ភិបាលតាម្កិច្បចសនា និងបណាត អងាការដផសងៗដទៀត្
ដែលរាជរដ្ឋា ភិបាលបានផតល់ជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុបដនថម្ដលើទុនផ្លទ ល់ និងឥណទាន រមួ្ម្គនទាាំងការ
ដលើកដលងពនធអាករម្រគប់ម្របដភទ ម្រពម្ទាាំងសម្បទានដផសងៗដទៀត្ដៅអងាការដែលមិ្នរកម្របាក់
ច្បាំដណញ និងសហម្រោសវនិិដោគឯកជន។ 
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ដម្រៅពីការងារខាងដលើដនុះ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ម្គនភារកិច្បចដធវើសវនកម្មបញ្ា ក់ដលើ 
ដសច្បកតីម្រពាងច្បាប់សតីពីការទូទាត់្ថវកិាទូដៅរបស់រែាសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងម្របចាំឆ្ន ាំនីមួ្យៗ 
និងដធវើរបាយការណ៍សវនកម្មជូនដៅរែាសភា ម្រពឹទធសភាដដ្ឋយផ្លទ ល់ និងដផាើជូនដៅរាជរដ្ឋា ភិបាល 
ដែើម្បីម្រជាបជាព័ត៌្ម្គន ម្រពម្ទាាំងផសពវផាយនូវលទធផលសវនកម្មដែលចាំបាច់្ប។  
១.២. ការអនុវតត និងដែនរណំតស់វនរម្ម 

ចប់តាាំងពីអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្បានែាំដណើ រការការងារដៅចុ្បងឆ្ន ាំ២០០១ រហូត្ម្ក
ែល់ឆ្ន ាំ២០១៤ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្បានអនុវត្តភារកិច្បចដធវើសវនកម្មដៅតាម្បណាត ម្រកសួង-
ស្តថ ប័នរែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាលមូ្លដ្ឋា ន សហម្រោសស្តធារណៈ គដម្រម្គង និងសម្បទាន
វនិិដោគដផសងៗ ជាពិដសសគឺការដធវើសវនកម្មបញ្ា ក់ដលើដសច្បកតីម្រពាងច្បាប់សតីពីការទូទាត់្ថវកិា
ទូដៅរបស់រែាសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំនីមួ្យៗ។ សម្រម្គប់ការយិបរដិច្បេទ២០១៤ អាជាា ធរសវន 
កម្មជាតិ្បានដធវើសវនកម្ម និងដរៀបច្បាំរបាយការណ៍សរបុច្បាំនួន៤៣ ដែលខ្ឹម្ស្តរសាំខាន់ៗមួ្យ
ច្បាំនួនកនុងរបាយការណ៍ទាាំងដនាុះម្រត្ូវបានែកស្សង់ម្កបងាា ញកនុងច្បាំណុច្បទី៣ ននរបាយការណ៍ 
សម្រម្គប់ផសពវផាយជាស្តធារណៈដនុះ។ 

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ដធវើសវនកម្មដដ្ឋយអនុដលាម្តាម្សដង់ដ្ឋរសវនកម្មស្តធារណៈនន
ម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា ដែលត្ម្រម្ូវឱ្យម្គនការដរៀបច្បាំដផនការ និងអនុវត្តការងារសវនកម្មដដ្ឋយ
ដផអកដលើមូ្លដ្ឋា នននការម្រត្តួ្ពិនិត្យវាយត្នម្ដ្លើម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យនផទកនុង ការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ថុ
ស្តធារណៈ ការអនុដលាម្តាម្បទបបញ្ញត្តិ និងកិច្បចម្របតិ្បត្តិការការងាររបស់ម្រកសួង-ស្តថ ប័ន 
អងាភាពពាក់ព័នធនានា ម្រពម្ទាាំងការដធវើដត្សដដលើឯកស្តរដផសងៗ ដែើម្បទីទួលបានភសដុតាងសវនកម្ម
សម្ស្សបសម្រម្គប់ដធវើដសច្បកតីសននិដ្ឋា ន និងផដល់អនុស្តសន៍ដកលម្អែល់អងាភាពរងសវនកម្មទាាំង
ដនាុះ ។ 
១.៣.  លោ បណំងននការ្សរវ្ាយ 

ការផសពវផាយរបាយការណ៍សវនកម្មជាស្តធារណៈ ម្គនដោលបាំណងចូ្បលរមួ្ច្បាំដណក
ជាមួ្យស្តថ ប័ននីតិ្បបញ្ញត្ដិ និងនីតិ្ម្របតិ្បត្ដិ ដែើម្បពីម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ 
ពម្រងឹងម្របព័នធម្រគប់ម្រគងនផទកនុង និងកិច្បចម្របតិ្បតិ្តការការងាររបស់ម្រកសួង-ស្តថ ប័ន រែាបាលរាជធានី-
ដខត្ត រែាបាលមូ្លដ្ឋា ន និងអងាភាពពាក់ព័នធនានា តាម្រយៈការច្បងអុលបងាា ញនូវច្បាំណុច្បខវុះខាត្
កនុងការអនុវត្ដកន្ងម្ក និងផតល់អនុស្តសន៍ដកលម្អដលើច្បាំណុច្បខវុះខាត្ទាាំងដនាុះ សាំដៅដធវើឱ្យ
ការម្រគប់ម្រគងកាន់ដត្ម្របដសើរដទបើង។  

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្មិ្នទទួលខុសម្រត្ូវអាំពីផលប៉ាុះពាល់ណាមួ្យច្បាំដពាុះម្រកសួង-ស្តថ ប័ន 
រែាបាលរាជធានី-ដខត្ត រែាបាលមូ្លដ្ឋា ន ម្រកមុ្ហ ុន-សហម្រោស ឬបុគាលពាក់ព័នធនានា កនុង
ករណីដែលម្គនត្តី្យជនទាាំងឡាយណាយកខ្ឹម្ស្តរកនុងរបាយការណ៍ផសពវផាយ
ជាស្តធារណៈដនុះដៅដធវើការបកស្ស្តយ ឬដម្របើម្របាស់ខុសដោលដៅ។ 

 ២. ការព្រប់ព្រងថវកិា 
២.១. ម្ូ ដ្ឋា នរតយិតុតននការអនវុតតថវិកា 

 កិច្បចែាំដណើ រការននថវកិាឆ្ន ាំ២០១៤ដនុះ ម្រត្ូវបានម្របម្រពឹត្ដដៅដដ្ឋយដផអកដលើមូ្លដ្ឋា នច្បាប់ 
និងលិខិត្បទដ្ឋា នគតិ្យុត្ដមួ្យច្បាំនួន ដែលម្គនជាអាទិ៍ ៖ 
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 ច្បាប់សដីពីម្របព័នធហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ ម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្ ដលខនស/
រកម្/០៥០៨/០១៦ ចុ្បុះនថៃទី១៣ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ 

  ច្បាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៥ ម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្
ដលខនស/រកម្/ ១២១៤/០២៦ ចុ្បុះនថៃទី១៨ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ ជាំពូកទី ៤ និយ័ត្ភាវបូនីយកម្មនន
កិច្បចម្របតិ្បត្តិការច្បាំណាយថវកិាបដនថម្សម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

  ច្បាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤ ម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្
ដលខនស/រកម្/ ១១១៣/០១៥ ចុ្បុះនថៃទី២៨ ដខ វចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ២០១៣  

 ច្បាប់សដីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសម្បត្ដិរបស់រែាបាលថ្នន ក់ដម្រកាម្ជាតិ្ 
ម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្ដលខ នស/រកម្/០៦១១/០១១ ចុ្បុះនថៃទី១៧ ដខមិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០១១ 

 ច្បាប់សដីពីការម្រគប់ម្រគងរែាបាល ុាំ-សងាក ត់្ ម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្ ដលខ
ជស/រកម្/០៣០១/១៥ ចុ្បុះនថៃទី១៩ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០០១  

 អនុម្រកឹត្យដលខ៨២ អនម្រក.បក ចុ្បុះនថៃទី១៦ ដខវចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សដីពីបទបញ្ា ទូដៅនន 
គណដនយយស្តធារណៈ 

 អនុម្រកឹត្យដលខ៤៨៨ អនម្រក.បក ចុ្បុះនថៃទី១៦ ដខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៣ សដីពីការដរៀបច្បាំ និង 
ការម្របម្រពឹត្តដៅននម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 
២.២.  រិចចព្បតិបតដិការថវកិា 
   កិច្បចម្របតិ្បត្ដិការថវកិាឆ្ន ាំ២០១៤ ម្រត្វូបានដរៀបច្បាំដ ើងដដ្ឋយដផអកតាម្លទធផលននការ
អនុវត្ដច្បាំណូល-ច្បាំណាយតាម្រយៈរត្នាោរជាតិ្ និងលទធផលននការអនុវត្ដគដម្រម្គងវនិិដោគ
ស្តធារណៈដដ្ឋយហិរញ្ញបបទានដម្រៅម្របដទសដែលអនុវត្ដដម្រៅរត្នាោរជាតិ្ ែូច្បម្គនបងាា ញកនុង
តារាងខាងដម្រកាម្ ៖ 
ក/ កិច្បចម្របតិ្បត្តិការថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ 

ឯកតា : លានដរៀល 

បរោិយ 
អនុវត្ត 
២០១៣ 

២០១៤ 
ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ អនុវត្ដ ភាគរយ 

1 2 3 4 = (3/2) 

I. សរបុច្បាំណូល ១៣ ៣៦០ ៥៣៤,០ ១៣ ៦៦៥ ៦២៧,០ ១៥ ២៧០ ៩៤០,៨ ១១១,៧% 

  -ច្បាំណូលច្បរនដ ៨ ៧០៥ ៦០៥,៧ ៩ ៧១២ ៦២៧,០ ១០ ៨២៩ ៦៩៦,៦ ១១១.៥% 

  -ច្បាំណូលមូ្លធនកនុងម្របដទស ៦៨ ១៦៩,៧ ២៣៣ ០០០,០ ១៨៣ ៩៩៦,១ ៧៩,០% 

  -មូ្លនិធិម្រទម្រទង់ថវកិា ២៨០ ៦៧៤,៧ ២៦០ ០០០,០ ១៦ ៧៦៨,២ ៦,៤% 

  -ច្បាំណូលមូ្លធនដដ្ឋយហិរញ្ញបបទានដម្រៅម្របដទស ៤ ៣០៦ ០៨៣,៩ ៣ ៤៦០ ០០០,០ ៤ ២៤០ ៤៧៩,៩ ១២២,៦% 

II. សរបុច្បាំណាយ 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% 

  -ច្បាំណាយមូ្លធន ១ ៥០២ ០៤៨,៤ ១ ៨៦៦ ៩២៤,០ ១ ៦២៣ ០១០,៤ ៨៦,៩ 

  -ច្បាំណាយមូ្លធនដដ្ឋយហិរញ្ញបបទានដម្រៅម្របដទស ៤ ៣០៦ ០៨៣,៩ ៣ ៤៦០ ០០០,០ ៤ ២៤០ ៤៧៩,៩ ១២២,៦% 
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  ខ-កិច្បចម្របតិ្បត្ដិការថវកិារថ្នន ក់ដម្រកាម្ជាតិ្ 

 ខ១/កិច្បចម្របតិ្បត្តិការថវកិារបស់រែាបាលរាជធានី ដខត្ត 
ឯកតា : លានដរៀល 

បរោិយ 
អនុវត្ត 
២០១៣ 

២០១៤ 
ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ អនុវត្ដ ភាគរយ 

1 2 3 4 = (3/2) 

I. សរបុច្បាំណូល ៧២០ ៣៥៦,៦ ៦៥៦ ៤៩០,០៥ ៨១១ ៦៥៩,១៥ ១២៣,៦% 

  -ច្បាំណូលច្បរនដ ៥២៥ ០៩៩,០ ៥៧០ ៥៦៨,០០ ៦២៦ ៣២៨,១០ ១០៩,៨% 

 ច្បាំណូលស្តរដពើពនធ ៥០១ ១៩៦,៩ ៥៤៣ ៨៦០,០០ ៥៩៣ ០១៥,០៨ ១០៩,០% 

 ច្បាំណូលមិ្នដម្នស្តរដពើពនធ ២៣ ៩០២,១ ២៦ ៧០៨,០០ ៣៣ ៣១៣,០២ ១២៤,៧% 

  -ឧបត្ថម្ភពីថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ ១៩៥ ២៥៧,៦ ៨៥ ៩២២,០៥ ១៨៥ ៣៣១,០៥ ២១៥,៧% 

II. សរបុច្បាំណាយ ៥៩៩ ០៥៧,៦ ៦៥៦ ៤៩០,០៥ ៧១៦ ៩០៣,០៨ ១០៩,២% 

  -ច្បាំណាយច្បរនដ ៤៥៦ ៩៩៨,៧ ៥២០ ៣៩៧,០០ ៥៨៣ ០៨៩,៤៣ ១១២,០% 

  -ច្បាំណាយមូ្លធន ១២៨ ៧៩១,៣ ១២០ ៤៤១,០០ ១១៨ ១៦១,៦០ ៩៨,១% 

  -ច្បាំណាយសងាក ត់្ច្បាំណុុះរាជធានី ១៣ ២៦៧,៦ ១៥ ៦៥២,០៥ ១៥ ៦៥២,០៥ ១០០,០% 

  

ខ២/កិច្បចម្របតិ្បត្តិការថវកិារបស់រែាបាលម្រកងុ ស្សុក 
              ឯកតា : លានដរៀល 

បរោិយ អនុវត្ត 
២០១៣ 

២០១៤ 
ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ អនុវត្ដ ភាគរយ 

2 3 4 = (3/2) 

I. សរបុច្បាំណូល ៧៥ ៦៩២,៨ ៨៧ ៨០៣,៤៤ ៨៩ ៧១១,៧៣ ១០២,២% 

  -ច្បាំណូលច្បរនដ ១ ៤៤២,៣ ១ ២៥៤,២៨ ៣ ៧២៣,៩៩ ២៩៦,៩% 

 ច្បាំណូលមិ្នដម្នស្តរដពើពនធ ១ ៤៤២,៣ ១ ២៥៤,២៨ ៣ ៧២៣,៩៩ ២៩៦,៩% 

  -ច្បាំណូលឧបត្ថម្ភពីថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ ៧៤ ២៥០,៥ ៨៦ ៥៤៩,១៦ ៨៥ ៩៨៧,៧៤ ៩៩,៤% 

II. សរបុច្បាំណាយ ៧២ ១៧០,៣ ៨៧ ៨០៣,៤៤ ៨៥ ២៨៥,៧៣ ៩៧,១% 

  -ច្បាំណាយច្បរនដ ៥៦ ៣៥៦,៣ ៦៩ ០៤៤,២៨ ៦៦ ៥២៦,៦៥ ៩៦,៤% 

  -ច្បាំណាយសងាក ត់្ច្បាំណុុះម្រកុង ១៥ ៨១៤,០ ១៨ ៧៥៩,១៦ ១៨ ៧៥៩,០៨ ១០០,០% 

 

៣.  ទធ្  សវនរម្ម 
 ៣.១. ការព្រប់ព្រងថវិកាថាា រ់ជាត ិ

ដោងតាម្លទធផលននការចុ្បុះដធវើសវនកម្ម បានបងាា ញឱ្យដ ើញថ្ន ការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ថុ 
ស្តធារណៈម្គនភាពលអម្របដសើរ សដម្រម្ច្បបានដលើសពីការដម្រោងទុកកនុងច្បាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ 
ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤។ បញ្ា មួ្យច្បាំនួនដែលគួរដធវើឱ្យម្របដសើរដ ើងដថម្ដទៀត្ ែូច្បបានបងាា ញ 
ែូច្បខាងដម្រកាម្៖  
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   ៣.១.១.ការដដ្ឋុះស្ស្តយបណតឹ ងត្វា៉ា 
ម្របកាសដលខ៩២៩ សហវ ចុ្បុះនថៃទី០៣ ដខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០០៨ របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច 

និងហិរញ្ញវត្ថុសតីពីការដរៀបច្បាំ និងការម្របម្រពឹត្តដៅនននាយកដ្ឋា នច្បាប់ វវិាទ និងសថិតិ្ ននអគា
នាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ ម្រត្ង់ម្គម្រតា ៦ បានដច្បងថ្ន “ការោិល័យវវិាទម្គនតួ្នាទី និងភារកិច្បច
ដរៀបច្បាំដោលនដោបាយ យុទធស្តស្រសត កម្មវធីិ និងនីតិ្វធីិដដ្ឋុះស្ស្តយការត្វា៉ា កស្តងដផនការ
ម្របចាំឆ្ន ាំសតីពីការដដ្ឋុះស្ស្តយការត្វា៉ា”។  អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន  ដៅកនុងឆ្ន ាំ
២០១៤ ការោិល័យវវិាទនននាយកដ្ឋា នច្បាប់ វវិាទ និងសថិតិ្របស់អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ
ម្គនការយឺត្ោ៉ា វកនុងការដដ្ឋុះស្ស្តយបណតឹ ងត្វា៉ា។ ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ គួរ
ដណនាាំអគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរអនុវត្ដឱ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្វូតាម្ម្របកាសដលខ៩២៩ សហវ ចុ្បុះនថៃ
ទី០៣ ដខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០០៨ ខាងដលើ ជាពិដសស ម្រត្ូវចត់្វធិានការដដ្ឋុះស្ស្តយបណតឹ ងត្វា៉ាឱ្យ
បានទាន់ដពលដវលា ដែើម្បបីដងកើនច្បាំណូលពនធ។ 

ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុសូម្ឯកភាពតាម្អនុស្តសន៍របស់អាជាា ធរសវនកម្ម
ជាតិ្។   ដៅកនុងយុទធស្តស្រសតដកៀរគរច្បាំណូល (Revenue Mobilization Strategy) រយៈដពលម្ធយម្
ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ របស់អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរក៏បានបញ្ចូ លនូវច្បាំណុច្បដនុះផងដែរ ដែើម្បី
ជាំរញុឱ្យការម្របមូ្លបាំណុលពនធ និងដដ្ឋុះស្ស្តយបណតឹ ងត្វា៉ាម្គនម្របសិទធភាព។ 

  ៣.១.២. ភាពយឺត្ោ៉ាវកនុងការជម្រម្ុះដផទរច្បាំណូល 
អនុម្រកឹត្យដលខ៨២ អនម្រក.បក ចុ្បុះនថៃទី១៦ ដខវចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល

សតីពីបទបញ្ា ទូដៅននគណដនយយស្តធារណៈ ម្រត្ង់ម្គម្រតា១០៦ បានដច្បងថ្ន “ ច្បាំណូលម្រត្ូវ
បានគិត្ចូ្បលកនុងថវកិាននឆ្ន ាំដែលកនុងអាំ ុងដនាុះ ច្បាំណូលទាាំងដនុះម្រត្ូវបានម្របមូ្លដដ្ឋយ 
គណដនយយករស្តធារណៈ ”។ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន គិត្ម្រតឹ្ម្នថៃទី៣១ 
ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ អងាភាពពនធមួ្យច្បាំនួនម្គនការយឺត្ោ៉ា វកនុងការជម្រម្ុះដផទរច្បាំណូលចូ្បលថវកិា
ឱ្យបានទាន់ដពលដវលាដែលម្គនច្បាំនួន ១២៧ ៣៦០លានដរៀល។  

ការអនុវត្តដបបដនុះអាច្បនាាំឲ្យច្បាំណូលថវកិាពុាំទាន់សម្ស្សបតាម្ភាពជាក់ដសដង 
និងមិ្នឆ្ុុះបញ្ច ាំងតាម្ឆ្ន ាំថវកិា។ ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ គួរដណនាាំែល់អងាភាព
ម្របតិ្បត្តិដធវើការជម្រម្ុះដផទរ និងបង់ច្បាំណូលដែលម្របមូ្លបានចូ្បលថវកិារែាឱ្យបានទាន់ដពល
ដវលាតាម្ឆ្ន ាំថវកិា ដែើម្បឱី្យស្សបតាម្ខ្ឹម្ស្តរននលិខិត្បទដ្ឋា នខាងដលើ។ 

ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុសូម្ឯកភាពតាម្អនុស្តសន៍របស់អាជាា ធរសវនកម្ម
ជាតិ្។ ប៉ាុដនតសូម្បញ្ា ក់ថ្ន អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរម្គនបញ្ា ម្របឈម្កនុងការដផទរច្បាំណូល
មួ្យច្បាំនួន ជាពិដសសដលើម្របដភទពនធដែលម្រត្ូវបានបិទបញ្ច ប់ដៅនថៃទី៣១ដខធនូ (ពនធដលើ
ម្ដធាបាយែឹកជញ្ាូ ន និងោនជាំនិុះម្រគប់ម្របដភទ) និងអាណត្តិលទធកម្មស្តធារណៈ រឯី
ច្បាំដពាុះម្របដភទពនធធម្មតាមិ្នម្គនការយឺត្ោ៉ា វដនាុះដទ។ 

 



8 

   ៣.១.៣.ភាពយឺត្ោ៉ាវកនុងការដធវើសវនកម្មម្រកមុ្ហ នុ សហម្រោសមួ្យច្បាំនួន 
ម្របកាសដលខ១៦៥ សហវ.ម្របក ចុ្បុះនថៃទី០១ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៣ របស់ម្រកសួង

ដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ សដីពីការដកសម្រម្ួលការដរៀបច្បាំ និងការម្របម្រពឹត្តដៅនននាយកដ្ឋា ន
សវនកម្មសហម្រោសននអគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ ម្គម្រតា១ ម្រត្ង់ច្បាំណុច្ប ឆ បានដច្បងថ្ន “ ពិនិត្យ
ដ ើងវញិនូវរាល់កម្មវធីិសវនកម្ម ការងារសវនកម្ម លទធផលសវនកម្ម ដែើម្បីធានាគុណភាព 
និងភាពម្រតឹ្ម្ម្រត្វូននការកាំណត់្ពនធដ ើងវញិ ស្សបតាម្ដោលនដោបាយសវនកម្ម និង
វាយត្នម្្លទធផលការងាររបស់សវនករ”។ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន កនុង
ឆ្ន ាំ២០១៤ នាយកដ្ឋា នសវនកម្មសហម្រោសបានដ្ឋក់កម្មវធីិសវនកម្មដលើសហម្រោសច្បាំនួន 
១ ៩៧៨ ប៉ាុដនតបានអនុវត្តការងារសវនកម្មទទួលបានលទធផលច្បាំនួនដត្៩៨២ សហម្រោស 
ប៉ាុដណាណ ុះ គិត្ជាសម្គម្គម្រត្ដសមើនឹង៤៩.៦៥% ននកម្មវធីិសវនកម្មម្របចាំឆ្ន ាំ (មិ្នរមួ្បញ្ចូ ល
លទធផលសវនកម្មននកម្មវធីិសវនកម្មឆ្ន ាំមុ្នៗដទ)។ 

ភាពយឺត្ោ៉ា វកនុងការដធវើសវនកម្មសហម្រោស អាច្បបណាត លឲ្យម្គនបាំណុល
កកសទុះដដ្ឋយសហម្រោសបាត់្ខ្ួន។ ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ គួរជាំរញុអគានាយកដ្ឋា ន
ពនធដ្ឋរអនុវត្តការងារសវនកម្មឱ្យបានសម្ស្សបតាម្កម្មវធីិសវនកម្ម ដែើម្បីធានាម្របសិទធភាព។ 

ជាការដឆ្ើយត្ប ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឯកភាពតាម្អនុស្តសន៍របស់
អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្។ ប៉ាុដនតការយឺត្ោ៉ា វគឺបណាត លម្កពីការផតល់ឯកស្តររបស់សហម្រោស
មួ្យច្បាំនួនដែលម្រត្ូវដធវើសវនកម្ម ម្គនការយឺត្ោ៉ា វ ជាពិដសសអនកម្រគប់ម្រគងដែលម្គន
សិទធិកនុងការសដម្រម្ច្បរាល់កិច្បចការរបស់សហម្រោស សថិត្ដៅដម្រៅម្របដទស (ជនបរដទស) 
ម្គនការលាំបាកកនុងការទាំនាក់ទាំនង និងការសហការដៅម្គនកម្រមិ្ត្ កតាត ទាាំងដនុះដហើយ
ដធវើឱ្យសវនករខវុះម្របភពឯកស្តរកនុងការផាុាំព័ត៌្ម្គន ដែើម្បកីាំណត់្ពនធដ ើងវញិ ដែលដធវើឱ្យការ
ដធវើសវនកម្មម្គនការអូសបន្ាយដពលដវលា។  

   ៣.១.៤.ការយកតួ្ដលខសម្តុ្លយសល់កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ម្កបដងវរចូ្បលថវកិាឆ្ន ាំ២០១៤ 
ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដច្បញម្របកាសសតីពីការបិទបញ្ា ីច្បាំណូលច្បាំណាយ

សម្រម្គប់ការយិបរដិច្បេទ២០១៤ ដដ្ឋយបានបញ្ា ក់ថ្ន ឆ្ន ាំថវកិាម្រត្ូវចប់ដផតើម្ពីនថៃទី០១ ដខម្ករា 
ដហើយបញ្ច ប់ដៅនថៃទី៣១ ដខធនូ  និងច្បាំណូលថវកិាទាាំងអស់ ដទាុះបីសថិត្កនុងម្របដភទច្បាំណូល
ណាក៏ដដ្ឋយ អាណាប័កោម នសិទធិែកច្បាំណូលយកដៅច្បាំណាយ ឬមួ្យពនារដពលបង់ចូ្បល
ថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ ដែើម្បទុីកដម្របើម្របាស់ជាផលម្របដោជន៍ណាមួ្យបានដទបើយ។ ែូច្បដនុះម្របាក់
ច្បាំណូលទាាំងអស់ម្រត្ូវដត្ម្របមូ្ល បង់ចូ្បលថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ោ៉ាងយឺត្បាំផុត្ម្រតឹ្ម្នថៃទី៣១ ដខធនូ 
ឆ្ន ាំ២០១៤ ជាកាំហិត្។ 

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ពិនិត្យដ ើញថ្ន ដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ អគានាយកដ្ឋា នគយ 
និងរដ្ឋា ករកម្ពុជាបានយកតួ្ដលខសល់ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ម្គនច្បាំនួន ៤៤ ៤៦៧ លានដរៀល ដលើ
គណនីដលខ ៧០២៧ (អាករដលើត្នម្្បដនថម្កសិកម្មទាំនិញនិងសម្គភ រៈកសិកម្ម) និងគណនី
ដលខ ៧១០៧ (ពនធគយសម្រម្គប់ផលិត្វត្ថុធាតុ្ដែើម្ឱ្សថ) ម្កបដងវរចូ្បលថវកិាឆ្ន ាំ២០១៤។ 
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ការយកតួ្ដលខច្បាំណូលដៅសល់ម្កបញ្ាូ លថវកិាឆ្ន ាំ២០១៤ដនុះ នាាំឱ្យច្បាំណូល ច្បាំណាយ
ថវកិាពុាំស្សបតាម្ភាពជាក់ដសដង និងមិ្នបានឆ្ុុះបញ្ច ាំងតាម្ឆ្ន ាំថវកិា។ ម្រកសួងដសែាកិច្បច 
និងហិរញ្ញវត្ថុគួរដណនាាំអគានាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជាឱ្យដធវើការជម្រម្ុះដផទរតួ្ដលខ
ដែលម្របមូ្លបានចូ្បលថវកិារែាឱ្យបានទាន់ដពលដវលាតាម្ឆ្ន ាំថវកិា។ 

ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានបាំភ្ឺថ្ន តួ្ដលខច្បាំណូលអាករដលើត្នម្្បដនថម្
ទាំនិញនិងសម្គភ រៈកសិកម្ម និងពនធនាាំចូ្បលដលើវត្ថុធាតុ្ដែើម្ សម្រម្គប់ផលិត្ឱ្សថច្បាំនួន 
៤៤ ៤៦៧ លានដរៀល ជាតួ្ដលខសល់ពីចុ្បងឆ្ន ាំ២០១៣។ ច្បាំណូលម្របដភទដនុះ រែាជាអនក
ទទួលបនទុកកនុងការទូទាត់្ជាំនួសតាម្រយៈអាណត្តិដបើកម្របាក់ (ច្បាំណូលម្រពម្-ច្បាំណាយម្រពម្) 
របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ អគានាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា
បានដធវើសាំដណើ ដៅម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុជាបនតបនាទ ប់ដែើម្បីសុាំការទូទាត់្។ ប៉ាុដនត
ដដ្ឋយម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុពុាំម្គនឥណទានម្រគប់ម្រោន់សម្រម្គប់ដធវើការទូទាត់្ដទើប
តួ្ដលខដនុះដៅសល់ ដហើយម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដច្បញអាណត្តិដបើកម្របាក់
សម្រម្គប់ដធវើការទូទាត់្ដៅដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ ដែលម្រត្ូវបានអគានាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករ
កម្ពុជាដធវើសលាកប័ម្រត្បដងវរតួ្ដលខដនុះចូ្បលថវកិារែាដៅនថៃទី២៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

   ៣.១.៥. កងវុះវធិានការច្បាំដពាុះម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនដែលមិ្នបង់ម្របាក់កក់ត្ម្កល់ធានា 
អបបបរម្គ និងមិ្នម្គនអាជាា ប័ណណ 

 ដែើម្បីពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនឱ្យម្គនគុណភាព និងម្របសិទធភាព
ម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា និងម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដច្បញលិខិត្ដលខ
២៩៥ អយក.ហវ ចុ្បុះនថៃទី២៧ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីសាំដណើ សុាំអនុញ្ញ ត្ដោលការណ៍
សតីពីការត្ម្កល់ម្របាក់កក់អបបបរម្គដៅរត្នាោរជាតិ្កនុងដពលអនុវត្តកិច្បចសនាសម្រម្គប់ការ
ផតល់អាជាា ប័ណណដបើកម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនដៅម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ដដ្ឋយត្ម្រម្ូវ
ឱ្យអតិ្ថិជនរបូវន័តបុគាល ឬនីតិ្បុគាលចាំបាច់្បម្រត្វូត្ម្កល់ម្របាក់កក់អបបបរម្គដៅរត្នាោរជា
តិ្កនុងដពលអនុវត្តកិច្បចសនា សម្រម្គប់ផតល់អាជាា ប័ណណដបើកម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជន និងលិខិត្
ដលខ១៣៨៨ សហវ.អ ទច្ប ចុ្បុះនថៃទី១៤ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
សតីពីករណីដ្ឋក់ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាអបបបរម្គដៅអគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្សម្រម្គប់ផតល់
អាជាា ប័ណណដបើកម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនដៅកនុងម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា។ 

 អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ម្គនម្រគឹុះស្តថ នសិកា
ឯកជនច្បាំនួន៧៤ ដែលបានដសនើសុាំអាជាា ប័ណណដបើកម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនច្បាំដណុះទូដៅ 
កនុងដនាុះម្គនម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនច្បាំដណុះទូដៅច្បាំនួន៥៥ ដែលម្រត្ូវបានម្រកសួងម្របកាស
ទទួលស្តា ល់ និងម្គនម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនច្បាំដណុះទូដៅច្បាំនួន១៩ដទៀត្ ដែលមិ្នម្រត្ូវបាន
ម្រកសួងម្របកាសទទួលស្តា ល់។ ជាមួ្យោន ដនាុះ ម្គនម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនច្បាំដណុះទូដៅ
ច្បាំនួន១០ប៉ាុដណាណ ុះ ដែលបានបង់ម្របាក់កក់ត្ម្កល់ធានាអបបបរម្គដៅរត្នាោរជាតិ្ និងម្គន
អាជាា ប័ណណទទួលស្តា ល់ពីម្រកសួង ច្បាំដណកឯម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនច្បាំនួន៦៤ដទៀត្មិ្នទាន់
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បានបង់ម្របាក់កក់ត្ម្កល់អបបបរម្គដៅរត្នាោរជាតិ្ និងមិ្នទាន់បានទទួលអាជាា ប័ណណ
ទទួលស្តា ល់ពីម្រកសួង។ ម្រកសួងក៏ពុាំទាន់ម្គនវធិានការច្បាំដពាុះម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនច្បាំដណុះ
ទូដៅដែលមិ្នទាន់បានបង់ម្របាក់កក់ត្ម្កល់ធានាអបបបរម្គដៅរត្នាោរជាតិ្ និងមិ្នទាន់
បានទទួលអាជាា ប័ណណពីម្រកសួង និងម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនច្បាំដណុះទូដៅដែលមិ្នទាន់
បានទទួលស្តា ល់ពីម្រកសួង ដហើយម្រគឹុះស្តថ នទាាំងដនាុះដៅដត្ដធវើការដបើកបដម្រងៀន និងដរៀន
ដៅដ ើយ។ 

  ដដ្ឋយដហតុ្ដនុះម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរចត់្វធិានការឱ្យបានមឺុ្ងម្គ៉ា ត់្
ច្បាំដពាុះម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនដែលមិ្នទាន់បង់ម្របាក់កក់ត្ម្កល់ធានាអបបបរម្គ និងមិ្នទាន់
ម្គនអាជាា ប័ណណពីម្រកសួងឱ្យដធវើការបង់ម្របាក់កក់ត្ម្កល់ធានាអបបបម្គ ដៅរត្នាោរជាតិ្បាន
ម្រតឹ្ម្ម្រត្វូតាម្ការដណនាាំ ដែើម្បធីានាការម្រគប់ម្រគងម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនឪ្យម្គនម្របសិទធភាព 
និងស្សបតាម្កម្មវធីិសិការបស់រែា។ 

 ដឆ្ើយត្បច្បាំដពាុះការដលើកដ ើងដនុះ ម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បានបាំភ្ឺថ្ន 
ការងារម្រច្បកដច្បញចូ្បលដត្មួ្យ ជាជាំហានែាំបូងដែលដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្ូវការកាលពីនថៃទី២៩ 
ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ច្បាំដពាុះម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជនដែលមិ្នបានបង់ម្របាក់ត្ម្កល់ អបបបរម្គ
តាម្ដោលការណ៍កាំណត់្ ម្រកសួងមិ្នម្របគល់អាជាា ប័ណណជូនដែរ។ ដម្រកាយពីដម្ើលដ ើញនូវ
ភាពយឺត្ោ៉ាវដនុះ ម្រកសួងក៏បាននិងកាំពុងដរៀបច្បាំវធិានការមួ្យច្បាំនួនកនុងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ 
និងលិខិត្បទដ្ឋា នកនុងការផតល់ដសវាស្តធារណៈរបស់ម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ែូច្ប
ខាងដម្រកាម្ៈ 

