្រពះរជាណាច្ក
រ

ជាតិ

សសនា ្រពះមហ

3

របាយករណ៍សវនក

េលករ្រគប់្រគងហិ រ��វត�ុស
ករិយបរិេច�២០១៣

អរម�ក
3

ករ្រគ ប់្រគងហិ រ��វត�ុ២០១៣េន្រពះរជាណកម�ុជ

កកួ លវបេរ្រ័ ាររណរេ៏ា

លកឥផលរែផ�ា�្ួឱ្ណ�គសម�លគ េកពរី ្រ�ត វបានអនុវត�ក�ុង ស�នភែដលេសដ�កិច�ពិ ភពេល
េនបន�្របឈនឹ ងភាមិនច្បោស់លបនា�បពីវិបត�ិហិរ��វតុ�

និងវិបត�ិបំណុលែដលេក តមាេឡង

នាឆាកន�ងមក េ្រគាះធម�ជាតិ សមាធចំណាយថវិកក�ុងអំឡុង និងេ្កេបាេឆា �សកល
េ្រជតងតំណាងរ�ស�នីតិក ៥ យា ៉ងណា ក៏េ។
េដម្បីជំនះបាននូវឥទ�ិពលអវិជ�មា នពីខងេ្រក និងករ្របឈមទំងេនាលកម�ុជា

បនដក់េចញ និងអនុវត�េគាលនេយា និងវិធានក្របកបេដយ្របសិទ ហ�ត់ចត់ ទន់ភ�ន់

និងទនេពលេវល ជាពិេសសេល ទ ស្សនៈៃនករដឹក្រគប់្ងសភាពករណ៍ែបបចល័ត
ែដលេធ�ឱ្យរជរ ភិបាលសេ្រមចបាននូវករអភេលវិស័យសំខន់ៗ និងកំេណនេសដ�កិច�ខ�ស់ជា
ករេ្រគាងទុកេនក�ុងច្បោប់ថវិក២០១៣។ ជាសក�ីភាព ស ទ�ផលរបស់រជរដ�ភិទំងេន
បានឆ�ុះប
� �ំងតមរយៈចំណូវិកថា�ក់ជែដលអនុវត�បាន្របម ២១,៧៦% ៃនផ.ស.ស

1

0

គឺ

បាេក នខ�ស់ជាងច្បោប់ហិ រ��វ ១០,៥% េហយបាេក នេទ្បង ៨,៨% េធៀបេទនឹករអនុវត�ន

ឆា�២០១២។ ចំណាយថវិកថា�ក់សរុបអនុវត�បា្របមា ២១,៣២% ៃនផ.ស.ស គឺខ�ស់ជា

ច្បោហិរ��វត�ុ ៨,២% េហយបានេកនេទ្ប ៨,២% េធៀបេទនឹករអនុវត�នឆា�២០១២។ កអនុវត�

ចំណូល និងចំណាយេនបានេធ�ឱ្យករសន្អតិេរកថវិកចំនួន ២៧០ ១៥០,៧លនេរៀ។ ចំេព

ថវិករធាន-េខត� ចំណូលអនុវត�បានខ�ស់ជាងច្បោប់ហិរ��ចំនួ ន ៣៨,៥% រឯ
ី ចំណាអនុវត�

បាខ�ស់ជាច្បោហិរ��វត�ុចំនួ ន១៥,២%។ ករអនុវត�ចំណូ និងចំណាយេនបានេធ�ឱ្យអតិេរក
ថវិកចំនួន ១២១ ២៩៩,០លនេរៀ។

រជរដ�ភិបាលបាយា ៉ងខ�ប់ខននូវវិន័ យថវិកេដយត្បិតេត្ប�តចំណា េដ ម្បីរក
អតិេរកចរន�ស្រមាប់ករវិនិេយាគេទេលករកសងេហដ�រចនាែផ�ករ ឹង និងែផ�កទន់ ចំណា
េលករ វិនិេគ និងចំណាេល កិច�ករពរអធិបេតយ្យភាព មូ លដ�នស្រម ព្រងឹងកិច
ករពបូរណភាពទឹកដី និងអធិបេតយ្យជ ្រពមទព្រងីសកមភាពេសដ�កិច�
�
េដ ម្បបេង�នចំណូល
និងេល កក ម� ស់ េសវសធារណៈជូន្របជាពលរ តមរយៈករខិតខំ្របឹងែ្រប

េសដ�កិច�

កម�ុជេនក�ុងឆា២០១៣ បន�េកនេឡងយា ៉ងរឹងមាំ េមានកំេណ ៧,៤% េធៀបនឹងកព្យោករ
្របម ៧% ។ លទ�ផលៃនកំេណនេសដ�កិច�ខងេលបាេធ�ឱ្យចំណូលមធ្យមស្រមនុស្សមា�ក

បាេក នេទ្បងពី៩៧៣ ដុល�រអេមរិក េន២០១២ ដល់ ១ ០៤៣ ដុល�អេមរិកេនក�ុងឆា�២០១៣
្រពមទេធ�ឱ្សេ្រមចបាននូវកតបន�យអ្រតៃនភាព្រកី្រក១% ក�ុងមួ យឆា�ំ។

1

េសចក�ី ែថ�ងេហតុៃនេសចក�ី ្រពងច្បោប់ស�ីពីករទូទត់ថវិកទូេទរបស់រដ�ស្រមាប់ក២០១៣របស់
រជរដ�ភិបាលកម�ុជា ចុទី២៤ ែខតុល ឆា�២០១៤។

លទ�ផលទំងេនះ បានឆ�ុះប
� �ំឱ្យេឃពី ភាព្របេសរេទ ្បងៃនក្រមិតជីវភាពរបស់
្របពលរដ�កម�ុជាពីមួយឆា�ំេទមួយឆ រជរដ�ភិបាលេនែតបន�ខិតខំអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងអ

កម�វិធី កំែណទ្រមង់ េដយ្របកន់ខ�ប់នូវទិស“កំែណទ្រមង់ គឺជាក រស�ប់រស់រជរដ ភិបា
កម�ុជ” េហយគឺជាករងរ្របចំៃថ�ស្រមាប់ករបន�ែកលម� ព្រងឹង និងបេង�នសសកនុពល
េដម្បីសេ្រមចបានចីរភាព និងបរិយាប័ន�ៃនកំេណនេសដ�កិច� និងបន�យភាព្រ្រ។ ដូេច�ះ គឺ

ជករ្រតឹម្រត�វែដលរជរដ�បាកម�ុជបា្របសិទ�នថវិកឆា�២០១៣

ថជាថវិស្រមា

«បន�ព្រងឹ និងព្រងីករអនុវត�លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ មូលដ�នេសដ�កិចវឌ្ឍនភសង�ម្របកេដ
គុណភាព

តមរយៈករបន�រក្សោសពនេយាបាយ ស�ិរភា ពមា៉្រក�េសដ�កិច� សហិរ��វត�ុ

សធារណៈ ្រពមទំងបន�ជំរុញករអភិវឌ្ឍវិស័យគន�ឹះ ពិេសសវិស័យកសិក-ឧស្សោហក

ឧស្សោហកម�ធុន�សល និងេទសចរណ៍ និងករអនុវត�កម�កំែណទ្រមងេល្រគបវិស័យឲ្កនែតសុី
ជេ្រ»។
ជាមួយនឹងសមិទ�ផៃនករអនុវត�ច្បោប់ហិរ��វត�ុ២០១៣េនះ បានសប
��ក់យា៉ងច្អំពី

ករេប�ជា�ចិត� និមត�ភាពរបស់រជរដ�ភិបាលក�ុងកររក្សោខសន�ិភាព ស�ិរភាព សន�ិសុ
សណា�ប់ធា�ប់សង� ឯករជ្យភាព ឯកភា បូរណភាពទឹកដី ស�ិរភាពមា៉្រក�េសដ�ក ្រពមទ
ជំរុញសកម�ភាពេសដ�កិច� កសងេហ រចនាសម�័ន� បេង�នកលនុវភាពករងរ និងអភិវឌ្ន
មនុស្ស សំ េដេលកម�ស់ជី វភា ក៏ដូចជាកត់បន�យភាព្រឱ្យបឆាប់រហ័ េដម្ក
ប �ជ
្របេទែដលមានករអភិវឌ្ឍេជឿនេតមែផនករអភិវឌ្ឍរបស់រជរដ�ភិបា។
អជា�ធរសវនកជាតិ ជាស�ប័នសម�កំពូលមួ យែដល្រត�វបបេង�តេឡងេដយច្បោប់ស�
សវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាក�ុងែខម២០០០ េ្រកមឆន�ៈ និងករេប�ជា�ដ៏េមរបស់
រជរដ�ភិបាល រដ�សភា ្រពឹទ�សភា ក�ុងេ បំេពញមុខ ង្រត�ពិនិត្ វយតៃម� និងផ�ល់

អនុសសនែកលម�រល់ចំណុចខ�ះខតរបស់្រក-ស�ប័ន រដ�បរជធា-េខត�

រដ�បាលមូលដ ន

អង� ភា ពក់ព័ន�នា និងេធ� រប ាយករ ណ៍ស�ី ពីលទ�ផលសវនក េផ � ជូនរ ដ� ស ភ ្រពឹទ�សភា ន
រជរដ�ភិបាល សំេដរួមចំព្រងឹងករ្រគប់ហិរ��វត�ុសធារ កិច�្របតិបត�កករងឱ្
កនែតល�្របេសរ និង្របកបេដយ្របភាខ�ស់។

អជា�ធរសវនកម�ជាតិ ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍សវនកម�ជាសធារណៈអនុេល
សវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ របាយករណ៍េនះ េលកេឡងនូវលទ�ផលៃនករេធ�
ក្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ ករអនុបទប្ប��ត�ិ និងកិច�្របតិបត�ិករករងរក�ុបរិេច�ទ២០១៣ របស់្រកសួ-ស�ប័ន រដ�បរជធា-េខត� រដ�បាលមូលដ�ន សហ្រគាសស
និងអង�ភាពពក់ព័ន�នានាមួយចំ
េដករខិតខំ្របឹងែ្ និងករទទួលខុស្រត�វខ�ស កតស៊ូ អត់ធ�ត់ ពុះពរឆ�ងកករលំប
របស់ថា�ក់ដឹកនាំ នម�ន�ីសវនកម�ៃនអជា�ធរសវនកម�ជ ្រពមទំងមានករជួយឧបគាំ្ពី ្រគប

មជ្ដ�នទំងែផ�កស�រតី និង រ បានាឱ្អជា�ធរសវនកម�ជមនសក�នុពក�ុងកអនុវត�

កងរ និងសេ្រមចជាបន�បនា�ប់នែផនករយុទ�ស�២០១២-២០១៦ របស់ខួ �ន។ ចំេពះមុ
អជា�សវនកម�ជាតិនឹងបន�ខិតខំបែន�មេទៀត េដយេធ�ករព្រ ងីកវិសលភាពសវនកម�
សមត�ភាម�ន�ី

និងបេង�នគុ ណភាពសវនកម� េដម្បីឈនេទសភារកិចតច្បោសវនកម�ៃន

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងសវនកមស
�
ធារណៈ្រពះរជាណាច្រក ្រពមទំងេឆ�
តបេទនឹងត្រម�វស�នភាពេសដ�កិច� េគាលនេរបស់្របេទសជាផងែដរ។
ក�ុងនាមអជា�ធរសវនកម�ជាតិ ខ�ុំសូមែថ�ងអំណរគុណយា៉ង្បំផុតចំេពរជរដ�បា

រដ� សភា ្រពឹទ�ស ែដលជានិចកលែតងែតគាំ្រទអជា�ធរសវនក ទងស�រត និងសមា�។

ម្យោ៉ងវេទៀត ខ�ុំក៏ សូមអរគុណ និងេកតសរេសរចំេពះថា�ក់ដឹកនាំម�ន�ី ៃនអជា�ធរសវនកជាត
ទំងអសែដលបានខិតខ្របឹែ្របបំេពញភារកិច្របកបេដស�រតទទួ លខុស្រត�ខ�ស់ េធ�ឱ្សេ្រម
បានូវេជាគជ័យគួរឱ្យកត់សមា។ េឆ��តក�ុងឱកសេនះែដរ ខ�ុ ំសូមែថ�អំណរគុណដល់អង�ភារង

សវនកម�នា និងសធណជនទំងឡែដលបានសហក គាំ្ និងេល កទឹកចិត�ចំេពរល

ករងរបេ្ឱ្វិស័ យសវនកម�សធណៈនាេពកន�ងមក។ ជាមួគា េនះែដរ ខ�ុំសូមអរគុណផង
ែដរ ដល់អង� កកិច� សហ្របតិបត�ិកអន�រជាតិរបសសធណរដ�សហព័ ន�អល�ឺម៉ង(GIZ) ធនាគ
អភិវឌ្ឍនអសុី (ADB) ្រពមទៃដគូអភិវឌ្ឍន និងស�ប័សវនកម�កំពូ លនាែដលបាផ�ល់ករគាំ្
និងឧបត�ម�េផ្សងៗក�ងកិច�ដំេណរកអភិវឌ្ស�ប័។
អជា�ធរសវនកម�ជមាសង្ឃឹយា ៉មុតមាំថ សកម�ភាពទំងេនះនឹងេនែតបន�សកម�
ែដលបង �ញពីករចូលរួមចំែក�ុង កេល ក ស�ួយ និងករអភិវឌ្របេទសជាជាទេគារ និង

�សទ្បោៃនេយងទំងអស់គ ។

រជធានីភ�ំេ. ៃថ�ទី១៥ ែខមករឆា�២០១៦
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របាយករណ៍សវនក

េលករ្រគប់្រគងហិ រ��វត�ុសធារណៈស្រមាប់ករិ២០១៣

rYs

េសចក�ស
ី េង�ប
អជា�ធរសវនកម�ជាតិជាសសធារណៈែឯករជ្យអំពីកិច�្របតិបត�ៃនករង

និងមា

ភារកិច�ចំេពះករអនុមុខងសវនកមៃ� ផ�េ្ររបស់រជរដ�ភិ។ សប័នេនះ្រត�បា បេង�តេឡង
េដច្បោស�ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រក ែដល្របកឱ្េ្របេដ្រពរ្រកេលខជស/
រកម/០៣០០/១០ ចុះៃថ�ទី ០៣ ែខមី នា ឆា២០០០។ អនុេលមតមា្២ មា្៣ មា្២៩ និង
មា្៣៧ ៃនច្បោប់េនះ អជា�ធរសវនកមមាកតពកិច�េធ�សវនកម� និងផ្សព�ផ្លទ�ផលសវន
កម�ែដលចំបាច
េទះបីកម�ជាបានជួប្របទះនូវេ្រគាះទឹក ស�នភាពេសដ�កិច�េនលក�ណៈផុយ�ស�យ និង
មានហនិភ័យខ�ស់យា៉ងណា ណា រជរដ�ភិកម�ុជេនែតរក្សោបានស�ិរភាពមា៉្េសដ�កិច� និង

កំេណនេសដ�កិច� ៧,៤% េធៀបនឹងកព្យោករែដលបារំពឹងទុក្របមា ៧% ្រពមទកតបន�យ
បានូវភាព្រកី្រ ១% ក�ុងមួ យឆា�ែដលជលទ�ផលគួ រឱ្យកត់សមា�ល

