អរម�ក
ករអនុវតថវក
ឆ២
ា ០១៧ បានរួមចំែណដល់ករធនូវនរន�រ
ិ
ិ ភា និងកច
ិ �ដំេណរកជា្រប្រកតីៃនស�ប័

កររក្សនូវសន�ិសុខ នង
ិ ស�ិរភានេយាបាយក៏ដូ សិ រ� ភាមា៉្រក�េសដ�កិច� ែដលនារជរដ�ភិ

សេ្រមបានូ វសមិទ�ផ លធំៗ ្រសបតេគាលេៃនរេបៀបវរេគាលនេយារបស់ ខួន
�
ក�ុងករអភិវឌ
្របេទជាត និងករអនុវតលទ�ិ្របជាធិបេតេនកម�ុជា។ េជាគទំងេនះ ្រត�វឆ�ុះប��ំងតមរយ
កំេណនេសដ�កិច�ខ�ស់្របម៧% ករកត់បន�យភាព្រកី្រេ្រក១០% ករសេ្រមចបានេគៃន

សូ ចនាករេសដ�កិច�ស�មធំៗ ជាពិេសសក�
ង
ុ ងវិស័យេហដ�រចនាសម វស័យអប់
រំ និងសុ ខភិបាល ្រពមទំ
ិ
ែកលម�្របព័ន�អភិបាលកិច� សមភាពស�ប័ន និងករផ�ល់េសវស ផ.ស.ស ស្រមាប់មនុស្សមា
បានេកនេឡងពី ១ ៣០៨ ដុល�រអេមរក�ុងឆា�២០១៦ ដល់ ១ ៤២៩ ដុ ល�អេមរិក�ុងឆា�២០១៧។

ទន�ឹមនង
់ ,៩%ក�ុងឆា�២០១៧ នង
ឹ េនះ អតផ
ិ រណាមធ្យម្របចក�ុងរង�ង២
ិ អ្រតប�ូរ្របាក់មធ្យម្របចំឆ

ក�ុងក្រមិ ៤ ០៤៥េរៀល ក�ុងមួយដុល�រអេមរិក។ កំេណេសដ�កច
ិ �ក�ុ ងឆា�២០១៧ ្រត�វបាន្រទ្រទង់េដយ

សំខន់ៗបី រួមមា (១)-វស័យកស
� េ្រមបានកំេណ១,៧% (២)-វស័យឧស្សោហកម�កំេណ
ិ
ិ
ិ កមស
 នថម

ថយបន�ចពី
ិ ១០,៩%

ក�ុងឆា�២០១៦

មក្រតឹ៩,៨%

ក�ុងឆា�២០១៧

នង
ិ
ិ (៣)-វស័យេសវកមក៏សេ្រម

បានកំេណល�្របេសរព៦,៨% ក�ុងឆា�២០១៦ ដល់៧,០% ក�ុងឆា�២០១៧។ រជរដ�ភិបាលកម�ុជាបន�អននូវ

េគានេយាបអទិភរបស់ខួន្របកបេដយ
�
េជាគជ័យែដលឆ�ុះប��ំងតម ១-បន�ព្រងឹងយា៉ងុឺងមា៉
ម
និ ង ដច់ខនូ វសន�ិ ភាព ស�ិរភាពនេយ សន�ិ សុ ខ និ ង សណ
ា�បធា�ប់សង �ម នីតិរដ� លទ�ិ្របជាធិបេ

វប្បធមសន�ិភាព សីលធម៌សង�ម និងករេគារពសិទ�ិ និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់មនុស្ស ្រភាពសុខដុរមន

ក�ុងសង�ម ក៏ដូចជាភាពសុខេក្សមក្សោន�របស់្២-បន�ធានាសេ្រមចឱ្យបាននូវកេសដ�កិច�ខ�ស់្របក

េដយបរិយាប័ននិងចីរភាព ្រពមទំងធានាបាននូវស�ិរភាពមា៉្រក�េសដសិ រ� ភាពហិរ� �វត�ុ ក�ុងបរិករណ៍

អ្រតអតិផរណាទប និងអ្រតប�ូរ្របាក់ម ៣-បន�ធាអនុវត�េគាលនេយាបាយ េដម្បីជកំេណន

ករងរ សមធម៌ និង្របសិទ�ភាពេនកម�ុបន�កតបន�យភា្រកី្រកស់្របជាជន និងែបងែចកែផ�ផា
កំេណន្របកបេដយសមធដល់្រគប្រសទវណ�ៈៃន្របជាជ ៤-បន�ផ�ល់អទិភាពដល់តេម�ង
 ្របាេបៀវត្ស រ
ជូនម�ន�ីរជករ នកងកមា�ំ្របដអវុ េឆា�ះេទសេ្រមចេគាលេដឱ១លនេរៀលេនឆ២០១៨
េដម
ម�ន�ីរជកឱ្យកន់ល�
 ្ បីេលកម�ស់្របសិទ�ភៃនករផ�ល់េសវសធារណៈ និងបេង�នក្មិតជីវភ
រ
្របេសរ េដយផ្សោរភា�ប់េទនឹងករអនុ វត�កម�វិធីជាតិកំែណទ្រមង់រ២០១៥-២០១៨

កែក

ទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ និងករ្របយុទ�្របឆាំងនឹងអំេ ៥-បន�កិ ច�ខិតខំ្របឹែ្រប

ខ�ំងក�ែថមេទៀតក�ុងករ្របមូលចំណូល េដម្បីបន�សេ្រមចបានតមេចញក�ុងយុទ�ស�ស�េកៀរគ

ចំណូលរយៈេពលមធ្យ២០១៤-២០១៨ ជាពិេសសគឺរក្សោបានចចំណូលជាមួយនឹងកំេណនខ�ស ដូច

សេ្រមបានក�ុងរយៈេពលប៉ុនា�នឆា�ំកន�ង៦-ព្រងឹ នង
ួមទំងយន�ករ្្រគងវិបត� េដម្ ប
ិ
ិ ព្រងីលំហថវក រ
ទប់ទល់វបត�
ិ ក
ិ េិ យា
ិ លិយុគ នង
ិ ហនិភ័យេផ្សងៗ ែដលអចេមាេឡង
 ជាយថាេហតុ និងបេង�នចំវន

ផា�ល់ េដយថវិកជាតិេដបេង�នឯករជភាៃនថវក និងកត់បន�យជាបេណ�រៗនូវករពឹងេល
ិ
 ហរ�
ិ � ប្

ទនេ្រក្រ ៧-បន�ជំរុញករអភិវឌធនធានមន ុស្ស តមរយៈករេលកកម�ស់គុណភាពអប់បណ�ុះ

បណ
ា�ជំនាវជ
ិ ា�ជវៈ និងបេច�កេទស ករេលកកម�ស់េសវសុខភិបាល អហរូបត�ម� និងេសវសង�ម

៨-បន�វន
ិ ិេយាគេលេហដ �រចនាសម�័ន�ដឹកជ��ូន និងេហដ�រចនាសម�័ន� ទំងែផ�ករឹ នង
ិ ែផ�កទន់ស្រមា
គាំ្រទកំេណន និងករអភិវឌ្ឍ ជាពិេសសផ�ូវថល់ ផ�ូវែដក កំពង់ែផ ្
�
របព័ន�ធារស�ស� អគ�ិស

