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ការររប់ររងហិរញ្ដវត្ទុឆ្ប ាំ២០១៥ នៅរពះរាជាណាចរររមពុជា ទទួលបាននជារជ័យរបរបនោយ

លទនផលជាផ្ផលផ្កា រួរឱ្យរត់្សម្គា ល់ ផ្ដលសនរមចបានអរារាំន ើ ននសដឌរិចចដ៏រងឹម្គាំរបុងរយៈនពល 
ទសសវត្សរចុ៍ងនរកាយននះ នោយអរារាំន ើ នជាមធ្យមម្គននលើសពី៧% ផ្ែមទាំងទទួលបាននូវការ
ទទួលស្គា ល់ និងរបសិទននាមមាជជារបនទសម្គនរាំន ើ នដ៏រងឹម្គាំ នបើនទះបីនសដឌរិចចរមពុជាជួបរបទះនូវ
បញ្ហា របឈមខាងរបុង និងហានិភ័យខាងនរៅជានរចើនសរម្គប់ឆ្ប ាំខាងមុខ ដូចជាការនរើននឡើងននរបារ់
ឈបួលអបផបរម្គ បញ្ហា នររះធ្មមជាតិ្ ការធ្លល រ់ចុះត្នមលរសិផល ភាពមិនរបារដរបជាននស្គទ នភាពនសដឌ
រិចច ហិរញ្ដវត្ទុ និងភូមិស្គស្រសថននោបាយរបស់ពិភពនោរនិងរបុងត្ាំបន់ ការនឡើងនែលរបារ់ដុោល រ  ការ
ែមែយរាំន ើ ននសដឌរិចចចិន និងរាំន ើ នែមែយនននសដឌរិចចអឺរ ៉បុ។ ជាមួយរប ននះផ្ដរ ការវវិត្ថនននសដឌ
រិចចរមពុជាម្គនភាពកាន់ផ្ត្សមុរស្គម ញជាងមុន នោយស្គរភាពនបើរចាំហនននសដឌរិចច នហើយផ្ដលបាននធ្វើ
ឱ្យរមពុជាងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីរាថ ខាងនរៅ ស្សបរប នឹងកាោនុវត្ថភាពសរម្គប់ការអភិវឌណាម 
រយៈពា ិជជរមម  វនិិនោរ នទសចរ ៍ និងហិរញ្ដវត្ទុ។ នលើសពីននះ រាំន ើ នោ៉ងខពស់ និងឆ្ប់រហ័ស
ននឥ ទនរ៏ជាបញ្ហា រួរឱ្យរពួយបារមភផងផ្ដរសរម្គប់សទិរភាពម៉្គររូនសដឌរិចច និងវស័ិយហិរញ្ដវត្ទុ 
ផ្ដលទមទរឱ្យម្គនការយរចិត្ថទុរោរ់ខពស់។ ជារ់ផ្សថងធ្នាមររពិភពនោរបានផថល់ចាំណាត់្ាជប រ់
រមពុជាជារបនទសមួយរបុងចាំនណាមបណាថ របនទសផ្ដលម្គនរាំន ើ នរងឹម្គាំ (Olympians of Growth) និង
ធ្នាមររអភិវឌណអាសីុ បានចាត់្ទុររបនទសរមពុជាជាខាល នសដឌរិចចែមីនៅអាសីុ (Asia’s New Tiger 
Economy)។ រាំន ើ នដ៏រងឹម្គាំននះ បានបនងាើត្បផ្នទមនូវការងារ និងបនងាើនចាំ ូលជូនដល់របជាជនរមពុជា 
រពមទាំងនលើររមពស់សមធ្ម៌នៅរបុងសងាមជាតិ្។ ជារ់ផ្សថង ផសសសរម្គប់មនុសសម្គប រ់ៗនរើននឡើង
ដល់១ ២១៥ ដុោល រអានមររិរបុងឆ្ប ាំ២០១៥  នធ្ៀបនៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៤ ផ្ដលម្គនរតឹ្មផ្ត្ ១ ១៣៨ ដុោល រ
អានមររិ ផ្ដលនធ្វើឱ្យរបនទសរមពុជាកាល យជារបនទសចាំ ូលមធ្យមររមិត្ទប។ 
ទនធឹមននះ អតិ្ផរណាជាមធ្យមរបចាាំឆ្ប ាំបានធ្លល រ់ចុះមរនៅរតឹ្ម១,២% ផ្ដលាមការនររងទុររឺ

របុងរងវង់៣,៥% និងអរាបថូររបារ់ជាមធ្យមររាបាន៤ ០៦២ នរៀល របុងមួយដុោល រអានមររិនៅរបុងឆ្ប ាំ
២០១៥ ផ្ដលាមការនររងទុររឺរបុងរងវង់ ៤ ០៥០ នរៀល។ រាំន ើ ននសដឌរិចចខពស់ននះបានមរពីការរមួ
ចាំផ្ រពីវស័ិយបីនននសដឌរិចច រឺឧសាហរមម នសវារមម និងរសិរមម។ រាជរោឌ ភិបាលរមពុជាបនថអនុវត្ថ
នូវរមមវធីិ្ននោបាយរបស់ខលួនរបរបនោយនជារជ័យ ផ្ដលឆលុះបញ្ហច ាំងាមរយៈការសនរមចបាននូវនរល 
នៅធ្ាំៗ របុងការបនថនលើររមពស់រាំន ើ ន ការងារ សមធ្ម៌ និងកាត់្បនទយបានជាបនថបនាមធ ប់នូវភាពររីររ
របស់របជាជន បនថពរងឹងសនថិភាព សទិរភាពននោបាយ សនថិសុខ និងសណាថ ប់ធ្លប ប់ស្គធ្លរ ៈ ធ្លនាម
បនថសនរមចឱ្យបាននូវរាំន ើ ននសដឌរិចចខពស់របរបនោយបរោិប័នប និងចីរភាព រពមទាំងធ្លនាមបាននូវ
សទិរភាពម៉្គររូនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ របុងបរកិា ៍ននអរាអតិ្ផរណាទប និងអរាបថូររបារ់ម្គនសទិរភាព 
បនថអនុវត្ថរមមវធីិ្ផ្រទរមង់ចាាំបាច់នាមនាមរបស់រោឌ ភិបាលឱ្យម្គនលរខណ ៈសីុជនរៅ  និងទទួលបានលទន



 
 

ផលជាផ្ផលផ្កា ប ថី រៗ រមួម្គនការផ្រទរមង់របព័នននបៀវត្ស ការផ្រទរមង់រដឌបាលស្គធ្លរ ៈ ការផ្រទរមង់
វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ការផ្រទរមង់រងរម្គល ាំងរបោប់អាវធុ្ ការផ្រទរមង់ហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ 
ការផ្រទរមង់របព័ននយុត្ថិធ្ម៌ និងតុ្ោការ ការផ្រទរមង់ដីធ្លី និងការរបយុទនរបឆ្ាំងនឹងអាំនពើពុររលួយ 
នដើមផីនលើររមពស់រុ ភាព ពរងីរការទទួលបាន បនងាើនភាពនពញចិត្ថ និងផ្រលមអរបសិទនភាពនននសវា
ស្គធ្លរ ៈររប់របនភទ បនថជាំរញុការអភិវឌណធ្នធ្លនមនុសសាមរយៈការនលើររមពស់រុ ភាពវស័ិយ 
អប់រ ាំ ការប ថុ ះបណាថ លបនចចរនទស  និងវជិាជ ជីវៈ រពមទាំងការនលើររមពស់នសវាសុខាភិបាល បនថជាំរញុ
ការវនិិនោរនលើនហោឌ រចនាមសមព័ននដឹរជញ្ជូ ន និងនហោឌ រចនាមសមព័ននចាាំបាច់ដនទនផសងនទៀត្ នដើមផីរាំរទ
ដល់រាំន ើ ននសដឌរិចច និងការអភិវឌណ បនថអនុវត្ថនរលននោបាយសថីពីការជាំរញុផលិត្ផលស្សូវ និង
ការនាមាំនចញអងារ និងចាប់នផថើមអនុវត្ថនរលននោបាយែមីៗរបស់រាជរោឌ ភិបាល ជាពិនសសនរល
ននោបាយអភិវឌណន៍ឧសាហរមម ពរងឹងនិងពរងីរលាំហែវកិា រពមទាំងពរងឹងយនថការររប់ររងវបិត្ថិ 
ពិនសសាមរយៈការបនងាើនរបារ់បនញ្ដើរាជរោឌ ភិបាល នដើមផីនរត្ៀមទប់ទល់នឹងវបិត្ថិ និងហានិភ័យនផស
ងៗផ្ដលអាចនរើត្ម្គននឡើងជាយាជនហតុ្។ ផ្ដលជាសរខណីភាពនាមាំមរនូវចាំ ូលចរនថែវកិាាជប រ់ជាតិ្ឆ្ប ាំ
២០១៥ នរើននទផើង ១៤,១% នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងការអនុវត្ថឆ្ប ាំ២០១៤ ចាំ ូលស្គរនពើពនននរើននទផើង 
១៦,១% នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងការអនុវត្ថឆ្ប ាំ២០១៤  ចាំ ូលែវកិារបស់រាជធ្លនី នខត្ថឆ្ប ាំ២០១៥ នរើននទផើង 
១០,៣៥ % នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងការអនុវត្ថឆ្ប ាំ២០១៤ និងចាំ ូលែវកិារបស់រដឌបាលររុង ស្សុរ ឆ្ប ាំ
២០១៥ នរើននទផើង ១៣,០៣ % នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅនឹងការអនុវត្ថឆ្ប ាំ២០១៤ សាំនៅបនថកាត់្បនទយភាព
ររីរររបស់របជាជនជាលាំោប់។  រឯីចាំណាយែវកិាាជប រ់ជាតិ្សរបុអនុវត្ថបាននរើននទផើង ៤,២% នធ្ៀប
នៅនឹងការអនុវត្ថឆ្ប ាំ២០១៤ ចាំណាយែវកិារាជធ្លនី នខត្ថ អនុវត្ថបាននរើននទផើង ២៤,៩៣%  នធ្ៀបនៅនឹង
ការអនុវត្ថឆ្ប ាំ២០១៤ និងចាំណាយែវកិារដឌបាលររុង ស្សុរ អនុវត្ថបាននរើននទផើង ១៤,៧៥ %  នធ្ៀប
នៅនឹងការអនុវត្ថឆ្ប ាំ២០១៤។ ការអនុវត្ថចាំ ូល និងចាំណាយននះបាននធ្វើឱ្យម្គនការសនសាំអតិ្នររែវកិា
ាជប រ់ជាតិ្ចាំនួន ១ ៥៦៩ ០៥៦,៧ោននរៀល។ ទាំងននះបានមរនោយស្គរការដឹរនាមាំដ៏រតឹ្មរត្វូរបរប
នោយឆនធៈននោបាយនម្គះមុត្ ឈ្លល សនវ និងភលឺស្គវ ងរបស់រាជរោឌ ភិបាលរមពុជា និងនោយស្គរផ្ត្រាជ 
រោឌ ភិបាលម្គនចាប់សឋីពីហិរញ្ដវត្ទុសរម្គប់ការររប់ររងឆ្ប ាំ២០១៥ រពមទាំងអនុវត្ថោ៉ងខាជ ប់ខជួនាម
អាទិភាពនរលននោបាយសាំខាន់ៗ ។ 
ែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ បានបងាា ញពីឆនធៈដ៏មុះមុត្របស់រាជរោឌ ភិបាលរបុងការខិត្ខាំបនងាើនរបសិទនភាព 

និងររមិត្ននការនរៀរររចាំ ូល ាមរយៈការអនុវត្ថវធិ្លនការោ៉ងមឺុងម៉្គត់្ ទាំងាមវធិ្លនការរដឌបាល 
និងវធិ្លនការនរលននោបាយ ជាពិនសសការនលើររមពស់វបផធ្ម៌បង់ពនន ការបង្ក្ងាា បអាំនពើរត់្ពនន និងការ
នរចនវះពននររប់របូភាពឱ្យដល់ឬសរល់ និងការផ្រលមអអភិបាលរិចចរបុងការរបមូលចាំ ូល រពមទាំង
ការខិត្ខាំរបរបនោយភាពមឺុងម៉្គត់្ និងហមត់្ចត់្ របុងការររប់ររងចាំណាយ ផ្ដលបានជួយឱ្យរាជរោឌ ភិបាល
អាចម្គនលទនភាពនឆលើយត្បបានកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាពនៅនឹងបណាថ ត្រមូវការជាអាទិភាពនាមនាម ផ្ដល
បានរាំ ត់្របុងររបខ័ ឍ នរលននោបាយហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈឆ្ប ាំ២០១៥។ 



 
 

លទនផលននការអនុវត្ថែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ បានបងាា ញពីការនបថជាញ ចិត្ថរបស់រាជរោឌ ភិបាលរបុងការឈ្លន
នៅសនរមចឱ្យបាននូវនរលនៅ និងវធិ្លនការនាមនាម ជាពិនសសការបនថការអនុវត្ថឱ្យម្គនរបសិទនភាពនូវ
ការផ្រទរមង់សីុជនរៅ នលើររប់វស័ិយឱ្យកាន់ផ្ត្មុត្ស្សួចជាងមុន និងផថល់លទនផលជារ់ផ្សថង នោយ
របកាន់ខាជ ប់នូវអភិររមការងារបួនោ៉ងរឺ “ឆលលះកញ្ចក ់ងូតទឹក ដលសក្កែល  និងពាបាល”។ ចលនាមនន
ការផ្រទរមង់នលើររប់វស័ិយ និងកាន់ផ្ត្សីុជនរៅ ននះ បាននាមាំឱ្យរមពុជាសនរមចបាននូវការផ្កល ស់បឋូរពីចាំ
ណាត់្ាជប រ់ននរបនទសម្គនចាំ ូលទបកាល យនៅជារបនទសម្គនចាំ ូលមធ្យមររមិត្ទប។ 
របុងបរកិារ ៍ននះ រឺជាការរតឹ្មរត្ូវណាស់ផ្ដលរាជរោឌ ភិបាលបានរបសិទននាមមែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ ាជ 

“ជាែវកិាននការនបាះជាំហាននៅមុខោ៉ងស្គវ ហាប់ របុងដាំន ើ រការផ្កល ស់បថូររបស់រមពុជា នឆ្ព ះនៅររការ
អភិវឌណរបរបនោយរុ ភាព និងចីរភាព”។ ែវកិាននះបានរិត្រូរអាំពីតុ្លយភាពននរាំន ើ ននសដឌរិចច 
និងការផ្បងផ្ចរផលននរាំន ើ ននោយផារភាជ ប់នៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបចាាំនែៃ និងបាំ ងរបាាជប របស់
របជាជន រពមទាំងរិត្រូរដល់ការអភិវឌណរយៈនពលផ្វង របុងបរកិារ ៍សម្គហរ រមមសីុជនរៅ របុងត្ាំបន់ 
និងការវវិឌណននសរលភាវបូនីយរមម រ៏ដូចជាការពរងឹងសមត្ទភាពររប់ររងការអភិវឌណនសដឌរិចចសងាម 
ឱ្យស្សបនៅនឹងដាំណារ់កាលែមីរបស់រមពុជា។ 
អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ ជាស្គទ ប័នសវនរមមរាំពូលមួយ ផ្ដលរត្វូបានបនងាើត្នឡើងនោយចាប់សថីពី

សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជារបុងផ្ខមីនាម ឆ្ប ាំ២០០០ នរកាមឆនធៈ និងការនបថជាញ ដ៏នម្គះមុត្របស់
រាជរោឌ ភិបាល រដឌសភា រពឹទនសភា របុងនរលបាំ ងបាំនពញមុខងាររត្ួត្ពិនិត្យ វាយត្នមល និងផថល់អនុ
ស្គសន៍ផ្រលមអរាល់ចាំ ុចខវះខាត្របស់ររសួងស្គទ ប័ន រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូលោឌ ន 
អងាភាពពារ់ព័នននាមនាម និងនធ្វើរបាយការ ៍សថីពីលទនផលសវនរមមនផញើជូនរដឌសភា រពឹទនសភា និង
រាជរោឌ ភិបាល សាំនៅរមួចាំផ្ រពរងឹងការររប់ររងហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ រិចចរបតិ្បត្ថិការការងារឱ្យ
កាន់ផ្ត្លអរបនសើរ និងរបរបនោយរបសិទនភាពខពស់។ 
អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ ផសពវផាយរបាយការ ៍សវនរមមននះជាស្គធ្លរ ៈនោយអនុនោមាម

ចាប់សថីពីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា។ របាយការ ៍ននះនលើរនឡើងនូវលទនផលននការនធ្វើសវន
រមមនលើការររប់ររងហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ ការអនុនោមាមបទបផញ្ដត្ថិ និងរិចចរបតិ្បត្ថិការការងារ
សរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៥ របស់ររសួងស្គទ ប័ន រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូលោឌ ន សហររសស្គ
ធ្លរ ៈ និងអងាភាពពារ់ព័នននាមនាមមួយចាំនួន។ 
នោយការខិត្ខាំរបឹងផ្របង និងការទទួលខុសរត្ូវខពស់ ការត្សូ៊ អត់្ធ្មត់្ ពុះពារឆលងកាត់្ការលាំបារ

របស់ាជប រ់ដឹរនាមាំ និងមង្ក្នថីសវនរមមននអាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ រពមទាំងម្គនការជួយឧបត្ទមភរាំរទពីររប់
មជឈោឌ នទាំងផ្ផបរស្គម រតី្ និងសម្គភ រ បាននាមាំឱ្យអាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ម្គនសកាថ នុពលរបុងការអនុវត្ថការងារ 
និងសនរមចបានជាបនថបនាមធ ប់នូវផ្ផនការយុទនស្គស្រសថ២០១២-២០១៦របស់ខលួន។ ចាំនពាះមុខអាជាញ ធ្រសវន
រមមជាតិ្នឹងបនថខិត្ខាំបផ្នទមនទៀត្ នោយនធ្វើការពរងីរវសិ្គលភាពសវនរមម ពរងឹងសមត្ទភាពមង្ក្នថី និង
បនងាើនរុ ភាពសវនរមម នដើមផីឈ្លននៅសនរមចភាររិចចាមចាប់សវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា 
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របាយការណ៍សវនកម្ម 
សលើការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវតថលោធារណៈសរមាប់ការយិបរសិចេទ២០១៥ 
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សសចកដសីសងេប 
អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ជាស្គទ ប័នស្គធ្លរ ៈផ្ដលឯររាជយអាំពីរិចចរបតិ្បត្ឋិការននការងារ និងម្គន

ភាររិចចចាំនពាះការអនុវត្ឋមុខងារសវនរមមនផធនរៅរបស់រាជរោឌ ភិបាល។ ស្គទ ប័នននះរត្ូវបានបនងាើត្នឡើង
នោយចាប់សឋីពីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា ផ្ដលរបកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខជស/
ររម/០៣០០/១០ ចុះនែៃទី០៣ ផ្ខមីនាម ឆ្ប ាំ២០០០។ អនុនោមាមម្គរា២ ម្គរា៣ ម្គរា២៩ និង
ម្គរា៣៧ននចាប់ននះ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ម្គនកាត្ពវរិចចនធ្វើសវនរមម និងផសពវផាយលទនផលសវន
រមមផ្ដលចាាំបាច់។ 
សរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៥ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្បាននធ្វើសវនរមមនលើបណាថ ររសួងស្គទ ប័ន 

រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូលោឌ ន សហររសស្គធ្លរ ៈ រនរម្គងនផសងៗ និងសមផទនវនិិនោរ
មួយចាំនួនផ្ដលម្គនលទនផលសនងខណបខាងនរកាម៖ 

រ. រិចចរបតិ្បត្ថិការែវកិាាជប រ់ជាតិ្ 
ចាំ ូលែវកិាាជប រ់ជាតិ្អនុវត្ថបានចាំនួន ១៦ ២២៩ ២០៣,៨ោននរៀល នសមើនឹង២២,១០% នន 

ផ.ស.ស រឺខពស់ជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ ៧,២%  នហើយបាននរើននទផើង ៦,៩%  នធ្ៀបនៅនឹងការអនុវត្ថឆ្ប ាំ
២០១៤។ ទាំងននះឆលុះបញ្ហច ាំងអាំពីរិចចខិត្ខាំរបឹងផ្របងរបស់រាជរោឌ ភិបាលរបុងការបនថអនុវត្ថនរលននោ 
បាយ និងចាប់ផ្ដលម្គនស្ស្គប់ ជាពិនសសវធិ្លនការផ្ដលបានោរ់នចញរបុងយុទនស្គស្រសថនរៀរររចាំ ូល
រយៈនពលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ របុងការពរងឹងរដឌបាលរបមូលចាំ ូល និងនរលននោបាយ។  របុង
ននាមះចាំ ូលរយ និងរោឌ ររសនរមចបានលទនផលលអ ាមរយៈការបនថពរងឹងរដឌបាល និងអភិបាលរិចច 
ជាពិនសសការបនថនលើររមពស់អនុនោមភាព និងបនថបង្ក្ងាា បអាំនពើរត់្ពនន។ ជាមួយរប ននះ ចាំ ូលពននោរ
រ៏ទទួលបានលទនផលលអរបនសើរ ាមរយៈការបនថពរងឹងរដឌបាលចាំ ូលពននោរ, ការបនថពរងឹង និងផ្រ
លមអស្គទ ប័ន របុងនរលបាំ ងបនងាើនចាំ ូលពននាមរយៈការនលើររមពស់វបផធ្ម៌បង់ពនន និងនធ្វើឱ្យម្គន
ភាពស្គមញ្ដ និងម្គនសមធ្ម៌។ រឯីចាំ ូលមិនផ្មនស្គរនពើពននរ៏សនរមចបានលទនផលលអរបនសើរផងផ្ដរ 
ាមរយៈការពរងឹងរដឌបាលរបមូលចាំ ូលនៅាមររសួង-ស្គទ ប័នពារ់ព័ននផ្ដលរបមូលចាំ ូលមិន
ផ្មនស្គរនពើពនន និងការនធ្វើឱ្យរបនសើរនទផើងនូវរិចចសហការរវាងស្គទ ប័នទាំងននាមះ បុ៉ផ្នថនៅម្គនបញ្ហា
របឈមមួយចាំនួន នោយស្គរការររប់ររងចាំ ូលននះពារ់ព័នននឹងសមត្ទរិចចខុសៗរប  និងវស័ិយជា
នរចើន។ 

ផ្ផអរាមលទនផលននការនធ្វើសវនរមមបានបងាា ញឱ្យន ើញាជ នៅម្គនការរត់្សម្គា ល់មួយចាំនួន 
ផ្ដលចាាំបាច់រត្ូវនធ្វើឱ្យរបនសើរនទផើងផ្ែមនទៀត្ម្គនជាអាទិ៍៖ ការនលើរផ្លងរបារ់ពិន័យដល់ររុមហុ៊ន
សហររសយឺត្ោ៉វចុះបញ្ជ ីពនន របារ់ររ់នៅសល់រយៈនពលយូរពុាំទន់បានជរមះបញ្ជ ី ត្នមលមូលោឌ ន
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សរម្គប់បង់ពនននាមាំចូលនលើរែយនថទាំននើប នជើងស្គររយហួសសុពលភាពយរមរបាំនពញផ្បបបទរយ 
ការដររបារ់រងាវ ន់២០%យរនៅចាំណាយនដើមផីពរងឹងយនថការរបមូលចាំ ូល ការរបមូលមូលនិធិ្ទយជជ
ទនបរសិ្គទ នមិនអស់លទនភាព ការរបមូលចាំ ូលពីរបារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គមិនបាននពញនលញ 
ការកាន់កាប់រិចចបញ្ជ ីការ ននយយរបស់អបរជាប់ពនន ការបាំនពញកាត្ពវរិចចស្គរនពើពនន របាយការ ៍
សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយ ការនរបើរបាស់វរិាយបរត្ ការរត្តួ្ពិនិត្យនលើលិខិត្របកាសពនន ការ
បាំនពញកាត្ពវរិចចចុះបញ្ជ ីស្គរនពើពននសហររស ការររប់ររងអាជីវរមមអភិវឌណអចលនវត្ទុ និងការរត់្
រាចាំ ូលែវកិារដឌ។ ចាំណាយែវកិាាជប រ់ជាតិ្អនុវត្ថបានចាំនួន១៤ ៦៦០ ១៤៧,១ោននរៀល នសមើនឹង 
១៩,៩៧% ននផ.ស.ស រឺទបជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ ២,៥% នហើយបាននរើននទផើង ៤,២% នធ្ៀបនៅនឹងការ
អនុវត្ថឆ្ប ាំ២០១៤។  

ការអនុវត្ថនរលននោបាយចាំណាយែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ ទទួលបានលទនផលលអ នោយបាន
បាំនពញតួ្នាមទីជាឧបររ ៍នរលននោបាយដ៏ម្គនរបសិទនភាព នោយនោះស្ស្គយបាននូវអាទិភាព
នរលននោបាយរបស់រាជរោឌ ភិបាលាមការនររងទុរ នឆលើយត្បនៅនឹងសភាពការ ៍បនាមធ ន់ចាំនពាះ
មុខ និងរាំរទដល់ការផ្រទរមង់សីុជនរៅ របស់រាជរោឌ ភិបាល ជាពិនសស៖  

 ការនរត្ៀមលរខណ ៈរចួជានស្សចរបុងការអនុវត្ថនរលននោបាយនបៀវត្សមង្ក្នថីរាជការ សាំនៅ
ត្នមលើងនបៀវត្សមូលោឌ ន  ត្នមលើងរបារ់បាំណាច់មុខងារ និងត្នមលើងរបារ់នស្គធ្ននិវត្ថន៍ជូននិវត្ថជន របារ់
បាំណាច់របស់មង្ក្នថីជាប់រិចចសនយ។ ទនធឹមននះ ការនបើររបារ់នបៀវត្សរត្ូវបាននធ្វើនឡើងនៅរបុងសបាឋ ហ៍ទី៤ 
ននផ្ខនីមួយៗ និងនធ្វើនឡើងាមរបព័ននធ្នាមររ។  

 បនងាើននូវរបសិទនភាពចាំណាយនោយធ្លនាមបាននូវចាំណាយចាំមុខសញ្ហដ  ម្គនភាពចាាំបាច់ 
នែលសមរមយ បរមិ្គ រតឹ្មរត្ូវ រុ ភាពសមរមយ និងទន់នពលនវោ ពិនសសាមរយៈវធិ្លនការមឺុងម៉្គត់្
ពីនដើមទី ាាំងពីការវភិាជន៍ែវកិា និងការរត្តួ្ពិនិត្យផថល់ការធ្លនាមចាំណាយ។ 

 របុងការអនុវត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ ៈរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ រាជរោឌ ភិបាលសនសាំែវកិាបានចាំនួន 
៩៥ ៨៧១,៩ោននរៀល ពីការនលើររមពស់របសិទនភាពចាំណាយរបុងររប់ដាំណារ់កាលននការអនុវត្ថនីតិ្វធីិ្
លទនរមមស្គធ្លរ ៈ ទាំងផ្ផបរចាំណាយចរនថ ទាំងផ្ផបរចាំណាយវនិិនោរ។ វធិ្លនការនលើររមពស់របសិទន
ភាពចាំណាយមិនរតឹ្មផ្ត្នធ្វើឱ្យម្គនការសនសាំជាស្គច់របារ់បុ៉នណាត ះនទ ផ្ែមទាំងបាននធ្វើឱ្យររសួងស្គទ ប័ន
មួយចាំនួនររមិត្ការចាយរបុងទាំហាំទឹររបារ់ដផ្ដល ផ្ត្ទទួលបានទាំនិញ នសវា និងសាំ ង់របុងបរមិ្គ 
នរចើនជាងមុន និងម្គនរុ ភាពលអជាងមុន រពមទាំងកាន់ផ្ត្ចាំទិសនៅផ្ដលបានរាំ ត់្របុងអាំឡុងនពល
នរៀបចាំែវកិានទៀត្ផង។ 

 យនថការនផធរមុខងារ និងធ្នធ្លនរបស់រដឌបាលាជប រ់ជាតិ្ឱ្យរដឌបាលាជប រ់នរកាមជាតិ្ ាមរយៈ
ររសួងមួយចាំនួន រាំពុងដាំន ើ រការអនុវត្ថ។ 

 ឱ្នភាពទូនៅននែវកិា រត្ូវបានររាកាត់្បនទយឱ្យមរសទិត្នៅរបុងររមិត្ផ្ដលអាចធ្លនាម
សទិរភាពម៉្គររនូសដឌរិចច របុងរយៈនពលមធ្យម និងរយៈនពលផ្វង ផ្ដលឆលុះបញ្ហច ាំងពីរិចចខិត្ខាំរបឹងផ្របង
របស់រាជរោឌ ភិបាល របុងការបនថអនុវត្ថោ៉ងខាជ ប់ខជួននូវការររប់ររងបាំ ុលស្គធ្លរ ៈនរៅរបនទសឆ្ប ាំ
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២០១៥ ាមយុទនស្គស្រសថសថីពីការររប់ររងបាំ ុលស្គធ្លរ ៈរយៈនពលមធ្យមឆ្ប ាំ ២០១៥-២០១៨ របស់
រាជរោឌ ភិបាល ជាពិនសសាមនរលការ ៍ររឹះចាំនួន០៤រឺ៖  (១) រត្វូខចីឥ ទនរបុងទាំហាំសមស្សប
ផ្ដលស្គទ នភាពែវកិា និងនសដឌរិចចអាចរទាំរទបាន (២) រត្ូវខចីផ្ត្ឥ ទនផ្ដលម្គនររមិត្សមផទន ឬ 
លរខណខ ឍ អនុនររះខពស់ (៣) រត្ូវខចីសរម្គប់ផ្ត្វស័ិយអាទិភាពរទរទង់ចីរភាពននរាំន ើ ន និងវស័ិយបនងាើន
ផលិត្ភាពនសដឌរិចច ឬផលិត្ភាពផលិត្រមម និង (៤) រត្ូវនរបើរបាស់ឥ ទនទាំងននាមះរបរបនោយ
ត្ម្គល ភាព  រ ននយយភាព របសិទនភាព និងស័រថិសិទនភាពខពស់បាំផុត្។  ជារ់ផ្សថង រាជរោឌ ភិបាលបានខចី
ឥ ទនសមផទនពីនដរូអភិវឌណន៍សរបុរបម្គ ៥៥៨ ោននអសនដផ្អ៊រ នសមើនឹង៩៣%ននចាប់រាំ ត់្។ 

នទះបីជាការអនុវត្ឋចាំណាយែវកិាននះបានលអរបនសើររ៏នោយ រ៏នៅម្គនចាំ ុចរួរឱ្យរត់្
សម្គា ល់មួយចាំនួន ដូចជា ការចាំណាយែវកិារជជនទយយបុនររបទនមិនស្សបាមនីតិ្វធីិ្ ការយរែវកិាឆ្ប ាំ
២០១៥នៅនធ្វើការទូទត់្ចាំណាយឆ្ប ាំ២០១៤ ការចាំណាយែវកិារមមវធីិ្ពុាំស្សបនៅនឹងរមមវធីិ្សរមមភាព
របចាាំឆ្ប ាំ ការបាំផ្បរប័ តចាំណាយនដើមផីនរចនវសពីការអនុវត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ ៈ ការអនុវត្ថ
ចាំណាយខុសនៅនឹងអនុរមមវធីិ្និងចនងាា មសរមមភាពរបចាាំឆ្ប ាំ ការអនុវត្ថចាំណាយមុនការសនរមច និង
ឯរភាពពីរបធ្លនអងាភាពែវកិា ការយរចាំណាយែវកិាបុនររបទនឆ្ប ាំ២០១៥នៅនធ្វើការទូទត់្របុងឆ្ប ាំ
២០១៦ ការទូទត់្ចាំណាយែវកិារមមវធីិ្ពុាំទន់បានរតឹ្មរតូ្វ ត្នមលទាំនិញរបុងរិចចសនយមិនស្សបាម
ត្នមលទីផារ ការបផ្ងវរពីវធីិ្ស្គស្រសថនដញនែលស្គធ្លរ ៈមរអនុវត្ថវធីិ្ស្គស្រសថចរចានែល និងអងាភាពទទួលការ
ពុាំទន់ម្គនការវាយត្នមលពីចាំណាត់្ាជប រ់  និងលរខណ ៈសមផត្ថិពីររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ ការនបើរឯរ
ស្គរនដញនែលពុាំទន់បានរតឹ្មរត្ូវ ការទូទត់្ចាំណាយរបារ់បាំណាច់នម៉្គងបផ្នទមពុាំទន់បានរតឹ្មរត្ូវ  រងវះ
ខាត្របុងការរាំ ត់្ការនរៀបចាំរចនាមសមព័នន និងតួ្នាមទីភាររិចចរបស់អងាភាព ការពុាំម្គនារាងត្នមលទិនបន័យ
ត្នមលទីផារសរម្គប់វាយត្នមលនរជើសនរ ើសអបរនដញនែល ការអនុវត្ថរិចចលទនរមមនលើសផ្ផនការរាំ ត់្ ការចុះ
រិចចសនយជាមួយររមុហុ៊ននធ្វើការផាត់្ផាង់ទាំនិញ ឬនសវាផ្ដលម្គនសរមមភាពអាជីវរមម (ប៉ាត្ង់) មិនស្សប
ាមរមមវត្ទុននរិចចសនយ ការទូទត់្និងការរត់្រាចាំណាយ។   

