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អារម្ភកថា 
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សេដឌកិចចកមពុជានាឆ្ប ាំ២០២០ ររូវបានវាយរម្មលថាមានកាំស ើ នអវជិជមាន -៣,១%។ ផ.េ.េ េរមាប ់
មនុេសមាប ក់ៗ  ធ្លល កចុ់ុះមកររឹម ១ ៦៥៣ ដុល្លល រអាសមរកិកបុងឆ្ប ាំ២០២០ ពី ១ ៧០០ ដុល្លល រអាសមរកិកបុងឆ្ប ាំ
២០១៩។ ទនធឹមនឹងសនុះ អរាអរិផរណាមធយមបានសកើនស ើងកបុងអរា២,៩% កបុងឆ្ប ាំ២០២០ ពីអរា
១,៨% កបុងឆ្ប ាំ២០១៩ និងអរាបថូររបាកម់ធយមរបចាំឆ្ប ាំេទិរកបុងករមិរ៤ ០៨០សរៀល កបុងមួយដុល្លល រ
អាសមរកិ។ កាំស ើ នសេដឌកិចចអវជិជមានកបុងឆ្ប ាំ២០២០ បងកស ើងសោយវបិរថិម្នជាំងឺកូវដី-១៩ ដដលបាន    
បណាថ លឱ្យវេិយយជាំរុញកាំស ើ នេាំានន់ៗ ទទលួរងផលបពុះាលល់រមួមាន៖ (១)-វេិយយកេិកមមររូវបានវាយ
រម្មលថានឹងមានកាំស ើ នវជិជមានកបុងរងវង០់,៥% (២)-វេិយយឧេាហកមមមានកាំស ើ នអវជិជមានកបុងរងវង ់
(-១,២%) និង(៣)-វេិយយសេវាកមមររូវបានវាយរម្មលថា មានកាំស ើ នអវជិជមានកបុងរងវង់ (-៦,២%)។ 
រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាបនថអនុវរថនូវសោលនសោបាយេាំានន់ៗ  រពមជាមយួនឹងសោលនសោបាយវាិទ រកមម
ថវកិា រមួមាន៖ ទី១-បនថដថរកាឱ្យបានោចា់នរនូវេនថិេុខ េទិរភាពនសោបាយ េនថិេុខ និងេណាថ ប់
ធ្លប បស់ាធ្លរ ៈេរមាបក់ាររេ់សៅសោយេុខសកសមកានថរបេ់របជាជន រពមទាំងការការាលរឯករាជយ 
អធិបសរយយ និងបូរ ភាពទឹកដី មនិឱ្យកមាល ាំងណាមកបាំាលន និងបាំផ្លល ញបានស ើយ ទី២-បនថធ្លនាអនុ
វរថសោលនសោបាយ សដើមផជីាំរុញកាំស ើ នការងារ េមធម ៌ និងរបេិទនភាព កបុងសោលសៅដបងដចកដផលផ្លក
ម្នកាំស ើ នរបកបសោយេមធមដ៌ល់រគបរ់េទបម់្នរបជាជន ទី៣-បនថធ្លនានូវេទិរភាពមាព រកូសេដឌកិចច 
និងសារសពើពនន សដើមផេីសរមចឱ្យបាននូវកាំស ើ នសេដឌកិចចរងឹមាាំរបកបសោយបរោិបនប និងចីរភាពកបុងបរ ិ
ការ ៍ម្នភាពមនិចាេ់ល្លេ់ និងហានិភយយជាយថាសហរុ រពមទាំងធ្លនាបាននូវអរាអរិផរណាដដល
អាចរគបរ់គងបាន និងេទិរភាពអរាបថូររបាក ់ ទី៤-បនថោាំរទដល់ការអនុវរថកមមវធីិជារិកាំដ ទរមងរ់ដឌបា
លសាធ្លរ ៈ ការដកទរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ ការអភវិឌ្ណាមដបបរបជាធិបសរយយសៅ
ថាប កស់រកាមជារិ កាំដ ទរមងច់ាប ់ និងរបពយននយុរថិធម ៌ និងការដកទរមងវ់េិយយកងកមាល ាំងរបោបអ់ាវុធ 
រពមទាំងការរបយុទនរបឆ្ាំងនឹងអាំសពើពុករលួយ ទី៥-បនថជាំរុញការអនុវរថយុទនសាស្រេថម្នការដកទរមងរ់បពយនន
ថវកិា២០១៨-២០២៥ ដដលរួមមានការោក់ឱ្យអនុវរថសាកលផងនូវរកបខ ឍ ហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ  
រយៈសពលមធយមឆ្ប ាំ២០២០-២០២២ និងរកបខ ឍ ថវកិារយៈសពលមធយមឆ្ប ាំ២០២០-២០២២ ទី៦-បនថ
ជាំរុញការអនុវរថយុទនសាស្រេថសកៀរគរចាំ ូល២០១៩-២០២៣ ទី៧-ោកឱ់្យអនុវរថរកបខ ឍ ចាំណាយអនថ
រាគមនរ៍បកបសោយរបេិទនភាពទាំងកបុងករមរិវភិាជ និងទាំងករមរិរបរិបរថិការ និងបសចចកសទេកបុងបរ ិ
ការ ៍ម្នការសកើនស ើងនូវភាពមនិចាេ់ល្លេ់និងហានិភយយមកសលើសេដឌកិចចកមពុជា ទី៨-បនថគិរគូរសលើ
ការដាំសទផើងរបាកស់បៀវរសជូនមស្រនថីរាជការេីុវលិកបុងករមរិេមរេបសោយដផែកសៅសលើេមទិនកមម ឬគុណា
ធិបសរយយ សដើមផបីនថពរងឹងេមរទភាពសាទ បយន និងអភបិាលកិចចកបុងសោលសៅធ្លនារបេិទនភាព េយកថិេិទនភាព 
គ សនយយភាព និងរមាល ភាពម្នការផថល់សេវាសាធ្លរ ៈ ទី៩-បនថអនុវរថរកបខ ឍ សោលនសោបាយ
ជារិោាំាលរេងគម ២០១៦-២០២៥ មានជាអាទិ៍ ការដថទាំេុខភាពមស្រនថីសាធ្លរ ៈ អរីរមស្រនថីរាជការ 
និងអរីរយុទនជន របបដថទាំេុខភាពេរមាបក់មមករ និសោជិរ និងរបបឧបរទមភមារុភាពេរមាបក់មមការនីិ 
រពមទាំងរបបេនថិេុខដផបកហានិភយយការងារេរមាបម់ស្រនថីសាធ្លរ ៈជាសដើម ទី១០-បនថអនុវរថសោយ
មពរច់រនូ់វយុទនសាស្រេថេថីពីការរគបរ់គងបាំ ុលសាធ្លរ ៈ២០១៩-២០២៣ ទី១១-បនថោាំរទដល់ការ
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អនុវរថយុទនសាស្រេថអភវិឌ្ណនវ៍េិយយហិរញ្ដ វរទុ២០១៦-២០២៥ និងយុទនសាស្រេថជារិេថីពីបរោិបនបហិរញ្ដ
វរទុឆ្ប ាំ២០១៩-២០២៥ ទី១២-ពសនលឿនការអនុវរថឱ្យបានានល ាំងកាល នូវវធិ្លនការម្នសោលនសោបាយអភវិឌ្ណន៍
វេិយយឧេាហកមមកមពុជា២០១៥-២០២៥ ាមរយៈការោាំរទការអភិវឌ្ណវេិយយឯកជន និងការបសងកើន
វនិិសោគសាធ្លរ ៈសលើការអភវិឌ្ណសហោឌ រចនាេមពយននរូបវនថ សោយសផ្លថ រសលើការរភាជ ប់កបុងវេិយយដឹក
ជញ្ជូ ន និងវេិយយថាមពល កដូ៏ចជាការរភាជ បក់បុងវេិយយឌី្ជីថល កបុងបរបិទម្នបដិវរថន៍ឧេាហកមមទី៤ 
ពិសេេការបនថការប់នទយម្ថលអគគិេនី  ទី១៣-បនថជាំរុញការអភវិឌ្ណធនធ្លនមនុេសាមរយៈការបនថសលើក
កមពេ់គុ ភាពម្នការអបរ់ ាំ និងការប ថុ ុះបណាថ លជាំនាញវជិាជ ជីវៈ និងបសចចកសទេ ទាំងករមរិទប មធយម 
និងខពេ់ សដើមផផីគរផ់គងព់លករជាំនាញរបកបសោយផលិរភាពខពេ់ រេបាមររមូវការទីផារ ទី១៤-បនថ
សលើកកមពេ់សេវាេុានភបិាលាមរយៈការបសងកើនការវនិិសោគបដនទម ទាំងសលើអោរមនធីរសពទយ េមាភ រ
បរកិាា រ និងេមរទភាពមស្រនថីេុានភបិាល ទី១៥-បនថជាំរុញការអភវិឌ្ណវេិយយកេិកមមសោយសផ្លថ រសលើផលិរ
ភាព ពិពិធកមម ការដកម្ចបកេិផល និងាល ិជជូបនីយកមម និងទី១៦-ោាំរទដល់ការសរៀបចាំកិចចរបជុាំកាំពូល
អាេីុអឺុរ ពុបឱ្យទទួលបានសជាគជយយាមការសរោងទុក។ ជាកដ់េថង ចាំ ូលចរនថថវកិាថាប កជ់ារិឆ្ប ាំ២០២០ 
អនុវរថបានទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ ១០,៤% និងចាំ ូលសារសពើពននអនុវរថ បានទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ 
៨,៤%  សហើយបានថយចុុះ ១២,៣% សធៀបនឹងការអនុវរថឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំសាលុះចាំ ូលថវកិារបេ់រាជធ្លនី 
សខរថឆ្ប ាំ២០២០  អនុវរថបានទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ ៣,៣% ចាំ ូលថវកិារបេ់រដឌបាលរកុង រេុក ឆ្ប ាំ
២០២០ អនុវរថបានទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ ០,៥% និងចាំ ូលថវកិារបេ់រដឌបាលឃុាំ េងាក រ ់អនុវរថបាន
ទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ ១០,៣%។  រឯីចាំណាយថវកិាថាប កជ់ារិឆ្ប ាំ២០២០ មានការថយចុុះ ៣,០% 
សធៀបនឹងការអនុវរថឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំសាលុះចាំណាយថវកិារាជធ្លនី សខរថ អនុវរថបានទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ 
១៥,០%  ចាំណាយថវកិារដឌបាលរកុង រេុក អនុវរថបានទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ ៤,០%  និងចាំណាយ
ថវកិារបេ់រដឌបាលឃុាំ េងាក រ ់ កអ៏នុវរថបានទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ ៣០,៩% ដដរ។ ការរគបរ់គងថវកិា
ឆ្ប ាំ២០២០ សោរពបានទាំងកាលវសាន ទាំងខលឹមសារម្នចាបេ់ថីពីរបពយននហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ រពមទាំង
បានបងាា ញឱ្យសឃើញថា កបុងបរកិារ ៍ដដលសេដឌកិចចេកល និងសាទ នភាពមាព រកូសេដឌកិចច កាំពុងវវិរថឆ្ប់
រហយេ និងចលយរោព ងសលឿនពិបាកបាព នរ់បមា ឱ្យបានចាេ់ល្លេ់សោយសារផលបពុះាលល់ធងនធ់ងរម្ន
ការរកីរាលោលម្នជាំងឺកូវដី-១៩។  រាជរោឌ ភបិាលបានសធវើការវាយរម្មលសទផើងវញិសលើផលបពុះាលល់ម្នការ
រកីរាលោលម្នជាំងឺកូវដី-១៩ មកសលើរកបខ ឍ ចាបថ់វកិាជារិឆ្ប ាំ២០២០ និងបានេសរមចបដងវរទិេម្ន
ការរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈពី “ថវកិាវាិទ រកមម” សដើមផសីលើកកមពេ់កាំស ើ នសៅជា “ថវកិាររឹបនថឹង
េាំសៅបសងកើនរបេិទនភាពចាំណាយ” សដើមផសីឆ្ព ុះសៅសោុះរសាយការងារអាទិភាពចាំសាលុះមុខាមរយៈការសធវើ
វចិរ កមមកបុងសោលបាំ ងបសរមើឱ្យការរបយុទនរបឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូវដី-១៩ រកាលាំនឹងសេដឌកិចច និងរទរទង់
ការងារដកទរមងរ់បេ់រាជរោឌ ភបិាល កដូ៏ចជាបសរមើឱ្យការសររៀមខលួន និងការពរងឹងេមរទភាពម្ផធកបុងឱ្យ
បានលែេរមាបស់ររៀមទប់ទល់នឹងបញ្ហា របឈម និងហានិភយយទាំងកបុង និងសរៅរបសទេ ពិសេេសដើមផី
សោលសៅម្នការអនុវរថឱ្យសចញជាលទនផលជាកដ់េថងរបកបសោយរបេិទនភាពនូវកមមវធីិនសោបាយយុទន
សាស្រេថចរុសកា ដាំណាកក់ាលទី៤  និងដផនការយុទនសាស្រេថអភវិឌ្ណនជ៍ារិឆ្ប ាំ២០១៩-២០២៣ របេ់រាជ
រោឌ ភបិាល េាំសៅឈានសៅេសរមចបាននូវបាំ ងរបាថាប រយៈសពលដវងរបេ់របជាជនកមពុជា កបុងការកាថ ប់
យកមកវញិនូវសមាទនភាពជារិ និងការកសាងជារិមយួដរ៏េ់រសវ ើក មានអនាគរដរុ៏ងសរឿងភលសឺាវ ងររចុះ



 
 -គ- 

ររចង ់និងជារដឌអធិបសរយយមយួរងឹមាាំ ដដលសោរពានជ បខ់ជួនាមសោលការ ៍របជាធិបសរយយ និងនីរិរដឌ 
និងមានេនថិភាពសពញសលញ  រពមទាំងមានកិរានុភាពខពេ់ររដដរសលើឆ្កអនថរជារិ។  សទុះបីជារាជ  
រោឌ ភបិាលបានជបួនូវការលាំបាកានងសលើដដលពុាំធ្លល បជ់ួបរបទុះពីមុនៗមកកស៏ោយ ករ៏ាជរោឌ ភបិាលសៅ
ដរអាចរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈបានលែ ទាំងការរគបរ់គងចាំ ូល ការរគបរ់គងចាំណាយថវកិា ការ
រគបរ់គងបាំ ុល និងការសធវើកិចចបញ្ជ ិកាគ សនយយ។ 
  េមទិនផលទាំងសនុះ បានឆលុុះបញ្ហច ាំងពីការសបថជាញ ចិរថោព ងសមាុះមុរជាងសពលណាៗទាំងអេ់កបុងការ
េសរមចឱ្យបាននូវសោលសៅ និងវធិ្លនការទាំងឡាយ កបុងការបនថរកាេុខេនថិភាព េទិរភាព ឯករាជយជារិ 
និងអធិបសរយយភាព ដដលជាបាំ ងរបាថាប រមួរបេ់របជាជនកមពុជាទាំងមូល សដើមផបីនថកសាងមូលោឌ ន
រគឹុះដរ៏ងឹមាាំ កបុងសោលសៅពសនលឿនការអភវិឌ្ណសេដឌកិចច េងគមកមពុជា។ ទនធឹមោប សនុះដដរ ថវកិាឆ្ប ាំ២០២០ 
គឺពិរជាសដើររនួាទីជាឧបករ ៍ម្នសោលនសោបាយរបេ់រាជរោឌ ភបិាលរបកបសោយរបេិទនភាព និង
េយកថិេិទនភិាព កបុងការរកា ការាលរ និងពរងឹងដថមសទៀរនូវេមទិនផលដធ៏ាំសធងដដលកមពុជាេសរមចបាន
កនលងមក កដូ៏ចជាកបុងការបនថបុករគឹុះេរមាបប់សរមើឱ្យការអភវិឌ្ណរបេ់កមពុជារសៅមុខសទៀរ។ 
 េរុបមក ថវកិាឆ្ប ាំ២០២០ ពិរជាឧបករ ៍សោលនសោបាយដម៏ានរបេិទនភាព ដដលអាចជយួ 
ដល់រាជរោឌ ភបិាល ឱ្យអាចេសរមចបាននូវសោលសៅជាយុទនសាស្រេថរបេ់ជារិ ពិសេេគឺអាចសឆលើយរប
របកបសោយរបេិទនភាពចាំសាលុះរាល់បញ្ហា របឈម និងហានិភយយនានា សហើយពិរជាេសរមចបានាម
ការរបេិទននាមថា ជា “ថវកិាយុទនសាស្រេថម្នការផគួបកមាល ាំងេរុប សដើមផទីបទ់ល់នឹងបញ្ហា របឈម និងហានិ
ភយយ ទាំងកបុង និងសរៅរបសទេាមរយៈការពរងឹងេមរទភាពម្ផធកបុង សោយជាំរុញឱ្យបានានល ាំងកាល នូវការដក
ទរមងេីុ់ជសរៅ និងមុររេចួ សដើមផធី្លនាេុខេនថភិាព េទិរភាព និងចីរភាពម្នកាំស ើ នសេដឌកិចច េាំសៅ
សលើកកមពេ់េុខមាលភាពជូនរបជាជន សលើមាោ៌សឆ្ព ុះសៅរកចកាុវេិយយឆ្ប ាំ២០៣០ និងឆ្ប ាំ២០៥០”។ 
 អាជាញ ធរេវនកមមជារិ ជាសាទ បយនេវនកមមកាំពូលមយួ ដដលររូវបានបសងកើរស ើងសោយចាបេ់ថីពី
េវនកមមម្នរពុះរាជាណាចរកកមពុជាសៅកបុងដខមនីា ឆ្ប ាំ២០០០ សរកាមឆនធៈ និងការសបថជាញ ដ៏សមាុះមុរ
របេ់រាជរោឌ ភបិាល  រដឌេភា  រពឹទនេភា កបុងសោលបាំ ងបាំសពញមុខងារររួរពិនិរយ វាយរម្មល និងផថល់
អនុសាេនដ៍កលមែរាល់ចាំ ុចខវុះានររបេ់រកេួង សាទ បយន រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ រដឌបាលមូលោឌ ន 
អងគភាពាលកព់យនននានា រចួសធវើរបាយការ ៍េថីពីលទនផលេវនកមមសផញើជូនរដឌេភា រពឹទនេភា និងរាជរោឌ ភិ
បាល េាំសៅចូលរមួចាំដ កពរងឹងការរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ និងកិចចរបរិបរថិការការងារឱ្យកាន់
ដរលែរបសេើរ និងរបកបសោយរបេិទនភាពខពេ់។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិ ផសពវផាយរបាយការ ៍េវនកមមសនុះជាសាធ្លរ ៈសោយអនុសល្លមាម
ចាប់េថី ពីេវនកមមម្នរពុះរាជាណាចរកកមពុជា។ របាយការ ៍សនុះសលើកស ើងនូវលទនផលម្នការសធវើ 
េវនកមមសលើការរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ ការអនុសល្លមាមបទបផញ្ដរថិ និងកិចចរបរិបរថិការការងារ
កបុងការយិបរសិចឆទ២០២០ របេ់រកេួង សាទ បយន រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ រដឌបាលមូលោឌ ន និងអងគភាព
ាលកព់យនននានាមយួចាំនួន។ 

ការខិរខាំរបឹងដរបង និងការទទលួខុេររូវខពេ់ ការរេ ូ  អរធ់មរ ់ ពុុះាលរឆលងការក់ារលាំបាករបេ់
ថាប ក់ដឹកនាាំ និងមស្រនថីេវនកមមម្នអាជាញ ធរេវនកមមជារិ រពមទាំងមានការជួយ ឧបរទមភោាំរទពីរគប់



 
 

-ឃ- 

មជឈោឌ នទាំងដផបកសាម ររី និងេមាភ រ បាននាាំឱ្យអាជាញ ធរេវនកមមជារិមានេកាថ នុពលកបុងការអនុវរថការងារ 
និងេសរមចបានជាបនថបនាធ បនូ់វដផនការយុទនសាស្រេថរបេ់ខលួន។ ចាំសាលុះមុខ អាជាញ ធរេវនកមមជារិនឹង
បនថខិរខាំបដនទមសទៀរ សោយសធវើការពរងីកវសិាលភាពេវនកមម ពរងឹងេមរទភាពមស្រនថី និងបសងកើនគុ 
ភាពេវនកមម សដើមផឈីានសៅេសរមចភារកិចចាមចាបេ់ថីពីេវនកមមម្នរពុះរាជាណាចរកកមពុជា េថងោ់រ
េវនកមមសាធ្លរ ៈម្នរពុះរាជាណាចរកកមពុជា និងសោលការ ៍េវនកមមទូសៅ រពមទាំងសឆលើយរបសៅ
នឹងររមូវការសាទ នភាពសេដឌកិចច និងសោលនសោបាយរបេ់របសទេជារិផងដដរ រពមទាំងចូលរមួោព ង 
េកមមនូវកាំដ ទរមងមុ់ររេួចេីុជសរៅសលើរគបវ់េិយយរបេ់រាជរោឌ ភបិាល ពិសេេកាំដ ទរមងក់ារ 
រគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ។ 

កបុងនាមអាជាញ ធរេវនកមមជារិ ខញុ ាំេូមដថលងអាំ រគុ ោព ងរជាលសរៅចាំសាលុះរាជរោឌ ភបិាល រដឌេភា 
រពឹទនេភា ដដលជានិចចកាលដរងដរោាំរទអាជាញ ធរេវនកមមជារិ ទាំងសាម ររី និងេមាភ រ។ េូមសោរពដថលង
អរគុ ជាពិសេេចាំសាលុះសម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្រនេនីនព្រះរាោណា

ចព្កកតពុោ ដដលជានិចចកាលជួយ ោាំរទដល់អាជាញ ធរេវនកមមជារិជាអសនកបផការ រពមទាំងផថល់អនុ
សាេនដ៍ម៏ានរម្មលឥរគ នាេរមាបស់ធវើជាររីវេិយយដល់អាជាញ ធរេវនកមមជារិរគបស់ពលសវល្លរគបក់ា
លៈសទេៈ។ មាពងវញិសទៀរ ខញុ ាំកេូ៏មអរគុ   និងសការេរសេើរចាំសាលុះថាប កដឹ់កនាាំ  និងមស្រនថីរាជការទាំង
អេ់ម្នអាជាញ ធរេវនកមមជារិ ដដលបានខិរខាំរបឹងដរបងបាំសពញភារកិចចរបកបសោយសាម ររីទទួលខុេ
ររូវខពេ់ សធវើឱ្យេសរមចបាននូវសជាគជយយ គរួឱ្យករេ់មាគ ល់។ សឆលៀរកបុងឱ្កាេសនុះដដរ ខញុ ាំកេូ៏មដថលង
អាំ រគុ ដល់អងគភាពរងេវនកមមនានា និងសាធ្លរ ៈជនទាំងឡាយដដលបានេហការ ោាំរទ និង
សលើកទឹកចិរថចាំសាលុះរាល់ការងារបសរមើឱ្យវេិយយេវនកមមសាធ្លរ ៈនាសពលកនលងមក។ ជាមយួោប សនុះ
ដដរ ខញុ ាំកេូ៏មអរគុ ផងដដរដល់ម្ដគូអភវិឌ្ណន ៍និងសាទ បយនេវនកមមកាំពូលនានា ដដលបានផថល់ការោាំរទ 
និងឧបរទមភសផសងៗកបុងកិចចដាំស ើ រការអភវិឌ្ណសាទ បយន។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិមានេងឃមឹោព ងមុរមាាំថា អាជាញ ធរេវនកមមជារិនឹងេសរមចនូវលទនផល
ថមីៗដថមសទៀរដដលបងាា ញពីការចូលរមួចាំដ កកបុងការសលើកេធួយ និងការអភវិឌ្ណរបសទេជារិជាទីសោរព 
និងរេល្លញ់ម្នសយើងទាំងអេ់ោប ។ 

ម្ថង ពុធ ៧សកើរ  ដខ ផលគុន  ឆ្ប ាំ ឆលូវ ររីេយក ព.េ.២៥៦៥ 
 រាជធ្លនីភបាំសពញ, ម្ថងទី  ០៩    ដខ មនីា  ឆ្ប ាំ២០២២ 

                                                                       អគគសវនករ 
         
  

 
 

                                                                                                  សោម្ គមី្សគួ ៌
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របាយការណ៍សវនកម្ម 
សលើការរគប់រគខហរិញ្ញវតថុោធារណៈសរមាប់ការយិបរសិចេទ២០២០ 

r Y s 
 

សសចកដីសសខេប 
អាជាញ ធរេវនកមមជារិជាសាទ បយនសាធ្លរ ៈដដលឯករាជយអាំពីកិចចរបរិបរឋិការម្នការងារ និងមាន

ភារកិចចចាំសាលុះការអនុវរឋមុខងារេវនកមមម្ផធសរៅរបេ់រាជរោឌ ភបិាល។ សាទ បយនសនុះររូវបានបសងកើរស ើង
សោយចាបេ់ឋីពីេវនកមមម្នរពុះរាជាណាចរកកមពុជា ដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយរពុះរាជរកមសលខ ជេ/
រកម/០៣០០/១០ ចុុះម្ថងទី០៣ ដខមនីា ឆ្ប ាំ២០០០។ អនុសល្លមាមមារា២ មារា៣ មារា២៩ និង
មារា៣៧ម្នចាបស់នុះ អាជាញ ធរេវនកមមជារិមានការពវកិចចសធវើេវនកមម និងផសពវផាយលទនផលេវនកមម
ដដលចាំបាច។់ 

េរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិបានសធវើេវនកមមសលើបណាថ រកេួង សាទ បយន 
រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ រដឌបាលមូលោឌ ន េហរោេសាធ្លរ ៈ គសរមាងសផសងៗ និងេមផទនវនិិសោគ
មយួចាំននួដដលមានលទនផលេសងាបានងសរកាម៖ 

ក. កិចចរបតិបតតិការថវកិាថាា ក់ជាតិ 
ចាំ ូលថវកិាថាប កជ់ារិអនុវរថបានចាំនួន ២៨ ៥០០ ៣៧២,៥ល្លនសរៀល សេមើនឹង ២៦,១៣% 

ម្នផ.េ.េ គឺទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ ៦,២% សហើយថយចុុះ ៨,២% សធៀបនឹងការអនុវរថឆ្ប ាំ២០១៩។ 
ចាំ ូលថវកិាសនុះគឺជាលទនផលម្នកិចចរបឹងដរបងយូរឆ្ប ាំរបេ់រាជរោឌ ភបិាលសលើការដកទរមងក់ាររគបរ់គង
ហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ និងការរមួចាំដ កពីេកមមភាពេវនកមម និងអធិការកិចចហិរញ្ដ វរទុសោយសាទ បយន
មានេមរទកិចចាលកព់យនន។ ការអនុវរថចាំ ូលគយ និងរោឌ ករេសរមចបានលទនផលលែរបសេើរាមរយៈ
យុទនសាស្រេថសកៀរគរចាំ ូល២០១៩-២០២៣ យុទនសាស្រេថកាំដ ទរមង ់និងទាំសនើបកមមគយ២០១៩-២០២៣ 
និងដផនការយុទនសាស្រេថសផសងៗសទៀររបេ់រាជរោឌ ភបិាល ដូចជា ការពរងឹងរបេិទនភាពការងារបសចចក
សទេ និងការអនុវរថនីរិវធីិគយ ការពរងឹងអនុសល្លមភាព និងរបេិទនភាពការងារបងាក រ និងបស្រងាក បអាំសពើ
ររស់គចពនន ការពរងឹងយនថការរគបរ់គងហានិភយយនិងេវនកមមសរកាយសពលបសញ្ចញទាំនិញពីគយ ការ
ពរងឹងវបផធមអ៌នុសល្លមភាពរបេ់វេិយយឯកជន ការពរងីកការសរបើរបាេ់បសចចកវទិាពយរម៌ាន ការអភវិឌ្ណ 
និងការអនុវរថរបពយននបញ្ជ រដរមយួជារិ និងការពរងឹងអភបិាលកិចចអងគភាពគយ និងការអភវិឌ្ណសាទ បយន។ 

ការរបមូលចាំ ូលពននអាករបានលទនផលដល៏ែរបសេើរសនុះអាចេសរមចសៅបាន សោយសារ៖ 
(១)-ភាពរងឹមាាំម្នកាំស ើ នសេដឌកិចចដដលជាំរុញឱ្យមានេកមមភាពអាជីវកមមេាំានន់ៗ ជាសរចើនរកីចសរមើន 
ោព ងឆ្បរ់ហយេ (២)-ាមរយៈការោកស់ចញនូវវធិ្លនការគនលឹុះនានារបកបសោយរបេិទនភាពខពេ់ និង
ការបនថសលើកកមពេ់អនុសល្លមភាពអបកជាបព់ននសោយការសធវើទាំសនើបកមម និងសាមញ្ដកមមសេវាអបកជាបព់នន 
(៣)-ការបនថដកេរមួលសោលនសោបាយសារសពើពនន និងវធិ្លនការរដឌបាលេាំសៅសធវើឱ្យរបសេើរស ើងនូវ
បរោិកាេេងគមសេដឌកិចច ធុរកិចច និងការទកទ់ញវនិិសោគទុនពីបរសទេ។ 
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សោយដ ក ចាំ ូលមនិដមនសារសពើពននមានកាំស ើ នខពេ់ បានមកពីចាំ ូលមថងមាក លមយួចាំនួន
ដូចជា៖ ការបងភ់ាគល្លភពីេហរោេសាធ្លរ ៈ និងការបងច់ាំ ូលាលកព់យនននឹងវេិយយកាេីុ ូ ដដល
រមួមានទាំងការបងក់ារពវកិចចកាេីុ ូ ការេងបាំ ុល និងការទិញេិទនិផ្លថ ចមុ់ខ ដដលបានបពុះបពូវដល់
ការធ្លល កចុ់ុះម្នរបភពចាំ ូលេាំានន់ៗ  រួមមានចាំ ូលពីផលទុនម្នេកមមភាពសទេចរ ៍ជាសដើម។ 
សលើេពីសនុះ កបុងនយយចូលរួមជាំរុញដល់កាំស ើ នចាំ ូលមិនដមនសារសពើពនន រដឌបាលចាំ ូលមនិដមន
សារសពើពននបានពរងឹងរបេិទនភាពអភបិាលកិចចាមរយៈការអនុវរថវធិ្លនការគនលឹុះដូចជា៖ (១)-ការោក់ឱ្យ
សរបើរបាេ់របពយននបសចចកវទិាពយរម៌ានរគបរ់គងចាំ ូលមនិដមនសារសពើពនន (NRMIS) (២)-ការជាំរុញការ
សរបើរបាេ់បងាក នម់្ដបងរ់បាក ់ និងអនុវរថការបងរ់បាកា់មរបពយននធនាោរ និង(៣)-ការជាំរុញការអនុវរថ
របកាេរមួេថីពីការផថល់សេវាសាធ្លរ ៈ និងសលើកកមពេ់គុ ភាពម្នការផថល់សេវាសាធ្លរ ៈជារមួ។  