ស្រមាករិបរិេច�ទ២០១៣ អជា�ធរសវនកម�ជបាេធ�សវនកម�េល បណា�្រកស-ស�ប័ន

រដ�បាលជធាន-េខត� រដ�បាមូ លដ�ន សហ្រសធណៈ គេ្រមេផ្សងៗ និសម្បទវិនិេយគ
មួ យចំនួនែដលមាលទ�ផលសេង�បខេ្រក៖
ក. កិច�្របតបត�ិករថវិកថា�ក់
ករអនុវតចំណូលសេ្រមបានចំនួ ១៣ ៣៦០ ៥៣៤ លេរៀល េសន
� ឹ ង២១,៧៦% ៃន
ផ.ស.ស គឺ បានេកនខ�សជាងច្បោប់ហិ រ��វត ១០,៥% េហយបាេកនេទ្ប ៨,៨%
អនុវត�ឆា�២០១២។

េធៀបេទនឹក

ទំងេនឆ�ុះប�
� ំងអំពី កិច�ខិតខំ្របឹែ្របងរបស់រជរដ�ភតមរយៈករលម�

េគាលនេយាសរេពពន�

កបេង�ន្របសិទភាៃនរដ�បាលសរេពព

និងអភិបាកិច�លក
� ុង
�

ករ្របមូលចំណតែផ� ក នី មួយៗ ដូចជាចំណូលគយ និងរដ� ចំណូលពន�ដរ និចំណូលមិនែមន
សរេពពន�។ ក�ុេនាចំណូលគយ និងរដ�កសេ្រមបាលទ�ផលល� តរយៈករដក់េចញនេគា
នេយបាយ និងវិធានៃនករ្របចំណូលមួ យចំនួន េហយចំណូលពន�ដក៏ទទួ លបានលទ�ផល�
្របេសរ េដមានកែកលម�េគាលនេយាសរេពពន� និងព្រងឹរដ�បាសរេពពន ក�ុងេគា

េដបេង�នចំណូលពន� និងកត់បន�យអំេពេគចេវះពន។ េទបី ជចំណូលមិនែមនសរេពពនសេ្រម
បានលទ�ផលល

ែតប��្របឈមេនែតេកមាន ប៉ុែនររដ ភិបាបានដេចញនូវវិធានកមួ យ

ចំនួន រួមមាន(១)ព្រងឹងករ្របចំណូល េដយេ្រ្របាបង�ន់ៃបង់្របាក(២)ជំរុញ្រកសួងស�ប័ន
និងអង�ភាពៃនរដ�បាលថា�ក់ជាតិ និងេ្រអនុវត�្របកម
ស សីព
� ី ករផ�ល់េសសធារណ (៣)
បន�ព្រងឹង និងេលកកម�សគុណភពៃនករផ�លេសវសធរណៈរបស់រដ�។

1

ែផ�កតមលទ�ផលៃករេធ�សវនកមបានបងឱ្េឃ ញថា េនមាន្របេភទចំមួ យ
ចំនួនេទៀតែដលចំបាច់្រត�វេធ�ឱ្យ្របេសរេទ្បងែមាជាអទ ករេចញវិ��បនប្ចុះប�� ីអក
េលតៃម�បែន�មដល់្រក�មហ៊ុ-សហ្រគ

ករកន់កប់កិច�បកគណេនយរបស់អ�កជាប់ពន

ក

កំណត់តៃម�គិតពន�េលទំនិញមួ យចំនួន ករ្រគប់្រគងវកម�េឆា �និងែល្បភា�ល ករ្របមចំណូលពី
ដី សម្បទនេសដ�កិ

របាយករសវនកមរប
� ស់សវនករឯករជ

ករេទបំេពញកតព�កិច�ចុះប

សរេពពន�សហ្រ ករ្របមចំណូលពី ករអនុ� �តផ្សព�យពណិជ�កម និងកររក្សោតួ
សមតុល្យចុងឆា២០១៣។
ករអនុវតចំណាសេ្រមចបចំនួ ន ១៣ ០៩០ ៣៨៣,៣លេរៀល េសន
� ឹ ង ២១,៣២% ៃន
ផ.ស.ស គឺ ខ�ស់ជាងច្បោប់ហិ រ��វត៨,២% េហយបាេកនេទ្បង៨,២% េធៀបេទនឹងករអនុវតឆា�២០១២។

ករអនុវត�ចំណសេ្រមចបានលទ�ផលគកត់សមា�លតមរយ (១)ករព្រងករអនុវតកម�វិធី ចំណូល
ចំណាយថវិក (២)ករពេន��នករអនុវនីតិវិធីចំណាយឱចំទិសេដ និងទន់េេវល (៣)ករអនុវត
ចំណាយេដយមុឺងមា៉ត់ ហ�ត់ចត់តមបទប្ប��ត� និងនីតិវិធីហិរ��វតុជធរមាន ជាពិេជំរុញ
�

ករអនុវតលទ�កម�សធារណៈឱ្យកន់តមា�ភ គណេនយ្យភាព ភាពយុត�ិ ធម៌ ្របសិទ�ភ
ជាងមុន។ េទះបីជា យា៉ងណាក៏ េនក�ុងកអនុវត�ចំណាថវិកេនះណាេនមាចំណុចគួ រឱ្កត់

សមា�លមួ យចំនួនដូចជ៖

ករអនុវត�ចំណចរន�ស្រមាគេ្រមវិនិេយា

ករអនុវតកិច�លទ�កម�

សធណៈ។
កិច�្របតិបត�ិករ ថវិកអនុវត�េ្រករតន ្រត�វបានេ្រគាងទុកេដយមានចំណូល
សរុប េស�នឹងចំណាយសរុប។ កិច�្របតិបត�ិករេនះសេ្រមចបាន ៤ ៣០៦ ០៨៣,៩ លេរៀល េស �
នឹ ង១៣៦,៩% ៃនច្បោប់ហិរ��វតែដលមានចំនួ ៣ ១៤៦ ០០០ លនេរៀ គឺខ�ស់ជាងច្បោប់ហិ វតុ�

ចំនួន ១ ១៦០ ០៨៣,៩ លនេរៀល

ខ. កិច�្រតិបត�ិករថវិរដ�បាលថា�ក់េ្រក
ករអនុវត�ចំណូថវិករបស់រដ�បាលរជ េខត�សេ្រមចបានចំនួ ៧២០ ៣៥៦,៦ ល
េរៀល គឺ ខ�ស់ជាច្បោប់ហិរវត�ុឆា�២០១៣ ចំនួ ន៣៨,៥% និងករអនុវតចំណាសេ្រមចបានចំនួ
៥៩៩ ០៥៧,៦លេរៀល គឺ ខ�ស់ជាច្បោប់ហិរ��វតឆា�២០១៣ ចំនួន១៥,២%។ រ ីឯករអនុវតចំណូល

ថវិករបស់រដ�បាល្រក�ង �ស�ក សេ្រម ៧៥ ៦៩២,៨ លនេរៀល គទបជាងច្បោប់ហិរ��

ឆា�២០១៣ ចំនួន ៥,៨%

និងករអនុវតចំណាសេ្រមបា ៧២ ១៧០,៣ លនេរៀល គទជា

ច្បោហិរ��វត�ុឆា�២០១៣ ចំនួន ១០,១%។ ែផ�កតលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម អជា�ធរសវនកជាត

សេង�តេឃញមាប��គួ រឱ្កត់សមា�លដូចជ៖

ករ្មូលពន�អចលន្រទព

ក្រគប់្រអ�កជាប

ពន�តមរបបេម៉ ករ្របមូលពន�របបេម៉ក ករចំណតមចំណាថា�កេសដ�កិចៃន
� មាតិ
ថវិក កតមដនកសំណង់ ករចង្រប�� ីតៃម�ពលកម� សមា� បរិក� និងេ្រគ�ច្រសំណង់។
ករ្រគ ប់្រគង្រទព្យសរដ� គឺរហូតមកដល់បច�ុប្បន� េទះប្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�

ធា�បបាេចញ្រក និងសរែណនាេ្រកនរំលកជញឹកញប់យា ៉ងណាក៏េក៏្រកសួ-ស�ប័ន
និងសលរជ-េខត�មួយចំនួនេនែមាភាពយឺតយា៉វ និងខកក�ុងករេធ�ប�� ីសេពភ័ណ�

្រទពសម្បត�ិរដ� និប័ ណ�សមា�លកម�សិទ�ិេល្រទព្យសម្ប។
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១. េសចក�ីេផម
�
១.១.

លក�ណៈទូេទ
ច្បោ បស �
់ ីពីសវនក ម�ៃន្រពណាច្រកកម�

ត្រម�ឱ្អជា�ធរសវនក ម�ជាតិមានភា

អនុវត�មុខងរសវនកម�ៃផ�េ្របស់រជរដ�ភិប េធ�សវនកម�េលកិ ចប
� ��ីកគណេនយ្យ គណនី
្របព័្រគប់្
ន
រគង ករ្រត�តពិនិត្យកិច�្របតិបត�ិករ និងកម�វិធីរបស់បណា�្រកសួង ស�ប័ន ភា
ធនាគារជ ស�ប័នហិរ� �វត�ុដ� និងស�ប័នហិរ�វត�ុច្រម�ឯកជនសហ្រគសធារណៈ ្ រស�

សធារណៈ រដ�បាលរ-េខត� រដ�បាលម ូលដ�ន អេម៉ក អ�កផ�ត់ផ�ង់ទំ និ ញ និងេសវកម

ចំ េពរជរដ�ភិបាលតមកិច�សន្បណ
ា អង�កេផ្សងេទៀតែដលរជរដ� ភិបនផ�ល់ជំ នួ យ
ហិរ�� វត�ុបែន�មេលទុនផា�ល់ និឥណទន រួមមាទំករេលកែលងពន�អករ្រគប់្រប្រពមទ

សម្បទនេផ្េទៀតេទអង� ករែដមិនរក្របាចំ េណញ និងសហ្រគាសវិនិេឯកជន។

េ្រពីករងរខងេលេនះ អជា�ធរសវនកម�ជាតិមានភារកិច�េធ�
ស វនកម�េសចក�ី
្រពងច្បោប់ស �ីពីករ ទូទត់ថវិកទូេទរបស់ររ្រគប់្រគង្រ បចំឆា�ំន

និងេធ�របា

ករណសវនកម�ជូនេទរដ�សភា ្រពឹទ�សភាេដយផា�េផ� ជូនេទរជរដភិបាេដម្បី្រជ
ព័ត៌ មាន ្រពមទំងផ្សព�ផ្សោយនូវលទ�ផលសវនកម�ែដល
១.២. ករអនុវត� និងែដនកំណត់សវនកម�
ចប់តំងពីអជា�ធរសវនកម�ជាតិបានដំេណរករករង២០០១

រហូតមកដល់

ឆា�២០១៣ អជា�ធរសវនកម�ជាតិបានអនុវត�ភារកិច�េធ�សវនកមបណា ្រកសួ-ស�ប័រដ�បា
រធាន-េខត� រដ�បាលមូលដ�ន  សហ្រគាសស គេ្រម និងសម្ទវិនិេយាេផ្សង
្រពទំបាេធ�របាយករសរុបមានចំនួ៦៤១ ជពិេសសគឺ ករេធ�សវនកមប��ក់េលេសចក�ី
្រពច្បោស�ីពីកទូទត់ថវិកទូេទរបស់រ្រមាករ្រគប់្រគងឆា�ំនីម

េដែឡកស្រមា

ក រិយបរិេច�២០១៣ អជា�ធរសវនកម�ជាតិបានេធនកម� និងេរៀបចំរបាករណ សរុបមា
ចំនួន៤៣ ែដលខ�ឹមសរសំខន់ៗមួយចំនក�ុងរបាយករទំងេន្រត�បាដក�សង់មកបង�
ក�ុងចំណុចទី៣ ៃនរបាយករស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយជេនះ។
អជា�ធរសវនកម�ជេធ�សវនកម�េដយអនុេលតមស�ង់ដសវនកមស
� ធារៃន្រពរ
ជាណាច្រកកម

ែដលត្រម�ឱ្មានករេរៀបចំែផន

និងអនុវត�កងសវនកមេ� ដែផ�កេល

មូលដ�ៃនក្រត�តពិនិតវយតៃម�េល្របព័ន�្រត�តពិនិត្ក�ុង

ក្រគប់្រហិរ��វត�ុ

សធារ

កអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិ នកិច�្របតិបត�ិកករងរបស់្រកសួ-ស�ប័ អង�ភាពក់ព័ននាន
្រពមទករេធ�េតស�េលឯកសរេផ្ េដ ម្បទទួលបាភសតសវនកម
ស
� ម�សបស្រប់េធ�េសចក�ី
�ុ
សន�ិដ�ននិងផ�ល់អនុសសនែកលមដ
� ល់អង�ភារងសវនកម�ទំងេន ។
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១.៣. េគាលបំណងៃនករផ្សព�
ករផ្សព�ផរបាយកណ៍សវនកម�ជាសធា មាេគាលបំណចូលរួមចំែណកជាមួ
ស�ប័នីតិប្ប��ត�ិ និងនីតិ្របតិបត�េដម្ីព្រងឹងករ្រគប់្រគងហិរ�វត�ុសធារ
�
កិច�្របតបតិ�ក
ករងររបស់្រក-ស�ប័

រដ�បារជធា-េខត�

រដ�បាលមូលដ

តមរយៈកង�ុលបង�ញន ូវចំណុចខ�ះខក�ុងកអនុវត�កន�ងមក

និងអង�ភាពក់ព័ន�នា

និងផ�ល់អនុ សសនែកលមេ� ល

ចំណុចខ�ះខតទំងេ សំេដេធ�ឱ្ករ្រគ ប់្កន់ែត្របេសេទ្ប។
អជា�ធរសវនកម�ជាតិមិនទទួលខុស្រត�វអំពីផលប៉ះពល់ណាមួយចំេព-ស�ប័
រដ� បា រជធា-េខត� រដ�បាលមូលដ ន ្រក�មហ៊ុ-សហ្រគា ស ឬបុគ�លពក់ព័ន�នានាករណី
ែដលមានតតីយជទំងឡាយណាយកខ�ឹមសរក�ុងរបា ផ្សព�ផ្សសធណៈេនះេទ
េធ�ករបក�សយ ឬេ្រប្របាស់ខុសេ
២. ករ្រគប់្រគងថ
២.១. មូលដ�នគតិយុៃន
ត ករអនុវតថវិក
កិច�ដំេណរករៃនថវិកឆ២០១៣េនះ ្រត�វបាន្រប្រពឹត�េទេដេលមូលដ�ច្បោប់ ន
លិខិតបទដ�នគតយុត�មួយចំនួន ែដលមានជាអទ
− ច្ប់ស�ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រក

្របកសឱ្យេ្រប្រពះរ្រកេលខជស/

រកម/០៣០០/១០ ចុះៃថ�ទី០៣ ែខមី ន ឆា�២០០០
− ច្បោប់ស�ីពី្របព័ន�ហិ រ��វសធារ

្របកសឱ្យេ្របេដយ្រព

េលខនស/រកម/

០៥០៨/០១៦ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខឧសភា ឆា២០០៨
− ច្បោប់ស�ី ពីហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់២០១៣

