្រពះរច្រកកមុ
�

ជាតិ

សសនា ្រពះមហ

3

របាយករណ៍សវនក

េលករ្រគប់្រគងហិ រ��វត�ុស
ករិយបរិេច�២០១២

អរម�ក

េនឆា២០១២

3
កម�ុជាេនែតរក្សោ ប ាននូវសន�ិភាពេព ញេល ញទូទំង្របេទស រក្ស

នេយាបាយ ស�ិរភា ពមា៉្រក�េសដ� កិច�កំេណនេសដ�កិច�បន�េកនេទ្បងខ�ស់ បន�នូ វករអ ភិវឌ ្ឍន៍យ
ជី វភាព្របជាពលរដ�មានភាពល�្របេសរ អ្រតៃនភាព្រកី្រកបន�ធា�ក់ចុះ។ ប៉ុបប�
� ្របឈម
ធំៗមួយចំនួនែដល្រត�វេដះ�សយ។ ជាក់ែស�ង េ្ រគាះទឹកជំ២០១១ បានបង�ផលប៉ះពល់ធ�នធ�
់
ដល់េហដ�រចនាសម�័ន�រូបវន� ែដល្រត�វស�រេទ្បងវិញជាបនា�ន់។ ជាមួយេនះផ២០១២ គឺ ជាឆា�ំៃ
ករេបាះេឆា�តេ្រជសេរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង�ត់ និម�ុជា្រត�វទទួលេធ�ជ ាមា�ស ្រពមទំ
េធ�ជា្របធានៃនកិច�្របជុំកំពូលអស៊ន និងកិច�្របជុំកំពូលពក់ព ន�ផងែដរ ែដលកម�ុជាបា

េជាគជ័យ និងកិត្យោនុភាព។ េហតុដូេច�ះេហយរឱ្យកម�ុជា្រត�វចំណាយថវិកយា៉ងេ្រច
សនា�ប ស្រមាប់េដះ�សយនូវប��្របឈមទ
ជាករពិតណាស់ េដបុិន្របសប់និងភាពឈ�សៃវរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា
សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ ុន  ជា្របមុខ បានេដះ�សយឆ�ងផុតប�� ្របឈ
ឧបសគ�នានា ្រពមទំងបានដឹកនាំនាវកម�ុជា្របកបេដយសុខសន�ិភបាយ រក្សោ
សន�ិសុខ រេបៀបេរៀបរយ សណា�ប ់ធា�ប់សង�ម និងករអភិវឌ្ឍន៍។ េលសពីេនះេទៀត រជរដ�ភិបា
មានភាពបុិន្រប កុងករ្រគប់្រគងហិ
�
រ��វត�ុសធារណៈ េសេ្រមចបានតមករកំណត់ក�ុងស�ីពី
ហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រ២០១២។ ជាក់ែស�ងែផ�ផា�ៃករ្រគប់្រគងហិ រ��វត�ុសធមនភា

ល�្របេសរេនះ នាំមកនូវេសដ�កិច�មា នកំេណ ៧,៣% េលសពី ករព្យោក ែដលបានរំពឹងទុក៦,៥% ។

ចំណូលមធ្យម្រមាប់្របជាជនមា�ក់ៗ២០១២ បានេកនេទ្បងដល៩៧៣ ដុ ល�រអេមរិក គឺេកន
េទ្ប៦,៨% េធៀបេទនឹងឆា២០១១ រ ីឯអ្រតៃនភាព្រកី្រក បានធា�ក់ចុះជ១% កុង
� មួយឆា�ំ។

ជាងេនះេទៀត សមិទ�ផលទំងេនះ ស
ប ��ក់ឱ្យេឃញថា ពិតជាសក�ិសម និង្រតឹម្រត�វណ

រជរដ�ភិបាល បាន្របសិទ�នាមថ២០១២ ថា ថវិកស្រ «បន�ព្រងឹងព្រងីកមូលដ�ដ�កិច�
និងវឌ្ឍនភាពសង�ម តមរយៈករបន�រក្សោស�ិរភាពនេយាបាយ ស�ិរភាពមា៉្រក�េសដ�កិច� ស�ិរ
សធារណៈ ករជំរុញករអភិវឌ្ឍន៍វិស័យគន�ឹះនានា ពិេសសវិស័យកសិកម� និងឧស្សោហកម� ក
ព្រងឹងនិងព្រងីកករអនុវត�លិទ�ិ្របជាធិ

និងអនុ វត�កម�វិធីកំែណទ្រមង់េល្រគប់វិសឱ្យកន់

សុជ
ី េ្រ»។
កុ� ងបរិបទេនះ

អជា�ធរសវនកម�ជាតិផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍សវនក

េដ

អនុ េលតច្បោស�ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ របាយករណ៍េនះ ពី លទ�ផល
ៃនករេធ�សវនកម�េលក្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ ករអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិ និងកិច�្រ
ករងក�ុងករយបរិេច�ទ២០១២ របស់្រកសួ-ស�ប័ន រដ�បរជធា-េខត� រដ�បាលមូលដ� សហ្រគ

សធារណ និងអង�ភាពពក់ព័ន�នានាមួយច ក�ុងេគាលបំណងរួមចំែណកេធ�ឱ្យករេ្រប្របាស
និងថវិកសធារណៈ្របកបេដយភាព្រតឹម្រត�វ និងមាន

កុងស�រតីទទួលខុស្រត�វ និងករខិតខំ្របឹងែ្រប
�
ងរបស់ម�ន�ីសវនកម� ្រពមទំងមានករ

គាំ្ពី ្រគប់មជ្ឈដ�នទំងែផ�កស និងសមា�រ បានជំរុញឲ្យអជា�ធរសវនកមមាសក�នុពក�ុង

កអនុវត�ករងរសេ្រមចបានតមែផនករយុ (២០០៧-២០១១) និងកំពុងបន�ែផនកយុទ�ស�ស
(២០១២-២០១៦)របស់ខ�ួន។

ចំេពះមុអជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងខិតខំបែន�មេទៀត េធ�កព្រងី

វិសភាពសវនកម� ព្រងឹងសមត�ភម�ន�ី និងបេង�នគុ ណភាពសវនកម� េដម្បីេទសេ្រមបា
នូវស�ង់ដសវនកម�ជាតិនិងអន�រជា ្រពមទំងេឆ�យតបេទនឹងត្រមរបស់្របេទជាត។
ក�ុងនាមអជា�ធរសវនកម� កុ�ងនាមខ�ួនខ�ុំផ ា�លខ�ំសូមែថ�ងអំណរគុ
ណ និងដឹងគុណយា ៉ង្រ
ុ

េ្របំផុ តចំេពរជរដ�ភិ រដ�សភ ្រពឹទ�ស ែដលជានិចកលែតងែតគាំអជា�ធរសវនកម�ជ

ទំក�ុង្រកបខណ�ច្ប ក៏ដូចជ្រកខណ� ហិរ��វត�ុ សមា�រ និងស�រតី។ ជាមួយគា�េនះែដរ ខ�ុំ
អរគុ ណផងែដរដល់អង�កកិច�សហ្របតិបត�ិកអន�រជាតិរបស់សធារណរដ�សហព័ន�អល�ឺ (GIZ)

ធនាគអភិវឌ្ឍនអសុី (ADB) ្រពមទៃដគូ អភិវឌ្ន៍ និងស�ប័សវនកម�កំពូលនា ែដលបាផ�ល់
កគាំ្រទ នឧបត�ម�េផ្សងក�ុងកិច�ដំេណរកអភិវឌ្ស�ប័។ ម្យោ៉ងវេទៀត ខ�ំសូមអរគុ
ណ និងេក
ុ

សរេសរចំេពថា�ក់ដឹកនាំ នម�ន�ី រជកៃនអជា�ធរសវនកជាតទំងអសែដលបានខិតខ្របឹែ្របលះ
បង់ពុ ះពររល់ករលំបាក ឧបសគ បំេពញភារកិច�េធ�ឲសេ្រមបានូវលទ�ផលគួរជទី េមាទនៈ
េឆ��តក�ុងឱកសេនះែដរ ខ�ំសូមែថ�ងអំណរគុ
ណដល់អង�ភារងសវនកម� និងសធណជន ទំងឡ
ុ
ែដលបានសហក

និងេលកទឹកចិត�ចំេពរលករងបេ្រមឲ្យវិស័សវនកម�សធណៈ

នាេព

កន�ងមក។ អជធរសវនកម�ជាតមានសង្ឃឹមយមុ តមាថា សកម�ភាពទំងេនឹងេនែតបន�យា ៉សកម�
ែដលបង�ញពីករចូលរួមចំែណកក�កេលកស�ួយ និងករអភិវឌន៍្របេទសជា។
រជធានីភ�ំេ, ៃថ�ទី១១ ែខវិច�ិកឆា�២០១៥
អគ�សវនករ
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៣.៣.១. ករបេង�តគណៈកម�ករទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យត
ករអនុវតកិច�សន្យោវិនិេ ....................................................................... ១៤
៣.៣.២.ករយកតៃម�ភាសុី្រគប់្រ ....................................................................... ១៥
៤.ករពិនិត្យេទេលវឌ្ឍនភាពៃនករអអនុសសន៍សវនកម ........................................ ១៥
៥.េសចក�ស
ី ន�ិដ� ............................................................................................................................... ២២

របាយករណ៍សវនក

េលករ្រគប់្រគងហិ រ��វត�ុសធារណៈស្រមាប់ករិ២០១២

rYs

េសចក�ស
ី េង�ប
អជា�ធរសវនកម�ជ ជាស�បសធារណៈែឯករជ្យពី កិច�្របតិបត�ិក ៃនករង និង
មាភារកិច�ចំេពះករអនុមុ ខងសវនកម�ៃផ�េ្ររបស់រជរដ�ភិប

ស�ប័នេន្រត�បាបេង�ត

េឡងេដច្បោស�ី ពីសវនកម� ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែឲ្យេ្រេដ្រពះរ្រកេលខ
ជស/រកម/០៣០០/១០ ចុ ះៃថ�ទី០៣ ែខមី នា ឆា២០០០។ អនុ េលមតមា្២ មា្៣ មា្២៩ និង
មា្៣៧ៃនច្បោប់េនះ អជា�ធរសវនកម�ជាតិមានកតព�កសវនកម� និងផ្សផ្ស
ព
លទ�ផលសវនកម�
ែដលចំបាច
ពិនិត្យជារ េទះបីកម�ុជាបានជួប្របទះនូវេ្រគាះទឹកជំនន់ ស�នភាពេសដ�លក�ណៈ
ផុ យ�ស�យ និងមានហនិភ័យខ�ស់យា៉ងណា ក�រជរដ�ភិកម�ុជេនែរក្សោបានស�ិរភាពមា៉្
េសដ�កិច� និងកំ េណនេសដ�កិច�៧.៣% េលសពី កព្យោករ

ែដលបារំពឹងទុ ក ៦.៥% ្រពមទកត

បន�យបានូវភាព្រកី្រ១% ក�ុងមួ យឆា�ំែដលជលទ�ផលគួរឲ្កត់សមា�ល់
ស្រមាករិបរិេច�ទ២០១២ អជា�ធរសវនកម�ជបាេធ�សវនកមេ� លបណា�្រកស-ស�ប័ន
រដ�បាលរជធ-េខត� រដ�បាមូលដ�ន សហ្រសធណៈ គេ្រមេផ្សងៗ និងសម្បវិនិេយា
មួយចំនួនែដលមាលទ�ផលសេង�បខេ្រក៖
ក. កិច�្របតបត�ិករថវិកថា�ក់
ករអនុ វត�ចំណូលតមរយៈរតនាគារសេ្រមបានចំនួ

៨.២៦១.៦៥២,១លេរៀល

េស�នឹង១០៤,៦%ៃនច្បោប់ហិរ��វត�ុ្រឆា�ំែដលមានចំន៧.៩០០.៦៥៧,០លនេរៀ។

ទន�ឹមនឹង

លទ�ផលែដលសេ្រមចបានេន េបែផ�កតមលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�បានបង�ញឲ្យេឃញថ ា
េនះេនមិនអស់សក�នុពេនេឡយ ែដលមានជាអទ កមកបំេពញកតព�កិចសរេពពនរបស់
្រក�មហ៊ុសហ្រគាសមួយចំន ក្របមូលពនេលស�យី េហ
ករអនុវត�តួនាទីរប ស់ស
េល�ស

និងរដ កររជធានីភ�ំេ

គុ ណភា សវនកម�តម្របេពន�

ករកំណត់ទម�នស្រមាប់គិតពេលទំនិញ

ករេបពុ ម�វិ��បនប្រតពិនិត្យសុខភាពកម�ករនិេយែខ�រនិងបរេទស

ករ្របមចំណូល

ពី អជាណ� េ�ហក
� ង់ស៍ ករេចញសរណាករទរេលែផ�ក Regulator fee ពី ្រក�មហ៊ុ កចុ ះ
កិច�សន្ស�ី ពីករបង ចំណូលដុ លជាមួយ្រក�មហ៊ុនច្រ

ករេ្រប្របាស់ឬករេចញវិកឲ្យេ

អតិថិជន របាយករណ៍សវនកម�របស់សវនករឯករ ករផ�ល់អជា�ប័ណ�អជីវកម�ប�
�ំនិងទិញលក់្រទព្យប� ករេទបំេពញកតព�កិច�ចុះប��ីសរេពពន�សហ្រគាស ពន�របស់សហ្រគ
ករប��ូលមូលដ�នអជីវកម�េទក�ុងរបបស�័យ្
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ភាពសហករវអគ�នាយដ�ពន�ដរ និ

អគ�នាយកដគយ និងរដ�ករកម�ុ

ករជ្រេផ�រចំណូលចូលថវិក ករតមដនេលករេ្រប

ទំនិញនាំចូលេ្រកមអនុ េ្រគាះព

ករេដះ�សយទំគា�ករទម

កររក្សោទុក្លក់

ទំនិញរឹបអូសនិងទំនិញបាតឃា�កររក្សោទុកសច់កុងេបឡេលសក្រមិតកំណត
�
ករកត់្ចំណូល
ថវិករដ និងករបន្សទុកនូវបំណុល្រត�វទរជាេ្រចន
ករអនវត�ចំណាយតមរយៈរតនាគាសេ្រមចបចំនួន៨.០៧៤.៦៣៣,១ លេរៀល
េស�នឹង១០០,៨%