រិចចរបតិ្បត្ថិការែវកិាអនុវត្ថនរៅរត្នាមររជាតិ្ រត្ូវបាននររងទុរនោយម្គនតុ្លយភាពចាំ ូល
សរបុ នសមើនឹងចាំណាយសរបុ។ រិចចរបតិ្បត្ថិការននះអនុវត្ថបានចាំនួន ៣ ៧២០ ៤០៥,៣ ោននរៀល នសមើ
នឹង១០០,៩% ននចាប់ហិរញ្ដវត្ទុផ្ដលម្គនចាំនួន ៣ ៦៨៧ ០០០,០ោននរៀល រឺខពស់ជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ
ចាំនួន ៣៣ ៤០៥,៣ ោននរៀល។ 

ខ. រិចចរបតិ្បត្ថិការែវកិារដឌបាលាជប រ់នរកាមជាតិ្ 
ចាំ ូលែវកិារបស់រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថអនុវត្ថបានចាំនួន៨៩៥ ៦៨០,១ោននរៀល រឺខពស់

ជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុឆ្ប ាំ២០១៥ ចាំនួន១៨,៨% និងការអនុវត្ថចាំណាយែវកិារបស់រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ
អនុវត្ថបាន៨៩៥ ៦៧៥,៨ោននរៀល រឺខពស់ជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុឆ្ប ាំ២០១៥ ចាំនួន១៨,៨%។  ចាំ ូល
ែវកិារបស់រដឌបាលររងុ ស្សុរ អនុវត្ថបាន ១០១ ៣៩៩,៥ោននរៀល រឺខពស់ជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុឆ្ប ាំ
២០១៥ ចាំនួន២៤,៧%  និងចាំណាយែវកិារបស់រដឌបាលររុង ស្សុរ អនុវត្ថបាន៩៧ ៨៦៥,៨ោននរៀល 
រឺខពស់ជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុឆ្ប ាំ២០១៥ ចាំនួន២០,៤%។ រឯីចាំ ូលែវកិារបស់រដឌបាល ុាំ សងាា ត់្ អនុវត្ថ
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បាន ៣៧៥ ០៥៤,៦៣ ោននរៀលរឺខពស់ជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុឆ្ប ាំ២០១៥ ចាំនួន៣៧,៩%  និងចាំណាយ
ែវកិារបស់រដឌបាល ុាំ សងាា ត់្អនុវត្ថបាន២៩៤ ៣០៦,៦៥ោននរៀល រឺខពស់ជាងចាប់ហិរញ្ដវត្ទុឆ្ប ាំ
២០១៥ ចាំនួន ៨,២%។ 

ផ្ផអរាមលទនផលននការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញម្គនបញ្ហា រួរឱ្យរត់្
សម្គា ល់ ដូចជា ការរបមូលពននរបាជប់រា ការបនងាើត្បញ្ជ ីដីមិនបាននរបើរបាស់ ការរបមូលពននអចលន
រទពយ ការបង់ចាំ ូលឆលងឆ្ប ាំ ការចាំណាយមិនសមស្សបាមចាំណាត់្ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិា ភាព
យឺត្ោ៉វរបុងការនធ្វើបលង់រមមសិទនិនលើរទពយសមផត្ថិរដឌ រងវះខាត្របុងការនរៀបចាំារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយ
សមផត្ថិរដឌនរើននឡើង ែយចុះ។ 

ចាំនពាះការររប់ររងរទពយសមផត្ថិរដឌ ររសួង ស្គទ ប័ន និងស្គោរាជធ្លនីនខត្ថនធ្វើការផាូផាងារាង
នរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើននឡើងែយចុះបានចាំនួន១ ០៥៣ អងាភាព នសមើនឹង៨៧% នៅខវះ ១៥២ 
អងាភាព នសមើនឹង១៣%។ 
១. សសចកតីសផតើម្ 
 ១.១. លកេណៈទូសៅ 

ចាប់សថីពីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា ត្រមវូឱ្យអាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ម្គនភាររិចច 
អនុវត្ថមុខងារសវនរមមនផធនរៅរបស់រាជរោឌ ភិបាល នធ្វើសវនរមមនលើរិចចបញ្ជ ីការ ននយយ រ នី 
របព័ននររប់ររង ការរត្ួត្ពិនិត្យរិចចរបតិ្បត្ថិការ និងរមមវធីិ្របស់បណាថ ររសួងស្គទ ប័ន ភាប រ់ងារ អាជាញ ធ្រ 
ធ្នាមររជាតិ្ ស្គទ ប័នហិរញ្ដវត្ទុរដឌ និងស្គទ ប័នហិរញ្ដវត្ទុចរមុះឯរជន សហររសស្គធ្លរ ៈ ររឹះស្គទ ន
ស្គធ្លរ ៈ រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូលោឌ ន អបរនៅ ៉ការ អបរផាត់្ផាង់ទាំនិញ និងនសវារមមចាំនពាះ
រាជរោឌ ភិបាលាមរិចចសនយ និងបណាថ អងាការនផសងៗនទៀត្ផ្ដលរាជរោឌ ភិបាលបានផថល់ជាំនួយហិរញ្ដ
វត្ទុបផ្នទមនលើទុនផ្កធ ល់ និងឥ ទន រួមម្គនទាំងការនលើរផ្លងពននអាររររប់របនភទ រពមទាំង
សមផទននផសងៗនទៀត្នៅអងាការផ្ដលមិនរររបារ់ចាំន ញ និងសហររសវនិិនោរឯរជន។ 

នរៅពីការងារខាងនលើននះ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ម្គនភាររិចចនធ្វើសវនរមមបញ្ហជ រ់នលើនសចរថី
រពាងចាប់សថីពីការទូទត់្ែវកិាទូនៅរបស់រដឌសរម្គប់ការររប់ររងរបចាាំឆ្ប ាំនីមួយៗ និងនធ្វើរបាយការ ៍
សវនរមមជូននៅរដឌសភា រពឹទនសភានោយផ្កធ ល់ និងនផញើជូននៅរាជរោឌ ភិបាល នដើមផរីជាបជាព័ត៌្ម្គន 
រពមទាំងផសពវផាយនូវលទនផលសវនរមមផ្ដលចាាំបាច់។ 

១.២. ការអនលវតត និងក្ដនកណំតស់វនកម្ម 
អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្បានអនុវត្ថភាររិចចនធ្វើសវនរមមនៅាមបណាថ ររសួងស្គទ ប័ន រដឌបាល

រាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូលោឌ ន សហររសស្គធ្លរ ៈ រនរម្គង និងសមផទនវនិិនោរនផសងៗ ជា
ពិនសសរឺការនធ្វើសវនរមមបញ្ហជ រ់នលើនសចរថីរពាងចាប់សថីពីការទូទត់្ែវកិាទូនៅរបស់រដឌសរម្គប់ការ
ររប់ររងឆ្ប ាំនីមួយៗស្សបាមចាប់សថីពីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា។ សរម្គប់ការយិបរនិចេទ
២០១៥ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្បាននធ្វើសវនរមម និងនរៀបចាំរបាយការ ៍សរបុចាំនួន៦២ ផ្ដលខលឹមស្គរ
សាំខាន់ៗមួយចាំនួនរបុងរបាយការ ៍ទាំងននាមះរត្ូវបានដរស្សង់មរបងាា ញរបុងចាំ ុចទី៣ ននរបាយ
ការ ៍សរម្គប់ផសពវផាយជាស្គធ្លរ ៈននះ។ 
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អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្នធ្វើសវនរមមនោយអនុនោមាមសឋង់ោរសវនរមមស្គធ្លរ ៈនន
រពះរាជាណាចរររមពុជា ផ្ដលត្រមវូឱ្យម្គនការនរៀបចាំផ្ផនការ និងអនុវត្ថការងារសវនរមមនោយផ្ផអរ
នលើមូលោឌ នននការរត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នមលនលើរបព័ននរត្ួត្ពិនិត្យនផធរបុង ការររប់ររងហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ 
ការអនុនោមាមបទបផញ្ដត្ថិ និងរិចចរបតិ្បត្ថិការការងាររបស់ររសួងស្គទ ប័ន អងាភាពពារ់ព័នននាមនាម 
រពមទាំងការនធ្វើនត្សឋនលើឯរស្គរនផសង  ៗ នដើមផទីទួលបានភសឋុាងសវនរមមសមស្សបសរម្គប់នធ្វើនសចរថី
សនបិោឌ ន និងផឋល់អនុស្គសន៍ផ្រលមអដល់អងាភាពរងសវនរមមទាំងននាមះ។ 

១.៣.  សោលបណំងននការផសពវផាយ 
ការផសពវផាយរបាយការ ៍សវនរមមជាស្គធ្លរ ៈ ម្គននរលបាំ ងចូលរួមចាំផ្ រ

ជាមួយស្គទ ប័ននីតិ្បផញ្ដត្ឋិ និងនីតិ្របតិ្បត្ឋិ នដើមផីពរងឹងការររប់ររងហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ និងរិចចរបតិ្
បតិ្ថការការងាររបស់ររសួងស្គទ ប័ន រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូលោឌ ន និងអងាភាពពារ់ព័នននាមនាម 
ាមរយៈការចងអុលបងាា ញនូវចាំ ុចខវះខាត្របុងការអនុវត្ឋរនលងមរ និងផថល់អនុស្គសន៍ផ្រលមអនលើ
ចាំ ុចខវះខាត្ទាំងននាមះ សាំនៅនធ្វើឱ្យការររប់ររងកាន់ផ្ត្របនសើរនទផើង។  

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្មិនទទួលខុសរត្ូវអាំពីផលប៉ះពាល់ណាមួយចាំនពាះររសួងស្គទ ប័ន 
រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូលោឌ ន ររុមហុ៊ន សហររស ឬបុរាលពារ់ព័នននាមនាម របុងររ ីផ្ដល
ម្គនត្តី្យជនទាំងឡាយណាយរខលឹមស្គររបុងរបាយការ ៍ផសពវផាយជាស្គធ្លរ ៈននះនៅនធ្វើការបរ
ស្ស្គយ ឬនរបើរបាស់ខុសនរលនៅ។ 
២. ការរគ្ប់រគ្ងថវិកា 
 ២.១. ម្ូលដ្ឋឋ នគ្តិយលតតននការអនលវតតថវិកា 
  រិចចដាំន ើ រការននែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ រត្ូវបានរបរពឹត្ឋនៅនោយផ្ផអរនលើមូលោឌ នចាប់ និង
លិខិត្បទោឌ នរតិ្យុត្ឋមួយចាំនួន ផ្ដលម្គនជាអាទិ៍ ៖ 

 ចាប់សឋីពីសវនរមមននរពះរាជាណាចរររមពុជា របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខ
ជស/ររម/០៣០០/១០ ចុះនែៃទី០៣ ផ្ខមីនាម ឆ្ប ាំ២០០០  

 ចាប់សឋីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររម នលខនស/ររម/
០៥០៨/០១៦ ចុះនែៃទី១៣ ផ្ខឧសភា ឆ្ប ាំ២០០៨ 

 ចាប់សថីពីហិរញ្ដវត្ទុសរម្គប់ការររប់ររងឆ្ប ាំ២០១៥ របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររម
នលខនស/ររម/ ១២១៤/០២៦ ចុះនែៃទី១៨ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៤  

 ចាប់សឋីពីរបបហិរញ្ដវត្ទុ និងការររប់ររងរទពយសមផត្ឋិរបស់រដឌបាលាជប រ់នរកាមជាតិ្ 
របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខ នស/ររម/០៦១១/០១១ ចុះនែៃទី១៧ ផ្ខមិែុនាម ឆ្ប ាំ
២០១១ 

 ចាប់សឋីពីការររប់ររងរដឌបាល ុាំសងាា ត់្ របកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររម នលខជស/
ររម/០៣០១/១៥ ចុះនែៃទី១៩ ផ្ខមីនាម ឆ្ប ាំ២០០១  

 អនុររឹត្យនលខ៨២ អនររ.បរ ចុះនែៃទី១៦ ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ១៩៩៥ សឋីពីបទបញ្ហជ ទូនៅនន 
រ ននយយស្គធ្លរ ៈ 

 អនុររឹត្យនលខ៤៨៨ អនររ.បរ ចុះនែៃទី១៦ ផ្ខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០១៣ សឋីពីការនរៀបចាំ និង 
ការរបរពឹត្ថនៅននររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 
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 ២.២. កិចចរបតិបតដិការថវកិា 
  រិចចរបតិ្បត្ឋិការែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ រត្ូវបាននរៀបចាំនឡើងនោយផ្ផអរាមលទនផលននការអនុវត្ឋ
ចាំ ូលចាំណាយាមរយៈរត្នាមររជាតិ្ រត្នាមរររាជធ្លនីនខត្ថ និងលទនផលននការអនុវត្ឋរនរម្គងវនិិ
នោរស្គធ្លរ ៈនោយហិរញ្ដបផទននរៅរបនទសផ្ដលអនុវត្ឋនរៅរត្នាមររជាតិ្ ដូចម្គនបងាា ញរបុង
ារាងខាងនរកាម ៖ 

រ/ រិចចរបតិ្បត្ថិការែវកិាាជប រ់ជាតិ្ 
ឯរា : ោននរៀល 

បរោិយ 
២០១៥ 

ចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ អនុវត្ឋ ភាររយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចាំ ូល ១៥ ១៣៥ ២៣០,០ ១៦ ២២៩ ២០៣,៨ ១០៧,២% 

  -ចាំ ូលចរនឋ ១១ ០១៤ ៦៤៤,០ ១២ ២៤៥ ៦៣៩,១ ១១១.២% 

  -ចាំ ូលមូលធ្នរបុងរបនទស ១៣៣ ៥៨៦,០ ១២១ ៣៨៣,១ ៩០,៩% 

  -ចាំ ូលមូលនិធិ្រទរទង់ែវកិា ៣០០ ០០០,០ ១៤១ ៧៧៦,៣ ៤៧,៣% 

  -ចាំ ូលមូលធ្ននោយហិរញ្ដបផទននរៅរបនទស ៣ ៦៨៧ ០០០,០ ៣ ៧២០ ៤០៥,៣ ១០០,៩% 

II. សរបុចាំណាយ ១៥ ០៣៥ ២២៩,០ ១៤ ៦៦០ ១៤៧,១ ៩៧,៥% 

  -ចាំណាយចរនឋ ៩ ២៧៥ ១៦១,០ ៩ ០៦៦ ៨០៤,៨ ៩៧,៨% 

  -ចាំណាយមូលធ្ន ២ ០៧៣ ០៦៨,០ ១ ៨៧២ ៩៣៧,០ ៩០,៣% 

  -ចាំណាយមូលធ្ននោយហិរញ្ដបផទននរៅរបនទស ៣ ៦៨៧ ០០០,០ ៣ ៧២០ ៤០៥,៣ ១០០,៩% 

   
  ខ-រិចចរបតិ្បត្ឋិការែវកិារដឌបាលាជប រ់នរកាមជាតិ្ 

 ខ១/រិចចរបតិ្បត្ថិការែវកិារបស់រដឌបាលរាជធ្លនី នខត្ថ 
ឯរា : ោននរៀល 

បរោិយ 
២០១៥ 

ចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ អនុវត្ឋ ភាររយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចាំ ូលែវកិា ៧៥៣ ៩៤០,០ ៨៩៥ ៦៨០,១ ១១៨,៨% 

  -ចាំ ូលចរនឋ ៦៦០ ៦៩៩,០ ៨០២ ៤៣៩,១ ១២១,៥% 

 ចាំ ូលស្គរនពើពនន ៦៣២ ៣០០,០ ៧៦១ ៣៧២,៣ ១២០,៤% 

 ចាំ ូលមិនផ្មនស្គរនពើពនន ២៨ ៣៩៩,០ ៤១ ០៦៦,៨ ១៤៤,៦% 

  -ឧបត្ទមភពីែវកិាាជប រ់ជាតិ្ ៩៣ ២៤១,០ ៩៣ ២៤១,០ ១០០,០% 

II. សរបុចាំណាយែវកិា ៧៥៣ ៩៤០,០ ៨៩៥ ៦៧៥,៨ ១១៨,៨% 

  -ចាំណាយចរនឋ ៦២១ ០៧៩,០ ៧០៣ ៩៤០,៨ ១១៣,៣% 

  -ចាំណាយមូលធ្ន ១៣២ ៨៦១,០ ១៩១ ៧៣៥,០ ១៤៤,៣% 
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ខ២/រិចចរបតិ្បត្ថិការែវកិារបស់រដឌបាលររងុ ស្សុរ 
              ឯរា : ោននរៀល 

បរោិយ 
២០១៥ 

ចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ អនុវត្ឋ ភាររយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចាំ ូលែវកិា ៨១ ៣០២,០ ១០១ ៣៩៩,៥ ១២៤,៧% 

  -ចាំ ូលចរនថ (មិនផ្មនស្គរនពើពនន) ៣ ៦០១,០ ២៤ ០៦១,៥ ៦៦៨,២% 

  -ចាំ ូលឧបត្ទមភពីែវកិាាជប រ់ជាតិ្ ៧៧ ៧០១,០ ៧៧ ៣៣៨,០ ៩៩,៥% 

II. សរបុចាំណាយែវកិា ៨១ ៣០២,០ ៩៧ ៨៦៥,៨ ១២០,៤% 

  -ចាំណាយចរនឋ ៨១ ៣០២,០ ៩៧ ៨៦៥,៨ ១២០,៤% 

 

ខ៣/រិចចរបតិ្បត្ថិការែវកិារបស់រដឌបាល ុាំ សងាា ត់្ 
              ឯរា : ោននរៀល 

បរោិយ 
២០១៥ 

ចាប់ហិរញ្ដវត្ទុ អនុវត្ឋ ភាររយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សរបុចាំ ូលែវកិា ២៧១ ៩៥៤,០០ ៣៧៥ ០៥៤,៦៣ ១៣៧,៩% 

  -ចាំ ូលមិនផ្មនស្គរនពើពនន ០ ១០ ៨៨០,៧៩  

  -ចាំ ូលឧបត្ទមភពីែវកិាជាតិ្ ២៧១ ៩៥៤,០០ ២៧១ ៩៥៤,០០ ១០០,០% 

  -អតិ្នររឆ្ប ាំ២០១៤ ០ ៩២ ២១៩,៨៤  
II. សរបុចាំណាយែវកិា ២៧១ ៩៥៤,០០ ២៩៤ ៣០៦,៦៥ ១០៨,២% 

  -ចាំណាយសងាា ត់្ចាំ ុះរាជធ្លនី ១៨ ០៧៧,៥៣ ១៨ ៦៥៩,១៣ ១០៣,២% 

  -ចាំណាយសងាា ត់្ចាំ ុះររុង ២១ ៣២១,៩៧ ២៣ ៣៥៣,៥៥ ១០៩,៥% 

  -ចាំណាយ ុាំ ២៣២ ៥៥៤,៥០ ២៥២ ២៩៣,៩៧ ១០៨,៥% 

 

៣. លទធផលសវនកម្ម 
 ៣.១. ការរគ្ប់រគ្ងថវិកាថាា ក់ជាត ិ

   ៣.១.១. ការនលើរផ្លងរបារ់ពិន័យដល់ររមុហុ៊នសហររសយឺត្ោ៉វចុះបញ្ជ ពីនន 
នដើមផីររប់ររងអបរជាប់ពនន និងរបមូលពននពីការនធ្វើអាជីវរមមររប់របនភទសរម្គប់

រទរទង់ែវកិាជាតិ្  រដឌសភាបានអនុម័ត្ចាប់សថីពីស្គរនពើពននផ្ដលរបកាសឱ្យនរបើនោយរពះ
រាជររមនលខ នស/ររម/០២៩៧/០៣ ចុះនែៃទី២៤ ផ្ខរុមភៈ ឆ្ប ាំ១៩៩៧។ រត្ង់ម្គរា១២៨នន
ចាប់ននះបានចាត់្ទុរការចាប់នផថើមអាជីវរមមនោយមិនបានចុះបញ្ជ ីនៅរដឌបាលស្គរនពើពននាជ
ជាអាំនពើរាាំងសធះការអនុវត្ថបទបផញ្ដត្ថិសថីពីពននោរ និងរត្ង់ម្គរា១៣០ននចាប់ននះ ពននបផ្នទម 
រត្ូវអនុវត្ថចាំនពាះបទនលមើសបទបផញ្ដត្ថិសថីពីពននោរ។ ាមការពិនិត្យរបាយការ ៍របស់ររមុ
ការងារចុះបញ្ជ ីឆ្ប ាំ២០១៥ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ររុមហុ៊នបានមរចុះបញ្ជ ី
ម្គនចាំនួន៤ ២២៧ ររមុហុ៊ន នហើយម្គនររមុហុ៊នរត្ូវរងនូវនទសទ ឍ  (ពននបផ្នទមការរបារ់)។ 
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អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ  អរានាមយរោឌ នពននោរមិនបានពិន័យររុមហុ៊ន
មួយចាំនួនផ្ដលបានមរចុះបញ្ជ ីយឺត្ោ៉វមិនទន់នពលនវោាមចាប់រាំ ត់្។  

ការខរខានរបុងការអនុវត្ថការពិន័យអាចនាមាំឱ្យបាត់្បង់របារ់ពនន ឬការអនុវត្ថរបប
ននការបង់ពននមិនម្គនត្ម្គល ភាព។ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុរួរផ្ នាមាំអងាភាពរបតិ្បត្ថិ
ខាងនលើអនុវត្ថមុខងាររបស់ខលួនឱ្យបានសមស្សបាមលិខិត្បទោឌ នខាងនលើ។  

នឆលើយត្បនឹងបញ្ហា ននះ ររសួងនសដឌរិចច  និងហិរញ្ដវត្ទុសូមឯរភាព និងសូម
បញ្ហជ រ់បផ្នទមាជ  បចចុបផនបម្គនយនថការជាំរញុអបរជាប់ពននឱ្យមរចុះបញ្ជ ីពននោរនោយសម័ររចិត្ថ 
និងនស្គម ះរត្ង់បានររប់ៗរប  បានត្រមូវឱ្យម្គនការអនុនររះនូវការផ្ករពិន័យមួយចាំនួនតូ្ច 
ផ្ដលជាឧបសរាដល់ការចុះបញ្ជ ីពននោរ។ ែមីៗននះ អរានាមយរោឌ នពននោរបាននិងរាំពុងនរៀបចាំ
នសចរថីរពាងអនុររឹត្យ និងរបកាសសថីពីការនលើរទឹរចិត្ថពននោរចាំនពាះការចុះបញ្ជ ីនោយសម័ររ
ចិត្ថរបស់អបរជាប់ពននបផ្នទមនទៀត្ នដើមផីចលនាមឱ្យអបរជាប់ពននមរចុះបញ្ជ ីបង់ពនននោយសម័ររ
ចិត្ថឱ្យបាននរចើន និងររប់សហររសរបុងនរលបាំ ងរបមូលរបារ់ពននឱ្យបានជាអតិ្បរម្គ។ 
បផ្នទមពីននះនទៀត្ នៅរបុងឆ្ប ាំ២០១៤-២០១៥ អរានាមយរោឌ នពននោរបានបនងាើត្របព័ននចុះបញ្ជ ី
ាម Online និងនោយនរបើរបាស់រុាំពយូទ័រ នហើយបានជាំរញុនលើរទឹរចិត្ថអបរជាប់ពននឱ្យមរចុះ
បញ្ជ ី រឺពុាំបានោរ់នទស ឬពិន័យអវីនទ។ 
៣.១.២. របារ់ររ់នៅសល់រយៈនពលយូរពុាំទន់បានជរមះបញ្ជ  ី

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញរបកាសសថីពីនិមុត្ថិធ្លនាមនោយបញ្ហជ រ់ាជ 
រដឌបាលរយអាចត្រមូវឱ្យត្មាល់នូវនិមុត្ថិធ្លនាម នដើមផធី្លនាមនូវការបង់ពនន និងអាររ នដើមផធី្លនាម
ាជរបតិ្នវទន៍ររ និងភារីទទួលខុសរត្ូវនផសងៗនទៀត្បាំនពញនូវកាត្ពវរិចចាមនីតិ្វធីិ្រយ ឬ
ការអនុវត្ថចាប់នផសងៗនទៀត្ និងរដឌបាលរយរត្ូវនោះបនធុរនិមុត្ថិធ្លនាមឱ្យបានឆ្ប់ាមផ្ដល
អាចនធ្វើនៅបាន នរកាយនពលផ្ដលមង្ក្នថីរយម្គនសមត្ទរិចចពិនិត្យន ើញាជ កាត្ពវរិចចនាមនាម
នននិមុត្ថិធ្លនាមរត្ូវបានបាំនពញរចួរាល់ រាប់បញ្ជូ លទាំងការបង់ពនន និងអាររ។ 

ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ អរានាមយរោឌ នរយ 
និងរោឌ រររមពុជាម្គននៅសល់របារ់ររ់នៅរបុងរ នីរបារ់នរៀល និងរ នីរបារ់ដុោល រ 
ផ្ដលម្គនរយៈនពលយូរពុាំទន់បានជរមះបញ្ជ ីនៅនទផើយរិត្រតឹ្មនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥។ 

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានឯរភាព និងបញ្ហជ រ់ាជ ការត្មាល់និមុត្ថិធ្លនាម
រត្ូវបាននរើត្នទផើងជារបចាាំ នហើយការនោះបនធុររ៏រត្ូវបាននធ្វើជារបចាាំាមរបកាសសថីពីនិមុត្ថិ
ធ្លនាម ចាំនពាះររ ីខលះ និមុត្ថិធ្លនាមរត្វូបានររាទុរយូរនៅាមលរខណខ ឍ នននិមុត្ថិធ្លនាមផ្ដល
មិនត្រមូវឱ្យដរវញិរបុងរយៈនពលខលីនទ ដូចជា ការត្មាល់នដើមផីរបរបធុ្ររិចចនជើងស្គររយ
របតិ្បត្ថិការភណាឍ រររយម្គនផ្ដនរាំ ត់្រាប់បញ្ចូ លទាំងអររលរ់ទាំនិញរួចពនន និងជា
របតិ្បត្ថិររផ្ផសៃួត្ជានដើម និងររ ីខលះនទៀត្ និមុត្ថិធ្លនាមរត្ូវបានររាទុរយូរនោយស្គរ
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ម្គច ស់មិនចូលខលួនមរនោះបនធុរ។ ររ ីដូចននះរ៏មិនអាចនោះស្ស្គយរយៈនពលខលីបានផ្ដរ 
រឺរត្ូវការនពលនវោនដើមផីស្ស្គវរជាវររម្គច ស់មរនោះបនធុរ នហើយររ ីខលះរត្ូវម្គនដីកា
សនរមចពីតុ្ោការនទៀត្ផង។  
៣.១.៣. ត្នមលមូលោឌ នសរម្គប់បង់ពនននាមាំចូលនលើរែយនថទាំននើប 

រាជរោឌ ភិបាលបាននចញអនុររឹត្យសឋីពីការត្នមលើងទីចាត់្ការរយ និងរោឌ ររ...ឲ្យ
នៅជាអរានាមយរោឌ នរយ និងរោឌ រររមពុជា របុងននាមះម្គនតួ្នាមទី និងភាររិចចរបុងការស្ស្គវរជាវ 
និងផ្រសរមួលជារបចាាំនូវបញ្ជ ីត្នមលរិត្ពននអារររយសរម្គប់ពិចារណានលើទាំនិញនាមាំនចញ 
នាមាំចូល ត្នមលរបិូយប័ ត អរាបថូររបារ់ឱ្យបានសមស្សបាមភាពជារ់ផ្សថងសរម្គប់ជាមូល
ោឌ នពិចារណា និងសនរមចចិត្ថរបុងការអនុវត្ថការងាររបស់អងាភាពរយ និងរោឌ ររមូលោឌ ន។  

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញរបកាសសថីពីការបនងាើត្ និងរិចចដាំន ើ រ
ការអងាភាពររប់ររងត្នមលចមលងការននទាំនិញនាមាំចូល និងលិខិត្សថីពីការផ្រសរមលួជាបនណាថ ះ
អាសនបនូវារាងត្នមលចមលងការសរម្គប់ជាមូលោឌ នពិចារណានលើរែយនថនាមាំចូលរបនភទនរបើរចួ 
នោយរត្ូវោរ់ឱ្យអនុវត្ថចាំនពាះទាំនិញផ្ដលផធុរចូលមនធ្យបាយដឹរជញ្ជូ ននៅឯបរនទស នដើមផី
នាមាំចូលមររពះរាជាណាចរររមពុជាចាប់ពីនែៃទី០១ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៥។  

ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ការរបកាសត្នមល
មូលោឌ នរិត្ពនននលើការនាមាំចូលរែយនថនស៊រទីាំននើបមួយចាំនួនម្គនដូចជា LAMBORGHINI 
HURACAN MCLAREN P1,  ROLLS ROYCE នៅម្គនលរខណ ៈមិនទន់បានសមស្សបនៅនទផើយ។  

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានបាំភលឺាជ អាចម្គនររ ីមួយចាំនួនតូ្ចដូចននះ
ផ្មននោយនហតុ្ាជ ទាំនិញរបនភទននះ ជារួមរបុងដាំណារ់កាលននះម្គនបរមិ្គ តិ្ចតូ្ច 
នហើយនាមាំចូលសរម្គប់បនរមើឱ្យការាាំងពិព័ ៌ ការនបើរបងាា ញស្គរលផងបុ៉នណាត ះ ម្គនន័យ
ាជរាំពុងផ្សវងររទីផារ និងពុាំទន់ម្គនលរខណ ៈពា ិជជរមមមួយនពញនលញនៅនទផើយ។ 

៣.១.៤. នជើងស្គររយហួសសុពលភាពយរមរបាំនពញផ្បបបទរយ 
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញរបកាសសថីពីការបនងាើត្ និងរិចចដាំន ើ រ

ការនជើងស្គររយ នោយបានបញ្ហជ រ់ាជ បុរាលផ្ដលម្គននីតិ្សមផទ នដើមផបីាំពញផ្បបបទ
រយបាន ម្គនដូចជា អបរនាមាំចូល អបរនាមាំនចញ ម្គច ស់ទាំនិញ ឬត្ាំណាងម្គនការអនុញ្ហដ ត្អាច
នធ្វើការបាំនពញផ្បបបទរយផ្ត្នលើទាំនិញសរម្គប់អាជីវរមមរបស់ខលួនផ្កធ ល់ និងជាបុរាលទាំង
ទាយណាផ្ដលទទួលបានការអនុញ្ហដ ត្ជានជើងស្គររយម្គនលរខណ ៈសមផត្ថិររប់ររន់ពី
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។  អាជាញ ប័ តនជើងស្គររយរត្ូវរាំ ត់្នៅការោិល័យរយ
ផ្ដលនជើងស្គរននាមះរត្ូវបានអនុញ្ហដ ត្ឱ្យនធ្វើរបតិ្បត្ថិការ និងលរខណខ ឍ ចាាំបាច់ជាកាត្ពវរិចច
នាមនាមរបស់នជើងស្គររយ អាជាញ ប័ តននះរត្ូវផថល់ជូនសរម្គប់រយៈនពលពីរ(២)ឆ្ប ាំ។ 

ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ររុមហុ៊ននជើងស្គរ
ចាំនួន០៤ ហួសសុពលភាពរាំ ត់្ បុ៉ផ្នថបានអនុញ្ហដ ត្ឱ្យមរនសបើសុាំបាំនពញផ្បបបទនាមាំទាំនិញ
ចូលរបុងរពះរាជាណាចរររមពុជា។ 
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ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានឯរភាពាជ អាចម្គនររ ីមួយចាំនួនតូ្ចដូច
ននះផ្មននោយនហតុ្ាជ ននះជាការអនុនររះរយៈនពលខលីបុ៉នណាត ះនដើមផីទុរឱ្កាសឱ្យនជើង
ស្គររយខលះផ្ដលបានត្មាល់និមុត្ថិធ្លនាមអាជីវរមម និងម្គនអត្ថសញ្ហដ  ចាស់ោស់អាច
បនថការងាររបស់ខលួន នជៀសវាងការរាាំងសធះដល់លាំហូរទាំនិញរបស់វនិិនោរិន អាជីវរររតឹ្ម
រត្ូវផ្ដលជាអតិ្ែិជនរបស់នជើងស្គរទាំងននាមះ។ 