- ដសច្បកតីជូនែាំណឹងសតីពីការដធវើសុពលភាពដ ើងវញិ កនុងការដសនើសុាំអាជាា ប័ណណ
ដបើកម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជន។ 

- ដសច្បកតីដណនាាំសតីពីការដ្ឋក់ម្របាក់ត្ម្កល់អបបបរម្គរបស់ម្រគឹុះស្តថ នសិកាឯកជន។ 
ដផអកតាម្ការបាំភ្ឺដនុះ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្នឹងតាម្ដ្ឋនដម្ើលនូវវឌ្ឍនភាពបនតដទៀត្។ 

 ៣.១.៦.ការមិ្នបានបង់ច្បាំណូលចូ្បលកនុងថវកិាជាតិ្ទាន់ដពលដវលា 
ដែើម្បីម្របមូ្លច្បាំណូលចូ្បលថវកិារែាឱ្យទាន់ដពលដវលា ម្រកសួងដសែាកិច្បច និង

ហិរញ្ញវត្ថុបានដច្បញម្របកាស ដលខ១៣៩៥សហវ.ម្របក ចុ្បុះនថៃទី១៧ ដខវចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
សតីពីការបិទបញ្ា ីច្បាំណូលច្បាំណាយ និងការដធវើរបាយការណ៍បូកសរបុអនុវត្តច្បាំណូលច្បាំណាយ
ថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ កនុងដោលបាំណងជាំរញុឱ្យម្រកសួងដែលម្គនសម្ត្ថកិច្បចកនុងការម្របមូ្លច្បាំណូល 
និងរួសរាន់បង់ច្បាំណូលចូ្បលថវកិាជាតិ្ ដែលខ្ួនម្របមូ្លបានោ៉ាងយឺត្បាំផុត្ម្រតឹ្ម្នថៃទី៣១ 
ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ ជាកាំហិត្”។  

តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើម្របតិ្បត្តិការម្របមូ្លច្បាំណូលអនុគណនី៧៣២៨ ដៅដខធនូ 
ឆ្ន ាំ២០១៤ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ម្រកសួងសុខាភិបាលបានម្របមូ្លច្បាំណូល
ច្បាំនួន៤០៣ ៨៣៧ ៨០០ដរៀល ប៉ាុដនតម្រកសួងសុខាភិបាលបានបង់ច្បាំណូលដែលម្របមូ្លបាន
ខាងដលើចូ្បលថវកិារែាច្បាំនួន៣៧១ ៦០៤ ៤០០ដរៀល។  
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ការបង់ច្បាំណូលចូ្បលថវកិារែាយឺត្ោ៉ា វនឹងដធវើឱ្យការកត់្ម្រតាតួ្ដលខច្បាំណូលមិ្នបាន
ដពញដលញ។ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សូម្ឱ្យម្រកសួងសុខាភិបាលបង់ច្បាំណូលទាាំងអស់ចូ្បល
ថវកិាជាតិ្ឱ្យបានទាន់ដពលដវលា។ 

ដឆ្ើយត្បដៅនឹងបញ្ា ដនុះ ម្រកសួងសុខាភិបាលបានបាំភ្ឺថ្ន កន្ងម្ករជាដទយយករ
ច្បាំណូលពុាំដម្នជាអនកម្របមូ្លច្បាំណូលដដ្ឋយខ្ួនឯងដទ គឺបណាត អងាភាពជាអនកម្របមូ្ល និង
យកដៅបង់ចូ្បលថវកិារែាដដ្ឋយខ្ួនឯង។ ច្បាំណុច្បដនុះ ម្រកសួងសុខាភិបាលនឹងបដងកើត្ភាន ក់ងារ
ច្បាំណូលតាម្អងាភាពបដនថម្ដទៀត្ដោងតាម្ម្របកាសរួម្ និងស្តរាច្បរដណនាាំពីម្រកសួង
ដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 ៣.១.៧.ម្រកមុ្ហ នុចូ្បលរមួ្ដែញនថស្្តងសង់ភាា ប់ម្របដភទវញិ្ញ បនបម្រត្ចុ្បុះបញ្ា សី្តងសង់ 
  មិ្នសម្ស្សប 

ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្គនដោលការណ៍ដណនាាំសតីពីការដបងដច្បកតាម្
ម្របដភទ និងការចុ្បុះបញ្ា ីរបស់អនកទទួលការដៅតាម្សម្ត្ថភាពបដច្បចកដទស និងហិរញ្ញវត្ថុ 
ម្រពម្ទាាំងតាម្កាំណត់្ម្រតាម្របវត្តិការងារ និងបានដបងដច្បកសម្ត្ថភាពននការដែញនថ្ដៅតាម្
ត្នម្្ននកិច្បចសនា ដែលម្គនែូច្បជា៖ ទី១ ម្របដភទអនកទទួលការតូ្ច្ប ត្នម្កិ្ច្បចសនាមិ្ន
ដលើសពី ១២៥លានដរៀល ទី២ ម្របដភទអនកទទួលការម្ធយម្ ត្នម្្កិច្បចសនាដលើសពី ១២៥
លានដរៀល ែល់ ៥០០លានដរៀល  និងទី៣ ម្របដភទអនកទទួលការធាំ ត្នម្កិ្ច្បចសនាដលើស
ពី៥០០លានដរៀល។ អគានាយកដ្ឋា នលទធកម្មស្តធារណៈម្គនភារកិច្បច កនុងការពិនិត្យវាយ
ត្នម្្ដលើសាំដណើ សុាំត្ដម្្ើងម្របដភទ និងបដនថម្ច្បាំណាត់្ថ្នន ក់របស់អនកដែញនថ្ អនកផាត់្ផាង់ និង
អនកទទួលការ។  

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ពិនិត្យដ ើញថ្ន កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ម្គនម្រកមុ្ហ ុនចូ្បលដែញនថ្
គដម្រម្គងស្តងសង់មួ្យច្បាំនួនដែលម្គនទឹកម្របាក់កិច្បចសនាលទធកម្មដលើសពី ៥០០ លានដរៀល 
ប៉ាុដនតភាា ប់នូវវញិ្ញ បនបម្រត្ចុ្បុះបញ្ា ីអនកទទួលការស្តងសង់ម្របដភទតូ្ច្ប និងម្របដភទម្ធយម្
ប៉ាុដណាណ ុះ។ ការភាា ប់នូវវញិ្ញ បនបម្រត្ពុាំម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវតាម្កម្រមិ្ត្សម្ត្ថភាព នាាំឱ្យការដែញនថ្
ម្របកួត្ម្របដជងជាស្តធារណៈមិ្នទាន់ម្គនលកខណៈសម្ស្សប និងម្របសិទធភាពការងារ។ 
ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុគួរដណនាាំអគានាយកដ្ឋា នលទធកម្មស្តធារណៈអនុវត្តឱ្យ
បានម្រតឹ្ម្ម្រត្វូតាម្ដោលការណ៍។ 

ជាការដឆ្ើយត្ប ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលយកនូវអនុស្តសន៍
របស់អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ដលើច្បាំណុច្បសដីពីម្រកុម្ហ ុនចូ្បលរមួ្ដែញនថ្ស្តងសង់ភាា ប់វញិ្ញ
បនប័ម្រត្ចុ្បុះបញ្ា ីស្តងសង់មិ្នសម្ស្សប ដម្រពាុះថ្នដោលការណ៍ដណនាាំដលខ០២ លស្ត ចុ្បុះ
នថៃទី១៤ ដខវចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៥  សដីពីការដបងដច្បកតាម្ម្របដភទ និងការចុ្បុះបញ្ា ីរបស់អនកទទួល
ការ ម្រត្ូវបានអនុវត្ត២០ឆ្ន ាំម្កដហើយ ដហើយដែលម្រត្វូដធវើបច្បចុបបននភាពឱ្យសម្ស្សបដៅនឹង
ស្តថ នភាពដសែាកិច្បចរបស់ម្របដទសកម្ពុជា។ 
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៣.១.៨. ការដម្របើម្របាស់ថវកិាខុសម្គតិ្កាថវកិា  
 ដែើម្បីកត់្ម្រតាច្បាំណាយថវកិារែាឱ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ
បានដច្បញម្របកាសដលខ ៥៤៨ សហវ.ម្របក ចុ្បុះនថៃទី២៧ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧ សតីពីការដ្ឋក់ឱ្យ
អនុវត្តច្បាំណាត់្ថ្នន ក់ដសែាកិច្បចននម្គតិ្ការបស់រែាបាលថ្នន ក់ជាតិ្ និងរែាបាលថ្នន ក់ដម្រកាម្
ជាតិ្ ដែើម្បីដណនាាំម្រកសួង ស្តថ ប័នដម្របើម្របាស់ថវកិា ក៏ែូច្បជាការកត់្ម្រតាតួ្ដលខច្បាំណាយ
ឱ្យបានសម្ស្សបដៅតាម្ច្បាំណាត់្ថ្នន ក់ដសែាកិច្បចែូច្បជាជាំពូក៦១ (គណនី៦១៥) បាន
បញ្ា ក់អាំពីការកត់្ម្រតារាល់ការច្បាំណាយដលើការដថទាាំ និងជួសជុល ែូច្បជាដលើការងារ
លាបថ្នន ាំ ការដរៀបច្បាំបណាត ញដ ើងវញិ ដែលបណាត លម្កពីការជួសជុលអោរ និងការ
ជួសជុលរបងអោរ...។ រឯីជាំពូក២១ (គណនី២១៣) បានបញ្ា ក់អាំពីការកត់្ម្រតារាល់ការ
ច្បាំណាយដលើការស្តងសង់អោររែាបាលសម្រម្គប់បដម្រម្ើការងាររាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើរបាយការណ៍សដម្រម្ច្បទូទាត់្ថវកិាទូដៅរបស់ម្រកសួង 
សុខាភិបាលឆ្ន ាំ២០១៤ និងអាណត្តិដបើកម្របាក់ និងឯកស្តរលទធកម្ម អាជាា ធរសវនកម្ម
ជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ម្រកសួងសុខាភិបាលបានដធវើការស្តង់សង់អោរវុះកាត់្ច្បាំនួនមួ្យ និង
ដរៀបច្បាំបណាត ញអុកសីុដសន ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់ថវកិាច្បាំណាយច្បរនតជាំពូក៦១ គណនី៦១៥ 
ដែលម្គនទឹកម្របាក់ច្បាំនួន ២ ៩០៧ ៦៤២ ៧០០ ដរៀល ( តួ្ដលខទឹកម្របាក់កនុ ងអណត្តិ
ដបើកម្របាក់ច្បាំនួន ៣ ៩៨៧ ៥០០ ០០០ដរៀល រមួ្បញ្ាូ លទាាំងការដរៀបច្បាំជញ្ា ាំងកញ្ច ក់
ខណឌ ការោិល័យដរាងដ្ឋក់កង់ម្៉ាូតូ្ និងដរៀបច្បាំស្តលម្របជុាំដៅទីសតីការម្រកសួងសុខាភិបាល)  
និងគណនី៦១៥  (ការដរៀបច្បាំបណាត ញអុកសីុដសន) ម្គនទឹកម្របាក់ច្បាំនួន ៣ ៤៥៧ ៨០០ 
០០០ ដរៀល ( តួ្ដលខទឹកម្របាក់កនុ ងអណត្តិដបើកម្របាក់ច្បាំនួន ៥ ២២០ ០០០ ០០០ដរៀល រួម្
បញ្ាូ លទាាំងការជួសជុលដកលម្អអោរ)  ជាំនួសឱ្យជាំពូក២១ គណនី២១៣ ។ 

 ការដម្របើម្របាស់ថវកិារែា និងការកត់្ម្រតាច្បាំណាយថវកិារែាមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវតាម្ច្បាំណាត់្
ថ្នន ក់ដសែាកិច្បច ដធវើឱ្យព័ត៌្ម្គនហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបងាា ញកនុងរបាយការណ៍ច្បាំណាយថវកិារបស់
រែាមិ្នបងាា ញម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវតាម្ការពិត្។ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សូម្ឱ្យម្រកសួងសុខាភិបាលដម្របើ
ម្របាស់ និងកត់្ម្រតាតួ្ដលខច្បាំណាយថវកិាឱ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វតាម្ម្គតិ្កាថវកិា ដែើម្បីផតល់
ព័ត៌្ម្គនម្រតឹ្ម្ម្រត្វូែល់អនកដម្របើម្របាស់របាយការណ៍។ 

ដឆ្ើយត្បនឹងបញ្ា ខាងដលើ ម្រកសួងសុខាភិបាលបានបាំភ្ឺថ្ន ករណីដនុះដដ្ឋយស្តរ
ម្គនត្ម្រម្ូវការបនាទ ន់ សម្រម្គប់អភិវឌ្ឍន៍ដៅដខត្តត្បូង មុាំ ដហើយម្រកសួងក៏បានពិភាកាជាមួ្យ
ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបានសដម្រម្ច្បដម្របើម្របាស់ថវកិាច្បរនតជាំនួសថវកិាវនិិដោគ។ 
ច្បាំដណកឯការដរៀបច្បាំបណាត ញអុកសីុដសនដៅអោរអនកជម្ៃឺម្រកីម្រកម្នទីរដពទយកាល់ដម្៉ាត្ គឺដធវើ
ដ ើងដៅចុ្បងឆ្ន ាំ តាម្ការដសនើសុាំពីនាយកម្នទីរដពទយ ដែើម្បីដឆ្ើយត្បដៅនឹងត្ម្រម្ូវការដកើន
ដ ើងននច្បាំនួនអនកជម្ៃឺដែលម្កសម្រម្គកពាបាល ដហើយម្រកសួងក៏ទទួលបានការអនុញ្ញ ត្
ពីម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុដែរ។ 
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 ៣.១.៩.ការច្បាំណាយថវកិារជាដទយយបុដរម្របទានដដ្ឋយោម នការអនុញ្ញ ត្ពីអាណាប័ក 
  ដែើម្បីធានាឱ្យម្គនត្ម្្គភាព និងការទទួលខុសម្រត្ូវកនុងការច្បាំណាយថវកិារែាដៅតាម្

ម្រកសួង និងស្តថ ប័ន ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដច្បញស្តរាច្បរ សតីពីការច្បាំណាយតាម្
នីតិ្វធីិរជាដទយយបុដរម្របទាន ដែលជាដោលការណ៍ត្ម្រម្ូវឱ្យរជាដទយយបុដរម្របទានមុ្ននឹង
ច្បាំណាយម្រត្ូវដសនើសុាំដោលការណ៍ដៅអាណាប័ក ឬអនកដែលម្រត្ូវបានដផទរសិទធិ ដហើយការ
ច្បាំណាយដនាុះម្រត្វូម្គនសកខីបម្រត្បញ្ា ក់ម្រតឹ្ម្ម្រត្វូ។  

 តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើឯកស្តរច្បាំណាយថវកិាតាម្នីតិ្វធីិរជាដទយយបុដរម្របទាន
ដៅម្រកសួងសុខាភិបាល អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន រាល់ម្របតិ្បត្តិការច្បាំណាយ
តាម្របូភាពរជាដទយយបុដរម្របទានទាាំងអស់ ដែលម្គនទឹកម្របាក់សរបុច្បាំនួន ៥៨២ ៦៩៣ 
៦៩១ ដរៀល មិ្នម្គនការអនុញ្ញ ត្ពីអាណាប័ក ឬអនកដែលម្រត្ូវបានដផទរសិទធិដ ើយ។  

  ម្របការដនុះ នាាំឱ្យប៉ាុះពាល់ែល់ែាំដណើ រការននការអនុវត្តនីតិ្វធីិរជាដទយយបុដរម្របទាន។  
 អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សូម្ឱ្យម្រកសួងសុខាភិបាលអនុវត្តឱ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវតាម្
ដោលការណ៍ដែលបានកាំណត់្។ 

  ដឆ្ើយត្បនឹងបញ្ា ខាងដលើ ម្រកសួងសុខាភិបាលបានទទួលយកអនុស្តសន៍របស់
អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ និងបានដរៀបច្បាំដធវើការដកលម្អ។ 

 ៣.១.១០.ការមិ្នបានដបងដច្បកភារកិច្បចរវាងអោា ធិការដ្ឋា ន និងសវនកម្មនផទកនុង 
  ការដធវើសវនកម្មនផទកនុងម្គនបាំណងជួយម្រកសួង ស្តថ ប័នបាំដពញការទទួលខុសម្រត្វូ

របស់ខ្ួនឱ្យម្គនម្របសិទធភាព។ តួ្នាទីរបស់សវនកម្មនផទកនុង គឺម្រត្ូវវាយត្នម្្ដដ្ឋយឯករាជយ
នូវភាពសម្ស្សប ម្រគប់ម្រោន់ននម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យនផទកនុង និងផតល់ការធានាដលើភាពម្រគប់
ម្រោន់ននម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យ។ ដែើម្បីអនុវត្តភារកិច្បច និងការទទួលខុសម្រតូ្វ សវនករនផទកនុង
ម្រត្ូវម្គនសិទធិដពញដលញ ដសរភីាពម្រគប់ម្រោន់ និងោម នការរារាាំង ការហាម្ឃាត់្ដលើការ
ចូ្បលម្រត្ួត្ពិនិត្យនូវម្រគប់សកម្មភាព រាល់បញ្ា ីកត់្ម្រតា រាល់ម្រទពយសម្បត្តិ និងបុគាលិករបស់
អងាភាព។ ជាងដនុះដទៀត្ ម្របធានម្រកសួង ស្តថ ប័ននីមួ្យៗម្រត្ូវសម្រម្បសម្រម្ួលដបងដច្បក
ភារកិច្បចរវាងអោា ធិការដ្ឋា ន ឬអធិការដ្ឋា ន និងសវនកម្មនផទកនុងដនុះឲ្យបានសម្ស្សប។  

  តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើរបាយការណ៍សវនកម្ម និងរបាយការណ៍អធិការកិច្បច 
ម្រពម្ទាាំងការស្តកសួរដៅអងាភាពទាាំងពីរដនុះននម្រកសួងសុខាភិបាល អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្
សដងកត្ដ ើញថ្ន សវនកម្មនផទកនុង និងអោា ធិការដ្ឋា នបាំដពញការងារែូច្បោន  និងមិ្នម្គនការ
ដបងដច្បកភារកិច្បចឱ្យដ្ឋច់្បពីោន ដ ើយ។ ម្ា៉ាងដទៀត្ នាយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនុងមិ្នម្រត្ូវ
បានអនុញ្ញ ត្ឱ្យដធវើសវនកម្មដៅទីសតីការម្រកសួងសុខាភិបាលដទ។ 

 ម្របកាដនុះ ដធវើឲ្យនាយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនុងមិ្នម្គនឯករាជយភាពអាំពីកិច្បចម្របតិ្បត្តិ
ការការងាររបស់ខ្ួនឱ្យបានដពញដលញ។ 
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  អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សូម្ឱ្យម្រកសួងសុខាភិបាលដបងដច្បកភារកិច្បចឲ្យបានច្បាស់
លាស់រវាងអោា ធិការដ្ឋា ន និងសវនកម្មនផទកនុង ដែើម្បីឱ្យនាយកដ្ឋា នសវនកម្មនផទកនុង 
អនុវត្តការងាររបស់ខ្ួនបានដពញដលញ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្វូ។ 

 ដឆ្ើយត្បនឹងបញ្ា ខាងដលើ ម្រកសួងសុខាភិបាលបានបាំភ្ឺថ្ន អោា ធិការដ្ឋា នអនុវត្ត
តាម្អនុម្រកឹត្យដលខ៦៧ អនម្រក.បក ចុ្បុះនថៃទី២២ ដខតុ្លា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជា សតីពីការដរៀបច្បាំ និងការម្របម្រពឹត្តដៅរបស់ម្រកសួងសុខាភិបាល។ សវនកម្មនផទកនុងអនុវត្ត
តាម្អនុម្រកឹត្យដលខ៤០ អនម្រក.បក ចុ្បុះនថៃទី១៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
សតីពីការដរៀបច្បាំ និងការម្របម្រពឹត្តដៅននសវនកម្មនផទកនុងតាម្បណាត ស្តថ ប័ន ម្រកសួង និង
សហម្រោសស្តធារណៈ។  

 ៣.១.១១.កងវុះខាត្ការម្របមូ្លផតុាំកិច្បចលទធកម្មដ្ឋក់ជាកញ្ច ប់លទធកម្ម 
   ដែើម្បីពម្រងឹងកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈម្របម្រពឹត្តដៅម្របកបដដ្ឋយត្ម្្គភាព សងាតិ្ភាព 

ការម្របកួត្ម្របដជង ភាពដត្មួ្យននការអនុវត្តវធីិស្តស្រសតលទធកម្ម ការធានាឱ្យបាននូវភាពសនសាំ
សាំនច្ប និងម្របសិទធភាពកនុងែាំដណើ រការអនុវត្តវធីិស្តស្រសតលទធកម្មដែលទាក់ទងដៅនឹងលទធកម្ម
ទាំនិញ សាំណង់ ដសវាកម្ម និងលទធកម្មទីម្របឹកាកនុងន័យសាំដៅែល់ការម្របមូ្លផតុាំនូវម្របដភទ
លទធកម្មដែលម្គនលកខណៈែូច្បោន  ស្សដែៀងោន  ដែើម្បដី្ឋក់ជា ូត្ិ៍លទធកម្ម  ម្រកសួងដសែាកិច្បច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ បានខិត្ខាំដច្បញនូវស្តរាច្បរដណនាាំដលខ០០៦ សហវ ចុ្បុះនថៃទី២២ ដខវចិ្បេិកា 
ឆ្ន ាំ២០០៧ សតីពីការដរៀបច្បាំដផនការលទធកម្មឆ្ន ាំ២០០៨ និងឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់ម្រត្ង់ច្បាំណុច្បទីIII 
បានដច្បងថ្ន“ម្រត្ូវម្របមូ្លផតុាំត្ម្រម្ូវការដែលសថិត្កនុងម្របដភទែូច្បោន  ដហើយម្គនលកខណៈបដច្បចក
ដទសែូច្បោន ស្សដែៀងោន  ឬបដម្រម្ើការដត្មួ្យបញ្ចូ លកនុងម្រកុម្ដត្មួ្យដែលដៅថ្ន ូត្ិ៍លទធកម្ម 
ដែើម្បីដធវើកិច្បចលទធកម្មដត្មួ្យដលើក។  ូត្ិ៍លទធកម្មមួ្យច្បាំនួនដែលម្គនភាពម្របហាក់ម្របដហល 
ឬស្សដែៀងោន ម្រត្ូវបញ្ចូ លោន ជាម្រកុម្ធាំមួ្យដៅថ្ន កញ្ច ប់លទធកម្មសម្រម្គប់ដធវើកិច្បចលទធកម្មដត្
មួ្យដលើក “។ 

   អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡាពុាំទាន់
ដធវើការម្របមូ្លផតុាំកិច្បចលទធកម្ម ដែើម្បដី្ឋក់ជាកញ្ច ប់លទធកម្មនូវម្របដភទលទធកម្មដែលសថិត្ដៅកនុង
ម្របដភទែូច្បោន  ឬស្សដែៀងោន  ឬបដម្រម្ើការដត្មួ្យ ដែើម្បីដធវើលទធកម្មដត្មួ្យដលើក។ 

   ម្រកសួងគួរអនុវត្តតាម្ខ្ឹម្ស្តរននស្តរាច្បរដណនាាំខាងដលើឱ្យម្គនម្របសិទធភាពខពស់។ 
  ដឆ្ើយត្បនឹងច្បាំណុច្បដនុះ ម្រកសួងបានបញ្ា ក់ថ្ន កាលដែលម្រកសួងមិ្នបានដធវើការ

ម្របមូ្លផតុាំលទធកម្មដ្ឋក់ជាកញ្ច ប់លទធកម្ម ដដ្ឋយស្តរអងាភាពលទធកម្មបានដរៀបច្បាំឯកស្តរ
ដែញនថ្ជាលកខណៈអនតរជាតិ្ដត្មួ្យ ដដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លលិខិត្ផតល់ឥណទានធានាច្បាំណាយ
ទាាំងពីររមួ្ោន ឱ្យស្សបតាម្ដផនការលទធកម្ម ក៏ប៉ាុដនតដដ្ឋយម្គនការដណនាាំពីម្រកសួងដសែាកិច្បច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគានាយកដ្ឋា នលទធកម្មស្តធារណៈ) ត្ម្រម្ូវឱ្យអងាភាពលទធកម្មដធវើការបាំដបក
ឯកស្តរជាពីរឱ្យស្សបតាម្ដោលការណ៍ឥណទានធានាច្បាំណាយដែលបានផតល់ជូន ដបើ
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ដទាុះបីជាបាំដបកឯកស្តរដែញនថ្ជាពីរ ក៏ម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា មិ្នបានដគច្បដវស
ពីនីតិ្វធីិលទធកម្មដ ើយដដ្ឋយរកាការដែញនថ្ម្របកួត្ម្របដជងជាលកខណៈអនតរជាតិ្ែដែល។ 
ឯកស្តរដែញនថ្ទាាំងដនាុះក៏បានឆ្ងការពិនិត្យ សដម្រម្ច្ប និងយល់ម្រពម្ពីម្រកសួងដសែាកិច្បច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ ដដ្ឋយឈរដលើមូ្លដ្ឋា នដោលការណ៍ធានាច្បាំណាយពីរដផសងោន  និងលកខ
ខណឌ សម្ត្ថភាព(ហិរញ្ញវត្ថុ បដច្បចកដទស និងបទពិដស្តធន៍) របស់អនកចូ្បលរមួ្ដែញនថ ្ និង
ការផាត់្ផាង់សម្គភ រៈ និងការជួសជុល ដកលម្អសាំណង់ ដហើយដដ្ឋយការងារអនុវត្តកិច្បចលទធ
កម្មមិ្នទទួលបានដជាគជ័យកនុងការដែញនថ្ ែូច្បដនុះម្រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា មិ្នអាច្ប
ទម្្គក់ដចលនូវឥណទានដែលម្គនស្ស្តប់ដនុះ គឺបដងវរដៅការងារជួសជុលដសសសល់ 
ដផសងៗដៅកនុងពហុកីឡាដ្ឋា នជាតិ្អូឡាាំពិកវញិ ដែើម្បីឱ្យម្គនដស្តភ័ណឌ ភាពស្សបដៅតាម្
កាំដណទម្រម្ង់របស់ម្របមុ្ខរាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការដលើកសទួយវស័ិយកីឡាកាន់ដត្ម្គនការរកី
ច្បដម្រម្ើនឆ្ប់រហ័ស និងទាក់ទាញយុវជនឱ្យចូ្បលរមួ្។ 

 ៣.១.១២.ការពុាំទាន់បានកត់្ម្រតាច្បាំណូលដផសងៗ 
  ច្បាប់សតីពីម្របព័នធហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ ដែលម្របកាសឱ្យដម្របើដដ្ឋយម្រពុះរាជម្រកម្

ដលខនស/រកម្/០៥០៨/០១៦ ចុ្បុះនថៃទី១៣ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ ម្រត្ង់ម្គម្រតា ១៩ បាន
ដច្បងថ្ន " ច្បាំណូលម្រត្ូវកត់្ម្រតាចូ្បលទាាំងស្សងុ ដហើយមិ្នម្រត្ូវយកដៅកាត់្កងដដ្ឋយម្រត្ង់
ជាមួ្យច្បាំណាយដ ើយ..."។ 

  អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ម្រគឹុះស្តថ នស្តធារណៈ
មួ្យច្បាំនួនបានម្របមូ្លច្បាំណូលមួ្យច្បាំនួនដដ្ឋយពុាំទាន់បានកត់្ម្រតាចូ្បលកនុងរបាយការណ៍
ច្បាំណូល និងច្បាំណាយ ែូច្បបងាា ញខាងដម្រកាម្ ៖ 

- ច្បាំណូលពីអាហារដ្ឋា ន ច្បាំនួន១ ០០០ ០០០ ដរៀល  
- ច្បាំណូលពីដសវាដផាើកង់ ម្៉ាូតូ្ ច្បាំនួន២ ០០០ ០០០ ដរៀល 

  កតាត ដនុះ អាច្បនាាំឱ្យរបាយការណ៍ច្បាំណូលមិ្នឆ្ុុះបញ្ច ាំងពីស្តថ នភាពជាក់ដសតង។ 
ម្រគឹុះស្តថ ន ស្តធារណៈមួ្យច្បាំនួន ម្រត្ូវកត់្ម្រតាម្រគប់ច្បាំណូលទាាំងអស់ឱ្យស្សបតាម្បទបបញ្ញត្តិ
ននច្បាប់សតីពីម្របព័នធហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ។ 

  ជាការដឆ្ើយត្ប 
ម្រគឹុះស្តថ នស្តធារណៈមួ្យច្បាំនួនបានឯកភាពដលើរបាយការណ៍សវនកម្ម ដហើយបាន និង
កាំពុងអនុវត្តឱ្យបានដពញដលញនូវការកត់្ម្រតាច្បាំណូល និងច្បាំណាយដនុះ ដែើម្បឱី្យស្សបតាម្
បទបបញ្ញត្តិននច្បាប់សតីពីម្របព័នធហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ។ 

 ៣.១.១៣.ការអនុវត្តកិច្បចលទធកម្មពុាំម្គនកនុងដផនការលទធកម្មម្របចាំឆ្ន ាំ 
  ស្តរាច្បរដណនាាំដលខ០០៦ សហវ ចុ្បុះនថៃទី២២ ដខវចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ២០០៧ សតីពីការ

ដរៀបច្បាំដផនការលទធកម្មឆ្ន ាំ២០០៨ និងឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់ បានបញ្ា ក់ថ្ន “ស្តថ ប័នអនុវត្តលទធកម្ម
ចាំបាច់្បម្រត្វូដរៀបច្បាំដផនការលទធកម្មម្របចាំឆ្ន ាំរបស់ខ្ួនរាល់គដម្រម្គងច្បាំណាយដែលម្រត្ូវអនុវត្ត
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តាម្វធីិស្តស្រសត នីតិ្វធីិលទធកម្ម ម្រត្ូវកត់្ម្រតាទាាំងអស់តាម្លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយបញ្ចូ លកនុង
ដផនការលទធកម្ម។ ករណីមិ្នបានកត់្ម្រតាកនុងដផនការលទធកម្មមិ្នម្រត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ឲ្យដធវើ
កិច្បចលទធកម្មដ ើយ ដហើយស្តមី្ស្តថ ប័នអនុវត្តលទធកម្មម្រតូ្វទទួលខុសម្រត្ូវរាល់សកម្មភាព   
អសកម្មដែលនឹងដកើត្ដ ើងជាយថ្នដហតុ្”។ 

  តាម្ការចុ្បុះដធវើសវនកម្មដៅម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រម្គប់ការយិបរដិច្បេទ
២០១៤ ម្រកសួងបានដលើកដផនការលទធកម្ម និងដផនការលទធកម្មដកត្ម្រម្ូវឆ្ន ាំ២០១៤ ម្គន
ច្បាំនួន២៨គដម្រម្គង កនុងដនាុះម្គនលទធកម្មទាំនិញច្បាំនួន១០ ដសវាកម្មច្បាំនួន២ និងលទធកម្ម
សាំណង់ច្បាំនួន១៦គដម្រម្គង ប៉ាុដនតតាម្របាយការណ៍សតីពីការអនុវត្តកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈ
ម្របចាំឆ្ន ាំ២០១៤របស់ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន 
ការអនុវត្តកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈសម្រម្គប់ឆ្ន ាំ២០១៤ ម្គនរហូត្ែល់ ១៨០គដម្រម្គង ដែល
ដលើសពីដផនការលទធកម្មដកត្ម្រមូ្វច្បាំនួន១៥២គដម្រម្គង ដហើយគដម្រម្គងទាាំងដនុះអនុវត្ត
កិច្បចលទធកម្មតាម្វធីិស្តស្រសតលទធកម្មដដ្ឋយដ ក។ 

  ករណីដនុះ នាាំឲ្យការដធវើកិច្បចលទធកម្មមិ្នស្សបតាម្ដផនការម្របចាំឆ្ន ាំ និងការ
ច្បាំណាយថវកិាម្គនភាពមិ្នច្បាស់លាស់។ 

  អាស្ស័យដហតុ្ដនុះ ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គួរអនុវត្តកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈ
ឲ្យស្សបតាម្ខ្ឹម្ស្តរននស្តរាច្បរដណនាាំខាងដលើ។ 

  ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសូម្ឯកភាពដលើច្បាំណុច្បរកដ ើញខាងដលើ ដដ្ឋយសូម្
ដធវើការបាំភ្ឺថ្ន ដម្រកាយទទួលបានអនុស្តសន៍របស់អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ ម្រកសួងបានដធវើការ
ដកសម្រម្ួល ដដ្ឋយបានដ្ឋក់បញ្ចូ លគដម្រម្គងដៅកនុងដផនការលទធកម្មម្របចាំឆ្ន ាំរចួ្បរាល់ដហើយ 
(គដម្រម្គងស្តងសង់អណតូ ង និងបងាន់) សម្រម្គប់ការអនុវត្តដផនការឆ្ន ាំ២០១៥ និងឆ្ន ាំបនត
បនាទ ប់ដទៀត្។ 

 ៣.១.១៤.ភាពយឺត្ោ៉ាវកនុងការផាូផាងតួ្ដលខច្បាំណូល ច្បាំណាយថវកិា 
  ម្របកាសដណនាាំដលខ ១៣៩៥ សហវ.ម្របក ចុ្បុះនថៃទី ១៧ ដខវចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

សតីពីការបិទបញ្ា ីច្បាំណូល ច្បាំណាយ និងការដធវើរបាយការណ៍បូកសរុបអនុវត្តច្បាំណូល 
ច្បាំណាយថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៤ ម្រត្ង់ច្បាំណុច្បទី២ ការដធវើរបាយការណ៍បូកសរុបអនុវត្ត
ច្បាំណូលច្បាំណាយថវកិាថ្នន ក់ជាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៤ បានបញ្ា ក់ថ្ន “ ច្បាំដពាុះម្រកសួងស្តថ ប័ន រែាបាល  
កណាត លម្រត្ូវផាូផាងតួ្ដលខច្បាំណូល ច្បាំណាយថវកិារបស់ខ្ួនជាមួ្យអគានាយកដ្ឋា នរត្នា
ោរជាតិ្ ដដ្ឋយម្គនបញ្ចូ លច្បាំណូល ច្បាំណាយថវកិារបស់ម្នទីរជាំនាញនានាដម្រកាម្ឱ្វាទ
ដៅតាម្រាជធានី ដខត្ត រចួ្បដផាើម្កម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរ
ជាតិ្ នាយកដ្ឋា នច្បាំណូល ច្បាំណាយថវកិា និងអគានាយកដ្ឋា នថវកិានីយកម្ម) ឱ្យបានមុ្ននថៃ
ទី៣១ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៥ជាកាំហិត្”។ 
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  តាម្ការចុ្បុះដធវើសវនកម្មដៅម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រម្គប់ការយិបរដិច្បេទ
២០១៤ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ថ្ន រហូត្ម្កែល់ដខឧសភា  ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ ដៅពុាំទាន់បានបញ្ច ប់ការផាូផាងតួ្ដលខច្បាំណូល ច្បាំណាយថវកិាជាមួ្យនឹងអគានាយក
ដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្ដៅដ ើយ។ 