ៃនច្បោប់ស�ី ពីហិរ��វត�ុេដមឆា�ំែដចំនួន៨.០១២.៩៨២,០លេរៀល។

េនក�ុង

ករអនុវតចំណាថវិកេនះមាចំណុចគួរេូេាេធេឱ្ក្ញទេាែេេកលនំមេេៀ ភ្ជំេអ៖ កត
ដថវិកចំណាយរជ�េទយ្យបុេរ្របកម�វិធី ករ្របមូលផ�ុំកិច�លទ�កម�ដក��ប់លទ�កម� ក
េបកឯកសរនិ្របគល់កិច�សនលទ�កម�
ដេលករអនុវតកិច�សន្យោវិនិេ

កបេង�តគណៈកម�កទទួលខុស្រត�កុងករ្រត�តពិនិត
�

ករេធ�ែផនកនិងករេផ�ែផនកលទ�កម្របចំឆ
�

ករទូទនិង

កកត់្រតចំណ ករទូទត់្របាក់បុេរ្ ករដកចំណូលយេទចំណាករអនុវតកិច�លទ�កម�
សធារ ករេបកផ�ល់និងករទូទ និងករកត់្រតចតេគាលករ ហិរ��វត�ុ។
កិច�្របតិបត�ិករថវិកអនុវត�េ្រករតន្រត�វបានេ្រគាងទុកេដយមានតុល្យ
សរុបេស�នឹងចំណាយសរុប។ កិច�្របតិបត�ិករេនះសេ្រមចបាន៤.០២២.៦៣៤,៥លេរៀល
១៤០,៧%

េស�នឹង

ៃនច្បោប់ហិរ��វតែដលមានចំនួ២.៨៦០.០០០,០លនេរៀល។ ប
� �កតសមា�ល់គតួេលខ

វិនិេយាសធារណៈេដយហិ រ��ប្បទនេ្រក្របេទសជា អំេ១.៥៥៥.៨០៧,៤លនេរៀល ពុ
មាឯកសរ្រគប់្រស្រមា េធ�សវនកម�េទ្ប។
ខ. កិច�្របតិបត�ិករថវែរកកាថា�ក់េ្រកម
ករអនុវត�ចំណូលសេ្រមចបា នចំ ៧៦២.៣៣៨,០លនេរៀល េស�នឹ ១៧៨,២%
ស�ទប ហូែហិ បសុែដលមានចំនួ៤២៧.៨៣០,០លនេរៀល

ៃន

រឯ
ី ករអនុវតចំណាយសេ្រមចបា នចំ

៥៧៨.១២១,០លេរៀល េស�នឹង១៣៥.១% ៃនស�ទបហូែហិ បសុែដលមានចំនួ៤២៧.៨៣០,០លនេរៀល គ
មាអតិេរកសរុបចំនួន១៨៤.២១៧,០លនេរៀល។ ែផ�កតលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម ក្ទ្�ិឱ្
េ្ិឃ ករែស�ងរកមុខស��ចំណូល ករ្របមូលចំណូលេសហេសវេលកបិទកដ នសំណង់
កយកតៃម�ភាសុី្រគប់្របេ ករ្របមូលពេាអចលន្រទព្យ ករ្រគប់្រគងអពន�តមរបបេម៉
ករ្របមូលពន�តមរបបេម៉ករ និងករបន្សល់ទុកនូវបំណុលពនេក្សីមុបឆាេទមុ បឆានរា
គុ ែញាបេូ េា េធេឱ្ញទេាែេេកលនំមេេៀ។
គ. ករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្ប
ករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បេនមានប
� �កត់សម ា�ល់ គឺរហូតមកដល់បច�ុប្មា្រកសួស�ប័ន និងសលរ-េខត�មួយចំនួន ែដលេនែតមានភាពយឺតយា៉វ និងកុងករេធ�ប��
�
ីស
េពភ័ណ�្រទព្យសម្បត�ិ

និងប័ណ� សមា�ល់កម�សិទ�ិេល្រទព្យសម្ប េទះបីជា្រកសួងេសដ�កិច� 

ហិរ��វត�ុធា�ប ់បានេ្របកស និងសរចរែណនាំេ្រកនរំលឹកជាញឹកញាប់យា
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១. េសចក�ីេផ�ម
១.១.

លក�ណៈទូេទ
ច្បោ បស�
់ ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្ត្រម�ឲ្អជា�ធរសវនកម�ជាតិមានភា

អនុវត�មុខងរសវនកម�ៃផ�េ្របស់រជរដ�ភិបាលក�ុង រួមមាករេធ�សវនកម�េលកិច�ប��ក
គណេនយ្យ គណនី ្របព័ន�្រគប់្រគង រ្រត�តពិនិត្យកិច�្របតិបត�ិ
ក
ករ និងកម�វិធីរបស់
ស�ប ័ន ភា�ក់ងរ អជ ា�ធរ ធនាគារជាតិ ស �ប័នហដ� និងស�ប័នហិរ� វត�ុច្រម�ឯកជន 
សហ្រគសធារណៈ ្ រគឹះស�នសធារណៈ រដ�បាលរជធានី េខត � រដ�បាលេម៉ក
អ�កផ�ត់ផ�ង់ ទំនិ ញ និងេសវកម�ចំេពះរជរដ�ភិបាលតមកិច�សបណា អង�កេផ្សង
េទៀតែដលរជរដ� ភិបាលបានផ�ល់ជំនួយហិរ��វត�ុបែន�មេលទុនផា�លឥណទន រួមមាទំ
ករេលកែលងពន�អករ្រគប់្រប េភទ ្រពមទំងសម្បេទៀតេទអង�ករែដមិនរក្របា
ចំ េណញ និងសហ្រគាសវិនិេយាគឯ…។
ជាមួយេនះផងែដ

អជា�ធរសវនកម�ជាតិមានភារកិច�េធ�សវន
កម�ប��េសចក�ី្រព

ច្បោស�ីពី ករទូទត់ថវិកទូេទរបស់រដ�ស្រមាប់ករ្រគប់្រគង្របចំឆា�្រត�វេធ�របា
ករណសវនកម�ជូនេទរដ�សភា ្រពឹទ�សភាេដយផា�ល់ និងជូនេទរ េដម្ប្រជជ
ព័ត៌ មាន ្រពមទំងេធ�ករផ្សព�ផ្សោយនូវលទ�ផលសវនកម�ែដ
១.២. ករអនុវតនិងែដនកំណត់សវនកម�
ចប ់តំងពីអជា�ធរសវនកម�ជាតិបានដំេណរករករង២០០១

រហូតមកដល់

ឆា�២០១២ អជ ា�ធរសវនកម�ជាតិបានអន ុវត�ភារកិច�េធ�ស វនកមបណា ្រកសួ ស�ប័
រដ�បារធាន-េខត� រដ�បាលមូលដ�ន  សហ្រគាសសគេ្រម និងសម្បទវិនិេយា
េផ្សងសរុបមាចំនួន៥៩៨របាយករ

ជពិេសសគឺ ករេធ�សវនកម�ប��ក់េលេសចកី្រព
�

ច្បោស�ីពីកទូទត់ថវិកទូេទរបស់រ្រមាករ្រគប់្រគងឆា�ំនីមួយៗ។ែឡកស្រមា
ករិយបរិេច�២០១២ អជា�ធរសវនកម�ជាតិបានេធ�សវនកម� និងេររបាយករណ៍សរុប
ចំនួន៤៤របាយករ

ែដលខ�ឹមសរសំខន់ៗមួយចំនកុ�ងរបាករណ ្រត�បានដក�សង់ម

បង�ក�ុងចំណុចទី៣ ៃនរបាយករ ស្រមាផ្ស�
ព ផ្ជាសធាេនះ។
អជា�ធរសវនកម�ជាតិេធ�សវនកម�េដយអនុេលមេទតសវនកម�សធារ ៃន
្រពះរជាណាច្រក

ែដលត្រម�វឲ្យមានករេរៀបចំែផនករនិងអកងសវនកម�េដ

ែផ�កេលមូលដ�ៃនក្រត�តពិនិតវយតៃម�េល្របព័ន�្រត�តពិនិត្កុ�ង ក្រគប ់្រហិរ��វត�ុ
សធារ កអនុ េលមតមបទប្ប��ត�ិ នកិច�្របតិបត�ិកករងរបស់្រកសួ ស�ប័នអង�ភា
ពក់ព័ននានា ្រពមករេធ�េតស�េលឯកសរេផ្សងៗេដទទួលបាភស�តសវនកម
�សម�សប
ុ
ស្រប់ករេធ�េសចក�ីសន�ិដ�ននិងកផ�ល់អនុ សសនែកលម�ដល់អង�ភារងសវនកម�ទំងេន។
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១.៣. េគាលបំណងៃនករផ្សព�
ករផ្សព�ផរបាយករ សវនកម�ជាសធា

ភ្េគាលបំណចូលរួមចំែណក

ជាមួស�ប័នី តិប្ប���ិ និងនីតិ្របតិបត�
ត
កុងករព្រងឹងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធា
�

កិច�្របតបតិ�កករងររបស់្រក-ស�ប័ រដ�បារជធា-េខត� រដ�បាលមូលដ និងអង�ភា
ពក់ព័ន�នា តមរយៈករចង�ុលបង�ញនូវចំណុចខ�កុ �ងកអនុ វត�កន�ងមក

និងផ�ល់

អនុ សសនែកលម�េលចំណុចខ�ះខតទំងេ សំេដេធ�ឲ្យភាកន់ែត្របេស ក�ុងករ្រគ

្រគធនធាន និងក�ុងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុស។
អជា�ធរសវនកម�ជា

អនុវត�កតព�កិច�ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍សវនកម�ជ

េដអនុេលមតមម២៩ ៃនច្បោប់ស�ី ពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្ ែដលបាែចង
ថា របាយករណ៍ែដលេធ�េដយអគ�សវនករ្រត�វបានចត់ទុកជាឯ។ អជា�
សវនកម�ជាតមិនទទួលខុស្រត�វអំពីផលប៉ះពល់ណាមួយចំ្រកសួ-ស�ប័

រដ�បារជធា-

េខត� រដ�បាលមូលដ�ន ្រក�មហ-សហ្រគាស ឬបុគ�លពក់ព័ន�នានាេពលែដលមានតតីយជ
ទំងឡាយណាយកខ�ឹមសរក�ុងរបា ផ្ស�
ព ផ្សសធារេនះេទេធ�ករបក�ស
ឬេ្រប្របាស់ខុសេគា
២. ករ្រគប់្រគងថ

២.១. មូលដ�នគតិយុតៃនករអនុវតថវិក
កិច�ដំេណរករៃនថវិកឆ២០១២េនះ ្រត�វបាន្រប្រពឹត�េទេដេលមូលដ�ច្បោប់ ន

លិខិតបទដ�នគតិយុតមួយចំនួន ែដលមានជាអទ
−

ច្បោប់ស�ី ពី្របព័ន�ហិ រ��វ សធារណ ្របកសឲ្យេ្របេដយ្រព

េលខនស/រកម/

០៥០៨/០១៦ ចុ ះៃថ�ទី១៣ ែខឧសភ ឆា�២០០៨
−

ច្បោប់ស�ី ពីហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់២០១២
នស/រកម/ ១២១១/០១៩ ចុ ះៃថ�ទី១៥ ែខធ�ូ ឆា�២០១១

−

ច្បោប់ស�ី ពីហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់២០១៣

្របកសឲ្យេ្របេដយ្រពះរជ
្របកសឲ្យេ្របេដយ្រពះរ

នស/រកម/ ១២១២/០១០ ចុ ះៃថ�ទី ២៦ ែខធ�ូ ឆា�២០១២ ជំពូកទី ៤ ានីសីនិយ័តភាវូបនីយកមៃន

កិច�្របតិបត�ិកសា វបថវិកបែន�មស្រមាប់ករ្រគប់្២០១២
−

ច្បោប់ស�ី ពីរបបហិរ��វត�ុនិងករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរបស់រដ�បាលថា

្របក

ឲ្យេ្របេ្រពះរជ្េលខ នស/រកម/០៦១១/០១១ ចុ ះៃថ�ទី១៧ ែខមិថុ ន ឆា�២០១១
−

អនុ ្រកឹត្យេ៨២អន្រក.ប ចុ ះៃថ�ទី១៦ ែខវិច�ិក ឆា�១៩៩៥ ស�ីពីបទប�
�ទូេទៃនគណេនយ្
សធារ

−

អនុ ្រកឹត្យេ០៤អន្រក.ប ចុ ះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា�២០០០ ស�ីពីករេរៀបច និងក្រប្រត�
េទៃន្រកសួងេសដ�កិ និងហិរ��វត�ុ។
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២.២. កិច�្របតិបត�ិករថវ
កិច�្របតិបត�ិករថវិក ២០១២ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងយែផ�កតមលទ�ផលៃនកអនុ វត�
ចំណូល-ចំណា

តមរយៈរតនាគារជាតិ រតនាគា-េខត�

និងលទ�ផលៃនកអនុ វត�

គេ្រមាងវិនិេយាគសធារណៈេដយហិរ��ប្បទនេ្រក្របេទសែរតនាគជាតិ ដូច
មានបង�ញក�ុងតរងខងេ
ក. កិច�្របតិបត�ិករថវិកថា�ក
ឯកត : លនេរៀ

អនុវត�
បរិយា

២០១២

២០១១

ច្បោប់ហិរ��វត

អនុវត�

ភាគរ

1

2

3

4 = (3/2)