សលេរៀន និងមន�ីរេពទ្យជាេដម ្រពមជាមួយនឹងអទិភាពេេហដ រចនសម�័ន�ថីៗ
�
នង
ិ សកម�ភា

អភវឌ្ឍន
វស័យកស
ិ
ិ
ិ កម�ែដលមនភាពធន់េទនផលប៉ះពលពីកែ្រ្រប�លអកសធាតុ ដូចជា ទឹកជំនន់

រំស�ួត ខ្យល់ព្យុះ និងករផ�ុះជំងឺ េដម្បី បេករខូចខតពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងេ្េទ
េលករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច៩-បន�ផ� ល់អទិភាពដល់សកម�ភាពែថទំេហដ�រចនាសម�័ន�រូបវន�ែដលបាន

ជាពិេសសផ�ូវថ�ល់ និ្របព័ន�ធារស�ស�េ្រស ១០-បន�ជំរុញករអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម� និងវិស័យគាំ

េដម
ផលិតភាព តៃម�បែន�ម និងជំរុញករែកៃច� និងនាំេចញផលិតផលកសិឧស្សោហកម� និងក
 ្ជំរុញ
ប
ករច�� ឹ មសត� នង
រួមទំងបន�ករអនុវត�េគាលនេយាបាយជំរុញផលិតកម�្រសករនាំេអង�រ
ិ វីវប្បក
រ

១១-បន�ជំរុញករអនុវត�េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧសកម�ុជឆា�២០១៥-២០២៥ ១២-គាំ្រទដ

ករអនុវត�េគាលនេយាបាយស�ីពីករអភិវឌ្ឍយន�ករភាពជាៃដគូរឯកជនស្រមាបរ្រគប់្រគងគេ្

វន
ិ េិ យាគសធា២០១៦-២០២០ ១៣-បន�ធាករអនុវតកម�វធ
ិ ីែកទ្រមង់ចំបាច់នានរជរដ�ភិ
ឱ្យមានលក�ណៈកន់ែតសុីជេ្រម និបាលទ�ផលែផ�ផា�ជាក់ែស�ងកន់ែតេ្រចនែថមេទៀត រួករព្រង

ស�ប័នជាតិ និង្របពអភប
ិ ាកិច� េដម្ បីធានា្របសិទ�ភាព គណេនយ្យភាព និងតមា�បា

សមធម៌សង�ម ជាពិេសករេលកកម �ស់គុណភាព និងព្រងីកករទទួលបានភាពេ និង ្របសិទ�ភៃន
េសវសធារណៈក៏ដូចជាេដម្បីផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ផា�ល់ដល់្រ១៤-ធានាភាពេជាៃន
ករេបេឆា�េ្រជសេរស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង២០១៧។

ជាសក�ីភាពនាំមកនូណូលចរន�ថវកថា�ក់ជា
ិ

ឆា�២០១៧ េកនេទ្ ប ១៨,៨% េបេ្របបេធៀបេទនឹងករអនុវត�ឆ២០១៦ ចំណូលសរេពពន�េកនេទ្ប១៩,០%

េបេ្រប�េធៀបេទនឹងករអនុវត�ឆ២
ា ០១៦ ចំណូលថវករបស់រជធានី េខត�២០១៧
េកនេទ្ បង ២៤,៣២%
ិ

េបេ្រប�បេធៀបេទនឹងករអនុវត�២០១៦ និងចំណូលថវករបស់
រដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ២០១៧ េកនេទ្ បង
ិ
៣១,៣៤% េបេ្រប�បេធៀបេទនឹងករអនុវត�២០១៦ សំេដបន�កត់បន�យភាព្រកី្រ្របជាជលំដប។

រីឯចំណាយថវិកថា�ក់ឆា�២០១៧ អនុវត�បានេកនេទ្ប១៨,២% េធៀបេទនឹងករអនុវត�ឆ២០១៦ ចំណា
ថវករជធានី េខត
អនុវត�បានេកនេទ្ប ២៤,៣៦%
ិ

េធៀបេទនឹងករអនុវត�ឆ២០១៦ នង
ិ
ិ ចំណាថវក

រដ�បា្រក�ង ្រស� អនុវត�បានេកនេទ្ប ២៥,១៣%

េធៀបេទនឹងករអនុវត�ឆ២០១៦។ កអនុវត�ចំណូល

ច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុស្រមាប់ក្រគងឆ២
ា ០១៧

បានេដរតួជាឧបករ ណ៍េគាលនេដ៏មា្របសិទ

នង
១ ៦២៩ ៩៧៣,៨លនេរៀ។ ករអន ុវត
ិ
ិ ចំណាយេនះបានេធ�ឱ្ករសន្អតេិ រកថវកថា�ក់ជាតិចំន

ភាពស្រមាប់េឆ�យតបេទនឹងបំណង្របាថា�របស់្រនង
ិ បានឆ�ុះប��ំងពកេប�ជា�ចិតយា៉ងមុឺមា៉ត នង
ិ
ឥតងកេររបស់រជរដ�ភិបាល ក�ុងករបន�រក្សោស�ិរ,

សន�ិសុខ

និងសណ
ា�ប់ធា�សង�ម,

ករបន�ព្រង នង
ិ ព្រងីកករអនុវតទ�ិ្របជាធិបេត, ករបន�រក្សោឱ្យបាននូវសមា៉្រក�េសដ�កិ និងកំេណន

េសដ�កិច� និងកធានាបាននូវភាពស័ក�ិ និង្របសិទ�ភាពខ�ស់ ក�ុងករ្រគប់្រគងហិរ�សធារណៈ េដម

សេ្រមចបាននូវេគាលេដជាសរវ័ន�ៃនករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងសង�ករកបន�យភាព្រកី្

ថវក
ឆ២
ា ០១៧ បានជួយ បេង�នេល្ប�នៃនករេដះ្រសយប�� ក៏ដូចជាករអនុវត�
ិ

នារបស់រជរដ�ភិប ាល ពិេសសករបន�តេម�ង្របាក់រ៍ជូនម�ន�ីរជករទូេទ និងករផ�ល់នូវមេ
និងធនធានសម្រសបដល់្រ កសួងស�ប័ន េដម្បីចូលរួមេលកកម�ស់េសវសធារណៈ ្រពមទក
វន
ិ ិេយាគចំបាច់នានា េដម្បី្រទ្រទង់កំេណនេសដ�កិច� និងផ�ល់លទ�ផលជូន្របជាជវណ�ៈ។

សរុបមក ថវក
ឆ២
ា ០១៧ ពត
ិ
ិ ជសេ្រមចបានល�្របរ ដូចែដលរជរដ�ភិបា្របសិទ�នាមថ

ពួផ�ុំកមា�ំង 
ត
ធនធាន និងស្រម�ចវិធានករេគាលន េយាបាយ េដម្បខនែតបានន
“ថវកៃនករ
ិ
សមទ
� លសំខន់ែដល្រត�វបានកំណត់េនក�ុងកម�វិធីនេយាបាយរបស់រជរ”។ ករ្រគ្រគហិរ��វត�ុ
ិ ផ

សធារណៈ បាននូវកំេណនេសដ�កិច�ខ�សក�ុងអ្រ៧,០% នាំមកនូវចំណូលមធ្ស្រមា្របជាមា�ក់ៗ

ក�ុងឆា�២០១៧ េកនេទ្ បងដល១ ៤២៩ដុល�អេមរិ អ្រតភាព្របាធា�កចុះជាលំដ។

អជា�ធរសវនកម�ជាតិ ជាស�ប័ម�កំពូលមួយ ែដល្រត�វបបេង�តេឡងេដយច្បោប់ស�សវនកម�

ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាក�ុងែខម២០០០ េ្រកមឆន�ៈ និងករេប�ជា�ដ៏េមរបស់ រ ជរដ �ភិ