  ករណីដនុះ អាច្បនាាំឲ្យការដម្រោងថវកិាឆ្ន ាំបនាទ ប់ម្គនភាពមិ្នច្បាស់លាស់។ 
ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគួរអនុវត្តការងារឲ្យស្សបតាម្ម្របកាសដណនាាំខាងដលើដនុះ។ 

  ជាការដឆ្ើយត្ប ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានទទួលស្តា ល់ថ្នពិត្ជាម្គនភាព
យឺត្ោ៉ាវបនតិច្បដម្ន ប៉ាុដនតសូម្ដធវើការបាំភ្ឺថ្ន ជាទូដៅម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដត្ងដត្ខិត្
ខាំដធវើ របាយការណ៍បូកសរបុអនុវត្តច្បាំណូលច្បាំណាយថវកិា ដែើម្បផីាូផាងតួ្ដលខជាមួ្យអគា
នាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្ និងដផាើដៅម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យបានទាន់ដពលដវលា 
ប៉ាុដនតដដ្ឋយដ កឆ្ន ាំ២០១៤ដនុះ ម្រកសួងម្គនការយឺត្ោ៉ា វកនុងការម្របមូ្លឯកស្តរផាូផាង
ដដ្ឋយស្តរម្នទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានីដខត្តមួ្យច្បាំនួនម្គនភាពយឺត្ោ៉ា វកនុងការផាូរ
ផាងតួ្ដលខជាមួ្យរត្នាោរដខត្តដទើបដធវើឲ្យម្រកសួងម្រត្ូវរង់ចាំ និងម្គនភាពយឺត្ោ៉ាវដបបដនុះ។ 
ប៉ាុដនតដទាុះជាោ៉ាងណាកតី ម្រកសួងបានដធវើការផាូផាងតួ្ដលខច្បាំណូល ច្បាំណាយថវកិាឆ្ន ាំ
២០១៤ ជាមួ្យអគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្រួច្បរាល់ដហើយ។ 

៣.២. ការព្រប់ព្រងថវិការែាបា ថាា រ់លព្កាម្ជាត ិ

៣.២.១.ការច្បាំណាយមិ្នសម្ស្សបតាម្ច្បាំណាត់្ថ្នន ក់ដសែាកិច្បចននម្គតិ្កាថវកិា 
   ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដច្បញម្របកាសសតីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តច្បាំណាត់្
ថ្នន ក់ដសែាកិច្បចននម្គតិ្កាថវកិាដខត្ត  ម្រកុង- និងខណឌ -ស្សុក ម្រត្ង់ឧបសម្ព័នធ២ ជាំពូក២១ 
គណនី២១៣ បានអនុញ្ញ ត្ឲ្យដខត្ត ក៏ែូច្បជាបណាដ ម្នទីរជុាំវញិ អនុវត្តម្គតិ្កាច្បាំណាយ
ថវកិារបស់ខ្ួនឱ្យបានសម្ស្សបតាម្ការកាំណត់្របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ កនុង
ដនាុះ អនុគណនី២១៣១ សតីពីសាំណង់អោរ អនុគណនី២១៣២ សតីពីការដរៀបច្បាំដកលម្អ
អោរ និងអនុគណនី ២១៣៨ សតីពីសាំណង់ដផសងៗដទៀត្។  រឯីជាំពូក៦១ )៦១៥២ (  កត់្ម្រតា
ការច្បាំណាយដលើការដថទាាំ ជួសជុលអោរ និងម្របាស្តទ។ តាម្ការដធវើដត្សតសវនកម្មដលើ
សាំណុាំ ឯកស្តរលទធកម្មដៅដខត្តច្បាំនួន ០៦ គឺដខត្តដកប កាំពត្ សទឹងដម្រត្ង រត្នគិរ ី ឧត្ដរម្គន
ជ័យ និងដខត្តម្ណឌ លគិរ ី ដ ើញថ្ន អាណាបកសម្របទានសិទធិ និងអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុដខត្ត
បានអនុញ្ញ ត្ឱ្យស្តលាដខត្ត និងម្នទីរជុាំវញិដខត្តមួ្យច្បាំនួនយកថវកិាជាំពូក៦១ គណនី 
៦១៥ អនុគណនី៦១៥២ ម្កច្បាំណាយដលើការងារស្តងសង់អោរ របង ស្តព ន ផ្ូវ ខុសពី
ដោលការណ៍បានកាំណត់្។ 
   
 ដដ្ឋយស្តរការច្បាំណាយមិ្នសម្ស្សបតាម្ច្បាំណាត់្ថ្នន ក់ដសែាកិច្បចននម្គតិ្កាថវកិា បាន
ដធវើឱ្យប៉ាុះពាល់ែល់ដោលនដោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងតួ្ដលខននគណនីច្បាំណាយកនុងរបាយ
ការណ៍ទូទាត់្ថវកិាសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤ របស់ស្តលាដខត្ត និងម្នទីរមួ្យច្បាំនួន
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ឆ្ុុះបញ្ច ាំងមិ្នពិត្ម្របាកែ។ ដដ្ឋយដហតុ្ដនុះ ស្តលាដខត្ត ម្នទីរដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
អងាភាពអនុវត្តគដម្រម្គងគួរអនុវត្តតាម្ម្របកាសសតីពីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តច្បាំណាត់្ថ្នន ក់ដសែាកិច្បច
ននម្គតិ្កាថវកិាខាងដលើ។ 
   ដឆ្ើយត្បនឹងការដលើកដ ើងដនុះ ស្តលាដខត្តមួ្យច្បាំនួនបានឯកភាព និងមួ្យច្បាំនួន
ដទៀត្ថ្ន អនុវត្តតាម្ដផនការអភិវឌ្ឍន៍ និងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុម្របចាំឆ្ន ាំដលើការជួសជុលដកលម្អ
ផ្ូវដែលម្គនស្ស្តប់។    
៣.២.២.ការមិ្នបានចត់្តាាំងអនកម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គងដែើម្បតីាម្ដ្ឋនការងារសាំណង់ 
   ម្របកាសដលខ ៣៨១ ម្របក.សហវ/២០១០ ចុ្បុះនថៃទី១៥ ដខមិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០១០ របស់
ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុសតីពីការដ្ឋក់ឱ្យដម្របើដសៀវដៅលទធកម្មសតីពីការអនុវត្តវធិាន 
និងបទបបញ្ញត្តិសតីពីលទធកម្មស្តធារណៈ ម្រត្ង់ជាំពូកទី ២ ច្បាំណុច្ប ៣.១៤.៨ បានបញ្ា ក់ថ្ន 
ជាទូដៅ ការម្រត្តួ្ពិនិត្យកិច្បចសនាសាំណង់ម្គនការសមុគស្តម ញ ដដ្ឋយស្តរកតាត ទាាំងឡាយ
ដែលមិ្នអាច្បែឹងបានមុ្នដពលចប់ដផតើម្ការងារ។ ែូដច្បនុះ ត្ម្រម្ូវឱ្យម្គនការចត់្តាាំងអនក
ម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គងដែើម្បីដធវើការម្រគប់ម្រគងទីតាាំងគដម្រម្គង និងម្រត្តួ្ពិនិត្យសកម្មភាពម្របចាំនថៃ
របស់ “អនកទទួលការ”។ អនកម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គងអាច្បជាបុគាលដៅកនុងអងាភាពលទធកម្ម ឬ
ជាទីម្របឹកាជាំនាញ ឬជាបុគាលដែលម្គនជាំនាញម្កពីស្តថ ប័នអនុវត្តលទធកម្ម។ អនកម្រគប់ម្រគង
គដម្រម្គងម្រត្ូវដធវើរបាយការណ៍ជាម្របចាំអាំពីវឌ្ឍនភាព និងបញ្ា ដែលដកើត្ម្គនដ ើងកនុងដពល
អនុវត្តការងារ។ តាម្ការដធវើដត្សតសវនកម្មដលើសាំណុាំ ឯកស្តរលទធកម្មដៅដខត្តច្បាំនួន០៤ គឺ
ដខត្តដកប រត្នគិរ ីឧត្ដរម្គនជ័យ និងដខត្តម្ណឌ លគិរ ីដ ើញថ្ន ការស្តងសង់សាំណង់អោរ 
ផ្ូវ.. គឺមិ្នបានចត់្តាាំងអនកម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គងដែើម្បីតាម្ដ្ឋនការងារស្តងសង់របស់អនក
ទទួលការ និងដធវើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពដ ើយ។ 
   ដដ្ឋយស្តរការពុាំបានចត់្តាាំងឱ្យម្គនអនកម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គង ដទើបោម នរបាយ
ការណ៍វឌ្ឍនភាព ដែលដនុះជាដហតុ្នាាំឱ្យការវាយត្នម្្របស់គណៈកម្មការម្របគល់ទទួល
សាំណង់ពុាំម្គនមូ្លដ្ឋា នច្បាស់លាស់ ដហើយសាំណង់អាច្បខុសប្ង់បដច្បចកដទស និងម្គន
គុណភាពមិ្នសូវលអ។ 
   អាស្ស័យដហតុ្ដនុះ ស្តលាដខត្តគួរដណនាាំអងាភាពលទធកម្ម និងអងាភាពអនុវត្ត
លទធកម្មឱ្យម្គនការចត់្តាាំងអនកម្រគប់ម្រគងគដម្រម្គង ដែើម្បីតាម្ដ្ឋនរាល់ការងាររបស់អនក
ទទួលការ និងរាល់បញ្ា ដែលដកើត្ម្គនកនុងអាំ ុងដពលអនុវត្តការងារ ម្រពម្ទាាំងរាយការណ៍ 
និងដធវើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពជូនថ្នន ក់ែឹកនាាំជាម្របចាំ។ 
    ដឆ្ើយត្បនឹងការដលើកដ ើងដនុះ ស្តលាដខត្តបានឯកភាពថ្ន មិ្នបានចត់្តាាំង
ជាលាយលកខណ៍អកសរដម្ន ដត្បានម្របគល់ការងារតាម្ដ្ឋនម្រត្ួត្ពិនិត្យដនុះដៅម្គច ស់
គដម្រម្គងតាម្ដ្ឋនដដ្ឋយផ្លទ ល់។     



19 

៣.២.៣.ការមិ្នបានកត់្ម្រតាម្រទពយសម្បត្តិរែាចូ្បលកនុងបញ្ា សី្តរដពើភណឌ  
   ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដច្បញស្តរាច្បរដណនាាំដលខ ០០១ សហវ. ចុ្បុះ
នថៃទី១០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០០៣  សតីពីការដកសម្រម្លួដធវើបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ ម្រទពយសម្បត្តិរែា 
ដដ្ឋយដណនាាំថ្ន បញ្ា ីស្តរដពើភណឌ របស់ម្រកសួង-ស្តថ ប័ន ដខត្ត-ម្រកុង ម្នទីរជាំនាញ និងស្សុក-
ខណឌ នានា ដែលបានដធវើបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ រចួ្បរាល់ដហើយ ម្រត្វូដធវើការផាូផាងជាម្របចាំ ដដ្ឋយ
យកបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ ឆ្ន ាំកន្ងដៅដនុះដធវើជាមូ្លដ្ឋា ន និងម្រត្ូវម្គនកាំណត់្ដហតុ្ផាូផាង។ កនុង
កាំណត់្ដហតុ្ដនុះ ម្រត្ូវបញ្ា ក់អាំពីម្រទពយសម្បត្តិដកើនដ ើង ឬថយចុ្បុះតាម្ឆ្ន ាំ និងម្គន
មូ្លដហតុ្ឱ្បានច្បាស់លាស់ននការដកើនដ ើង និងថយចុ្បុះដនុះ។ 
   អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ស្តលាដខត្តមួ្យច្បាំនួនមិ្នបានកត់្ម្រតាបញ្ចូ ល
ម្រទពយសម្បត្តិរែាដៅកនុងបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ  ដែលនាាំឱ្យបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ ម្រទពយសម្បត្តិរែា
ដែលបានដរៀបច្បាំរចួ្បដនាុះឆ្ុុះបញ្ច ាំងមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ និងនាាំឱ្យម្រទពយសម្បត្តិដែលដៅដម្រៅបញ្ា ី
អាច្បបាត់្បង់ជាយថ្នដហតុ្។ ែូច្បដនុះ ស្តលាដខត្តគួរជាំរញុអងាភាពកាន់កាប់ម្រទពយសម្បត្តិរែា 
និងគណៈកម្មការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសម្បត្តិរែារបស់ដខត្តឱ្យកត់្ម្រតាបញ្ចូ លម្រទពយសម្បត្តិដែល
ដៅដសសសល់ដម្រៅបញ្ា ីទាាំងដនាុះដៅកនុងបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ សម្បត្តិរែារបស់អងាភាពឱ្យបាន
ឆ្ប់រហ័ស។ 
    ដឆ្ើយត្បនឹងការដលើកដ ើងដនុះ ស្តលាដខត្តខ្ុះបានបាំភ្ឺថ្ន ស្តលាដខត្តបាន
បញ្ចូ លម្រទពយសម្បត្តិរែាដៅកនុងបញ្ា ីរចួ្បរាល់ដហើយ និងស្តលាដខត្តខ្ុះដទៀត្ថ្ន  នឹងជាំរញុ 
គណៈកម្មការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសម្បត្តិរែា របស់ស្តលាដខត្តឱ្យកត់្ម្រតាម្រទពយសម្បត្តិទាាំងដនាុះ
ចូ្បលកនុងបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ សម្បត្តិរែានាដពលខាងមុ្ខ។     

 ៣.២.៤. ការម្របមូ្លច្បាំណូលពីការអនុញ្ញ ត្រែាបាលដៅម្គនកម្រមិ្ត្ 
   ស្តរាច្បរដណនាាំដលខ០០៤ សហវ ចុ្បុះនថៃទី៣០ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១០ សតីពីការអនុវត្ត
ថវកិារាជធានី ដខត្ត ឆ្ន ាំ២០១១ របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ង់ច្បាំណុច្ប ក.២ បាន 
ដច្បងថ្ន ច្បាំដពាុះច្បាំណូលមិ្នដម្នស្តរដពើពនធដែលច្បាប់បានអនុញ្ញ ត្ឱ្យម្របមូ្លសម្រម្គប់
ថវកិារាជធានី ដខត្ត រាជធានី ដខត្តម្រត្ូវយកចិ្បត្តទុកដ្ឋក់ស្ស្តវម្រជាវកាំណត់្មុ្ខសញ្ញ ច្បាំណូល 
ដែលម្រត្ូវម្របមូ្លបង់ចូ្បលរត្នាោរឱ្យអស់ មិ្នម្រត្ូវទុកច្បាំណូលខ្ុះដៅដដ្ឋយដ ក សម្រម្គប់
ច្បាំណាយដដ្ឋយដ កដម្រៅពីគដម្រម្គងច្បាំណាយម្របចាំឆ្ន ាំដ ើយ។ ច្បាំដពាុះច្បាំណូលមិ្នដម្ន
ស្តរដពើពនធែនទដទៀត្ ដែលរាជធានី ដខត្តបានម្របមូ្លដម្រៅពីការអនុញ្ញ ត្ដដ្ឋយច្បាប់ ក៏ម្រត្ូវ
បង់ចូ្បលថវកិារាជធានី ដខត្តដែរ ដជៀសវាងទុកច្បាំណូលដនាុះដដ្ឋយដ កសម្រម្គប់ច្បាំណាយដដ្ឋយ
ដ កោម នត្ម្្គភាព”។ 
    អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ស្តលាដខត្តនម្រពដវងអនុវត្ត
ការម្របមូ្លច្បាំណូលដលើការអនុញ្ញ ត្រែាបាល បានដត្មួ្យមុ្ខសញ្ញ ដត្ប៉ាុដណាណ ុះកនុងច្បាំដណាម្
មុ្ខសញ្ញ ទាាំងអស់ច្បាំនួន៦ ដែលម្គនទឹកម្របាក់សរបុច្បាំនួន ២ ៣៨០ ០០០ដរៀល។ 
   ករណីដនុះ នាាំឱ្យបាត់្បង់ច្បាំណូលថវកិាដខត្ត។ 
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   អាស្ស័យដហតុ្ដនុះ ស្តលាដខត្ត គួរជាំរញុឱ្យអងាភាពដម្រកាម្ឱ្វាទ ដធវើការម្របមូ្ល
ច្បាំណូលម្រគប់ម្របដភទ ម្រគប់មុ្ខសញ្ញ ដែលសថិត្កនុងរងវង់សម្ត្ថកិច្បចរបស់ខ្ួនឱ្យម្គនម្របសិទធ
ភាពខពស់។ 
   ស្តលាដខត្តបានទទួលយកអនុស្តសន៍របស់អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ ដដ្ឋយដ ក
ការងាររបស់អនុគណ:កម្មការវនិិដោគដខត្តមិ្នអាច្បែាំដណើ រការបានដ ើយ ដម្រពាុះថ្នមិ្ន
ម្គនម្រកុម្ហ ុនណាមួ្យម្កដធវើការទាំនាក់ទាំនងចុ្បុះបញ្ា ី ដែើម្បីដធវើការវនិិដោគអវីដ ើយកនុង
ភូមិ្ស្តស្រសតដខត្ត។ 