I. សរុបចំណូល

10.071.358,8

10.767.982,0

12.284.286,6

114,1%

-ចំណូលចរន�

6.370.103,2

7.300.657,0

7.892.679,9

108,1%

76.544,3

80.000,0

250.851,7

313,6%

222.019,5

520.000,0

118.120,5

22,7%

-

7.325,0

-

-

3.402.691,8

2.860.000,0

4.022.634,5

140,7%

II. សរុបចំណា

10.694.383,6

10.872.982,0

12.097.267,6

111,3%

-ចំណាយចរន

5.784.314,7

6.435.657,0

6.677.327,3

103,8%

-ចំណាយមូលធ

1.507.377,1

1.577.325,0

1.397.305,8

88,6%

-ចំណាយមូលធនេដយហិរ��ប្បទនេ្រក

3.402.691,8

2.860.000,0

4.022.634,5

140,7%

-ចំណូលមូលធនកុង្របេទ
�
-មូលនិធិ្រទ្រទថវិក

-េ្រប្របាស់្របាក់បេ��រជរ
-ចំណូលមូលធនេដយហិរ��ប្បទនេ្រក

ខ. កិច�្របតិបត�ករថវិែរកកាថា�ក់េ្រកម
ឯកត : លនេរៀ

អនុវត�
បរិយា

២០១២

២០១១

ច្បោប់ហិរ��វត

អនុវត�

ភាគរ

1

2

3

4 = (3/2)

I. សរុបចំណូល

634.954

427.830,0

762.338,0

178,2%

-ចំណូលចរន�

410.522

332.154,0

492.692,0

148,3%

384.861

310.189,0

465.242,5

150,0%

25.661

21.965,0

27.449,5

125,0%

224.432

95.676,0

269.646,0

281,8%

II. សរុបចំណា

472.984

427.830,0

578.121,0

135,1%

-ចំណាយចរន

364.059

342.812,0

450.237,7

131,3%

-ចំណាយមូលធ

108.925

85.018,0

127.883,3

150,4%

•ចំណូលសរេពពន
•ចំណូលមិនែមនសរេពពន
-ឧបត�ម�ពីថវិកថា�ក់ជ
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៣. លទ�ផលសវនកម�

៣.១. ករ្រគប់្រគងថថា�ក់ជា
៣.១.១.កមកបំេពញកតព�កិច�សរេពពរបស់្រក�មហ៊ុន សហ្រគាសមួយចំ
េដម្បី្រគប់្រគងករ្របមូលចំណូលសរ រដ�បាលសរេពពន�ត្រម�អ�កជាបពន�
ឬភា�ក់ងរកត់ទុកលិខិត្របកសរេពពនេទតមទ្រមង់េពលេវល ទី កែន�ង ែដល
រដ�បាលសរេពពន�បានកំណត់ ឬទីកែន�ងែដលអ�កជាប់ពន�ចុះប��ីសរេពពន�។ែដល
បុ គ�លមិនបាដកលិខិត្របកសរេពពន�ក�ុងរយៈេព៣០ៃថ�េ្រកកលបរិេច�ទ ែដ
ច្បោកំណត់ បុ គល
� េនាះនឹងរងនូវករពិន័យអំពីអំេពរំងស�ះករអនុវត�បទប្បស�ីពីពន�ដ។
ជាងេនះេទេទៀត េ្រកពីេទសទណ�ែផ�ករដ�បាលេផ្សងេទៀត បុបាេធ�សកម�ភា
េគចេវះពន� ឬេធ�កររំងស�ះដល់ករ្រគបញទមោ ាសា �ោាសរេពន�្រត�វបចតទុ កថ បា
្រប្រពឹបទេល�សែផ�ក្រពហ�ទណ�េលបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�ដរ។ តមករពប�� ីេឈ�្រក�ហ៊ុន
ែដលបានចុះប��ីក�ុងឆា២០១២ េននាយកដ�ន្រគប់្រគងអ�កជាប់ពសខពន�ដរ និង
សខពន�េខត�មួយចំនួន

និងលិខិតជូនដំណឹ ងរបស់រដ�បាលសរេពពចំេពះេល

េល�សី នាយ្រក�មហ៊ុននីមួយៗឲ្យមកដក់លិ្របកសពន� និងប ង់្រពន�្របចំែនិង
្របចំឆា�ំ អសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ្រក�មហ៊ុនចំ៧៩៥ កុ�ងចំេណា២.៨៨៧

្រក�ហ៊ុន មិនបានមកដក់លិខិត្របក្របចំែខ និង្របច២០១២េទ។

េដយសរែតរដ�សរេពន�្រគាន់បានេធ�លិខិតរំលឹកដល់្រក�មហ៊ុនមកដក
លិខិត្របក េហយមិនបានបន�អនុវត�វិធានករបែន�មេទៀតេទបេធ�ឱ្យអ�កជាទំអស់
េនា មិនយកចិត�ទុកដក់ចំេពះករបំេពញកតព�កិច�សរេពពន�ឱ្យបាន
េឆ�យតបនឹងប�
� ខងេល អគ�នាយកដ�នពន�ដ្រកសួងេសដ�កិច� និហិរ��វត�ុ

បានអនុវត�វិធាន

ដូចជសុ រស្្ាប ន�ចា

សុ រះបញជបែកេី សា លំាបេក ្ែទាប

ាហញងានរាក្សុ រទហបីែស
ុ េធ�ករែណនឱ្េធ�លិខិតរំលឹកដល់សហ្រគ េចញលិខិត
រំលឹកពី ករដកហូតវិ��បនប័្រតចុះប��ីអករេលតៃម�បែន�មចំេពះសហ្រគា-នាចូល
ែដលខកខនមិននបំេពញកតព�កិច៣ែខជាបគា� ជងេនះេទេទៀតអគ�នាយកដពន�ដ
េ្រគបន�េធ�ករលុបេចញពីប�� (De-registration) ចំេពះសហ្រែដលបាបាតខ�ួន ្រព
ទំេ្រត�មដឱ្ដំេណរករសកល្បង្របព័ន�ជូនដំណឹងជាស�័យ្រ (Notification System)
េទក�ុងអុីែមល និងទូរស័ព�ៃដរបស់អ�កជាប់ពន
៣.១.២. ករ្របមូលពន�េលស�កយ
បណ� ្របកសផពណិជ�កម� ស�កអជីវកម�ដ�ន ផា�ំងអក្ផា�ំងរូបភេលក
ក�ុ ងេគាបំណងផ្សពណិជ�កម�នឹ្រត�ជាប ់ពន�តមទំហ

និងតមៃផ�្រ

រោ ស ជា

(ក).បណ� ្របកសផពណិជកម�េធ�េដ្រកដធម�ត (ខ).បណ� ្របកសផពណិជកម�
េធ�េដយ្រកណាត់ ឬវត�ុេផ្សងៗ (គ).ស�អជីកម�ដ�ននា (ឃ).ផា�ំអក្សផា�ំរូបភា
េលកក�ុងេគាលបំណផ្សពណិជកម�។ តមកេធេាប្កមសេាប�� ីពន�ស�អជីកម�្របច
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ឆា�២០១២ និងតមករេធ�េតស�េល្របមូពន�េលស�កអជីវកម�សខពន�ដរ ៃន
រជធានីភ�ំេពញ នសខពដេខត�ចំនួន៩ កុងចំេណាមសពន�ដររជធ
�
េខត�ចំនួន

២៤ េដយេ្រសេរសស�កអជីវកចំនួនែត១.៥៣៧ ពីប�� ីពន�មកេធ�ករេ្រប�បេធៀបជា
នឹងកររប់សអជីវកម អជា�សវនកមជ
� ាតិសេង�េឃញថា ស�កអជីវរប ់ជាក់ែស
មាចំនួន១.៨២៥ គឺេនេសសសល់ស�កអជីវកម�ចំន២៨៨ ពុំទន់្រត�វបាន្របមូល
ករខកខនក�ុងករ្របមូលពន�េលស�របស់រដ�បាលសរេពពេធ�ឱ្យបាបង់
ចំណូលថវិក។

េដម្បីេកៀរគរចំណូលថវិ

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុគួរែណន

អគ�នាដ�ពន�ដឱ្យចត់វិធាបែន�មេទៀត េដម្ប្របមូលពន�ឱ្យអស់លទ�ភ
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានឯកភាពតមអនុសសន៍របស់អជា�ធរសវន
និងេធ�ករែកលម�ករ្របមូលពន�េ
៣.១.៣.គុណភាសវនកម�តម្របេភទព
ករេធ�សវនកម�េលអ�កជាប់ពន� គឺេដម្បី្របមូលចំណូលពលអ�កជាប់ពនេធ�ស
្របែហេដយអេចតនា ឬេនា។ ជាងេនះេទៀត េដម្បីឱ្យករេធ�សវនកម�្រសិទ�ភព
រដ�បាលសរេពពន�្រេ្រជសេរសអ�កជាប់ពន�ែដលមានហនខ�ស់មកេធ�សវនកម�ឱ្បា
ទន់េពលេវល។ តេធេាប្កមសេលករេធ�សវនកមតម្របេភទពរបស់សខពន�
ខណ�

និងសខពន�េខត�មុ បសា្ុ្ កុងឆា�២០១២
�
អជា�សវនកមជ
� ាតិសេង�េឃញថា

អង�ភាពពន�ដរខងេលេ្រជេរសអ�កជាប ់ពន�មកេធ� សវនកម�តម្របេភទព េដយមិ
បាកំណត់ហនិភ័របស់អ�កជាប ់ពននីមួយៗែដល្រត�វចុេធ�សវនកមេ� ទ។

ម៉ ្យោងវិញេទៀ

តកេធេ ាប្កមសេ ា លិខិត្របកសពន�្របចំែខេណា សខពន�ខងេល បា
បង�ឱ្េឃញថ ្រក�មហ៊ុមួយចំនួន្របកសចំណូលទប មិន្ចំណាទិញទំនិញ
ប៉ុ ែន�្របកផលពីកលក់ទំនិញ ្របកសចំណាយេល ប៉ុ ែន�មិន្របកពន�កតទុ កទូេទ
តអ្រ១៥% ជាេដ េដយមិន្រត�វដកប��ូលកុងកម�វិ
�
ធីសវនកមេ� ទ។

ករេរៀបចំកម�វិធីសវនកម� េដយមិនបា នកំណត់ហនិភ័យរបស់អ�កជាេធ�ឱ្ក

េធ�សវនកម�អចមិទទួលបាននូវលទ�ផលល�។
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានឯកភាពតមអនុសសន៍របស់សវនកម�
ជាត។ ជាងេនះេទៀត ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុនឹងែណនាំឲ្យអគ�នាយពន�ដឲ្
ព្រងឹងេធ�ករែកលម�ករកំណត់ហនិភ័យស្រមាប់ករេធ�សវនកេខត�-ខណ� ែដលមា
ករពក់ព័ន�ទំងេ
៣.១.៤.ករអនុវត�តួនាទីរបស់ស និងរដ�កររជធានីភ�ំ
្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុបានេចញ្របស�ីពីកបេង�ត និងដក់ឲ្យដំេណក

នូវសខគយ និងរដ�កររជធា នីភ�ំេពញ េដយត្រម�វឲ្យសខគរជធាភ�ំេពញ
មានភារកិ ដូចជា �សវ្រជាវ ទប់ស�ត់ �ង�បរល់បទេល�គយនាេលទំនិញនាចូល
េដយេគចពន�តម្រគប់រូបភាពែដលកំពុងសន�ិធិ ចរចច ឬកំពុងេ្រប្របត
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បណា អជីវកម�ដ� ន ភណា�គារទំនិញ មូលដ�នផលិតលំេនដ�នានា និងចុះ�សង
និងកសងប��ីជំេរឿនស�ិតិ អជីវកម�ដ�នលក់ លក់រភណា�គសន�ិធិទំនិញនានា ែ
ស�ិតេ្រកម្របព័ន�្រគប់្រគងពិេសសរួមមាន យានយន�្រគប់្របេេតលសិល
េភសជ�ៈ

្រពមទំងទំនិញរេសបមួយចំនួនេទៀត។ អជសវនកមជ
� ាតសេង�តេឃញថា

សខគយ និងរដរជធាភ�ំេពញ េនមិនទបាបំេពញភារកិចេពញេលញេនេទ្ប
េដមិនទន់បានកប�� ីជំេរឿនស�ិតិអជីវកមលក់ដុំ

លក់រភណា�គារសន�ិធិទំន

េនក�ុងភូមិសស�្រគប្រគរបស់រជធាភ�ំេពញេនេទ្ប។

ករ្រគប់្រគងអជីវកម�ដ�នែដលមិនមានប��ីជំេរឿនស�ិតិច្បោស់លស់ជា

មាទំនិញេគចពន�គយេនែនាំចូ
មិនមាន្របសិទ�ភ

និងករទប ់ស�ត់រល់ករ្រប្រពឹត�បទេល�គយ

្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ��វត�ុ

គួរព្រងឹករងរជំេរឿនប��ីស�ិ

អជីកម�ទំងអស់ឲ្យបានេពញេលញ និងទន់េពល
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ
សខ

បាទទួលស�ល់នូវភាពទន់េខ្សោចំនួនរបស់

និងរដ�កររជធានីភ�ំេពញក�ុងករអនុវត�តួនាទីរបស់ខ�ួន ជាពយឺត

យា ៉វក�ុងករេធ�បច�ុប្បន�ភាពប� េរឿនស�ិតិអជីវកម�លក់ដំ លក់រភណា�គារ សន�ិ
ទំនិញនានា។ ជាករពិត សខេនះមិនែមនមិនបានកសងប��ីជំេរឿនស�ិតិទ្រគា
ែតពុំបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពប��ីេនះឲ្យបានេទៀងទត់ប៉ុេណា�ះ។ ្រកសួងេសដ�ហិរ��វត�ុ

នឹងែណនាំឲ្យសខគយ និងរដ�កររជធានីភ�ំេពញព្រងឹងករអរបស់ខ�ួនឲ្បា
េពញេលញតមបទប្ប��ត�ិជាធ

ជាពិេសសករេធ�បច�ុប្បន�ភាពជំ េរឿនស�ិតិអជី

កមដ�នធុរជនឲ្យបានេទៀងទត់តមកលកំណត់ េដម្បីផ្សោរភា
�
សូចនាកហនិភ័
ស្រមាប់ជាមូលដ�នរបស់ ្របព័ន�្រគប់្រគងភាពេជឿជាក

(Trader

Credibility

Management System- TCMS) ជាធរមា
៣.១.៥.