ាមលទនផលម្នការសធវើេវនកមមបានបងាា ញឱ្យសឃើញថា សៅមានការករ់េមាគ ល់មួយចាំនួន
ដដលចាំបាច់ររូវសធវើឱ្យរបសេើរសទផើងដថមសទៀរ មានជាអាទិ៍៖ ការសធវើេវនកមមេរមាបក់មមវធីិេវនកមមឆ្ប ាំ
២០២០ ការករ់រារបាក់ពននដរមរបិ៍សារសពើពនន ចាំ ូលសផសងៗ និងបដងវររងច់ាំដាំសណាុះរសាយ ការ
របកាេរម្មលគិរពននសលើទាំនិញរសានាាំចូលខុេយថារបសភទ ការកាំ ររ់ម្មលគិរពននទាំនិញសលមើេសៅទប
ជាងរម្មលចមលងការ កងវុះានរការាមោននិងសផធៀងផ្លធ រច់ាំ ូល ការបងច់ាំ ូលចូលថវកិាជារិឆលងឆ្ប ាំ 
ភាពយរឺោព វកបុងការពយរួទុកវញិ្ហដ បនបររអាករសលើរម្មលបដនទម រកុមហ ុនេហរោេមយួចាំននួមនិបានមក
សធវើបចចុបផនបភាព ការសផធររកុមហ ុនេហរោេពីអបកជាបព់ននរូចសៅអបកជាបព់ននមធយម ការរបមូលពននបាព រង់
ពុាំទនប់ានសពញសលញ ការរបមូលពយរម៌ានេហរោេមយួចាំនួនដដលបានចុុះបញ្ជ ីាមរកេួង សាទ បយន 
ការកានក់ាបកិ់ចចបញ្ជ ិកាគ សនយយរបេ់អបកជាបព់នន រកុមហ ុនេហរោេមយួចាំនួនពុាំទនប់ានបាំសពញ
ការពវកិចចសារសពើពនន របាយការ ៍េវនកមមរបេ់េវនករឯករាជយ ការសរបើរបាេ់វកិកយបររ ការររួរពិនិរយ
សលើលិខិររបកាេពនន ការរបមូលពននអចលនរទពយ ការទូទររ់បាកក់កដ់ដលបាននាាំចូលសោយជាំាលក់
ដបបបទយឺរោព វ និងការយរឺោព វកបុងការសោុះរសាយកាំ រស់ហរុសលើមេចាបគ់យ។ 

ចាំណាយថវកិាថាប កជ់ារិអនុវរថបានចាំនួន២៩ ៥០២ ៧៤៦,៥ ល្លនសរៀល គឺទបជាងចាប់
ហិរញ្ដ វរទុ៧,៣% សហើយសេមើនឹង២៧,០៥% ម្នផ.េ.េ គឺមានការសកើនស ើង៨,០% សធៀបនឹងការអនុវរថឆ្ប ាំ
២០១៩។ ចាំណាយថវកិាសនុះ បានបនថធ្លនាដល់ការអនុវរថសោលនសោបាយោាំាលរេងគម បនថការអនុវរថ 
កមមវធីិដកទរមងន់ានា ពរងីកវសិាលភាពម្នការផឋល់សេវាសាធ្លរ ៈ និងវនិិសោគសលើធនធ្លនមនុេស 
រពមជាមយួនឹងការអភវិឌ្ណសហោឌ រចនាេមពយននរូបវនថ កបុងនយយជាំរុញពិពិធកមមសេដឌកិចច និងសលើកកមពេ់ភាព
របករួរបដជង។ កបុងឆ្ប ាំ២០២០ មានការសធវើនិយយរភាវូបនីយកមមម្នកិចចរបរិបរថិការចាំណាយថវកិាបដនទម 
េាំសៅបសរមើដល់កិចចការជាអាទិភាព រមួមាន ការផថល់ឥ ទនដល់ធនាោរអភវិឌ្ណនជ៍នបទ សដើមផទូីទរ់
ចាំណាយបាំសពញររមូវការឥ ទនរបេ់សរាងមាព េីុនកិនរេូវកបុងការរបមូលទិញរេូវពីរបជាកេិករ និង
សដើមផបីាំសពញលកាខ ឍ ររមូវកបុងការសេបើេុាំអាជាញ ប ត ជាធនាោរាល ិជជ របរិបរថិការបដនទមរបេ់រដឌបាល 
ថាប កស់រកាមជារិ និងការទូទរច់ាំណាយវនិិសោគសលើការសាងេងស់រាងចរកផលិរអគគិេនី។   
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ចាំសាលុះចាំណាយចរនថសផ្លថ រសលើការដាំស ើងសបៀវរសជូនមស្រនថីរាជការ និងកងកមាល ាំងរបោបអ់ាវុធ
េាំសៅសលើកកមពេ់ជីវភាពមស្រនថីសាធ្លរ ៈ និងការអនុវរថកមមវធីិនានាកបុងសោលនសោបាយោាំាលរេងគម 
ដដលរមួមានកមមវធីិឧបរទមភសាចរ់បាកជូ់នរេីថមានម្ផធសាលុះ និងកុមារអាយុសរកាម២ឆ្ប ាំ កមមវធីិមូលនិធិ
េមធមផ៌ឋល់សេវាពាបាលសោយឥរគិរម្ថល និងការឧបរទមភមារុភាពដល់កមមករនិសោជិរ។ សោយដ ក 
ចាំណាយមូលធនសផ្លថ រសលើការវនិិសោគ បានចូលរមួចាំដ កកបុងការអភវិឌ្ណគសរមាងវនិិសោគ និងសហោឌ
រចនាេមពយននរូបវនថដដលមានគុ ភាពខពេ់ និងទាំហាំធាំសៅកបុងវេិយយអាទិភាព ជាពិសេេសផ្លថ រសលើការរ
ភាជ បក់បុងវេិយយដឹកជញ្ជូ ន ថាមពល និងឌី្ជីថល។ 

ជារួម ការអនុវរថចាំណាយកបុងឆ្ប ាំ២០២០ ររូវបានវាយរម្មលថាកាន់ដរមានរបេិទនភាពខពេ់ 
ាមរយៈការបនថសបាុះជាំហានោព ងមុរមាាំកបុងកិចចការដកទរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ សដើមផី
បនថពរងឹងរបេិទនភាពរគប់រគង និងដបងដចកធនធ្លនហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ និងររមង់ខលួនសឆ្ព ុះសៅ
េសរមចបាននូវរបពយននថវកិាពយរម៌ានេមទិនកមម។ ការអនុវរថសោលនសោបាយចាំណាយថវកិាឆ្ប ាំ២០២០ 
េសរមចបានលទនផលលែ សធៀបនឹងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ សោយបានបាំសពញរនួាទីជាឧបករ ៍ដម៏ានរបេិទន
ភាព កបុងការអនុវរថសោលនសោបាយរបេ់រាជរោឌ ភបិាលាមការសរោងទុក និងសោុះរសាយបាននូវអាទិ
ភាព សោលនសោបាយថមីៗ សឆលើយរបសៅនឹងេភាពការ ៍បនាធ ន ់ និងោាំរទដល់ការដកទរមងេីុ់ជសរៅ
របេ់រាជរោឌ ភបិាល ដូចជា៖ ការេសរមចបានការអនុវរថសោលនសោបាយដាំស ើងរបាកស់បៀវរសជូនមស្រនថី
រាជការ និងកងកមាល ាំងរបោបអ់ាវុធ ការបសងកើននូវរបេិទនភាពចាំណាយាមរយៈវធិ្លនការបសងកើនរបេិទន
ភាពកបុងការវភិាជ និងកបុងការពិនិរយផថល់ធ្លនាចាំណាយ សោយធ្លនាបាននូវចាំណាយចាំមុខេញ្ហដ មាន
ភាពចាំបាច ់ រម្មលេមរមយ បរមិា ររឹមររូវ គុ ភាពេមរមយ និងទនស់ពលសវល្ល កបុងការអនុវរថកិចច
លទនកមមសាធ្លរ ៈកបុងឆ្ប ាំ២០២០ រាជរោឌ ភបិាលេនសាំេាំម្ចថវកិាបានមយួចាំនួន យនថការសផធរមុខងារពី
រកេួង សាទ បយន សៅរដឌបាលថាប ក់សរកាមជារិ និងរវាងរដឌបាលថាប ក់សរកាមជារិបាននឹងកាំពុងដាំស ើ រការ
អនុវរថ ឱ្នភាពទូសៅម្នថវកិា ររូវបានការប់នទយឱ្យមកេទិរសៅកបុងករមរិដដលបានរមួចាំដ កោព ង
ចមផងកបុងការធ្លនាេទិរភាពមាព រកូសេដឌកិចចកបុងរយៈសពលមធយម និងរយៈសពលដវងដដលឆលុុះបញ្ហច ាំងពីកិចច
ខិរខាំរបឹងដរបងរបេ់រាជរោឌ ភបិាល កបុងការបនថអនុវរថោព ងានជ បខ់ជួននូវការរគបរ់គងបាំ ុលសាធ្លរ ៈ 
រេបាមយុទនសាស្រេថេថីពីការរគបរ់គងបាំ ុលសាធ្លរ ៈឆ្ប ាំ២០១៩-២០២៣ របេ់រាជរោឌ ភបិាល 
ជាពិសេេាមសោលការ ៍គនលឹុះទាំង៥ សោលនសោបាយកបុងការពរងីក និងការសលើកកមពេ់ការ
អភិវឌ្ណសៅរដឌបាលរកុង រេុក និងឃុាំ េងាក រ ់ាមរយៈការដចករ ាំដលកចាំ ូលថវកិាដដលមានរបភពពី
ចាំ ូលសារសពើពននរបេ់រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ ជូនរដឌបាលរកុង រេុកចាំនួន៣% និងរដឌបាលឃុាំ េងាក រ់
ចាំននួ១% េរមាបក់ារអភវិឌ្ណមូលោឌ ន។  

សទុះបីជាការអនុវរឋចាំណាយថវកិាសនុះបានលែរបសេើរក៏សោយ ក៏សៅមានចាំ ុចគួរឱ្យករ់
េមាគ ល់មយួចាំនួន ដូចជា៖ ការរបគល់ទទលួបញ្ចូ លទាំនិញាមកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈមនិទនម់ាន
លកា ៈេមរេប រកុមហ ុនចូលរួមសដញម្ថលមានេកមមភាពអាជីវកមមមិនរេបសៅនឹងកមមវរទុម្នការ
សដញម្ថល ការអនុវរថចាំណាយរជជសទយយបុសររបទនកមមវធីិមនិទនប់ានររឹមររូវាមសោលការ ៍ចាំណាយ 
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ការទូទរច់ាំណាយបុសររបទនពុាំទនប់ានេមរេប ការកររ់ាគ នីចាំណាយថវកិាបុសររបទនមនិទន់
មានលកា ៈេមរេប ការអនុវរថគសរមាងកិចចលទនកមមសលើេដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំ ការបាំដបកប ត
ចាំណាយសដើមផសីគចសវេនីរិវធីិលទនកមម សពលសវល្លម្នការអនុវរថកិចចលទនកមមពុាំរេបាមដផនការលទនកមម
របចាំឆ្ប ាំ ការអនុវរថរបកាេអនថររកេួងសលខ២៦១ េ.អ.យ មនិទនប់ានសពញសលញ កងវុះានរយនថ
ការកបុងការាមោនគ នីអរីរយុទនជន ការពុាំបានទុករយៈសពលរគប់១០ម្ថង េរមាបជ់ាំទេ់រវាព
សរកាយសចញលិខិរេសរមចរបគល់កិចចេនា កងវុះវធិ្លនការចាំសាលុះេាំ ងដ់ដលបានសាងេងស់ោយពុាំ
បានសេបើេុាំលិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ នសាងេង ់ កងវុះានរកបុងការរបកាេរកមេីលធមេ៌រមាបក់ារ
អនុវរថវធីិសាស្រេថលទនកមមសោយដ ក កងវុះានរកបុងការសរៀបចាំរបាយការ ៍េថីពីវឌ្ណនភាពម្នការអនុវរថ
ការងារការអនុវរថគសរមាងលទនកមមរបណាថ ញអគគិេនី និងរបពយននទឹក ការចាំណាយរជជសទយយបុសររបទនពុាំ
ទនេ់មរេប ការទូទរ ់និងការកររ់ាចាំណាយ ការររួរពិនិរយភាពររឹមររូវម្នអា រថិសបើករបាក ់ការ
រគបរ់គងរទពយេមផរថិរដឌ និងការសធវើបយ ត េមាគ ល់កមមេិទនិសលើរទពយេមផរឋិរដឌ។ 

កិចចរបរិបរថិការថវកិាអនុវរថសរៅររនាោរជារិ ររូវបានសរោងទុកសោយមានរុលយភាពចាំ ូល
េរុបសេមើនឹងចាំណាយេរុប។ កិចចរបរិបរថិការសនុះអនុវរថបានចាំននួ៥ ១៨៧ ៧៤៣,៨ ល្លនសរៀល សេមើនឹង
៨៥,៧% ម្នចាបហ់ិរញ្ដ វរទុដដលមានចាំនួន៦ ០៥៣ ១៩០,០ល្លនសរៀល គឺទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុចាំនួន
៨៦៥ ៤៤៦,២ ល្លនសរៀល។ 

ខ. កិចចរបតិបតតិការថវកិារដ្ឋបាលថាា ក់សរកាម្ជាតិ 
ចាំ ូលថវកិារបេ់រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថអនុវរថបានចាំនួន២ ២១១ ១៤៦,៦ ល្លនសរៀល គឺ

ទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ៣,៣% និងចាំណាយថវកិារបេ់រដឌបាលរាជធ្លនីសខរថ អនុវរថបានចាំននួ១ ៩៤២ 
៤៨៧,៥ល្លនសរៀល គឺទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ១៥,០%។  ចាំ ូលថវកិារបេ់រដឌបាលរកុង រេុក អនុវរថ
ចាំននួ២៧២ ៩៦៣,៤ ល្លនសរៀល គឺទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ០,៥% និងចាំណាយថវកិារបេ់រដឌបាល 
រកុង រេុក អនុវរថបានចាំននួ២៦៣ ៥០៤,៩ ល្លនសរៀល គឺទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ៤,០%។ រឯីចាំ ូល
ថវកិារបេ់រដឌបាលឃុាំ េងាក រ ់ អនុវរថចាំននួ៨៤៦ ២៣០,៣ ល្លនសរៀល គឺទបជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ 
១០,៣% និងចាំណាយថវកិារបេ់រដឌបាលឃុាំេងាក រ ់អនុវរថបានចាំននួ៦៥១ ៧៣០,៦ល្លនសរៀល គឺទប
ជាងចាបហ់ិរញ្ដ វរទុ៣០,៩%។ 

ដផែកាមលទនផលម្នការសធវើេវនកមម អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញមានចាំ ុចគរួឱ្យករ់
េមាគ ល់ដូចជា៖ ការកររ់ារបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននពុាំទនេ់មរេប ការផថល់សេវាចាំសាលុះឯកសារ
សេបើេុាំបងព់ននរបថាបរ់ារបេ់អបកជាបព់ននមយួចាំននួ ការរបមូលពននដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់ ការរបមូល
ចាំ ូលពីសសាហ ុយសេវាេាំ ងពុ់ាំទនអ់េ់លទនភាព ការរគបរ់គងសាទ នីយសរបងឥនននៈ ឧេមយនឥនននៈ
សៅមានករមរិ ការបាំដបកគសរមាងចាំណាយសដើមផរីរមូវាមេិទនិេសរមច ការពុាំបានរបមូលផថុ ាំរបសភទ
ទាំនិញបញ្ចូ លកបុងដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំ ការផថល់ទរមងា់លកយសេបើេុាំសេវារដឌបាលជូនរបជាពលរដឌ កិចច
លទនកមមសាធ្លរ ៈមយួចាំននួពុាំមានអនុសល្លមភាពពីរកេួងមហាម្ផធ និងភាពយរឺោព វកបុងសធវើបលងក់មម
េិទនិសលើរទពយេមផរថិរដឌ។ 
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១. សសចកតីសផតើម្ 
 ១.១. លកេណៈទូសៅ 

ចាបេ់ថីពីេវនកមមម្នរពុះរាជាណាចរកកមពុជាដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយរពុះរាជរកមសលខ
ជេ/រកម/០៣០០/១០ ចុុះម្ថងទី០៣ ដខមីនា ឆ្ប ាំ២០០០ ររមូវឱ្យអាជាញ ធរេវនកមមជារិមានភារកិចច 
អនុវរថមុខងារេវនកមមម្ផធសរៅរបេ់រាជរោឌ ភិបាល សធវើេវនកមមសលើកិចចបញ្ជ ិកាគ សនយយ គ នី 
របពយននរគបរ់គង ការររួរពិនិរយកិចចរបរិបរថិការ និងកមមវធីិរបេ់បណាថ រកេួង សាទ បយន ភាប កង់ារ អាជាញ ធរ 
ធនាោរជារិ សាទ បយនហិរញ្ដ វរទុរដឌ និងសាទ បយនហិរញ្ដ វរទុចរមុុះឯកជន េហរោេសាធ្លរ ៈ រគឹុះសាទ ន
សាធ្លរ ៈ រដឌបាលរាជធ្លនីសខរថ រដឌបាលមូលោឌ ន អបកសៅពការ អបកផគរផ់គងទ់ាំនិញ និងសេវាកមមចាំសាលុះ
រាជរោឌ ភបិាលាមកិចចេនា និងបណាថ អងគការសផសងៗសទៀរដដលរាជរោឌ ភបិាលបានផថល់ជាំនយួហិរញ្ដ វរទុ
បដនទមសលើទុនផ្លធ ល់ និងឥ ទន រមួមានទាំងការសលើកដលងពននអាកររគបរ់បសភទ រពមទាំងេមផទន
សផសងៗសទៀរសៅអងគការដដលមិនរករបាកច់ាំស ញ និងេហរោេវនិិសោគឯកជន។ 

សរៅពីការងារានងសលើសនុះ អាជាញ ធរេវនកមមជារិមានភារកិចចសធវើេវនកមមបញ្ហជ កស់លើសេចកថី
រាលងចាបេ់ថីពីការទូទរថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេរមាបក់ាររគបរ់គងរបចាំឆ្ប ាំនីមយួៗ និងសធវើរបាយការ ៍
េវនកមមជូនសៅរដឌេភា រពឹទនេភាសោយផ្លធ ល់ និងសផញើជូនសៅរាជរោឌ ភបិាល សដើមផរីជាបជាពយរម៌ាន រពម
ទាំងផសពវផាយនូវលទនផលេវនកមមដដលចាំបាច។់ 

១.២. ការអនុវតត និខដដ្នកំណត់សវនកម្ម 
ចបា់ាំងពីអាជាញ ធរេវនកមមជារិបានដាំស ើ រការការងារសៅចុងឆ្ប ាំ២០០១ រហូរមកដល់ឆ្ប ាំ

២០២១ អាជាញ ធរេវនកមមជារិបានអនុវរថភារកិចចសធវើេវនកមមសៅាមបណាថ រកេួង សាទ បយន រដឌបាល
រាជធ្លនី សខរថ រដឌបាលមូលោឌ ន េហរោេសាធ្លរ ៈ គសរមាង និងេមផទនវនិិសោគសផសងៗ ជា
ពិសេេគឺការសធវើេវនកមមបញ្ហជ កស់លើសេចកថីរាលងចាប់េថី ពីការទូទរ់ថវកិាទូសៅរបេ់រដឌេរមាបក់ារ
រគបរ់គងឆ្ប ាំនីមយួៗ។ េរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិបានសធវើេវនកមម និងសរៀបចាំ
របាយការ ៍ ដដលខលឹមសារេាំានន់ៗ មយួចាំននួកបុងរបាយការ ៍ទាំងសនាុះររូវបានដករេងម់កបងាា ញ
កបុងចាំ ុចទី៣ ម្នរបាយការ ៍េរមាបផ់សពវផាយជាសាធ្លរ ៈសនុះ។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិសធវើេវនកមមសោយអនុសល្លមាមេឋង់ោរេវនកមមសាធ្លរ ៈម្ន
រពុះរាជាណាចរកកមពុជា និងសោលការ ៍េវនកមមទូសៅដដលររមូវឱ្យមានការសរៀបចាំដផនការ និងអនុវរថ
ការងារេវនកមមសោយដផែកសលើមូលោឌ នម្នការររួរពិនិរយវាយរម្មលសលើរបពយននររួរពិនិរយម្ផធកបុង ការរគប់
រគងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ ការអនុសល្លមាមបទបផញ្ដរថិ និងកិចចរបរិបរថិការការងាររបេ់រកេួង សាទ បយន 
អងគភាពាលកព់យនននានា រពមទាំងការសធវើសរេឋសលើឯកសារសផសង  ៗ សដើមផទីទួលបានភេឋុាងេវនកមមេម
រេបេរមាប់សធវើសេចកថីេនបិោឌ ន និងផឋល់អនុសាេន៍ដកលមែដល់អងគភាពរងេវនកមមទាំងសនាុះ។ 

១.៣.  សោលបំណខននការផសពវផាយ 
ការផសពវផាយរបាយការ ៍េវនកមមជាសាធ្លរ ៈ មានសោលបាំ ងចូលរួមចាំដ ក

ជាមយួសាទ បយននីរិបផញ្ដរឋិ និងនីរិរបរិបរឋិ សដើមផពីរងឹងការរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ និងកិចចរបរិបរិថ
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ការការងាររបេ់រកេួង សាទ បយន រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ រដឌបាលមូលោឌ ន និងអងគភាពាលក់ពយនននានា 
ាមរយៈការចងែុលបងាា ញនូវចាំ ុចខវុះានរកបុងការអនុវរឋកនលងមក និងផថល់អនុសាេន៍ដកលមែនូវ
ចាំ ុចខវុះានរទាំងសនាុះ េាំសៅសធវើឱ្យការរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈកានដ់ររបសេើរសទផើងដថមសទៀរ។  

អាជាញ ធរេវនកមមជារិមិនទទលួខុេររូវអាំពីផលបពុះាលល់ណាមយួចាំសាលុះរកេួង សាទ បយន 
រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ រដឌបាលមូលោឌ ន រកុមហ ុន េហរោេ ឬបុគគលាលកព់យនននានា កបុងករ ីដដល
មានររីយជនទាំងឡាយណាយកខលឹមសារកបុងរបាយការ ៍ផសពវផាយជាសាធ្លរ ៈសនុះសៅសធវើការ
បករសាយ ឬសរបើរបាេ់ខុេសោលសៅ។ 
២. ការរគប់រគខថវិកា 
 ២.១. ម្ូលដ្ឋឋ នគតិយតុតននការអនុវតតថវិកា 
  កិចចដាំស ើ រការម្នថវកិាឆ្ប ាំ២០២០ ររូវបានរបរពឹរឋសៅសោយដផែកសលើមូលោឌ នចាប ់ និង
លិខិរបទោឌ នគរិយុរឋមយួចាំនួន ដដលមានជាអាទិ៍ ៖ 

 ចាបេ់ឋីពីរបពយននហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ របកាេឱ្យសរបើសោយរពុះរាជរកម សលខនេ/រកម/
០៥០៨/០១៦ ចុុះម្ថងទី១៣ ដខឧេភា ឆ្ប ាំ២០០៨ 

 ចាបេ់ថីពីហិរញ្ដ វរទុេរមាបក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុឆ្ប ាំ២០២០ ដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយ
រពុះរាជរកមសលខនេ/រកម/១២១៩/០២៥ ចុុះម្ថងទី២០ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៩  

 ចាប់េឋី ពីរបបហិរញ្ដ វរទុ និងការរគប់រគងរទពយេមផរឋិរបេ់រដឌបាលថាប ក់សរកាមជារិ 
របកាេឱ្យសរបើសោយរពុះរាជរកមសលខ នេ/រកម/០៦១១/០១១ ចុុះម្ថងទី១៧ ដខមថុិនា ឆ្ប ាំ
២០១១ 

 ចាបេ់ថីពីការរគបរ់គងរដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ រកុង រេុក ខ ឍ របកាេឱ្យសរបើសោយរពុះ
រាជរកមសលខនេ /រកម/០៥០៨/០១៧ ចុុះម្ថងទី២ ៤  ដខឧេភា ឆ្ប ាំ២០០៨ 

 ចាបេ់ឋីពីការរគបរ់គងរដឌបាលឃុាំ េងាក រ ់ របកាេឱ្យសរបើសោយរពុះរាជរកម សលខជេ/
រកម/០៣០១/១៥ ចុុះម្ថងទី១៩ ដខមនីា ឆ្ប ាំ២០០១  

 អនុរកឹរយសលខ៨២ អនរក.បក ចុុះម្ថងទី១៦ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ១៩៩៥ េឋីពីបទបញ្ហជ ទូសៅម្ន 
គ សនយយសាធ្លរ ៈ 

 ២.២. កិចចរបតិបតដិការថវកិា 
  កិចចរបរិបរឋិការថវកិាឆ្ប ាំ២០២០ ររូវបានសរៀបចាំស ើងសោយដផែកាមលទនផលម្នការអនុវរឋ
ចាំ ូល ចាំណាយាមរយៈររនាោរជារិ ររនាោររាជធ្លនី សខរថ និងលទនផលម្នការអនុវរឋគសរមាងវនិិសោគ 
សាធ្លរ ៈសោយហិរញ្ដបផទនសរៅរបសទេដដលអនុវរឋសរៅររនាោរជារិ ដូចមានបងាា ញកបុងារាង
ានងសរកាម ៖ 
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ក/ កចិចរបរបិរថកិារថវកិាថាប កជ់ារ ិ
ឯកា : ល្លនសរៀល 

បរោិយ 
ឆ្ប ាំ២០២០ 

ចាបហិ់រញ្ដ វរទុ អនុវរឋ ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. េរបុចាំ ូល ៣០ ៣៩៥ ៨៥៥,០ ២៨ ៥០០ ៣៧២,៥ ៩៣,៨% 
  -ចាំ ូលចរនឋ ២៣ ៨៩៩ ៣២៤,០ ២១ ៤២០ ៩៨៩,១ ៨៩,៦% 
  -ចាំ ូលមូលធន 
    +ចាំ ូលមូលធនកបុងរបសទេ 

៤៤៣ ៣៤១,០ 
១៩៣ ៣៤១,០ 

១ ៨៩១ ៦៣៩,៦ 
១៨៥ ២៤៣,៨ 

៤២៦,៧% 
៩៥,៨% 

    +ចាំ ូលមូលនិធិរទរទងថ់វកិាហិរញ្ដបផទន 
      សោយម្ដគូអភវិឌ្ណ 

២៥០ ០០០,០ ១ ៧០៦ ៣៩៥,៨ ៦៨២,៦% 

  -ចាំ ូលមូលធនេរមាបគ់សរមាងសោយ 
     ហរិញ្ដបផទនសរៅរបសទេ 

៦ ០៥៣ ១៩០,០ ៥ ១៨៧ ៧៤៣,៨ ៨៥,៧% 

II. េរបុចាំណាយ ៣១ ៨៣៣ ៩៩៨,១ ២៩ ៥០២ ៧៤៦,៥ ៩២,៧% 
  -ចាំណាយចរនឋ ១៧ ៩៥១ ០២៧,១* ១៧ ៣៤៥ ៣៤៤,១ ៩៦,៦% 
  -ចាំណាយមូលធន 
   +វនិិសោគសាធ្លរ ៈសោយហិរញ្ដបផទន 
      កបុងរបសទេ 
   +ការទូទរក់ារខចី 

៧ ៨២៩ ៧៨១,០ 
៦ ៧២៣ ៨៥៩,0 

 
១ ១០៥ ៩២២,០ 

៦ ៩៦៩ ៦៥៨,៦ 
៥ ៨៨៧ ៤១៩,៧ 

 
១ ០៨២ ២៣៨,៩ 

៨៩,០% 
៨៧,៦% 

 
៩៧,៩% 

  -ចាំណាយមូលធនេរមាបគ់សរមាងសោយ 
     ហរិញ្ដបផទនសរៅរបសទេ 

៦ ០៥៣ ១៩០,០ ៥ ១៨៧ ៧៤៣,៨ ៨៥,៧% 

 
  កណំតស់ម្គា ល់់ៈ  កិចចរបរិបរថិការថវកិាថាប កជ់ារិឆ្ប ាំ២០២០ ដករេង់សចញពីចាបេ់ថីពីការទូទរថ់វកិាទូសៅ 
       របេ់រដឌេរមាបក់ាររគប់រគងឆ្ប ាំ២០២០ 
   
  

                                                 
*
 រសួលខសនុះបូកបញ្ចូ លនូវឥ ទនថវកិាចាំននួ១ ២៧៥ ៦០០,០ល្លនសរៀល សោយសោងការសធវើនិយយរភាវូបនីយកមមម្នកិចចរបរិបរថិការ
ចាំណាយថវកិាបដនទមេរមាបក់ាររគបរ់គងឆ្ប ាំ២០២០ ដដលមានដចងកបុងចាបេ់ថីពីហិរញ្ដ វរទុេរមាបក់ាររគបរ់គងឆ្ប ាំ២០២១។ 
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 ខ-កចិចរបរបិរឋកិារថវកិារដឌបាលថាប កស់រកាមជារ ិ
 ខ១/កចិចរបរបិរថកិារថវកិារបេ់រដឌបាលរាជធ្លន ីសខរថ 

ឯកា : ល្លនសរៀល 

បរោិយ 
ឆ្ប ាំ២០២០ 

ចាបហិ់រញ្ដ វរទុ អនុវរឋ ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. េរបុចាំ ូលថវកិា ២ ២៨៦ ៥៩១,០ ២ ២១១ ១៤៦,៦ ៩៦,៧% 
  -ចាំ ូលចរនឋ ២ ២៣១ ៦៦៧,០ ២ ១៥៦ ០៧៩,៣ ៩៦,៦% 

 ចាំ ូលសារសពើពនន ២ ០៨៦ ៣០៨,០ ១ ៩៤២ ៧៨៩,៦ ៩៣,១% 
 ចាំ ូលពុាំដមនសារសពើពនន ១៤៥ ៣៥៩,០ ២១៣ ២៨៩,៧ ១៤៦,៧% 

  -ឧបរទមភពីថវកិាថាប កជ់ារិ ៥៤ ៩២៤,០* ៥៥ ០៦៧,៣** ១០០,៣% 
II. េរបុចាំណាយថវកិា ២ ២៨៦ ៥៨៥,០*** ១ ៩៤២ ៤៨៧,៥ ៨៥,០% 
  -ចាំណាយចរនឋ ១ ៧៩២ ២២៩,០ ១ ៤៩៧ ៤៦២,៤ ៨៣,៦% 
  -ចាំណាយមូលធន ៤៩៤ ៣៥៦,០ ៤៤៥ ០២៥,១ ៩០,០%   