រដ�សភា ្រពឹទ�សភា ក�ុងេគាលបំេពញមុខង្រត�ពិនិត្ វយតៃម� និងផល
� ់អនុសសនែកលម�រល់ចំណុ
ខ�ះខរបស់្រកសួ ស�ប័ន រដ�បរជធា េខត� រដ�បាលមូលដ ន អងភ
� ាពក់ព័ន�នានិងេធ�របាយករ
ស�ីពីលទ� ផ លសវនកម� េផ� ជូ នរដ� សភ ្រពឹទ�សភា នរជរដ�ភិបាល សំេដរួមចំព្រងឹងករ្រគប់
ហិរ��វត�ុសធារ កិច�្របតិបក
ត� ករងឱ្កនែតល�្របេសរ និង្របកបេដយ្របភាខ�ស់។
អជា�ធរសវនកម�ជាតិ ផ្សព�ផ្សោយរបាយករេនះ

ជាសធាេដអនុេលមតច្បោ

ស�ីពីសវនកម�ៃន្រពរជាណាច្រកកម�ុជា។ របាយកេលកេឡង
 នូវលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម�េលក

្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ ករអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិ និងកិច�្របតិបត�ិករកបរេច�
ិ ទ២០១៧
របស់្រកសួ ស�ប័ន រដ�បរជធា េខត� រដ�បាលមូលដ�ន សហ្រគាសសធារណៈ និងក់ព័ននា
�
មួយចំនួន។

ករខិតខំ្របឹងែ្ និងករទទួលខុស្រត�វខ�សកតស៊ូ អត់ធ�ត់ ពុះពរឆ�ងកករលំបរបស់ថា�ក់ដឹកនា

នង
ិ ម�ន�ីរជកៃនអជា�ធរសវនកម�ជ ្រពមទំងមានករជួយ ឧបគាំ្ពី្រគបមជ្ដ�នទំងែផ�កស�រតី 
សមារ

បានាឱ្អជា�ធរសវនកម�ជមនសក�នុពក�ុងកអនុវត�កងរ និងសេ្រមចជាបន�បនា�ប់ន

ែផនកយុទ�ស�សរបស់ខួន។
�
ចំេពះមុអជា�សវនកម�ជាតិនឹងបន�ខិតខំបែន�មេទៀត េដយេធ�ករព្

វសលភសវនកម�
ព្រងឹសមត�ភាម�ន�ី នង
ភាពសវនកម� េដម្ី
ឈនេទសេភារកិចត
ិ

ិ បេង�នគុណ
ប
ច្បោស�ីពីសវនកម� ៃន្រពះរជ ាណាច្រកកម�ុជា និងសវនកម� សធារណៈៃន្រពះរជាណាច្
្រពមទេឆ�យ
 តបេទនឹងត្រម�វស�នភាពេសដ�កិចនង
ិ េគាលនេយារបស់្របេទសជាផងែដរ។
ក�ុងនាមអជា�ធរសវនកម�ជ

ខ�ុំសូមែថ�ងអំណរគុណយា៉ង្រជាលចំេពរជរដប
� ា

រដ�សភា

្រពឹទ�សភ ែដលជានិចកលែតងែតគាំ្រទអជា�ធរសវនក ទំងស �រ និងសមា�។ ម្យោ៉ងវេទៀត ខ�ុំក៏សូ ម
អរគុណ

នង
ិ េកតសរេសរចំេពះថា�ក់ដឹកនាំម�ន�ីរជកៃនអជា�ធរសវនកជាតទំងអសែដលបានខិតខ

្របឹែ្របបំេពញភារកិច្របកបេដស�រតទទួលខុស្រត�ខ�ស់ េធ�ឱ្
 សេ្រមបានូវេជាគជ័យគួរឱកត់សមា�ល។
េឆ��តក�ុងឱកសេនះែដរ ខ�ុំសូមែថ�អំណរគុណដល់អងភ
� ារងសវនកម�នា

នង
ិ សធណៈជនទំងឡ

ែដលបានសហក គាំ្ នង
សធណៈនាេពកន�ងមក។
ិ
ិ េលកទកច
ឹ ត�
ិ ចំេពរលករងរបេ្ឱ្វស័យសវនកម�

ជាមួគាេនះែដរ

ខ�ុំសូមអរគុណផងែដរដល់ស ប័នសវនកម�កំពូល្របេទសស៊ុយែអត ្រពមទៃដគូអភវឌ្ឍន
ិ

និងស�ប័សវនកម�កំពូលនា ែដលបាផ�ល់ករគាំ្និងឧបត�ម�េផ្សងៗក�ងកិចដ
� ំេណរកអភវឌ្
ិ ស�ប័។

អជា�ធរសវនកម�ជមាសង្ ឃឹយា៉មុតមាំថ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងសេ្រមចនូវលទ�ផលែថមេទៀត

ែដលបង�ញពីករចូលរួមចំែក�ុងកេលកស�ួយ
េយងទំងអស់គ ។

នង
ិ ករអភិវឌ្របេទសជាជាទេគារ

និង្រសទ្បៃន

ៃថ� អង�រ៩េរច ែខ បុស្ ឆា� ច សំរទ�
ឹ ស
ិ ័ក ព.ស២៥៦២
រជធានីភ�ំេ, ៃថ�ទី
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របាយករណ៍សវនក

េលករ្រគប់្រគងហិ រ��វត�ុសធារណៈស្រមាប់ករិ២០១៧

rYs

េសចក�ស
ី េង�ប

អជា�ធរសវនកម�ជ ជាស�បសធារ ែដលឯករជ្យអំពីកិច�្របតិបត�ៃនករង និងមាភារកិច

ចំេពករអនុវតមុខងសវនកម�ៃផ�េ្ររបស់រជរដ�ភិ។

ស�ប័នេន្រត�បានបេង�េឡងេដច្បោស�ីពី

សវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្រក ែដល្របកឱ្េ្របេដ្រពរ្រកេលខជស/រកម/០៣០០/១០ ចុះៃថ�ទី
០៣ ែខមីនា ឆ២
ា ០០០។ អនុេលមតមា្២ មា្៣ មា្២៩ និងមា្៣៧ៃនច្បោប់េនះ អជសវន

កម�ជាតិមកតពកច
ិ េ� ធ�ស
 វនកម� នង
ិ ផ្សព�ផ្លទ�ផលសវនកម�ែដលចំបាច

ស្រមាក រិបរេច�
ា�្រកស ស�ប័នរដ�បា
ិ ទ២០១៧ អជា�ធរសវនកម�ជបាេធ� សវនកម�េលប ណ

រជធា េខត� រដ�បាមូលដ�ន សហ្រសធណៈ គេ្រមាងេផ្សងៗ សម្បទវន
ិ េិ យគមួយចំនួនែដល
មាលទ�ផលសេង�បខេ្រក៖