៣.១.៥. ភាពយឺត្ោ៉វរបុងការបង់ចាំ ូលពីការជួលទីាាំង 
នដើមផីជាំរញុដល់ររសួងស្គទ ប័នឱ្យនធ្វើការបង់ចូលចាំ ូលផ្ដលរបមូលបានបង់ចូល 

ែវកិារដឌឱ្យបានទន់នពលនវោ និងរតឹ្មរត្ូវនៅាមការយិបរនិចេទននឆ្ប ាំែវកិា  រាជរោឌ ភិបាល 
បាននចញនូវអនុររឹត្យនលខ៨២ អនររ.បរ ចុះនែៃទី១៦ ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ១៩៩៦ រត្ង់ម្គរា១០៦ 
បានផ្ចងាជ ចាំ ូលរត្ូវបានរិត្ចូលរបុងែវកិាននឆ្ប ាំ ផ្ដលរបុងអាំឡុងននាមះចាំ ូលទាំងននះ
រត្ូវបានរបមូលនោយរ ននយយររស្គធ្លរ ៈ និងរបកាសផ្ នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុះ
នែៃទី១៣ ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ២០១៥ របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ សថីពីការបិទបញ្ជ ីចាំ ូល
ចាំណាយ និងនធ្វើរបាយការ ៍បូរសរបុអនុវត្ថចាំ ូលចាំណាយែវកិាាជប រ់ជាតិ្ឆ្ប ាំ២០១៥ រត្ង់
ចាំ ុចទីI.រ បានផ្ចងាជ “ចាំ ូលែវកិាទាំងអស់ នទះសទិត្របុងរបនភទចាំ ូលណារ៏នោយ 
អាណាប័ររម នសិទនិដរចាំ ូលយរនៅចាំណាយ ឬមួយពនយរនពលបង់ចូលែវកិាាជប រ់ជាតិ្ 
នដើមផីទុរនរបើរបាស់ជាផលរបនោជន៍ណាមួយបាននឡើយ...”។  

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈនៅម្គន
ភាពយឺត្ោ៉វរបុងការបង់ចាំ ូលពីនែលឈបួលជួលទីាាំងរបុងឆ្ប ាំ២០១៤ មួយចាំនួនចូលែវកិារដឌ។ 

អាស្ស័យនហតុ្ននះ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរួរនធ្វើការបង់ចាំ ូលពីការ
ជួលទីាាំងចូលែវកិារដឌឱ្យបានទន់នពលនវោ។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងរបស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្
សិលផៈសូមនធ្វើការបញ្ហជ រ់ាជ ចាំនពាះនរាងមនហាស្សបនខត្ថរាំពង់ចាម  បនាមធ ប់មរបានទូទត់្រចួ
ប័ តបង់របារ់នលខ/RefNO FJB1501300000103 កាលបរនិចេទនែៃទី១៣-០១-២០១៥ (បង់ឆ្ប ាំ
២០១៥)។ 
៣.១.៦. ការដររបារ់រងាវ ន់២០%យរនៅចាំណាយនដើមផពីរងឹងយនថការរបមូលចាំ ូល 

របុងយនថការពរងឹងការផ្បងផ្ចររបារ់រងាវ ន់នលើរទឹរចិត្ថជូនដល់មង្ក្នថីពីការរបមូល
ចាំ ូលឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព និងត្ម្គល ភាព  ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញ
របកាសរមួនលខ៩៨៨ សហវ.របរ ចុះនែៃទី២៨ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១២ រត្ង់របការ៦ ចាំ ុចរ  បាន 
ផ្ចងាជ ការនបើរផថល់របារ់រងាវ ន់ជូនមង្ក្នថីរាជការននររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ រត្ូវអនុ
នោមាមការសនរមចរបស់រដឌមង្ក្នថីររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ នោយឈរនលើនរល
ការ ៍សមធ្ម៌ និងផ្ផអរាមរុ សមផត្ថិការងារ។  
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អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ នាមយរោឌ នស្គរមនធីរបានដររបារ់រងាវ ន់
នលើរទឹរចិត្ថ២០% យរនៅចាំណាយនលើដាំន ើ រការរដឌបាល  ពរងឹងយនថការរបមូលចាំ ូល  
និងនោះស្ស្គយការងារសងាមពុាំទន់បានស្សបាមនរលការ ៍ចាំណាយសរម្គប់របារ់រងាវ ន់
នលើរទឹរចិត្ថនៅនឡើយ។ 

អាស្ស័យនហតុ្ននះ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរួរនធ្វើការផ្ នាមាំដល់នាមយរ
ោឌ នស្គរមនធីរជាតិ្រត្ូវនធ្វើការចាំណាយរបារ់រងាវ ន់នលើរទឹរចិត្ថឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវ និងស្សបនៅ
ាមរបកាសរមួខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងរបស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្
សិលផៈសូមបញ្ហជ រ់ាជៈ 

 ១. របារ់រងាវ ន់ចាំនួន២៩%ននចាំ ូលសរបុនៅស្គរមនធីរជាតិ្ ររសួងវបផធ្ម៌ និង
វចិិរត្សិលផៈបាននធ្វើការផ្បងផ្ចរចាំនួន៧០%ជូនមរនាមយរោឌ នស្គរមនធីរ នដើមផីនបើរជារបារ់
រងាវ ន់ដល់មង្ក្នថីរាជការររប់លាំោប់ាជប រ់នៅស្គរមនធីរជាតិ្។ ចាំផ្ ររបារ់រងាវ ន់៧០% ផ្ដល
ស្គរមនធីរជាតិ្រមពុជាទទួលបានននះ នាមយរោឌ នស្គរមនធីរបាននធ្វើការផ្បងផ្ចរជាពីរបនថនទៀត្
រឺ៨០%សរម្គប់នបើរជារបារ់រងាវ ន់ជូនមង្ក្នថីរាជការ មង្ក្នថីរិចចសនយ និងពលររនសររីបចាាំ
ស្គរមនធីរជាតិ្ និង២០%សរម្គប់ពរងឹងយនថការរបមូលចាំ ូល។ ដូនចបះ ការលនមអៀងស្គច់
របារ់នរៅបញ្ជ ីែវកិារដឌរបារ់រងាវ ន់មួយចាំនួនននះ រឺជាែវកិាផ្ដលនាមយរោឌ នបានផ្បងផ្ចរ
ចាំនួន២០% ពីចាំផ្ ររបស់ខលួនសរម្គប់ពរងឹងយនថការរបមូលចាំ ូល។ ែវកិា២០%ននះ
ស្គរមនធីរជាតិ្នរបើរបាស់របុងទិសនៅពរងឹងយនថការរបមូលចាំ ូល ដូចត្នៅ៖ 

 នរៀបចាំសណាថ ប់ធ្លប ប់ទូនៅរបុងបរនិវ  និងជុាំវញិស្គរមនធីរជាតិ្ 
 ផ្រលមអស្គល រសញ្ហដ នផសងៗរបុងផ្ែវពិព័រ ៍ 
 ផ្ែទាំអររខាប ត្តូ្ច 
 ជួសជុលទឹរ នភលើង និងផ្កល ស់បថូរអាំពូល និងបរកិាខណ រអរាីសនី ផ្ដលផ្ត្ងខូចជារបចាាំ 
 ផ្ែទាំសួន និងការផាត់្ផាង់សម្គភ រសរម្គប់កាត់្នមម  កាត់្របង និងផ្មរនឈើ 
 ឧបត្ទមភដល់មង្ក្នថីោមរបចាាំការនពលនែៃរត្ង់ពីនម៉្គង១១ និង៣០នាមទី ដល់នម៉្គង
១៣ និង៣០នាមទី 

 ឧបត្ទមភដល់រម្គល ាំងនររបាលមូលោឌ ន និងនររបាលនទសចរ ៍ឈរនជើង
របចាាំការ នដើមផរីរាសុវត្ទិភាពជូននភញៀវនទសចរ ៍ និងនរៀបចាំសណាថ ប់ធ្លប ប់រែ
យនថនទសចរ ៍ 

 ឧបត្ទមភរបារ់នលើរទឹរចិត្ថមង្ក្នថីរបុងឱ្កាសបុ យសិទនិនាមរនីែៃទី០៨ ផ្ខមីនាម 
 និងឧបត្ទមភការផ្ែទាំសុខភាពមង្ក្នថី និងសងាមរិចច ដូចជាចូលបុ យសពររួស្គរ
មង្ក្នថីជានដើម។ 
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 ២. ររ ីស្គរមនធីរជាតិ្ររាស្គច់របារ់នលើសចាំនួនរាំ ត់្ៈ នាមយរោឌ នស្គរមនធីរ
ផ្ត្ងផ្ត្បងវិលស្គច់របារ់ចូលធ្នាមររជាតិ្ ផ្បងផ្ចរជូនររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ និង
ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ នរៀងរាល់ពីរសបាថ ហ៍មថង។ អាស្ស័យនហតុ្ននះ របុងរដូវ
នទសចរ ៍ខពស់ ចាំ ូលរបចាាំនែៃផ្ត្ងម្គនចាំនួននរចើន ផ្ដលការរង់ចាាំដល់នែៃរាំ ត់្អាចនាមាំ
ឱ្យស្គច់របារ់នរើននលើសចាំនួននរលការ ៍រាំ ត់្។ របុងររ ីននះ នពលខលះចាំ ូលផ្ត្មួយ
នែៃរ៏អាចនលើសរាំ ត់្ននស្គច់របារ់ផ្ដលស្គទ ប័នអាចររាទុរបានាមចាប់រាំ ត់្។ 
អាស្ស័យនហតុ្ននះ ស្គរមនធីរជាតិ្ពុាំអាចម្គនលទនភាពបង់រាល់នែៃបាននោយស្គរមង្ក្នថីនន
ការោិល័យរដឌបាល និងរ ននយយនននាមយរោឌ នស្គរមនធីរម្គនចាំនួនមិនររប់ររន់។ 
ទនធឹមនឹងននះ រជជនទយយរររងចាំ ូលនននាមយរោឌ នម្គនវយ័ចាំណាស់ និងសុខភាពមិនសូវម្គាំ
មួនផ្ដលមិនអាចនធ្វើការឱ្យរហ័សរហួនបាន។ នាមយរោឌ ននឹងពិនិត្យលទនភាពបផ្នទមមង្ក្នថីវយ័
នរមងជាជាំនួយការ នដើមផីនធ្វើោ៉ងណាអាចជួយនរៀបចាំឯរស្គរបង់ចាំ ូលឱ្យបានមួយសបាថ ហ៍
មថង។ 
៣.១.៧. ការរបមូលមូលនិធិ្ទយជជទនបរសិ្គទ នមិនអស់លទនភាព 

 ចាប់រិចចការពារបរសិ្គទ ន និងការររប់ររងធ្នធ្លនធ្មមជាតិ្រត្ូវបានអនុម័ត្ នដើមផី
ជារបនោជន៍សរម្គប់អនុវត្ថការងារជារបចាាំនៅនលើបរសិ្គទ ន នោយត្រមវូឱ្យម្គនការរបមូល  
មូនិធិ្ទយជជទនបរសិ្គទ នសរម្គប់ការស្គថ រនឡើងវញិនៅនលើផ្ផបរននះ។ 

ាមការពិនិត្យនលើការរបមូលមូលនិធិ្ទយជជទនបរសិ្គទ នសរម្គប់ការយិបរនិចេទ
ឆ្ប ាំ២០១៥ ន ើញាជ ម្គច ស់រនរម្គងមួយចាំនួនបានបង់មូលនិធិ្ទយជជទនននះបានរតឹ្មរត្ូវ
នៅររសួងបរសិ្គទ ន បុ៉ផ្នថម្គច ស់រនរម្គងមួយចាំនួននទៀត្ពុាំបានបង់មូលនិធិ្ទយជជទនននះនទ 
ផ្ដលនធ្វើឱ្យការរបមូលចាំ ូលពីមូលនិធិ្ទយជជទនននះពុាំទន់អស់លទនភាព។ 

ការខរខានរបស់ម្គច ស់រនរម្គងមួយចាំនួនននះ នាមាំឱ្យរបមូលរបារ់មូលនិធិ្ទយជជ 
ទនបរសិ្គទ នមិនទន់នពលនវោ និងអាចម្គនការបាត់្បង់ជាយាជនហតុ្។ 

ររសួងបរសិ្គទ នបានបាំភលឺាជ ែវកិាបាំ ុលផ្ដលសវនររបានររន ើញននាមះ ររសួង 
សូមបញ្ហជ រ់ាជ ររុមហុ៊នមួយចាំនួនម្គនភាពយឺត្ោ៉វរបុងការបង់មូលនិធិ្ទយជជទនបរសិ្គទ ន
នោយស្គរររុមហុ៊នមួយចាំនួនបិទអាជីវរមម ឬបថូរទីាាំង និងម្គននចត្នាមពុាំបង់មូលនិធិ្ននះ។ 
ទនធឹមនឹងននះ ររសួងបាននិងងរាំពុងជាំរុញឱ្យររុមហុ៊នផ្ដលម្គនបាំ ុលនធ្វើការបង់ែវកិា
មូលនិធិ្ទយជជទនបរសិ្គទ នឱ្យអស់លទនភាព ររសួងរ៏ម្គនវធិ្លនការចាំនពាះររមុហុ៊នផ្ដល
មិនបានបង់មូលនិធិ្ទយជជទន ដូចត្នៅ ចាត់្វធិ្លនការរដឌបាលនោយនចញលិខិត្រពម្គន
នៅររមុហុ៊នផ្ដលខរខាន ឬមិនបានបង់មូលនិធិ្ទយជជទនបរសិ្គទ ន ផសពវផាយដល់ររុម
ហុ៊នជាំពារ់បាំ ុលមូលនិធិ្ទយជជទនបរសិ្គទ នជាស្គធ្លរ ៈ សហការជាមួយររមុរបឹរា
អភិវឌណន៍រមពុជា នដើមផីផ្កអ រការនាមាំនចញរបស់ររមុហុ៊ន  និងនធ្វើបចចុបផនបភាពចាំនពាះររុមហុ៊ន
ផ្ដលបានបិទអាជីវរមម និងបថូរទីាាំងនោយសហការជាមួយររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 
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 ៣.១.៨.ការរបមូលចាំ ូលពីរបារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គមិនបាននពញនលញ 
 នដើមផីររប់ររងនលើការរបមូលចាំ ូលពីរបារ់ត្មាល់របស់ររឹះស្គទ នសិរាឯរជនរបុង
ការនសបើសុាំអាជាញ ប័ តនបើរររឹះស្គទ នបនរងៀន និងនរៀន ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា និង
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញលិខិត្នលខ២៩៥ អយរ.ហវ ចុះនែៃទី២៧ ផ្ខមររា 
ឆ្ប ាំ២០១៤ របស់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា សថីពីសាំន ើ សុាំអនុញ្ហដ ត្នរលការ ៍ត្មាល់
របារ់ររ់អបផបរម្គនៅរត្នាមររជាតិ្របុងនពលអនុវត្ថរិចចសនយសរម្គប់ការផថល់អាជាញ ប័ ត
នបើរររឹះស្គទ នសិរាឯរជននៅររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាត្រមូវឱ្យអតិ្ែិជនរបូវន័ថបុរាល 
ឬនីតិ្បុរាលចាាំបាច់រត្វូត្មាល់របារ់ររ់អបផបរម្គនៅរត្នាមររជាតិ្របុងនពលអនុវត្ថរិចចសនយ
សរម្គប់ផថល់អាជាញ ប័ តនបើរររឹះស្គទ នសិរាឯរជន បញ្ហជ រ់ាជ “ររឹះស្គទ នបឋមសិរាឯរជន 
(រមមវធីិ្សិរាជាតិ្) នៅរាជធ្លនីចាំនួន២៤ ០០០ ០០០នរៀល ររឹះស្គទ នបឋមសិរាឯរជន
(រមមវធីិ្អនថរជាតិ្) នៅរាជធ្លនីចាំនួន៤០ ០០០ ០០០នរៀល ររឹះស្គទ នមធ្សមសិរាទុតិ្យភូមិ
ឯរជន(រមមវធីិ្សិរាជាតិ្) នៅរាជធ្លនីចាំនួន៥៦ ០០០ ០០០នរៀល ររឹះស្គទ នមធ្យម
សិរាទុតិ្យភូមិឯរជន (រមមវធីិ្សិរាអនថរជាតិ្) នៅរាជធ្លនីចាំនួន៨០ ០០០ ០០០នរៀល 
ររឹះស្គទ នមនត្ថយយសិរាដល់មធ្យមសិរាទុតិ្យភូមិ (រមមវធីិ្សិរាជាតិ្)នៅរាជធ្លនី ចាំនួន
១០០ ០០០ ០០០នរៀល ររឹះស្គទ នមនត្ថយយសិរាដល់មធ្យមសិរាទុតិ្យភូមិ (រមមវធីិ្សិរា
អនថរជាតិ្) នៅរាជធ្លនីចាំនួន១២០ ០០០ ០០០នរៀល ររឹះស្គទ នឧត្ថមសិរាឯរជន(រមមវធីិ្
សិរាជាតិ្) ចាំនួន១៦០ ០០០ ០០០នរៀល និងររឹះស្គទ នឧត្ថមសិរាឯរជន(រមមវធីិ្អនថរជាតិ្) 
ចាំនួន២៤០ ០០០ ០០០នរៀល...” និងលិខិត្នលខ១៣៨៨ សហវ.អ ទច ចុះនែៃទី១៤ ផ្ខមីនាម 
ឆ្ប ាំ២០១៤ របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ  នលើររ ីឯរភាពជានរលការ ៍នលើការ
ត្រមូវឱ្យម្គច ស់ររឹះស្គទ នសិរាឯរជននីមួយៗរត្ូវោរ់របារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គនៅអរា
នាមយរោឌ នរត្នាមររជាតិ្សរម្គប់ការផថល់អាជាញ ប័ តនបើរររឹះស្គទ នសិរានាមនាម នៅរបុង
រពះរាជាណាចរររមពុជា។ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និង
រីឡា មិនទន់បានរបមូលចាំ ូលពីការបង់របារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គ សរម្គប់ផថល់អាជាញ
ប័ តនបើរររឹះស្គទ នសិរាឯរជនចាំនួន១០៤ (ររឹះស្គទ នសិរាចាំន ះដឹងទូនៅឯរជន និង
ររឹះស្គទ ន ឧត្ថមសិរា) នៅនឡើយ។ 

ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារួរចាត់្វធិ្លនការឱ្យបានមឺុងម៉្គត់្ចាំនពាះររឹះស្គទ ន
សិរាឯរជនផ្ដលមិនបានបង់របារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គសរម្គប់ផថល់អាជាញ ប តនបើរបនរងៀន 
និងនរៀន។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាមិនបានរពនងើយរននថើយ
នោយបាននរៀបចាំពិភារាជានរចើននលើរនរចើនស្គរ  នដើមផីចូលរមួពរងឹងការររប់ររង និងការ
របមូលចាំ ូលពីការបង់របារ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គរបុងការអនុញ្ហដ ត្ផថល់អាជាញ ប័ តនបើរ
ររឹះស្គទ នសិរាឯរជនម្គនដូចខាងនរកាម៖ 
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១-នោងរិចចរបជុាំពីនែៃទី២៩ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៤  ផ្ដលត្រមូវឱ្យររឹះស្គទ នសិរា
ផ្ដលនធ្វើសរមមភាពប ថុ ះបណាថ លអប់រ ាំទូទាំងរបនទស  រត្ូវម្គនអាជាញ ប័ ត អងារបជុាំបាន
ឯរភាពនលើនរលការ ៍ដូចខាងនរកាម៖ 

 ររឹះស្គទ នសិរាផ្ដលនបើរដាំន ើ រការប ថុ ះបណាថ លមុនឆ្ប ាំ២០១៤ ត្រមូវឱ្យ
សុាំអាជាញ ប័ តនបើរបនថសុពលភាពននការប ថុ ះបណាថ លអប់រ ាំនឡើងវញិ នោយបង់ផ្ត្នែលនសវា
រដឌបាល ផ្ត្ចាាំបាច់ោរ់របារ់ត្មាល់អបផបរម្គនៅរត្នាមររជាតិ្។ 

 ររឹះស្គទ នសិរាផ្ដលនបើរប ថុ ះបណាថ លនរកាយឆ្ប ាំ២០១៤    ត្រមូវឱ្យសុាំអាជាញ
ប័ តែមីជាការប ថុ ះបណាថ លអប់រ ាំ នោយត្រមូវឲ្យបង់នែលនសវារដឌបាល និងោរ់របារ់ត្មាល់ 
អបផបរម្គនៅរត្នាមររជាតិ្ផង។ 

 ចាំនពាះររឹះស្គទ នសិរាចាំនួន១០៤ ជាររឹះស្គទ នសិរាផ្ដលម្គនអាជាញ ប័ ត
ចាស់មុនឆ្ប ាំ២០១៤ មុនម្គនរិចចដាំន ើ ររចរនចញចូលផ្ត្មួយផ្ដលររឹះស្គទ នសិរាទាំងននាមះ 
នឹងរត្ូវសុាំបនថសុពលភាពជាែមីនឡើងវញិាមនសចរថីសនរមច និងនសចរថីផ្ នាមាំរបស់ររសួង 
នបើមិនដូចននះនទ ររឹះស្គទ នទាំងននះនឹងរបឈមការបញ្ឈប់ដាំន ើ រការ។  ជាមួយរប ននាមះ ម្គន
ររឹះស្គទ នសិរាមួយចាំនួនបានោរ់ពារយនសបើសុាំអាជាញ ប័ តបនថសុពលភាពជាបនថបនាមធ ប់ាម
ការផ្ នាមាំរបស់ររសួង។ 

២-ចាប់ាាំងពីឆ្ប ាំ២០១៤រហូត្ដល់ឆ្ប ាំ២០១៦ រចរនចញចូលផ្ត្មួយបាននរៀបចាំផ្រ
លមអលិខិត្បទោឌ ន និងបទបផញ្ដតិ្ថមួយចាំនួនដូចជា៖ 

 ផ្រសរមួលឧបសមព័ននននរបកាសរមួនលខ១០១១ សហវ.របរ ចុះនែៃទី២៨ ផ្ខធ្បូ
ឆ្ប ាំ២០១២ 

 នសចរថីផ្ នាមាំនលខ២៨ អយរ.ស ន សថីពីការនសបើសុាំអាជាញ ប័ តអប់រ ាំ នបើរ
ររឹះស្គទ នសិរាចាំន ះដឹងទូនៅចុះនែៃទី២៩ ផ្ខមិែុនាម ឆ្ប ាំ២០១៦ សថីពីការនធ្វើសុពលភាព
នឡើងវញិរបុងការនសបើសុាំអាជាញ ប័ តអប់រ ាំ នបើរររឹះស្គទ នសិរាឯរជន។ 

 លិខិត្ជូនដាំ ឹងនលខ៣៣២០ អយរ.នរ ចុះនែៃទី២៩ ផ្ខមិែុនាម ឆ្ប ាំ២០១៦  
សថីពីការជូនដាំ ឹងនៅម្គច ស់ររឹះស្គទ នសិរាចាំន ះដឹងទូនៅឯរជនទាំងននាមះ នោយរាំ ត់្ 
ឲ្យអែិតិ្ជនយររបារ់នៅោរ់ត្មាល់ធ្លនាមអបផបរម្គនៅធ្នាមររជាតិ្ និងការមរទទួលយរ
អាជាញ ប័ ត នោយមិនអនុញ្ហដ ត្ឱ្យហួសពីផ្ខររាោ ឆ្ប ាំ២០១៦ នបើពុាំអនុវត្ថាមនសចរថីជូន
ដាំ ឹង ររសួងនឹងចាត់្វធិ្លនការាមផលូវចាប់ជាបនថបនាមធ ប់ចាំនពាះររឹះស្គទ នសិរាផ្ដលមិន
ម្គនអាជាញ ប័ ត។ 

 ររសួងបាននចញលិខិត្នលខ៣៤៦៧ អយរ.នរ ចុះនែៃទី០៧ ផ្ខររាោ ឆ្ប ាំ
២០១៦ ជូននៅរត្នាមររជាតិ្សថីពីការរាំ ត់្នីតិ្វធីិ្នលើរិចចរបតិ្បត្ថិការសរម្គប់ការដររបារ់
ត្មាល់ធ្លនាមអបផរម្គរបស់ម្គច ស់ររឹះស្គទ នសិរាឯរជន នដើមផីយរមរនរបើរបាស់វញិ។  
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 ររសួងរាំពុងនរៀបចាំវធិ្លនការែមីបផ្នទមនទៀត្របស់រចរនចញចូលផ្ត្មួយ  រ៏ដូច 
ជាាជប រ់ដឹរនាមាំររសួងនឹងោរ់ឲ្យអនុវត្ថឆ្ប់ៗ  រឺការជូនដាំ ឹងនៅម្គច ស់ររឹះស្គទ នរបម្គ 
ជាង១០០ររឹះស្គទ នសិរា ផ្ដលររសួងបាននចញរបកាសរចួនហើយ  មិនបានោរ់របារ់ត្មាល់ 
និងមិនយរអាជាញ ប័ តរឺត្រមូវឱ្យអែិតិ្ជនមរដរយរសាំ ុាំ ឯរស្គរនសបើសុាំអាជាញ ប័ តរត្ឡប់ 
នៅវញិ និងនិរាររ ៍របកាសទាំងននាមះនចាល និងត្រមូវឲ្យអែិតិ្ជនោរ់ពារយជាែមីនឡើងវញិ
ាមនសចរថីផ្ នាមាំនលខ២៨ អយរ.ស នចុះនែៃទី២៩ ផ្ខមិែុនាម ឆ្ប ាំ២០១៦។    

   ៣.១.៩. ការរត់្រាចាំណាយែវកិាខុសម្គតិ្កាែវកិា 
នដើមផីផថល់ព័ត៌្ម្គនរតឹ្មរតូ្វដល់អបរនរបើរបាស់របាយការ ៍សថីពីការចាំណាយ

ែវកិារដឌ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញរបកាសនលខ១៨៩ សហវ.របរ ចុះនែៃទី២២ 
ផ្ខរុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៣ សថីពីការោរ់ឱ្យអនុវត្ថចាំណាត់្ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិារបស់រដឌបាល
ាជប រ់ជាតិ្ និងរដឌបាលាជប រ់នរកាមជាតិ្ បានផ្ នាមាំអាំពីការរត់្រាម្គតិ្កាចាំណាយែវកិារបុង
ជាំពូរ៦១ (អនុរ នី៦១០៥២) បានបញ្ហជ រ់អាំពីការរត់្រារាល់ការចាំណាយនលើការផ្ែទាំ 
និងជួសជុលអររ ដូចជានលើការងារោបាជប ាំ ការនរៀបចាំបណាថ ញនឡើងវញិផ្ដលបណាថ លមរ
ពីការជួសជុលអររ និងការជួសជុលរបងអររ។ រឯីជាំពូរ២១ (អនុរ នី២១០៣១ និង
២១០៣២) បានបញ្ហជ រ់អាំពីការរត់្រារាល់ការចាំណាយនលើការស្គងសង់អរររដឌបាលសរម្គប់ 
បនរមើការងាររោឌ ភិបាល និងការចាំណាយនលើការនរៀបចាំផ្រលមអអរររបុងរទងុរទយធ្ាំ។ ាម
ការនធ្វើសវនរមមនលើរបាយការ ៍សនរមចទូទត់្ែវកិាទូនៅរបស់ររសួងមួយសរម្គប់ឆ្ប ាំ
២០១៥ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានផថល់
ធ្លនាមចាំណាយ រពមទាំងទូទត់្ឱ្យររសួងននាមះនូវការស្គងសង់អររនោយនរបើរបាស់ែវកិា
ជាំពូរ៦១ ជាំនួសឱ្យែវកិាជាំពូរ២១ ផ្ដលម្គនទឹររបារ់សរបុចាំនួន ២៤ ០០៨ ៨១១ ១០០នរៀល។  

នោយស្គរររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានផថល់ធ្លនាមចាំណាយ និងយល់រពម
ទូទត់្ឱ្យររសួងស្គមីនធ្វើឱ្យការរត់្រាតួ្នលខចាំណាយមិនរតឹ្មរត្ូវាមម្គតិ្កាចាំណាយែវកិា 
និងផថល់ព័ត៌្ម្គនមិនរតឹ្មរត្ូវដល់អបរនរបើរបាស់របាយការ ៍។ ជាងននះនទៀត្ វានាមាំឱ្យការ
អនុវត្ថចាំណាត់្ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិារបស់រដឌបាលាជប រ់ជាតិ្ និងរដឌបាលាជប រ់នរកាម
ជាតិ្មិនបានររប់រជុងនរជាយ។ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ និងររសួងស្គមីរួរនរៀបចាំ
ផ្ផនការែវកិាឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវាមម្គតិ្កាែវកិា។ 

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានឯរភាព និងបានបាំភលឺាជ ឥ ទនែវកិារបចាាំឆ្ប ាំ
២០១៥ ជាពិនសសចាំណាយមិនផ្មនបនធុរបុរាលិររត្ូវបាននររង និងអនុម័ត្នោយឈរនលើ
មូលោឌ នពិោនរញ្ច ប់ែវកិាចាំណាយមិនផ្មនបនធុរបុរាលិរឆ្ប ាំ២០១៤ នដើមផីធ្លនាមរុាំឱ្យរនរម្គង
ែវកិាវស័ិយអាទិភាពធ្លល រ់ចុះ។ នហតុ្ននះនហើយ ទាំហាំែវកិាផ្ដលបានសនសាំពីការបនងាើនរបសិទន
ភាពចាំណាយរបុងឆ្ប ាំ២០១៤ រត្ូវបានវភិាជន៍ផថល់ជូនររសួងននាមះវញិជាការនលើរទឹរចិត្ថ នដើមផី
បនថពរងឹងការបនងាើនរបសិទនភាពចាំណាយផ្ែមនទៀត្ផង និងនដើមផីនឆលើយត្បនៅនឹងត្រមូវការ
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ចាាំបាច់ និងបនាមធ ន់របស់ររសួងស្គមីរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ផង ផ្ដលរមួម្គនត្រមូវការស្គងសង់អររ
ជាបនាមធ ន់សរម្គប់បនរមើនសវាស្គធ្លរ ៈ។ សមិទនផលទាំងននះរឺពិត្ជាបាននឆលើយត្បពិត្
របារដនៅនឹងត្រមវូការរបស់របជាជន ផ្ដលមរទទួលយរនសវាស្គធ្លរ ៈនៅត្ាំបន់ទាំង
ននាមះបានលអរបនសើររបរបនោយរបសិទនភាព។ នលើសពីននះ របុងររបខ ឍ ននការោរ់អនុវត្ថ
ែវកិារមមវធីិ្នពញនលញជានលើរទី១ នៅឆ្ប ាំ២០១៥ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ របុងនាមម
រាជរោឌ ភិបាលរត្ូវផថល់ែវកិារបុងររមិត្មួយធ្លនាមមិនឱ្យរញ្ច ប់ចាំណាយវស័ិយអាទិភាពម្គន
ការធ្លល រ់ចុះននាមះនទ។ 

ការនរបើរបាស់ែវកិា និងការរត់្រាការអនុវត្ថែវកិារួរម្គនការទទួលខុសរត្វូ និង
ម្គនត្ម្គល ភាព អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សូមនលើរទឹរចិត្ថឱ្យម្គនការនររងផ្ផនការែវកិាឱ្យបាន
ចាស់ោស់ និងរត់្រាការអនុវត្ថែវកិាឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវាមម្គតិ្កាែវកិា។ 

   ៣.១.១០. ការយរែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥នៅនធ្វើការទូទត់្ចាំណាយឆ្ប ាំ២០១៤  
នដើមផីពរងឹងយនថការចាំណាយ និងទូទត់្ចាំណាយឱ្យស្សបាមឆ្ប ាំននែវកិា