៤.  ការរិនិតយលៅល ើវឌ្ឍនភារននការអនុវតតអនសុាសន៍សវនរម្ម 
ដផអកតាម្លទធផលននការដធវើសវនកម្មសម្រម្គប់ការយិបរដិច្បេទ២០១៤ និងនាដពលកន្ងម្ក 

អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្កត់្សម្គា ល់ដ ើញថ្ន ច្បាំណុច្បខវុះខាត្ និងអនុស្តសន៍សវនកម្មមួ្យច្បាំនួន 
ដែលអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្បានដលើកដ ើង ម្រត្វូបានម្រកសួង ស្តថ ប័ន រែាបាលរាជធានី ដខត្ត រែាបាល
មូ្លដ្ឋា ន និងអងាភាពពាក់ព័នធនានាខិត្ខាំអនុវត្តដកលម្អគួរឲ្យកត់្សម្គា ល់ និងដកាត្សដសើរ រឯី
ច្បាំណុច្បមួ្យច្បាំនួនដទៀត្ដៅដត្បនតដកើត្ម្គនដៅដ ើយ ជាអាទិ៍ ៖ 
 ៤.១. ការកាន់កាប់កិច្បចបញ្ា កីាគណដនយយរបស់អនកជាប់ពនធៈ ច្បាប់សតីពីស្តរដពើពនធ បានកាំណត់្ឲ្យ
អនកជាប់ពនធម្រត្ូវកាន់កាប់ កត់្ម្រតា និងដថរកាទុកបញ្ា ី លិខិត្ យុត្តិការ និងឯកស្តរហិរញ្ញវត្ថុដផសងៗ 
កនុងករណីដែលអនកជាប់ពនធមិ្នបានរកាទុកឱ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវនូវបញ្ា ីគណដនយយ ឬមិ្នបានផតល់
ព័ត៌្ម្គនចាំបាច់្បជូនរែាបាលស្តរដពើពនធ ដនាុះអនកជាប់ពនធម្រតូ្វរងនូវការកាំណត់្ពនធជាឯកដតាភាគីពី
រែាបាលស្តរដពើពនធ...”។ តាម្ការដធវើសវនកម្មសាំណុាំ ឯកស្តរសវនកម្មននការកាំណត់្ពនធដ ើងវញិ
របស់នាយកដ្ឋា នសវនកម្មសហម្រោសននអគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរដលើអនកជាប់ពនធច្បាំនួន១៤១ ម្រកមុ្ហ ុន 
សហម្រោស កនុងការយិបរដិច្បេទ២០១៤ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន អនកជាប់ពនធច្បាំនួន
៨៤ម្រកមុ្ហ ុន សហម្រោស (ម្រកុម្ហ ុន សហម្រោសសថិត្ដៅដម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងអនកជាប់ពនធធាំច្បាំនួន០៤ 
 និងសថិត្ដៅដម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងអនកជាប់ពនធម្ធយម្ច្បាំនួន៨០) មិ្នបានកាន់កាប់ កត់្ម្រតា និង
ដថរកាទុកបញ្ា ីកាគណដនយយ និងលិខិត្យុតិ្តការឱ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវតាម្ការកាំណត់្របស់ច្បាប់ ដែល
ជាដហតុ្នាាំឱ្យរងនូវការកាំណត់្ពនធជាឯកដតាភាគីពីរែាបាលស្តរដពើពនធ។ ករណីដនុះ កនង្ម្ក អគា
នាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរបានដរៀបច្បាំដផនការសកម្មភាព ដែើម្បីដកលម្អ និងជាំរុញឱ្យអនកជាប់ពនធកាន់
កាប់បញ្ា ីស្តន ម្ឱ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វ ដដ្ឋយបាននិងកាំពុងដរៀបច្បាំសិកាខ ស្តលាផសពវផាយជាដម្រច្បើនែល់
អនកជាប់ពនធនានា តាម្វស័ិយអាជីវកម្មសាំខាន់ៗ ដែើម្បីពនយល់ដណនាាំពីការកាន់បញ្ា ីកាគណដនយយឲ្យ
បានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ បានដធវើការដណនាាំែល់ម្ន្តនតីចត់្ដច្បងលិខិត្ម្របកាស និងសវនករម្រគប់របូឲ្យយកចិ្បត្តទុក
ដ្ឋក់ច្បាំដពាុះការកាន់បញ្ា ីកាគណដនយយរបស់អនកជាប់ពនធដៅដពលម្របកាស និងដពលចុ្បុះដធវើសវនកម្ម 
និងបាននិងកាំពុងដរៀបច្បាំ និងដបាុះពុម្ពដសៀវដៅដណនាាំសតីពីការកាន់កាប់ កត់្ម្រតាបញ្ា ីគណដនយយ
ស្តម្ញ្ញសម្រម្គប់សហម្រោសជាអនកជាប់ពនធតូ្ច្ប។ 
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 ៤.២. ការបាំដពញកាត្ពវកិច្បចស្តរដពើពនធៈ ច្បាប់សតីពីវដិស្តធនកម្មននច្បាប់ស្តរដពើពនធបានកាំណត់្
ឲ្យអនកជាប់ពនធ ឬភាន ក់ងារកាត់្ទុកម្រត្ូវដ្ឋក់លិខិត្ម្របកាសស្តរដពើពនធដៅតាម្ទម្រម្ង់ ដពលដវលា និង
ទីកដន្ងដែលរែាបាលស្តរដពើពនធបានកាំណត់្។ តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើបញ្ា ីដឈ្លម ុះម្រកុម្ហ ុន
សហម្រោសដែលបានចុ្បុះបញ្ា ី និងលិខិត្ជូនែាំណឹងរបស់រែាបាលស្តរដពើពនធច្បាំដពាុះ ដលាក ដលាកស្សី 
នាយកម្រកុម្ហ ុន សហម្រោសនីមួ្យៗឲ្យម្កដ្ឋក់លិខិត្ម្របកាសពនធ និងបង់ម្របាក់ពនធម្របចាំដខ 
ម្របចាំឆ្ន ាំ ដៅអងាភាពពនធ។ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ម្គនម្រកុម្ហ ុន
មួ្យច្បាំនួនមិ្នបានម្កដ្ឋក់លិខិត្ម្របកាសពនធម្របចាំដខ និងម្របចាំឆ្ន ាំ២០១៤ដទ។ ករណីម្រកុម្ហ ុន
មិ្នបានម្កបាំដពញកាត្ពវកិច្បចស្តរដពើពនធៈដនុះ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បាននិងកាំពុងដរៀបច្បាំ
ម្រកុម្ការងារ ដែើម្បចុី្បុះអដងកត្ស្ស្តវម្រជាវសហម្រោសតាម្ែងផ្ូវ (Street Survey) ដែើម្បីឲ្យសហម្រោស
ដែលមិ្នបានចុ្បុះបញ្ា ីម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ ឬលាក់ខ្ួនមិ្នម្រពម្ម្កចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ បានម្កចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ បាន
ម្រគប់ៗោន ។ ទនទឹម្ោន ដនុះដែរ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរបាន និងកាំពុងដរៀបច្បាំសិកាខ ស្តលាផសពវផាយ
សតីពីវបបធម៌្ននការបង់ពនធតាម្រយៈកម្មវធីិដកទម្រម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ និងតាម្រយៈដោលនដោ
បាយបន្តញ្ា បវបបធម៌្បង់ពនធរបស់អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរដែលត្ម្រមូ្វឲ្យនាយកដ្ឋា នពាក់ព័នធ និង
ស្តខាពនធដ្ឋរដខត្ត-ខណឌ  ដរៀបច្បាំសិកាខ ស្តលាតាម្វស័ិយអាជីវកម្មជូនអនកជាប់ពនធ។ 

៤.៣. របាយការណ៍សវនកម្មរបស់សវនករឯករាជយៈ សហម្រោសវនិិដោគទាាំងឡាយ ដែល
បានដធវើសកម្មភាពអាជីវកម្ម ម្គនកាត្ពវកិច្បចដ្ឋក់របាយការណ៍ហិរញវត្ថុម្របចាំការយិបរដិច្បេទនីមួ្យៗ
របស់ខ្ួនជូនសវនករឯករាជយសម្រម្គប់ដធវើសវនកម្មស្សបដៅតាម្ច្បាប់ដែលបានកាំណត់្ច្បាំដពាុះ
សហម្រោសដែលម្គនលកខណៈវនិិច្បេ័យពីរកនុងច្បាំដណាម្លកខណៈវនិិច្បេ័យបីគឺ (១)ផលរបរម្របចាំឆ្ន ាំ
សហម្រោសម្គនច្បាំនួនចប់ពីបីពាន់លានដរៀលដ ើងដៅ (២) ម្រទពយសកម្មសរបុម្គនត្នម្្ចប់ពីពីរពាន់
លានដរៀលដ ើងដៅ (៣)និដោជិកបដម្រម្ើការងារម្គនច្បាំនួនចប់ពីមួ្យរយនាក់ដ ើងដៅ និងរាល់
គដម្រម្គងវនិិដោគដែលម្គនលកខណៈសម្បត្តិម្រគប់ម្រោន់ ដហើយបានចុ្បុះដឈ្លម ុះដៅម្រកមុ្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍
កម្ពុជា ដពាលគឺសហម្រោសដែលម្គនលកខណៈវនិិច្បេ័យែូច្បដនុះម្រត្ូវម្គនរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់
សវនករឯករាជយ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ នាយកដ្ឋា នសវនកម្មសហម្រោសននអគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បាន
ចុ្បុះដធវើសវនកម្មដលើសហម្រោសដែលម្គនលកខណៈវនិិច្បេ័យ ដែលម្រត្ូវម្គនរបាយការណ៍សវនកម្ម
របស់សវនករឯករាជយច្បាំនួន១៤០។ កនុងដនាុះម្គនសហម្រោសច្បាំនួន១៦ ពុាំម្គនរបាយការណ៍
សវនកម្មរបស់សវនករឯករាជយដ ើយ។ ករណីដនុះ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បាននិងកាំពុងដរៀបច្បាំ
ដសៀវដៅដណនាាំសតីពីការដធវើសវនកម្មសហម្រោស និងកាំពុងជាំរញុឲ្យអនកជាប់ពនធតាម្វស័ិយមួ្យច្បាំនួន
ដែលសថិត្ដម្រកាម្គដម្រម្គងវនិិដោគម្គនលកខណៈសម្បត្តិម្រគប់ម្រោន់ គឺត្ម្រម្ូវឲ្យម្គនរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុពីសនងការគណដនយយឯករាជយ។ 

៤.៤. ការដម្របើម្របាស់វកិកយបម្រត្ៈ តាម្ច្បាប់សតីពីស្តរដពើពនធគឺត្ម្រម្ូវឲ្យម្គនការដម្របើម្របាស់ ឬ
ដច្បញវកិកយបម្រត្ច្បាំដពាុះរាល់កិច្បចការជាំនួញរវាងអនកជាប់ពនធ និងបុគាលែនទដទៀត្។ ច្បាំដពាុះវកិកយបម្រត្
អាករដលើត្នម្្បដនថម្ គឺម្រត្ូវម្គនចុ្បុះដលខដរៀងម្រតឹ្ម្ម្រត្វូឲ្យដៅអនកទិញ និងម្រត្វូម្គនចុ្បុះនិដទទសែូច្បជា៖ 
ដឈ្លម ុះ និងដលខចុ្បុះបញ្ា ីរបស់អនកលក់ កាលបរដិច្បេទដច្បញវកិកយបម្រត្ ដឈ្លម ុះអនកទិញ ឬនិដោជិក ឬ
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ភាន ក់ងារអនកទិញ បរមិ្គណ ដសច្បកតីបរោិយ និងនថ្លក់ទាំនិញ ឬដសវា។ ជាងដនុះដៅដទៀត្ វកិកយបម្រត្ 
សម្រម្គប់អនកជាប់ពនធតាម្របបសវ័យម្របកាសម្រតូ្វម្គនអាសយដ្ឋា ន  ដលខអត្តសញ្ញ ណកម្ម “អត្ប”  
ដលខវកិកយបម្រត្ នថៃដខឆ្ន ាំដច្បញវកិកយបម្រត្ រាយមុ្ខទាំនិញ ឬដសវា បរមិ្គណ នថឯ្កតា នថ្សរបុ 
ដោត្តនាម្ និងនាម្អនកដច្បញវកិកយបម្រត្...។  ប៉ាុដនត អាជីវកម្មរបបសវ័យម្របកាសមួ្យច្បាំនួនបានដម្របើម្របាស់ 
និងដច្បញវកិកយបម្រត្ពុាំទាន់ម្រតឹ្ម្ម្រតូ្វតាម្ការដណនាាំដៅឱ្យអតិ្ថិជនរបស់ខ្ួន ែូច្បជាវកិកយបម្រត្ោម ន
ដលខអត្តសញ្ញ ណកម្ម  “អត្ប” ោម នដលខវកិកយបម្រត្ ោម នដោត្តនាម្ និងនាម្អនកដច្បញវកិកយបម្រត្..។ 
ការដម្របើម្របាស់ ឬដច្បញវកិកយបម្រត្ដដ្ឋយមិ្នបានបាំដពញព័ត៌្ម្គនច្បាស់លាស់ អាច្បពុាំបញ្ា ក់បានពី
ភាពម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ និងអាច្បជុះឥទធិពលែល់ការម្របមូ្លពនធ និងការដធវើសវនកម្ម។ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ
បានដរៀបច្បាំដផនការសកម្មភាពសម្រម្គប់ដកលម្អករណីដនុះ ដដ្ឋយបានដណនាាំផសពវផាយអាំពីការដម្របើ
ម្របាស់វកិកយបម្រត្ឱ្យបានសម្ស្សបតាម្បទបបញ្ញត្តិ ដដ្ឋយបានដច្បញដសច្បកតីដណនាាំថមីដលខ ១១២៧ 
អពែ ចុ្បុះនថៃទី២៦ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពីការដម្របើម្របាស់វកិកយបម្រត្សម្រម្គប់អនកជាប់ពនធដែលបាន
ចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរតាម្របបសវ័យម្របកាស ដដ្ឋយបានដបាុះពុម្ពការដម្របើម្របាស់វកិកយបម្រត្ដច្បកជូនម្គច ស់
សហម្រោសទាាំងអស់ និងកាំពុងពម្រងឹងយនតការននការដម្របើម្របាស់វកិកយបម្រត្ដនុះែល់ម្ន្តនតីទាាំងអស់ និង
បានដធវើសវនកម្មដដ្ឋយម្គនទាាំងការពិន័យដទាសទណឌ ច្បាំ ដពាុះម្រកុម្ហ ុន  សហម្រោសមួ្យច្បាំនួន
ដែលដម្របើ ម្របាស់វកិកយបម្រត្មិ្នបានម្រតឹ្ម្ម្រត្វូ។ 

៤.៥. ការម្រត្តួ្ពិនិត្យដលើលិខិត្ម្របកាសពនធៈ  ការដ្ឋក់លិខិត្ម្របកាសពនធអាករម្របចាំដខ ម្របចាំឆ្ន ាំ
ដៅរែាបាលស្តរដពើពនធម្រត្ូវដធវើដ ើងដដ្ឋយភាពម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ និងច្បាស់លាល់ ដហើយបណាណ ធិការ
សហម្រោសជាអនកទទួលខុសម្រតូ្វទាាំងស្សុងច្បាំដពាុះមុ្ខច្បាប់ ម្របសិនដបើព័ត៌្ម្គនណាមួ្យម្គនការ
ដក្ងបន្ាំ    រឯីការម្រត្ួត្ពិនិត្យលិខិត្ម្របកាសពនធជាភារកិច្បចរបស់ម្ន្តនតីពនធ។ តាម្ការដធវើសវនកម្ម 
អាជាា ធរសវនកម្មសដងកត្ដ ើញថ្ន ម្រកមុ្ហ ុន សហម្រោសមួ្យច្បាំនួនបានម្របកាសពនធមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ 
និងសម្ស្សប ែូច្បជា៖ មិ្នបានភាា ប់ទិនាន នុបបវត្តិលក់ ទិញ មិ្នបានបាំដពញដលើលិខិត្ម្របកាស
ម្រគប់ខទង់ ម្រគប់និដទទស  ផលដែលបានម្របកាសដៅទាប ផលម្របកាសម្របចាំដខ និងម្របចាំឆ្ន ាំខុសោន ។   
ករណីដនុះ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បានដ្ឋក់ដច្បញដផនការសកម្មភាពសម្រម្គប់ដកលម្អ ដែើម្បីពម្រងឹង
ការម្រត្ួត្ពិនិត្យដលើលិខិត្ម្របកាសពនធដដ្ឋយម្គនម្ន្តនតីទទួលបនទុកពិនិត្យ និងដណនាាំច្បាំដពាុះម្រកុម្ហ ុន 
សហម្រោសដែលដ្ឋក់លិខិត្ម្របកាសមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្វូ មិ្នម្រគប់ខទង់ និងមិ្នម្រគប់និដទទស ដថម្ទាាំងជាំរញុ
ការដធវើសវនកម្មដលើលិខិត្ស្តន ម្ដដ្ឋយកាំណត់្ពនធដ ើងវញិ ច្បាំដពាុះម្រកុម្ហ ុន សហម្រោសដែល
ម្របកាសមិ្នម្របម្រកតី្ និងកាំពុងជាំរញុការបណតុ ុះបណាត លបដនថម្ែល់ម្ន្តនតីចត់្ដច្បងលិខិត្ម្របកាស។ 