 
កណំតស់ម្គា ល ់ កិចចរបរិបរថិការថវកិារបេ់រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថឆ្ប ាំ២០២០ ដករេងស់ចញពីចាបេ់ថីពីការ 
    ទូទរថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេរមាបក់ាររគប់រគងឆ្ប ាំ២០២០ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  រសួលខសនុះបូកបញ្ចូ លនូវឥ ទនថវកិាចាំននួ ៧ ៩០០ល្លនសរៀល សោយសោងការសធវើនិយយរកមមឥ ទនថវកិាជូនសាល្លសខរថ

សេៀមរាប (មូលនិធិអភរិកស និងអភវិឌ្ណនរ៍ាំបនអ់ងគរ) 
**

  រសួលខសនុះរមួមាន៖ ចាំ ូលឧបរទមភធនពីថាប កជ់ារិចាំននួ ៤៧ ១៦៧,៣ល្លនសរៀល និងចាំ ូលឧបរទមភធនពីមូលនិធិថាប កជ់ារិចាំននួ 
៧ ៩០០ល្លនសរៀល។ ចាំសាលុះចាំ ូលឧបរទមភធនពីថាប កជ់ារិ បានបូកបញ្ចូ លនូវចាំ ូលថវកិាចាំននួ ១៤៣,៣ល្លនសរៀល សោងការ
សធវើនិយយរកមមឥ ទនថវកិារបេ់រដឌបាលរកុង រេុកផថល់ជូនរដឌបាលខ ឍ េរមាប់ការសធវើេមាហរ កមមរចនាេមពយនន
ការោិលយយជាំនាញ១៩ វេិយយ។ 

***
  រសួលខសនុះបូកបញ្ចូ លនូវឥ ទនថវកិាេរុបចាំននួ ៤៧៩ ១៣០ល្លនសរៀល កបុងសនាុះ៖ (១)-ឥ ទនថវកិាចាំននួ ៤៧១ ២៣០

ល្លនសរៀល សោយសោងរបកាេបដនទមឥ ទនថវកិាេរមាបជ់ាគុ របសោជនដ៍ល់ថវកិារដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ និង(២)-ឥ 
ទនថវកិាចាំននួ ៧ ៩០០ល្លនសរៀល សោងការសធវើនិយយរកមមឥ ទនថវកិាជូនសាល្លសខរថសេៀមរាប (មូលនិធិអភរិកស និងអភវិឌ្ណន៍
រាំបនអ់ងគរ)។ ឥ ទនថវកិាសនុះរមួមាន ចាំណាយចរនថចាំនួន ៤៤៧ ១៣០ល្លនសរៀល និងចាំណាយមូលធនចាំននួ ៣២ ០០០ល្លន
សរៀល។  
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ខ២/កចិចរបរបិរថកិារថវកិារបេ់រដឌបាលរកងុ រេុក 
              ឯកា : ល្លនសរៀល 

បរោិយ 
ឆ្ប ាំ២០២០ 

ចាបហិ់រញ្ដ វរទុ អនុវរឋ ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. េរបុចាំ ូលថវកិា ២៧៤ ៣៩០,៨ ២៧២ ៩៦៣,៤ ៩៩,៥% 
  -ចាំ ូលចរនថ (មនិដមនសារសពើពនន) ៣១ ៦៤៦,០* ៣០ ៤០៣,៧ ៩៦,១% 
  -ចាំ ូលឧបរទមភពីថវកិាថាប កជ់ារិ ២៤២ ៧៤៤,៨* * ២៤២ ៥៥៩,៧ ៩៩,៩% 
II. េរបុចាំណាយថវកិា ២៧៤ ៣៩០,៨ ២៦៣ ៥០៤,៩ ៩៦,០% 
  -ចាំណាយចរនឋ ២៧៤ ៣៩០,៨*** ២៦៣ ៥០៤,៩ ៩៦,០% 

 

 
 
កណំតស់ម្គា ល់់ៈ កិចចរបរិបរថិការថវកិារបេ់រដឌបាលរកុង រេុកឆ្ប ាំ២០២០ ដករេងស់ចញពីចាប់េថីពីការ 
    ទូទរថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេរមាបក់ាររគប់រគងឆ្ប ាំ២០២០ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

(
*
)
  រសួលខសនុះបូកបញ្ចូ លចាំននួ ១១ ៥៣៥,០ល្លនសរៀល ពីរបភពការដបងដចកចាំ ូលសារសពើពននរបេ់រដឌបាលសខរថ៤% និងរសួលខ

ថវកិាចាំនួន ៨ ០០០,០ល្លនសរៀល េរមាបអ់នុវរថមុខងារសេវាអនាមយយបរសិាទ ន។ 
(

* *
)
  រសួលខសនុះបូកបញ្ចូ លថវកិារបកាេបដនទមឥ ទនថវកិាការោិលយយជាំនាញ១៩វេិយយ ដដលេមាហរ កមមចូលរចនាេមពយនន 

រកុង រេុក ចាំននួ ១ ១៦៨,៧ល្លនសរៀល និងបូកបដនទមថវកិាពីមូលនិធិវនិិសោគរដឌបាលថាប កស់រកាមជារិចាំននួ១៦រេុក ចាំនួន ៦ 
៤៥៩,០ ល្លនសរៀល េរមាបច់ាំណាយអភវិឌ្ណន។៍ 

(
***

)
 រសួលខសនុះ បានបូកបញ្ចូ លនូវ៖ (១)-ឥ ទនចាំននួ ១១ ៥៣៥,០ល្លនសរៀល សោយសោងរបកាេបដនទមឥ ទនថវកិាពីការដបង

ដចកចាំ ូលសារសពើពននរបេ់រដឌបាលសខរថ ៤% េរមាបច់ាំណាយអភវិឌ្ណន ៍(២)-របកាេបដនទមឥ ទនថវកិាចាំននួ ៨ ០០០,០ 
ល្លនសរៀល េរមាបអ់នុវរថមុខងារសេវាអនាមយយបរសិាទ ន (៣)-របកាេបដនទមឥ ទនថវកិាពីមូលនិធិវនិិសោគរដឌបាលថាប កស់រកាម
ជារិចាំននួ ១៦រេុក ចាំននួ ៦ ៤៥៩,០ល្លនសរៀល េរមាបច់ាំណាយអភវិឌ្ណន ៍និង(៤)-របកាេបដនទមឥ ទនថវកិាការោិលយយ
ជាំនាញ១៩វេិយយ ដដលេមាហរ កមមចូលរចនាេមពយននរកុង រេុកចាំននួ ១ ១៦៨,៧ល្លនសរៀល។ 



10 

 

ខ៣/កចិចរបរបិរថកិារថវកិារបេ់រដឌបាលឃុាំ េងាក រ ់
              ឯកា : ល្លនសរៀល 

បរោិយ 
ឆ្ប ាំ២០២០ 

ចាបហិ់រញ្ដ វរទុ អនុវរឋ ភាគរយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. េរបុចាំ ូលថវកិា ៩៤៣ ៧៨១,២ ៨៤៦ ២៣០,៣ ៨៩,៧% 
  -ចាំ ូលមនិដមនសារសពើពនន ០ ៤៩ ៧៩៣,១  

  -ចាំ ូលឧបរទមភពីថវកិាជារិ ៨០៣ ៧១២,០* ៦៥៦ ៣៦៨,០ ៨១,៧% 
  -អរិសរកឆ្ប ាំ២០១៩ ១៤០ ០៦៩,២ * * ១៤០ ០៦៩,២ ១០០,០% 
II. េរបុចាំណាយថវកិា ៩៤៣ ៧៨១,២ ៦៥១ ៧៣០,៦ ៦៩,១% 
  -ចាំណាយេងាក រច់ាំ ុុះរាជធ្លនី ៥៨ ៥៣៩,៩ ៤៨ ៨៧៤,១ ៨៣,៥% 
  - ចាំណាយេងាក រច់ាំ ុុះរកុង ៧៩ ៨៤៩,៧ ៥២ ៧៣០,១ ៦៦,០% 
  -ចាំណាយឃុាំ ៨០៥ ៣៩១,៦ ៥៥០ ១២៦,៤ ៦៨,៣% 

 

 កណំតស់ម្គា ល់់ៈ  កិចចរបរិបរថិការថវកិារបេ់រដឌបាលឃុាំ េងាក រ់ឆ្ប ាំ២០២០ ដករេងស់ចញពីចាប់េថីពីការ 
    ទូទរថ់វកិាទូសៅរបេ់រដឌេរមាបក់ាររគប់រគងឆ្ប ាំ២០២០ 

  

                                                 
 

(
*
)
  រសួលខសនុះបូកបញ្ជូ លនូវឥ ទនចាំននួ ៣៩០ល្លនសរៀលសោយសោងការសធវើនិយយរភាវូបនីយកមមម្នកិចចរបរិបរថិការចុុះម្ថងទី ៣០ ដខ 

ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៩ េថីពីការសផធរឥ ទនថវកិា 
(

**
)
 រសួលខសនុះបូកបញ្ចូ លនូវឥ ទនចាំននួ ១៤០ ០៦៩,២ល្លនសរៀល សោយសោងការសធវើនិយយរភាវូបនីយកមមម្នកិចចរបរិបរថិការ

ចាំណាយថវកិាបដនទមេរមាបក់ាររគបរ់គងឆ្ប ាំ២០២០ ដដលមានដចងកបុងចាបេ់ថីពីហិរញ្ដ វរទុេរមាបក់ាររគបរ់គងឆ្ប ាំ២០២០។ 
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៣. លទធផលសវនកម្ម 
 ៣.១. ការរគប់រគខថវិកាថាា ក់ជាតិ 

៣.១.១.ការសធវើេវនកមមេរមាបក់មមវធីិេវនកមមឆ្ប ាំ២០២០ 
សដើមផរីបមូលពននពីការខកានន ឬការសធវេរបដហលណាមយួពីអបកជាបព់នន ការោិលយយ 

េវនកមមពននម្នសាានពននោរសខរថ និងខ ឍ មានភារកិចចសរៀបចាំកមមវធីិេវនកមម និងសធវើេវនកមម
សលើឯកសារ និងេវនកមមមានករមរិសលើអបកជាបព់ននឱ្យបានទនស់ពល របកបសោយរបេិទនភាព 
េយកថិេិទនិភាព...។ 

ាមការពិនិរយសលើកមមវធីិេវនកមមរបេ់ការោិលយយេវនកមមពននម្នសាានពននោរ
ខ ឍ  និងសខរថ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា កបុងឆ្ប ាំ២០២០ ការោិលយយេវនកមម
ពននម្នសាានពននោរខ ឍ  និងសខរថបានសលើកកមមវធីិេវនកមមេរុបចាំននួ២ ៩០៣ េហរោេ 
កបុងសនាុះការោិលយយេវនកមមពននម្នសាានពននោរខ ឍ បានអនុវរថការងារេវនកមមេសរមច
បានលទនផលចាំននួ១ ៦៦៨ េហរោេ សេមើនឹង៨៤%ម្នកមមវធីិេវនកមម និងការោិលយយ
េវនកមមពននម្នសាានពននោរខរថ បានអនុវរថការងារេវនកមមេសរមចបានលទនផលចាំននួ៧០២ 
េហរោេ សេមើ នឹង៧៦%ម្នកមមវធីិេវនកមម បពុដនថការោិលយយេវនកមមពននម្នសាានពនន
ោរខ ឍ  និងសខរថមនិបានសធវើេវនកមមសលើេហរោេមួយចាំនួនសទៀរ។ 

ភាពយឺរោព វកបុងការបញ្ច ប់កមមវធីិេវនកមមឆ្ប ាំ២០២០បណាថ លមកពីការសរៀបចាំ
កមមវធីិេវនកមម និងការសធវើេវនកមមមនិទនប់ានលែរបសេើរ។ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ 
គួរដ នាាំដល់អគគនាយកោឌ នពននោរឱ្យសរៀបចាំកមមវធីិេវនកមម និងសធវើេវនកមមសោយ
ដផែកសលើធនធ្លនេវនករ។ 

សឆលើយរបនឹងបញ្ហា ានងសលើ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុេូមឯកភាព និងេូម
បាំភលឺបដនទមថា េរមាប់កមមវធីិេវនកមមឆ្ប ាំ២០២០ ពិរជាមានភាពយឺរោព វរបាកដដមន 
សោយការឆលងរកីរាលោលម្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងការោក់កមមវធិីសរចើនសលើេលុប។ រកេួង
សេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុនឹងបនថខិរខាំដកលមែសលើចាំ ុចខវុះានរសនុះ ឱ្យបានលែរបសេើរសៅ
ឆ្ប ាំបនថបនាធ ប់។ 
៣.១.២.ការករ់រារបាក់ពននដរមរបិ៍សារសពើពនន 

សដើមផផីថល់លទនភាពដល់រដឌបាលថាប កស់រកាមជារិកបុងការអភវិឌ្ណនមូ៍លោឌ នរបេ់ខលួន
ឱ្យកានដ់ររបសេើរស ើង រាជរោឌ ភបិាលបានផថល់របភពចាំ ូលបដនទមជូនរដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ 
សោយសផធរគ នី៧០០៨១ “ពននដរមរបិ៍សារសពើពនន” ពីថវកិាជារិមកថវកិាថាប កស់រកាមជារិ
ាមចាបេ់ថីពីហិរញ្ដ វរទុេរមាបក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុឆ្ប ាំ២០២០ ដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយ
រពុះរាជរកមសលខនេ/រកម/១២១៩/០២៥ ចុុះម្ថងទី២០ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៩ ររងម់ារា១០ 
ចាំ ុច១ ដចងថា ពននដរមរបិ៍សារសពើពននដដលជាគុ របសោជនថ៍វកិាថាប កជ់ារិ ររូវបានសផធរ
ជាគុ របសោជនដ៍ល់ថវកិារដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ។  
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ាមការពិនិរយេទិរិសលើរបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននរបចាំដខ និងេាំ ុាំ ឯកសារសផសងៗ 
របេ់សាានពននោរសខរថមយួចាំនួន និងាមការសធវើសរេថសលើសាល កយសីហារបេ់សាានរកុមហ ុន
ដដលរបកបអាជីវកមមសៅាមសខរថមួយចាំនួន អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា រកុម
ហ ុនសម ឬទីសាប កក់ារកណាថ លបានរបកាេ និងបងរ់បាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននជូនដល់អងគ
ភាពពនន ដដលរកុមហ ុនសនាុះបានចុុះបញ្ជ ី។ បពុដនថអងគភាពពនន ដដលទទួលបានចាំ ូលពីពនន
ដរមរបិ៍សារសពើពននសនាុះ មនិទនប់ានបដងវររបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននានងសលើសៅអងគភាពពនន
ដដលសាល កយសីហារបេ់សាានរកុមហ ុនទាំងសនាុះ េទិរសៅាមទីាាំងជាកដ់េថងសៅស ើយសទ។ 

ការកររ់ាចាំ ូលពីពននដរមរបិ៍សារសពើពននមនិបានររឹមររូវសៅាមទីាាំងជាកដ់េថង 
ដដលសាល កយសីហាេទិរសៅចូលជាចាំ ូលថវកិារាជធ្លនី សខរថនាាំឱ្យការកររ់ាចាំ ូលសនុះ
មនិររឹមររូវាមចាំណារថ់ាប កអ់នុគ នី និងសធវើឱ្យរដឌបាលថាប កស់រកាមជារិមនិមានថវកិារគប់
រោន ់ សដើមផអីភវិឌ្ណមូលោឌ នរបេ់ខលួន។ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុគរួដ នាាំដល់អគគ
នាយកោឌ នពននោរឱ្យពិនិរយការកររ់ាពននដរមរបិ៍សារសពើពននឱ្យបានេមរេបាមចាំណារ់
ថាប កអ់នុគ នី និងទីាាំងសាល កយសីហាេទិរសៅជាកដ់េថង។ 

សឆលើយរបនឹងបញ្ហា ានងសលើ រកេួងសេដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វរទុេូមឯកភាព និងេូមបាំភលឺ
បដនទមថា កនលងមក មានេហរោេជាសរចើនបានបាំសពញការពវកិចចបងព់ននដរមរបិ៍សារសពើពនន 
សៅរាជធ្លនីភបាំសពញ ជាងសៅាមបណាថ សាានពននោរសខរថ។ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ
នឹងបនថខិរខាំដកលមែសលើចាំ ុចខវុះានរសនុះ ឱ្យបានលែរបសេើរសៅឆ្ប ាំបនថបនាធ ប។់ សដើមផសីោុះ
រសាយបញ្ហា សនុះ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុជាពិសេេអគគនាយកោឌ នពននោរគរួពិនិរយ 
បញ្ហជ កក់ារបងរ់បាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពនន និងបដងវររបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននសៅអងគភាព
ពននដដលសាល កយីសហាេទិរសៅជាកដ់េថង សដើមផកីររ់ាចូលជាថវកិារដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ។ 
៣.១.៣.ចាំ ូលសផសងៗ និងបដងវររងច់ាំដាំសណាុះរសាយ 

សដើមផធី្លនាថា រសួលខចាំ ូលថវកិាររូវបានកររ់ាររឹមររូវាមឆ្ប ាំថវកិា រកេួង
សេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុបានសចញរបកាេសលខ១២១២ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ
២០១៧ េថីពីការោកឱ់្យអនុវរថមារិកាគ នីម្នបលងគ់ សនយយសាធ្លរ ៈ ររងឧ់បេមពយនន
ទី២ ចាំ ុច១៣៤ “គ នីចាំ ូលសផសងៗ និងបដងវររងច់ាំសោុះរសាយ” ដចងថា គ នី
សលខ ៤៧០៦ សរបើេរមាបក់ររ់ាចាំននួទឹករបាកច់ាំ ូលសផសងៗ ឬចាំនួនទឹករបាកដ់ដលររូវ
បដងវរសៅគ នីអកមមសផសងសទៀរ។ 

 ាមការពិនិរយារាងរុលយភាពបសណាថ ុះអាេនបគ នីថវកិាថាប កក់ណាថ លសៅអគគ
នាយកោឌ នររនាោរជារិ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា ចាំ ូលសផសងៗនិងបដងវររង់
ចាំសោុះរសាយមានចាំននួ ២៤ ៦៧០ ២៩៦ ០៦៧ សរៀល ពុាំទនជ់រមុះ ឬបដងវរេមរុលយសៅ
គ នីអកមមសផសងសទៀរសៅបិទបញ្ជ ីគ សនយយរបចាំការយិបរសិចឆទ២០២០ សៅស ើយសទ។ 

ភាពយរឺោព វម្នការជរមុះ ឬបដងវរេមរុលយម្នគ នីចាំ ូលសផសងៗ និងបដងវររង់
ចាំសោុះរសាយសៅគ នីអកមមសផសងសទៀរ អាចនាាំឱ្យរសួលខចាំ ូលកបុងការយិបរសិចឆទ២០២០ 
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មិនររូវបានបងាា ញររឹមររូវ។ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុគួរជាំរុញឱ្យអគគនាយកោឌ ន
ររនាោរជារិ និងរកេួង សាទ បយនាលកព់យនននានា ខិរខាំសោុះរសាយ និងជរមុះនូវទឹករបាកទ់ាំង
សនុះឱ្យបានទនក់ារយិបរសិចឆទ។ 

សឆលើយរបនឹងបញ្ហា សនុះ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុេូមឯកភាព និងេូមបាំភលឺ
បដនទមថា កបុងរសួលខ ២៧ ៦៧០ ២៩៦ ០៦៧ សរៀល គឺមានចាំ ូល ៥ល្លនដុល្លល រអាសមពរកិ 
េមមូលជារបាកស់រៀល ២០ ៤៩៥ ០០០ ០០០ សរៀល ជាចាំ ូលរបេ់រកេួងមយួ ដដលពុាំ
ទនប់ានបដងវរចូលជាចាំ ូលថវកិាជារិសៅស ើយ សោយទមទរនូវនីរិវធីិចាេ់ល្លេ់ និង
ការអនុញ្ហដ រពីរកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ សដើមផបីដងវរសៅចាំ ូលបាន។ បចចុបផនប រកុម
ការងារកាំពុងសោុះរសាយចាំសាលុះចាំ ូលសនុះ។ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ នឹងបនថជាំរុញ
សោុះរសាយចាំ ូលសផសងៗរងច់ាំសោុះរសាយ សដើមផកីររ់ាចាំ ូលទនស់ពលសវល្ល។ 
៣.១.៤.ការកាំ ររ់ម្មលគិរពននទាំនិញសលមើេសៅទបជាងរម្មលចមលងការ 

នាយកោឌ នដផនការ និងបសចចកសទេបាំសពញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអគគនាយកោឌ ន
គយ និងរោឌ ករកមពុជាសលើការងារកាំ ររ់ម្មលគិរពននគយនាាំចូល សោយមានរួនាទី និងភារ
កិចច ដូចជា៖  រសាវរជាវ និងចងរកងនូវទិនបនយយរម្មលគិរពននគយសលើទាំនិញនាាំសចញ-នាាំចូល 
រម្មលរូបិយបយ ត  អរាបថូររបាកឱ់្យបានេមរេបាមភាពជាកដ់េថងេរមាបជ់ាមូលោឌ នម្នកិចច
របរិបរថិការរបចាំម្ថងរបេ់អងគភាពគយ និងរោឌ ករាលកព់យនន សោងាមលិខិរសលខ ៣៦៣៩/
១៩ អ.គ.រ ចុុះម្ថងទី២៤ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៩ េថីពីការដកេរមួលារាងរម្មលចមលងការេរមាបជ់ា
មូលោឌ នពិចរណាសលើមុខទាំនិញនាាំចូលមួយចាំនួន បានបញ្ហជ កថ់ា ារាងរម្មលចមលងការ
េរមាបជ់ាមូលោឌ នពិចរណាសនុះ នឹងររូវោកឱ់្យអនុវរថចាំសាលុះទាំនិញដដលចូលមកបាំសពញ
ដបបបទសផធៀងផ្លធ ររ់ម្មលគិរពននគយចបពី់ម្ថងទី១ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០២០ សនុះរសៅ។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា ការកាំ ររ់ម្មលគិរពននសលើទាំនិញសលមើេចាប់
គយម្នកូនរជូកពូជមយួចាំននួ មានរម្មលទបជាងរម្មលចមលងការដដលបានសចញេរមាបឱ់្យអនុ
វរថកបុងឆ្ប ាំ២០២០។  

រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុេូមឯកភាព និងេូមបាំភលបឺដនទមថា ករ ីការកាំ រ់
រម្មលសលើមុខទាំនិញកូនរជូកពូជ គឺជាកាំហុេបសចចកសទេសោយអសចរនារបេ់មស្រនថីគយមាន
េមរទកិចចកបុងការបញ្ចូ លទិនបនយយសៅកបុងាលកយសេបើ េុាំកាំ រ់រម្មលគិរពននគយរបេ់មាច េ់
ទាំនិញខុេពីទិនបនយយររឹមររូវដដលមានសៅកបុងកាំ រប់ងាា ញ។ ករ ីសនុះ អគគនាយកោឌ ន
គយ និងរោឌ ករ បានសកាុះសៅមាច េ់ទាំនិញឱ្យមកបងព់ននអាករបដនទមឱ្យបានររឹមររូវាមបទ
បផញ្ដរថិជាធរមានរចួរាល់ ាមរយៈបងាក នម់្ដបងរ់បាកស់ផសងៗសលខ 2021O-1 ចុុះម្ថងទី១៣ ដខ
រុល្ល ឆ្ប ាំ២០២១។ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុនឹងពរងឹងការងារ និងដ នាាំមស្រនថីទទួល
បនធុកឱ្យបសងកើនការយកចិរថទុកោកស់លើការងារសនុះបដនទមសទៀរ។ 
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៣.១.៥.កងវុះានរការាមោន និងសផធៀងផ្លធ រច់ាំ ូល 
ាមកិចចរពមសរពៀងវនិិសោគ BCT រវាងរដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិ និង

រកុមហ ុន CATS ពុាំមានចាំ ុចណាមយួបានដចងអាំពីយនថការ ឬនីរិវធីិម្នការររួរពិនិរយ ឬ
ការផគូផគងចាំ ូលពីការសហាុះសហើរឆលងការ ់ និងនាាំផលូវចុុះចរសហាុះសហើរ ដដលរគបរ់គងរបមូល
សោយរកុមហ ុន CATS សនាុះសទ។ ជាមយួោប សនុះ ររងម់ារា៤ ចាំ ុច៤.១ ម្នកិចចរពម
សរពៀងសនុះ បានដចងថា “រដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិររូវទទលួខុេររូវទាំងអេ់សលើ
របពយននរបរិបរថិការបសចចកសទេ ដដលអនុវរថសោយមស្រនថីបសចចកសទេរបេ់រដឌសលានធិការោឌ ន
អាកាេចរេីុវលិ”។ 

ាមការពិនិរយរបាយការ ៍របេ់រកុមហ ុន CATS (Cambodia Air Traffic Services) 
ដដលបានសផញើមករដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិ កបុងរយៈសពលមយួររីមាេមថងអាំពីការ
ដបងដចករបាកច់ាំ ូលរវាងរដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិ និងរកុមហ ុន CATS អាជាញ ធរ
េវនកមមជារិេសងករសឃើញថា រដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិ ទទួលបានដររបាយ
ការ ៍ដបងដចកចាំ ូលដដលរកុមហ ុន CATS បានសផញើជូនដរបពុសណាត ុះ សោយពុាំមានឯកសារ
ណាមយួសផសងសទៀរេរមាបស់ធវើការសផធៀងផ្លធ រនូ់វភាពររឹមររូវម្នការដបងដចកចាំ ូលសនុះសទ។ 
របាយការ ៍សហាុះសហើរឆលងការ ់ និងនាាំផលូវចុុះចរសហាុះសហើររបេ់រកុមហ ុនអាកាេចរ ៍ទាំង
អេ់ ររូវបានរាយការ ៍សោយមស្រនថីបសចចកសទេជូនសៅរកុមហ ុន CATS ជារបចាំ បពុដនថ
មិនបានសផញើមករដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិសនាុះសទ។ 

រដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិ គរួបសងកើរយនថការ ឬនីរិវធីិកបុងការររួរពិនិរយ 
សដើមផសីធវើការសផធៀងផ្លធ រច់ាំ ូលពីការសហាុះសហើរឆលងការ ់ និងនាាំផលូវចុុះចរសហាុះសហើរ ដដលរគប់
រគងសោយរកុមហ ុនCATS សដើមផបីញ្ហជ កភ់ាពររឹមររូវ និងសពញសលញម្នការដបងដចកចាំ ូល។ 

រដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិេូមអនុញ្ហដ រជរមាបថា រកុមហ ុនCATS បាន
ផថល់របាយការ ៍ចាំនួនសជើងសហាុះសហើរជាសរៀងរាល់ដខមករដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិ 
សដើមផសីធវើការផគូផគងចាំ ូល សហើយបចចុបផនបរដឌសលានធិការោឌ នអាកាេចរេីុវលិបានសរៀបចាំរកុម
ការងារ សដើមផចូីលរមួេហការជាមយួរកុមហ ុនCATS កបុងការផគូផគងចាំ ូលពីកម្រមសេវាកមម
នាាំផលូវអាកាេរចួរាល់សហើយ។  
៣.១.៦.ការបងច់ាំ ូលចូលថវកិាជារិឆលងឆ្ប ាំ 

សារាចរដ នាាំសលខ ០០៨ េហវ អថ ចុុះម្ថងទី០៥ ដខរុល្ល ឆ្ប ាំ២០២០ របេ់
រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ េថីពីការបិទបញ្ជ ីចាំ ូល-ចាំណាយថវកិា និងការសធវើរបាយ
ការ ៍បូកេរុបការងារអនុវរថចាំ ូល-ចាំណាយថាប កជ់ារិឆ្ប ាំ២០២០ ររងច់ាំ ុច I -ក បាន
ដចងថា “របាកច់ាំ ូលទាំងអេ់ សទុះបីេទិរកបុងរបសភទចាំ ូលណាកស៏ោយ អាណាបយកោម ន
េិទនិដកចាំ ូលយកសៅចាំណាយ ឬមយួពនារសពលបងចូ់លថវកិាថាប កជ់ារិ សដើមផទុីកសរបើរបាេ់
ជាផលរបសោជនណ៍ាមយួបានស ើយ។ ដូចសនុះ របាកច់ាំ ូលទាំងអេ់ររូវដររបមូលបង់
ចូលថវកិាថាប កជ់ារិោព ងយរឺបាំផុរររឹមម្ថងទី៣១ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០២០ ជាកាំហិរ”។ 
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ាមការពិនិរយសលើរបាយការ ៍ចាំ ូលរបចាំឆ្ប ាំ២០២០ បញ្ជ ីសបឡា  បយ ត ចាំ ូល 
និងេល្លកបររបងថ់វកិាចូលកបុងធនាោរជារិ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា រកេួង
ការងារ និងប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈបានបងច់ាំ ូលចាំននួ ៣៨ ០៥២ ៩០០ សរៀល ដដល
របមូលបានពីកម្រមម្នការដថទាំ ចបពី់ម្ថង២២ ដល់ម្ថងទី៣១ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០២០ ចូលថវកិា
ជារិសៅម្ថងទី០១ ដខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០២១។  

កាថ សនុះ នាាំឱ្យការរបមូលចាំ ូលានងសលើមនិឆលុុះបញ្ហច ាំងសៅនឹងឆ្ប ាំសារសពើពនន។ 
សឆលើយរបនឹងចាំ ុចានងសលើ រកេួងេូមទទលួយកនូវអនុសាេនា៍នងសលើ ខិរខាំ

ពរងឹង និងដ នាាំដល់អងគភាពសរកាមឱ្វាទអនុវរថឱ្យបានររឹមររូវរេបាមខលឹមសារសារាចរ
ដ នាាំានងសលើ។ 
៣.១.៧. រកមុហ ុនចូលរមួសដញម្ថលមានេកមមភាពអាជីវកមមមនិរេបសៅនឹងកមមវរទុម្នការសដញម្ថល 

របកាេសលខ១៩៨ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៦ ដខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ េថីពីការដកេរមួល
វធិ្លន និងនីរិវធីិរគបរ់គងរបមូលពននបាព រង ់ ររងរ់បការ៨ វាកយខ ឍ ២បានដចងថា “កបុងការ
ចូលរមួសដញម្ថល ពិសរោុះម្ថល ឬេធងរ់ម្មលកបុងការផគរផ់គងទ់ាំនិញ ឬសេវា អបកជាបព់ននររូវមានបយ ត
បាព រងដ់ដលបញ្ហជ កពី់េកមមភាពអាជីវកមមរបេ់ខលួនរេបាមកមមវរទុម្នការសដញម្ថល ពិសរោុះម្ថល 
ឬេធងរ់ម្មលកបុងការផគរផ់គងស់េវាទាំងសនាុះ”។ 