រាជរោឌ ភិបាលបានផ្ នាមាំដល់ររប់ររសួងស្គទ ប័នឱ្យអនុវត្ថការចាំណាយស្សបនៅាមចាប់ 
និងស្គរាចរផ្ នាមាំនផសងៗ ដូចជា ចាប់សថីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈចុះនែៃទី០៤ ផ្ខនមស្គ 
ឆ្ប ាំ២០០៨ រត្ង់ម្គរា១ បានផ្ចងាជ “ការយិបរនិចេទននឆ្ប ាំែវកិាចាប់នផថើមនៅនែៃទី០១ ផ្ខមររា 
នហើយបញ្ច ប់នៅនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ  និងស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុះនែៃទី១៣ ផ្ខវចិេិកា 
ឆ្ប ាំ២០១៥ សថីពីការបិទបញ្ជ ីចាំ ូលចាំណាយែវកិាាជប រ់ជាតិ្ឆ្ប ាំ២០១៥ រត្ង់ចាំ ុចI.រ នរត្
ទី១ បានផ្ចងាជ “របុងរយៈនពលពីនែៃទី១១ ដល់នែៃទី២៥ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥ រជជនទយយររបុនរ
របទនរត្ូវរតូ្រះរបមូលសរខណីប័រត្ និងលិខិត្យុត្ថិការចាំណាយ នដើមផីនបាះផាយអា ត្ថិនិយ័ត្ 
រមមឆលងទិោឌ ការពីមង្ក្នថីរត្តួ្ពិនិត្យហិរញ្ដវត្ទុ រចួបញ្ជូ ននៅរត្នាមររាជប រ់រណាថ លោ៉ងយូរ
បាំផុត្រតឹ្មនែៃទី៣១ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៦ ឬរត្នាមររាជប រ់មូលោឌ នោ៉ងយូរបាំផុត្រតឹ្ម នែៃទី៣១ 
ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥ ជារាំហិត្... និងចាំ ុចនរត្ទី៣ ការទូទត់្នែលនសវានរបើរបាស់រែយនថរប ិត្
ជូនររមុហុ៊ន Royal Cambodia Limousine Service Co,Ltd ររសួងស្គទ ប័ន និងអងាភាពរដឌបាល
ាជប រ់រណាថ លរត្ូវរតូ្រះនបាះផាយអា ត្ថិនិយ័ត្រមមឱ្យបានមុននែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥”។  

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ នាមយរោឌ នរ ននយយ និងហិរញ្ដវត្ទុរបស់
ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈបានយរែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ មួយចាំនួនតូ្ចនៅនធ្វើការទូទត់្
ចាំណាយនលើនែលជួលរែយនថ និងែវកិាមួយចាំនួនតូ្ចនផសងនទៀត្ នៅនធ្វើការទូទត់្ចាំណាយ
របារ់នបសររមមឆ្ប ាំ២០១៤។ 

ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរួរនធ្វើការចាំណាយែវកិាឆលុះបញ្ហច ាំងរបុងឆ្ប ាំែវកិា។ 
នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈសូមនធ្វើការបញ្ហជ រ់ាជ 

នោយែវកិានបសររមមរបុងរបនទស និងនរៅរបនទសឆ្ប ាំ២០១៤ ពុាំអាចធ្លនាមចាំណាយបាន 
សរម្គប់ការងារនបសររមមរបុង និងនរៅរបនទស មយ៉ងនោយនោងនលើអនុររឹត្យនលខ២១៦ 
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អនររ.បរ ចុះនែៃទី២២ ផ្ខររាោ ឆ្ប ាំ២០១៤ និងរបកាសនលខ១៥៨៩ សហវ.ហរ ចុះនែៃទី
០៩ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៤ របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុអនុញ្ហដ ត្ឱ្យររប់ររសួង ស្គទ ប័ន
របមូលឯរស្គរផ្ដលនៅនសសសល់ឆ្ប ាំចាស់មរនធ្វើការទូទត់្ឱ្យបានយូរបាំផុត្រតឹ្មរតី្ម្គស
ទី១ ននឆ្ប ាំបនាមធ ប់។ 

   ៣.១.១១. ការចាំណាយែវកិារមមវធីិ្ពុាំស្សបនៅនឹងរមមវធីិ្សរមមភាពរបចាាំឆ្ប ាំ 
 របុងការពរងឹងការអនុវត្ថនីតិ្វធីិ្ចាំណាយែវកិាាមរមមវធីិ្ឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព 

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញរបកាសនលខ១៩១១ សហវ.របរ ចុះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ 
ឆ្ប ាំ២០១៤ របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុសថីពីការោរ់ឱ្យអនុវត្ថនរលការ ៍ផ្ នាមាំ
សថីពីនីតិ្វធីិ្អនុវត្ថែវកិារមមវធីិ្ រត្ង់ចាំ ុច៤ ចាំ ុចរ នរត្ទី២ បានរាំ ត់្ពី “ការនរៀបចាំ
របាយការ ៍សថីពីការអនុវត្ថែវកិា និងលទនផលសរមមភាពការងាររបស់ខលួនស្សបាមការ
ផ្ នាមាំរបស់អងាភាពទទួលបនធុរហិរញ្ដវត្ទុ ររុមការងារែវកិា របុងររបខ័ ឍ ននបទបផញ្ដត្ថិ និង
នីតិ្វធីិ្ហិរញ្ដវត្ទុជាធ្រម្គន”  និងរនរម្គងផ្ផនការែវកិារមមវធីិ្ឆ្ប ាំ២០១៥ ាមរមមវធីិ្ អនុរមម
វធីិ្ និងសរមមភាពសរម្គប់ាជប រ់រដឌបាលរណាថ លននររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា រមួម្គនការ
អភិវឌណន៍ការអប់រ ាំនរៅរបព័នន និងមិនផលូវការ ការអភិវឌណន៍ឧត្ថមសិរា និងការស្ស្គវរជាវការ
អភិវឌណន៍វស័ិយអប់រ ាំកាយ និងរីឡា ការអភិវឌណន៍ជាំនាមញបនចចរនទស និងជាំនាមញទន់សរម្គប់
យុវជន និងការរាំរទនសវាអប់រ ាំ និងអភិបាលរិចចលអ។  

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្នសងាត្ន ើញាជ របុងឆ្ប ាំ២០១៥ នាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុបាន
អនុវត្ថចាំណាយសរបុចាំនួន៩ ៤៥៨ ២១៩ ៣៧០នរៀល ផ្ដលរតូ្វអនុវត្ថចាំនួន០៥ចនងាា ម
សរមមភាព រួមម្គន រិចចដាំន ើ រការអងាភាព ការពរងឹងសមត្ទភាព និងរិចចរបជុាំ ទពវសម្គភ រ 
សម្គភ របរកិាខណ រ និងការនបាះពុមព ការងារសងាមរិចច និងការចាំណាយឥត្នររងទុរ និងការពិនិត្យ
ាមោន។ បុ៉ផ្នថជារ់ផ្សថងនាមយោឌ នហិរញ្ដវត្ទុមិនបាននធ្វើការរត់្រា និងបូរសរបុរបាយការ ៍
ចាំណាយទាំងននាមះនៅាមរមមវធីិ្ អនុរមមវធីិ្ និងសរមមភាពសរម្គប់ាជប រ់រដឌបាលរណាថ ល
ននាមះនទ។ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីទារួរនធ្វើការអនុវត្ថចាំណាយែវកិារមមវធីិ្ឱ្យស្សបនៅាម
រមមវធីិ្ និងនឆលើយត្បនៅនឹងសូចនាមររននការអនុវត្ថែវកិារមមវធីិ្របចាាំឆ្ប ាំ។ 

នឆលើយត្បនៅនឹងររ ីននះ ររសួងបាននធ្វើការបាំភលឺាជ ជាការពិត្ នាមយរោឌ ន
ហិរញ្ដវត្ទុផ្ដលជានសនាមធិ្ការឲ្យររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា  នហើយការរត់្រា និងបូរ
សរបុរបាយការ ៍ចាំណាយទាំងននាមះនៅាមរមមវធីិ្ អនុរមមវធីិ្ និងសរមមភាពសរម្គប់ាជប រ់
រដឌបាលរណាថ លមិនបាននឆលើយត្ប នោយនហតុ្ាជ៖ 

១. ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាអនុវត្ថែវកិារមមវធីិ្ស្គរលផងនពញនលញរបុងឆ្ប ាំ
២០១៥ ផ្ដលជាឆ្ប ាំដាំបូង នហើយការអនុវត្ថជួបរបទះនូវបញ្ហា របឈមជានរចើន នោយ
ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាពុាំទន់ម្គននរលការ ៍អនុវត្ថែមី។ 
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 ២. ាមស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុះនែៃទី ១៣ ផ្ខ វចិេិកា ឆ្ប ាំ២០១៥ សថីពី
ការបិទបញ្ជ ីចាំ ូលចាំណាយែវកិា និងការនធ្វើរបាយការ ៍បូរសរុបការអនុវត្ថចាំ ូល
ចាំណាយែវកិាាជប រ់ជាតិ្ឆ្ប ាំ២០១៥ របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុពុាំបានផ្ នាមាំឱ្យនៅ
ាមរមមវធីិ្ អនុរមមវធីិ្ និងសរមមភាព។ ដូចននះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានអនុវត្ថ 
ាមស្គម រតី្ននស្គរាចរផ្ នាមាំខាងនលើ។    

   ៣.១.១២. ការបាំផ្បរប័ តចាំណាយនដើមផនីរចនវសពីការអនុវត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ ៈ  
នដើមផីពរងឹងការអនុវត្ថចាំណាយឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព ររសួងនសដឌរិចច និង

ហិរញ្ដវត្ទុបាននចញរបកាសនលខ១៩៣៧ សហវ.របរ ចុះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៤ របស់
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ សថីពីនីតិ្វធីិ្ចាំណាយាមរជជនទយយបុនររបទនសរម្គប់រដឌ
បាលាជប រ់ជាតិ្ រត្ង់របការ១៧ វារយខ ឍ ៣ បានផ្ចងាជ “រជជនទយយបុនររបទនរត្ូវនជៀសវាង
ោច់ខាត្នូវការបាំផ្បរប័ តចាំណាយនៅាមទីរផ្នលង ឬនរលនៅចាំណាយ នពលនវោ ទឹរ
របារ់ចាំណាយ និងសម្គសធ្លតុ្ននមុខសញ្ហដ ចាំណាយ របុងនរលនៅនរចនវសការអនុវត្ថនីតិ្
វធីិ្លទនរមមស្គធ្លរ ៈ” និងរបកាសអនថរររសួងនលខ៥០៨សហវ.របរ ចុះនែៃទី២០ ផ្ខឧសភា 
ឆ្ប ាំ២០១៣ សថីពីនរលការ ៍ចាំណាយសរម្គប់អនុវត្ថែវកិារមមវធីិ្នៅររសួងអប់រ ាំ យុវជន 
និងរីឡា រត្ង់របការ៣ ចាំ ុចនរត្ទី២ បានផ្ចងាជ “រាល់ការចាំណាយែវកិាផ្ដលពារ់ព័នន
នៅនឹងការទិញ ការជួសជុល ឬនសវានផសងៗ ផ្ដលម្គនទឹររបារ់នរកាម២០ោននរៀលរត្ូវ
អនុវត្ថាមលាំនាមាំនីតិ្វធីិ្ស្គស្រសថលទនរមមសធង់ត្នមល”។  

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ អងាភាពែវកិារបស់នាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុ 
និងអងាភាពែវកិារបស់មជឈម ឍ លជាតិ្ហវឹរហវឺនរីឡា និងមនធីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡានខត្ថ
នសៀមរាប បាននធ្វើការបាំផ្បរប័ តចាំណាយែវកិារជជនទយយបុនររបទន នដើមផីនរចនវសពីការអនុ
វត្ថនីតិ្វធីិ្លទនរមមស្គធ្លរ ៈ នៅនលើការជួសជុលរែយនថ អររស្គោនរៀននៅរដឌបាល   
រណាថ ល និងាមបណាថ នខត្ថ ទិញសម្គភ រការោិល័យ និងសម្គភ ររីឡា  ម្គនដូចខាងនរកាម៖ 

នាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុម្គនទឹររបារ់ចាំនួន៥២៨ ៦៧៦ ៥០០នរៀល របុងននាមះជួស
ជុលរែយនថចាំនួន៩ ៦០០ ០០០នរៀល ជួសជុលអររស្គោនរៀនាមបណាថ នខត្ថចាំនួន
២៦៨ ៩១២ ៥០០នរៀល និងទិញសម្គភ រការោិល័យចាំនួន២៥១ ១៦៤ ០០០នរៀល មជឈម ឍ ល
ជាតិ្ហវឹរហវឺនរីឡាម្គនទឹររបារ់ចាំនួន៦២ ៩៩៩ ៨០០នរៀល មនធីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡានខត្ថ
នសៀមរាបម្គនទឹររបារ់ចាំនួន៣២ ៤៦៤ ៩០០នរៀល។ 

ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីទារួរនធ្វើការអនុវត្ថចាំណាយែវកិារជជនទយយបុនររបទន
រមមវធីិ្ឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវនៅាមខលឹមស្គរននរបកាសខាងនលើ។  

 នឆលើយត្បនៅនឹងររ ីននះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបាននធ្វើការបាំភលឺ និង
ទទួលស្គា ល់ាជ នោយស្គរម្គនត្រមូវការចាាំបាច់ និងបនាមធ ន់នដើមផីចូលរួមនោះស្ស្គយជូន
ាជប រ់ដឹរនាមាំររសួង របុងការងាររបចាាំនែៃ និងការផ្រទរមង់វស័ិយអប់រ ាំ របុងន័យននះនាមយរោឌ ន
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ហិរញ្ដវត្ទុបានចូលរួមសរមបសរមួលការងារចាាំបាច់ខាងនលើ រឯីការជួសជុលអររស្គោ
នរៀនាមបណាថ នខត្ថនោយម្គនត្រមូវការរបុងការនរៀបចាំទទួលរពះរាជដាំន ើ រទសសនរិចចរបស់
រពះអងាម្គច ស់រសរតិ្យមហាចររីសិរនិែន នៅស្គោនរលនៅទាំងបួន (វទិយស្គទ នបនចចរ
វទិយស្សុរែពងនខត្ថរាំពង់សពឺ វទិយស្គទ នបនចចរវទិយរាំពង់នឈើទលស្សុររបាស្គទសមផូរ ៍
នខត្ថរាំពង់ធ្ាំ ស្គោបឋមសិរាហុ៊នផ្សនត្ាំផ្បរនខត្ថត្ផូង មុាំ និងស្គោបឋមសិរាពននល
នខត្ថនរពផ្វង)  នហើយនាមយរោឌ នសាំ ង់ និងមនធីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាមិនម្គនឥ ទន 
ដូចននះ នាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុ  ចាាំបាច់រត្ូវនោះស្ស្គយបញ្ហា ននះជាបនាមធ ន់របុងការផ្រលមអ
បរសិ្គទ នឱ្យបានសមស្សប និងម្គននស្គភ័ ភាព។  មយ៉ងនទៀត្ នោយម្គនអងាភាពចាំនួន០៥ 
នរកាមការររប់ររងរបស់អងាភាពែវកិាហិរញ្ដវត្ទុ ត្រមូវឱ្យម្គនការទិញសម្គភ រការោិល័យ
សរម្គប់នរបើរបាស់របុងរិចចដាំន ើ រការរបស់អងាភាពជាបនថបនាមធ ប់ផ្ដលជានហតុ្នធ្វើឱ្យអងាភាព
ែវកិាហិរញ្ដវត្ទុមិនអាចរបមូលផថុាំនធ្វើរិចចលទនរមមបាន។ 

នោយម្គនត្រមវូការចាាំបាច់ និងបនាមធ ន់ នដើមផីការចូលរមួចាំផ្ រផ្រទរមង់វស័ិយ
រីឡាទមទរឲ្យអងាភាពែវកិាមជឈម ឍ លជាតិ្ហវឹរហវឺនរីឡា បានអនុវត្ថការចាំណាយផ្ផអរ
នលើពីរចាំ ុច៖ 

១. កាអនុវត្ថែវកិារមមវធីិ្ស្គរលផងនពញនលញរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ រឺជាឆ្ប ាំដាំបូង នហើយ
ការអនុវត្ថជួបរបទះនូវបញ្ហា របឈមជានរចើនផ្ដលពារ់ព័នននឹងការអនុវត្ថែវកិា។ 

២. ត្រមូវឲ្យម្គនការទិញសម្គភ ររីឡាសរម្គប់នរបើរបាស់របុងការរបមូលផឋុាំការហវឹរ
ហាត់្ និងការរបរួត្របស់ររុមជនរមើសជាតិ្ផ្ដលរត្វូនរបើរបាស់នៅនដើមឆ្ប ាំ  នហើយជាការងារ
ចាាំបាច់ និងបនាមធ ន់សរម្គប់ការរបមូលផថុាំរីឡាររ រីឡាការនីិ ររបូងវឹរ និងអនុររសជារបចាាំជា
នហតុ្នធ្វើឱ្យអងាភាពមជឈម ឍ លជាតិ្ហវឹរហវឺនរីឡា មិនអាចរង់ចាាំរបមូលផថុាំនធ្វើរិចចលទនរមម
ស្គធ្លរ ៈបាន។  

 ជារ់ផ្សថង មនធីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡានខត្ថនសៀមរាបមិនបានបាំផ្បរសរខណីប័រត្ 
ចាំណាយរបុងការទិញសម្គភ រការោិល័យននាមះនទ នោយអងាភាពែវកិាម្គនផ្ត្មួយ នហើយអងា
ភាពនរកាមឱ្វាទម្គនចាំនួននរចើន ដូចជាការោិល័យអប់រ ាំររងុ ស្សុរចាំនួន១២ ការោិល័យ
នរកាមចាំ ុះមនធីរម្គនចាំនួន១១  ស្គោររនុកាសលយ និងវរិរឹត្យការចាំនួន០១  អររធ្នធ្លន
វទិយល័យររឡាញ់ និងវទិយល័យអងារនោយអនុវត្ថាមនីតិ្វធីិ្រជជនទយយបុនររបទន។ ទនធឹម
នឹងននះ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១៧ត្នៅ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុត្រមូវឱ្យររសួងអប់រ ាំ យុវជន 
និងរីឡា នរៀបចាំរបកាសអនថរររសួងនោយផ្ឡរពារ់ព័នននឹងនីតិ្វធីិ្អនុវត្ថែវកិានៅាមការ ិ
ោល័យអប់រ ាំររុង ស្សុរ ខ ឍ  និងស្គោររនុកាសលយ និងវរិរឹត្យការាមលិខិត្នលខ
៧៧៧៨ សហវ.អែ ចុះនែៃទី១៣ ផ្ខរញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ ជានហតុ្នធ្វើឱ្យអងាភាពនរកាមចាំ ុះនៅ
សល់ម្គនចាំនួនតិ្ច។   

   ៣.១.១៣. ការអនុវត្ថចាំណាយខុសនៅនឹងអនុរមមវធីិ្ និងចនងាា មសរមមភាពរបចាាំឆ្ប ាំ 
 នដើមផីពរងឹងយនថការនលើការផ្រទរមង់របព័ននហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ និងការអនុវត្ថ

ចាំណាយែវកិាឱ្យនឆលើយត្បនៅនឹងបិរបែការងារ រាជរោឌ ភិបាលបាននចញនូវអនុររឹត្យនលខ
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៤២៦ អនររ.បរ ចុះនែៃទី១៩ ផ្ខមិែុនាម ឆ្ប ាំ២០១៣ សថីពីការនរៀបចាំ និងោរ់ឱ្យអនុវត្ថអងា
ភាពែវកិា រត្ង់ម្គរា១ បានផ្ចងាជ “អងាភាពែវកិារឺជាអងាភាពផ្ដលរត្ូវបានទទួលអា ត្ថិ
រិចចចាស់ោស់របុងការអនុវត្ថសរមមភាពការងារ  នដើមផីបនងាើត្បានលទនផលជារ់ោរ់ និង
អាចវាស់ផ្វងបាន និងរមួចាំផ្ ររបុងការសនរមចនរលបាំ ង នរលននោបាយអាទិភាព
របស់ររសួងស្គទ ប័ន” និងរនរម្គងចាំណាយែវកិារមមវធីិ្ឆ្ប ាំ២០១៥នៅាមរមមវធីិ្ អនុរមមវធីិ្ 
និងសរមមភាពសរម្គប់រដឌបាលរណាថ លននអងាភាពែវកិា នាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុរតូ្វអនុវត្ថ
រមមវធីិ្ទី៥ អនុរមមវធីិ្៥.៣ ការអភិវឌណន៍សមត្ទភាព ផ្ផនការហិរញ្ដវត្ទុ និងមូលោឌ នសម្គភ រ 
និងម្គន០៥ចនងាា មសរមមភាព រមួម្គនរិចចដាំន ើ រការអងាភាព ការពរងឹងសមត្ទភាព និងរិចច
របជុាំ ទពវសម្គភ រ សម្គភ របរកិាខណ រ និងការនបាះពុមព ការងារសងាមរិចច និងការចាំណាយឥត្នររង
ទុរ និងការពិនិត្យាមោន។ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ នាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុ
បានយរែវកិាចាំណាយរមមវធីិ្ឆ្ប ាំ២០១៥មួយចាំនួន នៅនធ្វើការចាំណាយផធុយនៅនឹងរមមវធីិ្ 
អនុរមមវធីិ្ និងចនងាា មសរមមភាពរបចាាំឆ្ប ាំ នោយនាមយោឌ នហិរញ្ដវត្ទុបានយរែវកិាចាំណាយ
ខាងនលើនៅនធ្វើការចាំណាយជួសឱ្យរមមវធីិ្ អនុរមមវធីិ្ និងចនងាា មសរមមភាពរបស់អងាភាព
ែវកិានាមយរោឌ នសាំ ង់ នាមយរោឌ នរដឌបាល និងនាមយរោឌ នព័ត៌្ម្គន និងរិចចការអាស៊្គន។ 

  ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា រួរនធ្វើការអនុវត្ថែវកិារមមវធីិ្ឱ្យស្សបាមរមមវធីិ្
សរមមភាពរបចាាំឆ្ប ាំ។ 

  នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងបាននធ្វើការបញ្ហជ រ់ាជ ជាការពិត្  នោយអងាភាព
ែវកិានាមយរោឌ នសាំ ង់ នាមយរោឌ នរដឌបាល និងនាមយរោឌ នព័ត៌្ម្គន និងរិចចការអាស៊្គន 
បានអនុវត្ថែវកិារមមវធីិ្ស្គរលផងនពញនលញរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ ដូចននះការនររងែវកិារបចាាំឆ្ប ាំ
របស់អងាភាពមួយចាំនួននៅជួបបញ្ហា របឈម រឯីអងាភាពែវកិានាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុម្គនតួ្
នាមទីជាអបររាំរទ និងសរមបសរមួលជាមួយអងាភាពែវកិានរកាមឱ្វាទររសួង នហតុ្ននះនទើប
នាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុជាអបរទទួលបនធុរនលើការអនុវត្ថែវកិាជាំនួសអងាភាពខាងនលើ ។ 

   ៣.១.១៤. ការអនុវត្ថចាំណាយមុនការសនរមច និងឯរភាពពីរបធ្លនអងាភាពែវកិា 
របុងការពរងឹងយនថការចាំណាយែវកិារជជនទយយបុនររបទនឱ្យម្គនភាពរតឹ្មរត្ូវ និង 

ស្សបាមនីតិ្វធីិ្ចាំណាយរជជនទយយបុនររបទន ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញនូវ
របកាសនលខ១៩៣៧ សហវ.របរ ចុះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៤ សថីពីនីតិ្វធីិ្ចាំណាយាមរជជ
នទយយបុនររបទនសរម្គប់រដឌបាលាជប រ់ជាតិ្ រត្ង់ផ្ផបរទី២ របការ១៥ បានផ្ចងាជ “ជានរល
ការ ៍ រជជនទយយបុនររបទនរត្ូវចាំណាយជាស្គច់របារ់ នោយម្គនសរខណីប័រត្បញ្ហជ រ់រតឹ្មរត្ូវ។ 
មុននឹងនធ្វើការចាំណាយជាស្គច់របារ់ រជជនទយយររបុនររបទនរត្ូវនសបើសុាំនរលការ ៍ចាំណាយ 
នៅអាណាប័រ ឬអបរផ្ដលទទួលបានការនផធរសិទនិពីអាណាប័រ។ នរកាយពីទទួលបាននរល
ការ ៍ចាំណាយ រជជនទយយររបុនររបទនរត្ូវអនុវត្ថការទូទត់្ចាំណាយ នោយត្រមវូឱ្យអបរ
ទទួលរបារ់ចុះហត្ទនលខាបញ្ហជ រ់អាំពីការបានទទួលរបារ់ររប់ចាំនួននលើសរខណីប័រត្”។ អាជាញ ធ្រ
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សវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ នាមយរោឌ នអប់រ ាំកាយ និងរីឡាសិសស និសសតិ្ និងមនធីរអប់រ ាំ 
យុវជន និងរីឡានខត្ថនរពផ្វង បានយរែវកិាចាំណាយមួយចាំនួននៅនធ្វើការចាំណាយមុននធ្វើ
ការនសបើសុាំការឯរភាព និងសនរមចពីរបធ្លនអងាភាពែវកិា។ 

ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារួរនធ្វើការចាំណាយឱ្យបានរតឹ្មរត្វូ និងម្គនត្ម្គល ភាព។ 
ផ្ផអរនលើររ ីននះ ររសួងបាននធ្វើការបញ្ហជ រ់ាជ នោយស្គរការអនុវត្ថនីតិ្វធីិ្

ហិរញ្ដវត្ទុ២០១៥ែមី រពមទាំងការយល់ដឹងរបស់រជជនទយយររបុនររបទននៅម្គនររមិត្ នហតុ្
ដូចននះនទើបអងាភាពែវកិានាមយរោឌ នអប់រ ាំកាយ និងរីឡាសិសស និសសិត្ និងមនធីរអប់រ ាំ 
យុវជន និងរីឡានខត្ថនរពផ្វងបានចាំណាយស្គច់របារ់មុននធ្វើការនសបើសុាំការឯរភាព និងសនរមច 
ពីរបធ្លនអងាភាពែវកិា នដើមផអីនុវត្ថសរមមភាពឲ្យទន់នពលនវោ និងស្សបជាមួយសូចនាមររ
ផ្ដលបានរាំ ត់្។ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា នឹងពរងឹងការអនុវត្ថែវកិាឲ្យបានរតឹ្មរត្វូ 
និងត្ម្គល ភាពឲ្យស្សបនឹងស្គម រតី្ននរបកាសនលខ៨២៩ សហវ.របរ ចុះនែៃទី ១៦ ផ្ខររាោ ឆ្ប ាំ
២០១៥ សថីពីការផ្រសរមួលរបការ៤ របការ៥ របការ១៤ របការ១៦  និងរបការ១៧ ននរបកាស 
នលខ១៩៣៧ សហវ ចុះនែៃទី៣១  ផ្ខធ្បូ  ឆ្ប ាំ២០១៤ សថីពីនីតិ្វធីិ្ចាំណាយរជជនទយយបុនររបទន
សរម្គប់រដឌបាលាជប រ់ជាតិ្របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។    

   ៣.១.១៥. ការយរចាំណាយែវកិាបុនររបទនឆ្ប ាំ២០១៥នៅនធ្វើការទូទត់្របុងឆ្ប ាំ២០១៦ 
នដើមផពីរងឹងការចាំណាយែវកិារដឌឱ្យស្សបនិងរតឹ្មរត្ូវ និងស្សបាមនរលការ ៍

ហិរញ្ដវត្ទុ និងចាប់សថីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ រាជរោឌ ភិបាលបានផ្ នាមាំការអនុវត្ថ
ដល់ររប់ររសួងស្គទ ប័នទាំងអស់ឱ្យអនុវត្ថការចាំណាយស្សបាមចាប់សថីពីរបព័ននហិរញ្ដ
វត្ទុស្គធ្លរ ៈ រត្ង់ម្គរា១១ បានផ្ចងាជ “ការយិបរនិចេទននឆ្ប ាំែវកិាចាប់នផថើមនៅនែៃទី០១ 
ផ្ខមររា នហើយបញ្ច ប់នៅនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ” និងស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុះនែៃទី១៣ 
ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ២០១៥ សថីពីការបិទបញ្ជ ីចាំ ូលចាំណាយែវកិាាជប រ់ជាតិ្ឆ្ប ាំ២០១៥ រត្ង់ចាំ ុច
I.រ នរត្ទីពីរ បានផ្ចងាជ “ការផថល់ែវកិាបុនររបទនរត្ូវបញ្ឈប់នៅនែៃទី២៧ ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ
២០១៥ នហើយការទូទត់្របារ់បុនររបទនននះរ៏រត្ូវរតូ្រះរបមូលឯរស្គរសុាំទូទត់្ឱ្យបានមុន
នែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ  ឆ្ប ាំ២០១៥ នោយផ្ឡរចាំនពាះែវកិារមមវធីិ្រត្ូវរតូ្រះរបមូលឯរស្គរទូទត់្ឱ្យ
បានមុននែៃទី៣១ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៦ជារាំហិត្ និងចាំ ុចទី៥ បានរាំ ត់្ាជ ចាប់ពីនែៃទី១ 
ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៦ត្នៅ រាល់រិចចរបតិ្បត្ថិការចាំ ូលចាំណាយែវកិាាជប រ់ជាតិ្ឆ្ប ាំែមីរត្ូវរត់្
រាចូលរបុងរ នីាជប រ់ជាតិ្ឆ្ប ាំ២០១៦” និងរបាយការ ៍រិចចរបជុាំសថីពីសាំន ើ សុាំពនយរនពល
ការបិទបញ្ជ ីចាំ ូលចាំណាយែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ របស់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា រត្ង់
ចាំ ុចរ បានផ្ចងាជ “មិនរួរអនុញ្ហដ ត្ឱ្យទូទត់្ចាំណាយផ្ដលអនុវត្ថសរមមភាពទាំងឡាយ
ណាផ្ដលអនុវត្ថរបុងឆ្ប ាំ២០១៦នទ នពាលរឺរួរអនុញ្ហដ ត្ឱ្យនរៀបចាំឯរស្គររតិ្យុត្ថសរម្គប់ទូ 
ទត់្ផ្ត្សរមមភាពផ្ដលបានអនុវត្ថរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ នរពាះនោងចាប់សថីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុ
ស្គធ្លរ ៈ រត្ង់ម្គរា១១ ផ្ចងាជ ការយិបរនិចេទននឆ្ប ាំែវកិាចាប់នផថើមនៅនែៃទី០១ ផ្ខមររា 
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នហើយបញ្ច ប់នៅនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ។ ដូនចបះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាមិនអាចនរបើរបាស់
ឥ ទនែវកិាឆ្ប ាំ២០១៥ មរអនុវត្ថសរមមភាពរបុងឆ្ប ាំ២០១៦បាននទ។ អាស្ស័យនហតុ្ននះ
រាល់សរខណីប័រត្ចាំណាយទាំងអស់សរម្គប់យរមរទូទត់្បុនររបទនរត្ូវម្គនកាលបរនិចេទោ៉ង
យូររតឹ្មនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥ នទះបីជាម្គនសរមមភាពជារ់ផ្សថងខលះរត្ូវអនុវត្ថបនថរហូត្
ដល់ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៦រ៏នោយ។ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ អងាភាពែវកិា
មួយចាំនួនរបស់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា បានយរចាំណាយែវកិាបុនររបទនរបុងឆ្ប ាំ
២០១៥មួយចាំនួន នៅនធ្វើការទូទត់្ចាំណាយសរមមភាពមួយចាំនួនរបុងឆ្ប ាំ២០១៦។ 

ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារួរនធ្វើការចាំណាយែវកិាឱ្យ ស្សបាមឆ្ប ាំែវកិា និង
ឆលុះបញ្ហច ាំងរបុងឆ្ប ាំែវកិា។ 

 នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងបានឯរភាពចាំនពាះការនលើរនឡើងរបស់អាជាញ ធ្រ
សវនរមមជាតិ្ ផ្ត្បាននលើរនឡើងាជ នោយការអនុវត្ថែវកិារមមវធីិ្នពញនលញរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ 
របស់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ជួបនូវបញ្ហា របឈមជានរចើន នធ្វើឱ្យការនបាះផាយអា ត្ថិ
ទូទត់្ម្គនររមិត្ទប មិននឆលើយត្បនឹងចាំ ុចនៅជារ់ផ្សថងរិត្រតឹ្មនែៃទី០១ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥ 
(រជជនទយយបុនររបទនចាំនួន២៧.៦៦%  បុនររបទនចាំនួន២៩.០៤%  និងទូទត់្រត្ង់ចាំនួន
៣៩.៧៣%) ដូចននះររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុរ៏បានអនុញ្ហដ ត្ជានរលការ ៍ផថល់
ែវកិាបុនររបទនចាំនួន១៩ ០៨៥ ៩៧៦ ៣២៥នរៀល ាមលិខិត្នលខ១០០៦០សហវ.ហរ 
ចុះនែៃទី១៥ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥ សរម្គប់អនុវត្ថសរមមភាពផ្ដលនៅនសសសល់រត្ូវបញ្ច ប់របុងឆ្ប ាំ
២០១៥ នហើយបនថចាំណាយរហូត្ដល់បាំណាច់ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៦ របុងនរលនៅជួយជាំរញុ
ការទូទត់្ែវកិាឲ្យាមសូចនាមររផ្ដលបាននររងទុរ។ 