៤.៦. ការបាំដពញកាត្ពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ា ីស្តរដពើពនធសហម្រោសៈ ច្បាប់សតីពីស្តរដពើពនធសហម្រោស 
កាំណត់្ថ្ន ដម្រកាយពីចុ្បុះបញ្ា ីដៅម្រកសួងពាណិជាកម្មរចួ្បដហើយ សហម្រោសម្រត្វូរសួរាន់ដៅចុ្បុះបញ្ា ីដៅ
រែាបាលស្តរដពើពនធកនុងអាំ ុង១៥នថៃ។ កនុងករណីមិ្នបានដៅចុ្បុះបញ្ា ីដទដនាុះ រែាបាលស្តរដពើពនធ
អាច្បដធវើការចុ្បុះបញ្ា ីចប់តាាំងពីដពលដែលសហម្រោសម្រត្ូវដៅចុ្បុះបញ្ា ី ដហើយការចុ្បុះបញ្ា ីដបបដនុះ
សហម្រោសម្រត្ូវម្គនការទទួលខុសម្រត្ូវច្បាំដពាុះម្របាក់អាករទាាំងអស់ចប់តាាំងពីកាលបរដិច្បេទដែលបាន
កាំណត់្។ ប៉ាុដនត តាម្ការដធវើសវនកម្មដលើរបាយការណ៍សតីពីសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋា នដសវា
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អនកជាប់ពនធ និងបាំណុលពនធម្របចាំឆ្ន ាំ២០១៤ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ម្រកុម្ហ ុន 
សហម្រោស (ម្រតី្ម្គសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៤) ដែលបានចុ្បុះបញ្ា ីដៅម្រកសួងពាណិជាកម្មច្បាំនួន ១ ១៨៥ ដហើយ
បានដផាើម្កអងាភាពពនធកនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ កនុងដនាុះម្គនម្រកុម្ហ ុន សហម្រោសច្បាំនួន ៨៣៤ បានម្ក
បាំដពញកាត្ពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ា ីដៅរែាបាលស្តរដពើពនធ ដដ្ឋយដ កដៅសល់ម្រកុម្ហ ុន សហម្រោសមួ្យ
ច្បាំនួនដទៀត្ មិ្នម្កបាំដពញកាត្ពវកិច្បចពនធឱ្យបានសម្ស្សបតាម្បទបបញ្ញត្តិខាងដលើដទ។ សហម្រោស
ដៅសល់ដែលមិ្នបានចុ្បុះបញ្ា ីពនធ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរបានដរៀបច្បាំដផនការសកម្មភាព ដែើម្បី
ដកលម្អ និងការអនុវត្តដផនការសកម្មភាពកាំដណទម្រម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈរបស់អគានាយកដ្ឋា ន
ពនធដ្ឋរដលើការចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ និងការដធវើបច្បចុបបននភាពសហម្រោសដដ្ឋយបានដច្បញនូវលិខិត្ជូន
ែាំណឹង ដសច្បកតីដណនាាំអាំពីកាត្ពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ និងម្គនម្រកុម្ការងារដធវើការផាូផាងការចុ្បុះបញ្ា ីដៅ
ម្រកសួងពាណិជាកម្ម និងដៅពនធដ្ឋរ និងបានចុ្បុះដសវងរកដដ្ឋយផ្លទ ល់ ម្រពម្ទាាំងដច្បកលិខិត្ជូនែាំណឹង
ដែើម្បីម្កចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ និងថត្របូដែើម្បីបញ្ចូ លកនុងម្របព័នធម្រគប់ម្រគងរបស់អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 
និងការអដងកត្ស្ស្តវម្រជាវសហម្រោសតាម្ែងផ្ូវ (Street Survey) ដែើម្បីឲ្យសហម្រោសដែលមិ្ន
បានចុ្បុះបញ្ា ីម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ ឬលាក់ខ្ួនមិ្នម្រពម្ម្កចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ បានម្កចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរបានម្រគប់ៗោន  
និងត្ម្រម្ូវឲ្យសហម្រោសទាាំងអស់ម្កដធវើបច្បចុបបននភាពព័ត៌្ម្គនសហម្រោសឲ្យបានម្រគប់ៗោន ។ 

៤.៧. ការម្របមូ្លពនធអច្បលនម្រទពយៈ ដោលការណ៍ននការម្របមូ្លពនធដលើអច្បលនម្រទពយបាន
ត្ម្រម្ូវឲ្យម្គច ស់អច្បលនម្រទពយបាំដពញព័ត៌្ម្គនអច្បលនម្រទពយ ចុ្បុះបញ្ា ី ដ្ឋក់លិខិត្ម្របកាស និងបង់ពនធ។ 
ការអនុវត្តម្របមូ្លពនធអច្បលនម្រទពយដៅម្គនកម្រមិ្ត្ដៅដ ើយ ដដ្ឋយស្តរអនកជាប់ពនធមួ្យច្បាំនួនមិ្ន
បានផតល់ព័ត៌្ម្គនអាំពីអច្បលនម្រទពយ មិ្នម្កចុ្បុះបញ្ា ីពនធអច្បលនម្រទពយ មិ្នម្កម្របកាសបង់ពនធដលើ
អច្បលនម្រទពយ និងអនកជាប់ពនធមួ្យច្បាំនួនដទៀត្បានចុ្បុះបញ្ា ីពនធអច្បលនម្រទពយរចួ្បដហើយ ប៉ាុដនតមិ្នម្រពម្ម្ក
បង់ពនធ។ អគានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរបនតពម្រងឹងការយកចិ្បត្តទុកដ្ឋក់ម្របមូ្លពនធអច្បលនម្រទពយ តាម្រយៈ
យនតការឃាត់្ទុក មិ្នអនុញ្ញ ត្ឲ្យបង់ពនធម្របថ្នប់ម្រតាដផទរកម្មសិទធិ ឬសិទធិកាន់កាប់អច្បលនម្រទពយ 
និងមិ្នអនុញ្ញ ត្ឲ្យចុ្បុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ កនុងករណីកម្មសិទធិករមិ្នទាន់បានបង់ពនធអច្បលនម្រទពយ។ 

៤.៨.ការតាម្ដ្ឋនដលើការដម្របើម្របាស់ទាំនិញនាាំចូ្បលដម្រកាម្របបអនុដម្រោុះពនធៈ នាយកដ្ឋា នរបប
គយននអគានាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា ម្គនតួ្នាទីភារកិច្បចដធវើការតាម្ដ្ឋនសម្គភ រ បរកិាខ រ និង
ទាំនិញម្រគប់ម្របដភទដែលទទួលបានការអនុដម្រោុះពនធនានាតាម្ទិសដៅ ដែលបានកាំណត់្ និង
ម្រត្ួត្ពិនិត្យដលើការដម្របើម្របាស់ដដ្ឋយរួម្ទាាំងការចុ្បុះដៅបាំដពញភារកិច្បចតាម្ដ្ឋន និងឃ្ាាំដម្ើលជា        
អចិ្បនន្តនដយ៍ ឬលកខណៈម្ដងម្គក លតាម្បណាដ អាជីវកម្មដ្ឋា នឬពាណិជាកម្មនានាស្សបតាម្នីតិ្វធីិច្បាប់
ជាធរម្គន។ ប៉ាុដនតតាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ពុាំម្គនឯកស្តរ ឬ
របាយការណ៍ ឬកាំណត់្ដហតុ្ដែលអាច្បបញ្ា ក់ថ្ន នាយកដ្ឋា នដនុះបានដធវើការម្រត្តួ្ពិនិត្យតាម្ដ្ឋន
ដលើការដម្របើម្របាស់សម្គភ រ បរកិាខ រ និងវត្ថុធាតុ្ដែើម្ទាាំងឡាយដែលបាននាាំចូ្បលដដ្ឋយពនធ និងអាករ
ជាបនទុករបស់រែាដនាុះដ ើយ ដដ្ឋយពម្រងឹងម្របសិទធភាពការអនុវត្តយនតការសវនកម្មដម្រកាយដពលបដញ្ចញ
ទាំនិញវញិ។ 
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 អគានាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជាបានបាំភ្ឺថ្ន ការងារដនុះបានយកចិ្បត្តទុកដ្ឋក់ដរៀបច្បាំ
យនតការ ដែើម្បីដធវើការតាម្ដ្ឋន និងពម្រងឹងម្របសិទធភាពននការម្រគប់ម្រគងដដ្ឋយម្របមូ្លច្បាំណូលបានជា
ដម្រច្បើន ពីយនតការ Post Clearance Audit ដហើយជាក់ដសតងអគានាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជាបាន
ដធវើកិច្បចការជាដម្រច្បើន ែូច្បខាងដម្រកាម្៖ 

-ដោងម្គម្រតា១៦.៤ននអនុម្រកឹត្យដលខ១១១ អនម្រក. បក ចុ្បុះនថៃទី២៧ ដខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០០៥ សតីពី
ការអនុវត្តច្បាប់សតីពីវដិស្តធនកម្មននច្បាប់សតីពីវនិិដោគននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា ដែលម្គន
ត្ាំណាងអគានាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា (នាយកដ្ឋា នរបបគយ)ជាសម្គជិក បានចូ្បលរមួ្កនុង
យនតការអនតរស្តថ ប័នននម្រកមុ្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ចុ្បុះពិនិត្យការអនុវត្តគដម្រម្គង ការដផទរ ការលក់ 
ការដម្របើម្របាស់នូវសម្គភ រ បរកិាខ រ ផលិត្កម្ម និងធាតុ្ចូ្បលផលិត្កម្មដែលទទួលបានការដលើកដលងពនធ 
និងអាករតាម្រយៈការដសនើសុាំរបស់ម្រកុម្ហ ុនវនិិដោគដៅម្រកមុ្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ 

-បាននិងកាំពុងបនតចូ្បលរមួ្អនុវត្តយនតការសវនកម្មដម្រកាយដពលបដញ្ចញទាំនិញពីគយដលើ       
បណាត ម្រកមុ្ហ ុនវនិិដោគ ជាមួ្យអងាភាពសវនកម្មដម្រកាយដពលបដញ្ចញទាំនិញពីគយ។ 

-បាននិងកាំពុងចូ្បលរមួ្សហការជាមួ្យម្រកុម្ការងារ ASYCUDA និងបណាត ស្តខា ការោិល័យ  
គយ និងរដ្ឋា ករពាក់ព័នធតាម្ដ្ឋនម្រត្តួ្ពិនិត្យអនុដលាម្ភាពននការនាាំចូ្បលទាំនិញ តាម្របបម្របដវសន៍
កាលិក។ 

-បានដរៀបច្បាំលិខិត្ដលខ ១៥១០អគរ ចុ្បុះនថៃទី១៩ ដខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៥ និងបានដ្ឋក់ដសនើសុាំ
ដោលការណ៍ដៅម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុសតីពីករណីោនយនតដែលម្រត្វូបាននាាំចូ្បល ដដ្ឋយ
ដលើកដលងពនធ និងអាករម្រត្ូវបានលក់ ដផទរ បដងវរដៅដម្របើម្របាស់អវីដផសង ឬដបាុះបង់ដចល ដដ្ឋយោម ន
ការអនុញ្ញ ត្ជាមុ្នពីរែាបាលគយ។ 

-បានចូ្បលរមួ្ជាមួ្យម្រកសួងពាណិជាកម្ម កនុងគណៈកម្មការម្រត្តួ្ពិនិត្យបដច្បចកដទស ដរាងច្បម្រក
កាត់្ដែរ តាម្ការដសនើសុាំពីម្រកសួងពាណិជាកម្ម កនុងការពិនិត្យដលើសាំដណើ នាាំចូ្បលផ្លទ ាំងម្រកណាត់្របស់  
បណាត ម្រកមុ្ហ ុនវនិិដោគ។  

៤.៩.ការម្របមូ្លច្បាំណូលពីែីសម្បទានដសែាកិច្បចៈ  ការកាំណត់្នថ្សម្បទានែី និងបង់ម្របាក់កក់
ច្បាំដពាុះសម្បទានែីដសែាកិច្បចទាាំងអស់(ទាាំងចស់ និងទាាំងថមី) បានបញ្ា ក់ថ្ន ម្រកមុ្ហ ុនសម្បទានែី
ដសែាកិច្បច ម្រត្ូវបង់នថឈ្នួលសម្បទានែីម្របចាំឆ្ន ាំគិត្ចប់ពីឆ្ន ាំទី៦ដៅ ត្នម្ច្្បាំនួន៥ែុល្ារអាដម្រកិ
កនុងមួ្យហិកតា និងដកសម្រម្ួលការត្ាំដទបើងនថឈ្នួលសម្បទានែីដសែាកិច្បចពី៥%កនុងមួ្យឆ្ន ាំម្កដៅ
ម្រតឹ្ម្១%កនុងមួ្យឆ្ន ាំវញិ គិត្ចប់ពីឆ្ន ាំទី៧ត្ដៅ ដដ្ឋយមិ្នដធវើការដបងដច្បកដៅតាម្ម្របដភទែាំណាាំ
ដនាុះដទ គឺសាំដៅែល់សម្បទានែីដសែាកិច្បច ដែលដធវើអាជីវកម្មដ្ឋាំែុុះែាំណាាំកសិកម្មម្រគប់ម្របដភទ។ 
ស្តរាច្បរដណនាាំសតីពីការអនុវត្តច្បាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤ បានបញ្ា ក់ថ្ន 
អគានាយកដ្ឋា ននានាពាក់ព័នធនឹងច្បាំណូលមិ្នដម្នស្តរដពើពនធ បនតពម្រងឹងការអនុវត្តច្បាប់សតីពី
សម្បទាន និងពម្រងឹងកិច្បចែាំដណើ រការផតល់ និងម្រគប់ម្រគងកិច្បចសនាសម្បទានម្រគប់ម្របដភទទាាំងអស់ 
កនុងដោលដៅពម្រងឹងម្របសិទធភាពននការម្របមូ្លច្បាំណូលពីកិច្បចសនាសម្បទានម្រគប់ម្របដភទចូ្បលថវកិា
ជាតិ្។ តាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ដៅម្គនការយឺត្ោ៉ា វកនុងការ
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ម្របមូ្លច្បាំណូលពីែីសម្បទានដសែាកិច្បចដែលហួសរយៈដពលដលើកដលងច្បាំនួន៦ឆ្ន ាំ ដលើម្រកុម្ហ ុនច្បាំនួន 
៣៣ដសមើនឹងនផទែីអាជីវកម្មច្បាំនួន ២៨១ ៥៨១ហិត្តា នននផទែីដែលបានចុ្បុះកិច្បចសនាច្បាំនួន៣៨៩ ១៤៩
ហិត្តា ។  

៤.១០.ការខកខានដផាើរបាយការណ៍អនុវត្ដលទធកម្មរបស់ម្រកសួងស្តថ ប័នម្កម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុៈ 
អនុម្រកឹត្យរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាសដីពីលទធកម្មស្តធារណៈ បានបញ្ា ក់ថ្ន “ស្តថ ប័នអនុវត្ដលទធកម្ម
ម្រត្ូវដផាើរបាយការណ៍លទធកម្មម្របចាំដខម្កម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ“។ ស្តរាច្បរដណនាាំសតីពីការ
ដរៀបច្បាំដផនការលទធកម្មឆ្ន ាំ២០០៨ និងឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់ ម្រត្ង់II. កាត្ពវកិច្បចរបស់ស្តថ ប័នអនុវត្តលទធកម្ម 
ដច្បងថ្ន ស្តថ ប័នអនុវត្តលទធកម្ម ម្រត្វូដផាើរបាយការណ៍ម្របចាំដខ សតីពីការអនុវត្តម្រគប់កិច្បចលទធកម្មដដ្ឋយ
ភាា ប់ម្កជាមួ្យនូវទិននន័យននកិច្បចសនា និងឯកស្តរពាក់ព័នធ ម្កម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ
តាម្រយៈនាយកដ្ឋា នលទធកម្មស្តធារណៈ ឱ្យបានដទៀងទាត់្ដរៀងរាល់ដខ។ តាម្ការដធវើសវនកម្ម 
អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ពិនិត្យដ ើញថ្ន ដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ម្គនម្រកសួង ស្តថ ប័ន រាជធានី ដខត្ត និង
សហម្រោសស្តធារណៈសរបុច្បាំនួន៣០ ដៅមិ្នទាន់បានដផាើរបាយការណ៍អាំពីការអនុវត្តកិច្បចលទធកម្ម
ម្របចាំដខ និងម្របចាំឆ្ន ាំ ម្កអគានាយកដ្ឋា នលទធកម្មស្តធារណៈដៅដទបើយ។ 