ករកំណត់ទម�ន់ស្រមាប់គិតពន�េលទំនិញេល

អគ�នាយកដ�នគយ នរដ�ករកម�ុបានេចញលិខិតស�ីពីករដក់ឲ្យអនតរតៃម�
ចម�ងករស្រមជាមូលដ�នពិចេលមុ ខទំនិញមួយចំនួន ែដលចូលមកបំេពញែបបបទ
គយនាំចូលចប់ពីៃថ� ០១ ែខេមស ឆា២០១២ េដយប��ក់ថា ចំេតៃម�គិតពន�គយេល
ទំនិញេល�សច្បោប់គយ្រគប់្រ្រត�វកំណត់េដយបបែន�ម៥០% (ហសិភាគរយ េលតៃម�
គិ តពន�គយ

និងចំេពះឯកតគិតតៃម�គិតពន�ជាទម�ន់្រត�វែផ�កេមូលដ�នទម�នទំ

សំបកេវចខ�ប់ (Gross Weight)។ តមករេធ�េតស�េលកំណេហតុេល�សច្បោប់េនសខយ
និងរដ�កររជធានីភ�ំេពញ  អជា�ធរសវនកសេង�តេឃញថា ករកំណតៃម�គិតពន�គយ
េលទំនិញេល�សសំេលៀកបំពក់ថ�ី សខគយ រដ�ករជធានីភ�ំេបានេធ�ករកំណ
តៃម�គិតពន�ែតេលទម�ន់សុទ�ប៉ុេណា�

េដយមិបាយកទម�ន់ទំងសំបកេវចខ�ប់មកំណត់

្របាពន�េទ។
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ករកំណត់តៃម�គិតពន�ែដលមិនសម�សបតមទម�នក់ែស�ងេនះ

ជាេហតុេធ�ឲមា

កបាត់ចំណូល្របាក់ពន� និង្របាក់ពិន័យេផ្សងៗ។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិគួរែណនា
អគ�នាយដ�គយ

និងរដ�កកម�ុជឲ្ពិនិត្េទ្បវិញចំេពះករកំណត់ទម�គិតពន�េល

ទំនិញនាំចូលែដលេល�សច្ប ោប់េដសម�សបតបទប្ប��ត�ែដលមាន

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�វត�ុសូមឯកភា និងប�
� ក់ថ ករណីេនះអចកេធ�ស

្របែហសមួ េដយម�ន�ីគយមានសមត�កិច�បានយកតួេលខបរិមាណទំនិញេេចញែតពី

កំណត់េហតុ េល�សច្បោប់គយ េហយខកខនពុំបានេផ��ងផមួយឯកសភា�ប ់េផ្េទៀត។
្រកសួងនឹងែណនាំឲ្យអគ�នាយកដ�នគយ និងរដ�ករកម�កែណនាំដលសខ និង
រដ�ករភ�ំេពញមានអប្បមាទ បែន�មេទៀតកុងករងរ នត្រម�វឲ្យជ្រមះប��ីទូកតព
�

កិច�ពន�អករេឡងវិញស្រមាប់ករណីខងេល តបទប្ប��ត�ិជាធរម

៣.១.៦.ករេបពុមវិ� ��បនប្រតពិនិត្យសុខភាពកម�ករនិេយាជិកែខ�រនិងប
្របកសេ១១៩១

សហវ.្រប.ចមព

ចុ ះៃថ�ទី២១

ែខវិច�ិក ឆា២០០៦

ស�ីពី

អកប័ណ� ករងរ េសៀវេភករងរ និងកៃ្រមេសវពិនិត្កំណត់ថ កេបា
ពុ មប័ណ
�
� ករងរ េសៀវេភករងរ វិ��បនប្រតពិនិត្យសុខភាព និងប័ណ�ចស�ិតេ្រក
ករ្រគប់្រគង្ពិនិត្យរបស់គណៈកម�ករអន�រ្រកសួងរវង្រកសួងេសដ�កិចហិរ��វត�ុ និង
្រកសួងករងរ បណ�ុ ះបណា�លវិជា�ជី”។ អជា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃញថា ក

ចំណាេលករេបាះពុម�វិបនប្រតពិនិតសុខភាកម�ករនិេយាជិែខ�រ

និងបរេទស

ក�ុង

ឆា�២០១២ មានទឹក្របាក់ចំ២៧.០៩៤.៤០០េរៀល និង៣.២៦៧,៥០ដុល�អេមរិក ពុំម
ឯកសប�
� ក់អំពីកចូលរួម្រត�ពិនិត្របស់គណៈកម�ករអន�រ្រកសេទ។
អ�ស័យេហតុេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុះប ណា�លវិជា�ជីវៈ គួរអនក្្រតឹ
្រត��សបតខ�ឹមសរៃន្របខងេលេនះ
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខងេ ្រកសួងករងនិងបណ�ុ ះបណា�លវិជា�ជីបា

ប�
� ក់ថ នឹងខិតខំអនុ វត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ�សបតមេគាលករណ៍សុពលភា។
៣.១.៧.ករតមដនថវិកចំណាយរជ�េទយ្យបុេរ្របទនត

សរចរែណនាំ០១៤សហវ ចុ ះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា�២០០៦ ស�ីពីករចំណត

នី តិវិធីរជេ� ទយ្បុ េរ្របទនបា នកំណត់ថា រជ�េទយ្យបុេរ្របទន្រត�គណេនយ្េទ�ភា
ក�ុងលក�ខណ� េ្រចន ឬតិចេធ�ឱ្យសម��េទត។

ប�� ីរបស់រជេ� ទយ្យករបុេ្របទ្រត�

មន៖ ប�� ីេបឡា ទិនា�នុប្បវត�ិស និងេសៀវេភធំ ...”។ តមកេធេាប្កមសេាកចំណា
្របារជ�េទយ្បុ េរ្របទនតមវិធីេននាយកដហិរ��វត�ុ

និង្រទព្យសម្បរដ�និង្របក

អន�រ្រកសួងស�ីពីករែតងតំងរជ�េទយតមកម�វិធី អជា�សវនកម�ជាតសេង�តេឃញថ រជ�
េទយ្ករតមកម�វិធីមិនបាេរៀបចំប�� ីេបឡា ទិនា�នុប្បវត�ិេសៀវេភធេទ គឺ មានែតរ
តដថវិកេបកផ�ល់តកមវិ� ធីពីរតនាគារជប៉ុ េណា�។
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អ�ស័យេហតុេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុះប ណា�លវិជា�ជីវៈ គួរែណនាដល់
អគ�នាយកដ�នរដ�បាល និងហិរ��វត �ុ អនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតៃនសរែណនា
ខងេលេនះ
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខងេល ្រកសួងករងរ និងបណ�វិជា�ជីវ
បាប�
� ក់ថានឹងេរៀបចំប��ីេបឡា និងឯកសរេផ�សបតមករែណនាំរ្រកសួ
េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។

៣.១.៨.ករ្របមូលផ�ុំកិច�លទ�កម�ដក់ជាក��ប់លទ
សរចរែណនាំ០០៦ សហវ ចុ ះៃថ�ទី២២ ែខវិច�ិក ឆា�២០០៧ ស�ីពីកេរៀបចំ

ែផនកលទ�កម�ឆា�២០០៨

និងឆា�ំបន�បនា� បានកំណត់ឱ្យ្រគប់អង�ភាពលទ្រត�្របមលផ�ំុ

ត្រម�វករែស�ិតក�ុង្របេភទដូចគ

េហយមានលក�ណៈបេច�កេទដូចគា �សេដៀងគា� 

បេ្រមកែតមួយប��ូលក�ុង្រក�មែតមួយែដលេហថាឡូតិ៍លទ�កម� េដេធ�កិច�លទ�កម�ែត

មួយេលក។ ឡូតិ៍លទ�កម�មួយចំនួែដលមានភាព្របហក់្រ ប�សេដៀងគា ្រត�ប��ូល
គា ជា្រក�មធំមួយេ ក��ប់លទ�កម� ស្រមាប់េធ�កិច�លទ�កែតមួយេលក។ តកេធេាប្
កមសេលរបាយករណ៍ចំណាយលទ�កម�  និងឯកិច�សន្លទ�កម�កុងឆា�២០១២
�
ែដលេ្រប

្របាថវិកតមកម�វិ

និងមិនែមនកម�វិធី

អជា�សវនកម�ជាតសេង�តេឃញថា ្រកស

ករងរ និងបណ�ុះបណា�លវិជា�ជីវៈពុំទ្របមូលផ�ុជាក��ប លទ�កម�ែដលស�ិតេនក�ុ
្របេភដូចគា� ឬ�សេដៀងគា� ឬបេ្រមករែេដម្បីេធ�លទ�កមែត
� មួយេលកេទមាដូចជា
ករងរចក់ខ្សោច់ និងករងរជួសជុ
េដម្បីឱ្យករងរលទ�កម�មាន

និងអចេជឿជាក់បាន ្រកសួងករង

បណ�ុ ះបណា�លវិជា�ជីវៈគួរអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមខសរែណនាខងេល
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខង

្រកសួងករងរ និងបណ�ុះបណា�លវិជា

បាប�
� ក់ថ ្រកសួងនឹងខិតខំែកត្រម�វតមអនុសសន៍
៣.១.៩.ករេបកឯកសរនិង្របគល់កិច�សន្យោល
អនុ្រកឹត្យេ១០៥

អន្រ.បក

ចុ ះៃថ�ទី១៨

ែខតុ ល ឆា២០០៦

ស�ីពីលទ�កម�

សធារ បាកំណត់ថា្រគប់សំេណេដញៃថ� និងសំេណេ្រជសេរសទី្របឹក្សោ (ទំ
បេច�កេទស និងហិរ��វត�ុ) ្រត�ែតេរៀបចំេបកជាសធារណៈេហយកំណត់េហតុ្រត�វផ�

្រក�មហ៊ុ និងបុ គលែដល
�
បាចូលរួមទំងអស់។ កំណត់េហតុ្រត�វបិទ្របកសេលព័ត៌មា
េនស�បអនុ វត�លទ�កម�ែដលសធារណៈជនទូេទអចេមល និងអថតចម�ង ក៏ អ
ផ�ល់ឱ្សធណៈជនែដលបានដពក្យេស�សុំ។ តេធេ ាប្កមស េលរបាកណ៍
អនុវត�លទ�កម�ថវិកតមកម�វិធី នមិនែមនកម�វិធីរបស់្រកសួករងរ នបណ�ុ ះបណា�

វិជា�ជីវក�ុងឆា�២០១២

អជា�ធរសវនកជាតិសេង�តេឃឃ

មាកិច�សន្អនុវត�លទ�កម�

សរុបចំនួន៣០ មានទឹក្រប ាក់ស៣៣.៣៤០.២៦២.០០០េរៀល កុងេនាមា០៦
�
កិច�សន្

ែដលមានទឹក្របាក់សរុបចំ១.៣១៩.៥៨១.២២០េរៀល
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ផ�ត់ផ�ង់សមា�ករិយាយ

និងចក

ខ្សោេនវិទ្យោស�នបណ�ុះបេច�កវិទ្យោ េបកឯកសរេដញៃថ និង្របគលកិច�សន្
េនេពលេវលែតមួយ(េមា ៉ង និងៃថ� ែខ ឆា)។
អ�ស័យេហតុេនះ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុះប ណា�លវិជា�ជីវៈគួរឱ្យប្រតឹ
្រត�តខ�ឹមសរៃនអនុ្រកឹខងេល និងេគាលករែណនាំស�ីពីលទ�កម�សធ
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខង

្រកសួងករងរ និងបណ�ុះបណា�លវិជា�

បាប�
� ក់ថា ្រកសួងនឹងខិតខំអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ�សបតមខេគាលករ ែណនា
ស�ីពីលទ�កម�សធារណ
៣.១.១០.ករ្របមូលចំណូលពីអ បណ� េ�ហ�កង់ស៍
េយាងតរងស�ិតិអតិថិជន ែដលបានទទួលករអនុ��តឲ្យេ្រប្របាស់្រគប
្របេភទក�ុងឆា២០១២ និងតរងចំណូលអជា�បណ�េ�ហ�កង់ស២០១២ អជា�សវនកម�
ជាតសេង�តេឃញថ ្រកសួៃ្របសណីយ និងទូរគមនាគន៍បានេចញអជា� ជូនអតិថិជន
ចំនួន ៤ ៧៥៦ រ ីឯចំណូលែដលទទួលបាមានចំនួ ១ ៨២១ អជាណ� េស�នឹង ១ ៣៧០
៦៧១ដុ ល�រ និង២៥ ០៤៧ ៤៥០ េរៀល។
អ�ស័យេហតុេន

្រកសួងៃ្របសណី

និងទូរគមនាគន៍

គួរអនុវត�ក្របមូ

ចំណូលពី អជា�បេ�ហ�កង់ស៍ឲ្យបានសម�សបតមចំនួនអជា�បណ�ក�ុងករិយប
នី មួយៗ។
េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងខងេ ្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនន៍បាបំភ�ឺ
ពី មូលេហតុមួយចំនួន

ដូចជា្រកសួងអនុវត�តមនីតិវិធីរដ�បាលគឺេចញអរួចេហយេទប

េធ�លិខិតអេ��ញសមីេ្រប្របាស់មកបង់កៃ្រមអជា�បណ�េននាយ និងហិរ��វត�ុ
និង្រកសួងបានបន�អជា�បណេទះបីពុំមានករេស�ឈប់ពី សមីេ្រ្របាេដដឹងថ
េ�ហ�កង់ស៍ទំងេនាះេនកំពុងេ្រប ប៉ុ ែន�្រកសួងនឹងេធ�កែកែ្រប�
� េនះ។
៣.១.១១.ករេចញសរណាករទរេលែផ�ក Regulator fee ពី្រក�មហ៊ុ
្របកសេ២៣២សហវបទ ចុ ះៃថ�ទី០៧ ែខធ�ូ ឆា�២០០៩ ស�ីពីករកំណតៃថ�េសវ