្របកសឲ្យេ្របេដយ្រព េលខ

នស/រកម/ ១២១២/០១០ ចុះៃថ�ទី ២៦ ែខធ�ូ ឆា�២០១២
− ច្បោប់ស�ីពីរបបហិរ��វត

និងករ្ប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរបស់រដ�បាលថា�ក់េ ្របក

ឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រនស/រកម/០៦១១/០១១ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខមិថុន ឆា�២០១១
− ច្បោប់ស�ី ពីករ្ ្រគងរដ�បាលឃ-សង

�ត់ ្របកឱ្េ្របេដយ្រពះរ េលខជស/រកម

/០៣០១/១៥ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមី នា ឆា២០០១
− អនុ្រកត្យេល៨២

អន្រ.បក ចុះៃថ�ទី ១៦ ែខវិច�ិក ឆា១៩៩៥ ស�ីពីបទប��ទូ េទៃ

គណេនយ្សធារ
− អនុ្រកឹត្យេ០៤

អន្រ.បក ចុះៃថ�ទី ២០ ែខមករ ឆា២០០០ ស�ីពីករេរៀបចំ និក

្រប្រពឹេទៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត
− អនុ្រកឹត្យេ៤៨៨

អន្រក.ប ចុះៃថ�ទី១៦ ែខតុល ឆា�២០១៣ ស�ីពីករេរៀបច និង

ករ្រប្ត�េទៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត។
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២.២. កិច�្របតិបត�ិករថវ
កិច�្របតិបត�ិករ ថវិក២០១៣

្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយែផ�កតមលទ�ផលអនុវត�

ចំណូល-ចំណាយតមរយៈរតនាគារជាតិ រតនាគ-េខត�

និងលទ�ផលៃនកអនុវត�គេ្រម

វិនិេយាគសធារណៈេដយហិរ��ប្បទនេ្រក្របេទសែដលរតនាគារជាតិ មាបង�
ក�ុងតរងខងេ្រ
ក/ កិច�្របតិបត�ិករ ថវិកថា�ក
ឯកត : លនេរៀ

អនុវត�
បរិយា

២០១២
១

២០១៣
ច្បោប់ហិរ��វត
២

អនុវត�

ភាគរ

៣

៤ = (៣/២)

I. សរុបចំណូល

១២ ២៨៤ ២៨៦,៦

១២ ០៩៥ ០៧៣,៣

១៣ ៣៦០ ៥៣៤

១១០,៥%

-ចំណូលចរន�

៧ ៨៩២ ៦៧៩,៩

៨ ៤៧៣ ៧៧៨,៣

៨ ៧០៥ ៦០៥,៧

១០២,៧%

២៥០ ៨៥១,៧

៨២ ០០០

៦៨ ១៦៩,៧

៨៣,១%

១១៨ ១២០,៥

២២២ ០២១

២៨០ ៦៧៤,៧

១២៦,៤%

-ចំណូលមូលធនក�ុង្របេទ
-មូលនិធិ្រទ្រទង់ថវ

-េ្រប្របាស់្របាក់បេ��រជរដ
-ចំណូលមូលធនេដយហិរ��ប្បទនេ្រក

-

១៧១ ២៧៤

-

-

៤ ០២២ ៦៣៤,៥

៣ ១៤៦ ០០០

៤ ៣០៦ ០៨៣,៩

១៣៦,៩%

II. សរុបចំណា

១២ ០៩៧ ២៦៧,៦

១២ ០៩៥ ០៧៣,៣

១៣ ០៩០ ៣៨៣,៣

១០៨,២%

-ចំណាយចរន

៦ ៦៧៧ ៣២៧,៣

៧ ២១២ ៥៧៣

៧ ២៨២ ២៥១

១០១%

-ចំណយមូលធន

១ ៣៩៧ ៣០៥,៨

១ ៧៣៦ ៥០០

១ ៥០២ ០៤៨,៤

៨៦,៥%

-ចំណាយមូលធនេដយហិរ��ប្បទនេ្រក

៤ ០២២ ៦៣៤,៥

៣ ១៤៦ ០០០

៤ ៣០៦ ០៨៣,៩

១៣៦,៩%

ខ-កិច�្របតិបត�ករថវិរដ�បាលថា�ក់េ្រក
ខ១/កិច�្របតិបត�ិករ ថវិករបស់រដ�បាលរជធាន
ឯកត : លនេរៀ

អនុវត�
បរិយា

២០១២
១

២០១៣
ច្បោប់ហិរ��វត
២

អនុវត�

ភាគរ

៣

៤ = (៣/២)

I. សរុបចំណូល

៧៦២ ៣៣៨

៥២០ ២២១

៧២០ ៣៥៦,៦

១៣៨,៥%

-ចំណូលចរន�

៤៩២ ៦៩២

៤៣១ ៩៣៥

៥២៥ ០៩៩

១២១,៦%

៤៦៥ ២៤២,៥

៤០៨ ៧២៧

៥០១ ១៩៦,៩

១២២,៦%

២៧ ៤៤៩,៥

២៣ ២០៨

២៣ ៩០២,១

១០៣%

២៦៩ ៦៤៦

៨៨ ២៨៦

១៩៥ ២៥៧,៦

២២១,២%

១៨ ០១៦

១៣ ២៦៧,៦

៧៣,៦%

៥៧៨ ១២១

៥២០ ២២១

៥៩៩ ០៥៧,៦

១១៥,២%

-ចំណាយចរន

៤៥០ ២៣៧,៧

៣៨៤ ៧៩៨

៤៥៦ ៩៩៨,៧

១១៨,៨%

-ចំណយមូលធន

១២៧ ៨៨៣,៣

១១៧ ៤០៧

១២៨ ៧៩១,៣

១០៩,៧%

១៨ ០១៦

១៣ ២៦៧,៦

៧៣,៦%

•ចំណូលសរេពពន
•ចំណូលមិនែមនសរេពពន
-ឧបត�ម�ពីថវិកថា�ក់ជ
-ឧបត�ម�ស្រមាមូលនិធិសង �ត់ចំណុះរជធ
II. សរុបចំណា

-ចំណាសង �ត់ចំណុះរជធ

-

-

5

ខ២/កិច�្របតិបត�ិករ ថវិករបស់រដ�បាល្រក�ង
ឯកត : លនេរៀ

២០១៣
បរិយា

ច្បោប់ហិរ��វត

អនុវត�

ភាគរ

៣

៤ = (៣/២)

២

I. សរុបចំណូល

៨០ ៣២១

៧៥ ៦៩២,៨

៩៤,២%

-ចំណូលចរន�

១ ០៥០

១ ៤៤២,៣

១៣៧,៤%

១ ០៥០

១ ៤៤២,៣

១៣៧,៤%

៧៩ ២៧១

៧៤ ២៥០,៥

៩៣,៧%

២០ ៨៦៦

១៥ ៨១៤

៧៥,៨%

II. សរុបចំណា

៨០ ៣២១

៧២ ១៧០ ,៣

៨៩,៩%

-ចំណាយចរន

៥៩ ៤៥៥

៥៦ ៣៥៦,៣

៩៤,៨%

-ចំណាសង �ត់ចំណុ្រក�

២០ ៨៦៦

១៥ ៨១៤

៧៥,៨%

•ចំណូលមិនែមនសរេពពន
-ចំណូលឧបត�ម�ពីថវិកថា�ក់ជ (ក�ុងេនាះ ឧបត�ម
ស្រមាប់មូលនិធិសង�ត់ចំណុះ្រ

៣. លទ�ផលសវនកម�

៣.១. ករ្រគប់្រគងថថា�ក់ជា
៣.១.១. ករេចវិ��បនប្រតចុះប��ីអករេលតៃម�បែនដល់្រក�មហ៊ុន សហ្រ
្របកសេ៩៧០ សហវ.្រប ចុះៃថ�ទី ២៧ ែខធ�ូ ឆា�២០១២ ស�ីពីករផ�ល់េស

សធាររបស់អង�ភាពេ្រកមឱវទ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ តរងឧII អគ�នាក
ដ�នពន�ដ រ ្រចំ ណុចទី ១ “សីព
� ី ករចុះប��ីសហ្រគាស ្រត�វមានសន�ឹ បា ៉តង់្របចំឆ
សំណុំឯកសចុះប�� ី រួមទំងសលកប័ព័ត៌ មាន វិ��បនប្រតចុះប� អករេលតៃម�បែន�ម
ែដលមានរយៈេពលផ�ល់េសវ (ៃថ�េធ�ករ)០៧ េទ១០ៃថ�”។
តកេធ�េតស�េល សំណុំឯកសេស�សុំចុះប�� ី ចំនួន១០៣សហ្រគាស រដ� បា
សេព ពន� អជា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃញថា អគ�នាយកដ�នពន�ដរបវិ�� បនប្រ
ចុះប�� ីអករេលតៃម�បែន�ែដលមានរយៈេពលផ�ល់េសវេលស១០ៃថ�

ដល់សហ្រគទំ

េនា។
អ�ស័យេហតុេន ្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុ គួ រែណនាំអគ�នាយកដ�នពនឲ្

ផ�ល់វិ��បនប្រតចុះប��ីអករេលតៃម�បែន�មដល់សហ្រគាសឲ្យបានទន

និង�សប

ត្របកសេល៩៧០ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ២៧ ែខធ�ូ ឆា�២០១២ ែដលមាជាធរម។

េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងេ ្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុបាប��ក់ថ កេចញ

វិ��បនប្រតចុះប��ីអករេលតៃម�បែន�មេលសពីរយៈេ១០ៃថ�

េដយសមូ លេហតុមួ យ

ចំនួនគឺ សហ្រគាសមិនបានបំេពញតខណ� និងផ�ល់ឯកស្រគប្រគា ព័ ត៌ មានរបស
សហ្រគ ដូចជអសយដ� និងេលខទូរស័ព�ទំនាក់ទំនមិនច្បោលស និងមិនអទក
ទង្រក�មហ៊ុន េដម្បីប��ក់ព័ត៌មានបែបាន េដ ម្បីបេង�្របសិទ�ភាពៃនករចុះប��ីពន
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និងករផ�ល់េសវជូនអ�កជាប់ពន�ឱ្ែតឆប់រហ័ស្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ��វត�ុបាេរៀបចំ

្របកថ�ី សីព
� ី ករចុះប��ីពន�ដរែ្របកេនះនឹងជួ យស្រម�ដល់អ�កជាប់ពន�េដកត
បន�យនីតិវិធី និងឯកសរត្រមែដលមិនចបាច់មួយចំនួនធំ

ែផ�កតករបំភ�ឺរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត អជា�សវនកម�ជាតនឹ ងរបវរគបគ�្

បន ររអភបនរ។

៣.១.២.ករកន់កប់កិច�ប��ិកគណេនយ្យរបស់អ�កជ
ច្បោប់ស�ី ពីសរេពពន�ែដល្របកសឲ្យេ្របេដយ្រពះរ/រកម/០២៩៧
/០៣ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខកុម�ៈ ឆា�១៩៩៧ ែផ�កទី៣ រដ�បាលសរេពពន� ្រតង់៩៨ បានែចងថ
“អ�កជាប់ន�្រត�វកន់កប់ កត់ និងែថរក្សោទុកប��ី លិខិតយុត�ិករ ឯកសហិរ��វត�ុ

េផ្សង ដូចែដលបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�ដរបានកំណ ...” និងមា្១១៦ ចំណុច៣ បានែចងថ
“ក�ុងករណីែដលអ�កជាប់ពន�មិនបានរក្សឲ្យបាន្រ្រត�វនូប�� ីគណេនយ្យ ឬមិនបផ�ល់

ព័ ត៌ មានចំបាច់ជូនរដ�បាលសរេពពន� េនាះអ�ក្រត�វរងនូវករកំណត់ពជាឯកេភាគ
ពី រដ�បាលសរេពព...” ។
តមកេា�សរបណមធេលសំណុំឯកស

ៃនករកំត់ពន�េឡងវិញរបស់នាយកដ�នស

កម�សហ្រគ េល្រ�មហ៊ុ
ក
-សហ្រគាសជាប់ពន�ចំ៤៩ ក�ុងក រិយបរិេច�២០១៣ អជា�

សវនកម�ជាតិសេង�តេឃញ មា្រក�មហ៊ុ-សហ្រគាសជាប់ពន�ចំ២៣ (្រក�មហ៊ុ-សហ្រគ
ចំនួន៦ ស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងអ�កជា

និងចំនួន១៧

ស�ិតេនេ្រកករ្រគ ប់្

អ�កជាប់ពន�មធ្យម) មិនបាន កន់កប់ កនិងែថរក្ទុកប�� ីគណេនយ្យ និលិខិតយុត�ិក
ឲ្បាន្រតឹម្រត�វតមករកំណត់របស់ច្បោប់ ែនាឲ្យរងន ូវករកំណត់ពន�េឡងវជ
ឯកេតភាគីពីរដ�បាលសេពព ករមិនបានកន់កប់ កត និងែថរក្ទុកប�� ីគណេនយ្យ
និងលិខិតយុត�ិកឲ្បាន្រតឹម្រ

អចនាំករកំណត់ពន�េឡងវិញរបស់រដ�បាលសរេព

ពុំទនសម�សបតមសកម�ភាពអជីវកម�ជាក់ែស�ង និងច្បោ
អ�ស័យេហតុេន ្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុគួរែណនាឲ្អគ�នាយកដ�នពដចត

វិធានករមងមា ៉ត់ចំេពអ�កជាប់ពន�ែដលមិនបានកន់ កត់្រតនិងែថរក្ទុកប�� ីគណេនយ្
និងលិខិតយុត�ិករឲ្ន្រតឹម្រត�វ�សបតមច្បោប់ស�ីពីសរេ
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងេ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�វបឯកភា និងចត
វិធានកមករកំណត់របស់ច្បោប់ឱ្យកន់ងមា ៉តែថមេទៀតចំេពះ្រក�មហនណែដលមិនបន
កន់ក កត់្រ និងែថរក្សោទុកប��ីគណេន និងលិខិតយុត�ិករឱ្បាន្រតឹម្រត ជាមួ
គា�េន ្រកសួងនឹងេធ�ករបណ�ុះបណា�លអប់រំសហ្តូចៗេនតមសខពន�ដរ-ខណ�
ឱ្បាន្រជ�ត្រជាែតទូលំទូលយអំពីកតព�កិច�កកបកិច�ប��ិកគណេនយ្
ែផ�កតមករប��ក់ខងេលរ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� អជធរសវនកម�ជាត នឹង
បន�ពិនិត្យន ូវវឌ្ឍន។
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៣.១.៣.វិធីស�ស�សវនកម
្របកសេល ១៦៥ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ០១ ែខមី នា ឆា២០១៣ សីព
� ី កែកស្រម�
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃននាយកដ�នសវនកម�សហ្រគាសៃនអគ�នា ្រតង
្របក១ ចំណុចជ បានែចងថ “នាយកដ នសវនកម�សហ្រគ មានភារកិកស...នីតិវិធី
សវនកម� េរៀបចំសរចរ និងែបបបទស�ី ពីសវនកម�េលអ�កជាប់ពន�”។
តមករេធ�សវនកម�េសំណុំឯកសរសវនកម�របស់នាយកដ�នសវនកម�សហ
េល្រក�មហ៊ុនចំនួ៣៩ (្រក�មហ៊ុនមានសកម�ភាពអជីវកម�អហ រ័ណនីេសវកមសណា គា
េភានី យដ�ន និងធនាគា រ) អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថាសវនកម�
សហ្រគពុំទន់បានេរៀបចំនីតិវិធីសវនកម� សរចរ និងែសីព
� ី សវនកមេ� លអកជាប់ពន�
�
េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងហនិភ័យ (វិធីស�ស�សវនកម�តម្របេភទពន� និងតមសកម
អជីវកម�របសអ�កជាប់ពន�ែដល្រត�វេធ�សវនកេនេទ្បយ
ករមិនបានកំណ និងេរៀបចំនីតិវិធីសវនកម� សរ និងែបបបទសវនកម� អនាឲ្
លទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�សហ្រេនមានក្រម
េហតុដូចេនះ