ាមការសធវើសរេថេាំ ុាំ ឯកសារគសរមាងលទនកមមមយួចាំននួរបេ់រកេួងការងារ និង
ប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ និងរកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡាកបុងឆ្ប ាំ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមម
ជារិេសងករសឃើញថា រកុមហ ុនចូលរមួសដញម្ថល និងរកុមហ ុនទទលួការបានសរបើរបាេ់បយ ត
បាព រងពុ់ាំរេបាមកមមវរទុម្នការសដញម្ថល។ 

អារេយយសហរុសនុះ រកេួងការងារ និងប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ និងរកេួងអប់រ ាំ 
យុវជន និងកីឡាគួរអនុវរថកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈឱ្យបានររឹមររូវាមខលឹមសារម្នរបកាេ
ានងសលើ។ 

ចាំសាលុះចាំ ុចានងសលើ រកេួងរកេួងការងារ និងប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈទទលួ
យកនូវអនុសាេនា៍នងសលើ ខិរខាំពរងឹង និងដ នាាំដល់អងគភាពសរកាមឱ្វាទ អនុវរថឱ្យបាន
ររឹមររូវរេបាមខលឹមសារសារាចរដ នាាំានងសលើ។ រកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡាេូមឯក
ភាពាមការសលើកស ើងរបេ់របរិភូអាជាញ ធរេវនកមមជារិ បពុដនថសោយសារ៖ ១.គសរមាងផគរ ់
ផគងស់ទចរកោនយនថ គ ៈកមាម ធិការលទនកមមបានដាំស ើ រការសបើកឯកសារសដញម្ថលសៅម្ថងទី 
២៣ ដខកកកោ ឆ្ប ាំ២០២០។ កបុងដាំណាកក់ាលម្នការវាយរម្មលេាំស ើ សដញម្ថល រកុមហ ុន 
SCSD (Cambodia) (ជារកុមហ ុនដដលទទួលបានកិចចេនា) បានភាជ បនូ់វកិចចរពមសរពៀងម្ដគូ
ចុុះម្ថងទី២០ ដខកកកោ ឆ្ប ាំ២០២០ ជាមយួរកុមហ ុន OMC Co,Ltd ជារកុមហ ុនដដលមាន 
បាព រងេ់កមមភាពអាជីវកមមចមផង (បរកិាា រសអទផចិររូនិកសទចរកោនយនថ និងរថយនថ) សោយ 
មានការបញ្ហជ កច់ាេ់ល្លេ់កបុងកាំ រស់ហរុវាយរម្មលរបគល់កិចចេនាផងដដរ។ ២ .គសរមាង
ផគរផ់គងេ់មាភ របរកិាា របសចចកសទេមនិដមនពយរម៌ានវទិា កបុងដាំណាកក់ាលវាយរម្មលសលើេាំស ើ
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សដញម្ថលរបេ់រកុមហ ុនជីអ សេធរេិនរ ី (សខមបូឌា) (ជារកុមហ ុនដដលទទួលបានកិចចេនា) 
មានភាជ បប់ាព រងឆ់្ប ាំ២០២០ ដដលមានេកមមភាពអាជីវកមមចមផង (េមាភ រការោិលយយ) ដដល 
មនិរេបនឹងកមមវរទុម្នការសដញម្ថល។ ករ ីសនុះ គ ៈកមាម ធិការលទនកមមបានសចញលិខិរ
សលខ១៦/០១ អយក.គល.ទន ចុុះម្ថងទី០២ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២០ សដើមផឱី្យរកុមហ ុនផថល់បាព រង ់
ដដលមានេកមមភាពអាជីវកមមចមផងរេបនឹងការសដញម្ថលគសរមាងសនុះ។ បនាធ បម់ក រកុមហ ុន 
បានផថល់បាព រងឆ់្ប ាំ២០២០ ដដលមានេកមមភាពអាជីវកមមេមរេបមករកេួងអបរ់ ាំ យុវជន 
និងកីទា ាមរយៈលិខិរចុុះម្ថងទី០៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២០។ ៣.គសរមាងផគរផ់គងឯ់កេណាឌ ន 
កាយរទឹនិ ាមការពិនិរយអាំពីលកា ៈបសចចកសទេម្នមុខទាំនិញ ដដលជាររមូវការសរបើរបាេ់សេបើ
ស ើងសោយនាយកោឌ នកាយរទឹនិ គឺមានលកា ៈជាេមាភ រសរបើរបាេ់ទូសៅ មនិដមនជាេសមលៀក
បាំាលក ់  ដេផកសជើង ដខសរកវាព រ ់ដូចជាឯកេណាឌ នរបេ់កងកមាល ាំងរបោបអ់ាវុធស ើយ។ មាពង
វញិសទៀរ រកុមហ ុនកធ៏្លល បម់ានបទពិសសាធនផ៍គរផ់គងស់ៅឆ្ប ាំ២០១៩ ដដរ។ 
៣.១.៨. ការអនុវរថចាំណាយរជជសទយយបុសររបទនកមមវធីិមនិទនប់ានររឹមររវូាមសោល

ការ ៍ចាំណាយ 
របកាេសលខ១៩៣៧ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី៣១ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពីនីរិវធីិ

ចាំណាយាមរជជសទយយបុសររបទនេរមាបរ់ដឌបាលថាប កជ់ារិ ររងដ់ផបកទី២ របការ១៥បានដចង
ថា “ជាសោ ការ ៍មុននឹងសធវើការល ចាំណាយជាសាចរ់បាក ់ រជជសទយយករបុសររបទនររូវសេបើេុាំ
សោលការ ៍ចាំណាយសៅអាណាបយក ឬអបកដដលទទួលបានការសផធរេិទនិពីអាណាបយក...”  និង
របការ១៦ បានដចងថា “រាល់បយ ត ចាំណាយររូវភាជ បម់កជាមយួសៅសោលការ ៍ចាំណាយ វកិកយ
បររ ឬេកាីបររចាំណាយដដលរជជសទយយកបុសររបទនបានសធវើការទូទរ ់សោយមានការបញ្ហជ ក់
ទទលួសាគ ល់ពីអាណាបយក ឬអបកដដលទទលួបានការសផធរេិទនិពីអាណាបយក” និងសារាចរដ នាាំ
សលខ០០១ េហវ ចុុះម្ថងទី១៣ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០០៤ េថីពីការដកលមែនីរិវធីិអនុវរថថវកិា ររង់
ចាំ ុច៦បានដចងថា “កិចចជរមុះបញ្ជ ីសនុះររូវសធវើស ើងសរកាយចាំណាយទាំងឡាយរបេ់រដឌ ររូវ
បានបញ្ចបរ់ពមជាមយួនឹងការបញ្ហជ កពី់ភាពររឹមររូវសលើរគបេ់កាីបររ...“។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា អងគភាពថវកិារដឌបាលកណាថ លមយួចាំននួ
របេ់រកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡាបានអនុវរថការចាំណាយថវកិារជជសទយយបុសររបទនថវកិាកមមវធីិ 
ពុាំរេបាមសោលការ ៍កបុងការចាំណាយថវកិារជជសទយយបុសររបទនសៅស ើយ សោយបានអនុវរថ 
ការចាំណាយមុនសោលការ ៍ឯកភាពពីរបធ្លនអងគភាពថវកិា និងេកាីបររេរមាបក់ារទូទរ់
ចាំណាយពុាំមានចុុះកាលបរសិចឆទឱ្យបានររឹមររូវ។ 

អារេយយសហរុសនុះ រកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡាគួរសធវើការដ នាាំដល់អងគភាព
ថវកិាសរកាមឱ្វាទឱ្យសធវើការចាំណាយថវកិារជជសទយយបុសររបទនឱ្យបានររឹមររូវសៅាមសោល
ការ ៍ នីរិវធីិចាំណាយថវកិារជជសទយយបុសររបទន និងេកាីបររេរមាបទូ់ទរក់ារចាំណាយ។ 
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សឆលើយរបនឹងការសលើកស ើងរបេ់អាជាញ ធរេវនកមមជារិ រកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និង
កីឡាេូមសធវើការបញ្ហជ កថ់ា នាយកោឌ នហិរញ្ដ វរទុ នាយកោឌ នបុគគលិក អគគនាយកោឌ នសោល
នសោបាយ និងដផនការ វទិាសាទ នបសចចកវទិាកាំពងេ់ពឺ និងសាកលវទិាលយយមានជយយ កនលង
មក នាយកោឌ នហិរញ្ដ វរទុបានដ នាាំដល់រគបអ់ងគភាពថវកិា គឺរាល់ការចាំណាយររូវមាន
សោលការ ៍អនុញ្ហដ រជាមុន។ កបុងនយយសនុះ នាយកោឌ នហិរញ្ដ វរទុេូមទទលួយកចាំ ុចរក
សឃើញានងសលើ សហើយនឹងពរងឹងបដនទមដល់អងគភាពសាម ីកដូ៏ចជាអងគភាពសផសងៗសទៀរ។ 
៣.១.៩.ការកររ់ាគ នីចាំណាយថវកិាបុសររបទនមនិទនម់ានលកា ៈេមរេប 

ឧបេមពយននទី២ម្នមារិកាចាំណាយថវកិាភាជ បជ់ាមយួរបកាេសលខ ៥២៣ េហវ.របក
ចុុះម្ថងទី០៩ ដខឧេភា ឆ្ប ាំ២០១៧ បានកាំ រពី់ការោកឱ់្យអនុវរថចាំណារថ់ាប កស់េដឌកិចចម្ន
មារិកាថវកិារបេ់រដឌបាលថាប កជ់ារិ និងរដឌបាលថាប កស់រកាមជារិ ដូចានងសរកាម៖ 

- គ នី អនុគ នី៦១០៤១ ចាំណាយដដលទកទ់ងនឹងការប ថុ ុះបណាថ ល 
ការសរៀបចាំឯកសារ និងេមាភ ររូចាច ការជួលទីាាំង និងការសរៀបចាំទីកដនលង ការឧបរទមភរគូ
ឧសទធេ និងអបកេរមបេរមួល និងចាំណាយសផសងៗបសរមើឱ្យេកមមភាពការប ថុ ុះបណាថ ល 
រពមទាំងការទូទរជូ់នអបកជាំនាញការដដលមនិដមនជាមស្រនថីរាជការ និងការបងម់្ថលសាល្លកបុង 
និងសរៅរបសទេ។ 

- គ នី អនុគ នី៦២០៣៨ ចាំណាយដដលទកទ់ងដល់ការឧបរទមភទាំងដផបក
ហិរញ្ដ វរទុ និងមនិដមនហិរញ្ដ វរទុដល់អងគភាពដដលមានលកា ៈេងគម និងវបផធមស៌ផសងសទៀរ។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា អងគភាពថវកិាវទិាសាទ នជារិអបរ់ ាំម្នរកេួង
អបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡាបានចាំណាយ និងកររ់ាចាំណាយថវកិាបុសររបទនឧបរទមភដល់អងគការ 
េកមមភាពេរមាបក់ារអបរ់ ាំសៅកមពុជា (អងគការសខម) សដើមផសីរៀបចាំកិចចដាំស ើ រការមជឈម ឍ ល
សាល្លជាំនានថ់មីពុាំទនរ់េបសៅនឹងចាំណារថ់ាប កស់េដឌកិចចម្នមារិថវកិាដូចមានបងាា ញកបុង
ារាងានងសរកាម៖ 

ឯកាគិរជាៈសរៀល 
 
ល.រ 

 
កមមវរទុចាំណាយ 

 
ទកឹរបាក ់

អនុគ នីចាំណាយ 
និងកររ់ាជាកដ់េថង 

សោយអងគភាព 

អនុគ នីចាំណាយ 
គរួកររ់ាាមចាំណារ ់
ថាប កស់េដឌកិចចម្នមារិកា 

ថវកិារបេ់រដឌ 
១ ចាំណាយបុសររបទនកិចចដាំស ើ រ

ការមជឈម ឍ លសាល្លជាំនានថ់មី
របេ់អងគការសខប  

៦៦៣ ០០០ ០០០ ៦១០៤១ ៦២០៣៨ 

អារេយយសហរុសនុះ រកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡាគួរសធវើការដ នាាំដល់អងគភាព
ថវកិាវទិាសាទ នជារិអបរ់ ាំឱ្យសធវើការចាំណាយ និងកររ់ាចាំណាយថវកិាបុសររបទនកបុងការឧបរទមភ
ានងសលើឱ្យបានររឹមររូវរេបាមរបកាេេថីពីចាំណារថ់ាប កស់េដឌកិចចម្នមារិកាថវកិាានងសលើ។ 
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សឆលើយរបនឹងការសលើកស ើងរបេ់អាជាញ ធរេវនកមមជារិ រកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និង
កីឡាេូមឯកភាពាមការសលើកស ើងរបេ់អាជាញ ធរេវនកមមជារិ។ បពុដនថវទិាសាទ នជារិអបរ់ ាំ
េូមបញ្ហជ កថ់ា កញ្ច បថ់វកិាសនុះររូវបាននាយកោឌ នហិរញ្ដ វរទុអនុញ្ហដ រឱ្យបញ្ចូ លសៅកបុងអនុ
គ នី៦១០៤១។ វទិាសាទ ននឹងពរងឹងការអនុវរថាមអនុសាេនរ៍បេ់អាជាញ ធរេវនកមម
ជារិ សោយសធវើការេរមបេរមួលជាមយួនាយកោឌ នហិរញ្ដ វរទុម្នរកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡា 
និងរកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុចបពី់ឆ្ប ាំ២០២២ រសៅ។ 
៣.១.១០.ការអនុវរថគសរមាងកិចចលទនកមមសលើេដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំ 

សារាចរដ នាាំសលខ០០២ េហវ.អលសា ចុុះម្ថងទី១៤ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០១៤ 
របេ់រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ  េថីពីការអនុវរថកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈ បានបញ្ហជ កថ់ា 
“សាទ បយនអនុវរថលទនកមម ររូវរបមូលផថុ ាំគសរមាងចាំណាយដដលររូវអនុវរថកិចចលទនកមមទាំងអេ់
កររ់ាបញ្ចូ លកបុងដផនការលទនកមម។ រាល់គសរមាងចាំណាយដដលររូវអនុវរថកិចចលទនកមមទាំង
ឡាយណាដដលមនិបានកររ់ាសៅកបុងដផនការលទនកមម មនិអនុញ្ហដ រឱ្យេុាំ ឬផថល់ការធ្លនា
ចាំណាយស ើយ។  

អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា េរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ រកេួង
េងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទ បានអនុវរថគសរមាងកិចចលទនកមម (ទាំនិញ និង
េាំ ង)់ សលើេដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំចាំននួ០២គសរមាង។ 

កាថ សនុះនាាំឱ្យការអនុវរថដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំពុាំទនម់ានរបេិទនភាព។ រកេួង
េងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទ គរួដ នាាំដល់អងគភាពលទនកមមអនុវរថកិចចលទនកមម
ឱ្យរេបាមដផនការរបចាំឆ្ប ាំដដលបានអនុមយរ។ 

រកេួងេូមសធវើការបាំភលថឺា សោងលិខិររបេ់រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ េថីពីការ
យល់រពមធ្លនាចាំណាយថវកិាេរមាបច់ាំណាយទិញបរកិាា របសចចកសទេមនិដមនពយរម៌ានវទិា 
និងចាំណាយសរៀបចាំជេួជុលអោរសធវើការ និងបនធបោ់កS់erver សោយសរបើរបាេ់កញ្ចបថ់វកិា
េល់ពីការអនុវរថឧបរទមភសាចរ់បាកជូ់នស្រេថីមានម្ផធសាលុះ និងកុមារអាយុសរកាម២ឆ្ប ាំ  សោយអនុវរថ 
នីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈជាធរមាន។ របការសនុះ ររូវអនុវរថកបុងឆ្ប ាំ២០២០  សហើយនីរិវធីិម្ន
ការដកររមូវដផនការលទនកមមររូវបានបិទ សទើបរកេួងមនិបានសធវើការដកររមូវ សហើយអនុវរថ
កិចចលទនកមមសលើេគសរមាងទាំងពីរាមសោលការ ៍ផថល់ធ្លនាចាំណាយរបេ់រកេួងសេដឌកិចច  
និងហិរញ្ដ វរទុ។  
៣.១.១១.ការបាំដបកប ត ចាំណាយសដើមផសីគចសវេនីរិវធីិលទនកមម 

របកាេសលខ៨២៩ េហវ .របក ចុុះម្ថងទី១៦ ដខកកកោ ឆ្ប ាំ២០១៥ របេ់រកេួង
សេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ  េថីពីការដកេរមួលរបការ៤ របការ៥ របការ១៤ របការ១៦ និង
របការ១៧ ម្នរបកាេសលខ ១៩៣៧ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី៣១ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពីនីរិវធីិ 
ចាំណាយាមរជជសទយយបុសររបទនេរមាបរ់ដឌបាលថាប កជ់ារិបានបញ្ហជ កថ់ា “ រជជសទយយករបុសរ
របទន ឬរជជសទយយករបុសររបទនរង ររូវសជៀេវាងោចា់នរនូវការបាំដបកបយ ត ចាំណាយសៅ
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ាមទីកដនលង ឬសោលសៅចាំណាយ សពលសវល្ល ទឹករបាកច់ាំណាយ និងេមាេធ្លរុម្នមុខ
េញ្ហដ ចាំណាយកបុងសោលបាំ ងសគចសវេការអនុវរថនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈ ” ។  

ាមការសធវើេវនកមមេរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករ
សឃើញថា អងគភាពថវកិាអគគនាយកោឌ នបសចចកសទេ  និងអងគភាពថវកិាអគគនាយកោឌ នកិចចការ
រដឌបាល និងហិរញ្ដ វរទុម្នរកេួងេងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទ បានសរបើរបាេ់
ថវកិារជជសទយយបុសររបទនកមមវធីិេរមាបច់ាំណាយសលើការដថទាំ ជេួជុល និងឧបរទមភដល់អងគ
ភាពដដលមានលកា ៈេងគម និងវបផធម៌ )ទិញេមាភ រកីឡា(  ជូនអងគភាពរបេ់ខលួន សោយសធវើការ
បាំដបកបយ ត ចាំណាយ សដើមផសីធវើការសគចសវេពីការអនុវរថនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈ។ 

សដើមផធី្លនាឱ្យការចាំណាយថវកិារជជសទយយបុសររបទនអនុវរថសោយរមាល ភាព រកេួង 
េងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទ គួរសធវើការដ នាាំដល់អងគភាពថវកិាទាំងពីរានង
សលើអនុវរថការចាំណាយថវកិារជជសទយយបុសររបទនឱ្យបានររឹមររូវាមនីរិវធីិចាំណាយឱ្យមាន
របេិទនភាពខពេ់។ 

រកេួងេូមសធវើការបាំភលថឺា មូលសហរុអងគភាពទាំងពីរានងសលើបាំដបកប ត ចាំណាយ 
សោយសារការចាំណាយទាំងសនុះមានលកា ៈបនាធ ន ់ ររូវចាំណាយភាល មៗាមការសេបើេុាំរបេ់
អងគភាពចាំ ុុះ។ មពាងវញិសទៀរ ឥ ទនដដលររូវអនុវរថសនុះមានចាំនួនរិចរួចជាសហរុ
ពិបាកកបុងការអនុវរថាមនីរិវធីិលទនកមម។ រកេួងបានដ នាាំអងគភាពានងសលើររូវអនុវរថ
ាមអនុសាេនរ៍បេ់អាជាញ ធរេវនកមមជារិ។ 
៣.១.១២.សពលសវល្លម្នការអនុវរថកិចចលទនកមមពុាំរេបាមដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំ 

សារាចរដ នាាំសលខ ០០២ េហវ.អលសា ចុុះម្ថងទី១៤ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០១៤ របេ់  
រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុេថីពីការអនុវរថកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈ បានបញ្ហជ កថ់ា សាទ បយន
អនុវរថលទនកមមររូវអនុវរថឱ្យបានមុងឺមាព រ ់ និងសទៀងទរា់មវធីិសាស្រេថ និងសពលសវល្លម្ន
ដាំណាកក់ាលនីមយួៗម្នកិចចលទនកមម ដូចមានដចងកបុងដផនការលទនកមមដដលបានអនុមយរ។ 

ាមការសធវើេវនកមមេរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករ
សឃើញថា អងគភាពថវកិាសបឡាជារិអរីរយុទនជនម្នរកេួងេងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិ
េមផទ បានអនុវរថកិចចលទនកមមពុាំរេបាមសពលសវល្លម្នដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំដដលបាន
អនុមយរសៅស ើយ។ 

អារេយយសហរុសនុះ រកេួងេងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទ គរួដ នាាំ
អងគភាពថវកិាសបឡាជារិអរីរយុទនជន អនុវរថកិចចលទនកមមឱ្យរេបាមដផនការរបចាំឆ្ប ាំរបេ់
ខលួន។ 

រកេួងេូមសធវើការបាំភលថឺា សោងសារាចររបេ់រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុេថីពីការ
សធវើវចិរ កមម ររមូវឱ្យអងគភាពលទនកមមរបេ់សបឡាជារិអរីរយុទនជន សរៀបចាំការសេបើេុាំធ្លនា
ចាំណាយថមីសៅរកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ សដើមផសីធវើនីរិវធីិលទនកមម។ មពាងវញិសទៀរ មាន
ការយរឺោព វកបុងការកករ់បាកធ់្លនាការអនុវរថកិចចេនាសៅអគគនាយកោឌ នររនាោរជារិរបេ់
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រកុមហ ុន សទើបសធវើឱ្យការចុុះកិចចេនាខុេពីកាលបរសិចឆទ និងការបញ្ចូ លទាំនិញរបេ់រកុមហ ុន
មកសបឡាជារិអរីរយុទនជនមនិទនស់ពលសវល្ល ជាសហរុសធវើឱ្យការរបគល់-ទទួលមានការយរឺ
ោព វ។ រកេួងបានដ នាាំអងគភាពានងសលើ ររូវអនុវរថាមអនុសាេនរ៍បេ់អាជាញ ធរ េវន
កមមជារិ។ 
៣.១.១៣.ការអនុវរថរបកាេអនថររកេួងសលខ២៦១ េ.អ.យ មនិទនប់ានសពញសលញ 

អនុរកឹរយសលខ៤២៦ អនរក.បក ចុុះម្ថងទី១៩ ដខមថុិនា ឆ្ប ាំ២០១៣ របេ់រាជរោឌ ភិ
បាលកមពុជាេថីពីការសរៀបចាំ និងោកឱ់្យអនុវរថអងគភាពថវកិា បានកាំ រថ់ា “អងគភាពថវកិា គឺជា
អងគភាពដដលររូវបានទទួលសាគ ល់អា រថិកិចចចាេ់ល្លេ់ កបុងការអនុវរថេកមមភាពការងារ 
សដើមផបីសងកើរបានជាលទនផលជាកល់្លក ់ និងអាចវាេ់ដវងបាន និងរមួចាំដ កកបុងការេសរមច
សោលបាំ ងសោលនសោបាយអាទិភាពរបេ់រកេួង សាទ បយន ” និងរបកាេអនថររកេួងសលខ 
២៦១ េ.អ.យ ចុុះម្ថងទី១៩ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០១៦ រវាងរកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុជាមយួ
នឹងរកេួងេងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទ េថីពីការោកឱ់្យអនុវរថអងគភាពថវកិា 
បានបញ្ហជ កថ់ា  ទទួលសាគ ល់ និងោកឱ់្យអនុវរថអងគភាពថវកិាចាំនួន៣០ រមួមាន៖ អគគនាយក
ោឌ នកិចចការរដឌបាល និងហិរញ្ដ វរទុ អគគនាយកោឌ នបសចចកសទេ  សបឡាជារិេនថិេុខេងគម 
េរមាបម់ស្រនថីរាជការេីុវលិ សបឡាជារិអរីរយុទនជន មូលនិធិជនពិការ និងមនធីរេងគមកិចច 
អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទរាជធ្លនី-សខរថទាំង២៥ ។  

ាមការសធវើេវនកមមេរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករ 
សឃើញថា  អគគនាយកោឌ នបសចចកសទេមនិទនម់ានអា រថិកិចចចាេ់ល្លេ់ កបុងការអនុវរថ
េកមមភាពការងាររបេ់ខលួន ដូចជា ការទូទរថ់វកិាចាំណាយរជជសទយយបុសររបទន សៅស ើយ។ 

សដើមផឱី្យការងារថវកិារបេ់អងគភាពជាំនាញអនុវរថបានសពញសលញ រកេួងេងគមកិចច 
អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទ គរួសធវើការសរៀបចាំចរដ់ចងការងារអនុវរថថវកិារបេ់អងគភាព
ថវកិាានងសលើឱ្យមានរបេិទនភាព។ 

រកេួងេូមសធវើការបាំភលថឺា បចចុបផនបរកេួងបាននឹងកាំពុងខិរខាំប ថុ ុះបណាថ លមស្រនថី
រគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុរបេ់អងគភាពទាំងពីរ ាលកព់យនននឹងនីរិវធីិអនុវរថថវកិាកមមវធីិាមរយៈការ
ចូលសរៀនវគគខលីៗសៅវទិាសាទ នជារិសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ សដើមផឱី្យមានេមរទភាពរគបរ់ោន់
ឈានសៅអនុវរថេកមមភាពសពញសលញនាសពលានងមុខរេបាមអនុសាេនរ៍បេ់អាជាញ ធរ 
េវនកមមជារិ។ 
៣.១.១៤.កងវុះានរយនថការកបុងការាមោនគ នីអរីរយុទនជន 

កិចចរពមសរពៀងរវាងធនាោរសអេីុលីោ ភអិីលេីុ (ភាគីក) និងសបឡាជារិអរីរយុទនជន 
(ភាគីខ) ចុុះម្ថងទី១៩ ដខកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ េថីពីការសរបើរបាេ់សេវាកមមធនាោរ បានបញ្ហជ កថ់ា 
“ភាគី ក ររូវសផញើរបាយការ ៍េមរុលយគ នីរបចាំដខរបេ់សបឡាជារិអរីរយុទនជនជូន
ភាគី ខ ាមសារសអ ិចររូនិច សៅសរៀងរាល់េបាថ ហ៍ទី១ ម្នដខបនាធ ប”់ និង “ ភាគី ក ររូវសផញើ
របាយការ ៍គ នីអរីរយុទនជនដដលមនិបានមកសបើករបាកពី់ធនាោរជូនភាគី ខ ាមសារ
សអ ិចររូនិចសៅសរៀងរាល់បីដខមថង។ របាយការ ៍គ នីអរីរយុទនជន ររូវដបងដចកលមែរិ
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ាមសខរថទាំង២៤។ កបុងករ ីចាំបាច ់ភាគីក ររូវសបាុះពុមពរបាយការ ៍គ នីអរីរយុទនជន
ជូនភាគី ខ ាមការសេបើេុាំរបេ់ភាគី ខ” ។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា េរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ សបឡាជារិ
អរីរយុទនជនពុាំទនប់ានអនុវរថយនថការកបុងការាមោនគ នីអរីរយុទនជនសៅស ើយ។ 

សដើមផធី្លនាឱ្យការរគបរ់គងគ នីអរីរយុទនជនមានភាពចាេ់ល្លេ់ រកេួងេងគម
កិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទ គរួសធវើការដ នាាំសបឡាជារិអរីរយុទនជន ឱ្យាមោន
គ នីអរីរយុទនជនឱ្យមានរបេិទនភាពខពេ់។ 

រកេួងបានដ នាាំអងគភាពានងសលើ ររូវខិរខាំបសងកើររកុមការងារសដើមផមីានយនថការ
កបុងការាមោនគ នីរបេ់អរីរយុទនជនកបុងឆ្ប ាំ២០២១ ឱ្យបានរចួរាល់រេបាមអនុសាេន៍
របេ់អាជាញ ធរេវនកមមជារិ។ 
៣.១.១៥.ការពុាំបានទុករយៈសពលរគប១់០ម្ថងេរមាបជ់ាំទេ់រវាព សរកាយសចញលិខិរេសរមច

របគល់កិចចេនា 
ចាបេ់ថីពីលទនកមមសាធ្លរ ៈ ដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយរពុះរាជរកមសលខនេ/

រកម/០១២/០០៤ ចុុះម្ថងទី១៧ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០១២ ររងម់ារា៤៨ដចងថា របេិនសបើមនិ
មានការជាំទេ់រវាពណាមយួកបុងរយៈសពល១០(ដប)់ម្ថងម្នម្ថងសធវើការ បនាធ បពី់ការសចញសេចកថី
ជូនដាំ ឹងេថីពីការេសរមចរបគល់កិចចេនា អងគភាពលទនកមមររូវសេបើេុាំអបកសដញម្ថលឈបុះផថល់
នូវឯកសាររបាកក់កធ់្លនាការអនុវរថកិចចេនា និងសរៀបចាំកិចចេនាលទនកមម ដូចមានដចងកបុង
ជាំពូកទី៩ម្នចាបស់នុះ។ 

ាមការពិនិរយសលើេាំ ុាំ ឯកសារលទនកមមរបេ់អងគភាពលទនកមមម្នរកេួងសរៀបចាំ
ដដនដី នគរូបនីយកមម និងេាំ ងេ់រមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិ
េសងករសឃើញថា អងគភាពលទនកមមរបេ់រកេួងពុាំបានទុករយៈសពលរគប១់០ម្ថងម្នម្ថងសធវើការ 
កបុងករ ីមានជាំទេ់រវាពណាមយួពីរកុមហ ុនដដលសដញម្ថលចញ់សលើគសរមាងសដញម្ថល សរកាយ
ពីការសចញលិខិរេសរមចសរជើេសរ ើេ និងរបគល់កិចចេនាជូនរកុមហ ុនដដលឈបុះសនាុះសទ។ 
ជាមយួោប សនុះ អងគភាពលទនកមមរបេ់រកេួង បានសធវើការសចញលិខិរសរជើេសរ ើេនិងរបគល់
កិចចេនា និងលិខិរអសញ្ជ ើញឱ្យរកុមហ ុនដដលឈបុះមកចុុះកិចចេនាសោយភាជ បនូ់វឯកសារ
របាកក់កធ់្លនាការអនុវរថកិចចេនាកបុងម្ថងដរមយួ  ដូចមានបងាា ញជូនកបុងារាងានងសរកាម៖ 

 

ល.រ បរោិយ ម្ថងសចញលិខរិសរជើេ
សរ ើេ 

ម្ថងអសញ្ជ ើញចុុះកចិច
េនា 

១ ទិញសរបងឥនននៈ ២៩ កកកោ ២០២០ ២៩ កកកោ ២០២០ 
២ ទិញេមាភ រការោិលយយ ០៧ េីហា ២០២០ ០៧ េីហា ២០២០ 
៣ សបាុះពុមព ០៧ េីហា ២០២០ ០៧ េីហា ២០២០ 
៤ សរគឿងេងាា រមិ ១០ េីហា ២០២០ ១០ េីហា ២០២០ 
៥ ជួេជុលអោរទីេថីការ ១៣ រុល្ល ២០២០ ១៣ រុល្ល ២០២០ 
៦ សេវាសបាេជូរនិងអនាមយយ ១៣ រុល្ល ២០២០ ១៣ រុល្ល ២០២០ 
៧ េមាភ របរកិាា របសចចកសទេ ០៨ ធបូ ២០២០ ០៨ ធបូ ២០២០ 
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សដើមផឱី្យការអនុវរថនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈឱ្យបានររឹមររូវ រកេួងសរៀបចាំដដនដី 
នគរូបនីយកមម និងេាំ ងគ់រួដរដ នាាំដល់អងគភាពលទនកមមឱ្យសធវើការដកលមែឱ្យរេបាម
ចាប។់ 