   ៣.១.១៦. ការទូទត់្ចាំណាយែវកិារមមវធីិ្ពុាំទន់បានរតឹ្មរត្វូ  
នដើមផីពរងឹងការទូទត់្ចាំណាយែវកិារមមវធីិ្ឱ្យបានរតឹ្មរត្វូ និងស្សបាមនរល

ការ ៍ហិរញ្ដវត្ទុ ចាប់សថីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ ចុះនែៃទី០៤ ផ្ខនមស្គ ឆ្ប ាំ២០០៨ 
រត្ង់ម្គរា១១ បានផ្ចងាជ “ការយិបរនិចេទននឆ្ប ាំែវកិាចាប់នផថើមនៅនែៃទី០១ ផ្ខមររា នហើយ
បញ្ច ប់នៅនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ” និងស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុះនែៃទី១៣ ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ
២០១៥ សថីពីការបិទបញ្ជ ីចាំ ូលចាំណាយែវកិាាជប រ់ជាតិ្ឆ្ប ាំ២០១៥ រត្ង់ចាំ ុចI.រ បាន
ផ្ចងាជ “អាំពីចាំណាយរជជនទយយបុនររបទន និងែវកិាបុនររបទនរបុងរយៈនពលពីនែៃទី១១ ដល់
នែៃទី២៥ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥ រជជនទយយររបុនររបទនរត្ូវរតូ្រះរបមូលសរខណីប័រត្ និងលិខិត្យុត្ថិការ
ចាំណាយនដើមផីនបាះផាយអា ត្ថិនិយ័ត្រមម ឆលងទិោឌ ការពីមង្ក្នថីរត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ដវត្ទុ រចួបញ្ជូ ន
មររត្នាមររាជប រ់រណាថ លោ៉ងយូរបាំផុត្រតឹ្មនែៃទី៣១ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៦...”។ អាជាញ ធ្រ 
សវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ នាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុបានយរែវកិាចាំណាយរមមវធីិ្របុងឆ្ប ាំ
២០១៥មួយចាំនួន នៅនធ្វើការទូទត់្ចាំណាយឧបត្ទមភរបារ់អាហារបូររ ៍ជូនសិសស និសសិត្នៅ
សិរាស្ស្គវរជាវនៅនរៅរបនទសរបុងឆ្ប ាំ២០១៤ និងវទិយស្គទ នជាតិ្អប់រ ាំបានយរែវកិាចាំណាយ
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រមមវធីិ្របុងឆ្ប ាំ២០១៥មួយចាំនួន នៅនធ្វើការទូទត់្នែលឧបត្ទមភអាហារបូររ ៍របស់ររនិុសសិត្របុង
ឆ្ប ាំសិរា២០១៣ និងឆ្ប ាំសិរា២០១៤។ 

ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារួរនធ្វើការចាំណាយឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវនៅាមឆ្ប ាំែវកិា 
នដើមផីរុាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការនរៀបចាំនសចរថីរពាងចាប់ទូទត់្ែវកិារបចាាំឆ្ប ាំ។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាសូមឯរភាពាមការនលើរ
នឡើងរបស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ បុ៉ផ្នថបនាមធ ប់ពីររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានអនុញ្ហដ ត្
ជានរលការ ៍ាមលិខិត្នលខ២៨៧ សហវ.ហរ ចុះនែៃទី១៩ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៥ សថីពី
ការបផ្នទមវសិ្គលភាពមួយចាំនួន នដើមផអីនុវត្ថការចាំណាយរបារ់នបសររមមរបុង និងនរៅ
របនទសនៅររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា នទើបនាមយរោឌ នហិរញ្ដវត្ទុបាននរៀបចាំនបាះផាយ
អា ត្ថិទូទត់្របារ់នបសររមមនរៅរបនទសជូនដល់សិសសនិសសតិ្ផ្ដលបានបាំនពញនបសរ 
រមមកាលពីឆ្ប ាំ២០១៤រនលងមរ របុងនរលបាំ ងបនញ្ច ៀសវវិាទរវាងសិសសនិសសិត្ជាមួយ
ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា។ ាមស្គម រតី្ននអនុររឹត្យនលខ១៧៤ អនររ.បរ ចុះនែៃទី០៥ 
ផ្ខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៤ សថីពីអាហារបូររ ៍ឧបត្ទមភជីវភាពអននថវាសិរសរម្គប់សិសសនិសសតិ្ 
សិរាាមររឹះស្គទ នស្គធ្លរ ៈ រត្ង់ម្គរា១១ បានផ្ចងាជ ចាំនពាះមង្ក្នថីរាជការរត្ូវប ថុ ះ
បណាថ លចាប់ពី១២ផ្ខនឡើងនៅ មិនផថល់របារ់ឧបត្ទមភជូននទ ជានហតុ្នធ្វើឲ្យមង្ក្នថីរាជការផ្ដល
រាំពុងប ថុ ះបណាថ លម្គនរយៈនពល១ឆ្ប ាំ រឺររូររមិត្ឧត្ថម (បរញិ្ហដ +១) នៅវទិយស្គទ នជាតិ្អប់រ ាំ
ម្គនរបតិ្ឃាត្ោ៉ងខាល ាំងជាមួយររសួង ពីនរពាះធ្លល ប់ទទួលបានរបារ់ឧបត្ទមភ នហតុ្ននះនហើយ
នទើបររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានជួយនោះស្ស្គយបញ្ហា របឈមាមលិខិត្នលខ
២៩៩០ សហវ.ហរ ចុះនែៃទី០៤ ផ្ខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៥ ជូនដល់ររឧូត្ថម (បរញិ្ហដ +១)។  

   ៣.១.១៧.ការចាំណាយនរកាយរិចចរបតិ្បត្ថិការជារ់ផ្សថង 
 នដើមផីពរងឹងយនថការរបុងការអនុវត្ថចាំណាយ រ៏ដូចជាែវកិារជជនទយយបុនររបទន

រមមវធីិ្ឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញនូវរបកាសនលខ
១៩៣៧ សហវ.របរ ចុះនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៤ សថីពីនីតិ្វធីិ្ចាំណាយាមរជជនទយយបុនរ
របទនសរម្គប់រដឌបាលាជប រ់ជាតិ្ រត្ង់របការ១១ ផ្ចងាជ “របុងររ ីផ្ដលអាណាប័រពិនិត្យ
ន ើញាជ លិខិត្យុត្ថិការចាំណាយមួយចាំនួនពុាំម្គនលរខណ ៈរតឹ្មរត្ូវនទ អាណាប័ររត្ូវ
បញ្ជូ នលិខិត្យុត្ថិការចាំណាយននាមះនៅរជជនទយយររបុនររបទនវញិ នដើមផីផ្រត្រមូវ”។ អាជាញ ធ្
រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ការោិល័យរដឌបាល បុរាលិរ  និងប ថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈនន
មនធីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡានខត្ថរត្នៈរីរ ី បានយរែវកិាចាំណាយរជជនទយយបុនររបទនមួយ
ចាំនួននៅនធ្វើការចាំណាយសរម្គប់ទិញសម្គភ រ និងអាហារសរមន់សរម្គប់ដាំន ើ រការសនបិ 
បាត្នរកាយរិចចរបតិ្បត្ថិការជារ់ផ្សថង(នរកាយនែៃសនបិបាត្)។ 

ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារួរនធ្វើការចាំណាយែវកិាឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវ និងស្សបនៅ
នឹងរមមវធីិ្ជារ់ផ្សថង។ 
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ផ្ផអរនលើររ ីននះ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានឯរភាពាមការនលើរនឡើង
របស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ ផ្ត្មនធីរអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡានខត្ថរត្នៈរីរបីានចាំណាយសរម្គប់
ការទិញសម្គភ រ និងអាហារសរមន់របុងរិចចដាំន ើ រការនរៀបចាំសនបិបាត្នរកាយរិចចរបតិ្បត្ថិការ
ជារ់ផ្សថង (នរកាយនែៃសនបិបាត្)។  ដូចននះ ររសួងនឹងពរងឹងការអនុវត្ថែវកិាឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវ
ជារ់ោរ់ រពមទាំងស្សបជាមួយរមមវធីិ្សរមមភាពជារ់ផ្សថង និងនីតិ្វធីិ្ហិរញ្ដវត្ទុជាធ្រម្គន។ 

 ៣.១.១៨.ត្នមលទាំនិញរបុងរិចចសនយមិនស្សបាមត្នមលទីផារ 
 នដើមផីពរងឹងនលើត្នមលសម្គភ របរកិាខណ រផ្ដលអនុវត្ថនៅាមនីតិ្វធីិ្លទនរមម ររសួង

នសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុរួរនធ្វើការនចញនូវារាងត្នមលឱ្យម្គនលរខណ ៈសថង់ោរមួយសរម្គប់ោរ់
ឱ្យររសួងស្គទ ប័នយរនៅអនុវត្ថនលើត្នមលសម្គភ របរកិាខណ រផ្ដលរត្ូវអនុវត្ថសរម្គប់រិចចលទនរមម 
និងនដើមផីនជៀសវាងត្នមលរបុងរិចចសនយលទនរមមម្គនត្នមលខពស់ជាងទីផារ។ ជារ់ផ្សថង អាជាញ ធ្រ
សវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ អងាភាពលទនរមមរបស់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា បានអនុ
វត្ថរិចចសនយផាត់្ផាង់សម្គភ របរកិាខណ របនចចរនទសររប់របនភទនៅដល់អងាភាពែវកិាមួយចាំនួន។ 
បុ៉ផ្នថត្នមលទាំនិញមួយចាំនួននៅរបុងរិចចសនយនលើការផាត់្ផាង់សម្គភ របរកិាខណ របនចចរនទសររប់
របនភទ ផ្ដលអងាភាពលទនរមមរបស់ររសួង អប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាបានអនុវត្ថននាមះម្គនត្នមល
ខពស់ជាងត្នមលទីផារ។                                                                                                                                       

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុរួរនធ្វើការនចញនូវារាងត្នមលទាំនិញសម្គភ របរកិាខណ រ
សរម្គប់ោរ់ឱ្យររសួងស្គទ ប័នអនុវត្ថ នដើមផនីជៀសវាងត្នមលទាំនិញផ្ដលម្គនរបុងរិចចសនយនៅផ្ត្
ខពស់ជាងត្នមលទីផារ។ ទនធឹមរប ននះផ្ដរ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡារួរអនុវត្ថត្នមលទាំនិញរបុង
រិចចសនយលទនរមមឱ្យស្សបាមត្នមលទីផារ។ 

ផ្ផអរនលើររ ីននះ ររសួងបានឯរភាពាមការនលើរនឡើងរបស់អាជាញ ធ្រសវន
រមមជាតិ្ បុ៉ផ្នថររសួងបានបញ្ហជ រ់ាជ ររ ីទាំនិញចាំនួន០៧មុខរបុងចាំនណាម១៣៩មុខ ផ្ដល
បានចុះរិចចសនយជាមួយររុមហុ៊ន ភី សីុ នអស សីុ ខនស្រស្គថ រ់សិន នហើយម្គនត្នមលមិនសម
ស្សបនធ្ៀបនឹងត្នមលទីផារ អងាភាពលទនរមមសូមបញ្ហជ រ់ដូចខាងនរកាម ៖  

 ១-នដើមផអីាចឱ្យត្នមលម្គនលរខណ ៈសមស្សបាមត្នមលលរ់ជារ់ផ្សឋងាមទីផារ
លុះរាផ្ត្អងាភាពែវកិានីមួយៗនរបើរបាស់នីតិ្វធីិ្ហិរញ្ដវត្ទុាមរយៈបុនររបទន នដើមផយីរ
ស្គច់របារ់កាន់នៅទិញ និងទូទត់្ផ្កធ ល់នៅនលើទីផាររត្ង់ផ្ត្មឋង  នោយពុាំម្គនរិចចសនយ និង 
មិនបាច់អនុវត្ថនីតិ្វធីិ្លទនរមមនឡើយ។ នបើអនុវត្ថាមររ ីននះរឺមិនសមស្សបាមនីតិ្វធីិ្
ហិរញ្ដវត្ទុ។ 

 ២-ការអនុវត្ថនីតិ្វធីិ្រិចចលទនរមម ររមុហុ៊នផ្ដលទទួលបានរិចចសនយម្គនកាត្ពវរិចច
ខុសពីររមុហុ៊នផ្ដលលរ់ជារ់ផ្សឋងនៅនលើទីផារដូចខាងនរកាម៖ 

 ររមុហុ៊នផ្ដលទទួលបានរិចចសនយលទនរមម រឺរត្ូវម្គនកាត្ពវរិចចដូចជា ទី១.
បង់ពននអាររនលើត្នមលបផ្នទមចាំនួន១០% ននត្នមលរិចចសនយសរបុ ទី២.បង់ពននអាររនលើរបារ់



25 

 

ចាំន ញចាំនួន១%ននត្នមលរិចចសនយសរបុ ទី៣.បង់ពននអារររបាជប់រា០.១% ននរិចចសនយ
សរបុ និងទី៤.បង់របារ់ររ់ធ្លនាមការអនុវត្ថរិចចសនយចាំនួន១០%នៅរត្នាមររជាតិ្  

 ររមុហុ៊នម្គនការចាំណាយនលើអរាការរបារ់របុងការទូទត់្រិចចសនយយូរ និង
យឺត្ោ៉វ 

 ររមុហុ៊នរត្ូវនធ្វើការបូរបផ្នទមនែលដឹរជញ្ជូ នាមលរខណខ ឍ ននរិចចសនយលទនរមម
នីមួយៗ 

 ររុមហុ៊នរត្ូវទទួលខុសរត្វូនរកាយរបរល់ទទួល របុងការចាំណាយនលើការជួស
ជុល និងផ្ែទាំរហូត្ផុត្សុពលភាពននរិចចសនយ។   

   ៣.១.១៩. ការបផ្ងវរពីវធីិ្ស្គស្រសថនដញនែលស្គធ្លរ ៈមរអនុវត្ថវធីិ្ស្គស្រសថចរចានែល និងអងាភាព 
 ទទួលការពុាំទន់ម្គនការវាយត្នមលពីចាំណាត់្ាជប រ់ និងលរខណ ៈសមផត្ថិពីររសួង

នសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ   
នដើមផីពរងឹងការអនុវត្ថរិចចលទនរមមឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាព និងម្គនត្ម្គល ភាព 

ចាប់សថីពីលទនរមមស្គធ្លរ ៈផ្ដលរបកាសឱ្យនរបើនោយរពះរាជររមនលខនស/ររម/០១១
២/០០៤ ចុះនែៃទី១៤ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១២ រត្ង់ម្គរា២៧ បានផ្ចងាជ អបរនដញនែលរត្វូចុះ
បញ្ជ ីចាំណាត់្ាជប រ់របនភទ និងចាំណាត់្ាជប រ់អបរនដញនែលនៅររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ 
នដើមផីម្គនសិទនិចូលរមួរបុងរិចចលទនរមមស្គធ្លរ ៈ។ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុរត្ូវនធ្វើ
របនភទ និងចាំណាត់្ាជប រ់អបរនដញនែលាមសមត្ទភាពរបស់អបរនដញនែល នដើមផីធ្លនាមការអនុវត្ថ
រិចចសនយ និងរបកាសនលខ៣៨១ សហវ.របរ ចុះនែៃទី១៥ ផ្ខមិែុនាម ឆ្ប ាំ២០១០ របស់
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ សថីពីការោរ់ឱ្យនរបើនសៀវនៅលទនរមម ការអនុវត្ថវធិ្លន និងបទ
បផញ្ដត្ថិលទនរមមស្គធ្លរ ៈ រត្ង់ជាំពូរ៣.៤.១ បានផ្ចងាជ ការចុះរិចចសនយផ្កធ ល់រត្ូវបាន
នរបើរបាស់របុងររ ីពិនសសដូចខាងនរកាមៈ 

 ឧបររ ៍ និងលរខណខ ឍ បនចចរនទសផ្ដលរត្ូវនរបើម្គនរបភពផ្ត្មួយរត់្ 
 ររ ីចាាំបាច់សរម្គប់នឆលើយត្បនៅនពលម្គននររះមហនថរាយធ្មមជាតិ្នរើត្

នឡើង និងត្រមូវការចាាំបាច់បនាមធ ន់រយៈនពលខលីមិនអាចរងចាាំឱ្យនរបើវធីិ្ស្គស្រសថនផសងនទៀត្បាន 
 សរម្គប់នរលបាំ ងសិរាស្ស្គវរជាវដរពិនស្គធ្ន៍អភិវឌណន៍មរពីខវះអបរចូល

រមួនដញនែល ឬពុាំម្គនការនឆលើយត្បរបុងការនដញនែល”។ 
អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ នាមយរោឌ នសម្គភ រ និងបរកិាខណ រននររសួង

វបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈបានអនុវត្ថលទនរមមសាំ ង់ម្គនចាំនួន០៩រនរម្គងម្គនទឹររបារ់ចាំនួន 
២ ៩៧៨ ៨១៩ ៥០០នរៀល ផ្ដលរត្ូវអនុវត្ថវធីិ្ស្គស្រសថនដញនែលជាស្គធ្លរ ៈម្គនចាំនួន០៧
រនរម្គង និងពិនររះនែលម្គនចាំនួន០២រនរម្គង។ បុ៉ផ្នថជារ់ផ្សថង នាមយរោឌ នសម្គភ រ និងបរកិាខណ រ
របស់ររសួងបានអនុវត្ថវធីិ្ស្គស្រសថលទនរមមនដញនែលជាស្គធ្លរ ៈមរនធ្វើការអនុវត្ថវធីិ្ស្គស្រសថ
ចរចានែលផ្កធ ល់ជាមួយនាមយរោឌ នរាំពារ និងអភិររសសាំ ង់បុរា ផ្ដលជាអងាភាពមួយសទិត្
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នរកាមការររប់ររងរបស់ររសួង។ ទនធឹមនឹងននាមះ ររសួងរ៏ពុាំទន់ម្គនការរាំ ត់្ចាំណាត់្
ាជប រ់ និងវាយត្នមលពីររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុពីលរខណ ៈសមផត្ថិ និងតួ្នាមទីភាររិចចរបស់
នាមយរោឌ នរាំពារ និងអភិររសសាំ ង់បុរា របុងការទទួលបានរិចចសនយនលើការជួសជុល
រាល់សាំ ង់សិលផៈបុរា ។ 

ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរួរអនុវត្ថរិចចលទនរមមឱ្យស្សបាមវធីិ្ស្គស្រសថលទន
រមមស្គធ្លរ ៈ និងនសបើសុាំនរលការ ៍នៅររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុនដើមផរីាំ ត់្ពី
លរខណ ៈសមផត្ថិ ចាំណាត់្ាជប រ់ និងតួ្នាមទីភាររិចចរបស់នាមយរោឌ នរាំពារ និងអភិររសសាំ ង់
បុរា នលើការជួសជុល និងផ្ែទាំរាល់សាំ ង់បុរា ទាំងអស់ឱ្យបានចាស់ និងរតឹ្មរត្វូ
ាមនីតិ្វធីិ្លទនរមមស្គធ្លរ ៈ។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងរបស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ននះ ររសួងវបផធ្ម៌ និង
វចិិរត្សិលផៈបាននធ្វើការបញ្ហជ រ់ាជៈ 

រ.លទនរមមសាំ ង់រឺ សាំនៅនៅនលើរបាស្គទ ស្គព នបុរា  និងវត្ទុបុរា ជានដើម។ 
ដូនចបះនហើយពុាំម្គនររុមហុ៊ន ឬបុរាលណាមួយហ៊ានចូលនដញនែល និងមរពិនររះនែលផ្ដរ នទើប
នាមយរោឌ នសម្គភ រ និងបរកិាខណ រននររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ បានអនុវត្ថវធីិ្ស្គស្រសថចរចា
នែលផ្កធ ល់ជាមួយនាមយរោឌ នរាំពារ និងអភិររសសាំ ង់បុរា រហូត្ដល់បចចុបផនប។ មូលនហតុ្
ដូចខាងនរកាម៖ 

 ការអភិររស ឬជួសជុលរបាស្គទរត្ូវម្គនជាំនាមញ ដូចជាស្គទ បត្យររ វសិវររ 
បុរា វទូិ និងសូនរបូជានដើម នហើយជាអបរផ្ដលម្គនពិនស្គធ្ន៍នធ្វើការជាមួយនឹងការងារននះ
ជាយូរឆ្ប ាំ ពីនរពាះនដើមផជួីសជុលរបាស្គទបានរត្វូផ្ត្ម្គនអបរជាំនាមញស្គា ល់ែមរបាស្គទមួយដុាំៗ 
នចះររផាុាំែម និងនចះនរៀបែមចាស់របស់របាស្គទឱ្យម្គនរបូរាងដូចនដើម។ ជាពិនសសនទៀត្ អបរ
បនចចរនទសទាំងននាមះរត្ូវនចះចាប់ជួសជុលនបតិ្រភ ឍ អនថរជាតិ្មួយចាំនួន ដូចជា Chart 
pour Angkor, Nara on authenticity និងយល់ដឹងខលះពី Chart d’athen, Chart de Venise ជា
នដើម។ 

 ជាមួយរប ននាមះ អបរជួសជុលរត្ូវនចះសិរា និងយល់ចាស់ពីរបវត្ថិស្គស្រសថ
របស់សាំ ង់នៅនពលរបទះន ើញែម ឬសម្គភ ររបាស្គទ ដឹងពីកាលបរនិចេទ និងអាចដឹងាជ
នត្ើផ្ផបរណាននសាំ ង់ស្គងសង់មុន ឬស្គងសង់នរកាយ មិនរតឹ្មផ្ត្បុ៉នណាត ះអបរជួសជុល
រត្ូវនចះនមើលវភិារពីស្សទប់ដីរបស់ររឹះ និងនចះដឹង និងស្គា ល់ពីវត្ទុសិលផៈផ្ដលររន ើញ
នៅរបុងនពលអនុវត្ថការងារនទៀត្ផង។ អវីផ្ដលសាំខាន់នៅរបុងការជួសជុលសាំ ង់នបតិ្រ 
ភ ឍ រឺការសិរាស្ស្គវរជាវពីរបវត្ថិស្គស្រសថ លរខណ ៈបនចចរនទស លាំនាមាំនដើមននសាំ ង់នរពាះ
ការជួសជុលរឺជាការបាំផ្កល ញរបវត្ថិស្គស្រសថននសាំ ង់ ដូនចបះនទើបទមទរឱ្យម្គនការសិរា
ស្ស្គវរជាវ នដើមផរីត់្រាទុរជាឯរស្គរសរម្គប់មនុសសជាំនាមន់នរកាយ។  

 នោងាមអនុររឹត្យនលខ៨៩ អន.បរ សថីពីការអនុវត្ថរិចចការពារនបតិ្រភ ឍ
វបផធ្ម៌ ចុះនែៃទី១៧ ផ្ខរញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០០២ ជាំពូរ៤ ពីម្គរា២៥ និោយពីការនធ្វើរាំណាយ
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បុរា វទិយ ការពរងឹងររឹះ ការវភិារផ្បបវទិយស្គស្រសថ រឺរត្ូវនធ្វើនោយមង្ក្នថីជាំនាមញផ្ដលម្គន
បទពិនស្គធ្ន៍ និងម្គនការឯរភាពពីររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ។ របុងររ ីននះ នាមយរ
ោឌ នរាំពារ និងអភិររសសាំ ង់បុរា ម្គនធ្នធ្លនមនុសសររប់ររន់សរម្គប់បាំនពញការងារ
ននះ(បុរា វទិយចាំនួន១០របូ ស្គទ បត្យររចាំនួន១០របូ និងវសិវររចាំនួន១០របូ)។ 

ខ.លរខណ ៈសមផត្ថិនននាមយរោឌ នរាំពារ និងអភិររសសាំ ង់បុរា ៖ បុរាលិរ
ភារនរចើនជាអតី្ត្មង្ក្នថីនាមយរោឌ ននបតិ្រភ ឍ  ផ្ដលម្គនស្គប រ់ការធ្ាំនៅអភិររសោឌ នអងារ
នខត្ថនសៀមរាប។ មង្ក្នថីទាំងននាមះម្គនភារៈរិចចររប់ររងរបាស្គទ និងវត្ទុបុរា ទូទាំងរបនទស 
រមួទាំងរបាស្គទរបុងត្ាំបន់អងារ។ នៅនពលអងាការនផសងៗមរជួសជុល និងអភិររសនៅរបុង
ត្ាំបន់អងារចាប់ាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៨០ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៩៦ នហើយអងាការមួយចាំនួនបានបនថនធ្វើការរហូត្
មរដល់សពវនែៃននះ។ ដាំបូងអងាការទាំងននាមះបានសហការជាមួយររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្
សិលផៈ ជាពិនសសនាមយរោឌ ននបតិ្រភ ឍ  (អភិររសអងារ) ផ្ត្មថង។ នៅនពលននាមះនហើយ
ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈបានបញ្ជូ នមង្ក្នថីអតី្ត្និសសតិ្បុរា វទិយ ស្គទ បត្យរមម ឱ្យនៅ
ចូលរមួនធ្វើការជាមួយបណាថ អងាការទាំងអស់ននាមះដូចម្គននរៀបរាប់ខាងនរកាមៈ 

 ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩២ មង្ក្នថីនាមយរោឌ នចាំនួន០២នាមរ់ បានចូលរមួនធ្វើការជាមួយអងា
ការមូលនិធិ្នបតិ្រភ ឍ ពិភពនោរ(WMF) របនទសអានមររិរបុងការជួសជុលរបាស្គទរពះខ័ន 

 ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩២ នាមយរោឌ នបានបញ្ជូ នមង្ក្នថីចាំនួន០១នាមរ់នៅចូលរមួនធ្វើការ
ជាមួយអងាការសូហវីោ៉(SOPHIA) របនទសជបុ៉នរបុងការជួសជុលរបាស្គទបនាមធ យរថី 

 ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩៤ មង្ក្នថីនាមយរោឌ នចាំនួន០៥នាមរ់បានចូលរមួនធ្វើការជាមួយអងាការ 
JSA ននរបនទសជបុ៉នរបុងការជួសជុលរបាស្គទសួររព័រត្ បណាត ល័យខាងនជើងរបាស្គទអងារ
វត្ថ និងជួសជុលរបាស្គទបាយ័ន 

 ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩៥ មង្ក្នថីនាមយរោឌ នចាំនួន០១នាមរ់បានចូលរមួនធ្វើការជាមួយអាលលឺ
ម៉ង់ ជួសជុលអបសរអងារវត្ថ(GACP)របនទសអាលលឺម៉ង់ 

 ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩៥ មង្ក្នថីនាមយរោឌ នចាំនួន០៣នាមរ់បានចូលរមួនធ្វើការជាមួយអងា
ការ(I.Ge.S) របនទសអីុាលី របុងការជួសជុលរសិននុអងារវត្ថ និងរបាស្គទផ្របរបូ 

 ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩៥ មង្ក្នថីនាមយរោឌ នចាំនួន០៣នាមរ់បានចូលរួមនធ្វើការជាមួយ
ស្គោបារាាំងចុងបូព៌ា(EFEO) របនទសបារាាំង របុងការជួសជុលទីោននសថចរមលង់ 

 ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០០០ មង្ក្នថីនាមយរោឌ នចាំនួន០១នាមរ់បានចូលរមួនធ្វើការជាមួយអងាការ 
CSI ននរបនទសចិន របុងការជួសជុលរបាស្គទនៅស្គយនទវា។ សរបុមង្ក្នថីនាមយរោឌ នទាំង
អស់ផ្ដលបានចូលរមួនធ្វើការជាមួយអងាការអនថរជាតិ្ម្គនចាំនួន២០នាមរ់។ 
៣.១.២០. ការនបើរឯរស្គរនដញនែលពុាំទន់បានរតឹ្មរត្វូ 

របុងនរលបាំ ងអនុវត្ថនីតិ្វធីិ្លទនរមមស្គធ្លរ ៈឱ្យស្សបនៅនរលការ ៍ និង
នីតិ្វធីិ្លទនរមមស្គធ្លរ ៈ រាជរោឌ ភិបាលបាននចញនូវអនុររឹត្យនលខ១០៥ អនររ.បរ ចុះ
នែៃទី១៨ ផ្ខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០០៦ សឋីពីលទនរមមស្គធ្លរ ៈ រត្ង់ម្គរា៣៤ បានផ្ចងាជ “ររប់
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សាំន ើ នដញនែល និងសាំន ើ នរជើសនរ ើសទីរបឹរាទាំងអស់ (ទាំងបនចចរនទស និងហិរញ្ដវត្ទុ) រត្ូវ
ផ្ត្នរៀបចាំនបើរជាស្គធ្លរ ៈ នហើយរាំ ត់្នហតុ្រត្ូវផថល់ឲ្យររមុហុ៊ន និងបុរាលផ្ដលបាន
ចូលរមួទាំងអស់។ រាំ ត់្នហតុ្រត្វូបិទរបកាសនលើបញ្ជ រព័ត៌្ម្គននៅស្គទ ប័នអនុវត្ថលទនរមម 
ផ្ដលស្គធ្លរ ៈជនទូនៅអាចនមើលន ើញ…។ រាំ ត់្នហតុ្ែត្ចមលងរ៏អាចផថល់ឲ្យស្គធ្លរ ៈ
ជនណាផ្ដលបានោរ់ពារយនសបើសុាំ ” ។ 

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ  របុងចាំនណាមរិចចសនយលទនរមម២៥រនរម្គង 
ផ្ដលម្គនទឹររបារ់សរបុ ៦ ៦៤២ ៥០០ ០០០នរៀល ម្គនរិចចសនយចាំនួន០៤ រឺរិចចសនយ
ជួសជុលផ្រលមអអររស្គរមនធីរនខត្ថនពាធ្ិ៍ស្គត់្ ជួសជុលផ្រលមអអររទីសថីររសួងវបផធ្ម៌ និង
វចិិរត្សិលផៈ ជួសជុលម៉្គសីុនរត្ជារ់ និងត្បណាថ ញនផសងៗ ទូទត់្នែលសងាា រមឹនរបើរបាស់ឆ្ប ាំ
២០១៥  និងទូទត់្នែលផាត់្ផាង់សម្គភ រឧបររ ៍បុរា   ផ្ដលម្គនទឹររបារ់សរបុចាំនួន ១ ៥៩២ 
៣៤២ ៥០០នរៀល នោយបាននធ្វើការនរៀបចាំនបើរឯរស្គរនដញនែលរនរម្គងលទនរមមទាំងបួន
ខាងនលើចាំនពលនវោ(នម៉្គង និងនែៃ ផ្ខ ឆ្ប ាំ) ផ្ត្មួយ។ 

ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរួរនធ្វើការនបើរឯរស្គរនដញនែលនូវរាល់រនរម្គង
លទនរមមឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ ត្ម្គល ភាព និងស្សបាមនរលការ ៍លទនរមម    ស្គធ្លរ ៈ។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងបាននធ្វើការបញ្ហជ រ់ាជ ចាំនពាះរនរម្គងចាំនួន០៤ 
ម្គនដូចជាការជួសជុលម៉្គសីុនរត្ជារ់ និងត្បណាថ ញនផសងៗ សងាា រមឹនរបើរបាស់ឆ្ប ាំ២០១៥ 
និងផាត់្ផាង់សម្គភ រឧបររ ៍បុរា  ផ្ដលរនរម្គងទាំងបួនននះនបើរឯរស្គរចាំនពលនវោ (នម៉្គង 
នែៃ ផ្ខ ឆ្ប ាំ) ផ្ត្មួយននាមះ រឺមូលនហតុ្នោយស្គររាំហុសបនចចរនទសននអបរនធ្វើរាំ ត់្នហតុ្ 
ផ្ដលនធ្វើការចមលង(Copy) រនរម្គងនីមួយៗនៅនលើម៉្គសីុនរុាំពយូទ័រ នោយពុាំបាននធ្វើការផ្រនពល
នវោននការនបើររនរម្គងនីមួយៗ នដើមផោីរ់ជូនត្ាំណាងររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ រ ៈ
រមមការលទនរមម (PC) និងត្ាំណាងររុមហុ៊នផ្ដលចូលរមួនដញនែលចុះហត្ទនលខាភាល មៗនៅនពល
ផ្ដលនបើរឯរស្គររចួ។ សូមបញ្ហជ រ់ជូនបផ្នទមនទៀត្ាជ ការនបើរឯរស្គររនរម្គងទាំងបួននននែៃ
ផ្ខឆ្ប ាំផ្ត្មួយននាមះរឺអងាភាពខញុាំបាននធ្វើការរាំ ត់្នម៉្គងផ្ដលរត្ូវនបើរឯរស្គរ ដូចខាងនរកាមៈ 