ទូរស័ព�ចល័តនិងអចល័ត និងៃថ�តភា�ប់បណា�ញក�ុងែផ�ក ១ ្របក៦ ចំណុចខ បាែចងថ
ករទូទត់្រត�វេធ�េឡងមាករឯកភាពរវងគូភាគីទំងអស់យបំផុតកុងរយៈេពល
�

៣ែខម�ង។ អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា គិតមកទល់ែខក��២០១៣ ្រកសួមា
ភាយឺតយា ៉វក�ុងករេចញសរណាករទរចំណូលេ Regulator Fee ពី ្រក�មហ៊នចំនួន១០
ចប ់ពីរយៈេព០១ែខដល់០៦ែខ។
អ�ស័េហតុ េនះ ្រកសួងៃ្របសណីយ៍ នទូរគមនាគមន៍ គួរអនុវត�នីតិវិធៃនក
្របមូចំណូលពី ែផ�ក Regulator Fee ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វតមខ�ឹមសរៃន្របក
ជាករេឆ�យ ្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងអងជំនាទទួល
ស�លនូវចំណុចខ�ះចេនា�ះែដលបានេលកេឡេលករអនុវត�េចញសរណាកចំណូល
េលែផ�ក Regulator Fee ពី ្រក�មហ៊ុនតមខ�ឹមសរៃនសេលខ២៣២ សហវបទ ចុ ះៃថ�ទី០៧
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ែខធ�ូ ឆា�២០០៩។ េទះជាករអនុេនមានកង�ះខត នាយកដ�នជំនខិតខំេទត
លទ�ភាែដលអចេធ�េទបានេដម្បីែកលម��សបតមបទប្ប��ត�ិជាធរបច�ុប្បនេនះ
្រកសួងក៏បានបេង�តនូវមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងទិ (Data Management Center) រួចេហយ
េដម្បី្រគប់្រគង និងេដះ�
សយប�
៣.១.១២.កចុះកិច�សន្យោសពី ករបង ចំណូលដុ លជាមួយ្រក�មហ៊ុនច្រ
េយាងបទប��េល០៤បប ចុ ះៃថ�ទី១៥ ែខវិច�ិក ឆា២០០៦ ស�ីពីករព្រងក្រគប
្រគចំណូលមិនែមនសរេពពន

្រតង់ចំណុចទ៧

ែចងថាចំេពះកិច�សន្យោែដលតឲ្បង់

ជារបបេម៉ ឬភាគរយេលចំណូលដុ ល (Revenue Sharing) ្រត�វជំរុឲ្្រក�មហ៊ុែដល
ជាប ់កិច�សន្យោទំងេនាះបង់១ែខម�ង។
ៃថ�ទី ២០ៃនែខបនា�ប ់េឡ

កលបរេច�ទៃនករបង់ចំណូលមិនឲេលសពី

ចំេពះកិច�សន្យោណាែដលពុំបានកលបរេច�ទៃនករបង

ចំណូល១ែខម�ង ្រត�វេធ�ករែកស្រម�លកិច�សន្យោេនះេឡ អជា�ធរសវនកជាតសេង�ត
េឃញថា គិតមកទល់ែខក� ឆា�២០១៣ ្រកសួបានេចញអជា� ឲ្្រក�ហ៊ុនសា ្ុ្៧២
េ្រប្របាស់ចប់ព២០០៧ ដល់ែខមិថុ នា ឆា២០១៣ ទាុន្ន្រកសួងេនបរក្សោតមខ�ឹៃន
ករបង់ចំណូ០៣ែខម�ង េដយពុំទន់បានែកែ្របតមខ�ឹមសប�
� េនេឡយ។
អ�ស័យេហតុេន ្រកសួងៃ្របស យ៍ និងទូរគមនាគន៍គួរខិតខំអនុ វត�ឲ្យប្រតឹ
្រត�វតមខ�ឹម្បទប�
� េលខ០៤ខងេលឲបានសម�ស។
េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងខងេ ្រកសួងៃ្របសណីយ និងទូរគមនាគមន៍បបំភ�ឺ
ថ េដយសរមានអជា�បណ�មួយចំនវបាន្រកសួងេចញមុនបទ
ប ��េ០០៤បប ចុ ះ
ៃថ�ទី ១៥ ែខវិច�ិក ឆា�២០០៦ របស់រជរដ�ភិបាលេទបករេច បណ� បន�បនា�បេទៀត
្រកសួបារក្សោខ�ឹមសរតមអជា�បណ�ែដលេចញមុនៗ េដម្បី

និងទ្រមងេដមែត

មួយេជៀសវងមិនមានតមា�ភ ្រកសួងនឹងេធ�ករែកែ្របឲករឯកភគា នូវខ�ឹមសរ
និងកតព�កិច�េនេែដលច្បោប់ទូរគមនាគមន៍្រត�វបានអនុ
៣.២.ករ្រគប់្រគងថរដ�បាថា�ក់េ្រកម
៣.២.១.ករែស�ងរកមុខស��ចំណូ
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបេចញសរចរែណស�ីពីករអនុវតថវិកេខត� ្រក�ង
ជេរៀងរល់ឆា�ំ ជអទសរចរេល០១៧ សហវ ចុ ះៃថ�ទី ៣០ ែខធ�ូ ឆា�២០០៦ សរ
េលខ០០៩ សហវ ចុ ះៃថ�ទី២៨ ែខធ�ូ ឆា�២០០៧ សរចរេ០០១ សហវ ចុ ះៃថ�ទី ០៥ ែខមករ
ឆា�២០០៩ និងសរចរេល០០៥ សហវ ចុ ះៃថ�ទី ៣០ ែខធ�ូ ឆា�២០១០ បាត្រម�ឱ្យេខតយក
ចិត�ទុ កដក់�វ្រវកំណត់មុ ខស��ចំណូល ែដល្រត�្របមូលបងចូលរតនាគឱ្យអស់ មិ
្រត�វទុចំណូលខ�ះេនេដយែឡកស្រមាចំណា្របចំឆា�ំេឡ
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តមកេធេ ាប្កមស េលករ្របមូលចំណូលមិនែសរេពពន�ឆា២០១២ ែដលស�ិត
េ្រកសមត�កិច�របស់មន�ី រេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុេខត�មុ បសា ្ុ្េឃញថា មានផមួយចំនួន
សមត�កិច�ជំនាញមិនទបាេរៀបចំសំណុំែបបបទ្របមូចំណូលពីករជួលតូ រន ស�ង់ េ
េឡយ។
េដយសរករខមិនបានេរៀបចសំណំុ ែបបបទ្រមូលចំណូលពី កជួលតូប រន
ស�ង់េនក�ុទី ផ្រញាលេ្រ បានេធ�ឱ្យបាត់ចំថវិកេខត។ អ�ស័យេហតុេនះ សេខត�
គួរែណនាមន�ី រេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ និងអង�ភាពក់ព័នឱ្ខិតខំ�សវ្រជាវមស��ចំណូល
និង្របមូលចំណ លទំងេនបង់ចូលថវិកេខត�តសរែណនាខងេល។

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេន សលេខញាលេ្របានប��ក់ អជា�ធរេខនឹង
បេង�តគណៈកម�កេដម្បចុ ះ�សង់ ស�ិតិតូប រ ស�ង់ និងកំណត់តៃម�ពី កជួលតូប រ ស�ង់
ទំេនាះ។ ប៉ុែនមានកលំបាែដរកុ�ងកកំណត់តៃម�ជួល េ្រពតូប រ ស�ង់ក�ុងផ្សមួយ

ចំនួន គឺ អជីវករអ�កសងសង់េដយខ�ួនឯ

៣.២.២.ករ្របមូលចំណូលេសហ៊ុយេសវេបិទកដ នសំណង់
្របកសអន�រ្រកសួង០៣៣សហវ.្រប ចុ ះៃថ�ទី១២ ែខមករ ឆា�២០០៦ របស់
្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដ នគរូបនី យកម� និងសំណង់ស�ីពីេសហ៊ុយ
េលេសវសំណង់ ្រតង់្រប១ និង្របក២បាប�
� ក់ថ ករសុំលិខិអនុ ��តសសង់

លិខិតេបកករដ�នលិខបិទករដ ឬវិ��បនប័្រប�
� ក់ភា្រតឹ្រត�េលកចុ ះប�� ី្របក
អជីកម�សងសង និងសិក្សោគេ្ប�ង់មនៃផ�្រកឡាក្សំណង់ចប ់ព ១០០ែម៉ ្រកេរ
ដល់៣.០០០ែម៉ ្រតកេ គឺស�ិតេនេ្រកសមត�កិច�របស់េខត� ក�ុងេនាមាន

− លិខិតអនុ �� តសងសង់្រត�វប ង់េសហ៊ុយេសវច ៤០.០០០េរៀល ដល់

៣៤០.០០០ េរៀល
− លិខិតអនុ ��តសងសង់ព្រងីកបែន�ម រុះេរ ជួសជុល ្រត�វេសហ៊ុេសវចប
ពី ២០.០០០េរៀល ដល់ ៣០០.០០០េរៀល
− លិខិតអនុ ��តេបកករដ�ន្រត�វប ង់េសហ៊ុយេសវច ៥.០០០ េរៀល ដល់
១១០.០០០ េរៀល
− លិខិតបិទករដ�ន ឬវិ��បនប័្រតប��ក់ភាព្រតឹ ្រត�វបង់េសហ៊េសវ ចប
ពី ១០.០០០ េរៀល ដល់១១៥.០០០ េរៀល។
តមកេធេ ាប្កមសេ ា របាយករណ៍ចំណូលេសហ៊ុយេសវសំណង២០១២ េន
មន�ី រេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� សំណង់ និងសុរិេយដី បជព្ី ្ូ លេេនមុបសា ្ុ្ េឃញថា
មន�ីរនរ្រីេេនក្េចញលិខិតអនុ��តសងសង

និងេបកករដ�នសំណាែុទសា្ុ្៣៦

្ូ លម្ិីែ្បជព្ីសា្ុ្៥០៩ ទាុ ន្នពុំបា្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស នបិទកដ�ឱ្បា្រគប
ចំនួនេឡយ ។
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េដយសរករខកខនមិនបតពិនិត្យ និងបិទករដ�នសំ អចនាំសំណង់
សង់មិនបាន្រតឹម្រត�វតមប�ង់ និងគបេច�កេទស។

ម៉្យោងេទៀតនាំឱ្ចំណូល

េសហ៊ុយេសវសំណង់េលករករដ។ ដូចេនះ សេខត� និងសរជធាគួរែណនា
មន�ី រេ្រឱ្អនុ វត�ត្របកអន�រ្រកសួងខងេល
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងេ

សលេខ

និងសលរជបាប�
� ក់ថ

អជា�នឹងែណនា ឱ្មន�ី រេ្រេរៀបចំបេង�តគណៈកម�ករ្រម�េដយមម�ន�ី ជំនា

និង

អជា�មូលដ�ចូលរូម េដម្បជំរុញដល់ក្របមូលចំណូលពីករបិទករសំណង់ែដល
បនសងសង គា�នលិខិតអន��តសងសង់ េដម្្របមូចំណូលពី ្របភចំណូលខេល
េនះ។
ែផ�កតមកេទនជា�ចិត�របស់សលេ

និងសលរជ

ំជជធែាប្កមសជូ

សង្ឃឹថា ករងរ្រគប់្រគងសំណង់ និងករ្របមូលចំណូលេសហ៊ុយេសវទទួល
បានលទ�ផលល�្របេសរនាេពលខ។
៣.៣.ករអនុវតគេ្រមាងវិនិេ
៣.៣.១.កបេង�តគណៈកម�ករទទួលខុស្រត�វក�ុងករតពិនិត្យតមដនេលករអន
កិច�សន្យោវិនិេ
េដម្បឱ្យករវិនិេយាគ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល ្រគវិនិេយា
ទំងអស់បានត្រឱ្យមានករ្រត�តពិនិតនករអនុវត�កិច�សនវិនិេយគតំងពកចប
េផ�មរហូតដល់ករប��ប់ជាស�។ កុងឆា�២០១២កន�ងមក
�
តមកេធ�សវនកម�េលកិច�សន្
វិនិេយាចំនួនពី រ

រវសលរជភ�ំេពញជាមួយ្រក�មហ៊ុនេលវិនិេយាផ�ូវេចេច-

ស�ឹងមានជ័យ និងករវិនិេមជ្ឈមណ�ពណិជ�កម�ផ្សោរអូឡាេឃញថា ក្រត�ពិនិត្យ
និងតមដនកិច�សន្យោេចេនា�េដយរសលរជធភ�ំេពញពុំទន់បបេង�តគណៈ
កម�កទទួលខុ ស្រត�វក�ុងក ញ  ពិនិត្យតមេលករអនុវតកិច�សន្វិនិេយាេនេឡយ
េទ។
អ�ស័យេហតេនះ េដម្បឱ្យករអនុវតមលក�ខណ និងខ ែចងៃនកិច�សន្វិនិេយគ
្របកេដ្របសិទ�ភាព សលរជធានីភ�ំេពញគួរែតបេង�តគណទទួលខុ ស្រត�ក�ុងក
្រត�តពិនិត្យតមដនេលករអកិច�សន្យោវិនិេយាគខ។
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខងេល

សលរជធានីភ�បានបំភ�ឺ

កលព

អណត�ៃនកិច�សន្យោចស់ពុំទន់បានបេង�តគណៈកម�ករទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត
ដនេលករែថទំ និងជួសផ�ូវែមន ប៉ុ ែន�ចប ់ពីេពលេនះតេទ  ពិេសសក�ុងករអនុវ
កិច�សន្ថ�ី សលរធានីភ�ំេពញនឹងេរៀបចំបតគណៈកម�ករទទួលខុស្រតកុងក្រត�ពិនិត្
�
តមដេលករែថទំ និងជួសជផ�ូវឱ្យប្រតឹម្រត�
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៣.៣.២.កយកតៃម�ភាសុី្រគប់្រប
្របេស