សឆលើយរបសៅការសលើកស ើងានងសលើ មូលសហរុដដលអងគភាពលទនកមមពុាំបានទុករយៈ 
សពល១០ម្ថងេរមាបក់ារជាំទេ់រវាព សរាលុះកិចចេនាលទនកមមទាំង៧ សនាុះជាគសរមាងដដលអនុវរថ
សៅចុងកាលបរសិចឆទ សឆលើយរបមនិទនស់ៅនឹងការទូទរថ់វកិាចរនថកបុងឆ្ប ាំ និងគសរមាងដដលមាន
ការសរបើរបាេ់ទាំនិញ និងសេវាចាំបាច ់និងបនាធ ន។់ 
៣.១.១៦.កងវុះវធិ្លនការចាំសាលុះេាំ ងដ់ដលបានសាងេងស់ោយពុាំបានសេបើេុាំលិខិរ 

អនុញ្ហដ រសបើកការោឌ នសាងេង ់
របកាេសលខ៣២ រប/េ  ចុុះម្ថងទី២៦ ដខមនីា ឆ្ប ាំ២០០៩ េថីពីការរគបរ់គង

ការោឌ នេាំ ង ់ ររងរ់បការ៣ ដចងថា ការោឌ ននីមយួៗ អាចដាំស ើ របានលុុះរាដរមាន
លិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ ន។ លិខិរសបើកការោឌ ន ររូវសេបើេុាំសៅរកេួងសរៀបចាំដដនដី នគរូប
នីកមម និងេាំ ង់ ឬមនធីរសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង់់ និងេុរសិោដីសខរថ-រកុង 
កបុងរយៈសពលមយួដខោព ងយូរ បនាធ បពី់ទទួលបានលិខិរអនុញ្ហដ រសាងេង ់និងរបកាេអនថរ
រកេួងសលខ៣៥៦ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៦ ដខមនីា ឆ្ប ាំ២០១៩ រវាងរកេួងសេដឌកិចច និង
ហិរញ្ដ វរទុ និងរកេួងសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម និងេាំ ង ់ ររងម់ារាទី១ ដចងថា 
អនុញ្ហដ រឱ្យរកេួងសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម និងេាំ ង ់ អនុវរថការរបមូលចាំ ូលពី
កម្រមសេវាសាធ្លរ ៈសដើមផជីាគុ របសោជនដ៍ល់ថវកិាជារិ។ 

ាមការពិនិរយរបាយការ ៍េថីពីលទនផលការងារផថល់សេវាសាធ្លរ ៈ កបុងវេិយយ 
សរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម និងេាំ ងរ់បចាំឆ្ប ាំ២០២០ របេ់ការោិលយយរចកសចញចូលដរ
មយួរបេ់រកេួងសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម និងេាំ ង ់  អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករ
សឃើញថា កបុងឆ្ប ាំ២០២០ រកេួងបានសចញលិខិរអនុញ្ហដ រសាងេងប់ានចាំននួ៥៨១គសរមាង 
កបុងសនាុះរកេួងបានសចញលិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ នបានចាំននួ១២៨ គសរមាង បពុដនថសៅ
េល់៤៥៣គសរមាងសទៀរដដលរកេួងមនិបានសចញ។ ជាមយួោប សនុះ រកេួងកពុ៏ាំទនម់ាន
វធិ្លនការចាំសាលុះការោឌ នេាំ ងដ់ដលមនិទនប់ានសេបើេុាំលិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ នសាង
េងពី់រកេួងសៅស ើយ ។ 

សដើមផឱី្យការរគបរ់គងការសាងេងរ់េបាមបទោឌ នបសចចកសទេេាំ ង ់ និងបលង់
សាទ បរយកមម រកេួងសរៀបចាំដដនដីនគរូបនីយកមម និងេាំ ង ់ គរួចរវ់ធិ្លនការឱ្យបានរឹងរងឹ
ចាំសាលុះការោឌ នទាំងឡាយដដលពុាំបានេុាំលិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ នសាងេង។់ 

សឆលើយរបសៅការសលើកស ើងានងសលើ បចចុបផនប អគគនាយកោឌ នេាំ ងម់ានវធិ្លនការ
មយួចាំននួចាំសាលុះេាំ ងដ់ដលពុាំបានសេបើេុាំលិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ នដូចានងសរកាម៖ 

 បានសធវើលិខិរអសញ្ជ ើញមាច េ់េាំ ងដ់ដលទទួលបានលិខិរអនុញ្ហដ រសាងេងពី់
រកេួង មកបាំសពញដបបបទសេបើេុាំលិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ នេាំ ង។់ 
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 សចញលិខិរជូនមាច េ់េាំ ងឱ់្យអសញ្ជ ើញមស្រនថីជាំនាញចុុះសបាុះបសងាគ លរពាំ មុនចប់
សផថើមដាំស ើ រការសាងេង។់ 

 សចញលិខិរផ្លែ កការោឌ នេាំ ងដ់ដលោម នលិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ នេាំ ង។់ 
៣.១.១៧.កងវុះានរកបុងការរបកាេរកមេីលធមេ៌រមាបក់ារអនុវរថវធីិសាស្រេថលទនកមមសោយដ ក 

របកាេសលខ៩៨៧ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី៣១ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០១៦ របេ់រកេួង
សេដឌកិចច និងហិញ្ដ វរទុ េថីពីរកមេីលធមល៌ទនកមម ររងរ់បការ៨ និងរបការ១១ បានបញ្ហជ កថ់ា 
គ ៈកមាម ធិការលទនកមម មស្រនថីអងគភាពលទនកមម និងអបកសដញម្ថលររូវចុុះហរទសលានសលើសេចកថី
របកាេេថីពីរកមេីលធមល៌ទនកមមសៅរគបស់ពលចូលរមួវាយរម្មលេាំស ើ សដញម្ថល។ 

ាមការពិនិរយឯកសារគសរមាងលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិ
េសងករសឃើញថា រកេួងការងារ និងប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈបានអនុវរថវធីិសាស្រេថលទនកមម
សោយដ កចាំននួ០២គសរមាង ដដលមានទឹករបាកេ់រុបចាំននួ ៧ ៨០៤ ០០០ ០០០សរៀល 
បពុដនថគ ៈកមាម ធិការលទនកមម មស្រនថីអងគភាពលទនកមម និងអបកទទួលការពុាំបានរបកាេរកម
េីលធមស៌ៅកបុងដាំស ើ រការម្នការអនុវរថវធីិសាស្រេថលទនកមមសោយដ កសទ។ 

អារេយយសហរុសនុះ រកេួងការងារ និងប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ គួរដ នាាំគ ៈ
កមាម ធិការលទនកមម មស្រនថីអងគភាពលទនកមម និងអបកទទួលការ ឱ្យរបកាេរកមេីលធមវ៌ជិាជ ជីវៈ 
សដើមផជីាំរុញឱ្យការអនុវរថដាំស ើ រការម្នកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈរបកបសោយរបេិទនភាព គ 
សនយយភាព និងរមាល ភាព។ 

សឆលើយរបនឹងចាំ ុចដដលបានសលើកស ើងសនុះ រកេួងទទលួយកនូវអនុសាេន៍
ានងសលើ ខិរខាំពរងឹង និងដ នាាំដល់អងគភាពសរកាមឱ្វាទអនុវរថឱ្យបានររឹមររូវរេបាមខលឹម
សារម្នរបកាេានងសលើ។ 
៣.១.១៨.កងវុះានរកបុងការសរៀបចាំរបាយការ ៍េថីពីវឌ្ណនភាពម្នការអនុវរថការងារការអនុវរថ

គសរមាងលទនកមមរបណាថ ញអគគេិនី និងរបពយននទឹក  
របកាេសលខ១៦១៣ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៤ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨  េថីពីការរគបរ់គង

ការអនុវរថកិចចេនាលទនកមមសាធ្លរ ៈ ររងជ់ាំពូកទី២ ដផបកទី៣ បានដចងថា “អបកផគរផ់គង ់
និងអបកទទួលការមានភារកិចចអនុវរថកិចចេនាលទនកមមេាំានន់ៗ ជាអាទិ៍៖ សរៀបចាំរបាយការ ៍
េថីពីវឌ្ណនភាពម្នការអនុវរថការងាររហូរដល់ការរបគល់ទទលួចបជ់ាសាទ ពរជូនសាទ បយនអនុវរថ
លទនកមម និងអងគភាពថវកិា“។  

ាមការពិនិរយដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំ និងរបាយការ ៍េថីពីការអនុវរថកិចចលទន
កមមសាធ្លរ ៈឆ្ប ាំ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិបានេសងករសឃើញថា រកេួងការងារ និង
ប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ បានអនុវរថកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈចាំននួ៣៤គសរមាង កបុងសនាុះអបក
ទទួលការពុាំបានសរៀបចាំរបាយការ ៍េថីពីវឌ្ណនភាពម្នការអនុវរថការងារជូនសាទ បយនអនុវរថលទន
កមម រមួមាន ការងាររបណាថ ញអគគិេនីចាំននួ០២គសរមាង ការងារជេួជុលសហោឌ រចនាេមពយនន
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និងបនធប់សធវើការសៅទីេថីការរកេួងចាំនួន០១គសរមាង និងការសរៀបចាំរបពយននទឹកចាំនួន០២
គសរមាង មានទឹករបាកេ់រុបចាំននួ ១ ៩៣៥ ៣៨១ ០០០ សរៀល។  

អារេយយសហរុសនុះ រកេួងការងារ និងប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈគរួដ នាាំអបកទទលួ
ការឱ្យអនុវរថការងាររេបាមរបកាេានងសលើ។ 

ចាំសាលុះចាំ ុចានងសលើ រកេួងទទលួយកនូវអនុសាេនា៍នងសលើ ខិរខាំពរងឹង និង
ដ នាាំដល់អងគភាពសរកាមឱ្វាទអនុវរថឱ្យបានររឹមររូវរេបាមខលឹមសាររបកាេានងសលើ សោយ 
សរៀបចាំរបាយការ ៍េថីពីវឌ្ណនភាពម្នការអនុវរថការងាររហូរដល់ការរបគល់ទទួលចបជ់ាសាទ ពរ 
ជូនសាទ បយនអនុវរថលទនកមម និងអងគភាពថវកិា។ 
៣.១.១៩.ការចាំណាយរជជសទយយបុសររបទនពុាំទនេ់មរេប 

របកាេសលខ១៩៣៧ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី៣១ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពីនីរិវធីិចាំណាយ
ាមរជជសទយយបុសររបទនេរមាបរ់ដឌបាលថាប កជ់ារិ ររងជ់ាំពូកទី៣ ដផបកទី២ របការ១៧ កថា
ខ ឍ ទី២ បានដចងថា “រជជសទយយបុសររបទនររូវសជៀេវាងោចា់នរនូវការបាំដបកបយ ត ចាំណាយ
សៅាមទីកដនលង ឬសោលសៅចាំណាយសពលសវល្ល ទឹករបាកច់ាំណាយ និងេមាេធ្លរុម្នមុខ
េញ្ហដ ចាំណាយកបុងសោលបាំ ងសគចសវេពីការអនុវរថនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈ”។ 

របកាេសលខ១៨៦៦ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៦ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពីការកាំ រ់
ករមរិទឹករបាកេ់រមាបអ់នុវរថវធីិសាស្រេថលទនកមម ររងរ់បការ១ បានដចងថា “ររូវបានកាំ រ់
ទឹករបាកេ់រមាបអ់នុវរថវធីិសាស្រេថលទនកមមទាំនិញ េាំ ង ់ និងសេវាសៅរកេួងសាទ បយនរាជ
ធ្លនី-សខរថ េហរោេសាធ្លរ ៈ និងរគឹុះសាទ នសាធ្លរ ៈរដឌបាល ដូចមានដចងសៅកបុង
ឧបេមពយននទី១ ថា េរមាបទ់ាំនិញ និងសេវាកមមររូវអនុវរថវធីិសាស្រេថពិសរោុះម្ថល(ព.ថ) ចាំសាលុះ
ទឹករបាកច់បពី់២០ល្លនសរៀល ដល់១០០ល្លនសរៀល“។     

ាមការពិនិរយរបាយការ ៍ចាំណាយរជជសទយយបុសររបទនឆ្ប ាំ២០២០ និងរបរិបរថិ
ការនីមយួៗម្នការចាំណាយរជជសទយយបុសររបទន អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា សៅ
កបុងដខមករា និងដខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០២០ រកេួងការងារ និងប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ បានអនុវរថ
ការចាំណាយរជជសទយយបុសររបទន សោយទិញសរគឿងបនាល េ់ និងេាំបកកងរ់ថយនថចាំនួន២៦ 
បយ ត ចាំណាយ មានទឹករបាកេ់រុបចាំននួ ៥៨ ៣០៥ ០០០សរៀល និងជេួជុលរថយនថចាំននួ
១៥បយ ត ចាំណាយមានទឹករបាកេ់រុបចាំននួ ៦៤ ៧៤៩ ២០០សរៀល សោយពុាំបានអនុវរថនីរិ
វធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈ។  

អារេយយសហរុសនុះ រកេួងការងារ និងប ថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈគរួអនុវរថការចាំណាយ 
រជជសទយយបុសររបទនឱ្យរេបាមរបកាេានងសលើ។ 

ចាំសាលុះចាំ ុចានងសលើ រកេួងទទលួយកនូវអនុសាេនា៍នងសលើ ខិរខាំពរងឹង និង
ដ នាាំដល់អងគភាពសរកាមឱ្វាទអនុវរថឱ្យបានររឹមររូវរេបាមខលឹមសាររបកាេានងសលើ។ 
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 ៣.២.ការរគប់រគខថវិការដ្ឋបាលថាា ក់សរកាម្ជាតិ 
៣.២.១. ការកររ់ារបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននពុាំទនេ់មរេប 

ចាបេ់ថីពីហិរញ្ដ វរទុេរមាបក់ាររគបរ់គងឆ្ប ាំ២០២០ ដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយរពុះ
រាជរកមសលខនេ/រកម/១២១៩/០២៥ ចុុះម្ថងទី២០ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៩ ររងម់ារា១០ ចាំ ុច១ 
ដចងថា ពននដរមរបិ៍សារសពើពននដដលជាគុ របសោជនថ៍វកិាថាប កជ់ារិ ររូវបានសផធរជាគុ 
របសោជនដ៍ល់ថវកិារដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ។ 

ាមការពិនិរយេទិរិសលើរបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននរបចាំដខ និងេាំ ុាំ ឯកសារសផសងៗ 
របេ់សាានពននោរសខរថមយួចាំននួ និងាមការសធវើសរេថសលើសាល កយសីហារបេ់សាានរកុមហ ុន
ដដលរបកបអាជីវកមមសៅាមសខរថមយួចាំនួន អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា រកុមហ ុនសម 
ឬទីសាប កក់ារកណាថ លបានរបកាេ និងបងរ់បាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននជូនដល់អងគភាពពនន 
ដដលរកុមហ ុនសនាុះបានចុុះបញ្ជ ី។ បពុដនថអងគភាពពននដដលទទួលបានចាំ ូលពីពននដរមរបិ៍
សារសពើពននសនាុះ មនិទនប់ានបដងវររបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននានងសលើសៅអងគភាពពននដដល
សាល កយសីហារបេ់សាានរកុមហ ុនទាំងសនាុះេទិរសៅាមទីាាំងជាកដ់េថងសៅស ើយសទ។ រកេួង
សេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុគួរដ នាាំអគគនាយកោឌ នពននោរឱ្យបដងវររបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពនន
សៅអងគភាពពននដដលសាល កយសីហាេទិរសៅ និងកររ់ារបាកព់ននដរមរបិ៍សារសពើពននឱ្យបានររឹម
ររូវាមចាំណារថ់ាប កអ់នុគ នី សដើមផឱី្យបានជារបសោជនដ៍ល់រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ។ 

កនលងមក មានេហរោេជាសរចើនបានបាំសពញការពវកិចចបងព់ននដរមរបិ៍សារសពើពនន 
សៅរាជធ្លនីភបាំសពញ ជាងសៅាមបណាថ សាានពននោរសខរថ។ រកេួងសេដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វរទុនឹង
បនថខិរខាំដកលមែសលើចាំ ុចខវុះានរសនុះឱ្យបានលែរបសេើរសៅឆ្ប ាំបនថបនាធ ប។់ 
៣.២.២.ការផថល់សេវាចាំសាលុះឯកសារសេបើេុាំបងព់ននរបថាបរ់ារបេ់អបកជាបព់ននមយួចាំននួ 

សដើមផេីរមួលដល់សាធ្លរ ៈជនកបុងការបងព់ននរបថាបរ់ាសលើការសផធរកមមេិទនិអចលន 
រទពយឱ្យបានឆ្បរ់ហយេ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុបានកាំ រឱ់្យអគគនាយកោឌ នពននោរ
ផថល់សេវាចាំសាលុះការបងព់ននរបថាបរ់ាសលើការសផធរកមមេិទនិកបុងរយៈសពលចាំននួ ៤-៨ ម្ថង (ម្ថង
សធវើការ)។ ាមការពិនិរយេាំ ុាំ ឯកសារសេបើេុាំបងព់ននរបថាបរ់ាចាំននួ៧១៨ កបុងដខមករា មថុិនា 
និងធបូ ឆ្ប ាំ២០២០ របេ់សាានពននោរសខរថចាំនួន១២ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា 
សាានពននោរសខរថមយួចាំនួន មានភាពយរឺោព វកបុងការផថល់សេវារបថាបរ់ាសលើអចលនរទពយ
មយួចាំនួនរូច ដដលពុាំឱ្យរេបាមការកាំ រក់បុងរបកាេានងសលើ (យរឺចបពី់២៨ម្ថង រហូរ
ដល់៤៦ម្ថង)។  

ភាពយឺរោព វកបុងការផថល់សេវារបថាបរ់ាចាំសាលុះសផធរកមមេិទនិអចលនរទពយ អាចនាាំឱ្យ 
បពុះាលល់ដល់របេិទនភាពការងារ និងនាាំឱ្យមានការថាប ាំងថាប កពី់អបកជាបព់ននមយួចាំនួនផងដដរ។ 
រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុគរួដ នាាំដល់អគគនាយកោឌ នពននោរផថល់សេវារបថាបរ់ាសលើ
អចលនរទពយឱ្យកានដ់ររបសេើរដថមសទៀរ។ 
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ជាវធិ្លនការ សដើមផពីសនលឿនការផថល់សេវាសេបើេុាំបងព់ននរបថាបស់លើការសផធរកមមេិទនិ ឬ
េិទនិកានក់ាបអ់ចលនរទពយជូនអបកជាបព់នន អគគនាយកោឌ នពននោរបានផថល់ជសរមើេអាចឱ្យ
អបកជាបព់នន ដដលមានអចលនរទពយសៅាមបណាថ សខរថសេបើេុាំបងព់ននរបថាបរ់ាសៅនាយក
ោឌ នពននចលនរទពយ និងអចលនរទពយបានោព ងទូលាំទូល្លយ។ ទនធឹមនឹងការទទលួយកអនុ
សាេនស៍នុះ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថជាំរុញដល់រគបស់ាានពននោរសខរថាលកព់យនន ររូវបនថ
យកចិរថទុកោកស់ផ្លថ រសលើបញ្ហា ដូចបានសលើកស ើងានងសលើសោយការទទួលខុេររូវ។ 
៣.២.៣.ការរបមូលពននដីធលមីនិបានសរបើរបាេ់ 

សដើមផរីបមូលពននសលើដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់ឱ្យអេ់លទនភាព រកេួងសេដឌកិចច និង
ហិរញ្ដ វរទុបានដកេរមួលេមាេភាពគ ៈកមមការវាយរម្មលដីេរមាបព់ននសលើដីធលីមនិបានសរបើ 
របាេ់ សហើយកម៏ានសេចកថីេសរមចេថីពីការបសងកើរអនុគ ៈកមមការវាយរម្មលដីេរមាប់ពនន
សលើដីធលីមិបានសរបើរបាេ់រាជធ្លនី សខរថ បានដចងថា “អនុគ ៈកមមការវាយរម្មលដីេរមាបព់នន
ដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់មានភារកិចចបសងកើរបញ្ជ ីដីររូវជាបព់ននាមរាំបនរ់ាជធ្លនី សខរថ...”។  

ាមការសធវើេវនកមមសៅសាានពននោរសខរថចាំនួន១៤ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករ
សឃើញថា សាានពននោរសខរថទាំងសនុះបានខិរខាំរបមូលពននដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់បានសលើេ
ដផនការឆ្ប ាំ២០២០ សោយការរបមូលពននសលើដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់ភាគសរចើនសធវើស ើងសៅសពល
មាច េ់ដីសេបើេុាំបងព់ននរបថាបរ់ាសផធរកមមេិទនិដី សទុះបីជាសាានពននោរសខរថទាំងសនុះពុាំទន់
ទទលួបានបញ្ជ ីដីដដលររូវជាបព់ននពីអនុគ ៈកមមការវាយរម្មលដីេរមាបព់ននសលើដីធលីមនិបាន
សរបើរបាេ់កស៏ោយ។ ការខកាននកបុងការបាំសពញរនួាទីរបេ់គ ៈកមមការវាយរម្មលដីេរមាប់
ពននសលើដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់សធវើឱ្យការរបមូលពននសលើដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់ពុាំទនប់ានសពញ
សលញ។ គ ៈកមមការវាយរម្មលដីេរមាបព់ននសលើដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់ គួរជាំរុញឱ្យអនុគ ៈ
កមមការវាយរម្មលដីេរមាបព់ននសលើដីធលីមិនបានសរបើរបាេ់សៅាមបណាថ រាជធ្លនីសខរថសរៀបចាំ
បញ្ជ ីដីដដលររូវជាបព់នន។ 

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថជាំរុញ និងដ នាាំសាានពននោរាលកព់យននររូវ
ខិរខាំអនុវរថការរបមូលពននសលើដីធលីមនិបានសរបើរបាេ់សៅសាានពននោរសខរថទាំងអេ់ឱ្យអេ់
លទនភាព។ 
៣.២.៤.ការរបមូលចាំ ូលពីសសាហ ុយសេវាេាំ ងពុ់ាំទនអ់េ់លទនភាព 

អនុរកឹរយសលខ ៨៦ អនរក.បក ចុុះម្ថងទី១៩ ដខធបូ ឆ្ប ាំ១៩៩៧ របេ់រាជរោឌ ភបិាល
កមពុជាេថីពីលិខិរអនុញ្ហដ រសាងេង ់ បានររមូវឱ្យមាច េ់េាំ ងមុ់នចបដ់ាំស ើ រការការោឌ ន 
មាច េ់េាំ ងរ់រូវមានលិខិរអនុញ្ហដ រសាងេង ់ សបើកការោឌ ន និងបិទការោឌ នពីមនធីរសរៀបចាំ
ដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង ់ និងេុរសិោដី ឬការោិលយយសខរថ រកុង និងរបកាេអនថរ
រកេួងសលខ៣៥៦ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៦ ដខមនីា ឆ្ប ាំ២០១៩ រវាងរកេួងសេដឌកិចច និង
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ហិរញ្ដ វរទុ និងរកេួងសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម និងេាំ ង ់ េឋីពីផឋល់សេវាសាធ្លរ ៈ
របេ់រកេួងសរៀបចាំដដនដី  នគរូបនីយកមម និងេាំ ង ់បានកាំ រនូ់វដដនេមរទកិចចជូនមនធីរ
សរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង ់និងេុរសិោដីសលើការរគបរ់គង ការផឋល់លិខិរអនុញ្ហដ រ
សាងេង ់ លិខិរអនុញ្ហដ រសបើកការោឌ ន និងលិខិរអនុញ្ហដ របិទការោឌ នេាំ ងល់ាំសៅឋាន
ដូចជា ភូមរិគឹុះ ផធុះដលវង ផធុះថមសរកាមសឈើសលើ ទាំងសៅសរៅរកុង កបុងរកុង និងរាជធ្លនី រពម
ទាំងបានកាំ រនូ់វម្ថលសេវាសលើវេិយយេាំ ងរ់រូវរបមូលផងដដរ ។ 

ាមការសធវើេវនកមមសៅមនធីរសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង់ និងេុរសិោដី
រាជធ្លនី សខរថចាំននួ៧ សឃើញថា មនធីរបានផឋល់លិខិរអនុញ្ហដ រសាងេងជូ់នមាច េ់េាំ ង ់និង
បានរបមូលចាំ ូលពីសេវាសនុះរចួសហើយ បពុដនថមនធីរទាំងសនុះខកាននមនិបានរបមូលចាំ ូលពី
សេវាសបើក និងបិទការោឌ នឱ្យបានរគបា់មចាំននួលិខិរអនុញ្ហដ រសាងេងស់ៅស ើយ ដូចមាន
បងាា ញកបុងារាងានងសរកាម៖ 

ល.រ សឈាម ុះសខរថ 
ចាំននួលិខិរអនុញ្ហដ រ

សាងេង ់
ចាំននួលិខិរសបើក

ការោឌ ន 
ចាំននួលិខិរបិទ

ការោឌ ន 
១ សខរថាដកវ ៥៤ ០៤ ០ 
២ សខរថកាំពងេ់ពឺ ៣២ ០៩ ០ 
៣ សខរថបារដ់ាំបង ៣៦ ១២ ០ 
៤ សខរថរកសចុះ ១២៣ ២១ ០ 
៥ សខរថសេៀមរាប ៦៦ ០១ ០ 
៦ សខរថបនាធ យមានជយយ ៧៧ ០៥ ០ 
៧ សខរថម្រពដវង ១៩ ០៤ ០ 

 

សោយសារកងវុះានរកបុងការបាំសពញការពវកិចចរបេ់មនធីរសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម 
េាំ ង ់ និងេុរសិោដី នាាំឱ្យបារច់ាំ ូលេរមាបជ់ាគុ របសោជនថ៍វកិារាជធ្លនី សខរថ 
សហើយេាំ ងអ់ាចមនិសរៀបរយររឹមររូវាមបលង ់និងបទោឌ នបសចចកសទេម្នេាំ ង។់ 

អារេយយសហរុសនុះ រដឌបាលសខរថគួរដ នាាំដល់មនធីរជាំនាញានងសលើឱ្យខិរខាំអនុវរថ
ាមសោលកា ៍ដ នាាំានងសលើឱ្យមានរបេិទនភាព។ 

សឆលើយរបនឹងការសលើកស ើងសនុះ រដឌបាលសខរថខលុះបានឱ្យមនធីរសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយ
កមម េាំ ង ់ និងេុរយិដីជាអបកបាំភល ឺ សហើយមនធីរបានបាំភលថឺា មនធីរនឹងខិរខាំអនុវរថដកលមែនូវ
ចាំ ុចខវុះានរសនុះ   សៅឆ្ប ាំបនថបនាធ បន់ាសពលានងមុខ សោយពរងឹងយនថការការងារាមរយៈ
មស្រនថីជរួសរកាយរបេ់មនធីរដដលរបចាំការសៅរចកសចញចូលដរមយួម្នរដឌបាលសខរថ។ ជាមយួសនុះ 
រដឌបាលសខរថកប៏ានទទលួយកអនុសាេនេ៍វនកមម សោយេនាថានឹងជាំរុញឱ្យមនធីរសរៀបចាំ
ដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង ់និងេុរសិោដីខិរខាំអនុវរថាមខលឹមសារម្នរបកាេអនថររកេួង 
ានងសលើ។ 
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៣.២.៥.ការរគបរ់គងសាទ នីយសរបងឥនននៈ ឧេមយនឥនននៈសៅមានករមរិ 
របកាេសលខ១០៥ រថ.បវប.របក ចុុះម្ថងទី២៨ ដខមនីា ឆ្ប ាំ២០១៦ របេ់រកេួងដរ ព និង

ថាមពល េថីពីនីរិវធីិម្នការរគបរ់គងបសចចកសទេេុវរទិភាពសាទ នីយឧេមយនឥនននៈ និងសាទ នីយរមួ
សរបង និងឧេមយនឥនននៈ ររងជ់ាំពូកទី២ របការ៣ បានបញ្ហជ កថ់ា ោម នបុគគលណាមាប កដ់ដលអាច
បសងកើរ និងដាំស ើ រការសាទ នីយឧេមយនឥនននៈសោយោម នលិខិរបញ្ហជ កប់សចចកសទេេុវរទិភាពម្ន 
ការបសងកើរសាទ នីយឧេមយនឥនននៈ ឬសាទ នីយរមួសរបង និងឧេមយនឥនននៈពីរកេួងដរ ព និងថាមពល 
និងវញិ្ហដ បនបររអនុញ្ហដ រដាំស ើ រការឧេមយនឥនននៈ ឬសាទ នីយរមួសរបង និងឧេមយនឥនននៈពីរកេួង
ដរ ព និងថាមពល។ 

ាមការសធវើេវនកមមសៅមនធីរដរ ព និងថាមពលម្នសខរថចាំនួន០៧ សឃើញថា ការរគបរ់គង
សាទ នីយលកស់របងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈរបេ់មនធីរសៅមនិទនប់ានលែសៅស ើយ សោយ
សាទ នីយមយួចាំនួន ដដលកាំពុងសធវើអាជីវកមមលកស់របងឥនននៈ និងហាគ េ ពុាំបានសេបើេុាំលិខិរ
អនុញ្ហដ រឱ្យដាំស ើ រការ និងវញិ្ហដ បនបររបញ្ហជ កប់សចចកសទេេុវរទិភាព ដូចមានបងាា ញានង
សរកាម៖ 

១. សខរថាដកវ មានសាទ នីយសរបងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈេរុបចាំនួន២៩២ កបុងសនាុះ
មានវញិ្ហដ បនបររអនុញ្ហដ រដាំស ើ រការដរចាំនួន៥៤។ 

២. សខរថកាំពងច់ម មានសាទ នីយសរបងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈេរុបចាំនួន២៥០ កបុង
សនាុះមានវញិ្ហដ បនបររអនុញ្ហដ រដាំស ើ រការដរចាំននួ៣៣ និងមានវញិ្ហដ បនបររ
បញ្ហជ កប់សចចកសទេេុវរទិភាពដរចាំនួន១១។ 

៣. សខរថរកសចុះ មានសាទ នីយសរបងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈេរុបចាំននួ៨៨ កបុងសនាុះ 
ពុាំមានលិខិរអនុញ្ហដ រដាំស ើ រការសាទ នីយចាំននួ១៣ទីាាំង។ 