្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ��វត�ុគួរែណនាឲ្អគ�នាយកដពន�ដរេរៀចំ

នី តិវិធីសវនកម� សរចរ និងែបបបទស�ី ពីសវនកម�េលអ�កជាប់ឲ្យបានឆ និងទនេពលេវល។

េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខងេល ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�បានិងកំពុង
េរៀបចំសរចរែណនាំស�ីពីសវនកម�មួយចំ

េទបី ពុំទន់មានសែណនាសីព
� ីនីតិវិធី

សវនកម�សហ្រគជាផ�ូវករក ក៏្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�បាែណនាឱ្អគ� នាយកដ
ពន�ដរដក�សង់េគាលករណ៍រួមៃននីតិវិធីសវនមកអនុវត�ក�ុង កេធ� សវនកម�ជាបេណ�រ

េហយករេរៀចំសរចរែណនាំស�ីពីនីតិវិធីសវនកម�សហ

ក៏្រត�វបានដក់ប�េទក�ុ

យុទ�ស�សេកៀរគរចំណូលរយៈេពលមធ្យ និងក�ុងកម�វិធីកំ ែណទ្រមង់ហិរ��វត�ុសធាផង

ែដរ។

ែផ�កតករបំភ�របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� អជា�សវនកម�ជាតនឹ ្របវរគបគ�្
បន ររអភបនរ។
៣.១.៤.កររក្សោតួេលខសមតុល្យច ២
ុ ០១៣
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបេចញ្របកសស�ី ពីករបិទប��ីចំណូល ច និង
ករេធ�របាយក រណ៍បូកសអនុវត�ចំណូល ចំណាយថវិកថា�ក់ជាត២០១៣ េដយប
��ក់ថ
ចំណូលថវិកទំងអស់ េទបី សិតក
� ុង្
� របេភទចំណូលណាក៏េ

អណាប័កគា�នសិទ�

ចំណូលយកេទចំណាយ ឬមួយពន្យោរេពលបង់ចូលថវិកថា�ក់ជាតិ េដម្ប្របាជផល
្របេយាជន៍ណាមួយបានេ

ដូចេនះ្របាក់ចំណូលទំងអស់្រត�វែត្របមូលបង់ចូថា�ក

ជាតយា ៉ងយឺតបំផុត្រតឹមៃថ�៣១ ែខធ�ូ ឆា�២០១៣ ជាកំហិត។

ជាក់ែស� អជា�សវនកមជាត
�
ពិនិត្យេឃញថ អគ�នាកដ�នគ និងរដ�កកម�ុជ

េនពុំទនបាេធ�កេផ�រតួេលខចំណូលៃនគណនី េលខ៧០២៧
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(អករេលតៃម�បែន�មរបបន

ចូលទំ និ ញសមា�រកសិកម�) និងគណនីេលខ ៧១០៧ (ពន�នាំចូលទំនិញជាវត�ុធាតុេ ស្រមា
ផលិតឱសថ)

មានចំនួន ៤៤ ៤៦៧ លេរៀល ចូលថវិករដ�េនេទ្ប ករមិនបកត់្រ

តួ េលខចំណូលចូលថវិកឲ្យបាន្រគប់ចំនួនទន់េពលេវល

អចនឲ្ស�នភាពចំណ-

ចំណាយថវិកទូេទមិនឆ�ុះប�ពី សភាជាកែស�ង។ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� គួ រែណនា
ឱ្អគ�នាយកដ�ន និងរដ�ករកម�ុអនុវត�កកត់្រតចំណូលចូលថវិកឲ្យបាន្រតឹម្រ
ទន់េពលេវលតមឆា�ំថ
្រកសួងេសដ�កច�

និងហិរ��វត�ុបានបំភ�ឺ

ករពុំអចេផ�រតួេលខចំណូលៃនគណេលខ

៧០២៧ (VATសមា�រៈកសិកម) និងគណនីេលខ៧១០៧ (ពន�គយវត�ុធាតុេដមផលិឱសថ)
ទង�ស�ងទន់េពលេវលតមឆា�ំថវិ

ជារួមបណា�លមកពីករពុឥណទន្រគប់្រ

ស្រមាេធ�ករទូទត េដម្បីែកលម�ករណីេនះេពលអនាគ ត្រម�ឲ្មាករកំណតឥណទ
ថវិកឲ្បាន្រគ ប់្រគាន់ស្រមាប់ទូទត់តមសំក�ុងដំ េណរករកសច្បោសីព
� ី ហិរ��

វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រគង្រប ្រកសួងេសដ�កិច� និហិរ��វត�ុនឹងែណនាអង�ភាេ្រកឱវ

ឲ្ខិតខំបែន�មេទៀត ក�ុងករែកលម�តអនុសសនរបស់អជា�សវនកម�ជាតិ
ែផ�កតមករបំភ�ឺេនអជា�ធរសវនកម�ជ បឹ ្របវរគបគ�្បន ររអភបនរ។

៣.១.៥.ករកំណត់តៃម�គិតពន�េលទំនិញមួយចំនួ
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុែតងែតេចញ្របកសស�ីពីករែកស្រម�លតរងត
កស្រមាប់ជាមូលដចរណាេលទំនិញនាំចូលក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ែកស្រម�
ជាបេណា�ះអនូវតរងតៃម�ចម�ងករស្រមាប់ជាមូលដ េលរថយន�នាំចូល និ
ែកស្រម�លតរងតៃម�ចម�ងករស្រមាប់ជាមូលណាេលមុខទំនិញមួយចំនួន ែដចូល
មកបំេពញែបបបទគយនាំចូលចប់ពីៃថ�០១ ែខមករ ឆា២០១៣។ តមករពិនិត្យជាក់ែ
អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ករកំណត់តៃម�គិតពន�េលទំនិញស្ចូលមួ យ
ចំនួ ន្របចំឆ២០១៣ េនមានតៃម�ទបេនេ ដូចជ មាស នាទ្បិកៃដ ទូរស័ព�ៃដរថយន�
ជេដ ម។
ករកំណត់តៃម�ក�ុងចម�ងករែដលមានក្រម

ជាេតុនាំឱ្យករ្រចំណូលេន

មាក្រមិត និងនាំឲ្យបាត់បង់ចំណូលជាយថ ្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ គួ រែណនា
អគ�នាយកដ�ន និងរដ�ករកម�ុជាឲ្យពិនិត្យេទ្បងវកកំណត់តៃម�គិតពន�គយស្រមា

ទំនិញនាំចូលក�ុង្រពះរជាណាច្រក
្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ��វត�ុបានឯកភាពតមអនុសសន៍របស់អជា�ធរសវនក

ទន�ឹមេនះ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�សូមេធ�ករកត់សមា�ល់មួយចំនួនដូចខងេ្

- ពុំមាករកំណត់តៃម�ម១៥ដុ ល�អេមរិក�ុង១គី ឡូ្រកមេនាះេទ គឺមានអនុវត�

តមបទប្ប��ត�ធរមាក�ុង ករ្របលកៃ្រមគយ ១៥ដុ ល�រអេមរិកក�ុងកចូលមា១
គី ឡូ្រកម េអគ�នាយកដ�ន និងរដ�ករកម�ុជ

9

- ចំេពះតៃម�នយន�មា ៉ក្រប តមួ យចំនួនែដលបានេលកេឡ ភាគេ្រចនេលរថយ
ែដលកំពុងផ្សពផ្សពណិជ�កម

និងរកទីផ្សោរតមរយៈករចប់ៃដគូក�ុ

និងករបេង�

បន�ប់តងបង�ញពុ ំទន់លក�ណៈពណិជ�កម�េពញេលញេនេឡេទ។
- មុ ខទំនិញរថយន�ែដលមានមា៉ក្រ តេនះ ធា�ប់ជាកម�វត�ុៃនករកំណត់តៃម�ចក
ស្រមាប់ពិចរណាេដយបូកបែន�មយ២០% េល ទិន�ន័យតៃម�រថយន�្របេភេទសចរណ៍
មា ៉មិនសូវ្របណ តេផ្សេទៀត។

គំនិតេផម
� េនះ្រត�វបាននូវករតវ៉យរ ំៃរ
ុ ពីសមាគន៍អ� ក

នា ចូ លរថយន�កម�ុជា ែដលត្រម�វមានភទន់ភ�ន់ មួ យចំនួ នបែន� មេទៀតផងែដរ េជៀសវ

កវយតៃម�អវិជ�មានពក់ព័ន�នឹងករេរសេអង
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�

នឹ ងព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរេនះបែន�មេ

អនុសសនរបសគអជា�ធរសវនករ�គ និងតមបទប្ប��តជាធរម តមរយៈ (១) ករកស
្របព័នទិន�ន័យតៃម�ចម�ងករលម�ិតេលមុខទំនិញយានយ និងមុ ខទំនិញរេសបេផ្សងេទៀត
ែផនកសកម�ភាជាធរម េដម្បីជាមូលដ�នក�ុងករពិចរណាេផ��ងផា�ត់អ (២)

កបន�ផ្សពផ្សឱ្បានសុីជេ្រមដល់បុគ�លពក់កតព�កិច និងករទទួលខុ្រត�របស់ខួន
�

ក�ុងក្របកតៃម�ទំនិញឱ្យបាន្រតឹម្តមបទប្ប��ត�ិជាធរ
៣.១.៦.ករ្រគប់្រគងអជីវកម �េឆា�ត និងែ ល្

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានេចញ្រស�ីពីករែកស្រលករេរៀបចំ និងក
្រប្រពឹេទៃននាយកដ�នឧស្សោហកម�ហិរ��វត�ុ េដយប��ក់ពីតួនាទី និងភារកិច�
ល័យ្រគប់្រគងែល្បងភ ្រត�វចុះ្រត�តពិនិត្យេដយផា�ល់អំពីសភាពករណ៍អជីស�
ភាហិរ��វត�ុ និងេនតមបណា�្រក�មហ៊ុនេឆា�តទ្បូតូ ករកី ទ្បោ ែល្បងភ្រគប្របេភ

និងេសវកម�ហិរ��វត�ុនីមួយៗ េដម្បីេធ�េសចក�ីរយករណ៍្រ ជូនថា�ក់ដឹកនាំ្រកស ក

អនុវត�អជា�ណ� េឆា �ត ែចងថ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ និងអ�កទទួលអជាណ� ្រត�េធ�ក
្រតតពិនិត្យរួមគា�នូវចំនួន�ឹក េឆា �តែដលបានលក់លិខិតគតិយុត�ៃនករេធ�អជីវកម�េឆ
េដេផ��ងផា�ត់ជាមួយរបាយករណ៍អជីវកម�្របចំែខរបស់្

ែដលបានេផ�ម្រកសួ

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុេដម្បីប
��ក់ថាករបង់ចំណូល មានភាព្រតឹម្រត

ជាក់ែស� អជធរសវនកម�ជាតពិនិត្យេឃញ ក�ុងឆា�២០១៣ នាយកដ្រគប្រគ

អជីកម�ភា�ល់ និង្របឆកសមាត្របាក់ និងហិរ��ប្បទរវកមម
� ិន បានចុះ្រត�តពិនិេល

្រក�មហ៊ុនមានអជ ណ� ដូចមាែចងក�ុងេសចក�ី ែណនាំេនាះេ ម្យោ៉ងេទ ករេធ�អជីវក

ែល្បភា�ល់មករផ្សំណាតម្របព័ទូរស័ព� ែល្បងកន�ុយេលខ ែល្បងភាតអុី នធឺ
ែណត (Internet) ជាេដ មិន្រត�វបានប�ង�ប ឬមានវិធានករសម�សបណាមួយេ

ករមិនបានេធ�ករចុះ្រត�តពិនិត្យ និងប�ង�បករេធ�អជីវកម�ែល្បងភាឲ្ក
្រគប្រគងអជីវកម�េឆា�ត និងែល្បងភា�ល្របេភទមិនបានេពញេ និងអចនឲ្បាតបង់
ចំណូលេផ្សងៗ។ ្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ គួ រជំរុញអគ�នាយកដ ឧស្សោហកម�ហិរវត�ុ

ឲ្្រគប់្រអជីវកម�េឆា�ត និងែល្បងភឲ្យបានសម�។
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្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានេឆ�យបំភ� ករេលកេឡងរបស់អ ធរសវនកម�ជាត
ថ ក�ុងឆា�២០១៣ នាយកដ�ន្រគប់្រគងអជីវកម�ភា�ល់ និករសមា�ត្រ និងហិរ��ប្

ទនេភរវកម�

មិនបានចុះ្រត�តពិនិត្យេល្រក�មហ៊ុនេឆា�តែដល ប័ ណ�េទ។

ជាក់ែស�

នាយកដ ន បានចុះ្រត�តពិនិរបាយករ ហិរ��វត�ុរប ស់្រកម ហ៊ុន េឆា �តទំងេតមរយ
លិខិតប�� េបសកកម�េលខ៦៥៣ សហវ.អឧហចុះៃថ�ទី ១១ ែខេមស ឆា�២០១៤ េដមា

ទំកំណត់េហតុចុះ្រត�តពិនិត្យេទៀតផ
រ ីឯករប�ង�បករេធ�អជីវកម�ែល្បងកន� ែល្បងភា�ល់អុីនធឺែណត (Internet) ែល្ប
ផ្សងសំណាងតមទូរស គឺ ជាសមត�កិចរបស់្រកសួងមហៃ គណៈកម�ករច្រម និងអជា�
ែដនដី�សបតមច្បោប់ស�ីពីករប�ង�បែល្បងសុីសង។ ម៉ ្របេភទែល្បងខងេនះ ពុំ
ែមនជាេគាលេដ្របមូលចំណូលរបស់្រកសួងស្រ២០១៣ និងឆា�២០១៤ េឡយ។ េដ
ែឡក ចំេពះែល្បងអុីនធឺែណត (Internet) ជា្របេភទែងថ�ី េនតមកសុ
បាករអនុ� �តពីរជរដ�ភិបាលរួច

និងទទួ ល

េហ យ្រកសួងេ្រគាងនឹងពិចរណាយកឆា�

២០១៥ ខងមុខេនះ
ែផ�កតមករបំភ�ឺេន អជា�ធរសវនកម�ជ ស្្ឹម ស�រ័ បមបសម��ណគជប
� ឹ ្កកួល
ខវ សរ�តររ្រគរ្្ែល្្ន�លគរ្រគររេភក េដម្ីរេ្�បជុ ណនលដលគយរ គករ�គ។
៣.១.៧.ករ្របមូលចំណូលពីដីសម្បទនេសដ�
ករកំត់ៃថ�សម្បទនដី និងបង់្របាកចំេពះសម្បទនដីេសដ�កិច�ទំ