កុ�ងករអនុវត

និង្រគប ់្រគងតៃម�ៃនករ្របមូល ្រគប ់្របេភទឱ្យមានលល�

មន�ីរេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�ុរជធានីភ�ំេពនត្រម�ឱ្យករ្របមូលភ្រគប ្របេភ

្រត�វយកេតមតរងកំតៃម�ៃនេសៀវេភបន�ុក និងេ្រប្រប ាស់ប័ណ�ភាសុី េដមែដល
េចញេដមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុរជធានីភ�ំេពញ ហមយកប័ណ�េទថតចម�ង េក
ែកតៃម� និងេបាះពុមេដយគា�នករអន ត។ កន�ងមកករងរេនះពុំទអនុ វត�បាេពញេលញ
េនេឡយេទ។

ជាក់ែស�កុងឆា�២០១២
�

ែផ�កតមកេធ�សវនកម�េលកិច�សន្វិនិេយាគមជ

មណ�លពណិជ�កមផ្សោរអូឡាំពិក ្រក�មហ៊ុនបានយកតៃម�ភាសុី េលកំណត់តៃម�កុង
�
េសៀវេភបន�ុក និពុំ មាប័ណ� ភាសុេចញឱ្យម ា�ស់យានយនស្រមាប់ករេរថយន�េ្របរិេវណ
មជ្ឈមណ�លផ្អូឡាំពិ។
អ�ស័យេហតុេនះ េដម្ឱ្យករអនុវ និង្រគប ់្រគងតៃម�ភាសុីមាន្របស ស
រជធានីភ�ំេគួរន�ចាឱ្្រក�មហ៊ុវិនិេយាផ្សទំងអសអនុវត�េទតេសៀវេភបន�ុក

និង

េចញប័ណ� ភាសុីឱ្យបាន្រតឹម្
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខងេល សលរជធានីភ�បានបំភ�ឺ បាេធ�
ករែណនាំអ�កេម៉ករ្របមូលភាសុ ីឱ្យអនុ្រតឹម្រត�វតមកិច�សន្យោ េសៀវេភ និង
បាេចញលិខិតចុងេ្រកយេ៦៨ ឆត.ផវិ.ម ចុ ះៃថ�ទី ១៧ ែខេមស ឆា២០១៤ គឺប�្ឈប
ភា�ក់ង្របមូលចំណូលភាសុីេលទីតំងែតម�ង ក�ុងករណករ្របមភាសុចំណូលេលស
េសៀវេភបន�ុក និងចប់ពីេពលេនះតេទ សលរធានីភ�ំេពញនឹងចយា ៉តឹងរុង
ឹ
បំផុតចំេពះករណីេន េបេនែតអនុវត�ខុេសៀវេភបន�ុកេទៀតនឹងលុបទីតំងេនែតម�ង។
៤.

ករពិនិត្យេទេលវឌ្ឍនករអនុវតអនុសសន៍សវនកម
ែផ�កតលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�ស្រមាប់ករិយបរិ២០១២

និងនាេពលកន�ងម

អជា�ធរសវម�ជាតិកត់សម ា�េឃញថា រល់ចំណុចខខត និងអនុសសន៍សវនកម�ទំ
ែដលអជា�ធរសវនកម�ជបាេលកេឡងក�ុងេនាចំណុចមួយចំនួន្រត�វប្រកសួងស�ប័ន រដ�
រជនី េខត� រដ�បាលមូលដ�ន និងអង�ភាពពក់ននខិតខំអនុ វត�ែកលម�គួរឲ្យកត់សម ា� និង
េកតសេសរ រ ីឯចំណុចមួយចំនួនេទៀតគួរខិតខំេធ�ឱ្យ្របេសរេទ្បមានជាអទ
៤.១.

ករេ្រប្រ

ឬករេចវិក�យប្រឲ្យេទអតិថិ៖

តមច្ប ោប់ស�ីពីសរេពពត្រម�

ឲ្យមានករេ្រប្របាស់ ឬេយប្រចំេពះរកិច�ករជំនួញរវងអ�កជាប់ពន� បុ គ�ល
ដៃទេទៀត។ ចំេពះវិក�យប្រតអករេលតៃម�បែន គឺ ្រត�វមចុ ះេលខេរៀង្រតឹម្រតឲ្េទអ�កទិញ
និង្រត�វមចុ ះនិ េទ�សដូចជា៖ េឈ�ះ និងេចុ ះប�� ីរបស់អ�កលក់ កលបរិេច�េចញវិក�យប្រត
េឈ�ះអ�កទិ ឬនិេយាជិក ឬភា�ក់អ�កទិញ បរិមាណ េសចក�ីបរិយាយ និងៃថ�លក់ទំនិញ
េសវ។ ជាងេនះេទេទៀត វិក�យ

ស្រមាអ�កជាប ់ពនតមរបបស�័្របក្រត�មា
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អសយដ�ន  េលខអត�ស��ណក “អតប” េលខវិក�យប្រត ៃថ�ែខឆាេចញវិក�យប្រត រយម
ទំនិញ ឬេសវ បរិមាណ ៃថ�ឯក ៃថ�សរុប េគាត�នាម និងអ�កេចញវិក�យប្រត...។ តមេធ�
េតស�េលករេ្រប្របាស់វប្ររបស់សណា�គារែស�ិតេនកុ�ងវិស័យៃនសកម�ភាែផ�ក

សណា�គារ ផ�ះសំណាក់ និងេភាជនីយដ�ន សវនកមជ
� ាតាេលងេឃញថា សណា�
មួយចំនួនបានេ្រប្រ

ឬេចញវិក�យប្រតឲ្យេទអតិថិជនពុំទន់មានលក�្រតឹម្រត

េនេឡយ េពលគឺវិក�យប្គា�េលខអត�ស��ណកម� “អតប” គា�នេលខវិក�យប្រត  គ
េគាត�នាម ននាមអ�េចញវិក�យប្រត... ករេ្រប្របាេចញវិក�យប្រតេដមិនបាបំេពញ
ព័ត៌ មាច្បោស់លស់ អប�
� ក់បានពីភ្រតឹម្រត�វ នអចជះឥទ�ិពលដល់ករ្របមូលព
និងកេធ�សវនកម�។
៤.២.

របាយករណ៍សវនករបស់សវនករឯករជ៖

ចំេពសហ្រគាសវិនិេយាគទ

ែដលបានេធ�សកម�ភាពអជីវកម� គឺមានកតព�កិច�ដក់របាយករណ៍្របចករយ
បរិេច�ទនីមួយៗរបស់ខ�ួនជូនសវនករឯករជ្យស្រមាប់េធ�កម�សប
�
េទតមច្ែដលបា
កំណត់ ចំេពះសហ្រគាសែដលក� ណៈវិនិច័យព
�
ី រ កុ� ងចំេណាលក� ណៈ វិនិច�័យបី គឺ (១)

ផលរបរ្របចំឆា�ំសហ្រចំនួនចប ់ពីបីពលេរៀលេឡងេទ

(២)្រទពសកម�សរប
ុ

មាតៃម�ចប ់ពីពីរពន់េរៀលេឡងេទ(៣) និេយាជិកបេ្រមករងរមានចបពីមួយរយ
នាកេឡងេទ និរលគេ្រមាងវិនិេយាគែដលក� ណៈសម្បត�ិ្រគ្រគាន េហយបាចុ ះ
េឈ�េន្រក�ម្ របអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជ េពលគឺសហ្រគាសែដលមានលវិនិច�័យដូចេនះ ្រត�
មានរបាយករណ៍សវនកម�ៃនសវឯករជ្យ។ ក�ុងឆ២០១២ នាយកដ នសវនកម�សហ្រគ
ៃនអគ�នាយដ�ពន�ដរបានចេធ�សវនកម�េលសហ្រគាសែដលលក�ណៈវិនិច័យ្រត�វម
�
របាយករ សវនកម�ៃនសវនករឯករជ កុ�ងេនាមួយចំនួនពុំេឃញមារបាយករ សវន

កមៃន
� សវនករឯករជ្យេឡ។

្រករែដាហញងាមាលក� ណៈវិនិច័យ្រគ
�
ប ់្រគា

ន់

មិនមានរបាយក សវនកម�ៃនសវនករឯករជ្យ អចឲ្មានករលំដល់ករអនុវត
មុ ខងរសវនកមរបស់សវនករពន�ដរ េហយរបាយករ ហិរ��វត�ុរបស់សហ្រគអចខ�ះនូ
ភាពេជឿជាក

៤.៣.ករ្របមូលពន�អចលន្រ៖ ជាេគាលក ករបងពន�េលអចលន្រទព គឺ អនុ��តឲ្
មា�ស់អចល្រទព្យមកបង់្របាក់ពន�េលអចលន្រេដផា�លេនេបឡាសពន�ដ
េខត�-ខណ�ែដលមា�ស់អចល្រទព្យេនាះស�ិតេន ឬអចបង់តម្របព័នកែណនា
របស់សខពន�ដរេ-ខណ� ..” តស�ិតិពន�អចល្រទព្យរបអគ�នាយកដពន�ដរ។ អជា
សវនកម�ជាតាេលងេឃញថា ករ្របមូលចំណូលេលពន�អចលន្ឆា�២០១២

បានចំនួ

១២៨.៣២៣ មូលដ�ជាប ់ពន េស�នឹង្របាក់ព្របមចំនួន៦៧.០៣៧ លេរៀល។ តក
េធ�េតស�េនសខពន�តមខណ�ៃនរជធានីភ�ំេពញ និងសខពន�ដរេខត០៩

ក�ុង

ចំេណា២៤សពន�ដ រជធា េខត� អជា�សវនកម�ជាតិសេង�តេឃញ ក�ុងឆា�២០១២

អ�កជាប ់ពនមួយចំនួនមិនបនផ�ល់ព័ត៌ មាអំពីអចលន្រទព
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មិនមកចុ ះប�� ីពន�អចលន្រទព្

មិនមក្របកបង់ពន�េលអចលន្រទព្យ េហយក�ុងេនាអ�កជាប់ពនមួយចំនួនេទៀត ែដល
បាមក្របកបង់ពន�អចលន្រទពឆា�២០១១រួចម�ងេហយ
្របកបង់ពន�ជាបន�
៤.៤.ករ្រគប់្រគងអ�កជាប់ពន�តមរបប៖

ប៉ុ ែន�កុងឆា�២០១២
�

មិនបានម

ច្បោប់ស�ី ពីសរេពពន� និងច្បោប់វិេសន

កម�ច្បោស�ីពីសរេពពន� បានកំណត់ថា អ�កពន�តមរបបេម៉ករមានកិច�ដកលិខិត
្របកសរេពពន�ជូនរដ�បាលសរេពពន�ជាេរៀងរល់ឆា�ំយា ៉ងយឺតបំផុត៣១ែខតុ ល។
ចំនួនទឹក្របាេម៉ករ្រត�វកំណត់េដយរដ�បាលសរេពពន� បនា�ប់ពីបានពិនិត្យ
ជាមួអ�កជាប់ពន

ឬអ�កតំណាងនិង្របាក់ចំេណញេទតម្ និងតមមុរបរអជីវកម

ែដល្រត�កំណត់េដយ្របកសរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត កក្រមិពន�េល្របា
ចំេណញេម៉ក្រត�កំណត់ជាស�ិរវន�ស្រមា ប់រយៈេពលមួយកំ

៣ែខ

៦ែខ

ឬមួយឆា�ំ

អ�កជាបពន�េល្របាចំេណញរបបេម៉ករ្របង់ពន�េនះជាេរៀងរល់តមេពេវលែដល
កំណត់េដយរដ�បសេពពន�។ តមករេធ�សវម� អជា�ធរសវនកជាតសេង�តេឃញថា
ម�ន�ី ពន�ដរៃសពន�ដខណ�និងេខត�នានា បានចុះ្របមូល្របដល់អជីវកម�ដែដល
ស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រខ�ួនផា�ល់ េពលគឺមា�ស់អជីដ�

ពុំបានេទបង់ពន�

រដ�បាសរេពពនេនាះេទ
៤.៥.ករេទបំេពញកតព�កិច�ចុះប��ីសរេពពន�សហ តមច្ប ោប់ស�ីពីសរេព សហ្រគ
ែដលចុះប�� ី េន្រកសួងពណិជ�កម�រួចរល់ ្រត�វរួសរន់េទចុះប��ីសេពពន�ក�ុង
អំឡុង១៥ៃថ�។ កុងករណ
�
ី មិនបានេទចុះប��ីេទេនាះ រដ�បាលសរេពេធ�ករចុះប��ចប

តំពី េពលែដលសហ្រគាស្រត�វេទចុះប��ី េហយករចុះប�េនះសហ្រគាស្រត�
ករទទួលខុស្រត�វចំេពះ្របាក់អករទំងអស់ចប់តំងពីែដលបានកំណត់។ ប៉ុែន
តករេធ�េតស�សហ្រចំនួន២៨២ែដលបានចុះប��ីេ្រកសួពណិជ�កមកុងឆា�២០១២
�

េឃញថា មានសហ្រគាសចំ ១៨៨ បានមកបំេពញកតព�កិច�ចប�� ីេនរដ�បាលសរេពព

រ ីឯចំនួនសហ្រគាសេនសល់ពីេនះពុ្របភប�
� ក់ច្បោលសេឡយ។
៤.៦.ករ្របកសពន�របស់សហ៖

ករដក់លិខ្របកពន�អករ្របចំែខ ្ឆា�

េនរដ�បាលសរេពពន�្រត�វេធ�េឡងេដយភាព្រតឹម្រត�វ និងច្បោស់ល ធិក
សហ្រគាអ�កទទួលខុស្រត�ទំ�ស�ងចំេពះមុខច្ប

្របសិេបព័ត៌ មានណាមមាក

ែក�ងបន�ំ។ តករេធ�សវនកម អជា�ធរសវនកម�សេងេឃញថា មានសហ្មួយចំនួនបា
ដកលិខិត្របកសពមកអគ�នាយកដ�នពន�េដ្របកសតៃម�លផលិតផលេតលសិល
ទជាតៃម�ទី ផ្សោ(េ្របងឥន�ន)។
៤.៧.ករប��ូលមូលដ�នអជីវេទក�ុរបបស�័យ្របក៖