ក. កិច�្របតបត�ិករថវិកថា�ក់

ចំណូលថវកថា�ក់ជអនុវត�បានចំនួ
២១ ៦៤៥ ៩៨០,៧លេរៀល េស�នង
ិ
ឹ ២៤,១២% ៃន ផ.ស.ស

គឺបាខ� ស់ ជ ាងច្បោប់ហិរ��វត ៧,២% បាេក ន េទ្ ប ១៦,៩%

េធៀបេទនឹកអនុវត�ឆា�២០១៦។

ចំណូលថវកខ�ស់េន
គឺជាលទ�ផៃនកិ ច�្របឹងែ្រយូ រឆា�ំរបស់រ ជរដ�ភិបាលេលករែកករ្រគប់្
ិ

ហិរ��វត�ុសធារណ ជាពិេសករអនុវតវធានកជាក់ែស�ស
ំ ខន់ៗក�ុងយុទ�ស�ស�េកៀរចំណូលរយៈេពល
ិ

មធ្យ២០១៤-២០១៨ និ ងកររួ មច ំែណពីសកម�ភាសវនកម� និងអធិករកិច�ហិរ� �វត� េដយស�បមា

សមត�កិច�ពក់ព័ន។ ករអនុវត�ចំណូលគ នង
ិ រដ�ករសេ្រមចបានលទ�ផលល�្របេសរ តម (១).កបន�

ព្រងឹជា្របចំនូវ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�នីតិ (២).ករបន�ព្រង្របសិទ�ភករងរបងនង
ិ ប�ង�អំេព
រត់េគចពន� (៣).ករបនព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរបេច�កេ(៤).ករបនេធ�វ ចរណកម�ន
ង
ិ
ិ ពព
ិ ធ
ិ កម�េគា
នេយាបាយ និ ង (៥).ករបនព្រងឹងអភិបាលកិច�អង�ភា។ ករអន ុវត �ចំណូលពន�ដរ សេ្ បា

លទ�ផលល�្របេសរ តមរយៈកលម�េគាលនេយាសរេពពន� ព្រងឹងរដ�បាលសរេពពន�ព្រងឹ
អភប
ិ ាលកិច�ល ក�ុងេគាលេបេង�នចំណូលពន� េធ�ឱ្្របព័នពន�មាភាសម� � មានសមធ និងយុត�ិធម៌
មានស�ិរភាព មានតមា�ភាព មាន្របសិទបន�យអំេពេគចេវសពន�។ ករអន ុវត �ចំណូលមិនែម សរេព
ពន� ក៏បានល�្របេស

តមរយៈករែកលម�េគាលនេយា បាយ មិនែមនស រេពពន� និងកិច�ខិតខំ្រប

ែ្របរបស់ ្រកសួងេសដ�កិច និ ង ហិរ�� វត�ុ និ ង ្រកសួង ស�បពក់ព័ន� ក�ុងករអនុវត�វិធានករ្របមូ លច
និ ង តឹ ង ទរបំណុលមុឺងមា៉ត់ ែដលេធ�ឱ្យមុខស��ចំសំ ខន់ៗមានករេកនេឡ

ជាមួយេនះែដរ

េដ ម្ជួយ
ស្រមាលដ ជីវ ភា្របចំៃថ�របស់្រប រជរដ �ភិ បនេល កែលងករបង់ កៃ្រមករផ�
ប

អត�ស�� ណប័ណ� េសៀវេភស�ក់េន េសៀវេភ្ សំបុ្រតអពហ៍ពិពណ៍ សំបុ្រតប��ក់កំ
ករេធ�ប័ណ�េបកបរេទច្រកយាែដលមានទំហសុីឡាំេ្រក១២៥េសេស
អ�កលក់ត កេ��  ល�ី កែ��� ងេនតមផ្ស

1

្រពមទមនយក
ភាសុចំេព
ិ

តមលទ� ផ លៃនករេធ�សវនកមបានបងឱ្េឃញថ

ចំបា្រត�វេធ�ឱ្យ្របេសរេទ្បងែថមមាជាអទ

េនមករកតសមា�លមួយចំនួនែដល

ករចុះប��ីអជីវកម�ដ

ករកំណត់តៃម�ពិន័យេលម៉ូតូនាំចូលេល�សច្បោប់មិន្រតឹ

្របសិទ�ភាពៃនករេធ�សវន

ករកំណត់តៃម�គិតពន�េលទំនិេល�សច្បោប់ម

សម្រស ករពុំទន់មានវិធានករសម្រសបចំេពះ្របាក់កក់ជំពក់ែបបបទរយ ករផ�ល់ឥណទ
មូលនធ
នង
ា ប់រងអគ�ីភ័យ ករ្រគប់្រគងចំណូលពីករជួលទីតំងពបា
ិ ្រទ្រទ
ិ
ិ អភវឌ្ឍន៍កសិកម�ពុំមានធ
ិ
េពញេលញ

ករខកខនក�ុងករបង់្របាក់ពិន័យចំេពះ្រក�មហ៊ុនែដលបាចុះប��ីពណិជ�កម�រួចែមន
ិ

បាមកេធ�ក
 រដក់តម�ល់្របតិេវទន៍្របច ភាពយឺតយា៉វក�ុងករទូទត់បពីករខ�ីចំណូលយកេចំណា

េ្រកបរិបថថវ ករ្រត�តពនិត្យតមដនករបង់កៃ្រមេសវេស
� សុំវិ��បន្របភពេដមទំនិញពុំទបា
ិ
្រគប់ចំនួន និងទន់េពលេ
ចំណូលមន
ិ ទន់បាន្រតឹម្

ករកត់្រតចំណាត់ថា�ក់េសដ�កិច�ៃនមាតិកថវិកចំណូលេលបង្របា

ករេចញលិខិតអនុ��តេធ�អជីវក

ករបេ្រមេសវចុះប��ីអំពីករេផ�រកម�ស

ករ្របមូលចំណូលេលវិស័យព័ត៌មានពុំអស់លទ ករ្របមូលព័ត៌មានសហ្រគាសមួយែដលបានចុះប��

តម្រកស ស�បន ករ្រគប់្រគងអ�កជាប ករកន់កប់កិច�ប��ីកគណេនយ្យរបស់អ�កជ កបំេពញ

កតព�កិច�សរេពព

របាករណ៍សវនកម�របស់សវនករឯករ

ករេ្រប្របាស់វិក�

ករ្រតពន
ិ ត្
ិ

េលលិខត្របកសព
ករ្របមូលពន�អចលន្រ ករកត់្រតចំណូលថវិក ករយឺតយា៉វក�ករបង់ចំណូ
ិ

មនែមន
សរេពពន។
ិ

ចំណាថវកថា�ក់ជាអនុវត�បាចំនួន២០
០១៦ ០០៦,៩លេរៀល េស�នង
ិ
ឹ ២២,៣០% ៃនផ.ស.ស

គឺទជាងច្បោប់ហិរ��វត ២,៦% េហយ
 បាេកន
 េទ្ បង ១៨,២% េធៀបេទនង
ឹ ករអនុវតឆា�២០១៦ េដបា

បំេពញតួនាទជឧបករណ៍ ដម
៏ ា្របសិទ�ភ ក�ុងកអនុវត�េគាលនេយារបស់រជរដ�ភិតកេ្រគទុក

និងេដ្រសបានូវអទិភេគានេយាបថ�ីៗ េឆ�យតបេទនឹងសភាពករបនា�ន និងគាំ្រទដក
ែកទ្រមងសុី ជេ្ររបស់រជរដ�ភិប ក�ុងេនា