(ទំ

ចសនិងទំងថ�ី) បានប ក់ថា ្រក�មហ៊ុនសម្បទនដីេសដ�កិច� ្រត�វបង់ៃថ�ឈ�ួលសម
្របចឆា�ំគ ិតចប់ពីឆទី ៦េទតៃម�ចំនួ៥ដុ ល�រអេមរក�ុងមួ យហិកត និងែកស្រម�លតំេទ្បង

ៃថ�ឈួលសម្បទនដីេសដ�កិច�៥%ក�
�
ុងមួ យឆា� មកេន្រត១%ក�ុងមួយឆា�ំវិញ គិចបពីឆា�ំទ ៧

តេទ េដយមិនេធ�ករែបងែចកេទតម្របេភទដំណាំេនសំេដដល់សម្បទនដីេសដ�កិច
ែដលេធ�អជីវកម�ដំដុះដំ ណាំកសិកម�្រគប់្រប

កអនុវត�ច្បោប់ស�ី ពីហិរ��វត�ុស្រក

្រគប្រគងឆា២០១៣ ប��ក់ថា ករព្រងឹងករ្រគ និងករេកៀរគរចំណូលមិនែមនសរេពពន
េដបន�ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីស

និងព្រងឹងកិច�ដំេណរករផ�

និង្រគប់្រ

កិច�សន្សម្បទន្រគប់្រទំងអស ក�ុងេគាលេដព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនកចំណូល
ពីកិច�សន្យោសម្បទន្រគប់បង់ចូលថវិកជាតិ

នាករិយបរិេចឆា�២០១៣ អជា�ធរសកមជាត
�
ពិនិត្យេឃញថា ករ្រចំណូលពី ដី
សម្បទេសដ�កិចែ� ដលហួសរយៈេពលេលកែលងចំនួន៦ឆា�

េនមានករយឺតយា៉វេន

ែដលក�ុងេនាមាន្រក�មហ៊ុនសរុបចំន៤៣ េសន
� ឹ ងៃផ�ដីអជីវកម�ចំនួ២៩៤ ៤៥១ ហិតត ៃនៃផ�
ដីែដលបានចុះកិច�សន្យោចំ ៧៨៩ ៧៧៥ ហិតត (តួ េលខេនះ មិនរបប�ូ� ល្រក�មហ៊ុែដល

គា�ែផនករេមេទ។

ករយឺតយា៉វក�ុងករ្របមូលចំណូលពីដីសម្បទនេស

នាឲ្ករ្រគប់្រគងដីសម

មិនមាន្របសិទ�ភាព និងបាត់ចំណូលចូលថវិក រដ�។ ្រកសួងេសដ និងហិរ��វត�ុ និង្រកសួ
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ស�ប័នពក់ព័ គួ រជំរុញ និងព្រងឹងយនករៃនករ្របមូលចំណូល េដឲ្យ�បតមស�ន
េសដ�កិច�កុង្
� របេទសកម�ុ។

្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុបានបំភ�ឺ ករ្របមូលចំណូលពីសម្បទេសដ�កិច� ្រត�

បាកំណត់េដយេសចក�ីជូនដំណឹងរបស់រជរដ�ភ េលខ៨០៣ សជណ ចុះៃថ�ទី៣១ ែខ

ឧសភ ឆា�២០០០ ែដលតមស�រតីៃនលិខតេនះម�ន�ី ជំ នាញរបស្រកសួកសិកម� រុក�្របមា
និងេនស និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�បាចុះេទេធ�ករតៃម� និងកំណត់ៃថ�ឈួលដី
�

សម្បទ េដយ្រត�វកំណពី ០ េទ១០ដុ ល�អេមរិក�ុងមួ យហិកតក�ុងមួ យឆា�ំតម្របេភ

តំបន់ និងភូមិស�ស និងករកំណត់េពលេវែដល្រត�ចប់េផ�យកៃថ�ឈួលពី
�
២េទ៤ឆា� ែផ�ក

េល្របេភទដំណាំ ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនសទ និ្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុ

បានបេង�តណៈកម�ករអន�រ្រកស េដម្បអនុវត�ប៉ុែន�កិច�ករេនះ្រត�វអូសបនា�យមាក
លំបក

និងភាពស�ុ្រគស�ញេល បេច�កេទសក�ុងករ វិភាគកំណត់យថា្របេ

ែដលជ

សមត�កិចរប
� ស់្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនសទ្រត�វសិក្សោេរ និងករមិនមានសម
និងមេធ្យោបាយក�ុងកអនុវត�។ េដយពិនិត្យេឃញនូវករលំបាកេនះ រជរដបា
េចញនូវេសចក�ី ជូន ដំ ណឹងេលខ៦៦០សជណ ចុះៃថ�ទី២២ ែខសីហ ឆា�២០១៤ េលខ១១៣០
សជណ ចុះៃថ�ទី ០១ ែខតុល ឆា�២០១២ និងេលខ១១៨៥ សជណ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខសីហ ឆា�
២០១៤ េដ ម្ស
ប ្រម�លកិច�ករ្របមូលចំណូលក�ុងែផ�ក េដយកំណត់ឱ្យ្របាក់១០ដុ ល�
អេមរិក�ុងមួ យហិកត បង់ៃថ� ឈួ�លដី សម្បទ គិតចប់ពីឆា�ំ០៦េ្រកយចុះកិច�សក�ុង

តៃម�៥ដុល�អេមរិក�ុងមួយហិកត ក�ុងមួយឆា�ំៃផ�ដីែដលបានអនុ� �តឱឈូសឆា និង

េក នេឡ ង១ភាគរយេរៀងរល់ឆា�ំចប់ពីឆ៦តេទ

េដយមិនេធ�ករែបងែេទត្របេភ

ដំណាេនាះេទ
អនុវត�េគាលកណ៍ថ�ី នាចុងឆា២០១២េនះ ្រកសួងកសិកម រុក�្របមាញ់ និងេ និង
្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុបានែកស្រម�លគកម�ករអន�រ្រកសេដយជំហនដំបបា
េធ�ករេរៀបចំនីតិវិធ និងបានចុះកំណត់ៃថ�ឈ�ួលជាបន�បនា�

ែផ�កតមករបំភ�ឺេន អជា�ធរសវនកម�ជ បឹ្របវរគបគ�្បនររអភបនរ - បឹ ្ស្្ឹម
សម្កបដី េសដ�ណគជ� បឹ ្នុមណបន រររសគកឥនរេសដ�ណគជ�ស្�មរនបរ�គ ។
៣.១.៨.ករ្របមូលចំណូលពីករអនុ��តផ្សព�ផ្សោយព
្របកសរួមេ១០០៣ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ២៨ ែខធ�ូ ឆា�២០១២ របស់្រកសួងេសដ�កិច និង

ហិរ��វត�ុស�ីពីករផ�ល់េសសធណៈរបស់្រកសួងព័ត៌មាន ្រតង់្១ បានែចងថ”អនុ�� ត

ឲ្្រកសួងព័ត៌មានអនុវ្របមូចំណូលពី កៃ្រមេសវសធា េដម្បីជាគុណ្របេយថវិក
ជតិ។ តមតរងឧបសម�័ន�ភៃន្របកសរួមខងេលេនះបានតឲ្្រកសួងព័តមា្របមូ
ចំណូលពី ករអនុ��តឲ្ផ្ព� ផ្សពណិជ�កម�តមមេធបាេផ្សង ដូចជា ” តមបា៉ណ
តមមេធ្យដឹ កជ��ូន តមអហ�ីស ភា�កងផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម” ។
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តមកេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍បូកសរុបសកម�ភាពកឆា�២០១៣

និងទិសេដឆា

២០១៤របស់អគ�នាយកដព័ ត៌ មាន នងេសតទស្សន៍ និងរបាយក ចំណូលែដល្របមូបា
ពីកៃ្រមេសវសធ្របចឆា�២០១៣ អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ្ព័ ត៌មា
មិនទន់បាន្របចំណូលពី ករអនុ� �តករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�តមបា៉កម�
តមេធ្បយដឹ កជ��ូនេផ្សង តមអហ�ីស នតភា�កងផ្សោយពណិជ� ឱ្យបានស
�សបេនេទ្បយ
េដយេហតុេនះ ្រកសួងព័ត៌ គួ រអនុវត�តមខ�ឹមសៃន្របកសខងេលឲ្កនែត
មា្របសិទភាពខ�ស់
េឆ�យតបនឹងចំណុចខងេល ្រកសួងព័ត៌មសូមេធ�ករប
� ក់ និងទទួ លស�ល់ថា ពជ
មិនទន់្មូ លចំណូលពីករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�ចូលថវិករដ�ពិត្របាកដែ
ច្បោេនះេទបែតេចញឲ្អនុវត�

េហយ្រកសួងពុំទន់បានេរៀបចំនីតិវិធីក�ុងកប់្រគ្របមូ

ចំណូលពី កផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�  និងចំណូលេនះ កន�ងមកមានករ្របមូលេផ្សង
ផង ដូចជាស្រក� ែផ�កពន�ដរជាេដែដលជាេហតុេធ�ឱអតិថិជនមានករបង់ចំណូលេ
េ្រចនែផ�ក និងេធ�ឲ្្រកសួងមានករពិបាកក�ុងករបង�ំឱ្យអតិថិជនមកេធ�ក រសុំអជាបង់
ចំណូល។
ែផ�កេលករបំភ�ឺេនះ អជា�ធរសវនកម� នឹងបន�ពិនិត្យន ូវវឌ្ឍនភ។
៣.១.៩.ករអនុវត�ចំណាយចរស្រមាប់គេ្រ មាងវិន
អនុ្រកឹត្យេ២៧៦ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទ៣១ ែខធ�ូ ឆា�២០១២ របស់រជរដ�ភិ សីព
� ី

ករែបងែចកឥណទនចំណាយថវិកថា�ក់ជាតិតមជំពូក ៃនច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត្រគប

្រគងឆា២០១៣ ្រតង់មា១ ែចងថា ឥណទនចំណាយថវិកថា�ក់ជាតិ ែដលមក�ុង

ច្បោស�ីពីហិរ��វតុស្រមាប់ករ្
�
រគប់្រ២០១៣ ្រត�វែបងែចតម្រកសួងនីមួយៗ ស�ប័

្របហក់្របែហលនីមួយៗ និងតមជំពូកៃនចំណាត េសដ�កិច�ៃនមាតិកថវិក ែដលក�ុង

្រត�វបានែបងែចកទ្របាក់ចំណាយមិនទន់ែបចំនួន ៥ ៦២៨ ៩២៦លនេរៀ េដ
រួមមាជំពូក៦៥ ចំណាយចរន�ក�ុងករអវត�គេ្រមាងមានទឹក្របាក់ច១៣០ ០០០លេរៀល។
តមកេា�សរបណមធេនា្�នាណ៏�បយរ គក (នាណ៏�បសរររ�គ រ�វគក បគ្រ្រគរ្្
រុ ណវល) អជា�ធរសវនកម�ជាតិពិនិត្យេ ករចំណាយចរន�ក�ករអនុវត�គេ្រស្រមា

ក រិយបរិេចទ២០១៣ របស់នាយកដ�នសហ្របត�ិបត�ិករ និង្រគប់្រគៃន្រកសួេសដ�កិច�
និងហិរ��វត�ុ បាអនុវត�េលសពី ឥណទនចំណាយែដលបានកំ នាំឲ្យអនុវត�ចំណា

្របចំឆា�ំមិនបាន្រត�សម�សបតមច្បោប់។ ្រកសួងេសដ� និងហិរ��វត�ុ គួ រែណនាអគ�
នាយដ�ថវិកឲ្យអនុវត�ថវឲ្បា្រតឹម្រត�វតមច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុ្រប
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានបំភ�

ចំណាយចរន�ស្រមាប់គេ្រមាងវិក�ុង

ក រិយបរិេច�ទឆា២០១៣ បានអនុវត�េលសច្បោប់ហិ រ��វត�ុចំ ៨៧ ៧២៩ ១៣១ េរៀល គឺបណា ល

មកពី ករេរៀបចំេ្រគាងថវិកមិនទន់េឆ�យតបទំង�ស�ងស�នភាពករអនុវត�ជាក់ែស�
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របស់គេ្រមាងហិរ��ប្បទនសហ្របតិបត

េដយេពលខ�ះចំណាយ្របេភទេនះមច

បាចបនា�ន និងមិនអដឹ ងមុន េហយ្របសិនេបមិនេធ�កទូទត់េទ គឺអចេធឲ្រំងស�ះដលក
អនុវត�គេ្រមាងងេនា។
៣.១.១០.ករអនុវតកិច�លទ�កមស
� ធារណៈមិន�សបតមែផ
អនុ្រកឹត្យេ១០៥

អន្រក.បក ចុះៃថ�ទ១៨

ែខតុល ឆា២០០៦

ស�ីពីលទ�កម�

សធារ ្រតង់មា៧ បានែចងថ “រល់កិច�លទ�កម�្រត�វអនុវត�ឱ្យបាន្រឹត តមនីតិវិធី
េដម្បីធានាឱ្យលទ�កមស
� ធារ្រប្រពឹត�េទ្របកបេដយតមា�ភាព ធម៌

សមធម៌

និងករ្របកួត្របេពញេលញ”។ សរចរែណនាំ០០៦ សហវ ចុះៃថ�ទី ២២ ែខវិច�ិក
ឆា�២០០៧ សីព
� ី ករេរៀបចំែនករលទ�កម�ឆា២០០៨ និងឆា�បន�បនា�ប់របស់្រកសួងេសដ�កិច� ន
ហិរ��វត�ុ ្រតង់ចំណុច II បាប��ក់ថា “រលគេ្រមាងចំណាយែដល្រត�វអនុវត�តមវិធី

នី តិវិធី លទ�កម�

្រត�វកត់្រតទំតមលំដលំេដយប�ូលក�ុងែផនករលទ�កម�
�
ករណី

មិនមានកត់្រតក�ុងែផនករលទ មិន្រត�បានអនុ� �ឲ្េធ�កិច�លទ�កម�េឡយ េហយសម

ស�ប័នអនុវត�កិច�លទ�កម ្រត�វទទួលខុស្រត�វេរល់តុភាពអសកម� ែដលនឹងេកតេឡេដ
យថាេហត”។
តមកេា� សរបណមធ េ ល តរងែផនករលទ�

និងរបាយករ ណ៍ស�ី ពីករអនុ

លទ�កម�សធារ្របចំឆ២០១៣របស់្រកសួងែផនករ អជា�ធរម�ជាតិសេង�េឃញថ
្រកសួែផនកេធ�ករអនុវត�កិច�លទ�កម�េលករទិញកុំព្យូ (Desktop) កុំព្យូទ័ (Laptop) ្រពីនធ័រ