៤. សខរថកាំពរ មានសាទ នីសរបងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈេរុបចាំនួន៣០៨ កបុងសនាុះពុាំ
ទនម់ានវញិ្ហដ បនបររអនុញ្ហដ រដាំស ើ រការ និងវញិ្ហដ បនបររបញ្ហជ កប់សចចកសទេ
េុវរទិភាពចាំននួ១០២។ 

៥. សខរថសេៀមរាប មានសាទ នីយសរបងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈេរុបចាំនួន២៧០ កបុង
សនាុះមានវញិ្ហដ បនបររបញ្ហជ កប់សចចកសទេេុវរទិភាព និងលិខិរអនុញ្ហដ រដាំស ើ រ
ការសាទ នីយចាំននួ១៩៤។ 

៦. សខរថឧរឋរមានជយយ មានសាទ នីយសរបងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈេរុបចាំនួន១២៥ 
កបុងសនាុះមានវញិ្ហដ បនបររអនុញ្ហដ រដាំស ើ រការដរចាំននួ៤៤ និងមានវញិ្ហដ បនបររ
បញ្ហជ កប់សចចកសទេេុវរទិភាពដរចាំនួន០១។ 

៧. សខរថររនគិរ ីមានសាទ នីយសរបងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈេរុបចាំននួ៨៩ កបុងសនាុះ
ពុាំទនម់ានវញិ្ហដ បនបររបញ្ហជ កប់សចចកសទេេុវរទិភាពចាំននួ៥២។ 

កាថ សនុះនាាំឱ្យបារច់ាំ ូលថវកិារដឌ និងអាចនាាំឱ្យមានហានិភយយជាយថាសហរុ។  
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អារេយយសហរុសនុះ រដឌបាលសខរថគរួដ នាាំ មនធីរដរ ព និងថាមពលឱ្យចរវ់ធិ្លនការមុងឺ
មាព រក់បុងការជាំរុញអាជីវករមាច េ់សាទ នីយសរបងឥនននៈ និងឧេមយនឥនននៈរេួរានម់កសេបើេុាំចុុះ
បញ្ជ ីឱ្យបានរគបច់ាំននួ និងទនស់ពលសវល្ល។ 

សឆលើយរបនឹងការសលើកស ើងសនុះ រដឌបាលសខរថសលើកស ើងថា សរកាយពីអងគភាពជាំនាញ
បានចុុះផសពវផាយអាំពីចាប ់ និងបទោឌ នបសចចកសទេរចួមក មានអាជីវករមកោកា់លកយេុាំ
វញិ្ហដ បនបររអនុញ្ហដ រដាំស ើ រការសកើនបានចាំនួនសរចើន។ ជាមយួសនុះ រដឌបាលសខរថកប៏ានទទលួ
យកនូវអនុសាេនេ៍វនកមម សោយេនាថានឹងដ នាាំដល់មនធីរជាំនាញអនុវរថឱ្យបានររឹមររូវ។ 
៣.២.៦.ការបាំដបកគសរមាងចាំណាយសដើមផរីរមវូាមេិទនេិសរមច 

របកាេសលខ០១០ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី១៤ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០១៩ របេ់រកេួង
សេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ េថីពីការផថល់ករមរិទឹករបាកេិ់ទនិេសរមចកបុងកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈ 
ររងរ់បការ១បានរបគល់េិទនិេសរមចទទួលខុេររូវសលើកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈជូនរកេួង 
សាទ បយន រាជធ្លនី សខរថ េហរោេសាធ្លរ ៈ រគឹុះសាទ នសាធ្លរ ៈរដឌបាល និងអងគភាព
ថវកិាកបុងករមរិទឹករបាកធ់្លនាចាំណាយ សរកាមទឹករបាក៣់០០ល្លន សរៀលេរមាបថ់វកិាមនធីរ
ជាំនាញរាជធ្លនី សខរថ និងសរកាមទឹករបាក ់ ៥០០ល្លនសរៀល េរមាបថ់វកិារដឌបាលសខរថ និង
សារាចរដ នាាំសលខ០០២ េហវ.អលសា ចុុះម្ថងទី១៤ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០១៤ របេ់រកេួង
សេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ េថីពីការអនុវរថកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈ ររងច់ាំ ុច៤ បានដចងថា
“ការសរៀបចាំដផនការលទនកមម ររូវសធវើស ើងសោយចងជា ូរ ៍ ឬជាកញ្ចបល់ទនកមមចាំសាលុះមុខ
េញ្ហដ លទនកមមដដលមានលកា ៈបសចចកសទេដូចោប  ឬរបហាករ់បដហលោប រេបាមររមូវ
ការជាកដ់េថងរបេ់សាមសីាទ បយនអនុវរថលទនកមមនីមយួៗ។ រាល់ការបាំដបកគសរមាងលទនកមម
សៅជាគសរមាងរូចៗ កបុងសោលបាំ ងបាំាលនវធីិសាស្រេថលទនកមម ឬសដើមផរីរមូវេិទនិេសរមច
របេ់ខលួនររូវសជៀេវាងឱ្យបានោចា់នរ”។ 

ាមរយៈការសធវើេវនកមមសលើឯកសារលទនកមមសាធ្លរ ៈសៅបណាឋ មនធីរជាំនាញមយួ
ចាំននួជុាំវញិសខរថ និងសៅរដឌបាលសខរថចាំននួ០៤សឃើញថា មានការបាំដបកគសរមាងចាំណាយរូចៗ 
សដើមផរីរមូវាមេិទនិេសរមច ដូចានងសរកាម៖ 

១. រដឌបាលសខរថាដកវ មាន០១ករ ី េរុបទឹករបាក ់ ៨៣៦ ៣២៥ ០០០សរៀល 
ការងារសាងេងអ់ោរការោិលយយរចកសចញចូលដរមយួរេុកគិរវីង ់ និងរេុកម្រពកបាេ 
បានបាំដបកសចញជា០២កិចចេនា។ 

២. រដឌបាលសខរថកាំពងេ់ពឺ មាន០១ករ ី  េរុបទឹករបាក ់ ១ ៤៧៣ ៩៦០ ០០០
សរៀល ការងារបាំាលកប់សងាគ លសភលើង បានបាំដបកសចញជា០៣កិចចេនា។ 

៣. រដឌបាលសខរថសេៀមរាប មនធីរេងគមកិចច អរីរយុទនជន និងយុវនីរិេមផទមាន
០១ករ ី េរុបទឹករបាក ់៤៩៨ ៣៥០ ០០០សរៀល ការងារជេួជុលអោរសាប កស់ៅ និងចក់
ដីលុបបឹងបាំសពញទីធ្លល ម ឍ លេងគមកិចច បានបាំដបកសចញជា០២កិចចេនា។ 
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៤.រដឌបាលសខរថររនគិរ ី មនធីរធនធ្លនទឹក និងឧរុនិយម មាន០១ករ ី េរុបទឹក
របាក ់៤៩៧ ៨២០ ០០០សរៀល ការងារជេួជុលេាំ ងប់សងាៀរទឹក បានបាំដបកសចញជា០២
កិចចេនា។ 

កាថ សនុះនាាំឱ្យចាំណាយសពលសវល្លសរចើនដងកបុងការសធវើលទនកមម រពមទាំងបពុះាលល់ដល់
របេិទនភាពម្នការអនុវរថសោលការ ៍លទនកមមសាធ្លរ ៈ។ 

អារេយយសហរុសនុះ រដឌបាលសខរថ និងមនធីរគរួអនុវរថាមសោលការ ៍ដ នាាំេឋីពី
លទនកមមសាធ្លរ ៈឱ្យបានររឹមររូវ។  

សឆលើយរបនឹងការសលើកស ើងសនុះ រដឌបាលសខរថសលើកស ើងថា ទទលួយកអនុសាេន៍
េវនកមម និងជាំរុញដ នាាំអងគភាពលទនកមមអនុវរថឱ្យបានររឹមររូវ។ 
៣.២.៧.ការពុាំបានរបមូលមថុ ាំរបសភទទាំនិញបញ្ចូលកបុងដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំ 

របកាេសលខ៨៥១ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៨ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០១៧ របេ់រកេួង
សេដឌកិចច និង ហិរញ្ដ វរទុ េថីពីការសរៀបចាំដផនការលទនកមម ររងរ់បការ១៩ បានររមូវឲ្យអងគភាព
លទនកមម/រកុមលទនកមម ររូវរបមូលផថុ ាំបញ្ចូ លកបុងរកុមដរមយួសៅថា “ ូរល៍ទនកមម” នូវររមូវ
ការទាំនិញ េាំ ង់ សេវាកមម ដដលេទិរកបុងរបសភទដូចោប  សហើយមានលកា ៈដូចោប  ឬ
រេសដៀងោប  ឬបសរមើឲ្យការងារដរមយួដូចជា សរគឿងេងាា រមឹ េមាភ រការោិលយយ ឬសរបងឥនននៈ 
េរមាបទ់ាំនិញ ឬការងារសាងេងរូ់ចាចមយួចាំនួនដដលេទិរសៅជិរោប ៗជាសដើមេរមាប់
េាំ ង ់។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិ េសងករសឃើញថា អាជាញ ធរអគគេិនីកមពុជាបានចាំណាយទិញទពវ 
េមាភ រ និងសរគឿងេងាា រមឹមួយចាំនួន ដដលពុាំមានកបុងដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំដូចានងសរកាម៖ 

- ចាំណាយទិញទពវេមាភ រៈ េរុបទឹករបាកច់ាំននួ ១៤ ៩៦៤ ១០០ សរៀល 
- ចាំណាយទិញសរគឿងេងាា រមឹ េរុបទឹករបាកច់ាំនួន ៧ ២១៩ ៣៦៥ សរៀល។  
អាជាញ ធរអគគិេនីកមពុជាគរួកររ់ាបញ្ចូ លររមូវការទាំងអេ់កបុងដផនការលទនកមមរបចាំ 

ឆ្ប ាំដដលររូវអនុវរថកិចចលទនកមមឲ្យរេបាមរបកាេានងសលើ។ 
សឆលើយរបចាំសាលុះការសលើកស ើងសនុះ  អាជាញ ធរអគគិេនីកមពុជា ទទលួយកអនុសាេន ៍

របេ់អាជាញ ធរេវនកមមជារិ នឹងខិរខាំដកលមែអនុសាេនច៍ាំសាលុះការមនិកររ់ាបញ្ចូ លកបុង
ដផនការលទនកមមសលើចាំណាយទិញទពវេមាភ រ បពុដនថ ចាំសាលុះការចាំណាយទិញសរគឿងេងាា រមឹ
ចាំននួ២មុខានងសលើ ជាការចាំណាយសោយម្ចដនយយកមកសរបើជាំនេួទពវេមាភ រៈ ដដលខូចដរ
បពុសណាត ុះ។ 
៣.២.៨.ការផថល់ទរមងា់លកយសេបើេុាំសេវារដឌបាលជូនរបជាពលរដឌ 

រកេួងមហាម្ផធបានសចញរបកាេសលខ៣៨៧១ របក ចុុះម្ថងទី០៨ ដខេីហា ឆ្ប ាំ
២០១៧ េថីពីការសរៀបចាំ និងការរបរពឹរថសៅម្នអងគភាពរចកសចញចូលដរមយួរាជធ្លនី សខរថ 
ររងរ់បការ៧ បានដចងថា “អងគភាពរចកសចញចូលដរមយួរាជធ្លនី សខរថ មានរួនាទីផថល់សេវា
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រដឌបាលជូនរបជាពលរដឌកបុងរកបខ ឍ េមរទកិចចរបេ់រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ ាមនីរិវធីិ
សាមញ្ដ របកបសោយមនេិការវជិាជ ជីវៈ រមាល ភាព គ សនយយភាព និងភាពអាចសជឿទុកចិរថបាន។ 
អងគភាពរចកសចញចូលដរមយួរាជធ្លនី សខរថ មានភារកិចចទទលួ ពិនិរយ និងផថល់សោបល់សលើ
េាំ ុាំ ឯកសារសេបើេុាំសេវារដឌបាលរបេ់របជាពលរដឌ រពមទាំងផថល់លទនផលេសរមចជាផលូវការ 
សលើកសោបល់សលើការសរៀបចាំទរមងដ់បបបទ នីរិវធីិលមែរិ និងរកបខ ឍ សពលសវល្លេរមាប់
ផថល់សេវារដឌបាលកបុងដដនេមរទកិចចរបេ់ខលួន...។ 

ាមការសធវើេវនកមមេរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករ
សឃើញថា អងគភាពរចកសចញចូលដរមយួម្នរដឌបាលសខរថកាំពងធ់ាំ សៅពុាំទនម់ានទរមងា់លកយ
សេបើេុាំសេវាសលើវេិយយសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម និងេាំ ងជូ់នរបជាពលរដឌេរមាប់
បាំសពញសពលមកសេបើេុាំសេវារដឌបាលសៅស ើយ ដដលជាសហរុសធវើឲ្យរបជាពលរដឌររូវសៅសេបើេុាំ
ទរមងដ់បបបទសនាុះសៅមនធីរសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង ់ និងេុរសិោដីសខរថកាំពងធ់ាំ
ជាមុនេិន មុននឹងោកា់លកយសេបើេុាំសេវារដឌបាលសៅអងគភាពរចកសចញចូលដរមយួ។ 

សដើមផងីាយរេួលកបុងការរគបរ់គង មនធីរសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង ់ និង
េុរសិោដី គរួផថល់ទរមងា់លកយសេបើេុាំសេវាមកអងគភាពរចកសចញចូលដរមយួ។ 

សឆលើយរបនឹងការសលើកស ើង រដឌបាលសខរថកាំពងធ់ាំ េូមឯកភាពាមអនុសាេនរ៍បេ់
អាជាញ ធរេវនកមមជារិ និងសធវើការដ នាាំដល់មនធីរសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង ់ និង
េុរសិោដី សដើមផីផថល់ទរមង់ាលកយសេបើ េុាំ សេវាមកអងគភាពរចកសចញចូលដរមួយ សដើមផី
អនុវរថឲ្យរេបរបកាេរបេ់រកេួងមហាម្ផធ។ 
៣.២.៩.កិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈមយួចាំននួពុាំមានអនុសល្លមភាពពីរកេួងមហាម្ផធ 

រកេួងមហាម្ផធបានសចញសេចកថីដ នាាំសលខ០២៣ េ ន ចុុះម្ថងទី០៤ ដខេីហា 
ឆ្ប ាំ២០១៧ េថីពីការពរងឹងការអនុវរថនីរិវធីិម្នការសរៀបចាំ និងការអនុវរថគសរមាងរាជធ្លនី សខរថ 
ររងដ់ផបកទី៣ ការោកគ់សរមាងបញ្ចូ លកបុងដផនការថវកិា និងដផនការលទនកមមរបចាំ ចាំ ុច៣.១ 
បានដចងថា “បនាធ បពី់ទទួលបានការផថល់អនុសល្លមភាពពីរកេួងមហាម្ផធ រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ 
ររូវោកប់ញ្ចូ លគសរមាងទាំងអេ់សៅកបុងកញ្ចបថ់វកិារបចាំឆ្ប ាំរបេ់ខលួន។ បនាធ បពី់បានការាលរ
ថវកិាជាមយួរកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ ររូវោកប់ញ្ចូ លគសរមាងទាំង
សនាុះសៅកបុងសេចកថីរាលងដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំរបេ់ខលួនមុនដាំណាចដ់ខវចិឆិកា រចួបញ្ជូ នសៅ
រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ សដើមផពិីនិរយ និងអនុមយរ ឲ្យបានមុនម្ថងទី៣១ ដខធបូ មុនឆ្ប ាំអនុវរថ
ថវកិា” និងចាំ ុច៣.២ ម្នសេចកថីដ នាាំានងសលើបានដចងថា ”រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ ររូវយក
េាំ ុាំ ឯកសារគសរមាងដដលទទលួបានការផថល់អនុសល្លមភាពពីរកេួងមហាម្ផធ និងដផនការ
លទនកមមរបចាំឆ្ប ាំដដលអនុមយរសោយរកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ សៅសរបើរបាេ់ជាមូលោឌ ន
កបុងការសរៀបចាំកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈ រេបាមនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈជាធរមាន។ រដឌ
បាលរាជធ្លនី សខរថ ររូវរេួរានអ់នុវរថកិចចលទនកមមឲ្យបានទនស់ពលសវល្លរេបាមកាលបរសិចឆទ
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ដូចមានដចងកបុងដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំរបេ់ខលួន ដដលបានការអនុមយរពីរកេួងសេដឌកិចច និង
ហិរញ្ដ វរទុ។ ចាំសាលុះគសរមាងរាជធ្លនី សខរថ ទាំងឡាយណាដដលមនិបានទទលួការផថល់អនុសល្លម
ភាពពីរកេួងមហាម្ផធ និងមនិមានសៅកបុងដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំដដលបានអនុមយរសោយ
រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ គសរមាងទាំងសនាុះមនិអាចអនុវរថកិចចលទនកមមបានស ើយ”។ 

ាមការសធវើេវនកមមេរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករ
សឃើញថា រដឌបាលសខរថកាំពងធ់ាំ បានអនុវរថកិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈេរុបចាំនួន២៥គសរមាង 
េរុបទឹកចាំននួ ២២ ០៩០ ៦០០ ០០០សរៀល ដដលកបុងសនាុះគសរមាងចាំននួ ០៦ មានអនុ
សល្លមភាព បពុដនថមានគសរមាងចាំននួ១៩សទៀរ ពុាំមានអនុសល្លមភាពពីរកេួងមហាម្ផធស ើយ។ 

អារេយយសហរុសនុះ រដឌបាលសខរថកាំពងធ់ាំ គរួសធវើការសេបើេុាំអនុសល្លមភាពរគបគ់សរមាង
ទាំងអេ់ពីរកេួងមហាម្ផធ។ 

សឆលើយរបនឹងការសលើកស ើង រដឌបាលសខរថកាំពងធ់ាំ េូមឯកភាពាមអនុសាេនរ៍បេ់
អាជាញ ធរេវនកមមជារិ  និងសធវើការសេបើេុាំអនុសល្លមភាពរគបគ់សរមាងទាំងអេ់ពីរកេួងមហាម្ផធ
ឲ្យរេបាមសេចកថីដ នាាំ។ 
៣.២.១០.ភាពយរឺោព វកបុងសធវើបលងក់មមេិទនសិលើរទពយេមផរថិរដឌ 

រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុបានសចញលិខិរសលខ ៣៨៤៤ េហវ.ទរ ចុុះម្ថងទី១៨ 
ដខកកកោ ឆ្ប ាំ២០០៧ េថីពីការរ ាំលឹកការសធវើបលងក់មមេិទនិដដលេទិរសៅសរកាមការរគបរ់គងរបេ់
បណាថ រកេួង សាទ បយន និងសខរថ រកុង សោយសធវើការសរកើនរ ាំលឹកដល់រគបរ់កេួង សាទ បយន រដឌ
សលានធិការោឌ ន រពមទាំងបណាថ មនធីរ និងសាល្លសខរថ រកុងទាំងអេ់ររូវសរៀបចាំសធវើបលងក់មមេិទនិ
សលើរទពយេមផរថិរដឌ ដដលខលួនកាំពុងកានក់ាបឱ់្យបានឆ្បរ់ហយេ សោយរមួេហការជាមយួមនធីរ
សរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង ់និងេុរសិោដី រគបស់ខរថ រកុងទាំងអេ់។ 

ាមរយៈការសធវើេវនកមមសៅរដឌបាលសខរថចាំននួ១៥  និងមនធីរជាំនាញមយួចាំនួន អាជាញ  
ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា រដឌបាលសខរថ និងមនធីរ ពុាំទនម់ានបលងក់មមេិទនិសលើរទពយ
េមផរថិរដឌ ដូចមានានងសរកាម៖ 

 

ល.រ សឈាម ុះសខរថ 
ចាំននួទីាាំងមនិទនម់ាន 

បលងក់មមេិទន ិ
សផសងៗ 

១ សខរថាដកវ ២៥៤  
២ សខរថបារដ់ាំបង ២១  
៣ សខរថកាំពងេ់ពឺ ៤៣៣  
៤ សខរថកាំបងច់ម ១១  
៥ សខរថសាវ យសរៀង ១៤៦  
៦ សខរថរពុះេីហនុ ៩០  
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ល.រ សឈាម ុះសខរថ 
ចាំននួទីាាំងមនិទនម់ាន 

បលងក់មមេិទន ិ
សផសងៗ 

៧ សខរថសកាុះកុង ៣៥  
៨ សខរថរកសចុះ ៣៥៤  
៩ សខរថកាំពរ ២១០  
១០ សខរថសេៀមរាប ១៤  
១១ សខរថបនាធ យមានជយយ ៣៥  
១២ សខរថសាលធិ៍សារ ់ ២៦៩  
១៣ សខរថម្រពដវង ៦០៨  
១៤ សខរថឧរថរមានជយយ ២៤០  
១៥ សខរថររនគិរ ី ២៦  

 
សោយសារភាពយរឺោព វកបុងការសធវើវញិ្ហដ បនបររេមាគ ល់មាច េ់កមមេិទនិដីធលីរបេ់រដឌ 

និងការរគបរ់គងដីរដឌពុាំបានលែ អាចបណាឋ លឱ្យសកើរមាននូវការរ ាំសល្លភបាំាលនណាមយួពីមជឈ
ោឌ នានងសរៅ និងអាចឈានដល់ការបារប់ងដី់រដឌជាយថាសហរុ។ 

អារេយយសហរុសនុះ រដឌបាលសខរថ មនធីរ និងអងគភាពជុាំវញិសខរថ គរួរេួរានស់ធវើវញិ្ហដ បន
បររេមាគ ល់មាច េ់អចលនរទពយរបេ់រដឌឱ្យបានឆ្បរ់ហយេ។ 

សឆលើយរបនឹងការសលើកស ើងសនុះ រដឌបាលសខរថបានឯកភាពសោយេនាថា នឹងជាំរុញ
បដនទមដល់អងគភាពសរកាមឱ្វាទ មនធីរ អងគភាពកានក់ាប ់ និងសរបើរបាេ់ដីរដឌឱ្យអនុវរថាមអនុ
សាេនេ៍វនកមម។ រដឌបាលសខរថខលុះសទៀរថា បានដ នាាំដល់បណាឋ អងគភាពរចួសហើយ ដីខលុះ 
កាំពុងដាំស ើ រការសធវើបលង ់ ដីខលុះមនិអាចសធវើបលងប់ានសោយសារាលកព់យននទាំនាេ់ ទីាាំងដីខលុះសទៀរ
រងច់ាំការចុុះបញ្ជ ីដីជារបពយនន។ 

  



34 

 

៤.  ការពិនិតយសៅសលើវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតអនុោសន៍សវនកម្ម 
ដផែកាមលទនផលម្នការសធវើេវនកមមេរមាបក់ារយិបរសិចឆទ២០២០ នាសពលកនលងមក អាជាញ ធរ

េវនកមមជារិករ់េមាគ ល់សឃើញថា ចាំ ុចខវុះានរ និងអនុសាេន៍េវនកមមមួយចាំនួន ដដលអាជាញ ធរ
េវនកមមជារិបានសលើកស ើង ររូវបានរកេួង សាទ បយន រដឌបាលរាជធ្លនី សខរថ រដឌបាលមូលោឌ ន និងអងគ
ភាពាលកព់យនននានាខិរខាំអនុវរថដកលមែគរួឱ្យករេ់មាគ ល់ និងសការេរសេើរ រឯីចាំ ុចមយួចាំននួសទៀរសៅ
ដរបនថសកើរមានសៅស ើយ ជាអាទិ៍ ៖ 

៤.១.ភាពយរឺោព វកបុងការពយរួទុកវញិ្ហដ បនបររអាករសលើរម្មលបដនទម  
សដើមផទីបស់ាក រក់ារសគចសវុះពនន ឬការរបកាេពននមនិររឹមររូវ ជាពិសេេចាំសាលុះអាជីវកមមនាាំ

សចញ និងនាាំចូលទាំនិញ អគគនាយកោឌ នពននោរមានេិទនិពយរួទុក ឬដកហូរមកវញិនូវវញិ្ហដ បនបររ
ចុុះបញ្ជ ីអាករសលើរម្មលបដនទមគាំរូថមី របេិនសបើេហរោេ រកុមហ ុនណាមយួមនិបានរបកាេនូវការ
ផគរផ់គងជ់ាបអ់ាករកបុងរយៈសពល៣ដខជាបោ់ប ។  

ាមការពិនិរយេទិរិរកុមហ ុនេហរោេអបកជាបព់ននមធយមកបុងឆ្ប ាំ២០២០ របេ់សាានពននោរ
ខ ឍ ចាំនួន០៩ និងសខរថចាំននួ១៤ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា មានរកុមហ ុនេហរោេ
ចាំននួ ៧ ៦១៧ ដដលបានោកលិ់ខិររបកាេពននរបចាំដខេូនយ (ោម នេកមមភាព) កបុងសនាុះសាាន
ពននោរសខរថខ ឍ បានពយួរទុកវញិ្ហដ បនបររអាករសលើរម្មលបដនទមរបេ់រកុមហ ុនេហរោេចាំនួន
៨៧៤ បពុដនថសៅេល់រកុមហ ុនេហរោេចាំននួ ៥ ៤៧១ មនិទនរ់រូវបានពយរួទុកវញិ្ហដ បនបររ
អាករសលើរម្មលបដនទម។  

សោយសារការពយរួទុកវញិ្ហដ បនបររអាករសលើរម្មលបដនទមមនិទនប់ានគរម់រ ់ អគគនាយកោឌ ន
ពននោរអាចនឹងជួបការលាំបាកកបុងការទបស់ាក រក់ារសគចសវុះពនន ឬការរបកាេពននមនិររឹមររូវ និង
ទនស់ពលសវល្ល។ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុគរួដ នាាំអគគនាយកោឌ នពននោរឱ្យពយួរទុក
វញិ្ហដ បនបររអាករសលើរម្មលបដនទមឱ្យបានទនស់ពលសវល្ល។ 

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថដ នាាំសាានពននោរសខរថ-ខ ឍ ាលកព់យននសធវើ
ការពយរួទុក ឬដកហូរមកវញិនូវវញិ្ហដ បនបររចុុះបញ្ជ ីអាករសលើរម្មលបដនទមរបេ់រកុមហ ុនេហរោេ 
ណាមនិបានរបកាេនូវការផគរផ់គងជ់ាបអ់ាករ កបុងរយៈសពល ៣ដខជាបោ់ប ។ បពុដនថ អគគនាយកោឌ ន
ពននោរសេបើេុាំឱ្យមានការចូលរមួេហការពីរកេួង សាទ បយន ដដលាលកព់យនននឹងការសចញអាជាញ បយ ត  
សដើមផពីយរួទុក ឬមនិបនថេុពលភាពអាជាញ បយ ត របកបអាជីវកមមដល់េហរោេទាំងឡាយណាដដល
អគគនាយកោឌ នពននោរបានពយរួវញិ្ហដ បនបររចុុះបញ្ជ ីអាករសលើរម្មលបដនទម។ សោយដ ក អគគនាយក
ោឌ នពននោរ បានសេបើេុាំការេហការជាមយួ CamDX សដើមផទីបស់ាក រប់ញ្ហា ានងសលើសនុះរចួរាល់សហើយ។ 
៤.២.រកមុហ ុនេហរោេមយួចាំននួមនិបានមកសធវើបចចុបផនបភាព 

សដើមផរីគបរ់គងទិនបនយយអបកជាបព់នន ផថល់សេវាជូនអបកជាបព់នន និងរបមូលពននឱ្យកានដ់រមាន
របេិទនភាព រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុបានររមូវឱ្យអបកជាបព់នន ដដលមានការផ្លល េ់បថូរពយរម៌ាន
ដូចជា អាេយយោឌ ន រទងរ់ទយ នាមករ ៍ កមមវរទុអាជីវកមម ឬេកមមភាពអាជីវកមម ការសផធរ ឬផ្លល េ់
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បថូរមាច េ់ភាគហ ុន េមាេភាពអបករគបរ់គងេហរោេ ឬសាាន ការបញ្ឈបអ់ាជីវកមម អបកទទលួ
បនធុកកិចចការពននោរ ពយរម៌ានគ នីធនាោរ ពយរម៌ានទាំនាកទ់ាំនង សលខទូរេយពធ សារសអ ិចររូនិក 
និងអបកជាបព់ននដដលចុុះបញ្ជ ីពននោរមុនម្ថងទី០១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤ មានការពវកិចចជូនដាំ ឹង
មករដឌបាលសារសពើពននកបុងកាំ ុងសពល១៥ម្ថងម្នម្ថងសធវើការ។ ាមការពិនិរយេទិរិេហរោេមនិទន់
សធវើបចចុបផនបភាពគិរររឹមដខធបូ ឆ្ប ាំ២០២០ របេ់សាានពននោរខ ឍ ចាំននួ០៩ និងសខរថចាំនួន១៤ 
សោយមនិរាបប់ញ្ចូ លអងគការ និងសាទ បយនរដឌ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា សៅមានរកុមហ ុន 
េហរោេចាំននួ៥៤៦ មនិទនប់ានសធវើបចចុបផនបភាពសៅស ើយ។ 

កាថ សនុះ អាចនាាំឱ្យពយរម៌ានរបេ់រកុមហ ុនេហរោេមិនទន់របាកដរបជាសៅស ើយ។
រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុគរួដ នាាំអគគនាយកោឌ នពននោរឱ្យមានវធិ្លនការពរងឹងបដនទមសទៀរ
ឱ្យរេបាមរបកាេសលខ៧០១ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី១៤ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២០ េថីពីការចុុះបញ្ជ ី
ពននោរ និងការសធវើបចចុបផនបភាពពយរម៌ានអបកជាបព់នន។ 

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថខិរខាំសធវើការផសពវផាយរបកាេសលខ៧០១ េហវ.
របក ចុុះម្ថងទី១៤ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២០ ររងច់ាំ ុចការពវកិចចសធវើបចចុបផនបភាពជូនេហរោេឱ្យបាន
កានដ់រទូលាំទូល្លយ។ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថខិរខាំដកលមែសលើចាំ ុចខវុះានរសនុះឱ្យបានលែ
របសេើរសៅឆ្ប ាំបនថបនាធ ប។់ 
៤.៣.ការសផធររកមុហ ុនេហរោេពីអបកជាបព់ននរូចសៅអបកជាបព់ននមធយម 

របកាេសលខ០២៥ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៤ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០១៨ េថីពីការដកេរមួលចាំណារ់
ថាប កអ់បកជាបព់ននាមរបបេវយយរបកាេ ររងរ់បការ៤ បានដចងថា “ការសធវើចាំណារថ់ាប កអ់បកជាបព់នន
ាមរបបេវយយរបកាេ អបកជាបព់ននាមរបបេវយយរបកាេររូវដបងដចកជាបីរបសភទ៖ អបកជាបព់នន
រូច គឺជាេហរោេឯកបុគគល ឬេហរោេេហកមមេិទិនដដលមានផលរបររបចាំឆ្ប ាំចបពី់២៥០
ល្លនសរៀល ដល់ ៧០០ល្លនសរៀល ឬមានផលរបរកបុងរយៈសពលបីដខជាបោ់ប ណាមយួ ដដលបញ្ចប់
កបុងឆ្ប ាំរបរិទិនចរនថ... អបកជាបព់ននមធយមគឺជាេហរោេដដលមានផលរបររបចាំឆ្ប ាំសលើេពី ៧០០
ល្លនសរៀល ដល់ ៤ ០០០ល្លនសរៀល...”។  