សហ្រគទំងឡែដលបា

ទទួលេធ� ឬផ�ត់ផ�ង់អ�ីមួយ ឬក៏ េ្រចនជូនអង�ករសធារណៈ េហមាចំនួនទឹក្របាសរុប
ទំងអសេលសពី មួយរយៃម�្របាំេរៀល សហ្រគាសទំង្រត�វស�ិតក�ុ្រកបខណៃនក
កំណត់ពន�តរបបពិត្របា ឬរបបស�័យ្របកេដមិនគិតពី ផលរបរ្របចំឆផងេទ។ ត
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កេធ�សវនកម�េនសខពន�ដរ និងសពន�ដេខត�មួយចំនួនេឃញថា មាមូលដ�
អជីវកមែដលស�ិតក�ុងរបបេម៉កមួយចំនួនបាេធ�កផ�ត់ផង់
� ទំនិញ

និងេសវេទឲ្អង�ភា

រដ�េដយផលរបរ្របចំសរុបមានចំនួេលសពីមួយរយៃម�្របលេរៀល

ប៉ុ ែន�មិន្រត�វប

អង�ភាពន�ដរចត់ប��េទកុងរបបស�័យ្របកសេឡ
�

៤.៨.ភាពសហករវងអគ�នាដ�ពន�ដរ និងអគ�នាយកដគយ និងរដ�ករកម�ុ៖
្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានបេង�ត្រក�មករងរច្រម�ះរវងដ�ពន�ដរ និង

អគ�នាយដ�គយ

និងរដ�ករកម�ុជ េដបានត្រមឱ្យអង�ភាពទំងេនះេធ�កិច�សហកគា

ផា�សប�ូរព៌ត័មា ទិន�ន័យ ប�� ីេឈ�សហ្រគាស នសកម�ភាពអជីវកេដម្បង�ស�លក�ុង
ក្រគប្រគង និប�ង�អំេពរត់ពន�េផ្សងៗ។ ប៉ុ ែន� តករេធ�សវនកម អជា�សវនកម�ជាត

សេង�តេឃញថ អគ�នាយកដ�នពន�ដរ និងអគ�នាយដ និងរដ�ករកម�ុ បាេធ�កិច�
សហកផា�ស់ប�ូរព័ត៌ម

ទិន�ន័យ

ប�� ី េឈ�ះអ�កជាពន�និងសកម�ភាអជីវកមរបស់

សហ្រគាស ប៉ុែកិច�សហកររវងអង�ភាពទំេនះេនពុំទន់បានជិតស�េនេទ្បយ េដ
េហតុថ កផា�ស់ប�ូព័ត៌មា ទិន�ន័យ្រក�មហ៊ុន េនមានករក្រមិតកំណត់មាកយឺត
យា ៉។
៤.៩.ករ្ប់្រគងអ�កជាប់ពន�តមរបបេម៖ តមច្ប ោប់ស�ីពីសរេពពន� និងស�ីពីវិេសធ
កមច្បោ
�
ស�ីពីសរេពពន� បានកំណត់ អ�កជាបពន�តមរបបេម៉ករមានកិច�ដក់លិខិ
្របកសរេពពន�ជូនរដ�បាលសរេពពន�ជាេរៀងរល់ឆា�ំបំផុ តេនៃថ�ទី៣១
ចំនួនទឹក្របាេម៉ករ្រត�វកំណត់េដយរដ�បាលសរេពពន�ពីបាពិនិត្យ

ែខតុ ល។
និងពិភាក

ជាមួអ�កជាប ់ពន ឬអ�កតំណាងនិង្រប ាក់ចំេណញេទតម្របេតមុ ខរបរអជីវកម
ែដល្រត�វកំណត់េដយ្ររបស់្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�ុ។

កក្រមិតពន�េល្រប

ចំេណញេម៉ករ្វកំណត់ជាស�រវន�ស្រមាប់រយៈេមួយកំណត់៣ែខ ៦ែខ ឬ១ឆា�ំ អ�កជាពន�
េល្របាក់ចំេណញរបបេម៉ករបង់ពន�េនះជាេរៀងរល់តេពលេវលែដលកំណត់េដ
រដ�បាលសរេពពន� អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេថា ម�ន�ពន�ដវគេញស្ៃនស
ពន�ដខណ�

និងេខត�នាបានចុះ្របមូល្របាកដល់អជីកម�ដ� ែដលស�ិតេនេ្រកក

្រគប្រគផា�លរបស់ខ�ួន

េពលគឺម ា�ស់អជីវកម�ដ�នពុំបង់ពន�េនកែន�ងែដលរដ�បា

សរេពពនបានកំណតេនាះេ។
៤.១០.ករ្របមូលពន�តមរបបេម៖

ករ្របមូលពន�ៃនរបបេនះអច្រប្េទបេពញ

េលញលុះ្រតែតអជីវកម�ដ�នទំងឡាយចុ ះប�� ីអនុម័តពន�្រតឹម្រត�វ រដ�បាសេព
ពន�មានតូនាទីជំេរឿនអ�កជាប់ពន� កំណត់ និងដក់ប��ូលអជីវកម�កងប�� ីអនុម័តពន�។ ប៉ុ ែន�
តករេធ�សវនកមេឃញថា អជីវកម�ដ�នមួយចំនួនមិនទន់បានប��ូេទកុ�ងប�� ីអនុម័ត

ពន�េនេេកប។
៤.១១.

ករជ្រមះេផ�រចំណចូលថវិក៖

ច្បោប់ និងេគាលករណ៍ស�ីពីករ្រគប់្រគងហិរ

ចំណូល្រត�វកត់្រតចូលទំង មិន្រត�វទូទត់ជាមួយចំណាយេឡចំណូលថវិកទំអស់
េទបី ស�ិតក�ុង្របេភទចំណូណាក៏េដ
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អណាប័កគា�នសិទ�ិដកយចំណាយ ឬមួយ

ពន្យកបង់ចូលថវិកជាតិេដម្បីទុកេ្រប្របា្របេយាជណមួយបាេឡយ។ ប៉ុ ែន�
អជា�សវនកម�ជាតិសេង�េឃញថា គិត្រតឹមៃថ�៣១ ែខធ�ូ ឆា�២០១២ អគ�នាយដ�គយ
និងរដ�ករកម�ុមាទឹក្របាក់ចំន៣.៥៤៥.៩២៧.៤០៧េរៀល និងអគ�នាយកដពន�ដមា
ទឹក្របាក់ចំន៤.៤៣៩.៩៩១.១៧១េរៀល មិនទន់្រត�វបានេចូលថវិកជាតេនេឡយ
៤.១២. ករតមេលករេ្រប្របាស់ទំនិញនាំចូលេ្រកមរបបអនុ៖ នាយកដរបប
គយៃនអគ�នាយដ�គយ និងរដ�ករកម�ុជា មានតួនាទីភាេធ�កតមដមា�រ បរិក�
និងទំនិញ្រគប្របេភទែដទទួលបាកអនុ េ្រគពន�នាតមទិសេដែដលកំណត់ និង
្រត�ពិនិត្យេលករេ្រ្របាេដយរួមទំងចុ ះេទបំេពភារកិច�តដន
អចិៃ�ន�យ៍

និងឃា�ំេមជ

ឬលក�ណៈម�ងមា�តបណា�អជីវកម�ដពណិជ�កមនន�សបតនី តិវិធី

ច្បោជាធរមា តមកេធ�សវនកម� អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេេឃញថា ពុំមឯកស
ឬរបាករណ៍ កំណត់េហតុ ែដលអប�
� ក់ថ នាយដ�េនះបាេធ�ក្រត�តពិនិតត
ដនេលករេ្រប្សមា�របរិក និងវត�ុធាតុេដទំងឡែដលបានាំចូេដយពន និង
អករជាបន�ុករបរដ�េនាេឡយតមរយៈកព្រងឹ្របសិទ�ភៃនកអនុ វត�យន�កសវនកម�
េ្រកយេពលបេ��ញទំនិញវ។
៤.១៣.ករេដះ�សយទំនិញគា�នក៖ ្របករបស់្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុស�ីពី

ករ្រគប់្រគងទំគា�នករទបានប��ក់ េ្រកយរយៈេពលហុកសិបៃ(៦០ៃថ�) គិតពី

ៃថ�េចញ្របេវសនសធារ មា�ស់ទំនិញ្រត�វេធ�ករទមទរទំនិញរបស់ខ�ួន។ េបហួស
រយៈេពលេនះ

ទំនិញ្រត�វដក់លេដយករដកេដញៃថ�ជាសធា�សបតប��ត�ិៃន

្របកេនះ។ ប៉ុ ែន�តមករេធ�សវនក អជា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃញថា រហូតមកដល់
ឆា�២០១២េនះ កុងតឺន័រទំនិញច្រម�េនសខគយ រដ�ករែផអន�រជា្រក�្រពះសីហនែដល
សល់តំងពឆា�១៩៩៩ ដល់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២០១២ មានចំនួ១៥៦កុ ងតឺន័រ (ទំនិញរក្ទុ កក�ុង

ឃា�ំ) េនពុំទន់្រត�វបានេធ�ករេដះ�សយ

៤.១៤.កររក្សោទុក្របាក់លក់ទំនិញរឹបអូស និងទំនិញប៖
េសដ�កិច�

្របករបស់្រកសួ

និងហិរ��វត�ុស�ីពីករ្រគប់្រគងេលទំនិញនាំចូល
ប ានប ផលពី ករលក ទំនិញ

ែដលេនសល់េ្រកយពីករចំណាយេផ្សងៗដកកុងេបឡាៃននិក�ិត
�
�ភ័ណ�និងបេ��្រត�ទុ ក

រយៈេពល២ឆា�េដម្បរង់ចមា�សទំនិញឬសិទ�ិលភទំង េហយផុតរយៈេពលេវលេនះ្រត�
បាជាគុ្របេយាជដល់ថវិករដ� តមករេធ�សវនក អជា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃញ
ថា ផលពី កលក់ ទំនិញរឹបអូស និងលក់ទំនិញបាឃា�ំងេផ្សផុ តរយៈេពល២ឆា�មួយចំនួន

្រត�បាអគ�នាយដ�នគយ និរដ�កកម�ុជាដកយេទេ្រប្របាស់ក�ុផ�ល់រង�នេលកទឹក

ចិត� និងចំណាេផ្សៗ។ គិតមកដល់ចុ ងឆា�២០១២េនះ ទឹក្របាក់ែេនសល់ េហយែដលពុំ

ពកព័ន�នឹងមា�ស់ទំនិញ សិទ�ិលភទំយេនាមានចំនួ៩៩៥ ៧៧៥ ៥៧៣េរៀល និង
្របាក់ដុល�រអេមរិកមាន ៥៧៩ ៥៥៣ ដុ ល�រអេមរ អគ�នាយកដគយ និងរដ�ក
កម�ុជាេនែតមិនទន់បង់ចូលថវិករដ�េនេឡយ។
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៤.១៥. កររក្សោទុកសច់្របាក់ក�ុងេបឡាេលសក្រ៖
េសដ�កិច�

និងហិរ��វត�ុស�ីពីករែកមន
� ី តិវិធីអនុវត�ថវិក

សរចរែណរបស់្រកសួ

បានកំណត់ចំនួនទឹក្របចំណូល

របស់រដ� ែដលភា�ក់ង ឬអង�ភា្របតិបត�នី មួយៗអរក្សោទុកកុងេបឡារបស់ខ�ួន្រតចំនួន
�

ពី២លនេរៀល េទ៥លេរៀលប៉ុ េណា�។ តកេធ�សវនកម� អជា�ធរសវនកម�ជសេង�ត
�
េឃញថា អង�ភ្របតិបត�ិចំណូមួយចំនួន េនែរក្សោទុកសច់្ចំណូលកុងេបឡរបស់
ខ�ួនេលសក្រមិកំណត់ ្រពមទរក្ទុ កយូរៃថ�េទបបង់ចូលថវិក

៤.១៦.ករកត់្រតចំណូលថវិក៖

តមបទប��ទូេទៃនគណេនយ្យស

កកត់្រ

ចំណូលថវិក្រត�វែផ�កេលមូលដសលកប័្រត ឬដីកចំណូលរបស់អ្រកសួង ស�ប
រជធានី េខ ែដលបានេរៀបចំប��ូនេទឲ្យអគ�នាយកដ�នរតន េដម្បេធ�ករេផ��
ផា�ត។ ប៉ុ ែន�តមកេធ�សវនកម�េឃញថា ចំណូលមួយចំនួនមិន្រតបានកត់្េដែផ�កេល
មូលដ�សលកប័្រតដី កចំណូលរបស់អណាប័កេនាះេទ គឺបាអគ� នាយកដ
រតនាគជាតិកត់្រតែេល្របកឥណទន ឬបង�ន់ៃដបង់្រពីធនាគារជប៉ុ េណា�។
៤.១៧.ករផ�ល់អជា�ប័ណ�អជីវកម�ទទួលប��ំនិ-លក់្រទព្យប��ំ

្របកសរប្រកសួ

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុស�ីពីករផ�ល់អជា �ប័ណ�អជីវកម�ប�
�ំ និងទិញលក់្រទពប�
�ំ និង
អជីវកម�ទទួ្របាេភាេដយអនុប្បរបស់្រកសួេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�ុបាប�
� ក់ថា

្រកសួនឹងផ�ល់អជា�ប័ណ�ជូនដល់អជីទំងទ្ណាែដលបានបំេលក�ខណ�ដូចជ៖
មាក្រមិវប្បធម៌ចប់ពីថា�ក់បរិ��ប័្រត ឬ្របហក់្របែហលែផ�កេស ឬពណិជកម�

ឬ

នី តិស�ស� វិ��បនប័្រតេផ្សងៗេែដលទក់ទងនឹងអជីវកម ឬមាបទពិេសធនពកព័ន�
េទនឹងករ្រគប់្រគងែផ�កអជីវកម� ឬេ្រមករងរែផ�កេនះមុន។ ប៉ុ ែន�តមករធ�េត
េ
េល
ឯកសេស�សុំអជប័ណ� របស់អជីវកមួយចំនួនក�ុងចំេណាឯកះែេាឆាុាអជា�ប័ចំនួន៤២