រួមមា៖(១).សេ្រមបាកអនុវត�េគាលនេយាតេម�ង


េបៀវត្រ៍ជូនម�ន�ីរជក េដយបតេម�ង
ា ០១៧ តេម�ង
 េបៀវត្រ៍មូលដ�នក�ុងអ្១២% ចប់ពីែមករ ឆ២

្របាបំណាច់មុខង ចប់ពែខេមស ឆ២
ា ០១៧ តេម�ង
 ្របាក់េសធននិវត�ន៍ជូននិវត�ជន ្របាក់របស់

ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ ក៏្រតតេម�ង
 ពីចំនួន១៦០ពន់េរៀល ដល់ចំនួ៤០០ពន់េរៀល ្រពទំបាផ�ល់
្របាក់ឧបត�បុណ្យចូលឆ ា នង
ិ បុណ្យភ�ុបណ
ិ � ។ ករេបេបៀវត្រ៍សេ្រមបាេនក�ុងសបា�ហទ៤
ី ៃនែខនីមួយៗ

និងេធ�េឡងតមរយ្របព័ន�ធនាគ (២).បេង�ននូ វ្របសិទ�ភាពចំណាយត វធានករបេង�ន្របសិទ�
ិ
ក�ុងករវិភាជ និងក�ុរពន
ិ ិត្យផ�ល់ធានាចំណាយ េដយធានាបាននូវចំណា

មាភាចំបាច

ៃថ� សមរម្យ បរមា្រតឹម្រ
ត�វ គុណភាពសមរម្យទន់េពេវល (៣).េនក�ុងវស័យរដ
�បាលទូេទ
ិ
ិ

ករអនុវត�ចំណាយទបជាងច្បោប់ហិរ ។ (៤).វស័យករពរជអនុវត�េល
ិ
 សច្បោប់ហិរ��វត១% គឺេដ

សករេកេឡង
 ចំណាឧបត�ម�បុណ្ចូលឆា�ំថ�ី នង
ិ បុណ្យភ�ុំបិណ

្របាឧបត�ម�េគាលនេយា្របេភទពី។

(៥).ក�ុងវស័យសង�មក
ច
ិ
ិ � កអនុវត�្រត�បាែកលម�េ្រច េធៀបនង
ឹ ឆា�២០១៦ េដអនុវត�បា៩៧.៧% ៃន

ច្បោប់ហិរ��វត។(៦).ករអនុវតចំណាក�ុងវស័យេសដ�ក
ិ
ិច� បាែកលម�្របេសរជមុន គឺអនុវត�បន៩៧.៤% ៃន

ច្បោប់ហិរ��វត�(៧).ករវិនិេយេដហិរ��ប្បទក�ុង្របេទសអនុវតបា៩១,៣%

ៃនច្បោប់ហិរ��វត�ុ ក�

េនាះ៖ គេ្រមាងវិនិេក�ុង្រស�អនុវត�បា៩៦,១% ៃនច្បោប់ហិរ��វត�ុ េកែលងែតកវន
ិ ិេយាេដមូល
និធិ្រទ្រទង់ថវែដលអនុវត�បាទប េដយពក់ព័ននឹងនីតិវធ
ិ ីខងៃដគូអភិវឌន៍។

(៨).ក�ុងករអនុវតកិច�

លទ�កមសធា
�
រក�ុងឆា�២០១៧ រជរដ�ភិសន្សំសំៃថវកបចំនួន៩៨,៥
ប៊ល
ី នេរៀល េស�នឹ៤.១%
ិ

2

គឺបាេលកកម�ស់្របសិទ�ភចំណាយក�ុង្រគប់ដំណាក

ៃនករអនុវត�នីតិវិធលទ�កមសធា
�
រទំងែផ�

ចំណាចរន� នង
មា
ិ េិ យាគ។ វិធានេលកកម�ស់្របសិទ�ភាពចំមន្រតឹមែតេធ�ឱ
ិ ទំងែផ�កចំណវន
ិ

ករសន្សំជាសច់្របាក់ប៉ុេណា�ះេទ ែថមទំង្រកសួង ស�ប័នមួយចំនួនក្រមិតករចយទំហំទក្របា
ឹ

ដែដល ែតទទួលបានទំនិ េសវ និសំណង់ ក�ុងបរមាណេ្រចនជាងមុន និងមានគុណភាពល�ជ
ិ

្រពមទចកន់ែតចទិសេដែដលបានកំណត់េនក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំថវេទៀតផង។

(៩).យន�កេផ�រ

មុខងរ និងធនធានរបរដ�ភិបថា�ក់ជាឱ្យរដ�បថា�ក់េ្រកមជាតិត្រកសួមួយចំនួន កំពុងដំេណរ
ករអនុវត។ (១០).ឱនភាទូ េទៃនថវក្រត�វបានកត់បឱ្យមកស�ិតេនក�ុងក្រែដលអចធស
ិ
ិ �រភា

មា៉្រេសដ�កច
ិ � ក�ុងរយៈេពលមធ្យ នង
ិ រយៈេពលែវង ែដលឆ�ុះប��ំងពីកច
ិ �ខត
ិ ខំ្របឹងែ្ររបស់រជរដ�ភិ
ក�ុងករបន�អនុវត�យា៉ងខ�ប់ខនូវករ្រគប់្បំណុ លសធារ្រសតមយុទ�ស�ស�ីពីករ្រគប់្បំណុ ល

សធារឆា�២០១៥-២០១៨ របស់ រជរដ�ភិបាល ជាពិេសសតមេគាលករ ទំ៤ គឺ៖ ១.្រត�វខ�

ឥណទក�ុងទំហំសម្រសែដលស�នភថវក
និងេសដ�កិចអច្រទំ្
�
២.្រត�វខ�ីែឥណទែដលមា
ិ

ក្រមិសម្បទ នលក�ខណ�អនុេ្រគាះខ� ៣.្រត�វខ�ីស្រមាបវស័យអទិភាពែដល្រទ្រទង់ចីរភាពកំ
នង
ិ
ិ
វស័យបេង�
ិ
នផលិតភាពេសដ�កិច

ឬផលិតភាពផលិតកម� និ៤.្រត�វេ្រប្រឥណទទំងេន្របកេដ

តមា�ភ គណេនយ្យភ ្របសិទ�ភ នង
�ិ ាពខ�ស់បំផុត
ិ ស័ក�ស
ិ ិ ទភ

េទះបីកអនុវត�ចំណាថវកេនះបានល�្របេសរក៏េដ
ិ

ក៏េនមាចំណុចគួរឱ្កត់សមា�ល

មួយចំនួន ដូ ចជ៖ ភាពយឺតយា៉វក�ុងករទូទត់្របាក់បុ ករយកថវិកចំណាយ២០១៧ មកេធ�ក
 
ទូទត្របតិបត�ិកចំណាឆា�២០១៦ កង�ះខតក�ុងករ្រត�តពិនិត្យឯកសរត្រម�វរបស់្រក�មហ៊ុនែដលតម�ល់

េន្រកសួងព ណិជ� ករពុំមានតរងទិន�ន័យតៃម�ទីផ្សោរស្រមាប់វយតៃម�េ្រជសេរ ករចុ

កិច�សន្ជាមួយ្រក�មហ៊េធ�ក
 រផ�ត់ផ�ង់ទំនិញ និងេសវ ែដលមានសកម�ភាពអជីវកម�មតកម�វត�ុ ៃន
កច
ិ �សន្យោ(បា៉ត ភាពយឺតយា៉វក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយ្របគល់ដីធ�ីរបស់រជរដអតីតម�ន�ី
សង�មកិ ច�ែដលបានស�ក់េន និងកំពុងកន