ាមការពិនិរយលិខិររបកាេពននរបចាំដខរបេ់អបកជាប់ពននរូចចាំនួន១៦៣ សៅសាានពនន
ោរខ ឍ ០៩ និងសខរថ១៤ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា មានរកុមហ ុនេហរោេមយួ
ចាំននួរូចបានរបកាេផលរបរសលើេពី៧០០ល្លនសរៀល កបុងឆ្ប ាំ២០២០ បពុដនថសាានពននោរខ ឍ
សខរថទាំងសនាុះមនិទនប់ានចរវ់ធិ្លនការសផធរេហរោេទាំងសនាុះសៅអបកជាបព់ននមធយមសៅស ើយ។ 

ការយរឺោព វសនុះកស៏ោយសារអបកជាបព់ននរូចមយួចាំននួមនិបានបងកលកា ៈងាយរេួលដល់
អងគភាពពននោរ សដើមផសីធវើការចុុះបញ្ជ ីពននោរសនាុះសទ សោយសហរុថា អបកជាបព់ននមយួចាំននួមាន
បាំ ងចងស់គចសវុះពីការសធវើេវនកមម និងការកានក់ាបប់ញ្ជ ីគ សនយយ។ ជាវធិ្លនការ អគគនាយក
ោឌ នពននោរនឹងដ នាាំសាានពននោរសខរថ-ខ ឍ ាលកព់យនន ររូវបនថពរងឹងការសផធរេហរោេអបកជាប់
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ពននរូច សៅអបកជាបព់ននមធយម សដើមផឱី្យរេបាមរបកាេដ នាាំេថីពីការដកេរមួលចាំណារថ់ាប ក់
អបកជាបព់ននាមរបបេវយយរបកាេ។ 
៤.៤.ការរបមូលពននបាព រងពុ់ាំទនប់ានសពញសលញ 

របកាេសលខ ១៩៨ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៦ ដខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ េថីពីការដកេរមួលវធិ្លន 
និងនីរិវធីិរគបរ់គងរបមូលពននបាព រង ់ ររងរ់បការ៥ ចាំ ុច៤ បានររមូវឱ្យអបកជាបព់ននដដលមាន
េកមមភាពអាជីវកមមសៅកបុងរាជធ្លនី សខរថសផសងោប ររូវបងព់ននបាព រងស់ៅាមរាជធ្លនី សខរថដដលអាជីវ
កមមសនាុះេទិរសៅ និងររងរ់បការ៧ បានដចងថា ពននបាព រងរ់រូវបងក់បុងអាំ ុងសពលចបពី់ម្ថងទី០១ 
ដខមករា ដល់ម្ថងទី៣១ ដខមនីា ជាសរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។  

ាមការសធវើសរេថអបកជាបព់ននចាំននួ៣ ៧៦៣ សៅាមបណាថ សាានពននោរខ ឍ ចាំននួ៩ និង
សខរថចាំនួន១៤ ដដលបានសធវើការរបកាេបងព់ននកបុងឆ្ប ាំ២០២០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា 
មានអបកជាបព់ននចាំននួ១ ១០០  មនិទនប់ានបងព់ននបាព រងឆ់្ប ាំ២០២០សៅសទផើយ។  

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថខិរខាំជាំរុញ និងដ នាាំដល់សាានរកុមហ ុនដដល
សៅពុាំទនប់ានបងព់ននបាព រងឱ់្យមកបងព់ននបាព រងឱ់្យបានរគបច់ាំននួ និងពរងឹងការផ្លកពិនយយសៅ
ាមចាបជ់ាធរមាន។ 
៤.៥.ការរបមូលពយរម៌ានេហរោេមយួចាំននួដដលបានចុុះបញ្ជ ីាមរកេួង សាទ បយន 

សដើមផរីគបរ់គងការរបមូលពននឱ្យកានដ់រមានរបេិទនភាព រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុបាន
សចញលិខិរបទោឌ ន និងនីរិវធីិទកទ់ងសៅនឹងការរបមូលពយរម៌ានអបកជាបព់នន។ អគគនាយកោឌ ន
ពននោរបានបសងកើររកុមការងារមយួចាំននួ និងបានេហការសធវើការងារជាមយួរកេួងាល ិជជកមម អងគភាព 
សេុើបការ ៍ហិរញ្ដ វរទុកមពុជា អគគនាយកោឌ នគយ និងរោឌ ករកមពុជា រកេួងការបរសទេ និងេហ
របរិបរថិការអនថរជារិ រកេួងសាធ្លរ ការ និងដឹកជញ្ជូ ន រកេួងសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយកមម 
និងេាំ ង ់ និងរកេួងមយួចាំនួនកប៏ានផថល់ពយរម៌ានដល់អគគនាយកោឌ នពននោរផងដដរ។ បពុដនថ 
អគគនាយកោឌ នពននោរក៏ពុាំទនប់ានរបមូលពយរ៌មានេហរោេសៅាមបណាថ រកេួង សាទ បយន
មយួចាំននួសផសងសទៀរឱ្យបានសពញសលញ និងទនស់ពលសវល្លសៅស ើយ។  

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថសេបើេុាំកិចចេហការជាមយួរកេួងសាទ បយនាលកព់យនន
ាមរយៈរកេួងសេដឌកិចច្ និងហិរញ្ដ វរទុ ឱ្យផថល់ពយរម៌ានអបកជាបព់ននឱ្យបានសពញសលញ និងទន់
សពលសវល្ល កបុងនយយសនុះ អគគនាយកោឌ នពននោរ សេបើេុាំអាជាញ ធរេវនកមមជារិជយួ ជាំរុញរកេួងសាទ បយន 
ាលកព់យននេហការផថល់ពយរម៌ានសពញសលញទនស់ពលសវល្ល មកអគគនាយកោឌ នពននោរផងដដរ។ 
៤.៦.ការកានក់ាបកិ់ចចបញ្ជ ិកាគ សនយយរបេ់អបកជាបព់នន 

ចាបេ់ថីពីសារសពើពននដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយរពុះរាជរកមសលខ នេ/រកម/០២៩៧/០៣ ចុុះ
ម្ថងទី២៤ ដខកុមភៈ ឆ្ប ាំ១៩៩៧ ររងដ់ផបកទី៣ រដឌបាលសារសពើពនន មារា៩៨ បានដចងថា “អបកជាបព់នន
ររូវកានក់ាប ់ កររ់ា និងដថរកាបញ្ជ ី លិខិរយុរថិការ និងឯកសារហិរញ្ដ វរទុសផសងៗ ដូចដដលបទ
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បផញ្ដរថិេថីពីពននោរបានកាំ រ.់..” និងររងម់ារា១១៦ ចាំ ុច៣ បានដចងថា “កបុងករ ីដដល
អបកជាបព់ននមនិបានរកាទុកឱ្យបានររឹមររូវនូវបញ្ជ ីគ សនយយ ឬមនិបានផថល់ពយរម៌ានចាំបាចជូ់ន
រដឌបាលសារសពើពននសនាុះ អបកជាបព់ននររូវរងនូវការកាំ រព់ននជាឯកសាភាគីពីរដឌបាលសារសពើពនន...”។ 

ាមការពិនិរយេាំ ុាំ ឯកសារេវនកមមម្នការកាំ រព់ននស ើងវញិរបេ់នាយកោឌ នេវនកមម
េហរោេម្នអគគនាយកោឌ នពននោរសលើអបកជាបព់ននចាំននួ៦០ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញ
ថា អបកជាបព់ននចាំនួន២៩ (រកុមហ ុនេហរោេេទិរសៅសរកាមការរគបរ់គងរបេ់នាយកោឌ នរគប់
រគងអបកជាបព់ននធាំចាំននួ១០ និងេទិរសៅសរកាមការរគបរ់គងរបេ់សាានពននោរសខរថខ ឍ ចាំនួន១៩) 
ពុាំទនប់ានកានក់ាប ់ កររ់ា និងដថរកាទុកកិចចបញ្ជ ិកាគ សនយយ និងលិខិរយុរថិការឱ្យបានររឹម
ររូវរេបាមចាបេ់ថីពីសារសពើពននសៅសទផើយ។  

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថសធវើការអបរ់ ាំ ផសពវផាយ និងដ នាាំដល់អបកជាប់
ពននទាំងអេ់ាមរយៈការសធវើេិកាា សាល្ល សដើមផជីាំរុញការអបរ់ ាំអបកជាបព់នន ឱ្យមានការយល់ដឹងឱ្យ
បានចាេ់ល្លេ់អាំពីការពវកិចចសារសពើពនន ការអនុវរថចាបព់ននោរ ការកានក់ាបប់ញ្ជ ិកាគ សនយយ
ឱ្យបានររឹមររូវ និងចរវ់ធិ្លនការពិនយយាមចាបេ់ថីពីសារសពើពននជាធរមាន។ 
៤.៧.រកមុហ ុនេហរោេមយួចាំននួពុាំទនប់ានបាំសពញការពវកិចចសារសពើពនន 

ចាបេ់ថីពីវសិសាធនកមមម្នចាបស់ារសពើពនន ដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយរពុះរាជរកមសលខ នេ/
រកម/០៣០៣/០១០ ចុុះម្ថងទី៣១ ដខមនីា ឆ្ប ាំ២០០៣ ររងម់ារា១០៤ថមី ចាំ ុច១ បានដចងថា 
“អបកជាបព់នន ឬភាប កង់ារការទុ់កររូវោកលិ់ខិររបកាេសារសពើពននសៅាមទរមង ់សពលសវល្ល និងទី
កដនលងដដលរដឌបាលសារសពើពននបានកាំ រ”់។ ចាបេ់ថីពីសារសពើពននដដលរបកាេឱ្យសរបើសោយរពុះ
រាជរកមសលខ នេ/រកម/០២៩៧/០៣ ចុុះម្ថងទី២៤ ដខកុមភៈ ឆ្ប ាំ១៩៩៧ ររងម់ារា១២៨ អាំសពើ
រា ាំងេធុះការអនុវរថបទបផញ្ដរថិេថីពីពននោរ ចាំ ុច១ ដចងថា “ករ ីដដលបុគគលមនិបានោកលិ់ខិរ
របកាេសារសពើពននដដលោម នរបាកព់ននររូវបងក់បុងរយៈសពល៣០ម្ថង សរកាយកាលបរសិចឆទដដលចាប់
កាំ រ”់ និងមារា១២៩ បទសលមើេដផបករពហមទ ឍ សលើបទបផញ្ដ រថិេថី ពីពននោរបានដចងថា “សរៅ
ពីសទេទ ឍ ដផបករដឌបាលសផសងសទៀរ បុគគលណាមយួបានសធវើេកមមភាពសគចសវុះពនន ឬសធវើការរាាំង
េធុះដល់ការរគបរ់គងរបពយននសារសពើពននដូចមានដចងកបុងមារា១២៨ម្នចាបា់នងសលើ ររូវបានចរ់
ទុកថាបានរបរពឹរថបទសលមើេដផបករពហមទ ឍ សលើបទបផញ្ដ រថិេថីពីពននោរ”។  

ាមការពិនិរយរបាយការ ៍េថីពីការរគប់រគង និងរបមូលចាំ ូលពននេរមាប់ដខធបូ  ឆ្ប ាំ
២០២០ សៅសាានពននោរខ ឍ ចាំនួន០៩ និងសខរថចាំននួ១៤ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា 
រកុមហ ុនេហរោេចាំននួ៣៤ ០៤៦ (អបកជាបព់ននមធយមចាំននួ២៣ ០៦៥ អបកជាបព់ននរូចចាំនួន
១០ ៩៨១) កបុងចាំសណាមេហរោេររូវោកលិ់ខិររបកាេេរុបចាំននួ៧២ ៣៧២ មនិបានមក
ោកលិ់ខិររបកាេពននរបចាំដខកបុងឆ្ប ាំ២០២០។  
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ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថខិរខាំបដនទមសទៀរនូវការផសពវផាយការពវកិចច
សារសពើពនន ាមរយៈការសធវើេិកាា សាល្លដល់អបកជាបព់នន ឱ្យមានការយល់ដឹងកានដ់រចាេ់ល្លេ់ 
និងចរវ់ធិ្លនការពិនយយាមចាបជ់ាធរមាន។ 
៤.៨.របាយការ ៍េវនកមមរបេ់េវនករឯករាជយ 

េហរោេវនិិសោគទាំងឡាយ ដដលបានសធវើេកមមភាពអាជីវកមម មានការពវកិចចោករ់បាយ
ការ ៍ហិរញវរទុរបចាំការយិបរសិចឆទនីមយួៗរបេ់ខលួនជូនេវនករឯករាជយេរមាបស់ធវើេវនកមមរេប
សៅាមចាបដ់ដលបានកាំ រច់ាំសាលុះេហរោេដដលមានលកា ៈវនិិចឆយយពីរកបុងចាំសណាមលកា ៈ 
វនិិចឆយយបីគឺ (១) ផលរបររបចាំឆ្ប ាំរបេ់េហរោេមានចាំនួនចបពី់បនួាលនល់្លនសរៀលស ើងសៅ 
(២) រទពយេកមមេរុបមានរម្មលចបពី់បីាលនល់្លនសរៀលស ើងសៅ (៣) និសោជិកបសរមើការងារមាន
ចាំននួចបពី់មយួរយនាកស់ ើងសៅ និងរាល់គសរមាងវនិិសោគដដលមានលកា ៈេមផរថិរគបរ់ោន ់
សហើយបានចុុះសឈាម ុះសៅរកុមរបឹកាអភវិឌ្ណនក៍មពុជា សាលលគឺេហរោេដដលមានលកា ៈវនិិចឆយយ
ដូចសនុះររូវមានរបាយការ ៍េវនកមមរបេ់េវនករឯករាជយ។  

ាមការពិនិរយេាំ ុាំ ឯកសារេវនកមមសពញសលញសៅនាយកោឌ នេវនកមមេហរោេអាជាញ ធរ
េវនកមមជារិេសងករសឃើញថា រកុមហ ុនចាំនួន៣៤ មានការពវកិចចោករ់បាយការ ៍ហិរញ្ដ វរទុរបចាំ
ការយិបរសិចឆទនីមយួៗរបេ់ខលួនឱ្យេវនករឯករាជយសធវើេវនកមម កបុងសនាុះមានរកុមហ ុនចាំននួ០៣
បានោករ់បាយការ ៍េវនកមមពីេវនករឯករាជយ បពុដនថរកុមហ ុនចាំននួ៣១មនិបានោករ់បាយ
ការ ៍េវនកមមពីេវនករឯករាជយសៅស ើយ។  

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថពរងឹងបដនទមសទៀរចាំសាលុះរកុមហ ុន េហរោេ
ដដលពុាំទនម់ានរបាយការ ៍េវនកមមពីេវនករឯករាជយសោយេហការជាមយួនិយយរករគ សនយយ 
និងេវនកមម។ 
៤.៩.ការសរបើរបាេ់វកិកយបររ 

ាមចាបេ់ថីពីសារសពើពននគឺររមូវឱ្យមានការសរបើរបាេ់ ឬសចញវកិកយបររចាំសាលុះរាល់កិចចការ
ជាំនញួរវាងអបកជាបព់នន និងបុគគលដម្ទសទៀរ។ ចាំសាលុះវកិកយបររអាករសលើរម្មលបដនទម គឺររូវមានចុុះ
សលខសរៀងររឹមររូវឱ្យសៅអបកទិញ និងររូវមានចុុះនិសទធេ ដូចជា សឈាម ុះ និងសលខចុុះបញ្ជ ីរបេ់អបក
លក ់កាលបរសិចឆទសចញវកិកយបររ សឈាម ុះអបកទិញ ឬនិសោជិក ឬភាប កង់ារអបកទិញ បរមិា  សេច
កថីបរោិយ និងម្ថលលកទ់ាំនិញ ឬសេវា។ ជាងសនុះសៅសទៀរ វកិកយបររេរមាបអ់បកជាបព់ននាមរបប
េវយយរបកាេររូវមានអាេយោឌ ន សលខអរថេញ្ហដ  កមម “អរប”  សលខវកិកយបររ ម្ថងដខឆ្ប ាំសចញ
វកិកយបររ រាយមុខទាំនិញ ឬសេវា បរមិា  ម្ថលឯកា ម្ថលេរុប សោរថនាម និងនាមអបកសចញ
វកិកយបររ...។  

ាមការសធវើសរេថសលើលិខិររបកាេពនន និងឯកសារភាជ បស់ផសងៗរបេ់រកុមហ ុនេហរោេមយួ
ចាំននួ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា កបុងឆ្ប ាំ២០២០ រកុមហ ុនេហរោេមយួចាំននួបាន
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សរបើរបាេ់ និងសចញវកិកយបររពុាំទនប់ានររឹមររូវាមការដ នាាំសៅឱ្យអរិថិជនរបេ់ខលួន ដូចជា 
វកិកយបររោម នសលខអរថេញ្ហដ  កមម “អរប” ោម នសលខវកិកយបររ ោម នសោរថនាម និងនាមអបក
សចញវកិកយបររ...។  

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរ និងបនថសធវើការអបរ់ ាំ ផសពវផាយ និងដ នាាំដល់អបកជាប់
ពននពីការសរបើរបាេ់វកិកយបររឱ្យបានេមរេប និងចរវ់ធិ្លនការាមចាបជ់ាធរមានចាំសាលុះអបក
ជាបព់ននដដលមនិបានសរបើរបាេ់វកិកយបររ ឬសរបើរបាេ់វកិកយបររពុាំរេបសៅាមវធិ្លនវកិកយបររឱ្យ
បានររឹមររូវ។ 
៤.១០.ការរររួពិនិរយសលើលិខិររបកាេពនន 

ការោកលិ់ខិររបកាេពននអាកររបចាំដខ របចាំឆ្ប ាំសៅរដឌបាលសារសពើពននររូវសធវើស ើងសោយ 
ភាពររឹមររូវ និងចាេ់ល្លេ់ សហើយបណាត ធិការេហរោេជាអបកទទួលខុេររូវទាំងរេុងចាំសាលុះ
មុខចាប ់ របេិនសបើពយរម៌ានណាមយួមានការដកលងបនលាំ   រឯីការររួរពិនិរយលិខិររបកាេពននជាភារ
កិចចរបេ់មស្រនថីពនន។  

ាមការសធវើសរេថសលើលិខិររបកាេពននរបចាំដខ និងលិខិររបកាេពននសលើរបាកច់ាំស ញ
របចាំឆ្ប ាំរបេ់រកុមហ ុនចាំនួន៦១១ (លិខិររបកាេពននធាំចាំនួន៦៧ ពននមធយមចាំននួ៣២២ និងពនន
រូច២២២) សៅនាយកោឌ នរគបរ់គងអបកជាបព់ននធាំ និងសាានពននោរសខរថ ខ ឍ ចាំននួ២២ អាជាញ ធរ
េវនកមមជារិេសងករសឃើញថា សោយសារកាថ មយួចាំនួនដូចជា៖ កងវុះមស្រនថី មស្រនថីចរដ់ចងលិខិរ
របកាេររូវសរៀបចាំឯកសារទុរិយាសផញើជូនអគគនាយកោឌ នពននោរ អបកជាបព់ននមកោកលិ់ខិរ
របកាេពននសៅចុងកាលបរសិចឆទកាំ រ។់ ដូចសនុះសធវើឱ្យមស្រនថីចរដ់ចងលិខិររបកាេពុាំមានសពល
សវល្លរគបរ់ោនក់បុងការររួរពិនិរយសលើភាពររឹមររូវម្នលិខិររបកាេសារសពើពននសដើមផធី្លនាថា លិខិរ
របកាេររូវបានបាំសពញរគបខ់ធង ់ រគបនិ់សទធេ និងភាពមនិរបរករីម្នលិខិររបកាេសនាុះសទ។ ជា
លទនផលម្នកាថ ានងសលើ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា លិខិររបកាេពននរបចាំដខរបេ់
រកុមហ ុនចាំននួ១៦៧ (អបកជាបព់ននធាំចាំននួ០៥ អបកជាបព់ននមធយមចាំននួ៩០ និងអបកជាបព់ននរូច
ចាំននួ៧២) កបុងចាំសណាមរកុមហ ុន៦១១ានងសលើ មានបញ្ហា គរួឱ្យករេ់មាគ ល់ដូចជា៖ការមនិរបកាេ
ចាំ ូល និងរបកាេោម នបុគគលិក ខ ៈដដលេហរោេកាំពុងមានេកមមភាពអាជីវកមម ការលក់
ទាំនិញដដលបាននាាំចូលសោយមនិរបកាេ និងបងព់នន ការបនាធ បសបៀវរសបុគគលិកជាំនាញ ការមនិ
របកាេពននការទុ់កសលើការជលួការោិលយយ ខ ៈដដលេហរោេមនិមានអោរការោិលយយ
ដដលជារទពយេកមមរបេ់ខលួន ការមនិបងាា ញមូលោឌ នគិរអាករពិសេេ និងអាករបាំភលសឺាធ្លរ ៈ។ 

ជាវធិ្លនការ អគគនាយកោឌ នពននោរនឹងបនថអបរ់ ាំ ផសពវផាយ និងដ នាាំដល់អបកជាបព់ននពី
ការពវកិចចោកលិ់ខិររបកាេពនន និងបនថជាំរុញបដនទមសទៀរដល់មស្រនថីទទលួបនធុកពិនិរយការោក់
លិខិររបកាេរបេ់អបកជាបព់ននឱ្យបានររឹមររូវ។ 
៤.១១.ការរបមូលពននអចលនរទពយ 

សោលការ ៍ម្នការរបមូលពននសលើអចលនរទពយបានររមូវឱ្យមាច េ់អចលនរទពយបាំសពញ 
ពយរម៌ានអចលនរទពយ ចុុះបញ្ជ ី ោកលិ់ខិររបកាេ និងបងព់នន។ ាមការសធវើសរេថសៅសាានពននោរ
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ខ ឍ ម្នរាជធ្លនីភបាំសពញ និងសាានពននោរសខរថចាំនួន១៤ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា 
អចលនរទពយមយួចាំនួនសៅមនិទនប់ានបង់ពននអចលនរទពយេរមាប់ឆ្ប ាំ២០២០។ លទនផលម្ន
ការរបមូលពននអចលនរទពយបានសោយសារអគគនាយកោឌ នពននោរខិរខាំរបឹងដរបងរបមូលទិនបនយយ 
សោយខលួនឯងាមរយៈការចុុះសធវើបចចុបផនបភាពអចលនរទពយ ដដលកិចចការងារសនុះរបឈមនូវបញ្ហា
ជាសរចើន។ ដូចសនុះ អគគនាយកោឌ នពននោរសេបើេុាំឱ្យអាជាញ ធរេវនកមមជារិ ជយួ ជាំរុញមនធីរសរៀបចាំ
ដដនដី នគរូបនីយកមម េាំ ង ់និងេុរសិោដី េហការផថល់ពយរម៌ានឱ្យបានសពញសលញ ទនស់ពល
សវល្ល មកអគគនាយកោឌ នពននោរ។ អគគនាយកោឌ នពននោរ នឹងបនថជាំរុញនាយកោឌ ន និងសាានពនន
ោរសខរថ-ខ ឍ ាលកព់យននររូវបនថយកចិរថទុកោករ់បមូលពននសលើអចលនរទពយឱ្យបានអេ់លទនភាព។ 
៤.១២.ការទូទររ់បាកក់កដ់ដលបាននាាំចូលសោយជាំាលកដ់បបបទយរឺោព វ 

រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុបានសចញរបកាេេថីពីនិមុរថិធ្លនា សោយបានបញ្ហជ ក់ថា 
រដឌបាលគយអាចររមូវឱ្យរមកល់នូវនិមុរថិធ្លនា សដើមផធី្លនានូវការបងព់នននិងអាករ ឬសដើមផធី្លនាថា
របរិសវទនក៍រ និងភាគីទទួលខុេររូវសផសងៗសទៀរបាំសពញនូវការពវកិចចាមនីរិវធីិគយ ឬការអនុវរថ
ចាបស់ផសងៗសទៀរ និងររងរ់បការ៩ រដឌបាលគយររូវសោុះបនធុកនិមុរថិធ្លនាឱ្យបានឆ្បា់មដដល
អាចសធវើសៅបានសរកាយសពលដដលមស្រនថីគយមានេមរទកិចចពិនិរយសឃើញថា ការពវកិចចនានាម្ននិមុរថិ
ធ្លនាររូវបានបាំសពញរចួរាល់ រាបប់ញ្ជូ លទាំងការបងព់នន និងអាករ។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា គិរររឹមម្ថងទី៣១ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០២០ សាានគយ និង
រោឌ ករសខរថររនគិរ ី មានេមរុលយគ នីរបាកក់កេ់ល់ចុងឆ្ប ាំ ចាំននួ៣១៤ ៨២៥ ០៣៥ សរៀល 
និងរបាកក់កជ់ាដុល្លល រអាសមរកិចាំននួ១២០ ០០០ដុល្លល រ ដដលជារបាកក់កជ់ាំាលកដ់បបបទនាាំចូល
ចបា់ាំងពីឆ្ប ាំ២០១២ រហូរមកដល់បចចុបផនប សៅដរមនិទនប់ានេងដបបបទ និងមនិទនម់ាន
ដាំសណាុះរសាយ និងវធិ្លនការសៅសទផើយសទ។ 

រកេួងសេដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វរទុេូមឯកភាព និងេូមបាំភលបឺដនទមថា អគគនាយកោឌ នគយ និង
រោឌ ករកមពុជាបានសធវើលិខិរអសញ្ជ ើញរកុមហ ុនាមរយៈលិខិរសលខ ០៣៤១/២០ អគរ/េ.ររ/ក.អដ 
ចុុះម្ថងទី១៥ ដខកកកោ ឆ្ប ាំ២០២០ សហើយរកុមហ ុនបានចូលខលួនមកអគគនាយកោឌ នគយ និងរោឌ ករ
កមពុជា សដើមផសីោុះរសាយ សៅម្ថងទី២៨ ដខកកកោ ឆ្ប ាំ២០២០ សហើយរកុមហ ុនបានេនាមកបញ្ចប់
ការងារសនុះកបុងឆ្ប ាំ២០២១។ អគគនាយកោឌ នគយ និងរោឌ ករកមពុជាបាន និងកាំពុងចរវ់ធិ្លនការបនឋ
ចាំសាលុះករ ីសនុះ។ 
៤.១៣.ការយរឺោព វកបុងការសោុះរសាយកាំ រស់ហរុសលើមេចាបគ់យ 

នាយកោឌ នកិចចការចាប ់ និងទាំនាកទ់ាំនងសាធ្លរ ៈបាំសពញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអគគ
នាយកោឌ នគយ និងរោឌ ករកមពុជាសលើការងារដូចជា៖ ពិនិរយកាំ រស់ហរុសលមើេគយ សលើកេាំស ើ
េរមុុះេរមួល និងេសរមចវនិិចឆយយ សលើបទសលមើេគយ និងវវិាទសផសងសទៀរជូនអគគនាយកោឌ នគយ 
និងរោឌ ករកមពុជាពិនិរយ និងេសរមច។ របកាេសលខ ៦១៨ េហវ.របក ចុុះម្ថងទី២៤ ដខកកកោ ឆ្ប ាំ
២០០៩ េថីពីការេរមុុះេរមួលបទសលមើេគយ ររងរ់បការ៤ បានបញ្ហជ កថ់ា របេិនសបើកបុងរយៈ
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សពលសៅេិប(៩០)ម្ថង គិរពីកាលបរសិចឆទកបុងកាំ រស់ហរុបទសលមើេគយ ឬកាំ រស់ហរុគយសផសង
សទៀរ សេចកថីេសរមចជាផលូវការេថីពីការេរមុុះេរមួលនូវបទសលមើេគយមនិអាចសៅបាន រដឌបាលគយ
ររូវបញ្ជូ នេាំ ុាំ សរឿងសៅរុល្លការមានេមរទកិចច។ 

អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា គិរររឹមម្ថងទី៣១ ដខធបូ ឆ្ប ាំ២០២០ នាយកោឌ នកិចច
ការចាប ់និងទាំនាកទ់ាំនងសាធ្លរ ៈ មានកាំ រស់ហរុសលមើេចាបគ់យចាំននួ៧១៦ករ ី កបុងសនាុះ
កាំ រស់ហរុសលមើេចាបច់ាំននួ៤៧៣ករ ី ររូវបានសធវើសេចកថីេសរមចវនិិចឆយយរចួ (បូកកាំ រស់ហរុ
សលើមេេល់ឆ្ប ាំ២០១៩) បពុដនថសៅេល់កាំ រ់សហរុសលមើេចាំនួន៣៨២ករ ីសទៀរ  សៅពុាំទន់
បានសធវើការសោុះរសាយ និងមានវធិ្លនការេមរេបសៅសទផើយ។ 

រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុេូមឯកភាព និងេូមបាំភលបឺដនទមថា ជាការពិរ សរៀងរាល់
ដាំណាចឆ់្ប ាំនីមយួៗ កាំ រស់ហរុសលមើេចាបគ់យរដមងមានសៅេល់ជាកាថ េរានុមយរ ដដលអគគ
នាយកោឌ នគយ និងរោឌ ករ ពុាំទនអ់ាចសោុះរសាយេសរមចវនិិចឆយយបានចបេ់ពវរគបា់មការចង់
បាននិងការផថល់អនុសាេនរ៍បេ់អាជាញ ធរេវនកមមជារិ ដូចជាករ ីាលកព់យនននឹងសាទ បយនសផសង 
ជាកដ់េថងបទសលមើេសរគឿងសញៀន។ល។ ដដលររូវការសពលសវល្លបដនទមសដើមផាីមោនរសាវរជាវ 
និងចរក់ារបនថាមនីរិវធីិសៅរុល្លការជាសដើម។ សរៅពីយនថការនិងវធិ្លនការសោុះរសាយដដល
មានដចងកបុងចាបនិ់ងបទបផញ្ដរថិគយ អគគនាយកោឌ នគយ និងរោឌ ករបានចរវ់ធិ្លនការ ៍ចាំសាលុះ
មុខដូចានងសរកាម៖ 

- ផថល់េិទនិេរមុុះេរមួលបទសលមើេគយបដនទមសទៀរជូនអងគភាពគយនិងរោឌ ករេរមាប់
ទាំនិញរគបរ់បសភទដដលមានរម្មលមនិសលើេពី ៣ ០០០ ដុល្លល អាសមពរកិ 