 ផាត់្ផាង់សងាា រមឹនរបើរបាស់ឆ្ប ាំ២០១៥ (នវោនម៉្គង៩.០០នាមទី) 
 ជួសជុលម៉្គសីុនរត្ជារ់ និងត្បណាថ ញនផសងៗ (នវោនម៉្គង៩.៣០នាមទី) 
 ជួសជុលផ្រលមអអររទីសថីការររសួង (នវោនម៉្គង១០.០០នាមទី) 
 ជួសជុលផ្រលមអអររស្គរមនធីរនខត្ថនពាធ្ិ៍ស្គត់្ (នវោនម៉្គង១០.៣០នាមទី) 

៣.១.២១. ការទូទត់្ចាំណាយរបារ់បាំណាច់នម៉្គងបផ្នទមពុាំទន់បានរតឹ្មរត្វូ 
នដើមផីពរងឹងយនថការនលើការទូទត់្ចាំណាយនលើរបារ់នម៉្គងបផ្នទមជូនស្គស្រស្គថ ចារយ

ាមបណាថ ររឹះស្គទ នស្គធ្លរ ៈរបស់រដឌ រាជរោឌ ភិបាលបាននចញនូវអនុររឹត្យនលខ៣៨ 
អនររ.បរ ចុះនែៃទី០៦ ផ្ខរញ្ហដ  ឆ្ប ាំ១៩៩៦ សថីពីររមិត្របបនម៉្គងរាំ ត់្នម៉្គងបផ្នទម និង
របារ់នម៉្គងបផ្នទមសរម្គប់ការបនរងៀនរបុងររឹះស្គទ នសិរាស្គធ្លរ ៈ រត្ង់ម្គរា៤ ចាំ ុចខ 
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នរត្ទី១ បានផ្ចងាជ “ចាំនពាះមង្ក្នថីរាជការផ្ដលបានចាត់្ាាំងជាផលូវការឱ្យនៅបនរងៀនជាររូ
នៅស្គោមធ្យមសិរាឯរនទស ស្គោប ថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ ររឹះស្គទ នឧត្ថមសិរា និង
ររឹះស្គទ នសិរានផសងៗរបស់រដឌរត្ូវអនុវត្ថរបបនម៉្គងបផ្នទមនោយរិត្ជាទឹររបារ់នម៉្គងបផ្នទម
នៅាមសញ្ហដ បរត្ ឬររបខ ឍ របស់ស្គមីជន” និងរបកាសនលខ១៨៩ សហវ.របរ ចុះនែៃទី
២២ ផ្ខរុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៣ សថីពីការោរ់ឱ្យអនុវត្ថចាំណាត់្ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិារបស់រដឌ
សរម្គប់រដឌបាលាជប រ់ជាតិ្ និងរដឌបាលាជប រ់នរកាមជាតិ្ននឧបសម័ពននទី២ននរ នី និងអនុ
រ នីចាំណាយ៦៤០២៣ បានផ្ចងពីការចាំណាយ និងរត់្រាចាំណាយនលើរបារ់នម៉្គងបផ្នទម
ជូនមង្ក្នថីររបខ ឍ អចិនង្ក្នថយ៍ ផ្ដលបាននធ្វើការងារនលើសនម៉្គង និងចាំណាយជារបារ់ឧបត្ទមភ
ជូនមង្ក្នថីផ្ដលជាររូបនងាា ល”។  

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ស្គរលវទិយល័យភូមិនធវចិិរត្សិលផៈបាន
យរែវកិារដឌចាំនួន១១៥ ៦៥៩ ០០០ នរៀល នៅនធ្វើការទូទត់្ចាំណាយនលើរបារ់ឧបត្ទមភនម៉្គង
បផ្នទមជូនស្គស្រស្គថ ចារយផ្ដលមិនម្គនររបខ ឍ របស់ស្គរលវទិយល័យ និងររបខ ឍ រដឌ។ 

ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរួរនធ្វើការផ្ នាមាំដល់ស្គរលវទិយល័យភូមិនធ
វចិិរត្សិលផៈឱ្យនធ្វើការចាំណាយែវកិារដឌនលើការឧបត្ទមភរបារ់នម៉្គងបផ្នទមជូនស្គស្រស្គថ ចារយឱ្យ
បានរតឹ្មរត្ូវស្សបនៅាមអនុររឹត្យ និងរបកាសខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បនឹងររ ីននះ ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈបានឯរភាពាមការ
នលើរនឡើងរបស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្។  
៣.១.២២. រងវះខាត្របុងការរាំ ត់្ការនរៀបចាំរចនាមសមព័នន និងតួ្នាមទីភាររិចចរបស់អងាភាព 

អនុររឹត្យនលខ៥២ អនររ.បរ ចុះនែៃទី២៣ ផ្ខមិែុនាម ឆ្ប ាំ២០០៣ សថីពីការបនងាើត្
ស្គរលវទិយល័យភូមិនធវចិិរត្សិលផៈ ជាររឹះស្គទ នស្គធ្លរ ៈរដឌបាល រត្ង់ម្គរា៨ បាន
ផ្ចងាជ “ររុមរបឹរាភិបាលម្គននបសររមមដឹរនាមាំ ត្រមង់ទិស និងនធ្វើការរត្ួត្ពិនិត្យនលើ
ដាំន ើ រការរបស់ស្គរលវទិយល័យ។ របុងររបខ ឍ នននបសររមមននះ ររុមរបឹរាភិបាលរត្ូវ
រាំ ត់្ការនរៀបចាំរចនាមសមព័នន រពមទាំងការផ្បងផ្ចរភាររិចចជាទូនៅដល់អងាភាពនរកាមឱ្វាទ 
និងនធ្វើការអភិវឌណន៍ាមការចាាំបាច់”។  

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ស្គរលវទិយល័យភូមិនធវចិិរត្សិលផៈពុាំ
ទន់ម្គនការរាំ ត់្ពីការនរៀបចាំរចនាមសមព័នន តួ្នាមទីភាររិចច រពមទាំងការផ្បងផ្ចរភាររិចចជា
ទូនៅដល់អងាភាពនរកាមឱ្វាទឱ្យបានចាស់ោស់ និងរតឹ្មរត្ូវនៅនឡើយ។ 

ររសួងវបផធ្ម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរួរនធ្វើការផ្ នាមាំដល់ស្គរលវទិយល័យភូមិនធ
វចិិរត្សិលផៈ នធ្វើការនរៀបចាំរាំ ត់្ពីរចនាមសមព័នន និងតួ្នាមទីភាររិចច និងការផ្បងផ្ចរភាររិចច
ទទួលខុសរត្ូវរបស់អងាភាពនរកាមឱ្វាទឱ្យចាស់ោស់ នដើមផីជួយជាំរញុដល់ការររប់ររងការ
ងាររបស់ស្គរលវទិយល័យឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាពខពស់។ 
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៣.១.២៣. ការពុាំម្គនារាងត្នមលទិនបន័យត្នមលទីផារសរម្គប់វាយត្នមលនរជើសនរ ើសអបរនដញនែល 
ស្គទ ប័នអនុវត្ថរិចចលទនរមមផ្ត្ងផ្ត្នរៀបចាំារាងទិនបន័យត្នមលទីផារននសម្គសធ្លតុ្ 

លទនរមមសរម្គប់ទុរជាព័ត៌្ម្គនបផ្នទមរបុងការវាយត្នមលនរជើសនរ ើសអបរនដញនែល និងរបរល់
រិចចសនយ។ 

ការនធ្វើសវនរមមបានររន ើញាជ ររសួងបរសិ្គទ ន (អងាភាពលទនរមម) មិនបាន
នរៀបចាំារាងទិនបន័យត្នមលទីផារចាំនពាះទាំនិញផ្ដលរត្ូវទិញននាមះនទ។  

ររសួងបរសិ្គទ នបាននធ្វើការបញ្ហជ រ់ាជ ររ ីននះ ត្នមលសម្គភ រផ្ដលម្គននៅរបុងរិចច 
សនយទាំង១១រនរម្គង អងាភាពលទនរមមននររសួងបរសិ្គទ នមិនបាននរៀបចាំត្នមលនរបៀបនធ្ៀប 
នឡើយ មូលនហតុ្បណាថ លមរពីការចុះររត្នមលទាំនិញនៅាមទីផារខលះម្គនត្នមលនាជរ និងខលះ 
នទៀត្ម្គនត្នមលនែល នោយផ្ឡរការផ្សវងររត្នមលទាំនិញនៅាមទីផារពិបារររត្នមលពិត្របារដ។ 
ររ ីននះបងារឱ្យម្គនការនរបៀបនធ្ៀបត្នមលទីផារពុាំម្គនមូលោឌ នរិត្ចាស់ោស់។ 
៣.១.២៤. ការចុះរិចចសនយជាមួយររមុហុ៊ននធ្វើការផាត់្ផាង់ទាំនិញ ឬនសវា ផ្ដលម្គន 
  សរមមភាពអាជីវរមម (ប៉ាត្ង់)មិនស្សបាមរមមវត្ទុននរិចចសនយ 

លិខិត្ជូនដាំ ឹងនលខ៦១៣៥ សហវ ចុះនែៃទី១៤ ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ២០០៧ របស់
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននធ្វើនសចរថីផ្ នាមាំចាំនពាះអបរនដញនែលរត្ូវម្គនមុខរបរឱ្យ
ស្សបរប នឹងមុខរបរ (ប័ តប៉ាត្ង់) ចូលរមួនដញនែលផាត់្ផាង់ទាំនិញ ឬនសវា។   

បុ៉ផ្នថាមការពិនិត្យឯរស្គរផ្ដលររមុហុ៊នោរ់ពារយចូលរួមនដញនែល  ពិនររះនែល 
និងសធង់ត្នមលនៅរបុងរិចចលទនរមមរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៥ របស់ររសួងបរសិ្គទ ន អាជាញ ធ្រសវនរមម
ជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ររសួងបានចុះរិចចសនយជាមួយររុមហុ៊ននធ្វើការផាត់្ផាង់ទាំនិញ និងនសវា 
នហើយររមុហុ៊នផ្ដលបានចុះរិចចសនយផាត់្ផាង់ទាំងននាមះភារនរចើនម្គនសរមមភាពអាជីវរមម
មិនស្សបនៅនឹងរមមវត្ទុននរិចចសនយននាមះនឡើយ។ នោយស្គរការខរខានមិនអនុវត្ថាម
នសចរថីជូនដាំ ឹងខាងនលើ នាមាំឱ្យការអនុវត្ថរិចចលទនរមមមិនស្សបនៅនឹងសរមមភាពអាជីវរមម។ 

ររសួងបរសិ្គទ ននធ្វើការបញ្ហជ រ់ាជ របុងឆ្ប ាំ២០១៥ អរានាមយរោឌ នពននោរននររសួង
នសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននធ្វើបចចុបផនបភាពររុមហុ៊ននធ្វើអាជីវរមមទាំងអស់របុងរពះរាជាណា
ចរររមពុជា ជានហតុ្នធ្វើឱ្យការនចញប័ តប៉ាត្ង់ឆ្ប ាំ២០១៥ ម្គនការយឺត្ោ៉វ។ ដូចននះ ររមុ
ហុ៊នផ្ដលបានចូលរមួនដញនែល ពិនររះនែល និងសធង់ត្នមលនៅរបុងរិចចលទនរមមរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៥ 
របស់ររសួងបរសិ្គទ នបានយរប័ តប៉ាត្ង់ឆ្ប ាំ ២០១៤ មរចូលរមួ ។ 
៣.១.២៥. នាមយរោឌ នសវនរមមនផធរបុងអនុវត្ថការងារមិនទន់អស់លទនភាព 

អនុររឹត្យនលខ៤០ អនររ.បរ ចុះនែៃទី១៥ ផ្ខររាោ ឆ្ប ាំ២០០៥ របស់រាជរោឌ ភិបាល 
សថីពីការនរៀបចាំ និងការរបរពឹត្ថនៅននសវនរមមនផធរបុងនៅាមបណាថ ស្គទ ប័នររសួង និងសហ
ររសស្គធ្លរ ៈ។ 
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ស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ១២ សរ ន ចុះនែៃទី២៥ ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ២០១១ របស់រាជរោឌ
ភិបាលសថីពីការបនថពរងឹងមុខងារសវនរមមនផធរបុងាមបណាថ ររសួងស្គទ ប័ន និងសហររស 
ស្គធ្លរ ៈ។ 

ាមការពិនិត្យរបាយការ ៍បូរសរបុរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៥ របស់នាមយរោឌ នសវនរមម
នផធរបុងននររសួងបរសិ្គទ ន អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ នាមយរោឌ នសវនរមមនផធ
របុង បានអនុវត្ថការងារសវនរមមបានចាំនួនតិ្ចតួ្ចបាំផុត្នៅនលើការងារជាំនាមញរបស់ខលួន។ 

ររសួងបរសិ្គទ នបានបាំភលឺាជ រាថ ផ្ដលនាមាំឱ្យការអនុវត្ថរិចចការមិនបាននពញនលញ
នូវតួ្នាមទី និងភាររិចចសរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៥ នាមយរោឌ នសវនរមមនផធរបុងននររសួង   
បរសិ្គទ នជួបរបទះនូវបញ្ហា របឈមមួយចាំនួន ដូចជា រងវះខាត្មង្ក្នថី សមត្ទភាពមង្ក្នថីនៅម្គន
ររមិត្ នហើយមង្ក្នថីមួយចាំនួនបានផ្កល ស់ពីអងាភាពនផសងៗចូលមរ។ នោយនហតុ្ាជ របុងឆ្ប ាំ
២០១៥ ររសួងបរសិ្គទ នអនុវត្ថែវកិាមិនផ្មនរមមវធីិ្នៅនឡើយ នហើយរញ្ច ប់រជជនទយយបុនរ
របទនរឺម្គនររមឹត្ជាអតិ្បរម្គរតឹ្ម៣០%ននឥ ទននរជើសនរ ើសាមជាំពូរ នហើយសល់ពី
ននះរឺអនុវត្ថាមនីតិ្វធីិ្ធ្មមា។ សរម្គប់ឆ្ប ាំ២០១៦ នាមយរោឌ នសវនរមមនផធរបុងនទើបបញ្ច ប់វរា
ប ថុ ះបណាថ លជាំនាមញសវនរមមដល់មង្ក្នថីជាំនាមញ មង្ក្នថីពារ់ព័នន រពមទាំងបាននរៀបចាំផ្ផនការ
យុទនស្គស្រសថសវនរមមរយៈនពលបីឆ្ប ាំ(ឆ្ប ាំ២០១៧-២០១៩)។ នាមយរោឌ នសវនរមមនផធរបុងអនុ
វត្ថាមអនុស្គសន៍របស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សរម្គប់ឆ្ប ាំ២០១៧ នោយនធ្វើសវនរមមទាំង
ាជប រ់រណាថ ល។ 
៣.១.២៦. ការបាំផ្បររនរម្គងលទនរមមស្គធ្លរ ៈ 

ស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ០០៧ សហវ.សរ ន ចុះនែៃទី០៣ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៣ របស់
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ សថីពីការអនុវត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ ៈ រត្ង់ចាំ ុចទី៣ ផ្ចងាជ 
“មិនអនុញ្ហដ ត្ឱ្យម្គនការសរមបសរមួលណាមួយនដើមផីបាំផ្បរ ឬអងាន់រនរម្គងធ្លនាមចាំណាយ
ឱ្យនៅជារនរម្គងតូ្ចៗត្រមូវាមររមិត្ទឹររបារ់ផ្ដលបានរបរល់ សនរមចរបុងការអនុវត្ថ
រិចចលទនរមមនឡើយ។ ររ ីម្គនការបាំផ្បរ ឬអងាន់ធ្លនាមចាំណាយនលើមុខសញ្ហដ ផ្ត្មួយ
ននាមះ បុរាល ឬ ស្គទ ប័នសមត្ទរិចចរត្ូវទទួលខុសរត្ូវចាំនពាះមុខចាប់ជាធ្រម្គន”។ 

ាមការពិនិត្យនលើរបាយការ ៍អនុវត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ ៈរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៥  
ររសួងសងាមរិចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផទបានអនុវត្ថរនរម្គងលទនរមមចាំនួន២៦ 
ម្គនទឹររបារ់សរបុ ៨ ៧៦៩ ២៣០ ០០០នរៀល របុងននាមះររសួងបានទិញសម្គភ រឧបនភារ 
បរនិភារចាំនួន០២រនរម្គង ម្គនទឹររបារ់ចាំនួន៩៨៧ ០៦០ ០០០ នរៀលសរម្គប់ឆម្គសទី១ និង
ទិញសម្គភ រឧបនភារបរនិភារចាំនួន០៣រនរម្គងនទៀត្ ផ្ដលម្គនទឹររបារ់ចាំនួន១ ៤៣៩ ៩១៧ 
០០០នរៀលសរម្គប់ឆម្គសទី២។  

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ នៅរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ ររសួងសងាមរិចច អតី្ត្
យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផទបានបាំផ្បររនរម្គងលទនរមមផ្ដលម្គនយាជរបនភទដូចរប ឱ្យនៅ
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ជារនរម្គងតូ្ចៗ នដើមផតី្រមូវាមររមិត្ទឹររបារ់ផ្ដលបានរបរល់សនរមចរបុងការអនុវត្ថរិចច
លទនរមមរបស់ខលួន។ 

ររសួងសងាមរិចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផទរួរនធ្វើការផ្ នាមាំអងាភាពសទិត្
នរកាមឱ្វាទ ឱ្យអនុវត្ថរិចចលទនរមមស្គធ្លរ ៈស្សបាមស្គរាចរផ្ នាមាំរបស់ររសួងនសដឌ
រិចច និងហិរញ្ដវត្ទុខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បចាំនពាះការនលើរនឡើងខាងនលើ ររសួងសងាមរិចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្ 
សមផទបានបញ្ហជ រ់ាជ ាមស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ០០៧ សហវ.សរ ន ចុះនែៃទី០៣ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ
២០០៣របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ និងនោងរបាយការ ៍សវនរមមរបស់អាជាញ ធ្រ 
សវនរមមជាតិ្របុងការយិបរនិចេទ២០១៥ ររសួងសូមឯរភាពនលើនីតិ្វធីិ្លទនរមម រឺមិនអាច
បាំផ្បររនរម្គងបាននទ បុ៉ផ្នថការអនុវត្ថជារ់ផ្សថង នររឿងឧបនភារបរនិភារមិនអាចនធ្វើការនដញ
នែលមួយឆ្ប ាំផ្ត្មថងបាននទ នោយស្គររបស់ទាំងអស់ននាមះម្គនរាំ ត់្កាលបរនិចេទ (ទុរបាន   
រយៈនពលខលី)។ មយ៉ងវញិនទៀត្ ររសួងទិញនៅាមត្រមូវការជារ់ផ្សថងផ្ដលមជឈម ឍ ល
នីមួយៗរត្វូការ នហើយការអនុវត្ថរិចចលទនរមមននះនទៀត្នស្គធ្សុទនផ្ត្ម្គនការឯរភាពពីររសួង
នសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ នទះបីជាោ៉ងណាររសួងសូមឯរភាពាមការនលើរនឡើងរបស់
អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ នហើយររសួងនឹងយរចាំ ុចននះនៅពិភារាជាមួយាជប រ់ដឹរនាមាំររសួង 
និងររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ នដើមផីរុាំឱ្យម្គនបញ្ហា ននះនរើត្ម្គននឡើងនៅឆ្ប ាំនរកាយ
បនាមធ ប់នទៀត្។ 
៣.១.២៧.ការនធ្វើនសៀវនៅការងារ 

ររសួងការងារ និងប ថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ បានរាំ ត់្របុងលិខិត្នលខ១៩៧ 
រ.ប/រប.រ ចុះនែៃទី២០ ផ្ខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៤ និងលិខិត្នលខ១៩៥ រ.ប/រប.រ ចុះនែៃទី២០ ផ្ខ
សីហា ឆ្ប ាំ២០១៤ ាជ ម្គច ស់ ឬនាមយរសហររស ររឹះស្គទ នទាំងឡាយដូចម្គនផ្ចងរបុង
ម្គរា១ននចាប់សថីពីការងារ មិនអាចនរបើរមមររនិនោជិត្ផ្ខមរនោយរម ននសៀវនៅការងារ
នឡើយ នហើយរត្ូវបងាលរខណ ៈងាយស្សួលឲ្យពួរនរម្គនលទនភាពររប់ររន់ នដើមផនីៅនធ្វើ
នសៀវនៅការងារនៅនាមយរោឌ នមុខរបរ និងហត្ទពលរមមននររសួងការងារ និងប ថុ ះបណាថ ល
វជិាជ ជីវៈ ចាំនពាះអបរនៅរាជធ្លនីភបាំនពញ និងនៅមនធីរការងារ និងប ថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈរាជធ្លនី
នខត្ថ និងម្គច ស់ ឬនាមយរសហររស ររឹះស្គទ នទាំងឡាយដូចម្គនផ្ចងរបុងម្គរា១ ននចាប់
សថីពីការងារ ផ្ដលរត្វូការនរបើរបាស់ហត្ទពលរមមបរនទស ឬជនបរនទសផ្ដលចូលមររបរប
មុខរបរណាមួយនៅរបុងរពះរាជាណាចរររមពុជា រត្វូបាំនពញផ្បបបទនសបើសុាំប័ តការងារ និង
នសៀវនៅការងារឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវ។ សរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៥ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្បាន
នធ្វើសវនរមមនៅមនធីរការងារ និងប ថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈន ើញាជ ទូទាំងនខត្ថាផ្រវម្គនររមុ
ហុ៊នកាត់្នដរ ររមុហុ៊ននដរផ្សផរនជើង ររុមហុ៊ននរៅពីកាត់្នដរ កាសីុ ូ សិបផរមម ធ្នាមររ 
និងមីររូហិរញ្ដវត្ទុ សរបុចាំនួន៦៥ របុងននាមះម្គននិនោជិត្ផ្ខមរសរបុចាំនួន២៧ ៨៧៩ នាមរ់ 
(ម្គននសៀវនៅការងារចាំនួន១៣ ២២១ នាមរ់ និងពុាំម្គននសៀវនៅការងារចាំនួន១៤ ៦៥៨ នាមរ់) 



33 

 

និងនិនោជិត្បរនទសសរបុចាំនួន៤៣៨នាមរ់ (ម្គននសៀវនៅការងារចាំនួន៣៥៥ នាមរ់ និងពុាំ
ម្គននសៀវនៅការងារចាំនួន៨៣ នាមរ់)។ 

 នដើមផីររប់ររងចាំ ូលននះឲ្យម្គនរបសិទនភាព  ររសួងការងារ និងប ថុ ះបណាថ ល
វជិាជ ជីវៈរួរផ្ នាមាំមនធីររួរនធ្វើនសៀវនៅការងារជូនរមមររនិនោជិត្ផ្ខមរ និងបរនទសឲ្យស្សប
ាមនរលការ ៍រាំ ត់្។ 

 នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ មនធីរបានបញ្ហជ រ់ាជ សទិតិ្រមមររ និនោជិត្ផ្ខមរ
សរបុចាំនួន២៧ ៨៧៩ នាមរ់ននះ រឺសទិតិ្ចាប់ាាំងពីឆ្ប ាំ២០១១ រហូត្ដល់ឆ្ប ាំ២០១៥ននះ ការពិត្
ជារ់ផ្សថងរមមររចាំនួន២៧ ៥៩៦ នាមរ់ បាននធ្វើនសៀវនៅការងាររចួនហើយ នៅសល់ផ្ត្ចាំនួន
២៨៣ នាមរ់បុ៉នណាត ះ នហើយមនធីររាំពុងជាំរញុបនថនទៀត្។ ចាំនួននិនោជិត្បរនទសចាំនួន៤៣៨នាមរ់ 
រឺម្គននសៀវនៅការងារទាំងអស់  ឯចាំនួន៣៥៥នាមរ់ បាននសបើសុាំរូានរបើរបាស់ជនបរនទស
ាមរយៈមនធីរ នហើយចាំនួន៨៣នាមរ់នទៀត្ នធ្វើនៅនាមយរោឌ នមុខរបរ និងហត្ទពលរមមនន
ររសួងការងារ និងប ថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈផ្កធ ល់ផ្ត្មថង។ 
៣.១.២៨.រងវះខាត្ការរត្តួ្ពិនិត្យចាំ ីអាហារ 

នដើមផីររប់ររងការរត្តួ្ពិនិត្យាមោនសុវត្ទិភាពចាំ ីអាហារឲ្យម្គនរបសិទនភាព 
ររសួងសុខាភិបាលបាននចញរបកាសនលខ ៣០៨ អ.ប.ស/ផ.ព.ស ចុះនែៃទី២៦ ផ្ខសីហា  
ឆ្ប ាំ១៩៩៨ សថីពីការនរៀបចាំ និការរបរពឹត្ថនៅរបស់មនធីរសុខាភិបាលនខត្ថ ររងុ រត្ង់របការ៣ 
បានបញ្ហជ រ់ាជ មនធីរសុខាភិបាលនខត្ថ ររងុ ម្គនមុខងារ និងភាររិចចពិនិត្យាមោនសុវត្ទិភាព
ចាំ ីអាហារ។ ាមការនធ្វើសវនរមមរបស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្នៅមនធីរសុខាភិបាលនខត្ថ
រពះវហិារសរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៥ សនងាត្ន ើញាជ នភាជនីយោឌ ន អាហារោឌ ន និងរផ្នលង
លរ់ចាំ ីអាហារម្គនចាំនួនសរបុ៦១ទីាាំង មនធីរសុខាភិបាលបានរត្តួ្ពិនិត្យផ្ត្៣១ទីាាំង
បុ៉នណាត ះ។ 

នដើមផីធ្លនាមនូវសុវត្ទិភាពចាំ ីអាហារ មនធីរសុខាភិបាលរួររត្ួត្ពិនិត្យឲ្យបានររប់
នភាជនីយោឌ ន អាហារោឌ ន និងរផ្នលងលរ់ចាំ ីអាហារ។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងខាងនលើ មនធីរបានឯរភាព និងជាំរញុការអនុវត្ថការងារ
ននះឲ្យបានលអរបនសើរ។ 

   ៣.១.២៩. ការររប់ររងរទពយសមផត្ថិរដឌ 
នដើមផីររប់ររងដីធ្លីឲ្យបានលអរបនសើរ រាល់អចលនរទពយជាដីធ្លីផ្ដលជារមមសិទនិ

ឯរជន ឬជារមមសិទនិរបស់រដឌត្រមូវឲ្យម្គនវញិ្ហដ បនបរត្សម្គា ល់អចលនរទពយ (បលង់រមមសិទនិ)។ 
ាមចាំ ុច១៤.១ ម្គរា១៤ ននអនុររឹត្យនលខ១១៥ អនររ.បរ ចុះនែៃទី២៧ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៩៩ 
សថីពីការបនងាើត្ស្គរលវទិយល័យភូមិនធរសិរមមជាររឹះស្គទ នស្គធ្លរ ៈរដឌបាល បានរាំ ត់្ 
ដីទីាាំងននស្គរលវទិយល័យភូមិនធរសិរមមម្គនចាំនួននផធដី៣៨០ហិចា សទិត្នៅសងាា ត់្ដនងាា  
ខ ឍ ដនងាា  រាជធ្លនីភបាំនពញ។ 
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អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ស្គរលវទិយល័យភូមិនធរសិរមមបាននធ្វើបលង់
រមមសិទនិដីបានចាំនួនផ្ត្០៣បលង់ សរបុនសមើនឹង ២៤៧ ៩៧៤ ផ្ម៉រត្កានរ ៉រឯីនផធដីផ្ដលនៅសល់
ចាំនួន៣ ៥៥២ ០២៦ ផ្ម៉រត្កានរ ៉រត្ូវបានរបជាជនចូលកាន់កាប់។ 

 ស្គរលវទិយល័យភូមិនធរសិរមមរួរសហការជាមួយររសួងស្គទ ប័ន និងអាជាញ ធ្រ 
ផ្ដនដីពារ់ព័នន នដើមផរីរដាំនណាះស្ស្គយជាបនាមធ ន់ចាំនពាះនផធដីពុាំទន់ម្គន ប័ តរមមសិទនិផ្ដល
របជាជនបានចូលកាន់កាប់។ 

 ចាំនពាះររ ីននះ ស្គរលវទិយល័យភូមិនធរសិរមមបាននឆលើយបាំភលឺាជ  ររសួងរសិរមម 
រកុាខណ របម្គញ់ និងននស្គទបានបនងាើត្ររុមការងារវាស់ផ្វងដីធ្លីស្គរលវទិយល័យភូមិនធរសិរមម 
និងបានសហការជាមួយររុមវាស់ផ្វងដីធ្លីរបស់ស្គោរាជធ្លនីភបាំនពញ បានចុះវាស់ផ្វងដីផ្ដល
ស្គរលវទិយល័យបាននិងរាំពុងកាន់កាប់ចាំនួន៣រផ្នលង ផ្ដលម្គនទាំហាំសរបុ ២៤៧ ៩៧៤ 
ផ្ម៉រត្កានរ ៉ (២៤ហិរា និង៧ ៩៧៤ ផ្ម៉រត្កានរ)៉ និងបាននធ្វើប័ តរមមសិទនិរាលដីទាំង៣
ននះរចួនហើយ រឺរាលដីនលខ៣៥៦ ទាំហាំ ៥ ៤៧៣ ផ្ម៉រត្កានរ ៉ រាលដីនលខ១១៨៥ ទាំហាំ 
២៧ ១៣៤ ផ្ម៉រត្កានរ ៉និងរាលដីនលខ១១៨៦ ទាំហាំ ២១៥ ៣៦៧ ផ្ម៉រត្កានរ។៉ នោយផ្ឡរ
ទាំហាំដីនរៅពីននះ រត្ូវបានរបជាជនចូលកាន់កាប់ នហើយររសួងរសិរមម រកុាខណ របម្គញ់ និង
ននស្គទបាននធ្វើលិខិត្នសបើសុាំឯរឧត្ថមអភិបាលននរ ៈអភិបាលរាជធ្លនីភបាំនពញនសបើសុាំជរមះ
នចញពីបញ្ជ ីស្គរនពើភ ឍ របស់ស្គរលវទិយល័យភូមិនធរសិរមមាមរយៈលិខិត្នលខ៤៣០៨ 
រសរ ចុះនែៃទី០៨ ផ្ខមិែុនាម ឆ្ប ាំ២០១៦ រនលងមររចួនហើយ។  

 ៣.២.ការរគ្ប់រគ្ងថវកិារដឋបាលថាា ក់សរកាម្ជាត ិ

   ៣.២.១.ការរបមូលពននរបាជប់រា 
រាជរោឌ ភិបាលរមពុជាបាននចញអនុររឹត្យនលខ៤៨៨ អនររ.បរ ចុះនែៃទី១៦ ផ្ខតុ្ោ 

ឆ្ប ាំ២០១៣ សថីពីការនរៀបចាំ និងការរបរពឹត្ថនៅននររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ និងអងាភាព
នរកាមឱ្វាទ រត្ង់ម្គរា៣៦ ត្រមូវឱ្យអរានាមយរោឌ នពននោរនរៀបចាំលិខិត្បទោឌ ននាមនាមរាំ ត់្
បញ្ជ ីឯរស្គរចាាំបាច់នាមនាម និងលិខិត្យុត្ថិការផ្ដលអបរជាប់ពនន ឬភាប រ់ងារកាត់្ទុររត្ូវកាន់
កាប់ ររាទុរ និងផថល់ជូនរដឌបាលស្គរនពើពនន....។ ជាងននះនទៀត្ ររសួងនសដឌរិចច និង
ហិរញ្ដវត្ទុបាននចញរបកាសនលខ១១៧០ សហវ.របរ ចុះនែៃទី១៦ ផ្ខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០១៤ សថីពី
ការនរៀបចាំ និងការរបរពឹត្ថនៅនននាមយរោឌ នចាប់ វវិាទ និងសទិតិ្ ននអរានាមយរោឌ នពននោរ 
រត្ង់របការ១៣ បានផ្ចងាជ ការោិល័យអចលនរទពយ និងរបាជប់រាម្គនភាររិចចនរៀបចាំ
មូលោឌ នរិត្ពននរបាជប់រា និងរបមូលពននរបាជប់រានលើការនផធរសិទនិរមមសិទនិ និងសិទនិកាន់
កាប់អចលនរទពយ និងរបកាសនលខ៩៦២ សហវ.របរ ចុះនែៃទី២៨ ផ្ខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៤ សថី
ពីការរាំ ត់្មូលោឌ នរិត្ពននរបាជប់រា ចាំនពាះការនផធររមមសិទនិ ឬសិទនិកាន់កាប់អចលន
រទពយ រត្ង់ឧបសមព័ននទី១ សថីពីការផ្បងផ្ចរភូមិស្គស្រសថ និងត្នមលអចលនរទពយសរម្គប់មូល
ោឌ នរិត្ពននរបាជប់រានៅរាជធ្លនីភបាំនពញ។ ាមការពិនិត្យសាំ ុាំ ឯរស្គររបាជប់រានលើ
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អចលនរទពយផ្ខមររា ផ្ខមិែុនាម និងផ្ខធ្បូ សរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៥ របស់នាមយរោឌ ន
ចាប់ វវិាទ និងសទិតិ្ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្បានសនងាត្ន ើញាជ នាមយរោឌ នននះបានរបមូល
ចាំ ូលពននរបាជប់រានលើការនផធរសិទនិកាន់កាប់អចលនរទពយនោយម្គនសាំ ុាំ ឯរស្គរភាជ ប់
មរជាមួយ ដូចជា ដីកាបញ្ជូ នរបស់មនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង់ និងសុរនិោដី 
ព័ត៌្ម្គនរាលដី លិខិត្លរ់ផ្កថ ច់ វញិ្ហដ បនប័រត្សម្គា ល់ម្គច ស់អចលនរទពយ ឯរស្គរបញ្ហជ រ់
អត្ថសញ្ហដ  អបរនផធរសិទនិ ឬអបរទទួលសិទនិ លទនផលសថីពីការចុះរត្តួ្ពិនិត្យទីាាំងនដើមផរិីត្
ពនន រាំនូសបលង់ទីាាំងរ នាមរបារ់ពនន និងលិខិត្របកាសពននរបាជប់រានលើការនផធរសិទនិ
កាន់កាប់អចលនរទពយ។ បុ៉ផ្នថឯរស្គរផ្ដលចាាំបាច់សរម្គប់រាំរទដល់ការរាំ ត់្មូលោឌ ន
រិត្ពននរបាជប់រា ដូចជាឆ្ប ាំស្គងសង់ និងការរាំ ត់្របនភទអចលនរទពយមិនបានបាំនពញ
រតឹ្មរត្វូ។ ជាងននះនទៀត្ ការរ នាមរបារ់ពននរបាជប់រានលើអចលនរទពយម្គនររ ីខលះ 
នលើស និងខវះ។  