នាយកដ�នសវនកម�ៃផ�ក�ុងអនុវត�កេនខ�ចេនា�

ករបេង�អង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុ ករដក្របាក់កក់ធានាករអនុវត�កិច�សន្យោមុន ករពុំបែចងពី
ករកក់្របាក់ធានាករអនុវត�កិច�សន្យោេនក�

ករពុំបានអនុវត�គេ្រមាងលទ

ករចំណពុំបា

អនុវត�តមវិធីស�ស�លទ�ក ករទូទនិងករកត់្រតច ករ្រត�តពនិ
ិ ភាព្រតឹម្រៃនអណតេ� បក្របា

ករេផ�របាយករណ៍លទ�កម�មក្រកសួងេសដ� និងហិរ��វត�ុ។
កិច�្របតិបត�ិករថវិកអនុវត�េ្រករតន

្រត�វបានេ្រគាងទុកេដយមានចំណូលសរុប

េស�នង
ឹ ៩៨,៥%
ឹ ចំណាយសរុប។ កិច�្របតិបត�ិករអនុវត�បានចំនួ ៤ ២១៩ ៤៨៥,៨ លេរៀល េស�នង

ៃនច្បោហរ�
ិ � វត�ុែដលមានចំនួន ៤ ២៨៤ ៥៥៧,០លនេរៀ គឺទជាងច្បោប់ហិរ��វចំនួន ៦៥ ០៧១,២
លនេរៀល

ខ. កិច�្រតិបត�ិករថវិរដ�បាលថា�ក់េ្រក

ចំណូលថវករបស់រដ�បាលរជ
េខត�អនុវត�បានចំនួ ១ ១៧៩ ១៧២,២ លេរៀល គឺខ�ស់ជា
ិ

រដ� ប ាលរជធ េខត�អនុវត�បា
ច្បោប់ហិរ វត�ុឆា�២០១៧ ចំនួន៨,៧% និ ង ករអន ុវត ចំ ណាថវករបស់
ិ
១ ១៧៧ ០០៩,៤ លេរៀល គឺខ� ស់ ជាច្បោប់ហិរ��វតឆា�២០១៧ ចំនួន៨,៥%។

ចំណូ លថវករបស់
ិ

រដ� បា្រក�ង ្រស� អនុវត�បាន ១៥៦ ៩៦៦,២ លនេរៀល គខ�ស់ជាច្បោប់ហិរ��វត�ុឆ២០១៧ ចំនួន៨,២%
និងចំណាថវករបស់
រដ�បាល្រក�ង ្រស អនុវត�បា ១៤៧ ១៥៧,៥ លនេរៀល គខ�ស់ជាច្បោហិរ��វត�ុ
ិ

3

ឆា�២០១៧ ចំនួន១,៥%។ រីឯចំណូលថវករបស់រដ�បាលឃុំ សង�
អនុវត�បាន ៤៦៦ ៧២២,០ លនេរៀ
ិ
នង
រដ�បាលឃុំ សង�អនុវត�បា
ិ
ិ ចំណាថវករបស់

គឺខ�ស់ជាងច្បោប់ហិរ��វត�ុ២០១៧ ចំនួន២៤,៣%

៣៥១ ៦០២,៨ លនេរៀល គទជាងច្បោប់ហិរ��វត�ុ២០១៧ ចំនួន ៦,៣%។
ែផ�កតលទ�ផលៃនករេធ�សវនកម

អជា�ធរសវនកជាតសេង�តេឃញមាប��គួរឱ្កត់សមា�ល

ដូចជ៖ ក្របមូពន�បា៉តង ករពុំបានេរៀបចំរបាយករណ៍សមិទ�កម�្របចំឆ្របចឆា� ករយឺតយា៉វក�
ករ្របគល់ទទួលសំណង់វិនិេយាគស្រមាប់អជីវក។

ចំេពករ្រគប់្រគង្រទព្យសរដ� ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត� បាេចញ្រក នង
ិ សរ

ែណនាេ្រកនរំលកជញឹកញាបឱ្្រកសួ ស�ប័ន និរដ�បារជធាេខត� េធ�ក
 ផូ �ផ�ងតរេ្រប�បេធៀ្រទព

សម្បតរ� ដ�េកន
�
 េឡង
 ថយចុះ េដយអនុវតបាមួយចំនួនធំ នង
ិ េនមាខ�ះខតមួយចំនួនតូ។ ចំេពះកេធ�ប័ណ


សមា�ល់កម�សិទ�ិវិញ អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តថា រហូតមកដលឆា�២០១៧ ្រទព្យសម្បរដ�មួយចំនួន
តូចេនែពុំទន់បេធ�ប័ណ�សមា�ល់កម�សិទ�ិរួចរល់េនេឡ
១. េសចក�ីេផម
�
១.១.

លក�ណៈទូេទ

ច្បោប់ស�ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្

ត្រម�ឱ្អជា�ធរសវនកម�ជាតិមានភារកិច�អ

មុខងសវនកម� ៃផ� េ្រកបស់ រ ជរដ�ភិប េធ� សវនកម� េលកិ ច� ប��ី កគណេនយ្យ គណនី ្របព័ន្រគប់្រគ

ករ្រត�តពិនិត្យកិច�្របតិករ និងកម�វិធីរបស់បណ ា�្រ ក ស�ប័ន ភា�ក់ងរ អជា�ធរ ធនាគារជាហិរ��វត�ុ
រដ�

និងស�ប័នហិរ� វត�ុច្រម�ឯកជន

សហ្រគសធារណៈ ្រស�សធារណៈ រដ�បាលរេខត�

រដ�បាមូលដ�ន អ�េម៉ក អ�កផ�ត់ផង
� ទ
់ ំនិញ នង
ា
ិ េសវកមចំេពរជរដ�ភិបាលតមកិច�សន្បណ

អង�កេផ្សងេទៀតែដលរជរដ�ភិបាផ�ល់ជំនួយហរ�
ិ � វត�ុបែន�មេលទុនផា�ល់ និឥណទន រួមមាទំ

ករេលកែលងពន�អករ្រគប់្រប ្រពមទសម្បទនេផ្េទៀតេទអងក
� រែដមន
ិ រក្របាចំេណញ នង
ិ
សហ្រគាសវនិ
េឯកជន។
ិ

េ្រពីករងរខងេលេនះ អជា�ធរសវនកម�ជាតិមានភារកិច�េធ�សវនកម�េសចក�ី្រព

ច្បោស�ីពីករទូទត់ថវិកទូេទរបស់រដ�ស្រ្រគប់្រគង្របចំឆា�ំនីមួយេធ�របាករណ សវនកម�ជូនេទ

រដ�សភា ្រពឹទ�សភាេដយផា�លេផ�ជូនេទរជរដភប
ិ ា េដម្ បី្រជព័ត៌មាន ្រពមទំងផ្សព�ផ្សោយនូ
សវនកម�ែដលចំបាច

១.២. ករអនុវត និងែដនកំណត់សវនកម�
ចប់តំងពីអជា�ធរសវនកម�ជាតិបានដំេណរករករង២០០១ រហូតមកដល់ឆា�២០១៨
អជា�ធរសវនកម�ជាតិបានអនុវត�ភារកិច�េធ�សវនកមបណ
ា ្រកសួ ស�ប័ រដ�បារធាន េខត� រដ�បា
មូលដ�ន សហ្រគាសសធ គេ្រមាង និងសម្វន
ិ ិ េយាគេផ្ស ជពិ េសសគឺកេធ�ស
 វនកម�ប ��ក់
េលេសចក�ី្រពច្បោស�ីពីកទូទត់ថវិកទូេទរបស់រដ�ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឆា

ស្រមាក រិយបរិេច�

២០១៧ អជា�សវនកម�ជាតិបានេធ�សវនកម� និងេរៀបរបាករណ សរុបចំនួន៧៦ ែដលខ�មស
រសំខន
ឹ

មួយចំនួនក�ុងរបាយករទំងេន្រត�បាដក្រសងមកបង�ក�ុងចំណុចទ៣
ី ៃនរបាយករស្រមាប់ផ្សព�

ជាសធាេនះ។

4

អជា�ធរសវនកម�ជេធ� ស វនកម� េដយអន ុេល តមស�ង់ដរសវនកសធារណៈៃន្រព
ណាច្រកកម�

ែដលត្រម�ឱ្មានករេរៀបចំែផន

និងអនុវត�កងសវនកម�េដែផ�កេលមូលដ�ៃនក

្រត�តពិនិតវយតៃម�េល្របព័ន�្រត�តពិនិត្ក�ុង ក្រគប់្រហិរ��វត�ុសធារណៈ អនុេលមតមបទប្ប��ត�
និងកិច�្របតិបត�ិកករងរបស់ ្រកសួ ស�ប័ អងភ
� ាពក់ព័ននាន ា ្រពមករេធ�េតស�េលឯកសរេផ្
េដម្ទ
ប ទួលបាភស�ុតសវនកម�សម្រសបស្ប់េធ�េសចក�ីសន�ិដ�ន និងផ�ល់អនុសសែកលម�ដល់អង�ភា
រងសវនកម�ទំងេន។
១.៣. េគាបំណងៃនករផ្សព�ផ
ករផ្សព�ផ្សោយរបា សវនកម� ជាសធា

មាេគាលបំណងចូលរួ ចំែណកជាមួ

ស�ប័នីតប
្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារកច
�
បតក
�ិ ករង
 ្ព្រងឹងករ
ិ ្ប� �ត�ិ និងនីតិ្របតិបត� េដម
ប
ិ ្របត
របស់្រកសួ ស�ប័ រដ�បារជធាេខត� រដប
� ាលមូលដ នង
� ាពក់ព័ន�នា តមរយករចង�ុ
ិ អងភ
បង�ញនូវចំណុចខ�ះខតក�ុងអនុវត�កន�ងមក នង
ិ ផ�ល់អនុសសនែកលម�េលចំណុចខ�ះខតទំងេន សំ េដ
េធ�ឱ្
 ករ្រគប់្កន់ែត្របេសេទ្ ប។
អជា�ធរសវនកម�ជាតិទទួលខុស្រត�វអំពីផលប៉ះពល់ណាមួយចំេពះ្ ស�ប័ រដ�បា
រជធា េខត� រដ�បាលមូលដ�ន ្រក�មហ សហ្រគាស ឬបុគ�លពក់ព័ន�នានាករណី ែដលមានតតីយជ
ទំងឡាយណាយកខ�ឹមសរក�ុងរបា ផ្សព�ផ្សសធណៈេនះេទេធ�ក
 របក្រសយ ឬេ្របខុស

េគាលេដ
២. ករ្រគប់្រគងថ
២.១. មូលដ�នគតិយុតៃនករអនុវតថវិក
កិច�ដំេណរករៃនថវិកឆ២០១៧

្រត�វបាន្រប្រពឹត�េទេដេលមូលដ�ច្បោប់ នលិខិត

បទដ�នគតយុត�មួយចំនួន ែដលមានជាអទ
−

ច្បោប់ស�ីពីសវនកម�ៃន្រពះរជាណាច្ ្របកសឱ្យេ្រប្រពះរ្រកេលខជស/រកម/
០៣០០/១០ ចុះៃថ�ទី០៣ ែខមីនា ឆ២
ា ០០០

−

ច្បោប់ស�ីពី្របព័ន�ហិរ��វត�ុស ្របកសឱ្យេ្របេដយ្រព េលខនស/រកម/០៥០៨/
០១៦ ចុះៃថ�ទ១
ា ០០៨
ី ៣ ែខឧសភា ឆ២

−

ច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់២០១៧

្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពេលខ

នស/រកម/១២១៦/០១៩ ចុះៃថ�ទី១៤ ែខធ�ូ ឆា�២០១៦

−

ច្បោប់ស�ីពីរបបហិរ��វត និ ង ករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរបស់រដ�បាលថា�ក ្របក
ឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកម/រកម/០៦១១/០១១ ចុះៃថ�ទ១
ី ៧ ែខមថ
ិ ុន ឆា�២០១១

−

ច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងរដ�

សង�ត់ ្របកឱ្េ្របេដយ្រពះរេលខជស/រកម/

០៣០១/១៥ ចុះៃថ�ទ១
ា ០០១
ី ៩ ែខមីនា ឆ២
−

អនុ្រកឹត្យេ៨២

អន្រ.បក

ចុះៃថ�ទ១
ី ៦

គណេនយ្សធារ

5

ែខវច�
ា ៩៩៥
ិ ិក ឆ១

ស�ីពីបទប��ទូេទៃ

២.២. កិច�្របតិបត�ិករថវ
កច
ត� ថវក
ឆ២
ា ០១៧ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយែផ�កតមលទ�ផលអនុវត�ចំណូល
ិ
ិ �្របតិបក

ចំណាយតមរយៈរតនាគារជាតិ រតនាគ េខត� នង
េយាគស
ិ លទ�ផលៃនកអនុវត�គេ្រមាងវនិ
ិ
េដយហិរ� �ប្បទនេ្រក្របេទសែដលអនុរតនាគជាតិ ដូមាបង�ក�ុងតរងខងេ្រ
ក/ កច
�
ត�ិករថវិកថា�ក
ិ ្របតិប

ឯកត : លនេរៀ

២០១៧

បរយា
ិ
I. សរុបចំណូល

ច្បោប់ហិរ��វត

អនុវត�

ភាគរ

1

2

3 = (2/1)

២០ ១៨៤ ៤៥៧,០

២១ ៦៤៥ ៩៨០,៧

១០៧,២%

១៥ ៥០១ ៤៦៩,០

១៦ ៩៦៦ ៦៨៦,៥

១០៩.៥%

-ចំណូលមូលធនក�ុង្របេទ

១៤៨ ៤៣១,០

១៤២ ២៤០,៨

៩៥,៨%

-ចំណូលមូលនិធិ្រទ្រទង់ថវ

២៥០ ០០០,០

៣១៧ ៥៦៧,៦

១២៧,០%

៤ ២៨៤ ៥៥៧,០

៤ ២១៩ ៤៨៥,៨

៩៨,៥%

II. សរុបចំណា

២០ ៥៥៥ ៨៥៤,០ ∗

២០ ០១៦ ០០៦,៩

៩៧,៤%

-ចំណាយចរន

១៣ ៤២២ ០៨៣,០*

១៣ ២៣៦ ៦២៨,៨

៩៨,៦%

២ ៨៤៩ ២១៤,០

២ ៥៥៩ ៨៩២,៣

៨៩,៨%

៤ ២៨៤ ៥៥៧,០

៤ ២១៩ ៤៨៥,៨

៩៨,៥%

-ចំណូលចរន�

-ចំណូលមូលធនស្រមាគេ្រមេដ
ហរ�
ិ � ប្បទនេ្រក្

0

-ចំណាយមូលធ
-ចំណាមូលធនស្រមាគេ្រមាងេ

ហរ�
ិ � ប្បទនេ្រក្

ខ-កច
�
ក
ត� រថវិករដ�បាលថា�ក់េ្រ
ិ ្របតិប

ខ១/កច
�
ត�ិករថវិករបស់រដ�បាលជធាន
ិ ្របតិប
រ
២០១៧

បរយា
ិ
I. សរុបចំណូលថវក
ិ

-ចំណូលចរន�
•ចំណូលសរេពពន
•ចំណូលមនែមនស
រេពពន
ិ
-ឧបត�ម�ពីថវកថា�ក់ជ
ិ
II. សរុបចំណាយថវិ