ហ�ូតូកូពី

តុក រិល័ យ

េកអីករិយាល័យ និងទូរឯ

មានទឹក្របាក់សរុ បចំ

៦.៤៧០.៥៥០.០០០េរៀល មិន�សបតមែផនករលទ�កម�្របចំឆា�ំេនេឡយ េដយបែ
េដញៃថ�ជាលក�ណៈអន�រជាតិមកេធ�ករេដញៃថ�ក�ុង�ស
អ�ស័យេហតុេន ្រកសងែផនក គួ រអនុវត�ឱ្យ្រតឹម្រត�ខ�ឹមសរៃនអនុ្រកឹត្េល
េនះ។
េឆ�យតបចំេពះករេលកេឡងខង

្រកសួងែផនកបានប
��ក់ថានេលកទិ សេដ

អនុវត�េនឆា�ំបនា�។
ែផ�កេលករបំភ�ឺេន អជា�ធរសវនកម�ជាតិពិនិត្យន ូវវឌ្ឍនភាពជាបន�េ
៣.១.១១.ករអនុវតកិច�លទ�កមស
� ធណៈ
េដម្បីព្រងឹងកិច�លទ�កម�សធ្រប្រពឹត�េទកបេដយតមា�ភាព សម ក
្របកួ្របែជង ភាពែតមួយៃននីតិវិធីលទ�កម� ករធានាឲ្យសេ្រមចសន្សំសំៃច
គណេនយ្ភាព និង្របសិទ�ភាពក�ុ ងដំេណរករលទ�កម�ទក់ទងនឹងទំនិញ សំណង់ េស
និងេសវទី្របឹ។

េដ ម្បីអនុវត�កិច�ករទំងេនះ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបាន េ

អនុ្រកឹត េលខ១០៥អន្រ.បក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខតុល ឆា�២០០៦របស់រជរដ�ភិបាលកម សីព
� ី

លទ�កម�សធាណៈ និងសរចរែណនាេលខ០០៦សហវ ចុះៃថ�ទី ២២ ែខវិច�ិក ឆា�២០០៧ របស់
្រកសួងេសដ�កច�

និងហិរ��វត�ុ

ស�ីពីករេរៀបចំែផកលទ�កម�ឆា�២០០៨
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និងឆា�ំបន�បនា�ប់

្របកេនះប��ក់ថា

រល់កិច�លទកម�្រត�វអនុវតឲ្បាន្រត្រត�តនី តិវិធី េដម្បីធឲ្កិច�

លទ�កម�សរណៈ្រប្រពឹត�េទ្របកបេដយ ភាយុត�ិធម៌ សមធម៌ និង្របកួ្របែជ
េពញេលញ”

និងមិនអនុ��តឲ្មាជដចខចំេពះករបំែបងគេ្រមាគេ្រមាងតូ

េដម្ប
ប េ���សកេដញៃថ�ជាសធារណៈ ឬត្តសិទ�ិសេ្រមចរស់ខួន”
�
និង្រតងចំណុចទី

III េ្រតទ៤ បានែចង “្រត�វ្រប លផ�ុំត្រម�វករែដលស�ិតក�ុង្របេភទដូ េហយមានលក�ណ
បេច�កេទសដូចគា

ឬ�សេដៀងគា

ចំបាច់្រប�ូ� លក�ុង្រ�មែតមួយែដល
ក
េហថាឡូតិ៍ម�

េដម្េប ធ�កិច�លទ�កម�ែតមួយេលក និងឡូតិ៍លទ�កម�មួយចំនួនែដលមានភាព្របហក់ ឬ
�សេដៀងគា�្រត�វប��ូលគា�ជា្រក�ម

េហ

ក��ប់លទ�កម�ស្រមាប់េធ�កិច�លកម�ែតមួ យ

េលក“។
តមករេធ�សវនកម�េែផនករលទ�កម� និងរបាយករណ៍អនុវត�លទ�កឆា�២០១៣ របស់
្រកសួព័ ត៌ មានអជធរសវនកម�ជាតិសេង�េឃញថ ក�ុងែផនករលទកម�មាចំនួ ន១៨គេ្រម
ែដលមានទឹក្របសរុបចំនួន៤១ ២៦១ពន់លនេរៀល ក�ុងេនា០៥គេ្រម្រត�អនុវត�វិធី

ស�សេដញៃថ�អន�រជាត និង១៣គេ្រម្រត�អនុវត�វិធី ស�សេដញៃថ�កុង�
� ស�ក។ ប៉ុែន�េនក�ុ

របាកណ៍អនុវត�កិច�លទ�កម� ្រកសួបានអនុវត�កិច�លទ�កមចំនួ ន១៦០គេ្រម ែដលមាទឹក
្របាសរុបចំនួន៤០ ៧០៧ពនលេរៀល េទតវិធី ស�ស�ដូខងេ្រ៖
- េដញៃថ�កុង�
� ស�ក ១៨គេ្រមាងមានទឹក្................ ២៧ ២៨២ ៧០០ ០០០េរៀល

- ពិេ្រគាះៃ១៤១គេ្រមាងមានទឹក្...........................១៣ ៤១៥ ០០០ ០០០េរៀល
- ស�ង់តៃម�០១គេ្រមាងមានទឹក្របាក់.....................................៩ ៤០០ ០០០េរៀល
្របកែដល្រកសួព័ត៌ មានេធ�កបំែបកគេ្រមលទ�កម�

េដម្េប គចេចញពី ករេដៃថ�

សធារណៈេ េដយសរែត្រកសួងមខ�ះខតនូវសមាេ្រប្របាស់ចំនួន ្របសនេប
រងចំករអនុវត�ករេដញៃថ�ជាធារ

េធ�ឲ្មានករខ�ះសមា�ស្រប់ដំ េណរកក

ងរបស់្រកសួ។
េនក�ុរបាយករអនុវត�លទ�កម� និងសំណុំឯកសរទូទត់ ចំណាយេបាះពុក�ុងឆា�

២០១៣ របស់្រកសួងែផនក អជា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃញថ ្រកសួងពុ បា្របមូលផ�ុ

កិច�លទ�កម�ចំនួន៧ អណត�ិ មានទឹក្របាក់ចំ ៥៧៩ ១៤០ ០០០ េរៀល ែដលស�ិតេនក�ុ
្របេភដូចគា ឬ�សេដៀងគា េដម្បីេធ�លទ�កម�ែតមួយេល។
ករអនុវត�ែបបេនះ អចនាំឲ្យករអនុវត�កិច�លទ�កម�ពុំទន់បានល� ដូ េច�ះ
្រកសួ្រត�វអនុវត�តមខ�ឹមសអនុ្រកឹត្យ និងសខងេល ឲ្មា្របសិទ�ភាព
េឆ�យតបេទនឹងចំណុចខងេលេ៖
- ្រកសួព័ ត៌ មាបានប
��ក និងទទួ លស�ល់ថ ពិតជាមកអនុវត�កិច�លទ�កម�មា
កពិេ្រគៃថ�េ្រចន េដយសែតសមា�រមួយចំនួនធំ្រកសួង្រត�វករជាចំបាច់ នពុំអ
រងចកេដញៃថ�្របកួ្របែជងជាសធារណៈបាន េ្រពះក្របែជជសធារេ្រប
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រយៈេពលយូរ។ េទះជា យា្រកសួបានិងកំពុងខិតខំអនុវត�េទតវិធី ស�ស�លទ�កមឲ្
បា្រតឹម្រត្របេសរេឡង។

្រកសួព័ត៌ មាទទួលយកអនុសសនរបស់អជា�ធរសកម�ជាត

និងខិតខំអនុវត�តមខ�ឹមសៈបអនុ្រកឹតេលខ១០៥អន្រ.បក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខតុល ឆា�២០០៦
និងសរចរែណនាំេល០០៦សហវ ចុះៃថ�ទី ២២ ែខវិច�ិក ឆា�២០០៧ ។
- ្រកសួងែផនកបានបំភ�ថា ករងរេគាលនេយាបនាយកដ�ននីមួេន
អគ�នាយកដ�នែផនករ និងវិទ្ជាតិស�ិតិ មានេគាលនេយាបាយខុសៗគា� រីឯេ
ែដលផ្សព�ផ្សោយអនុវត�ក៏ខុសគា�ែដរ េទបនាយដ�នផ�ត់ផ�ង់ និ វតុ� (គ.ប.វ.ប) ៃន្រកសួ

ែផនកមិនអចអនុវត�កិច�លទ�កម�ជាឡូតិ៍លទ�កម�បានេឡយ។ ចំេពះករកិច�លទ�កម�េន
ឆា�២០១៣ ្រកសួងែផនក

ក៏បានអនុវត�តមករសេ្រមចក�ុងែផនករលទ�កម�្រ២០១៣

ផងែដរ (ទិដ�ករឯកភាពេ ១៤៦/សហវ.លស ចុះៃថ�ទ២៨ ែខធ�ូ ឆា�២០១២ របស់្រកសួ

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ)។

ែផ�កេលករបភឺ � អជា�ធរសវនកម�ជនឹងពិនិត្យន ូវវឌ្ឍនករងរេជាបន�

៣.២.ករ្រគប់្រគងថរដ�បាលថា�ក់េ្រក
៣.២.១.ករចំណាយមិនសម�សបតមចំណាត់ថា�ក់េសដ�កិច�ៃនមាត
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��ត�ុ

បាេចញ្របកសីព
� ី កដក់ឱអនុវត�ចំណាតថា�ក

េសដ�កិចៃន
� មាតិថវិករជធាន េខត� និង្រក�ង �ស�ក ្រតង់ឧបសម�័ន២ ជំពូក២១ គណនី ២១៣
បាអនុ��តឲ្េខត� ក៏ដូចជាបណា�មន�ីរជុំវិញ អនុវមាតិកចំណាយថវិករបស់ឲ្បាសម
�សបតមករកំណត់រប្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុ ក�ុងេនា ៖ អនុគណនី ២១៣១ សីព
� ី

សំណង់អគារ អនគណនី២១៣២ ស�ីពីករេរៀបចែកលម�អគារ នងអនុគណនី ២១៣៨ សីព
� ី
សំណង់េផ្សៗេទៀត។ រ ីឯ ជំពូក៦១ កត់្រ (៦១៥២)ករចំណាយេល ែថទំ ជួជុលអគារ
និង្របាស
តមករេធ�េតេលសំណុំឯកសរលទ�កមេនេខត�ចំនួ០៤

គឺ េខត�កំពង់ចម កំពង់ធំ

្រកេចះ និងេខតកណា� អជា�ធរសវនកម�ជសេ្��េឃញថា អណាបក្ស្សិទ� និង
អភិបាហិរ��វត�ុេខត�បាអនុ��តឲ្សលេខត� នមន�ីរជុំវិញេខត�មួ យចំនួ នយកថវិកជំពូក

៦១ គណនី ៦១៥ អនុគណនី ៦១៥២ មកចំណាយេលករងសងសង់អគារ របង ស�ន ផ
េទវិញ

េដយសរករចំណាយមិនសម�សបតមចំ ណាត់ថា�ក់េសដ�កិច�ៃនមាតិេធ�ឲ្
ប៉ះពល់ដលេគាលនេយាបាយហិ រ��វត�ុ តួ េលខៃនគណនីចំណាយក�ុងរបករណ ហិរ��

វត�ុឆ�ុះប�
� ំងមិនពិត្របាក

អ�ស័យេតុេនះ សលេខ មន�ី រេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ និងអង�ភាពែដលអនុវត

គេ្រមចំណាយគួរអនុវត�តម្រសី �ពី កដកឲ្អនុវត�ចំណាតថា�កេសដ�កិច�ៃនមាតិ
ថវិកខងេល។
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េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេនះ សលេខបានឯកភ និងបាឲ្មន�ី រេសដ�កិច� និង
ហិរ��វត�ុ្របជុ ំពិភាក្សោជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ េដម្បីែណនាំអនុវត�្រត�
តមចណាតថា�ក់េសដ�កិចៃនមាតិថវិក។

ែផ�កតមករបំភ�ឺេនអជា�ធរសវនកម�ជ នឹងបន�ពិនិត្យពីវឌ្ឍន ។
៣.២.២.ករមិនបានចត់តំងអ�ក្រគប់្រគងគេម្បីតមដនករងរ
្របកសេល ៣៨១ ្រប/សហវ.២០១០ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខមិថុនា ឆា២០១០ របស់្រកសួ
េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុស�ីពីករដឲ្េ្រប េសៀវេភលទ�កម�ស�ីពីករអនុវវិធាន និងបទប្ប��ត

ស�ីពីលទ�កម�សធារណៈ ្រតង់ជំពូក២ ចំណុច៣.១៤.៨ បានប
��កថ៖ ជាទូេទ្រត�
ពិនិត្កិច�សន្សំណង់មានកស�ុគស�ញ េដយសរ កត�ទែដលមិនអចដឹបា
មុនេពលចបេផ�មករង ដូ េច�ះ ត្រម�ឲ្មានករចតំងអ�ក្រគ ប់្រគងគេ្រមាងេដម្បី
្រគប្រគទី តំងគេ្រ និង្រតតពិនិត្សកម�ភា្របចៃថ�របស់ “អ�កទទួលក”។ អ�ក្រគប់្រ
គេ្រមអចបុគ�លេនក�ុងអង�ភពលទ�កម� ឬជាទី្របឹជំនា ឬជាបុគ�លែដលមានជំ

មកពីសប័ នអនុវត�លទ�កម�។

អ�ក្រគប្រងគេ្រម្រត�េធ�របាយករជា្ចអំពី វឌ្ឍនភា

និងប�� ែដលេក តមាេឡងកុងេពលអនុវត�ករង
�

តមករេធ�េតសវនកម�េលសំណុំឯកសរលទ�កម�េនេខត�ចំន០៤

គឺេខត�កំពង់ចម

កំពង់ធំ ្រកេចះ និងេខតៃ្រពែវងអជា�ធរសវនកម�ជសេ្��េឃញថ េខត�ទំងេនពុំបាចត
តំអ�ក្រគប់្រគេ្រម េដ ម្បតដករងរសងសង់របស់អ�កទទួលកងេធ�របាករណ
វឌ្ឍនភចំេពះករសងសង់សំអគារ ផ�ូ...េឡយ។
េដយសរករពុំបានចត់តំងឱ្រគប់្រគងគេ្

អជាេហតុនាំឱ្យក

តៃម�របស់គណៈកម�ករ្របគល់ទទួលសំណង់ពុំមានមូលច្បោស់លស់ េហយសំអ
ខុ សប�ង់បេច�កេទស និងមានគុណភមិនសូវល�។
អ�ស័យេហតុេនះ សលេខ គួ រែណនាអង�ភាពលទ�កម� និងអង�ភាពអនុវត�លទ�ក ឲ្
មានករចតំងអ�ក្រគ ប់្រគងគេ េដ ម្បតមដនរល់ករងររបស់អលករ និរល
ប�� ែដលេក តមានក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�ករងរ ្រពមទំងរយករណ៍ របាយករអំពី
វឌ្ឍនភជូនថា�ក់ដឹកនាំជា្រ
េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេនះ សលេខបានឯកភ េហយសន្យោថានឹងេរៀករង
េនះនាេពលខងម។
៣.២.៣.ករចង្រកងប��ីតៃម�ពលក សមា� បរិក� និងេ្រគ�ច្រកសំណង
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម�និងសំណង់ បានេច្របកេលខ៧៦្រប/ដ.ន.ស
ចុះៃថ�ទី០២ ែខក��

ឆា�១៩៩៩ សីព
� ីតួនទី ភារកិច� និងរចនាសម�័ន�របស់មន�េរៀបចំែដនដី

នគរូបនី យកម� សំណង់ និងសុរិេយាដីេខត� ្រក�ង និងតួនភារកិចរបស់បណា�ករិយា
េ្រកឱវ ្រតងចំណុច ២ បានកំណតឲ្មន�ី រ្រត�ចង្រកងប��តៃម�ពលកម� សមារ បរិក�រ និ
េ្រគ�ងច្រកសំណង់ ែែ្រ្រប�តមេខត ្រក�ង
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តមរយករេធ�េតស�សវនកមេ� នេខត�ចំនួន០៥ គឺ េខត�កំពង់ចម កំពង់ធំ ្រកេចះ ៃប៉លិ
និងេខត�េសៀមរម អជា�ធរសវនកម�ជសេ្��េឃញថ

មន�ី រេរៀបចំែដនដី

នគរូបនី យកម�

សំណង់ និងសុរិេយាដីេខតទំងេនមិនបានច្រកងប��ីតៃមពលកម� សមា�រ បរិក�រ និងេ្រ
ច្រសំណង់េទ។
េដយសរករខកខនមិន្រកប�� ីតៃម�ពលកម� សមា� បរិក� និងេ្រគ�ច្រ
សំណង់នាឲ្ករ្រត�តពិនិត្យ និតៃម�េលគេ្រមាងចំណាយរបស់អភិបាលហិរ��

និង

អណាប្របទនសិទ�ិពុំមាលដ�នច្បោស់លស់េឡយ េហយតៃម�ៃនគេ្ខ�ស់ជា
តៃម�ទីផ្សោរជាក់ែស
អ�ស័យេហតុេនះ សលេ គួ រែណនាមន�ី រេរៀបចំែដនដី នគរូបនី យកម� សំណង់ និង

សុរិេយាដឲ្ចង្រកនូវប�� ីតៃម�ពលកម� សមា�រ បរិក�រ នេ្រគ�ច្រកសំណងទុកស្រមាជ
មូលដ�នក�ងករវយតៃគេ្រមចំណាយរបស់ខ�ួន
េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេនះ សលេខបានឯកភ និងបានសន្ នឹងែណនាមន�ី រ
េរៀបចំែដនដី នគរូបនី យកម� សំណង់ និងសុរិេយាដឲ្េរៀបចំចង្រកងប��ីេន។
៤.

ករពិនិត្យេទេលវឌ្ឍនករអនុវត�នអនុសសន៍សវនកម
ែផ�កតលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�ស្រមាប់ករិយបរិេ២០១៣ និងនាេពលកន�ងមក អជា

សវនកម�ជាតិកត់សមា�េឃញថា ចំណុចខ�ះខត និងអនុសសន៍សវនកមួ យចំនួន

ែដលអជា�

សវនកម�ជាតបាេលកេឡង ្រត�វប្រកសួ ស�ប័ន រដ�បរជនី េខត� រដ�បាលមូលដ�ន ន
អង�ភាពក់ព័នននខិតខំអនុវត�ែកលមគ
� ួ រឲ្កត់សមា�ល និងេកសេសរ រ ីឯចំណុចមួ យចំនួនេទៀតេន
ែតបន�េកតមាេនេឡយជាអទិ
៤.១. ករបំេពញកតព�កិច�សរេពព ច្បោប់ស�ី ពីវិេសធនកម�ៃនច្បោប់សរបានកំណតឲ្អ�ក
ជាប់ពន� ឬភា�ក់ងរកត់ទុក្រត�វដក់លិខិត្របកសសរេពពន� េពលេវល និងទីកែន�ែដល
រដ�បាលសរេពពន�បានកំ។ តមកេា�សរបណមធេលប�� ីេឈ�ះ្រក�មហ៊សហ្រគាសែដលបានប�� ី
និងលិ ខិតជូនដំ ណឹងរបស់រដ�បាលសរេពពន�ចំេពះ េលក េលក�សី នាយក្រក�មហ៊ុ
នី មួយៗឲ្យមកដក់លិខិត្របកសពន� និងបង់្របាក់ពន�្ របចំែខ េនអង�ភាពពន អជា�
សវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ក�ុងឆ២០១៣ មន្រក�មហ៊ុនចំនួ៦០៩ ក�ុងចំ េណាម២ ៣៩៥ ្រក�មហ៊ុ
មិនបានមកដក់លិខិត្របកសពន�្របចំែខ និង្២០១៣េទ េទះបីរដ�បាលសរេន�បាេធ�

លិ ខិតរំលឹ ក សី ព
� ី ករ្របកសពន� មួយេលក ពីរេលក ឬបីេលក បមេទៀតក៏េដយ ក៏្រក�មហ៊ុ
សហ្រគទំងេនាះមិនយកចិត�ទុកដក់មកដក់លិខិត្រប េដ ម្បីបំេពញកតព�កិច�សរេព
ឲ្បានសម�សបតមច្បោប់ស�ីពីសរេពពន
៤.២. របាយករណ៍សវនករបស់សវនករឯករជ៖
េធ�សកម�ភាពអជីវក

សហ្រគាសវិនិេយាគទ

ែដលបា

មានកតព�កិចក់របាយករណ៍ហិរញវត្របចក រិយបរិេច�នីមួយៗរបស់ខួ� ន

ជូនសវនករឯករជស្រមាេធ� សវនកម��សបេទតមច្បោប់ែកំណត់ចំេពះសហ្រែដល
មាលក�ណៈវិនិច�័ យពី រ ក�ុង ចំេណាលក�ណៈវិនិច�័យបី គឺ
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(១)ផលរបរ្របចំឆសហ្រគាសចំនួន

ចប់ពីបីពលេរៀលេឡងេទ (២) ្រទពសកម�សរុបមានតៃម�ចប់ពី រពន់លេរៀលេឡងេទ (៣)
និេយាជិកបេ្រមករងរមានចប់ពីមួយរយនាេឡងេទ និរលគេ្រមាងវិនិេែដលមាលក�ណៈ
សម្បត�ិ្រគ ្រគា

េហ យបាចុះេឈ�ះេន្រក�ម្រអភិវឌ្ឍនកម�ុជា េពលគឺសហ្រគាសែ

លក�ណៈវិនិច�័យដូចេនះ្រត�វមានរបាយករណ៍សវរបស់សវនករឯករជ្យ ណ�វ្ឆា�២០១៣ នាយកដ ន

សវនកម�សហ្រគាសៃនអគ�នដ�ពន�ដ

បាចុះេធ�សវនកម�េលសហ្រគាសែដលលក�ណៈ

វិនិច�័យ ្រត�វមរបាយករសវនកមរប
� ស់សវនករឯករជ្យចំន១៤០ េឃញមានសហ្រគាសចំ១៦
ពុំមារបាករណ សវនកម�របស់សវនករឯករជេឡយ។
៤.៣. ករ្របមូលពន�អចលន្រ៖ េគាលករណ៍ៃន្របមូលពន�េលអចលន្រទព្ត្រម�ឲ្
មា�ស់អចលន្រទបំេពញព័ ត៌ មានអចលន្រទព្យ ចុះប��ី ដក់លិខិត្របកស និងបង់ពន�។ ក
្របមូពន�អចលន្រទពេនមក្រមិេនេឡយ

េដយសរអ�កជាប់ពន�ចំនួនមិនបានផ�លព័ ត៌មា

អំពីអចលន្រទព្យ មមកចុះប�� ីពន�អចលន្រទព្យ មិនមក្របង់ពន�េលអចលន្រទព្យ និងអ�កជ
ពន�មួ យចំនួនេទៀតបាចុះប�� ីពន�អចលន្រទព្យរួចេហយ ប៉ុែន�មិន្រពមមកបង់ព
៤.៤. ករ្រគប់្រគងអ�កជាប់ពរបបេម៉ក៖ ច្បោប់ស�ីពីសរេពពន� និងច្បោប់វិេសនកម�
ច្បោសីព
� ី សរេពពន� បានកំណត់ថា អ�កពន�តមរបបេម៉ករមានកិច�ដក លិ ខិត្របកស
េព ពន�ជូនរ ដ� បាលសរេពពន�ជាេរៀងរល់ឆា�ំយា៉ងយឺតបំផុ តេ ៣១

ែខតុល។ ចំនួនទឹ ក្របា

េម៉ក្រត�វកំណត់េដយរដ�បាលសរេពពន� បនា�ប់ពីបានពិនិត្យ និងពិអ�កជាប់ពន

ឬ

អ�កតំណា និង្របាក់ចំេណញេទតម្រ បេភទ និងតមមុខរបរអែដល្រត�កំណត់េដយ្រប
របស់្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ��វត�ុ។

កក្រមិតពន�េល្របាក់ចំេម៉ក្រត�កំណត់ជាស�រវន�

ស្រមារយៈេពលមួ យកំ ណត់៣ែខ ៦ែខ ឬមួ យឆា�ំ អ�កជាប់ពន�េ ្របាចំេណញរបបេម៉ករ្របង់ពន�
េនះជាេរៀងរល់ែខតមេវល ែដលកំណត់េដយរដ�បសេពពន�។ តមករេធ�សវម� អជា�
សវនកម�ជាតិសេង�េឃញថា ភាគេ្រចម�ន�ីពន�ដរៃសពន�ដខណ� និងេខត�នានាបានចុះ្រ
្របាពន�ដល់អជីវកម�ដែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រខ�ួនផា�ល់ េពលគឺមា�ស់អជីវកមពុំ
បាេទបង់ពន�េនរដ�បាលសរេពពន�េន
៤.៥.

កបំេពញកតព�កិចចុះប�� ីសរេពពន�ហ្រគ៖

ច្បោប់ស�ី ពីសរេពសហ្រគ

កំណត់ថ េ្រកពី ចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�រេហយ សហ្រគ្រត�វរួសរន់ចុះប�� ីេនរដ�បា
សេព ពន�កុងអំ
�
ឡុង១៥ៃថ�។ ក�ុងករណីមិនបានេទចុះប��ីេទេនាះ រដ�បាលសរេអចេធ�កចុះប�� ី

ចបតំពីេពលែដលសហ្រគាស្រត�វេទចុះប��ី េហយករចុះប��ីែសហ្រស្រត�មាកទទួ ល
ខុស្រត�វចំេពះ្របាក់អករទប់តំងពីកលបរិេច�ទែដលបានកំណត

ប៉ុែន�

តករេធ�េតស�

សហ្រគចំនួន២៨៨ ែដលបានចុះប��ីេ្រកសួងពណិជ�កក�ុងឆា�២០១៣ អជា�ធរសវនកម�ជរក

េឃញថា មានសហ្រគាសច១២៩ បានមកបំេពកតព�កិចចុះប�� ីេនរដ�បាលសរេពពន� រីឯចំន
សហ្រគេនសល់ពីេនះពុ ំម្របភប��ក់ច្បោលស់េឡយ។
៤.៦. ករ្របកសពន�របស់សហ៖

ករដក់លិខ្របកពន�អករ្របចំែខ ្ឆា�េន

រដ�បាលសរេពពន�្រត�វេធ�ងេដយភាព្រតឹម្រត�វ និងច្ប
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េហយបណា�ធិកសហ្រសជ

អ�កទទួលខុ ស្រត�ទំ�ស�ងចំេពះមុខច្ប
សវនកម�

្របសិេបព័ត៌ មានណាមមានកែក�ងបន�ំ។

អជា�ធរសវនកម�សេងេឃញថា មសហ្រគមួ យចំនួន

តកេធ�

បាដកលិខិត្របកពន�

េដ្របសតៃម�លក់ទជាតៃម�ទីផ្សោនិង្រក�មហ៊ុនមួយចំនួនេទៀតបានកសពន�មិន្រតឹម្រត�វ 
សម�សបេលពន�កត់ទុក
៤.៧. ករ្របមូលពន�តមរបបេម៖ ករ្របមូលពតរបបេនះអ្រប្រពឹេទបេពញេលញ
លុះ្រតែតអជីវកម�ដ�នទំងឡាយចុះប�� ីអនុ ម័តពន�្រតឹម្រត�វ។ រដ�បាលសរេព មាតូនាទ
ជំេរឿនអ�កជាប់ពន� កំណត ពន� និងដក់ប�ូលអជីវកម
�
ក�ងប�� ីអនុម័ តពន�។ ប៉ុែន�តកេធ�សវនកម�

អជា�សវនកម�ជាតិសេង�េឃញថា អជីវកម�ដ�នមួយចំមិនទន់្រតបាប�ូ� លេទក�ុងប��អនុម័ត
ពន�េនាះេទ
៤.៨.

ករតមេលករេ្រប្របាស់ទំនិញនាំចូលេ្រកមរបបអនុ៖

នាយកដ នរបបគយ

ៃនអគ�នាយដ�គយ និងរដ�ករកម�ុជា មានតួនាទីភាេធ�កតមដមា�រ បរិក� និងទំនិញ្រគប
្របេភទែដទទួ លបាកអនុេ្រគពន�នាតមទិសេដែដលបានកំណត់ ្រត�ពិនិត្យេលករេ្
្របាេដយរួមទំងចុះេទបំេពភារកិច�តដ

និងឃា�ំេមជអចិៃ�ន�យ៍

ឬលក�ណៈម�ងមា�

តបណា�អជីវកម�ដ ឬពណិជ�កមននា�សបតមនីតិវិច្បោជាធរមា ប៉ុែន�តមកេធ�សវនកម�
អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេេឃញថា ពុ មាឯកស ឬរបាករណ ឬកំណត់េហតុ ែដលអប��ក់
ថនាយដ�េនះបានេធ�ក្រត�តពិនិតតដេលករេ្រប្រសមា�
ឡាែដលបាននាំចេដយពន

និងអកជាបន�ុករបសរដ�េនាះេឡ

បរិក�

និងវត�ុធាតុេដទំ

េដយព្រងឹង្របសិទក

អនុវត�យន�កសវនកម�េ្រកេពលបេ��ញទំនិញវិញ។ អគ�នាយកដ�ន និងរដ�ករកម�ុបនទទួ ល
ស�ល់ន ូករយឺតយាមួ យចំនួ នក�ុងករងរេនះ េទះបីមខិតខំ នានាេដម្បីជំ្របសិទភាៃនក

្រគប្រគងទំនិនាំចូលេ្រកមអនុេ្រគពន�ឱ្េ្រប្របាស់បានចំទិសេដតលក�ខណ�របបអនុេ្រគ
នី មួយៗេនាះក�ី។ ទន�ឹមេនះេឃមានូវវឌ្នភាមួ យចំនួនដូចខេ្រកម
ក.