ការផថល់ព័ត៌្ម្គនអាំពីអចលនរទពយមិនបាននពញនលញ អាចនាមាំឱ្យពុាំទន់ម្គនត្ម្គល
ភាពរបុងការរបមូលពននរបាជប់រា។ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុរួរផ្ នាមាំអងាភាពរបតិ្បត្ថិ
ខាងនលើអនុវត្ថការងារឱ្យបានស្សបាមខលឹមស្គរននលិខិត្បទោឌ នរតិ្យុត្ថខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បនឹងបញ្ហា ននះ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានឯរភាព និងសូមបាំភលឺ
បផ្នទមាជ ចាំ ុចខវះខាត្ផ្ដលបាននលើរនឡើងននះ  នោយររ ីការោរ់លិខិត្របកាសពនន
របាជប់រានលើការនផធររមមសិទនិ ឬសិទនិកាន់កាប់អចលនរទពយផ្ដលបាំនពញព័ត៌្ម្គនមួយចាំនួន
នៅមិនទន់បាននពញនលញ ដូចជាខវះឆ្ប ាំស្គងសង់ និងការរាំ ត់្របនភទអចលនរទពយ 
ររ ីននះ អបរជាប់ពននជាអបរបាំនពញផ្បបបទ និងរបកាសបង់ពននរបាជប់រានលើអចលនរទពយ 
ដូនចបះព័ត៌្ម្គនខលះអបរជាប់ពននមិនបានបាំនពញររប់ររន់ និងនពញនលញ។ មយ៉ងវញិនទៀត្ 
ឯរស្គរមួយចាំនួនផ្ដលបានបញ្ជូ នមរពីរដឌបាលសុរនិោដី ឬមនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយ
រមម សាំ ង់ និងសុរនិោដីរាជធ្លនីភបាំនពញ មិនបានភាជ ប់មរជាមួយនូវព័ត៌្ម្គនរាលដី ឬ
ទរមង់ផ្បបបទននការរបមូលទិនបន័យរាលដី ដូនចបះជានហតុ្បណាថ លឱ្យទរមង់របកាស
របាជប់រានលើអចលនរទពយមិនម្គនព័ត៌្ម្គននពញនលញ។ របុងររ ីការរ នាមរបារ់ពនន
នលើស អរានាមយរោឌ នពននោរបានសនរមចការរ នាមរបារ់ពននរត្ូវបង់នោយត្នមលើងជាខធង់
មឺុន នដើមផីងាយស្សួលរបុងការនធ្វើរបាយការ ៍សទិតិ្ពននរបាជប់រានលើអចលនរទពយ។ ររ ី
ម្គនរបារ់ពននខវះតិ្ចតួ្ចអាចបណាថ លមរពីរាំហុសអនចត្នាមរបស់មង្ក្នថីរដឌបាលស្គរនពើពនន
របុងការរ នាមនោយនដ នហើយបចចុបផនប អរានាមយរោឌ នពននោរបាននរៀបចាំរបព័ននរុាំពយូទ័រ
ផ្ដលម្គនការវាយបញ្ចូ លទិនបន័យរបុង Data Base រតឹ្មរត្ូវ និងម្គនការរ នាមាមរុាំពយូទ័រ 
នពាលរឺដាំន ើ រការនោយរបព័ននទាំននើបរមមទាំងអស់។ បផ្នទមពីននះនទៀត្ អរានាមយរោឌ នពនន
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ោររ៏បាននចញនសចរថីផ្ នាមាំសថីពីការអនុវត្ថរបមូលពននរបាជប់រាចាំនពាះការនផធររមមសិទនិ ឬ
សិទនិកាន់កាប់អចលនរទពយ រពមទាំងបាននរៀបចាំសិកាខណ ស្គោផសពវផាយខលឹមស្គរលិខិត្នលខ
១៣៤ ស.ជ.  របស់ទីសថីការរ ៈរដឌមង្ក្នថី និងនសចរថីផ្ នាមាំនលខ៨៧២៦ អពដ នៅទូទាំង
រាជធ្លនីនខត្ថទាំងអស់ នោយម្គនការចូលរមួពីអាជាញ ធ្រមូលោឌ ន និងរដឌបាលសុរនិោដីរបុង
នរលបាំ ងពរងឹងការររប់ររងរបមូលពននរបាជប់រា។ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុរ៏
ម្គនការនផញើលិខិត្ជូនឯរឧត្ថម អភិបាលននរ ៈអភិបាល រាជធ្លនីនខត្ថ នដើមផនីសបើជាំរញុការ
របមូលពននរបាជប់រាននះឱ្យកាន់ផ្ត្ម្គនរបសិទនភាពមួយររមិត្នទៀត្។     

   ៣.២.២. ការបនងាើត្បញ្ជ ដីីមិនបាននរបើរបាស់ 
  ចាប់ាាំងពីឆ្ប ាំ២០០៤ ជាបនថបនាមធ ប់រ ៈរមមការដីមិនបាននរបើរបាស់ផ្ត្ងផ្ត្បាន

នចញលិខិត្ផ្ នាមាំអនុរ ៈរមមការដីមិនបាននរបើរបាស់ាមនខត្ថររុងបានត្រមូវឲ្យអនុរ ៈ
រមមការម្គនភាររិចចបនងាើត្បញ្ជ ីដីរត្ូវជាប់ពននាមត្ាំបន់របុងនខត្ថររងុ។ បុ៉ផ្នថរនលងមរ ររ ី
ននះនៅមិនទន់បានអនុវត្ថបាននពញនលញនៅនឡើយនទ ជាអាទិ៍របុងឆ្ប ាំ២០១៥ ាមការនធ្វើ
សវនរមមនៅស្គោនខត្ថាផ្រវន ើញាជ អនុរ ៈរមមការដីមិនបាននរបើរបាស់នៅមិនទន់
បានបនងាើត្បញ្ជ ីដីរត្ូវជាប់ពននាមត្ាំបន់របុងនខត្ថ នដើមផីឲ្យស្គខាពននោរនធ្វើជាមូលោឌ នរបុង
ការរបមូលពនននៅនឡើយ។ 

នដើមផីររប់ររងដីធ្លីមិនបាននរបើរបាស់ឲ្យបានចាស់ោស់ និងរបមូលពននឲ្យបាន
រតឹ្មរត្វូ អនុរ ៈរមមការដីមិនបាននរបើរបាស់នខត្ថាផ្រវ រួរបនងាើត្បញ្ជ ីដីរត្វូជាប់ពននាម
ត្ាំបន់របុងនខត្ថរបស់ខលួនឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស និងទន់នពលនវោស្សបាមការផ្ នាមាំរបស់រ
 ៈរមមការដីមិនបាននរបើរបាស់។ 

នឆលើយត្បាមការនលើរនឡើងខាងនលើ ស្គោនខត្ថាផ្រវ និងស្គខាពននោរសូម
ឯរភាពាមការនលើរនឡើងរបស់អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្។ 
៣.២.៣.ការបង់ចាំ ូលឆលងឆ្ប ាំ 

ជានរៀងរាល់ចុងឆ្ប ាំ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញស្គរាចរផ្ នាមាំសថីពី
ការបិទបញ្ជ ីចាំ ូលចាំណាយ និងការនធ្វើរបាយការ ៍បូរសរបុការអនុវត្ថចាំ ូលចាំណាយ
ែវកិាាជប រ់ជាតិ្ ជារ់ផ្សឋងរបុងឆ្ប ាំ២០១៥  ម្គនស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ០១៤ សហវ ចុះនែៃទី១៣ 
ផ្ខវចិេិកា ឆ្ប ាំ២០១៥ រត្ង់ចាំ ុចរ បានផ្ចងាជ ចាំ ូលែវកិាទាំងអស់ នទះបីសទិត្របុងរបនភទ
ចាំ ូលណារ៏នោយ អាណាប័ររម នសិទនិដរចាំ ូលយរនៅចាំណាយ ឬមួយពនយរនពល
បង់ចូលែវកិាាជប រ់ជាតិ្ នដើមផទុីរនរបើរបាស់ជាផលរបនោជន៍ណាមួយបាននឡើយ..។ ដូចននះ 
របារ់ចាំ ូលទាំងអស់រតូ្វផ្ត្របមូលបង់ចូលែវកិាាជប រ់ជាតិ្ោ៉ងយឺត្បាំផុត្រតឹ្មនែៃទី៣១ 
ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥ ជារាំហិត្។ ាមរយៈការពិនិត្យនសៀវនៅរាយការ ៍ នបឡារបស់មនធីរផ្រ ៉និង
ាជមពលនខត្ថរណាថ ល និងមនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង់ និងសុរនិោដីនខត្ថ
រពះសីហនុ ន ើញាជ មនធីរទាំងពីរបានបង់ចាំ ូលឆលងឆ្ប ាំ របុងននាមះ មនធីរផ្រ ៉និងាជមពលនខត្ថ
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រណាឋ លម្គនចាំនួន១៩១ ២៩៥ ០០០នរៀល និងមនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង់ 
និងសុរនិោដីនខត្ថរពះសីហនុម្គនចាំនួន៩០ ៤០៤ ០០០ នរៀល។ 

ស្គោនខត្ថរួរផ្ នាមាំមនធីរជាំនាមញខាងនលើឱ្យខិត្ខាំបង់ចាំ ូល ឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវ និង
ទន់នពលនវោ។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ ស្គោនខត្ថរពះសីហនុបានទទួលយរអនុស្គសន៍
សវនរមម និងស្គោនខត្ថរណាឋ លបានបាំភលឺាជ ការបង់យឺត្ឆលងឆ្ប ាំននះ នោយស្គរម្គច ស់អាជីវ
រមមបានបង់នៅោៃ ចនែៃ៣១ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៥ នធ្វើផ្បបបទបង់ចាំ ូលមិនទន់។  
៣.២.៤.ការចាំណាយមិនសមស្សបាមចាំណាត់្ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិា 

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញរបកាសសថីពីការោរ់ឱ្យអនុវត្ថចាំណាត់្
ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិានខត្ថ ររុង និងខ ឍ  ស្សុរ រត្ង់ឧបសមព័នន២ ជាំពូរ២១ រ នី
២១៣ បានអនុញ្ហដ ត្ឲ្យនខត្ថ រ៏ដូចជាបណាឋ មនធីរជុាំវញិអនុវត្ថម្គតិ្កាចាំណាយែវកិារបស់ខលួន
ឱ្យបានសមស្សបាមការរាំ ត់្របស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ របុងននាមះអនុរ នី
២១៣១ សថីពីសាំ ង់អររ អនុរ នី២១៣២ សថីពីការនរៀបចាំផ្រលមអអររ និងអនុរ នី 
២១៣៨ សថីពីសាំ ង់នផសងៗនទៀត្។  រឯីជាំពូរ៦១ (៦១៥២) រត់្រាការចាំណាយនលើការផ្ែទាំ 
ជួសជុលអររ និងរបាស្គទ។ 

ាមការនធ្វើនត្សថសវនរមមនលើសាំ ុាំ ឯរស្គរលទនរមមនៅនខត្ថចាំនួន០៤ រឺនខត្ថ
រណាឋ ល នកាះរុង រពះសីហនុ និងនខត្ថរាំពង់ធ្ាំ  ន ើញាជ អាណាប័ររបទនសិទន និង
អភិបាលហិរញ្ដវត្ទុនខត្ថបានអនុញ្ហដ ត្ឱ្យស្គោនខត្ថ និងមនធីរជុាំវញិនខត្ថមួយចាំនួននរបើរបាស់
ែវកិាជាំពូរ៦១ រ នី៦១៥ អនុរ នី៦១៥២ មរចាំណាយសរម្គប់ការងារជួសជុល ដូចជា 
អររ របង ស្គព ន ផលូវ។ល។ បុ៉ផ្នថាមការពិនិត្យនលើរាំនូសបលង់ បញ្ជ ីប៉ាន់ត្នមល របាយការ ៍
លមអិត្លរខណ ៈបនចចរនទស រឺសុទនផ្ត្បងាា ញអាំពីការងារនរៀបចាំររឹះននការស្គទ បនាមែមី និងការ
ស្គងសង់បផ្នទម របុងននាមះនខត្ថរណាឋ លម្គនចាំនួន០១រនរម្គង នខត្ថនកាះរុងម្គនចាំនួន១១
រនរម្គង នខត្ថរពះសីហនុម្គនចាំនួន០៥រនរម្គង និងនខត្ថរាំពង់ធ្ាំម្គនចាំនួន០១រនរម្គង។ 

នោយស្គរការចាំណាយមិនសមស្សបាមចាំណាត់្ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិា
ននះ នាមាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់នរលននោបាយហិរញ្ដវត្ទុ និងតួ្នលខននរ នីចាំណាយរបុងរបាយ
ការ ៍ទូទត់្ែវកិាសរម្គប់ការររប់ររងឆ្ប ាំ២០១៥របស់ស្គោនខត្ថ និងបណាឋ មនធីរពារ់ព័នន
និងការចាំណាយននះឆលុះបញ្ហច ាំងមិនពិត្របារដ។ 

 ស្គោនខត្ថ មនធីរនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ និងមនធីរអនុវត្ថរនរម្គងរួរអនុវត្ថឲ្យបាន
សមស្សបាមរបកាសសថីពីការោរ់ឱ្យអនុវត្ថចាំណាត់្ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិាខាងនលើ។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ ស្គោនខត្ថមួយចាំនួនមិនបាននឆលើយបាំភលឺនឡើយ 
និងនខត្ថមួយចាំនួននទៀត្បានបាំភលឺាជ បានអនុវត្ថាមផ្ផនការរបចាាំឆ្ប ាំនោយម្គនការឯរភាព
ពីររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 
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ផ្ផអរាមការបាំភលឺននះ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្នៅផ្ត្ទទួចឱ្យអនុវត្ថាមរបកាសសថីពី
ការោរ់ឱ្យអនុវត្ថចាំណាត់្ាជប រ់នសដឌរិចចននម្គតិ្កាែវកិានាមឆ្ប ាំបនថបនាមធ ប់ចាំនពាះរនរម្គងចាំណាយ 
ននសាំ ង់ណាផ្ដលលមអិត្លរខណ ៈបនចចរនទសម្គននរៀបចាំជាររឹះមួយរយភាររយ នទះបី
សទិត្នលើទីាាំងចាស់រ៏នោយ នហើយនសបើឱ្យផ្ញរឱ្យោច់នូវរនរម្គងចាំណាយផ្ដលម្គនការងារ
ជួសជុលោយជាមួយការងារស្គងសង់ផងផ្ដរ នដើមផរី ាំនលចឱ្យចាស់នចៀសវាងការភាន់រចឡាំ
នលើការនរបើរបាស់ខធង់ែវកិា។  
៣.២.៥.ភាពយឺត្ោ៉វរបុងការនធ្វើបលង់រមមសិទនិនលើរទពយសមផត្ថិរដឌ 

ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញលិខិត្នលខ ៣៨៤៤ សហវ.ទរ ចុះ នែៃទី
១៨ ផ្ខររាោ ឆ្ប ាំ២០០៧  សថីពីការរ ាំលឹរការនធ្វើបលង់រមមសិទនិ ផ្ដលសទិត្នៅនរកាមការររប់ររង
របស់បណាថ ររសួងស្គទ ប័ន និងនខត្ថររងុ នោយនធ្វើការនររើនរ ាំលឹរដល់ររប់ររសួងស្គទ ប័ន  
រដឌនលខាធិ្ការោឌ ន រពមទាំងបណាថ មនធីរ និងស្គោនខត្ថ ររុងទាំងអស់រត្ូវនរៀបចាំនធ្វើបលង់រមម
សិទនិនលើរទពយសមផត្ថិរដឌផ្ដលខលួនរាំពុងកាន់កាប់ឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស នោយរមួសហការជាមួយ
មនធីរនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង់ និងសុរនិោដី ររប់នខត្ថររងុទាំងអស់។ 

 ាមរយៈការនធ្វើសវនរមមនៅនខត្ថចាំនួន០៤ ន ើញាជ ដីធ្លីផ្ដលសទិត្នរកាមការររប់ 
ររងរបស់ស្គោនខត្ថ និងមនធីរជាំនាមញមួយចាំនួនវញិនខត្ថពុាំទន់ម្គនបលង់រមមសិទនិនៅនឡើយ 
ជាអាទ៍ នខត្ថបាត់្ដាំបងម្គនចាំនួន១៦បលង់ នខត្ថរណាឋ លម្គនចាំនួន២៧បលង់ នខត្ថនកាះរុងម្គន
ចាំនួន១៦៨បលង់ នខត្ថរាំពង់ធ្ាំម្គនចាំនួន៥១២បលង់ ។ 

នោយស្គរការយឺត្ោ៉វរបុងការនធ្វើបលង់រមមសិទនិនលើដីធ្លីរបស់រដឌ និងការររប់ររងដី
រដឌមិនបានលអ បណាឋ លឱ្យនរើត្ម្គនអាំនពើរ ាំនោភបាំពានពីមជឈោឌ នខាងនរៅ និងឈ្លនដល់
ការបាត់្បង់រទពយសមផតិ្ថរដឌជាយាជនហតុ្។ 

ស្គោនខត្ថ និងមនធីរជុាំវញិនខត្ថផ្ដលជាអាជាញ ធ្រកាន់កាប់រទពយសមផត្ថិរដឌរត្ូវរសួ 
រាន់នរៀបចាំនធ្វើបលង់រមមសិទនិឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ ស្គោនខត្ថមួយចាំនួនបានបញ្ហជ រ់ាជ ដីធ្លីមួយ
ចាំនួនបានទទួលបលង់រមមសិទនិរចួនហើយនរកាយពីការចុះនធ្វើសវនរមម និងមួយចាំនួននទៀត្បាន
បាំភលឺាជ ការយឺត្ោ៉វននះរឺបណាឋ លមរពីដីម្គនពារ់ព័ននទាំនាមស់ និងការរ ាំនោភបាំពាន និង
ដីខលះនទៀត្រាំពុងរត្ូវបានសមត្ទរិចចនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម សាំ ង់ និងសុរនិោដីរាំពុង
អនុវត្ថដាំន ើ រការការងារនរៀបចាំឯរស្គរ។ 
៣.២.៦.រងវះខាត្របុងការនរៀបចាំារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើននឡើងែយចុះ 
 រាជរោឌ ភិបាលរមពុជាបាននចញស្គរាចរផ្ នាមាំនលខ០៧ សរ ចុះនែៃ៣០ ផ្ខមិែុនាម 
ឆ្ប ាំ២០១៤ សថីពីការនរៀបចាំបញ្ជ ីស្គរនពើភ ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌ រត្ង់ទរមង់ទី២ បានផ្ចងាជ 
ារាងនរើននឡើង និងែយចុះនូវរទពយសមផត្ថិរដឌ ផ្ដលរត្ូវនធ្វើនឡើងរបុងឆ្ប ាំនីមួយៗរបុងចននាមល ះ  
រយៈនពល០៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ ននឆ្ប ាំនរល។ អាជាញ ធ្រកាន់កាប់រទពយសមផត្ថិរដឌរត្ូវនធ្វើារាងនរបៀប
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នធ្ៀបននការនរើននឡើង ឬែយចុះរទពយសមផត្ថិរដឌរបុងឆ្ប ាំនីមួយៗ នោយអនុនោមាមផ្បប
បទ នីតិ្វធីិ្ និងទរមង់រាំររូបស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 

ាមរយៈការចុះនធ្វើសវនរមមរបុងអាំឡុងនពលចាប់ពីផ្ខមីនាម ដល់ចុងឆ្ប ាំ២០១៦ នៅ
នខត្ថបាត់្ដាំបង នកាះរុង និងនខត្ថរាំពង់ធ្ាំ ន ើញាជ ស្គោនខត្ថ និងមនធីរជាំនាមញមួយចាំនួន
របុងនខត្ថនៅមិនទន់បាននរៀចាំារាងនរបៀបនធ្ៀបននការនរើននឡើង ឬែយចុះរទពយសមផត្ថិរដឌ
ឆ្ប ាំ២០១៥ នៅនឡើយ របុងននាមះនខត្ថបាត់្ដាំបងម្គនចាំនួន១៤ារាង នខត្ថនកាះរុងម្គនចាំនួន
១០ារាង និងនខត្ថរាំពង់ធ្ាំម្គនចាំនួន០៧ារាង។ 

នោយស្គរការមិនបាននរៀបចាំារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើននឡើងែយចុះ
របចាាំឆ្ប ាំននះ នាមាំឱ្យការររប់ររងរទពយសមផត្ថិរដឌមិនបានលអ និងអាចបាត់្បង់ជាយាជនហតុ្។ 
ដូចននះ ស្គោនខត្ថ និងមនធីរផ្ដលពុាំទន់បាននរៀបចាំារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើន
នឡើងែយចុះ រួរខិត្ខាំរសួរាន់នរៀបចាំារាងខាងនលើឱ្យបានឆ្ប់។ 

នឆលើយត្បនឹងការនលើរនឡើងននះ ស្គោនខត្ថមួយចាំនួនបានទទួលយរអនុស្គសន៍
សវនរមម និងមួយចាំនួននទៀត្បញ្ហជ រ់ាជ នរកាយពីការនធ្វើសវនរមម អងាភាពមួយចាំនួនបាន
នរៀបចាំារាងនរបៀបនធ្ៀបរទពយសមផត្ថិរដឌនរើននឡើងែយចុះរបស់ខលួនរចួនហើយ នៅសល់មួយ
ចាំនួននធ្វើមិនទន់រចួនៅនឡើយ។ 

៤.  ការពិនិតយសៅសលើវឌ្ឍនភាពននការអនលវតតអនលោសន៍សវនកម្ម 
ផ្ផអរាមលទនផលននការនធ្វើសវនរមមសរម្គប់ការយិបរនិចេទ២០១៥ និងនាមនពលរនលងមរ 

អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្រត់្សម្គា ល់ន ើញាជ ចាំ ុចខវះខាត្ និងអនុស្គសន៍សវនរមមមួយចាំនួនផ្ដល
អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្បាននលើរនឡើង រត្ូវបានររសួងស្គទ ប័ន រដឌបាលរាជធ្លនីនខត្ថ រដឌបាលមូលោឌ ន 
និងអងាភាពពារ់ព័នននាមនាមខិត្ខាំអនុវត្ថផ្រលមអរួរឲ្យរត់្សម្គា ល់ និងនកាត្សនសើរ រឯីចាំ ុចមួយចាំនួន
នទៀត្នៅផ្ត្បនថនរើត្ម្គននៅនឡើយ ជាអាទិ៍ ៖ 
  ៤.១. ការកាន់កាប់រិចចបញ្ជ កីារ ននយយរបស់អបរជាប់ពននៈ ចាប់សថីពីស្គរនពើពននបានរាំ ត់្
ឲ្យអបរជាប់ពននរត្ូវកាន់កាប់ រត់្រា និងផ្ែររាទុរបញ្ជ ី លិខិត្យុត្ថិការ និងឯរស្គរហិរញ្ដវត្ទុនផស
ងៗ របុងររ ីផ្ដលអបរជាប់ពននមិនបានររាទុរឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវនូវបញ្ជ ីរ ននយយ ឬមិនបានផថល់
ព័ត៌្ម្គនចាាំបាច់ជូនរដឌបាលស្គរនពើពនន ននាមះអបរជាប់ពននរត្ូវរងនូវការរាំ ត់្ពននជាឯរនាភារីពីរដឌ
បាលស្គរនពើពនន...”។ ាមការនធ្វើសវនរមមសាំ ុាំ ឯរស្គរសវនរមមននការរាំ ត់្ពនននឡើងវញិរបស់
នាមយរោឌ នសវនរមមសហររសននអរានាមយរោឌ នពននោរនលើអបរជាប់ពននចាំនួន៨៣ររុមហុ៊ន សហ
ររស របុងការយិបរនិចេទ២០១៥ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ អបរជាប់ពននចាំនួន៥១ររុម
ហុ៊នសហររស (ររមុហុ៊នសហររសសទិត្នៅនរកាមការររប់ររងអបរជាប់ពននធ្ាំចាំនួន១៥  និងសទិត្
នៅនរកាមការររប់ររងអបរជាប់ពននមធ្យមចាំនួន៣៦) មិនបានកាន់កាប់ រត់្រា និងផ្ែររាទុរបញ្ជ ី
ការ ននយយ និងលិខិត្យុតិ្ថការឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវាមការរាំ ត់្របស់ចាប់ ផ្ដលជានហតុ្នាមាំឱ្យរង
នូវការរាំ ត់្ពននជាឯរនាភារីពីរដឌបាលស្គរនពើពនន។ ររ ីននះ រនលងមរ អរានាមយរោឌ នពននោរ
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បាននរៀបចាំផ្ផនការសរមមភាព នដើមផផី្រលមអ និងជាំរញុឱ្យអបរជាប់ពននកាន់កាប់បញ្ជ ីស្គប មឱ្យបានរតឹ្ម
រត្ូវ នោយបាននិងរាំពុងនរៀបចាំសិកាខណ ស្គោផសពវផាយជានរចើនដល់អបរជាប់ពនននាមនាម ាមវស័ិយ
អាជីវរមមសាំខាន់ៗ នដើមផពីនយល់ផ្ នាមាំពីការកាន់បញ្ជ ីការរ ននយយឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវ នលើសពីននះ
នទៀត្រ៏បាននចញនសចរថីជូនដាំ ឹងនលខ១២១៩ ចុះនែៃទី១៩ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៧ សថីពីការអនុនររះ
នលើរផ្លងនទសទ ឍ នាមនាមរបុងការផ្រត្រមូវលិខិត្របកាសពនននោយសម័ររចិត្ថ និងបាននធ្វើការ
ផ្ នាមាំដល់មង្ក្នថីចាត់្ផ្ចងលិខិត្របកាស និងសវនររររប់របូឱ្យយរចិត្ថទុរោរ់ចាំនពាះការកាន់បញ្ជ ី
ការ ននយយរបស់អបរជាប់ពនននៅនពលរបកាស និងនពលចុះនធ្វើសវនរមម និងបាននិងរាំពុងនរៀបចាំ 
និងនបាះពុមពនសៀវនៅផ្ នាមាំសថីពីការកាន់កាប់រត់្រាបញ្ជ ីរ ននយយស្គមញ្ដសរម្គប់សហររស
ជាអបរជាប់ពននតូ្ច។ 
 ៤.២. ការបាំនពញកាត្ពវរិចចស្គរនពើពននៈ ចាប់សថីពីវនិស្គធ្នរមមននចាប់ស្គរនពើពននបានរាំ ត់្
ឲ្យអបរជាប់ពនន ឬភាប រ់ងារកាត់្ទុររត្ូវោរ់លិខិត្របកាសស្គរនពើពនននៅាមទរមង់ នពលនវោ និង
ទីរផ្នលងផ្ដលរដឌបាលស្គរនពើពននបានរាំ ត់្។ ាមការនធ្វើសវនរមមនលើបញ្ជ ីនឈ្លម ះររមុហុ៊នសហ
ររសផ្ដលបានចុះបញ្ជ ី និងលិខិត្ជូនដាំ ឹងរបស់រដឌបាលស្គរនពើពននចាំនពាះ នោរ នោរស្សី 
នាមយរររមុហុ៊ន សហររសនីមួយៗឲ្យមរោរ់លិខិត្របកាសពនន និងបង់របារ់ពននរបចាាំផ្ខ របចាាំ
ឆ្ប ាំនៅអងាភាពពនន។ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ របុងឆ្ប ាំ២០១៥ ម្គនររមុហុ៊នមួយចាំនួន
មិនបានមរោរ់លិខិត្របកាសពននរបចាាំផ្ខ និងរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៥នទ។ ររ ីររមុហុ៊នមិនបានមរ
បាំនពញកាត្ពវរិចចស្គរនពើពននននះ អរានាមយរោឌ នពននោរបាននិងរាំពុងនរៀបចាំររមុការងារ នដើមផចុីះ
អនងាត្ស្ស្គវរជាវសហររសាមដងផលូវ (Street Survey) នដើមផឲី្យសហររសផ្ដលមិនបានចុះបញ្ជ ី
រតឹ្មរត្ូវ ឬោរ់ខលួនមិនរពមមរចុះបញ្ជ ីពននោរ បានមរចុះបញ្ជ ីពននោរបានររប់ៗរប ។ ទនធឹមរប ននះ
ផ្ដរ បាននិងរាំពុងនរៀបចាំសិកាខណ ស្គោផសពវផាយសថីពីវបផធ្ម៌ននការបង់ពននាមរយៈរមមវធីិ្ផ្រទរមង់
ហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ និងាមរយៈនរលននោបាយបង្ក្ញ្ហជ បវបផធ្ម៌បង់ពននរបស់អរានាមយរោឌ នពនន
ោរផ្ដលត្រមូវឲ្យនាមយរោឌ នពារ់ព័នន និងស្គខាពននោរនខត្ថ ខ ឍ  នរៀបចាំសិកាខណ ស្គោាមវស័ិយ
អាជីវរមមជូនអបរជាប់ពនន។ 
៤.៣. របាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយៈ សហររសវនិិនោរទាំងឡាយផ្ដល

បាននធ្វើសរមមភាពអាជីវរមម ម្គនកាត្ពវរិចចោរ់របាយការ ៍ហិរញវត្ទុរបចាាំការយិបរនិចេទនីមួយៗ
របស់ខលួនជូនសវនររឯររាជយសរម្គប់នធ្វើសវនរមមស្សបនៅាមចាប់ផ្ដលបានរាំ ត់្ចាំនពាះសហ
ររសផ្ដលម្គនលរខណ ៈវនិិចេ័យពីររបុងចាំនណាមលរខណ ៈវនិិចេ័យបីរឺ (១) ផលរបររបចាាំឆ្ប ាំសហ
ររសម្គនចាំនួនចាប់ពីបីពាន់ោននរៀលនឡើងនៅ (២) រទពយសរមមសរបុម្គនត្នមលចាប់ពីពីរពាន់ោន
នរៀលនឡើងនៅ (៣) និនោជិរបនរមើការងារម្គនចាំនួនចាប់ពីមួយរយនាមរ់នឡើងនៅ និងរាល់រនរម្គង
វនិិនោរផ្ដលម្គនលរខណ ៈសមផត្ថិររប់ររន់ នហើយបានចុះនឈ្លម ះនៅររមុរបឹរាអភិវឌណន៍រមពុជា 
នពាលរឺសហររសផ្ដលម្គនលរខណ ៈវនិិចេ័យដូចននះរត្ូវម្គនរបាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររ
ឯររាជយ។ របុងឆ្ប ាំ២០១៥ នាមយរោឌ នសវនរមមសហររសននអរានាមយរោឌ នពននោរបានចុះនធ្វើ
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សវនរមមនលើ សហររសផ្ដលម្គនលរខណ ៈវនិិចេ័យ រត្ូវម្គនរបាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររ
ឯររាជយចាំនួន៣៧ ន ើញម្គនសហររសចាំនួន៦ ម្គនរបាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយ 
រឯីររុមហុ៊នសហររសនផសងនទៀត្នៅពុាំន ើញម្គនរបាយការ ៍សវនរមមរបស់សវនររឯររាជយ
នឡើយ។ ររ ីននះ អរានាមយរោឌ នពននោរបាននិងរាំពុងនរៀបចាំនសៀវនៅផ្ នាមាំសថីពីការនធ្វើសវន
រមមសហររស និងរាំពុងជាំរញុឲ្យអបរជាប់ពននាមវស័ិយមួយចាំនួនផ្ដលសទិត្នរកាមរនរម្គងវនិិ
នោរម្គនលរខណ ៈសមផត្ថិររប់ររន់ រឺត្រមូវឲ្យម្គនរបាយការ ៍ហិរញ្ដវត្ទុពីសបងការរ ននយយ
ឯររាជយ។ 
៤.៤. ការនរបើរបាស់វរិាយបរត្ៈ ាមចាប់សថីពីស្គរនពើពននរឺត្រមវូឲ្យម្គនការនរបើរបាស់ ឬនចញ