- បានបសងកើរគ ៈកមមការចាំសាលុះកិចច សដើមផសីោុះរសាយទាំនិញសលមើេនឹងចាបេ់ថីពីគយ
ដដលមានយនថការនិងនីរិវធីិសោុះរសាយដូចមានដចងកបុងរបការ២ ម្នសេចកថីេសរមច
សលខ ១៤៩១/២០ អគរ ចុុះម្ថងទី២២ ដខមថុិនា ឆ្ប ាំ២០២០ 

- ជាំរុញអងគភាពសរកាមឱ្វាទ ឱ្យបនថសរៀបចាំេាំ ុាំ សរឿងសៅរុល្លការចាំសាលុះកាំ រស់ហរុ
បទសលមើេគយណាដដលហួេរយៈសពលេរមុុះេរមួល។ 

ទនធឹមនឹងសនុះ អគគនាយកោឌ នគយ និងរោឌ ករ បាននឹងកាំពុងពិនិរយលទនភាពម្នការសធវើ
វសិសាធនកមមចាប ់ និងបទបផញ្ដរថិគយមយួចាំនួន សដើមផឱី្យទនក់ារវវិឌ្ណនម្នររមូវការម្នការអនុវរថ
ចាបក់បុងអងគភាពគយ។ 
៤.១៤.ការទូទរ ់និងការកររ់ាចាំណាយ  

ជាសោលការ ៍ ការបញ្ជូ នអា រឋសិបើករបាកស់ៅររនាោរថាប កក់ណាថ ល និងររនាោររាជធ្លនី 
សខរថររូវបញ្ឈបក់ារទទលួអា រឋិសបើករបាកឆ់្ប ាំ២០២០ ររឹមសវល្លសមាព ង១៧ និង៣០នាទីនាម្ថងទី
២៩ ដខមករា ឆ្ប ាំ២០២១។ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា អា រថិសបើករបាកម់យួចាំនួន 
(េរមាបរ់ដឌបាលកណាថ ល)  ររូវបានបញ្ជូ នមកអគគនាយកោឌ នររនាោរជារិ សដើមផសីធវើការទូទរស់ៅ
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សរកាយម្ថងកាំ រ់បិទបញ្ជ ី  (អាំ ុងសពលពីដខកុមភៈ ដល់ដខមនីា ឆ្ប ាំ២០២១) សហើយបានកររ់ាជា
ចាំណាយថវកិារបចាំឆ្ប ាំ២០២០។  

សៅសរៀងរាល់ដាំណាចឆ់្ប ាំនីមយួៗ គឺមានការបញ្ជូ នអា រថិសបើករបាកក់បុងចាំននួសរចើន មកអគគ
នាយកោឌ នររនាោរជារិ សោយមានភាពយរឺោព វ និងមនិទនស់ពលសវល្លម្នកាលបរសិចឆទកាំ រ់
ាមសារាចរដ នាាំបិទបញ្ជ ីរបចាំឆ្ប ាំ ជាពិសេេកបុងឆ្ប ាំថវកិា២០២០។ សោយដ ក សបើពិនិរយ
របសភទអា រថិទាំងសនាុះ គឺមានអា រថិនិយយរកមមមយួចាំននួ (អា រថិទូទររ់បាកបុ់សររបទននិងរជជ
សទយយបុសររបទន) ដដលចាំបាចរ់រូវទូទរជ់រមុះបញ្ជ ីកបុងឆ្ប ាំថវកិា២០២០ សដើមផបិីទបញ្ជ ីចាំណាយ
ថវកិា។ ការទូទរច់ាំណាយានងសលើ គឺបានេរមួលដល់ការទូទរច់ាំណាយចាំបាច ់ និងបសញ្ជ ៀេ
ការបងគរបនធុកចាំណាយសៅឆ្ប ាំថវកិា២០២១ និងឆ្ប ាំបនថបនាធ ប។់ មាពងសទៀរ រយៈសពលសនុះ គឺេទិរ
កបុងរយៈសពលបាំសពញបដនទមេរមាបរ់បរិបរថិការនិយយរកមមម្នររនាោរ។ បដនទមពីសលើសនុះ អារេយយ
សោយឆ្ប ាំ២០២០មានការឆលងរាររារម្នជាំងឺកូវដី-១៩ ដដលររមូវឱ្យអនុវរថនូវរាល់វធិ្លនការ បងាក រ 
ការាលរ និងទបស់ាក រក់ារឆលងរកីរាលជាំងឺកូវដី-១៩ សទើបបណាថ ល ឱ្យការអនុវរថចាំណាយថវកិារបេ់
រកេួង សាទ បយនមយួចាំននួមានការយរឺោព វ។ 

អនុវរថាមសារាចរដ នាាំសលខ០០៨ ចុុះម្ថងទី០៥ ដខរុល្ល ឆ្ប ាំ២០២០ េថីពីការបិទបញ្ជ ី
ចាំ ូល-ចាំណាយថវកិា និងការសធវើរបាយការ ៍បូកេរុបការអនុវរថចាំ ូល-ចាំណាយថវកិាថាប ក់
ជារិឆ្ប ាំ២០២០ អគគនាយកោឌ នថវកិាបានជាំរុញរកេួង-សាទ បយនឱ្យសរៀបចាំទូទររ់បរិបរថិការចាំណាយ 
ឱ្យបានទនស់ពលសវល្ល។ ជាមយួោប សនុះ ភាពយឺរោព វម្នការទូទរស់ៅដរសកើរស ើង ជាពិសេេ
េទិរកបុងបរកិារ ៍ ម្នការរកីរាលោលជាំងឺកូវដី-១៩ ោព ងគាំហុកបានបងកផលបពុះាលល់ដល់ការយរឺ
ោព វកបុងទូទរក់ានដ់រានល ាំង សោយររមូវឱ្យមស្រនថីមកបាំសពញការងារផ្លល េ់សវនោប  ទាំងអគគនាយកោឌ ន
ថវកិា និងរកេួងសាទ បយន។ 

សដើមផេីរមួលការទូទរប់ដនទមជូនរកេួង-សាទ បយន អគគនាយកោឌ នររនាោរជារិបានសេបើេុាំ
សោលការ ៍ពីឯកឧរថមអគគប ឍិ រេភាចរយឧបនាយករដឌមស្រនថី សដើមផពីនារកាលបរសិចឆទទទួល
អា រថិសបើករបាករ់ហូរដល់ម្ថលទី២៦ ដខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០២១ (លិខិរសលខ ២៥៣ ចុុះម្ថងទី២៨ ដខមករា 
ឆ្ប ាំ២០២១)។ ាមរយៈការពនារសពលសនុះ អា រថិទូទររ់រូវ បានអនុញ្ហដ រជាបនថបនាធ បក់បុងដខ
កុមភៈ កបុងសនាុះកម៏ានអា រថិមយួចាំននួរូចររូវបានអនុញ្ហដ រឱ្យសបើកផថល់សាចរ់បាកក់បុងដខមនីា សោយ 
សារការរបគល់-ទទួលមានការយរឺោព វ (សបាុះអា រថិរមកល់)។ សទុះបីទទួលបានការពនារសពល 
បដនទមកថី កក៏ារទូទរច់ាំណាយសៅដរមានភាពយឺរោព វដដដល។ 

អគគនាយកោឌ នថវកិា នឹងបនថវធិ្លនការជាំរុញដល់រកេួងសាទ បយន ឱ្យពសនលឿនការអនុវរថ
េកមមភាពរបេ់ខលួន ជាពិសេេ ការអនុវរថនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈ ឱ្យបានទនស់ពលវល្ល ដូច
មានដចងសៅកបុងដផនការលទនកមមរបចាំឆ្ប ាំ និងរូររុះកបុងការរបមូលេកាីបររចាំណាយសផសងៗសដើមផី
សធវើការទូទរឱ់្យបានទនស់ពល។ 
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រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុនឹងបនថជាំរុញរកេួង សាទ បយនឱ្យរេួរានស់រៀបចាំលិខិរយុរថិការ
ចាំណាយ និងសបាុះផាយអា រថិសបើករបាក់ រួចបញ្ជូ នសៅអភបិាលហិរញ្ដ វរទុ និងអគគនាយកោឌ ន
ររនាោរជារិ សដើមផអីាចសធវើការទូទរប់ានទនស់ពលសវល្ល ជាពិសេេការទូទរជ់រមុះបញ្ជ ីបុសររបទន 
និងរជជសទយយបុសររបទនឱ្យទនក់បុងឆ្ប ាំថវកិា សជៀេវាងការបងគរបាំ ុលសៅឆ្ប ាំថវកិាបនាធ ប។់ ទនធឹម
នឹងសនុះ រកេួងកប៏នថជាំរុញ និងពរងឹងការអនុវរថការងារាមរបពយននពយរម៌ានវទិារគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុ
សាធ្លរ ៈ  (FMIS) ដដលនឹងចូលរមួជាំរុញការអនុវរថចាំណាយថវកិា ាមសោលការ ៍ម្នកាល
បរសិចឆទកាំ រ។់ 
៤.១៥.ការរររួពិនិរយភាពររឹមររវូម្នអា រថិសបើករបាក ់

សដើមផធី្លនាបាននូវការទទលួខុេររូវកបុងការអនុវរថចាំណាយថវកិារដឌ អគគនាយកោឌ នររនាោរ 
ជារិដដលជាគ សនយយករសាធ្លរ ៈមានរនួាទីោព ងេាំាននក់បុងការររួរពិនិរយភាពររឹមររូវម្នការ
អនុវរថចាំណាយថវកិារដឌ។ ការអនុវរថរនួាទីសនុះបានគរមុ់រ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ បានសចញ
សារាចរដ នាាំសលខ០០៦ េហវ ចុុះម្ថងទី១១ ដខសមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ េថីពីលិខិរយុរថិការភាជ បអ់ា រថិ
សបើករបាកេ់រមាបក់ារទូទរច់ាំណាយថវកិាដដលអនុវរថាមនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈ ររមូវឱ្យ
រកេួង សាទ បយន អងគភាពរដឌបាលថាប កជ់ារិ និងរដឌបាលថាប កស់រកាមជារិររូវភាជ បលិ់ខិរយុរថិការជាមយួ
នឹងអា រថិសបើករបាកេ់រមាបទូ់ទរច់ាំណាយ ដដលអនុវរថាមនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈ ដូចជា៖ 
កិចចេនាលទនកមម ដដលមានពននរបថាបរ់ា និងប ត បាព រងដ់ដលរបសភទអាជីវកមមររូវរេបាមការ
ផគរផ់គងជ់ាសដើម។ល។  

ាមការសធវើសរេថសលើអា រថិសបើករបាកឆ់្ប ាំ២០២០ ចាំននួ៤៩៨ របេ់រកេួង សាទ បយនមយួ
ចាំននួ អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា អា រថិសបើករបាកច់ាំននួ២៤ មនិបានភាជ បនូ់វឯកសារ
ោាំរទររឹមររូវដូចជា៖ របសភទអាជីវកមមរបេ់អបកផគរផ់គងម់និេមរេបាមកមមវរទុម្នការចាំណាយ 
(របសភទអាជីវកមមមនិររូវាមការផគរផ់គង)់  និងរបថាបរ់ាសរកាយកាលបរសិចឆទ។  

អារេយយសោយ សៅសកៀកដាំណាចឆ់្ប ាំថវកិា២០២០ មានការបញ្ជូ នអា រថិសបើករបាកគ់ាំហុក
សរចើនមកអគគនាយកោឌ នររនាោរជារិ សហើយកបុងសនាុះអា រថិសបើករបាកទូ់ទរច់ាំណាយលទនកមម
មយួចាំននួ មានបញ្ហា ខវុះចសនាល ុះមនិររឹមររូវាមនីរិវធីិម្នការទូទរ។់ ដផែកាមសារាចរដ នាាំសលខ
០០៦ េហវ ចុុះម្ថងទី១១ ដខសមសា ឆ្ប ាំ២០១៦ េថីពីលិខិរយុរថិការភាជ បអ់ា រថិសបើករបាកេ់រមាប់
ការទូទរថ់វកិាដដលអនុវរថាមនីរិវធីិលទនកមមសាធ្លរ ៈ អគគនាយកោឌ នររនាោរជារិបានបនថ
ការយកចិរថទុកោកព់រងឹងការររួរពិនិរយអា រថិសបើករបាកទូ់ទរច់ាំណាយលទនកមម សដើមផមីាន   
មូលោឌ នកបុងការទូទរច់ាំណាយថវកិា សោយដផែកសលើកាំ រស់ហរុរបគល់ ទទលួ ឬកាំ រស់ហរុ
វាយរម្មលលទនផលការងាររបេ់គ ៈកមមការលទនកមម ដដលបញ្ហជ កអ់ាំពីភាពររឹមររូវ និងចាេ់
ល្លេ់សលើទាំនិញ ឬសេវាដដលបានបាំសពញរចួ។ បពុដនថអារេយយសោយសារកាថ សពលសវល្ល និងការមនិ
បានសររៀមលកា ៈរគបរ់ោនពី់សដើមទី បញ្ហា ខវុះចសនាល ុះមយួចាំនួន ដដលររមូវឱ្យមានកិចចេហការ
ចូលរមួពរងឹងបដនទមពីសាមរីកេួង សាទ បយន និងអងគភាពាលកព់យននចបពី់សដើមទីសៅដាំណាកក់ាលអនុ
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វរថកិចចលទនកមម និងដាំណាកក់ាលសរៀបចាំលិខិរយុរថិការចាំណាយសបាុះផាយអា រថិសបើករបាក។់ 
ទនធឹមនឹងសនុះ អគគនាយកោឌ នររនាោរជារិបានបនថដ នាាំដល់រកេួង សាទ បយន កដូ៏ចជាអបកផគរផ់គង់
ឱ្យបាំសពញបដនទមនូវេកាីបយររចាំណាយឱ្យបានររឹមររូវ និងរគបរ់ោន ់ដូចជា ការបងព់ននបាព រងប់ដនទម
ឱ្យរេបាមរបសភទអាជីវកមម និងការបងព់ននរបថាបរ់ាសលើកិចចេនាជាសដើម។ ករ ីសនុះ កប៏ានរមួ
ចាំដ កកបុងការរបមូលពននបងចូ់លថវកិារដឌផងដដរ។ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុនឹងបនថពរងឹង
ការររួរពិនិរយលិខិរយុរថិការចាំណាយ និងទូទរច់ាំណាយថវកិា ឱ្យបានររឹមររូវ និងទនស់ពល
សវល្ល ជាពិសេេបនថកិចចេហការពីអគគនាយកោឌ នលទនកមមសាធ្លរ ៈ អគគនាយកោឌ នថវកិា និង
អគគនាយកោឌ នពននោរ រពមទាំងសាមរីកេួង សាទ បយន ដដលជាអងគភាពាលកព់យននពីសដើមទី ឱ្យចូលរមួ
កបុងការពរងឹង និងសោុះរសាយបញ្ហា របឈមទាំងសនុះសៅដាំណាកក់ាលអនុវរថ កិចចលទនកមមសាធ្លរ ៈ 
និងដាំណាកក់ាលសរៀបចាំលិខិរយុរថិការចាំណាយសបាុះផាយអា រថិសបើករបាក។់ 

េទិរកបុងបរកិារ ៍ម្នការរកីរាលោលម្នជាំងឺកូវដី-១៩ ការផគរផ់គងេ់មាភ រមយួចាំននួសធវើស ើង
ជាការរបញាប ់ រកេួង សាទ បយនសាធ្លរ ៈនីមយួៗមានចាំននួមស្រនថីរិចរចួមកបាំសពញការងារាម
សារាចរដ នាាំរបេ់រាជរោឌ ភបិាលេថីពីការកាំ រច់ាំននួមស្រនថីដដលចាំបាចម់កបាំសពញការងាររបចាំ
ម្ថងរបមា  ២%។ សហរុសនុះ សធវើឱ្យការរបថាបរ់ាកិចចេនា និងភាជ បឯ់កសារសផសងៗមនិបានទន់
សពល។  

អគគនាយកោឌ នថវកិា នឹងកាំ រវ់ធិ្លនការជាំរុញបដនទមេរមាបឯ់កសារភាជ បរ់មួមាន៖ កមមវរទុ
អាជីវកមមកបុងបយ ត បាព រង ់និងការផគរផ់គងជ់ាកដ់េឋងឱ្យមានេងគរិភាពនឹងោប  កដូ៏ចជាការរបថាបរ់ា
សលើកិចចេនាឱ្យបានររឹមររូវាមសពលសវល្ល។ 
៤.១៦.ការរគបរ់គងរទពយេមផរថិរដឌ 

រោឌ ភបិាលបានសចញសារាចរដ នាាំេថីពីការសរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិរដឌសោយ
បានបញ្ហជ កថ់ា អាជាញ ធរកានក់ាបរ់ទពយេមផរថិរដឌររូវទទលួខុេររូវចាំសាលុះមុខរាជរោឌ ភបិាល កបុង
ការសរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិរដឌជាសរៀងរាល់ឆ្ប ាំឱ្យបានររឹមររូវរគបច់ាំននួ និងចបេ់ពវ
រគបស់ៅកបុងររីមាេទី១ម្នឆ្ប ាំបនាធ ប។់ ការសរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិរដឌររូវអនុវរថាម
ទរមងដូ់ចជាារាងសកើនសទផើង និងថយចុុះនូវរទពយេមផរថិរដឌដដលររូវសធវើសទផើងកបុងឆ្ប ាំនីមយួៗ កបុង
ចសនាល ុះរយៈសពល០៥(របាាំ)ឆ្ប ាំម្នឆ្ប ាំសោល។ អាជាញ ធរកានក់ាបរ់ទពយេមផរថិរដឌររូវសធវើារាងសរបៀប
សធៀបម្នការសកើនសទផើង ឬថយចុុះរទពយេមផរថិរដឌកបុងឆ្ប ាំនីមយួៗសោយអនុសល្លមាមដបបបទ នីរិវធីិ 
និងទរមងគ់ាំរូរបេ់រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុ។ បញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិរដឌរបចាំឆ្ប ាំដដល
សរៀបចាំរចួ ររូវសផញើមករកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុចាំននួ០២ (ពីរ) ចាប ់ោព ងយូរសៅដាំណាចរ់រីមាេ
ទី១ម្នឆ្ប ាំបនាធ ប ់ សដើមផរីមកល់ទុក និងសធវើការពិនិរយាមោន រពមទាំងរាយការ ៍ជាសរៀងរាល់ឆ្ប ាំនូវ
លទនផលេថីពីការសរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិរដឌ ជូនរបមុខរាជរោឌ ភបិាលាមរយៈទីេថីការ
គ ៈរដឌមស្រនថី។  
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អាជាញ ធរេវនកមមជារិេសងករសឃើញថា រកេួង សាទ បយនថាប កក់ណាថ ល និងរដឌបាលថាប ក់
សរកាមជារិ បានសផញើបញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិរដឌ និងមនិបានសផញើបញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិ
រដឌេរមាបឆ់្ប ាំ២០២០ រមួមាន៖ 

ល.រ អងគភាព 
បញ្ជ ីសារសពើភ ឍ ឆ្ប ាំ២០២០ 

បានសផញើ មនិបានសផញើ េរបុ 
១ រកេួង-សាទ បយន (ថាប កក់ណាថ ល) ៥៧ ៣១៧ ៣៧៤ 
២ រាជធ្លនី សខរថ រកុង រេុក ៩៣ ១៣៥ ២២៨ 
៣ មនធីរជាំនាញ(ថាប កមូ់លោឌ ន) ៥៤៦ ២៣៦ ៧៨២ 
៤ រដឌបាលឃុាំ េងាក រ ់ ៧៧៥ ៨៧១ ១ ៦៤៦ 

៤.១៧.ការសធវើបយ ត េមាគ ល់កមមេិទនសិលើរទពយេមផរឋរិដឌ  
រាជរោឌ ភបិាល បានសចញសារាចរដ នាាំេថីពីការសរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិរដឌ 

សោយបញ្ហជ កថ់ា អាជាញ ធរកានក់ាបរ់ទពយេមផរថិរដឌ ររូវសរៀបចាំសធវើវញិ្ហដ បនបររេមាគ ល់មាច េ់អចលន
វរទុសលើរទពយេមផរថិរដឌជាអចលនវរទុទាំងអេ់េទិរសៅសរកាមការកានក់ាប ់និងសរបើរបាេ់របេ់ខលួនឱ្យ
បានឆ្បរ់ហយេ និងាមសពលសវល្លកាំ រស់ោយេហការជាមយួរកេួងសរៀបចាំដដនដី នគរូបនីយ
កមម និងេាំ ង។់ រគបអ់ាជាញ ធរកានក់ាបរ់ទពយេមផរថិរដឌទាំងអេ់ ររូវបញ្ជូ លវញិ្ហដ បនបររេមាគ ល់
មាច េ់អចលនវរទុ ដដលសរៀបចាំរចួសៅកបុងបញ្ជ ីសារសពើភ ឍ រទពយេមផរថិរដឌ សដើមផធី្លនាបាននូវភាព
គងវ់ងស និងភាពរេបចាបម់្នរទពយេមផរថិទាំងឡាយសនាុះ។  

អាជាញ ធរេវនកមមជារិពិនិរយសឃើញថា រកេួង សាទ បយនថាប កក់ណាថ ល ដដលមានអងគភាពសរបើ
របាេ់រទពយេមផរថិរដឌចាំនួន៣៣៨ អងគភាព មានទីាាំងអចលនរទពយចាំនួន១ ២១២កដនលង កបុងសនាុះ 
អចលនរទពយដដលមានប ត កមមេិទនិររឹមររូវមានចាំនួន៦២០កដនលង បពុដនថទីាាំងអចលនរទពយ
ចាំននួ៥៩២ កដនលងសទៀរ សៅមនិទនប់ានសធវើប ត កមមេិទនសៅសទផើយសទ។ មនធីរ រាជធ្លនី សខរថ រកុង 
រេុក ខ ឍ  ឃុាំ េងាក រ ់និងអងគភាពជុាំវញិសខរថ ដដលមានអងគភាពសរបើរបាេ់រទពយេមផរថិរដឌចាំនួន
២ ៦៤២អងគភាព មានទីាាំងអចលនរទពយចាំនួន២៧ ៣៤៨កដនលង កបុងសនាុះទីាាំងអចលនរទពយ
ដដលមានប ត កមមេិទនិររឹមររូវមានចាំននួ១៧ ១៤៤កដនលង  ចាំដ កឯទីាាំងអចលនរទពយចាំននួ
១០ ២០៤កដនលងសផសងសទៀរ សៅមនិទនប់ានសធវើប ត កមមេិទនសិៅសទផើយសទ។ 
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៥.  សសចកដីសនាិដ្ឋឋ ន 
 លទនផលម្នការអនុវរថចាបហ់ិរញ្ដ វរទុេរមាបក់ាររគបរ់គងឆ្ប ាំ២០២០ បានបងាា ញឱ្យសឃើញនូវការ
ខិរខាំរបឹងដរបងពុុះាលររបេ់រាជរោឌ ភបិាល ដដលបានោក់សចញនូវសោលនសោបាយ និងយុទនសាស្រេថ
ររឹមររូវរេបាមេភាពការ ៍ជាក់ដេថង កបុងការរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈរបកបសោយភាពរកី
ចសរមើន និងគរ់មរពី់មួយឆ្ប ាំសៅមួយឆ្ប ាំ ពីដាំណាកក់ាលមួយសៅដាំណាក់កាលមួយសទៀរ។ កបុងបរ ិ
ការ ៍ដដលសេដឌកិចចេកល និងសាទ នភាពមាព រកូសេដឌកិចច កាំពុងវវិរថឆ្បរ់ហយេ និងចលយរោព ងសលឿន
ពិបាកបាព នរ់បមា ឱ្យបានចាេ់ល្លេ់ សោយសារផលបពុះាលល់ធងនធ់ងរម្នការរកីរាលោលម្នជាំងឺកូវដី-១៩។ 
រាជរោឌ ភបិាលបានសធវើការវាយរម្មលសទផើងវញិសលើផលបពុះាលល់ម្នការរកីរាលោលម្នជាំងឺកូវដី-១៩ មកសលើ
រកបខ ឍ ចាបថ់វកិាជារិឆ្ប ាំ២០២០ និងបានេសរមចបដងវរទិេម្នការរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈពី 
“ថវកិាវាិទ រកមម” សដើមផសីលើកកមពេ់កាំស ើ នសៅជា “ថវកិាររឹបនថឹងេាំសៅបសងកើនរបេិទនភាពចាំណាយ” សដើមផី
សឆ្ព ុះសៅសោុះរសាយការងារអាទិភាពចាំសាលុះមុខាមរយៈការសធវើវចិរ កមមកបុងសោលបាំ ងបសរមើឱ្យការ
របយុទនរបឆ្ាំងនឹងជាំងឺកូវដី-១៩ រកាលាំនឹងសេដឌកិចច និងរទរទងក់ារងារដកទរមងរ់បេ់រាជរោឌ ភបិាល ក៏
ដូចជាបសរមើឱ្យការសររៀមខលួន និងការពរងឹងេមរទភាពម្ផធកបុងឱ្យបានលែេរមាបស់ររៀមទបទ់ល់នឹងបញ្ហា
របឈម និងហានិភយយទាំងកបុង និងសរៅរបសទេ ពិសេេសដើមផសីោលសៅម្នការអនុវរថឱ្យសចញជាលទន
ផលជាក់ដេថងរបកបសោយរបេិទនភាព េាំសៅឈានសៅេសរមចបាននូវបាំ ងរបាថាប រយៈសពលដវង
របេ់របជាជនកមពុជា កបុងការកាថ បយ់កមកវញិនូវសមាទនភាពជារិ និងការកសាងជារិមយួដរ៏េ់រសវ ើក មាន
អនាគរដរុ៏ងសរឿងភលសឺាវ ងររចុះររចង ់ និងជារដឌអធិបសរយយមយួរងឹមាាំ ដដលសោរពានជ បខ់ជួនាមសោល
ការ ៍របជាធិបសរយយ និងនីរិរដឌ និងមានេនថិភាពសពញសលញ រពមទាំងមានកិរានុភាពខពេ់ររដដរសលើ
ឆ្កអនថរជារិ។ សទុះបីជារាជរោឌ ភបិាលបានជបួនូវការលាំបាកានងសលើដដលពុាំធ្លល បជ់បួរបទុះពីមុនៗមកក៏
សោយ ករ៏ាជរោឌ ភបិាលសៅដរអាចរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈបានលែ សដើមផបីនថកសាងមូលោឌ នរគឹុះដ៏
រងឹមាាំ កបុងសោលសៅពសនលឿនការអភវិឌ្ណសេដឌកិចច េងគមកមពុជា។  

ាមរយៈការផថល់អនុសាេនដ៍កលមែនូវចាំ ុចខវុះានរនានា និងការសចញផាយរបាយការ ៍េវនកមម
ជាសាធ្លរ ៈជាបនថបនាធ បម់កសនុះ អាជាញ ធរេវនកមមជារិករេ់មាគ ល់សឃើញថា អងគភាពរងេវនកមម
នានាបានយកចិរថទុកោកខិ់រខាំអនុវរថដកលមែនូវអនុសាេនេ៍វនកមមបានរបសេើរ។ អាជាញ ធរេវនកមម
ជារិេងឃមឹថា អងគភាពរងេវនកមមទាំងឡាយនឹងបនថខិរខាំអនុវរថដកលមែនូវរាល់កងវុះានរនានាឱ្យបាន
លែរបសេើរ និងទនស់ពលសវល្ល សហើយសជៀេវាងបាននូវការបនថសកើរមានកងវុះានរដដដលៗជាបនថសៅ
សទៀរ សដើមផចូីលរមួចាំដ កោព ងេកមមកបុងការពរងឹងការរគបរ់គងហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈឱ្យបានកានដ់រ
រងឹមាាំ និងរបកបសោយរបេិទនភាពខពេ់។ 

កបុងបរបិទសនុះដដរ រកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុបានសធវើរបាយការ ៍សោរពជូនេសមថចអគគមហា
សេនាបរីសរសជា ហ ុន ដេន នាយករដឌមស្រនថីម្នរពុះរាជាណាចរកកមពុជា សលើលទនផលការងារអធិការកិចច
ហិរញ្ដ វរទុ ដដលបានរកសឃើញនូវកាំហុេឆគងរបេ់រកេួង សាទ បយន េហរោេសាធ្លរ ៈ និងមនធីរ
ជាំនាញ និងបានសធវើលិខិរចរវ់ធិ្លនការវនិយយរដឌបាល សដើមផដីកលមែកាំហុេឆគងសលើការអនុវរថនីរិវធីិហិរញ្ដ
វរទុដដលរកេួងសេដឌកិចច និងហិរញ្ដ វរទុបានរកសឃើញកបុងការរគបរ់គង ការសរបើរបាេ់ចាំ ូល ចាំណាយ
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ថវកិារដឌ ចាំ ូលមនិដមនសារសពើពនន ការពវកិចចបងច់ាំ ូលចូលថវកិារដឌ និងការរគបរ់គងរទពយេមផរថិ
រដឌរបេ់រកេួង សាទ បយន េហរោេសាធ្លរ ៈ និងមនធីរជាំនាញ សដើមផអីនុវរថឱ្យមានរបេិទនភាពាម
នីរិវធិីហិរញ្ដ វរទុ  ចាប់េថី ពីរបពយននហិរញ្ដ វរទុសាធ្លរ ៈ និងចាបេ់ថីពីហិរញ្ដ វរទុេរមាបក់ាររគបរ់គង
របចាំឆ្ប ាំ សហើយបានចមលងជូនរកេួង សាទ បយនាលកព់យនន ដូចជា រកេួងទាំនាកទ់ាំនងជាមយួរដឌេភា 
រពឹទនេភា និងអធិការកិចច អងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុករលួយ និងអាជាញ ធរេវនកមមជារិ សដើមផចីរក់ារបនថ។ 

ទនធឹមនឹងសនុះដដរ អាជាញ ធរេវនកមមជារិមានជាំសនឿោព ងមុរមាាំថា រកេួង សាទ បយន អងគភាពាលក់
ពយនននានា និងសាធ្លរ ជនទាំងឡាយនឹងបនថចូលរមួផថល់មរិសាទ បនាសលើរបាយការ ៍សនុះ រពមទាំងផថ
ល់ការសលើកទឹកចិរថចាំសាលុះលទនផលេសរមចបាន ដដលជាកាថ ជាំរុញឱ្យអាជាញ ធរេវនកមមជារិបនថ
ខិរខាំបសងកើនេមរទភាពការងាររបេ់ខលួនរបកបសោយេីលធមវ៌ជិាជ ជីវៈ េាំសៅសលើកកមពេ់គុ ភាពេវន
កមមឱ្យរេបាមេថងោ់រេវនកមមសាធ្លរ ៈម្នរពុះរាជាណាចរកកមពុជា រពមទាំងេថងោ់ររាំបន ់ និង
អនថរជារិ សដើមផចូីលរមួចាំដ កកបុងការកសាង និងអភវិឌ្ណរបសទេជារិរបកបសោយចីរភាព។ 
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