បានបន�ផ្សព�ផ្សោយនូវបទប្ប��តិ�ជាធរមាននានាដល់វិស័យឯកជនពក់

កែចកផ្សោយនូវេសៀវេភមគ�ុេទសក៍សវនកម�ពក់ពន័�(១)ករ្រគ ប់្រគងទំែដល្រត�វេលែលងពន�
និងអករ (២)ករ្រគ ប់្ឯកសរ ប��ីគណេនយ្យ កំណត់្រត នត៌មានេផ្សងេទសីព
� ីកនាេចញ
និងនាំចូល (៣)យន�ករសវនកម�េ្រេពលបេ��ញទំនិញពី គយ

(៤)ករនាំចូលបេណា�ះអត

របប្របេវសន៍កលិក និ(៥)ករ្រគ ប់្ទំនិញែដល្រត�វបានេលកែលងពន�និងអ
ខ. បានដក់ឱ្យដំេណរករអង�ភាពសវនកម�គយ៦ ែដលបានចប់េផ�មេផ��ងផា�ត
អនុេលមពទំនិញនាំចូលេ្រកមរបបអនុេ្រគាះទំងេនះច២០១៣មក
វិស័យកត់េដរ

េដយេផា�តសំខេល

និងកំពុងដំេណរកព្រងីកភាព្រគបដណេទវិស័េផ្សងេទៀត

សមាសភាពក�

អង�ភាសវនកម�គយេនះមានករចូលរួមពីម�ន�ីជំនានាយកដរបបគយមួ យចំនួនផងែដរ។
ចំេពបណា�អង�ទូតនិងអង�ករ្របហក់្នានាេនាះ ករេផ� �ងផា�ត់អនុេលមភាេធ�ជបន�
បនា�ប ជាពិេសសេលមុខទំនិយានយនេនេពលមានករន ាថ�ីឬេផ�រេទតតិយជន។
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ទន�ឹមេនះ អគ�នាយកដ�នគយនិងរដ�ករកម�ុជងខិតខំព្រងឹងសមត�ភាពបែនេទៀតក�ុង

ករអនុវត�ករងេនះតម (១)អនុសសន៍របសអជា�ធរសវនកម�ជ (២)បទប្ប��ត�ិជាធរមាន ន (៣)
យុទ�ស�សេកៀរគរចំណូលរយៈេពលមធ្យ២០១៤-២០១៨

របស់រជរដ�ភិកម�ុជឱ្យកន់ែត

្របសិទភាពេទបី ករេធ�សវនកម�េ្រកយបេ��ញទំនិញពី គយជករងរថ�ី និងេវទយិតភាពខ�ស់
ជពិេសសេលវិនិ េយាគិ

និងឯកសិទ�ិបុគ�លមួ យចំនួនែដលត្រម�ឱ្យមានភាពទន់ភ�ន់ ករផ្ស

ទូលំទូលយ កសហករយល់គា�េទវិញេទមក និងករចពីែផ�កពក់ព័ន”។
៤.៩. ក្រគប់្រគងអជីវកម�អភិវឌ្ឍអចលន៖ ្របកសរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិ វតុស
� ីព
� ីក

្រគប់្រគងអជីវកម�អភិវឌ្ឍអចលនវត�ុ បានប��ក់ថា ករ្រគប់្រគងអជីអចលនវត�ុមាេគា

បំណង េដ ម្បីជំរុឲ្មានករអភិវឌ្ឍអចលនវត�ុមួយែដភាទុកចិត� និងទទួ លយកបាតមរយ

ក្រត�តពិនិត្យគេ្រមាងអជីវកម�អភិវឌ្ឍអចលនវត�្រគងគេ្រមាងហិ រ��វត�ុ គអភិវឌ្អចលនវត�ុ

និងករេធ�សវនកម�េលករអនុវត�កិច�សន្យោទិញ លក់ និងបេង�នទចិត�របស់អតិថិជនក�ុងករ វិនិេគ

េលអចលនវត�ុ។ តមករេធ�សវនក អជា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃ ញថ ្រក �មហ៊ុនម យចំនួ នបាេធ�

អជីវកមេដយមានផ� ល់អជា�ប័អជីវកម�្រតឹម្រត�្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។ ទន�ឹមនឹ ង
េនះែដរ

ក៏មាន្រក�មហ៊មួ យចំនួនេទៀតែដលបានិងកំពុងេធ�អជីកម�

ពុំមាអជា�ប័អនុ��តពី

្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុេនេទ្ប

៤.១០. ករកត់្រតចំណូលថវិក៖ បទប��ទូេទៃនគណេនយ្យសធកំណត់ថា កកត់្រ

ចំណូលថវិក្រត�វែផ�កេលមូលដ�នសល្រត ឬដីកចំណូលរបស់អណាប័ក្រ ស�ប័ រជធាន
េខត�ែដលបានេរៀបចំប��ូនេឲ្អគ�នាយកដរតនាគារជ

េដម្បីេធ�កេផ��ងផា�ត។

ប៉ុែន�តមក

េធ�សវនកម� អជា�ធរសវនកមតិសេង�តេឃញថា ចំណូលមួយចំនួមិន្រត�បាកត់្រតេដយែេល
មូលដ�នសលកប័្រដី កចំណូលរបស់អណាេនេទ្បេដយសរ្រកស ស�ប័នមួយចំនួនតូ
មិន្រពមេធ�សលកប័្រតចំណូលមកឲ្យអគ�នាយកដ�នរតនា

ករណីទងេនះពក់ព័ន�នឹ្របេភ

ចំណូលមួ យចំនួ ន ែដលបាេក តមនេនេពលេកៀកចុងឆា�ំ េហយជា្ទចំណូលែដល្រគាន់េធ�
និយ័តកម�តួេលខដូចជា៖ ចំណូលពីលំេអៀងេលសៃនអ្រតប�ូរ្របាក់ ចំណូលពីកៃ្រមរតនាគពី
វិសមភាពេបទ្ បោ និងខ�ង់ចំណូលមួយចំនួនេទៀតេនេកៀកច ុ និងចំណូលពីឈួលទី
�
តំែដលធនាគ

ជាតៃនកម�ុជាបានប��ូន្របកសមកឲ្អគ�នាយកដ�នរតនាគារជាតិេហយ ប៉ុែន�្រកសួង

មួ យចំនួ នតូចមិន្រពមេធ�សលកប័្រតចំមកឲ្អគ�នាយកដ�នរតនាគារជាតិ េហរតនគា
ជាត្រត �វបង�ំចិត�េធ�ករកត់ ឲ្បានទន់េពលេេនេពលបិទប��ីចុងឆា�

ប�� េនះ្របសិេប

អគ�នាយកដ�នរតនាគារជាបានកត្រតជាចំណូលេទេនាះ នឲ្មានករបបង់ចំណូលថវិក
ជាតិ េ្រពះថាសច់្របាក់បានបង់ចូលេបទ្បោរបស់រ
៤.១១. ករទូទត់ និងករកត់្រត៖ ជាេគាលក

កប��ូនអណត�េប ក្របាេទ

អគ�នាយកដ�នរតនាគា្រត�វបកំណត់ឱសវ្រតឹៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូៃនឆា�ំសរេពព។ តមករេធ

សវនកម� អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេេឃញថ កប��ូនអណត�ិេបក្របាក់េទអគ�នាយកដ�
ជាតិេនែតមានភាយា ៉ និងមិនទនសម�សប ដូចជអណត�ិេបក្របមួ យចំនួនែដលបា េបា
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ផ្សោយរួចេហយពទនបាេធ�ករទូទត់ នកត់្រចំណាយទេពលេវល អណត�ិេបក្របាក់មួយច
ែតងែតបាប��ូនេទរតនាគារជេធ�កទូទត់េនេ្ៃថ�ឱសវ បិទប�� ី ែដលបង�ឲ្មានក
កកស�ះអណត�ិេបក្របាក់ លំបាក�ុងករបូកសរុបិទប�� ី្របចំឆ។

អជា�ធរសនវកជាតសេង�ត

េឃញថា ជាទូ អណត�ិែដលបានប��ូនេចញពីអគ�នាយកថវិក ក៏ដូចជាពីថា�ក់ដឹក្រកសួ
េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ បានេធ�េទតមកលបរិេច�ទកំណត់ (្រតឹម៣១ ែខធ�ូ ៃនក រិយបរិេច�ទ) ប៉ុែន�
េនមានអណត�ិមួយចំនួន

ែដល្រត�វករទូទត់ចជាចំបាច់ភា�ប់ជាមសក�ីប័្រត្រគ ប់្រគ

េដយេ្រប្របាស់ឥណទនែដលេនសល់ក�
៤.១២. កេធ�ប�� ស
ី រេពភ័ណ�្រទព្យសម្បត�៖ សរចរែណនាំរ្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុ

សីព
� ីករែក្រម�េធ�ប�� ីសរេពភ័ ណ�្រទពសម្បត�ិរដបាត្រម�ឲ្្រគប្រកសួងស�ប និងសរជធា

េខត�េធ�ប�� ីសរេពភ័ណ�ម�ិតស្រមាប់ឆ២០០៤ ឲ្បាជដចខ េដម្បទុកជឆា�េគាស្រមាក
េ្រប�េធៀបប�� ីសរេពភ័ណ�ឆា២០០៥ និងេនបណា�ឆា�ំចេ០៥ឆា�ំស�ីពកេកនេឡង និងថយចុះៃន
្រទព្យសម្បត�ិរ ប៉ុែន�តមករេធ�សវនក អជា�ធរសវនកម�ជាសេង�តេឃញថ អង�ភាពេ្រប្រ
្រទពសម្បត�រដ�មួយចំនួនពុំបានអនុវតឲ្បាេពញេលញតកត្រម�ខេលេនះេទ
មួ យចំនួ នេនែតមានករយឺតយា៉វក�ុេធ�ប�� ីសរេពភ័ ណ�ឆា�ំេគា

េដអង�ភា

េហយខ�ះេទៀតយឺតយា ៉វក�ុងក

េរៀបចំតរងេ្បេធៀបករេកនេឡង និងថយចុះៃ្រទពសម្បត�ិរដ�
៤.១៣. ករេធ�ប័ណសមា�លកម�សិទ�ិេល្រទព្យសម្បត�ិ៖

្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ��វត�ុែតងែត

បានេចញលិខិ និងសរចរែណនាំេផ្ែណនាឲ្្រកសួ ស�ប័ រដ�េលខធិករដ និងស
រជធា

េខត�

ែដលជាអង�ភេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិរេធ�ប័ណ�សមា�ល់កម�សិទ�េលអចលន្រទព

ែដលបាននិងកំពុងស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរឲ្បាន្រគប់ចំនួន និងឆរហ័សជ្របេយាជ
េដម្បីធានាបាននូវភាពគង់វង្ស និងភាព�សបច្បោប់ៃន្រទពឡាេនាះ។ ប៉ុែន�តមេធ�
សវនកម� អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេេឃញថា រហូតមកដលឆា�២០១៣េនះ ្រទព្យសម្បត�ិរដ�មួយចំ
េនែពុំទន់បេធ�ប័ណ�សមា�ល់កម�សិទ�ិរួចរល់េនេឡ
៥. េសចក�ស
ី ន�ិដ�
លទ�ផលៃនករអនុវតច្បោប់ហិរ��វតស្រមាប់ករ្រគបឆា�២០១៣ បានបងឲ្េឃញថ រជរដ�ភ

បាកម�ុជា េធ�ឲ្សេ្រមបានន ូវកំេណនេសដ�កិច ៧,៤% េលសពី ករព្យោក ែដលបារំពឹ ងទុកក�ុងច្បោ

ហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្ រគប់្រ២០១៣ មានែត ៧% ប៉ុេណា� ្រពមទសេ្រមបានូវករកបន�យភា

្រក្រកក�ុងអ្រ១%ក�ុងមួ យឆា�ំ ែដេធ�ឲ្េគាលេកត់បន�ភាព្រកីរបស់រជរដ�ភិបាលសេ
បាមុនេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវ។

តរយៈករផ�ល់អនុសសន៍ែកលម�នូវចំណខ�ះខតនា និងករេចផ្សរបាយករសវនកម�ជ
សធារណៈជាបន�បនា�េនះ អជា�ធរសវនកជាតិកត់សមា�េឃញថា អង�ភរងសវនកម�ននា បា
យកចិត�ទុកដក់ខិតខអនុវត�ែកលម�នូវអនុ សសន៍សវនកមគួ រឲ្េស�ចសរេសរ

េទះបចំណុចមួ យចំនួនេន

មិនទន្រត�វបានអនុវឲ្្របេសរេនេឡក៏េដយ។ អជា�ធរសវនកម�ជាតិសង្ឃឹមថា អសវនកម�
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ទំឡានឹ ងបន�ខិតខំអនុវត�ែកលម�នូវរលកង�ះខទងេនាឱ្បាល�្របេស និងទនេពលេវល េហយ
េជៀសវងបាន នូវបន�េក តមានកង�ះខតដែដជាបេន ទេទៀត េដ ម្បចូ លរួមចំែណកយា ៉សកម�ក�ុងក

ព្រងឹករ្រគ្រគហិរ��វត�ុសធារឲ្បានកែតរ ឹងមា និង្របកបេដ្របសិទ�ភខ�ស់។

ក�ុងបរិបទេនះែដរ ្រកសួងេសដកិច� និងហិរ��វត�ុបានេធ�របាយករណ៍េគារ សេម�ចអគ�មហេសន

បតីេតេជា ហ៊ុន ែស នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រ េលលទ�ផលករងអធិកកិច�
ហិរ��វត�ុ ែដលបានរកេឃញន ូវកំហុសឆ�ងរបស់្រកសួង ស�ប័ន សហ្រគាសសធារណៈ និងមន�ីរជ
បាេធ�លិខិតចតវិធានករវិន័យរដ�បាល េដម្បីែកលម�កំហុសឆ�ងេលករអនុវត�នីតិវិធីហិរ��វត�ុ ែដល

េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានរកេឃញក�ុងករ្រគប់្រគង ករេ្រប្របាស់ចំណូល ចំណាយថវិកមិន

ែមនសរេពន� កតព�កិច�បង់ចំណូលចូលថវិរដ� និងករ្រគ ប់្រគង្រទព្យសម្បរបស់្រកសួង ស�ប័
សហ្រគាសសធារណៈ និងមន�ីរជំនាញ េដម្បីឲ្មាន្របសិទ�ភាពតមនីតិវិធីហិរ��វត�ុ សីព
� ី

្របព័នហិរ��វត�ុសធារណៈ និងច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់្រគេហយបានចម�ងជូន្រកសួ
ស�ប័នពក់ព័ន� ដូចជ ្រកសួងទនាក់ទំនងជាមួយរដ�សភា ្រពឹទ�សភា និងអធិករកិច� អង�ភអំេព
ពុករលួយ និងអជា�ធរសវនកម�ជាតិ េដម្បីចត់ក
ទន�ឹមនឹងេនះែដរ អជា�ធរសវនកម�ជាតិមានជំេនឿយា៉ងម ្រកសួ-ស�ប័ន អង�ភាពពក់ពនាន
និងសធាជនទំឡាយនឹបន�ចូលរួមផ�ល់មតិស�នាេលរបាយណ៍េនះ
ទឹ កចិត�ចំ េពលទ�ផលសេ្រមចប

្រពមទផ�ល់កេលក

ែដលជាកត�ជំរឲ្អជា�ធរសវនកជាតិបន�ខិតខបេង�នសមត�ភា

ករងរបស់ ខួ�ន្របកបេដសី លធម៌វិជា�ជីវ

សំេដេលកកម�ស់គុ ណភាសវនកមឲ
� ្�សបតស�ង់ដ

សវនកម�សធារណៈៃន្រពះច្រកកម�ុជា ្រពមទំងស�តំបន់ និងអន�រជាតិ េដម្ចូលរួមចំែណក
ក�ុងកកសង និងអភិវឌ្របេទសជា្របកេដយចីរភ។
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