វរិាយបរត្ចាំនពាះរាល់រិចចការជាំនួញរវាងអបរជាប់ពនន និងបុរាលដនទនទៀត្។ ចាំនពាះវរិាយបរត្អាររ
នលើត្នមលបផ្នទម រឺរត្ូវម្គនចុះនលខនរៀងរតឹ្មរត្វូឲ្យនៅអបរទិញ និងរត្ូវម្គនចុះនិនទធស ដូចជា នឈ្លម ះ 
និងនលខចុះបញ្ជ ីរបស់អបរលរ់ កាលបរនិចេទនចញវរិាយបរត្ នឈ្លម ះអបរទិញ ឬនិនោជិរ ឬភាប រ់ងារ
អបរទិញ បរមិ្គ  នសចរថីបរោិយ និងនែលលរ់ទាំនិញ ឬនសវា។ ជាងននះនៅនទៀត្ វរិាយបរត្ 
សរម្គប់អបរជាប់ពននាមរបបសវ័យរបកាសរត្ូវម្គនអាសយោឌ ន នលខអត្ថសញ្ហដ  រមម “អត្ប”  
នលខវរិាយបរត្ នែៃផ្ខឆ្ប ាំនចញវរិាយបរត្ រាយមុខទាំនិញ ឬនសវា បរមិ្គ  នែលឯរា នែលសរបុ 
នរត្ថនាមម និងនាមមអបរនចញវរិាយបរត្...។ បុ៉ផ្នថ អាជីវរមមរបបសវ័យរបកាសមួយចាំនួនបាននរបើរបាស់ 
និងនចញវរិាយបរត្ពុាំទន់រតឹ្មរត្ូវាមការផ្ នាមាំនៅឱ្យអតិ្ែិជនរបស់ខលួន ដូចជាវរិាយបរត្រម ននលខ
អត្ថសញ្ហដ  រមម  “អត្ប” រម ននលខវរិាយបរត្ រម ននរត្ថនាមម និងនាមមអបរនចញវរិាយបរត្..។ ការ
នរបើរបាស់ ឬនចញវរិាយបរត្នោយមិនបានបាំនពញព័ត៌្ម្គនចាស់ោស់អាចពុាំបញ្ហជ រ់បានពីភាព
រតឹ្មរត្វូ និងអាចជះឥទនិពលដល់ការរបមូលពនន និងការនធ្វើសវនរមម។ អរានាមយរោឌ នពននោរបាន
នរៀបចាំផ្ផនការសរមមភាពសរម្គប់ផ្រលមអររ ីននះ បានផ្ នាមាំផសពវផាយអាំពីការនរបើរបាស់វរិាយ 
បរត្ឱ្យបានសមស្សបាមបទបផញ្ដត្ថិ នោយបាននចញនសចរថីផ្ នាមាំែមីនលខ ១១២៧ អពដ ចុះនែៃ
ទី២៦ ផ្ខមររា ឆ្ប ាំ២០១៦ សថីពីការនរបើរបាស់វរិាយបរត្សរម្គប់អបរជាប់ពននផ្ដលបានចុះបញ្ជ ីពននោរ
ាមរបបសវ័យរបកាស បាននបាះពុមពការនរបើរបាស់វរិាយបរត្ផ្ចរជូនម្គច ស់សហររសទាំងអស់ បាន
នចញនសចរថីផ្ នាមាំនលខ២១៦០៦ អពដ ចុះនែៃទី២៦ ផ្ខធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៦ សថីពីការនរបើរបាស់នលខនរៀង
វរិាយបរត្ និងរាំពុងពរងឹងយនថការននការនរបើរបាស់វរិាយបរត្ននះដល់មង្ក្នថីទាំងអស់ និងបាននធ្វើ
សវនរមមនោយម្គនទាំងការពិន័យនទសទ ឍ ចាំនពាះររុមហុ៊នសហររសមួយចាំនួនផ្ដលនរបើរបាស់
វរិាយបរត្មិនបានរតឹ្មរត្ូវ។ 
៤.៥. ការរត្តួ្ពិនិត្យនលើលិខិត្របកាសពននៈ  ការោរ់លិខិត្របកាសពននអារររបចាាំផ្ខ របចាាំ

ឆ្ប ាំនៅរដឌបាលស្គរនពើពននរត្ូវនធ្វើនឡើងនោយភាពរតឹ្មរត្ូវ និងចាស់ោល់ នហើយបណាត ធិ្ការសហ
ររសជាអបរទទួលខុសរត្វូទាំងស្សុងចាំនពាះមុខចាប់ របសិននបើព័ត៌្ម្គនណាមួយម្គនការផ្រលងបនលាំ   
រឯីការរត្តួ្ពិនិត្យលិខិត្របកាសពនន ជាភាររិចចរបស់មង្ក្នថីពនន។ ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវន
រមមសនងាត្ន ើញាជ ររុមហុ៊នសហររសមួយចាំនួនបានរបកាសពននមិនរតឹ្មរត្ូវ និងសមស្សប ដូច
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ជា មិនបានភាជ ប់ទិនាមប នុបផវត្ថិលរ់ទិញ មិនបានបាំនពញនលើលិខិត្របកាសររប់ខធង់ ររប់និនទធស  ផល
ផ្ដលបានរបកាសនៅទប មិនរបកាសពននកាត់្ទុរនែលឈបួល មិនរបកាសពននកាត់្ទុរទូនៅនលើនសវា 
មិនបងាា ញមូលោឌ នរ នាមអាររបាំភលឺស្គធ្លរ ៈ នពលខលះរបកាសមូលោឌ នរិត្អាររបាំភលឺស្គធ្លរ ៈ
នលើស របកាសមូលោឌ នរិត្អាររពិនសសនលើស របកាសពនននលើរបារ់នបៀវត្សមិនរតឹ្មរត្ូវ ការនរបើ
របាស់ឥ ទនអាររមិនរតឹ្មរត្ូវ ការរបកាសឥ ទនអាររនលើធ្លតុ្ចូលនលើស និងការរ នាម
មូលោឌ នរិត្អាររស្គប រ់នៅមិនទន់រតឹ្មរត្ូវ។   ររ ីននះ អរានាមយរោឌ នពននោរបានោរ់នចញ
ផ្ផនការសរមមភាពសរម្គប់ផ្រលមអ នដើមផីពរងឹងការរត្ួត្ពិនិត្យនលើលិខិត្របកាសពនននោយម្គនមង្ក្នថី
ទទួលបនធុរពិនិត្យ និងផ្ នាមាំចាំនពាះររមុហុ៊នសហររសផ្ដលោរ់លិខិត្របកាសមិនរតឹ្មរត្ូវ មិន
ររប់ខធង់ និងមិនររប់និនទធស ផ្ែមទាំងជាំរញុការនធ្វើសវនរមមនលើលិខិត្ស្គប មនោយរាំ ត់្ពនននឡើង
វញិ ចាំនពាះររមុហុ៊នសហររសផ្ដលរបកាសមិនរបររតី្ និងរាំពុងជាំរញុការប ថុ ះបណាថ លបផ្នទម
ដល់មង្ក្នថីចាត់្ផ្ចងលិខិត្របកាស។ 
៤.៦. ការបាំនពញកាត្ពវរិចចចុះបញ្ជ សី្គរនពើពននសហររសៈ ចាប់សថីពីស្គរនពើពននសហររស 

រាំ ត់្ាជ នរកាយពីចុះបញ្ជ ីនៅររសួងពា ិជជរមមរចួនហើយ សហររសរត្វូរសួរាន់នៅចុះបញ្ជ ីនៅ
រដឌបាលស្គរនពើពននរបុងអាំឡុង១៥នែៃ។ របុងររ ីមិនបាននៅចុះបញ្ជ ីនទននាមះ រដឌបាលស្គរនពើពនន
អាចនធ្វើការចុះបញ្ជ ីចាប់ាាំងពីនពលផ្ដលសហររសរត្ូវនៅចុះបញ្ជ ី នហើយការចុះបញ្ជ ីផ្បបននះ
សហររសរត្ូវម្គនការទទួលខុសរត្ូវចាំនពាះរបារ់អាររទាំងអស់ចាប់ាាំងពីកាលបរនិចេទផ្ដលបាន
រាំ ត់្។ បុ៉ផ្នថ ាមការនធ្វើសវនរមមនលើរបាយការ ៍សថីពីសរមមភាពការងាររបស់នាមយរោឌ ននសវា
អបរជាប់ពនន និងបាំ ុលពននរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៥ ចាំនពាះររុមហុ៊នសហររសផ្ដលបានចុះបញ្ជ ីនៅ
ររសួងពា ិជជរមម។ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ររមុហុ៊នសហររសមួយចាំនួនធ្ាំបាន
មរបាំនពញកាត្ពវរិចចចុះបញ្ជ ីនៅរដឌបាលស្គរនពើពនន នោយផ្ឡរនៅសល់ររមុហុ៊នសហររសមួយ
ចាំនួនតូ្ចមិនមរបាំនពញកាត្ពវរិចចពននឱ្យបានសមស្សបាមបទបផញ្ដត្ថិខាងនលើនទ។ សហររសនៅ
សល់ផ្ដលមិនបានចុះបញ្ជ ីពនន អរានាមយរោឌ នពននោរបាននរៀបចាំផ្ផនការសរមមភាព នដើមផីផ្រលមអ 
និងការអនុវត្ថផ្ផនការសរមមភាពរាំផ្ ទរមង់ហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈរបស់អរានាមយរោឌ នពននោរនលើ
ការចុះបញ្ជ ីពននោរ និងការនធ្វើបចចុបផនបភាពសហររសនោយបាននចញនូវលិខិត្ជូនដាំ ឹង នសចរថី
ផ្ នាមាំអាំពីកាត្ពវរិចចចុះបញ្ជ ីពននោរ និងម្គនររុមការងារនធ្វើការផាូផាងការចុះបញ្ជ ីនៅររសួងពា ិជជ
រមម និងនៅពននោរ និងបានចុះផ្សវងររនោយផ្កធ ល់ រពមទាំងផ្ចរលិខិត្ជូនដាំ ឹងនដើមផមីរចុះ
បញ្ជ ីពននោរ និងែត្របូនដើមផបីញ្ចូ លរបុងរបព័ននររប់ររងរបស់អរានាមយរោឌ នពននោរ និងការអនងាត្
ស្ស្គវរជាវសហររសាមដងផលូវ (Street Survey) នដើមផីឲ្យសហររសផ្ដលមិនបានចុះបញ្ជ ីរតឹ្ម 
រត្ូវ ឬោរ់ខលួនមិនរពមមរចុះបញ្ជ ីពននោរ បានមរចុះបញ្ជ ីពននោរបានររប់ៗរប  និងត្រមូវឲ្យសហ
ររសទាំងអស់មរនធ្វើបចចុបផនបភាពព័ត៌្ម្គនសហររសឲ្យបានររប់ៗរប ។ 
៤.៧. ការរបមូលពននអចលនរទពយៈ នរលការ ៍ននការរបមូលពនននលើអចលនរទពយបាន

ត្រមូវឲ្យម្គច ស់អចលនរទពយបាំនពញព័ត៌្ម្គនអចលនរទពយ ចុះបញ្ជ ី ោរ់លិខិត្របកាស និងបង់ពនន។ 



43 

 

ការអនុវត្ថរបមូលពននអចលនរទពយនៅម្គនររមិត្នៅនឡើយ នោយស្គរអបរជាប់ពននមួយចាំនួនមិន
បានផថល់ព័ត៌្ម្គនអាំពីអចលនរទពយ មិនមរចុះបញ្ជ ីពននអចលនរទពយ មិនមររបកាសបង់ពនននលើ
អចលនរទពយ និងអបរជាប់ពននមួយចាំនួននទៀត្បានចុះបញ្ជ ីពននអចលនរទពយរចួនហើយ បុ៉ផ្នថមិនរពម
មរបង់ពនន។ អរានាមយរោឌ នពននោរបនថពរងឹងការយរចិត្ថទុរោរ់របមូលពននអចលនរទពយ ាមរយៈ
យនថការឃាត់្ទុរ មិនអនុញ្ហដ ត្ឲ្យបង់ពននរបាជប់រានផធររមមសិទនិ ឬសិទនិកាន់កាប់អចលនរទពយ និង
មិនអនុញ្ហដ ត្ឲ្យចុះបញ្ជ ីពននោរ របុងររ ីរមមសិទនិររមិនទន់បានបង់ពននអចលនរទពយ។ 
៤.៨. ការររប់ររងអាជីវរមមអភិវឌណអចលនវត្ទុៈ  របកាសរបស់ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ

សថីពីការររប់ររងអាជីវរមមអភិវឌណអចលនវត្ទុ បានបញ្ហជ រ់ាជ ការររប់ររងអាជីវរមមអភិវឌណអចលន
វត្ទុម្គននរលបាំ ង នដើមផីជាំរញុឲ្យម្គនការអភិវឌណអចលនវត្ទុមួយផ្ដលម្គនភាពទុរចិត្ថ និងទទួល
យរបានាមរយៈការរត្ួត្ពិនិត្យរនរម្គងអាជីវរមមអភិវឌណអចលនវត្ទុ ររប់ររងរនរម្គងហិរញ្ដវត្ទុ 
រ នីអភិវឌណអចលនវត្ទុ និងការនធ្វើសវនរមមនលើការអនុវត្ថរិចចសនយទិញ លរ់ និងបនងាើនទាំនុរចិត្ថ
របស់អតិ្ែិជនរបុងការវនិិនោរនលើអចលនវត្ទុ។ ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្
ន ើញាជ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានផថល់អាជាញ ប័ តអាជីវរមមអភិវឌណអចលនវត្ទុឲ្យររមុហុ៊ន
ចាំនួន៣៦ នសមើនឹង៣៨រនរម្គង។ ទនធឹមនឹងននះផ្ដរ រ៏នៅម្គនររមុហុ៊នមួយចាំនួននផសងនទៀត្ផ្ដល
រាំពុងោរ់ពារយនសបើសុាំអាជាញ ប័ តអភិវឌណអចលនវត្ទុ បុ៉ផ្នថររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុពុាំទន់បាន
នចញអាជាញ ប តជូនបាននោយស្គរខវះឯរស្គរលិខិត្អនុញ្ហដ ត្ស្គង់សង់ និងលិខិត្នបើរការោឌ នស្គង
សង់ផ្ដលនចញនោយររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ង់។ 
ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុសូមឯរភាព និងសូមបញ្ហជ រ់ាជ ការមិនបានផថល់អាជាញ ប័ ត

ជូនររមុហុ៊នរនលងមរ នោយស្គរររមុហុ៊នទាំងននាមះរម នលិខិត្អនុញ្ហដ ត្ស្គងសង់ពីររសួងនរៀបចាំ
ផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ង់ រ៏បុ៉ផ្នថររសួងបាននចញលិខិត្អនុញ្ហដ ត្នរលការ ៍របកាស
លរ់ជូនររុមហុ៊ននដើមផរីរប់ររងហានិភ័យផងផ្ដរ។ បចចុបផនប ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាន
នរៀបចាំនធ្វើរបកាសែមីសថីពីការររប់ររងអាជីវរមមអភិវឌណលាំនៅឋាន។ 
៤.៩. ររុមហុ៊នចូលរមួនដញនែលស្គងសង់ភាជ ប់របនភទវញិ្ហដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ីស្គងសង់មិនសម

ស្សបៈ  ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននចញនរលការ ៍ផ្ នាមាំសថីពីការផ្បងផ្ចរាមរបនភទ 
និងការចុះបញ្ជ ីរបស់អបរទទួលការជារបនភទនផសងៗ នៅាមសមត្ទភាពបនចចរនទស និងហិរញ្ដវត្ទុ 
រពមទាំងាមរាំ ត់្រារបវត្ថិការងារផងផ្ដរ ការផ្បងផ្ចរននះផ្ផអរនលើសមត្ទភាពននការនដញនែល
នៅាមត្នមលននរិចចសនយ ដូចជា ទី១ របនភទអបរទទួលការតូ្ច  ទី២ របនភទអបរទទួលការមធ្យម និង
ទី៣ របនភទអបរទទួលការធ្ាំ។ ាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ពិនិត្យន ើញាជ ររមុហុ៊ន
ចូលរមួនដញនែលរនរម្គងស្គងសង់មួយចាំនួន បានភាជ ប់នូវវញិ្ហដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ីអបរទទួលការស្គងសង់
របនភទតូ្ច និងរបនភទមធ្យមបុ៉នណាត ះ ។ 

៤.១០. ការនផញើរបាយការ ៍លទនរមមមរររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ៖  អនុររឹត្យរបស់រាជរោឌ
ភិបាលរមពុជាសឋីពីលទនរមមស្គធ្លរ ៈ បានបញ្ហជ រ់ាជ ស្គទ ប័នអនុវត្ឋលទនរមមរត្ូវនផញើរបាយការ ៍
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លទនរមមរបចាាំផ្ខមរររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ ស្គរាចរផ្ នាមាំសថីពីការនរៀបចាំផ្ផនការលទនរមម
ឆ្ប ាំ២០០៨ និងឆ្ប ាំបនថបនាមធ ប់រត្ង់II. កាត្ពវរិចចរបស់ស្គទ ប័នអនុវត្ថលទនរមម ផ្ចងាជ ស្គទ ប័នអនុវត្ថលទន
រមម រត្ូវនផញើរបាយការ ៍របចាាំផ្ខ សថីពីការអនុវត្ថររប់រិចចលទនរមមនោយភាជ ប់មរជាមួយនូវទិនបន័យ
ននរិចចសនយ និងឯរស្គរពារ់ព័នន មរររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុាមរយៈនាមយរោឌ នលទនរមម
ស្គធ្លរ ៈឱ្យបាននទៀងទត់្នរៀងរាល់ផ្ខ។ ាមការនធ្វើសវនរមម  អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ពិនិត្យ
ន ើញាជ នៅរបុងឆ្ប ាំ២០១៥ ម្គនររសួងស្គទ ប័ន រាជធ្លនីនខត្ថ និងសហររសស្គធ្លរ ៈមួយចាំនួន
នៅមិនទន់បាននផញើ និងនផញើយឺត្ោ៉វនូវរបាយការ ៍អាំពីការអនុវត្ថរិចចលទនរមមរបចាាំផ្ខ របចាាំឆ្ប ាំ មរ
អរានាមយរោឌ នលទនរមមស្គធ្លរ ៈ។ 
៤.១១. ការរត់្រាចាំ ូលែវកិារដឌៈ បទបញ្ហជ ទូនៅននរ ននយយស្គធ្លរ ៈរាំ ត់្ាជ ការ

រត់្រាចាំ ូលែវកិារត្ូវផ្ផអរនលើមូលោឌ នសោរប័រត្ ឬដីកាចាំ ូលរបស់អាណាប័រររសួងស្គទ ប័ន 
រាជធ្លនីនខត្ថផ្ដលបាននរៀបចាំបញ្ជូ ននៅឲ្យអរានាមយរោឌ នរត្នាមររជាតិ្ នដើមផីនធ្វើការនផធៀងផ្កធ ត់្។ 
បុ៉ផ្នថាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ចាំ ូលមួយចាំនួនមិនរត្ូវបានរត់្
រានោយផ្ផអរនលើមូលោឌ នសោរប័រត្ ឬដីកាចាំ ូលរបស់អាណាប័រនៅនទផើយនោយស្គរររសួង 
ស្គទ ប័នមួយចាំនួនតូ្ចមិនរពមនធ្វើសោរប័រត្ចាំ ូលមរឲ្យអរានាមយរោឌ នរត្នាមររជាតិ្។ ររ ី
ទាំងននះពារ់ព័នននឹងរបនភទចាំ ូលមួយចាំនួនផ្ដលបាននរើត្ម្គននៅនពលនរៀរចុងឆ្ប ាំ នហើយជា
របនភទចាំ ូលផ្ដលររន់ផ្ត្នធ្វើនិយ័ត្រមមតួ្នលខ ដូចជា ចាំ ូលពីរនរមរត្នាមររ ចាំ ូលពីវសិម
ភាពនបទា និងខធង់ចាំ ូលមួយចាំនួននទៀត្នៅនរៀរចុងឆ្ប ាំ និងចាំ ូលពីឈបួលទីាាំងផ្ដលធ្នាមររ
ជាតិ្ននរមពុជាបានបញ្ជូ នរបកាសឥ ទនមរឲ្យអរានាមយរោឌ នរត្នាមររជាតិ្នហើយ បុ៉ផ្នថររសួង 
ស្គទ ប័នមួយចាំនួនតូ្ចមិនរពមនធ្វើសោរប័រត្ចាំ ូលមរឲ្យអរានាមយរោឌ នរត្នាមររជាតិ្។ 
៤.១២. ការទូទត់្ និងការរត់្រាចាំណាយៈ ជានរលការ ៍ ការបញ្ជូ នអា ត្ឋិនបើររបារ់នៅ

អរានាមយរោឌ នរត្នាមររជាតិ្រត្វូបានរាំ ត់្ឱ្ស្គនវាទរតឹ្មនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ននឆ្ប ាំស្គរនពើពនន។ ាម
ការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ការបញ្ជូ នអា ត្ឋិនបើររបារ់មួយចាំនួនតូ្ច
នៅអរានាមយរោឌ នរត្នាមររជាតិ្នៅផ្ត្ម្គនភាពយឺត្ោ៉វ ពុាំទន់នពលនវោផ្ដលបងាឱ្យម្គនការ
លាំបាររបុងការបូរសរបុបិទបញ្ជ ីរបចាាំឆ្ប ាំ។ អាជាញ ធ្រសនវរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ ជាទូនៅអា ត្ថិ
ផ្ដលបានបញ្ជូ ននចញពីអរានាមយរោឌ នែវកិា រ៏ដូចជាពីាជប រ់ដឹរនាមាំររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ 
បាននធ្វើនៅាមកាលបរនិចេទរាំ ត់្ (រតឹ្មនែៃទី៣១ ផ្ខធ្បូ ននការយិបរនិចេទ) បុ៉ផ្នថអា ត្ថិទាំងននាមះ 
រត្ូវបានបញ្ជូ ននៅអរានាមយរោឌ នរត្នាមររជាតិ្នៅនរកាយការយិបរនិចេទរាំ ត់្បិទបញ្ជ ី នោយម្គន
សរខណីប័រត្ររប់ររន់ និងនរបើរបាស់ឥ ទនផ្ដលនៅសល់របុងឆ្ប ាំ២០១៥។ 
៤.១៣. ការនធ្វើបញ្ជ សី្គរនពើភ ឍ រទពយសមផត្ឋិរដឌៈ  រោឌ ភិបាលបាននចញស្គរាចរផ្ នាមាំសថីពី

ការនរៀបចាំបញ្ជ ីស្គរនពើភ ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌនោយបានបញ្ហជ រ់ាជ អាជាញ ធ្រកាន់កាប់រទពយសមផត្ថិរដឌ
រត្ូវទទួលខុសរត្ូវចាំនពាះមុខរាជរោឌ ភិបាល របុងការនរៀបចាំបញ្ជ ីស្គរនពើភ ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌជានរៀង
រាល់ឆ្ប ាំឱ្យបានរតឹ្មរត្វូររប់ចាំនួន និងចប់សពវររប់នៅរបុងរតី្ម្គសទី១ននឆ្ប ាំបនាមធ ប់។ ការនរៀបចាំបញ្ជ ី



45 

 

ស្គរនពើភ ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌរត្ូវអនុវត្ថាមទរមង់ដូចជាារាងនរើននទផើង និងែយចុះនូវរទពយសមផត្ថិ
រដឌផ្ដលរត្ូវនធ្វើនទផើងរបុងឆ្ប ាំនីមួយៗ របុងចននាមល ះរយៈនពល០៥(របាាំ)ឆ្ប ាំននឆ្ប ាំនរល។ បុ៉ផ្នឋាមការនធ្វើ
សវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ អងាភាពនរបើរបាស់រទពយសមផត្ឋិរដឌមួយចាំនួនពុាំបាន
អនុវត្ឋឲ្យបាននពញនលញាមការត្រមវូខាងនលើននះនទ នោយអងាភាពមួយចាំនួននៅផ្ត្ម្គនការយឺត្
ោ៉វរបុងការនធ្វើបញ្ជ ីស្គរនពើភ ឍ ឆ្ប ាំនរល នហើយខលះនទៀត្យឺត្ោ៉វរបុងការនរៀបចាំារាងនរបៀបនធ្ៀប
ការនរើននឡើង និងែយចុះននរទពយសមផត្ថិរដឌ។ 
៤.១៤.ការនធ្វើប័ តសម្គា ល់រមមសិទនិនលើរទពយសមផត្ឋិរដឌៈ រាជរោឌ ភិបាលបាននចញស្គរាចរ

ផ្ នាមាំសថីពីការនរៀបចាំបញ្ជ ីស្គរនពើភ ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌ នោយបញ្ហជ រ់ាជ អាជាញ ធ្រកាន់កាប់រទពយ
សមផត្ថិរដឌរត្វូនរៀបចាំនធ្វើវញិ្ហដ បនបរត្សម្គា ល់ម្គច ស់អចលនវត្ទុ នលើរទពយសមផត្ថិរដឌជាអចលនវត្ទុទាំង
អស់ សទិត្នៅនរកាមការកាន់កាប់ និងនរបើរបាស់របស់ខលួនឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស និងាមនពលនវោ
រាំ ត់្នោយសហការជាមួយររសួងនរៀបចាំផ្ដនដី នររបូនីយរមម និងសាំ ង់។ ររប់អាជាញ ធ្រកាន់
កាប់រទពយសមផត្ថិរដឌទាំងអស់រតូ្វបញ្ជូ លវញិ្ហដ បនបរត្សម្គា ល់ម្គច ស់អចលនវត្ទុ ផ្ដលនរៀបចាំរចួនៅ
របុងបញ្ជ ីស្គរនពើភ ឍ រទពយសមផត្ថិរដឌ នដើមផីធ្លនាមបាននូវភាពរង់វងស និងភាពស្សបចាប់ននរទពយ
សមផត្ថិទាំងឡាយននាមះ។ បុ៉ផ្នថាមការនធ្វើសវនរមម អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្សនងាត្ន ើញាជ រហូត្មរ
ដល់ឆ្ប ាំ២០១៥ រទពយសមផត្ថិរដឌមួយចាំនួននៅផ្ត្ពុាំទន់បាននធ្វើប័ តសម្គា ល់រមមសិទនិរចួរាល់នៅនឡើយ។ 

៥.  សសចកដសីនាដិ្ឋឋ ន 
លទនផលននការអនុវត្ថចាប់ហិរញ្ដវត្ទុសរម្គប់ការររប់ររងឆ្ប ាំ២០១៥ បានបងាា ញឲ្យន ើញាជ រាជ 

រោឌ ភិបាលរមពុជានធ្វើឲ្យសនរមចបាននូវរាំន ើ ននសដឌរិចច៧% រពមទាំងសនរមចបាននូវការកាត់្បនទយ
ភាពររីរររបុងអារាជាង១%របុងមួយឆ្ប ាំ ផ្ដលនធ្វើឲ្យនរលនៅកាត់្បនទយភាពររីរររបស់រាជរោឌ ភិបាល
សនរមចបានមុននរលនៅអភិវឌណន៍សហសសវត្សរ។៍ 
ាមរយៈការផថល់អនុស្គសន៍ផ្រលមអនូវចាំ ុចខវះខាត្នាមនាម និងការនចញផាយរបាយការ ៍សវន
រមមជាស្គធ្លរ ៈជាបនថបនាមធ ប់មរននះ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្រត់្សម្គា ល់ន ើញាជ អងាភាពរងសវន
រមមនាមនាមបានយរចិត្ថទុរោរ់ខិត្ខាំអនុវត្ថផ្រលមអនូវអនុស្គសន៍សវនរមមបានរបនសើរ។ អាជាញ ធ្រសវន
រមមជាតិ្សងឃឹមាជ អងាភាពរងសវនរមមទាំងឡាយនឹងបនថខិត្ខាំអនុវត្ថផ្រលមអនូវរាល់រងវះខាត្នាមនាមឱ្យ
បានលអរបនសើរ និងទន់នពលនវោ នហើយនជៀសវាងបាននូវការបនថនរើត្ម្គនរងវះខាត្ដផ្ដលៗជាបនថ
នៅនទៀត្ នដើមផចូីលរមួចាំផ្ រោ៉ងសរមមរបុងការពរងឹងការររប់ររងហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈឲ្យបានកាន់
ផ្ត្រងឹម្គាំ និងរបរបនោយរបសិទនភាពខពស់។ 
របុងបរបិទននះផ្ដរ ររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបាននធ្វើរបាយការ ៍នររពជូន សសម្តចអគ្គម្ហា

សសនាបតសីតសជា ហ លន ក្សន នាយករដឋម្ន្រនតីននរពះរាជាណាចរកកម្ពលជា នលើលទនផលការងារ
អធិ្ការរិចចហិរញ្ដវត្ទុ ផ្ដលបានររន ើញនូវរាំហុសឆាងរបស់ររសួងស្គទ ប័ន សហររសស្គធ្លរ ៈ 
និងមនធីរជាំនាមញ និងបាននធ្វើលិខិត្ចាត់្វធិ្លនការវន័ិយរដឌបាល នដើមផផី្រលមអរាំហុសឆាងនលើការអនុវត្ថ
នីតិ្វធីិ្ហិរញ្ដវត្ទុ ផ្ដលររសួងនសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុបានររន ើញរបុងការររប់ររង ការនរបើរបាស់
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ចាំ ូលចាំណាយែវកិារដឌ ចាំ ូលមិនផ្មនស្គរនពើពនន កាត្ពវរិចចបង់ចាំ ូលចូលែវកិារដឌ និងការ
ររប់ររងរទពយសមផត្ថិរដឌរបស់ររសួងស្គទ ប័ន សហររសស្គធ្លរ ៈ និងមនធីរជាំនាមញ នដើមផអីនុវត្ថឲ្យ
ម្គនរបសិទនភាពាមនីតិ្វធីិ្ហិរញ្ដវត្ទុ ចាប់សថីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុស្គធ្លរ ៈ និងចាប់សថីពីហិរញ្ដវត្ទុ
សរម្គប់ការររប់ររងរបចាាំឆ្ប ាំ នហើយបានចមលងជូនររសួងស្គទ ប័នពារ់ព័នន ដូចជា ររសួងទាំនាមរ់ទាំនងជា
មួយរដឌសភា រពឹទនសភា និងអធិ្ការរិចច អងាភាពរបឆ្ាំងអាំនពើពុររលួយ និងអាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ នដើមផី
ចាត់្ការបនថ។ 
ទនធឹមនឹងននះផ្ដរ អាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្ម្គនជាំននឿោ៉ងមុត្ម្គាំាជ ររសួងស្គទ ប័ន អងាភាពពារ់ព័នន
នាមនាម និងស្គធ្លរ ជនទាំងឡាយនឹងបនថចូលរមួផថល់មតិ្ស្គទ បនាមនលើរបាយការ ៍ននះ រពមទាំងផថល់
ការនលើរទឹរចិត្ថចាំនពាះលទនផលសនរមចបាន ផ្ដលជារាថ ជាំរញុឲ្យអាជាញ ធ្រសវនរមមជាតិ្បនថខិត្ខាំបនងាើន
សមត្ទភាពការងាររបស់ខលួនរបរបនោយសីលធ្ម៌វជិាជ ជីវៈ សាំនៅនលើររមពស់រុ ភាពសវនរមមឲ្យស្សប
ាមសថង់ោរសវនរមមស្គធ្លរ ៈននរពះរាជាណាចរររមពុជា រពមទាំងសថង់ោរត្ាំបន់ និងអនថរជាតិ្ នដើមផី
ចូលរមួចាំផ្ ររបុងការរស្គង និងអភិវឌណរបនទសជាតិ្របរបនោយចីរភាព។ 
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