៤.១១. ការកត់្ម្រតាច្បាំណូលថវកិារែាៈ បទបញ្ា ទូដៅននគណដនយយស្តធារណៈកាំណត់្ថ្ន ការកត់្
ម្រតាច្បាំណូលថវកិាម្រត្វូដផអកដលើមូ្លដ្ឋា នសលាកប័ម្រត្ ឬែីកាច្បាំណូលរបស់អាណាប័កម្រកសួង ស្តថ ប័ន 
រាជធានី ដខត្តដែលបានដរៀបច្បាំបញ្ាូ នដៅឲ្យអគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្ ដែើម្បីដធវើការដផទៀងផ្លទ ត់្។ 
ប៉ាុដនតតាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ច្បាំណូលមួ្យច្បាំនួនមិ្នម្រត្ូវបាន
កត់្ម្រតាដដ្ឋយដផអកដលើមូ្លដ្ឋា នសលាកប័ម្រត្ ឬែីកាច្បាំណូលរបស់អាណាប័កដទបើយ ដដ្ឋយស្តរ
ម្រកសួង ស្តថ ប័នមួ្យច្បាំនួនតូ្ច្ប មិ្នម្រពម្ដធវើសលាកប័ម្រត្ច្បាំណូលម្កឲ្យអគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្។ 
ករណីទាាំងដនុះពាក់ព័នធនឹងម្របដភទច្បាំណូលមួ្យច្បាំនួនដែលបានដកើត្ម្គនដៅដពលដកៀកចុ្បងឆ្ន ាំ 
ដហើយជាម្របដភទច្បាំណូលដែលម្រោន់ដត្ដធវើនិយ័ត្កម្មតួ្ដលខ ែូច្បជា៖ ច្បាំណូលពីកនម្រម្រត្នាោរ 
ច្បាំណូលពីវសិម្ភាពដបទា និងខទង់ច្បាំណូលមួ្យច្បាំនួនដទៀត្ដៅដកៀកចុ្បងឆ្ន ាំ និងច្បាំណូលពីឈនួល
ទីតាាំងដែលធនាោរជាតិ្ននកម្ពុជាបានបញ្ាូ នម្របកាសឥណទានម្កឲ្យអគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្
ដហើយ ប៉ាុដនតម្រកសួង ស្តថ ប័នមួ្យច្បាំនួនតូ្ច្បមិ្នម្រពម្ដធវើសលាកប័ម្រត្ច្បាំណូលម្កឲ្យអគានាយកដ្ឋា ន
រត្នាោរជាតិ្ ដហើយដែលរត្នាោរជាតិ្ម្រត្ូវបងខាំចិ្បត្តដធវើការកត់្ម្រតាឲ្យបានទាន់ដពលដវលាដៅដពល
បិទបញ្ា ីចុ្បងឆ្ន ាំ។ បញ្ា ដនុះម្របសិនដបើអគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្មិ្នបានកត់្ម្រតាជាច្បាំណូលដទដនាុះ 
នឹងនាាំឲ្យម្គនការបាត់្បង់ច្បាំណូលថវកិាជាតិ្ ដម្រពាុះថ្នស្តច់្បម្របាក់បានបង់ចូ្បលដបទារបស់រែារួច្ប
ដហើយ។ 

៤.១២. ការទូទាត់្ និងការកត់្ម្រតាច្បាំណាយៈ ជាដោលការណ៍ ការបញ្ាូ នអាណត្ដិដបើកម្របាក់
ដៅអគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្ម្រត្ូវបានកាំណត់្ឱ្ស្តនវាទម្រតឹ្ម្នថៃទី៣១ ដខធនូ ននឆ្ន ាំស្តរដពើពនធ។ 
តាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ការបញ្ាូ នអាណត្ដិដបើកម្របាក់ដៅ
អគានាយកដ្ឋា នរត្នាោរជាតិ្ដៅដត្ម្គនភាពយឺត្ោ៉ាវ និងមិ្នទាន់សម្ស្សប ែូច្បជាអាណត្ដិដបើក
ម្របាក់មួ្យច្បាំនួនដែលបានដបាុះផាយរចួ្បដហើយ ពុាំទាន់បានដធវើការទូទាត់្ និងកត់្ម្រតាច្បាំណាយទាន់
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ដពលដវលា អាណត្តិដបើកម្របាក់មួ្យច្បាំនួន ដត្ងដត្បានបញ្ាូ នដៅរត្នាោរជាតិ្ដធវើការទូទាត់្ដៅ
ដម្រកាយនថៃឱ្ស្តនវាទបិទបញ្ា ី ដែលបងកឲ្យម្គនការកកសទុះអាណត្តិដបើកម្របាក់ និងលាំបាកកនុងការបូក
សរបុបិទបញ្ា ីម្របចាំឆ្ន ាំ។ អាជាា ធរសនវកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ជាទូដៅ អាណត្តិដែលបានបញ្ាូ ន
ដច្បញពីអគានាយកដ្ឋា នថវកិា ក៏ែូច្បជាពីថ្នន ក់ែឹកនាាំម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដធវើដៅតាម្
កាលបរដិច្បេទកាំណត់្ (ម្រតឹ្ម្នថៃទី៣១ ដខធនូ ននការយិបរដិច្បេទ)។ ប៉ាុដនតដៅម្គនអាណត្តិមួ្យច្បាំនួនតូ្ច្ប 
ដែលម្រត្ូវការទូទាត់្ច្បាំណាយជាចាំបាច់្បភាា ប់ជាមួ្យនូវសកខីប័ម្រត្ម្រគប់ម្រោន់ ដដ្ឋយដម្របើម្របាស់ឥណ
ទានដែលដៅសល់កនុងឆ្ន ាំ។ 

៤.១៣.ការមិ្នបានបង់ពនធម្របថ្នប់ម្រតាដលើកិច្បចសនាផាត់្ផាង់ទាំនិញ និងដសវាជួសជុលៈ ជាដោល
ការណ៍ អនកដែញនថ្បានម្រត្ូវបង់ពនធម្របថ្នប់ម្រតាដលើកិច្បចសនាផាត់្ផាង់ដសវា ឬទាំនិញែល់អងាការ
ស្តធារណៈ ប៉ាុដនតតាម្ការពិនិត្យដលើកិច្បចសនាសតីពីការផាត់្ផាង់សម្គភ រៈ ទាំនិញ និងដសវាជួសជុលដផសងៗ
កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ម្រកសួងសងាម្កិច្បច អតី្ត្យុទធជន និង
នីតិ្សម្បទា បានអនុវត្តកិច្បចលទធកម្មស្តធារណៈ ដហើយបានចុ្បុះកិច្បចសនាមួ្យច្បាំនួនពុាំម្គនការបង់
ពនធម្របថ្នប់ម្រតា។ 

៤.១៤.ការពុាំទាន់បានដធវើប្ង់កម្មសិទធិែី-អោរៈ  លិខិត្ដលខ៥៣០១ សហវ.ទរ ចុ្បុះនថៃ
ទី២៩ ដខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០០៣ របស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុសតីពីសាំដណើ សុាំដធវើបង់្កម្មសិទធិ
ដលើម្រទពយសម្បត្តិរែាដែលសថិត្ដៅដម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងរបស់បណាត ម្រកសួង-ស្តថ ប័ន និងរាជធានី-ដខត្ត
ម្រត្ូវបានឱ្យម្រកសួង-ស្តថ ប័ន រែាដលខាធិការដ្ឋា ន ម្រពម្ទាាំងបណាត ម្នទីរ និងស្តលារាជធានី-ដខត្ត
ទាាំងអស់ម្រត្ូវដរៀបច្បាំដធវើប្ង់កម្មសិទធិ ដលើម្រទពយសម្បត្តិ រែាទាាំងដនាុះឱ្យបានឆ្ប់បាំផុត្ ដដ្ឋយរួម្
សហការជាមួ្យម្នទីរដរៀបច្បាំដែនែី នគរបូនីយកម្ម សាំណង់ និងសុរដិោែីរាជធានី-ដខត្ត។ តាម្ការ
ពិនិត្យដលើបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ របស់ម្រកសួងសងាម្កិច្បច អតី្ត្យុទធជន និងយុវនីតិ្សម្បទា អាជាា ធរសវន
កម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន ែីអោរច្បាំនួន០៣ទីតាាំងដៅពុាំទាន់បានដធវើ ប្ង់កម្មសិទធិ  កនុងដនាុះរួម្ម្គន 
ែីបូរទីារក និងកុម្គរជាតិ្ (៦ ៧១១ដម្៉ាម្រត្កាដរ ៉ា) ែីវទិាស្តថ នជាតិ្សងាម្កិច្បច (២ ២៨២ដម្៉ាម្រត្កាដរ ៉ា) និង
ែីម្ជឃម្ណឌ លជាតិ្ពាបាល និងនីតិ្សម្បទា(២០០ ០០០ដម្៉ាម្រត្កាដរ ៉ា)។ 

៤.១៥.ការដធវើបញ្ា សី្តរដពើភណឌ ម្រទពយសម្បត្ដិរែាៈ  ស្តរាច្បរដណនាាំរបស់ម្រកសួងដសែាកិច្បច និង
ហិរញ្ញវត្ថុសដីពីការដកសម្រម្លួដធវើបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ ម្រទពយសម្បត្ដិរែាបានត្ម្រម្ូវឲ្យម្រគប់ម្រកសួងស្តថ ប័ន និង
ស្តលារាជធានីដខត្ដដធវើបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ លម្អិត្សម្រម្គប់ឆ្ន ាំ២០០៤ឲ្យបានជាដ្ឋច់្បខាត្ ដែើម្បទុីកជាឆ្ន ាំ
ដោលសម្រម្គប់ការដម្របៀបដធៀបបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ ឆ្ន ាំ២០០៥ និងដៅបណាដ ឆ្ន ាំច្បដន្ាុះ០៥ ឆ្ន ាំសដីពីការ
ដកើនដ ើងនិងថយចុ្បុះននម្រទពយសម្បត្ដិរែា។ ប៉ាុដនដតាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្
ដ ើញថ្ន អងាភាពដម្របើម្របាស់ម្រទពយសម្បត្ដិរែាមួ្យច្បាំនួនពុាំបានអនុវត្ដឲ្យបានដពញដលញតាម្ការ
ត្ម្រម្ូវខាងដលើដនុះដទ ដដ្ឋយអងាភាពមួ្យច្បាំនួនដៅដត្ម្គនការយឺត្ោ៉ា វកនុងការដធវើបញ្ា ីស្តរដពើភណឌ
ឆ្ន ាំដោល ដហើយខ្ុះដទៀត្យឺត្ោ៉ា វកនុងការដរៀបច្បាំតារាងដម្របៀបដធៀបការដកើនដ ើង និងថយចុ្បុះនន
ម្រទពយសម្បត្តិរែា។ 
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៤.១៦. ការដធវើប័ណណសម្គា ល់កម្មសិទធិដលើម្រទពយសម្បត្ដិរែាៈ  ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ដត្ងដត្បានដច្បញលិខិត្ និងស្តរច្បរដណនាាំដផសងៗដណនាាំឲ្យម្រកសួង ស្តថ ប័ន រែាដលខាធិការដ្ឋា ននិង
ស្តលារាជធានី ដខត្ដ ដែលជាអងាភាពដម្របើម្របាស់ម្រទពយសម្បត្តិរែាម្រត្ូវដធវើប័ណណសម្គា ល់កម្មសិទធិដលើ
អច្បលនម្រទពយ ដែលបាននិងកាំពុងសថិត្ដៅការម្រគប់ម្រគងរបស់ខ្ួនឲ្យបានម្រគប់ច្បាំនួន និងឆ្ប់រហ័សជា
ម្របដោជន៍ ដែើម្បីធានាបាននូវភាពគង់វងស និងភាពស្សបច្បាប់ននម្រទពយសម្បត្តិទាាំងឡាយដនាុះ។ 
ប៉ាុដនតតាម្ការដធវើសវនកម្ម អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្សដងកត្ដ ើញថ្ន រហូត្ម្កែល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ម្រទពយ
សម្បត្តិរែាមួ្យច្បាំនួនដៅដត្ពុាំទាន់បានដធវើប័ណណសម្គា ល់កម្មសិទធិរចួ្បរាល់ដៅដ ើយ។ 

៥. លសចរដសីនាដិ្ឋា ន 
លទធផលននការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤ បានបងាា ញឲ្យដ ើញថ្ន 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ដធវើឲ្យសដម្រម្ច្បបាននូវកាំដណើ នដសែាកិច្បច ៧,១% ដលើសពីការពាករណ៍ដែលបាន
រ ាំពឹងទុកកនុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៤ ម្គនដត្ ៧% ប៉ាុដណាណ ុះ ម្រពម្ទាាំងសដម្រម្ច្បបាន
នូវការកាត់្បនថយភាពម្រកីម្រកកនុងអាម្រតាជាង១%កនុងមួ្យឆ្ន ាំ ដែលដធវើឲ្យដោលដៅកាត់្បនថយភាពម្រកីម្រក
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលសដម្រម្ច្បបានមុ្នដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវត្សរ។៍ 

តាម្រយៈការផតល់អនុស្តសន៍ដកលម្អនូវច្បាំណុច្បខវុះខាត្នានា និងការដច្បញផាយរបាយការណ៍
សវនកម្មជាស្តធារណៈ ជាបនតបនាទ ប់ម្កដនុះ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្កត់្សម្គា ល់ដ ើញថ្ន អងាភាពរង
សវនកម្មនានា បានយកចិ្បត្តទុកដ្ឋក់ខិត្ខាំអនុវត្តដកលម្អនូវអនុស្តសន៍សវនកម្មបានម្របដសើរ។ អាជាា ធរ 
សវនកម្មជាតិ្សងឃមឹ្ថ្ន អងាភាពរងសវនកម្មទាាំងឡាយនឹងបនតខិត្ខាំអនុវត្តដកលម្អនូវរាល់កងវុះខាត្
នានាឱ្យបានលអម្របដសើរ និងទាន់ដពលដវលា ដហើយដជៀសវាងបាននូវការបនតដកើត្ម្គនកងវុះខាត្ែដែលៗ 
ជាបនតដៅដទៀត្ ដែើម្បចូី្បលរមួ្ច្បាំដណកោ៉ាងសកម្មកនុងការពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈឲ្យ
បានកាន់ដត្រងឹម្គាំ និងម្របកបដដ្ឋយម្របសិទធភាពខពស់។ 

កនុងបរបិទដនុះដែរ ម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដធវើរបាយការណ៍ដោរពជូន សលម្តចអរគម្ហា
លសនាបតលីតលជា ហ ុន ដសន នាយររែាម្ន្រនតីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា ដលើលទធផលការងារ
អធិការកិច្បចហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានរកដ ើញនូវកាំហុសឆាងរបស់ម្រកសួង ស្តថ ប័ន សហម្រោសស្តធារណៈ 
និងម្នទីរជាំនាញ និងបានដធវើលិខិត្ចត់្វធិានការវន័ិយរែាបាល ដែើម្បដីកលម្អកាំហុសឆាងដលើការអនុវត្ត
នីតិ្វធីិហិរញ្ញវត្ថុ ដែលម្រកសួងដសែាកិច្បច និងហិរញ្ញវត្ថុបានរកដ ើញកនុងការម្រគប់ម្រគង ការដម្របើម្របាស់
ច្បាំណូល ច្បាំណាយថវកិារែា ច្បាំណូលមិ្នដម្នស្តរដពើពនធ កាត្ពវកិច្បចបង់ច្បាំណូលចូ្បលថវកិារែា និងការម្រគប់
ម្រគងម្រទពយសម្បត្តិរែារបស់ម្រកសួង ស្តថ ប័ន សហម្រោសស្តធារណៈ និងម្នទីរជាំនាញ ដែើម្បអីនុវត្តឲ្យ
ម្គនម្របសិទធភាពតាម្នីតិ្វធីិហិរញ្ញវត្ថុ ច្បាប់សតីពីម្របព័នធហិរញ្ញវត្ថុស្តធារណៈ និងច្បាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រម្គប់ការម្រគប់ម្រគងម្របចាំឆ្ន ាំ ដហើយបានច្បម្ង្ជូនម្រកសួង ស្តថ ប័នពាក់ព័នធ ែូច្បជា៖ ម្រកសួងទាំនាក់ទាំនង
ជាមួ្យរែាសភា ម្រពឹទធសភា និងអធិការកិច្បច អងាភាពម្របឆ្ាំងអាំដពើពុករលួយ និងអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ 
ដែើម្បចីត់្ការបនត។ 
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ទនទឹម្នឹងដនុះដែរ អាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្ម្គនជាំដនឿោ៉ាងមុ្ត្ម្គាំថ្ន ម្រកសួង-ស្តថ ប័ន អងាភាពពាក់ព័នធ
នានា និងស្តធារណជនទាាំងឡាយនឹងបនតចូ្បលរមួ្ផតល់ម្តិ្ស្តថ បនាដលើរបាយការណ៍ដនុះ ម្រពម្ទាាំងផតល់
ការដលើកទឹកចិ្បត្តច្បាំដពាុះលទធផលសដម្រម្ច្បបាន ដែលជាកតាត ជាំរញុឲ្យអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្បនតខិត្ខាំ
បដងកើនសម្ត្ថភាពការងាររបស់ខ្ួនម្របកបដដ្ឋយសីលធម៌្វជិាា ជីវៈ សាំដៅដលើកកម្ពស់គុណភាពសវនកម្មឲ្យ
ស្សបតាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្មស្តធារណៈននម្រពុះរាជាណាច្បម្រកកម្ពុជា ម្រពម្ទាាំងសតង់ដ្ឋរត្ាំបន់ និងអនតរ
ជាតិ្ ដែើម្បចូី្បលរមួ្ច្បាំដណកកនុងការកស្តង និងអភិវឌ្ឍម្របដទសជាតិ្ម្របកបដដ្ឋយចី្បរភាព។ 
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