ែដល្រត�វបានផ�ល់េដ្រកសួេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�ុកុ� ងឆា�២០១២

សេង�តេឃញថា ឯកសេស�សុំអជា�ប័មួយចំនួន

អជា�សវនកម�ជាត

មិនបានភា�មកជាមួយនូឯកស្រគប

្រគាសមេ្្មះែ្ញទបា់លេាេនេេកប។ ជកប នានល ប ូាមបេ្រភ្បែែ ីកសា េែ្សី មុប
ឆាេទមុ បឆាក ជមុ បេចរនរែ ញកាុលេារកកូសដ ្ូ លហូែហិបសុ កហ ភ្ប ូព្បែញគទប ញគលប្បន

ភ្វសានញទេាែសីាវកប បាមុ បេទាវកប បាមុ បេេៀ�លនរែ សមបែកា�បែទាប
បជែេកនូ កា េរមកីេាកកាសាប ្ូ ល�នូបក្អប ូាមបេ្រញទកទេេបេា ្ុកសូន ាុបសូវស ្ូល
បែេេុ ាេុ ាញាបសា េះរមុេស�ទបក
៤.១៨. ករទូទត់ និងករកត់្រត៖ ជាេគាលករ កប��ូនអណត�េបក្របាេទ
អគ�នាយកដ�នរតនាគា ្រត�វបកំណត់ឱសវ្រតឹេវលេមា១៧ និង៣០នាទ នៃថ�
ទី ៣១ ែខធ�ូៃនឆា�ំសរេពព។ តមករេធសវនកម�េឃញថ កប��ូនអណត�ិេបក្របេទ

អគ�នាយកដ�នរតនាគារជាតិ ្រប្រពឹត�េទពុំទ�សបេនេឡ

េដអណត�

េបក្របាមួយចំនួនែដលបានេបាះផ្សោយរួចេហទនបាេធ�កទូទត់ និងកត់្រចំណា
ទន់េពលេវល េហយអណត�ិេបក្របាក់មួយចំនួនែតងបានបរតនគាជាតេធ�កទូ
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ទតេនេ្រៃថ�ឱសវបិទប�� ី ែដលបង�ឲ្យមានករកកអណត�េបក្របាក់ នលំបា
ក�ុងករបូកសរុបិទប�� ី្របចំឆ។

៤.១៩.ករទូទត់្របុេរ្របទ៖ ្របាក់បុេរ្រគឺ ជ្របាេបកផ�ល់ឲ្ចំណាមុ នក�ុងករណី

មាករចំប ឬបនា�ន់។ ជាេរៀងរល់ឆ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុែតងបេចញ្របស
និងសរែណនាដល់្រគប្រកសួងស�បឲ្យរសរន្របមូលឯកសេដម្បេស�សុំទូទត ្របាបុ េរ

្របទែដលបាចំណារួចេហយឲ្បាមុ នដំណាច់ឆា�ំ េដយរួមទំងចំណ្របាបុ េរ
្របទរូបិយប័ណ� អន�រជាតែដល្រកសួងេសដ�កិច� និហិរ��វត�ុ បានផ�ល់ឲ្យតមមូល

ប្ទប័្រផងែដរ។ ក�ុងករអនុវតកន�ងមក ្រកសួស�ប័មួយចំនួនេ្រកយពីករចរួច

េហយ គឺ ពុំសូវបារូតរះ្របមូឯកសរេដម្បីេស�សុំទូទឲ្បា្រគប ់ចំនួ និងទន់េពលេវ
េនាេទ។
៤.២០.ករដកចំណូលយកេទចំ៖ ច្បោប់ និងលិខិតបទដ�ស�ីពីករ្រគប់្ហិរ��វត�ុ

បានកំណត់ថា ចំណូលែដល្របមូលបាន្រត�វបង់ចូេដមិន្រត�វបអនុ ��តឱ្េធ�
កទូទតជាមួចំណាណាមួេឡយ។

ប៉ុ ែន�អជ ា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃញថា

អង�ភា្របតិបត�ចំណូលមួយចំនួនែតងែតដកចំណូលយកេទេ្រប្រកុ�ងរូបភាដករង�ន់ និ
ចំណាេផ្សងៗតមបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�នឹងករែ្របារង�នជាធរមេនមុ នកបង់ចូល
ថវិករដ។
៤.២១.ករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធា៖

អនុ ្រកឹត្យរបស់រជរដ�ភិបាល និងបទដ ន

គតិយុត�ពក់ព័នលទ�កម�សធារ បាប�
� ក់ថា ស�ប័នអនុវត�លទ�កម�្រត�វេរបាករណ
ស�ី ពីកអនុ វត�កិច�លទ�កម�្របចែខេទ្រកសេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុឱ្យបានេទៀងទតប៉ុ ែន�

តកេធ�សវនកម� អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃ ្រកសួ ស�ប័ន សរជនី
េខត�

និងសហ្រគសធារណៈមួយចំនួនពុំេផ�របាយករ ស�ីពីកអនុវត�កិច�លទ�កម�

្របចំែខ ្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុឱ្បាេទៀងទត់ និងទនេពលេវលេនាេទ។

ស្រមាករិយបរិេច�២០១២េនះ មាន្រកស ស�ប័នចំនួ១០ សេខត�ចំនួន០៤ និង
សហ្រគសធារចំនួន០៦

មិនបានេផ�របាយករណ៍ស�ករអនុវត�កិច�លទ�កម្របចែខ

េទ្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។

៤.២២.ករេធ�ែផនក និងករេផ�ែផនកលទ�កម្របចំឆា
�
ស�ីពីលទ�កម�សធារេដយបកំណត់ថ
្របចឆា�របស់ខ�ួនដក់ជូ្រកសួេសដ�កិច�
សរេពពន�នីមួយ។

រជរដ�ភិបាលបាអនុ ្រកឹត

ស�ប័នអនុវត�លទ�កម�្រតេធ�ែផនកលទ�កម�

និងហិរ��វត�ុេដម្បីពិនិត្

និងអនុ ម័តេនេដមឆា�

សរចរែណស�ីពីកេរៀបចំែផនកលទ�កម�បានប��ក់ថា ្រ

ស�ប័អនុ វត�លទ�កម�្រត�វពិនិត្យ និងអនុមេលែផនកលទ�កម� របស់ខ�ួន

រួចេផ�េទ្រកសួ

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ យា ៉ងយឺតបំផុ្រតឹសបា�ហទី ១ ែខមករ ៃនឆា�ំសរេពពន�។ក
េធ�សវនកម� អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ក�ុ២០១២ ្រកសួងស�ប រជធា េខត�
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និងសហ្រគសធារមួយចំនួនមានករយឺតយា៉វក�ុងករេធ�ែផនករលទ�កមមិនបា
េផ�ែផនកលទ�កម�្របចឆា�ំេទ្រកសួងេសដ�កិនិងហិរ��វត�ុេនេឡយ
៤.២៣.កេធ�ប�� សរេពភ័
ី
ណ �្រទព្យសម្បត�៖

សរចរែណនាំរ្រកសួងេសដ�កិច

ហិរ��វត�ុស�ីពីករែក្រម�េធ�ប�� ីសរេព ភ័ណ� ្រទពសម្បត�ិរដ

និង

បាត្រម�វឱ្យ្រ្រកសួ

ស�ប័ សរជធា េខត� េធ�ប�� ីសរេពភ័ណ�ម�ិតស្រមាប់ឆ២០០៤ឱ្បាជដចខ
េដម្បទុ កជឆា�េគាស្រមាប់ករេ្រប�បេធៀបប��ីសរេពភ័២០០៥

ចេនា�០៥ឆា�

ស�ី ពីកេកនេឡងនិងថយចុះៃន្រទព្យសម្បត�ិរ

និងេនបណ ឆា�

ប៉ុ ែន�តមករេធ�សវនក

អជា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃញថ អង�ភាពេ្រប្របាស់សម្បត�រដ�មួយចំនួនពុំបាអនុវត�
ឱ្យបេពញេលញតកត្រម�ខេលេនះេទ

េដយអង�ភាពមួយចំនេនែតមាកយឺត

យា ៉ក�ុងកេធ�ប�� ីសរេពភ័ណ� ឆា�ំេគាល េហយខ�ះេទៀតយឺតយា៉វក�ុងករចំតរេ្រប�

េធៀបករេកនេឡង និងថយចុះៃ្រទពសម្បត�ិរដ�

៤.២៤.ករេធ�ប័ណសមា�លកម�សិទ�ិេល្រទព្យសម្បត�ិ៖ ្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុែតងែត

បានេចញលិខិត និងសរចរែណនាំេផ្សងៗែណនាំឱ្ស�ប័ រដ�េលខធិករដ និង
សលរជ េខត� ែដលជាអង�ភាពេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិរដ�្រត� វេធ�កម�សិទ�ិេល
អចលន្រទព

ែដលបាននិងកំពុងស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបសបា្រគបចំនួន

និង

ឆាបរហ័ស ជ្របេយាជេដម្បីធានាបាននូវភាពគង់វង្ស និងភាព�ស្រទពសម្បត�ទំ
ឡាេនា។ ប៉ុ ែន�តមកេធ�សវនកម� អជា�ធរសវនកម�ជាតិសតេឃញថា រហូតមកដល
ឆា�២០១២េនះ

្រទព្យសម្បត�ិរដ�មួយចំេនែពុំទន់បេធ�ប័ណ� សមា�លកមសិទ�ិ
�
រួចរលេន

េឡយ។
៥.

េសចក�ស
ី ន�ិដ�
ែផ�កតមលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�ស្រមាប់ករិយបរ២០១២េឃញថា រជរដ�ភិសេ្រម

បាននូវកំេណនេសដ�កិច៧,៣%េលសពី ករព្យោករណ៍ែដលបានរំពឹងទុកច៦.៥% ្រពមទកតបន�យ
បាននូភាព្រកី្រកក�ុងអ១%កុងមួយឆា�ំែដលជាសមិផលគួរជាទីេមាទ។
�
តមរយករផ�ល់អនុសសន៍ែកលម�នូវចំណខ�ះខតនា
សវនកម�ជាសធារណៈជាបន�ប នាេនះ

និងករេចផ្សរបាករណ

អជា�សវនកមជ
� ាតិកត់សម ា�េឃញថា

អង�ភារង

សវនកម�បាខិតខំយកចិត�ទុកដកអនុ វត�ែកលមគ
� ួរឲ្េកសរេសរ េបេទះបេនមចំណុចមួយចំនួន
មិនទន្រត�វបានអនុវត�ឲ្ល�្របេសរេនេឡក៏េដ។ អជា�សវនកមជ
� ាតសង្ឃឹមថ អង�ភាពរ
សវនកម�ទំងឡនឹងបន�ខិតខំអនុ វត�ែកលម�នូវរលកង�ះខទំងេនាះបា្របេស
និងេជៀសវងបាននូវបន�េកតមានកង�ះខតដែដជាបនេទេទៀត
ចំែណកយា ៉ងសកម

ទនេពលេវល

ែដលទំងេនគឺ ជាកចូលរួម

ក�ុងកព្រងឹអភិបាលកិចល�េលករ្រគ្រងហិរ��វត�ុសធារឲ្យបានកែត

រឹងមា និង្របកបេដយ្របសិទ។
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ទន�ឹមនឹងេនះែដរ

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានេធ�របាយករណ៍េគា

សេម�ច

អគ�មហេសនបតីេតេជា ហ៊ុន ែស នាយករដ�ម�ន� ៃន្រពះរជាណាច្រកក េលលទ�ផល
ករងអធិករកិចហិរ��វត�ុ ែដលបានរកេឃញនូវកំហុសឆ�ងរបស់្រកសួង ស�ប័ន សហសធារណ
និងមន�ីរជំនាញ និងបានេធ�លិខិតចត់វិធានករវិន័យរដ�បាល េដម្បីែកលម�កេលកអនុវត�

នី តិវិធី ហិរ��វត�ុ ែដល្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានរកេឃញក�ុងករ្រគប់្រគង ក្របាចំណូល

ចំណាយថវិករដ� ចំណូលមិនែមនសរេពពន� កតព�កិច�បង់ចំណូលច ូលថវិករដករ្រគ្រគ្រទព
សម្បត�ិរដ�របស់្រកសួង ស�ប័ន សហ្រគាសសធារណៈ និងមន�ីរជំនាញ េដមឱ្មា្របសិទ�ភ
តមនីតិវិធីហិរ��វត�ុ ច្បោប់ស�ី ពី្របព័ន�ហិ រ��វត�ុសធារណៈ និងច្បោប់ស�ីពីហិស្រមាករ្រគ្រគ
្របចំឆា�ំេហយបានចម�ងជូន្រកសួង ស�ប័នពក់ព័ន� ដូចជា៖ ្រកសួងជាមួយរដ�សភា ្ រពឹទ
និងអធិករកិច� អង�ភាព្របឆា ំងអំេពពុករលួយ និងអជា�ធរសវនកម�ជាតិចត់ករបន
អជា�ធរសវនកម�ជាតិមានជំេនឿយា៉ងម ្រកសួ ស�ប័ន អង�ភាពពក់ពនាន និង
សធាជនទំឡា នឹងចូលរួមផ�ល់មតិស�បនាេលរបាណ៍ េនះ ្រពមទផ�ល់កេលកទឹក
ចិត�ចំេពលទ�ផលសេ្រមចប

ែដលជាកត�ជំរឲ្យអជា�ធរសវនជាតិបន�ខិតខំបេ�
ង សមត�ភា

ករងរបស់ខ�ួន្របកបេដយវិ ជា�ជីវៈេពញេ

សំេដេលកកម� ស់ គុ ណភាសវនកម�ឲ្�សបត

ស�ង់ដសវនកម�កុងតំបន់
�
និងអន�រជាតិ េដម្ចូលរួមចំែណកកុងកកសង និងអភិវឌ្របេទសជា
�

្របកេដយចីរភ។
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