∗

ឯកត : លនេរៀ

ច្បោប់ហិរ��វត

អនុវត�

ភាគរ

1

2

3 = (2/1)

១ ០៨៥ ២៣៩,០ ១ ១៧៩ ១៧២,២

១០៨,៧%

៩៥៦ ៥២៩,០ ១ ០៤៣ ៦២៦,៨

១០៩,១%

៩២៦ ៣០០,០ ១ ០០៩ ៥៩៥,៣

១០៩,០%

៣០ ២២៩,០

៣៤ ០៣១,៥

១១២,៦%

១២៨ ៧១០,០

១៣៥ ៥៤៥,៤

១០៥,៣%

១ ០៨៥ ២៣៩,០ ១ ១៧៧ ០០៩,៤

១០៨,៥%

-ចំណាយចរន

៨៦៣ ១៨០,០

៩៦២ ៤០៥,៥

១១១,៥%

-ចំណាយមូលធ

២២២ ០៥៩,០

២១៤ ៦០៣,៩

៩៦,៦%

តួេលខេនះបូកប��ូ លនូវឥណទនចំនួន ៣៧១ ៣៩៧លនេរៀល េដយេយាងករេធ�និយ័តភាវូបនីយកម�ៃនកិច�្របតិប
ចំណាយថវិកបែន�មស្រមាប់ករ្រគប់២០១៧ ែដលែចងក�ុងច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត�ុស្រមាប់ករ្រគប់២០១៨។
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ខ២/កច
�
ត�ិករថវិករបស់រដ�បាល្រក�ង
ិ ្របតិប

ឯកត : លនេរៀ

២០១៧

បរយា
ិ

ច្បោប់ហិរ��វត
1

I. សរុបចំណូលថវក
ិ

១៤៥ ០៧២,០

-ចំណូលចរន� (មនែមនស
រេពពន�
ិ
-ចំណូលឧបត�ម�ពីថវកថា�ក់ជ
ិ

អនុវត�

ភាគរ

2

3 = (2/1)

១៥៦ ៩៦៦,២ ១០៨,២%

១០ ៩៩៩,០

១២ ៨៧៦,៤

១១៧,១%

១៣៤ ០៧៣,០

១៤២ ១០៩,០

១០៦,០%

-អតិេរកឆា�២០១៦

១ ៩៨០,៨

II. សរុបចំណាយថវិ
-ចំណាយចរន

១៤៥ ០៧២,០

១៤៧ ១៥៧,៥

១០១,៤%

១៤៤ ៩៩៦,០

១៤៧ ១៥៧,៥

១០១,៥%

៧៦,០

០,០

-ចំណាយមូលធ

ខ៣/កច
�
ត�ិករថវិករបស់រដ�បលឃ
ា ង�ត
ិ ្របតិប

ឯកត : លនេរៀ

២០១៧

បរយា
ិ
I. សរុបចំណូលថវក
ិ

ច្បោប់ហិរ��វត

អនុវត�

ភាគរ

1

2

3 = (2/1)

៣៧៥ ៤០៣,០

៤៦៦ ៧២២,០

-ចំណូលមនែមនស
រេពពន
ិ

០

៥ ៦៥៨,៩

-ចំណូលឧបត�ម�ពីថវកជា
ិ

៣៧៥ ៤០៣,០

៣៧៥ ៥៤២,៥

០

៨៥ ៥២០,៦

៣៧៥ ៤០៣,០

៣៥១ ៦០២,៨

៩៣,៧%

-ចំណាយសង�ត់ចំណុះរជ

២៥ ៣៦៥,៩

២២ ១៩៦,១

៨៧,៥%

-ចំណាសង�ត់ចំណុះ្រក

២៩ ៥២៩,៧

២៦ ៥៧៣,៧

៩០,០%

៣២០ ៥០៧,៤

៣០២ ៨៣៣,០

៩៤,៥%

-អតេិ រកឆា�២០១៦
II. សរុបចំណាយថវិ

-ចំណាឃុំ

១២៤,៣%
១០០,០%

៣. លទ�ផលសវនកម�

៣.១. ករ្រគប់្រគងថថា�ក់ជា
៣.១.១.

ករចុះប��ីអជីវកម�ដ
េដម
 ្ បី្រគប់្រគងអ�កជាប់ពន� ្របមូលពន� និងផ�ល់េសវល�ដល់អ�កជាប់ពនសរេព

ពន�បានេលកទឹកចិត�បុគ�លទំងឡាយ ែដលេធ�អជីវកម�ឱ្យមកបំេពញកតព�កិច�ចុះប��ីេ
សរេពពន�ក�ុអំឡុង១៥ៃថ�

េ្រកយពីបុគ�លេនាះចប់េផ�មសកម�ភាពេសដ�កិច�។ ្របសិនេប

ែដលមានករត្រម�វឱ្យេធ�ករចុះប��ី ប៉ុែន�មិនបានេធ�ក រ េនាះ រដ�បាលសរេពពនេធ�ក

ចុះប��ីបុគ�លេនាះ តមករេធ�េតស�អជីវកម�ដ�នមួយច ែដល្រត�វចុះប��ីេនតមបណ
ពន�ដខណ�

នង
ិ េខត�មួយចំនួន

ែដល្រក�មករងរអេង�តតមដងផ�អគ�នាយដ�ពន�ដរប

ផ�ល់ទន�ន័យ
ជូនសខពន�ដរខណ� និងេមួយចំនួន
ិ

េដម
 ្ បីចុះប��ីពន� អជាសវនកម�ជាត

សេង�តេឃញថា អជីវកម�ដ�នមួយចំ េនមិនទន់បានមកចុះប��ីពន�េនេឡ
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េដយសរែតបុគ�លែដលមានករត្រម�វឱ្យេធ�ក រ ចុះប��ីខកខនក�ុងករចុះប��

រដ�បាលសរេពពន�ជួបករលំបាកក�ុងករ្រគប់្រគពន� ្របមូលពន� និងផ�ល់េស។ ្រកសួ
េសដ�កច
ិ �

នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុគួរជំរុញឱ្យអគ�នាយកដ�នពរបន�ព្រងឹងបែន�េទៀតចំេពអជីវកម�ដ

ែដលមន
ិ បានមកចុះប��ីពន�
កន�ងមក

េឆ�យតបនឹងប��េនះ

្រសួងេសដ�កិច�

និងហិរ��វត�ុបានឯកភ

និងបំភ�ឺបែន�មថា

អគ�នាយកដ�នពន�ដរបានបេង�ត្រក�មករងរអេង�តសហ្រគាសេ

ប��ូ នទន�ន័យពី
ករអេង�តសហ្រ
ិ

េដម្ បីជូនេទសខពន�ដ-ខណ�

និងបា

នង
ិ អង�ភាពក់ព័ន

ចតែចងេរៀបចំអេ��  ញមា�ស់អជីវកម�ដ�នែដលមានផលរបរដល់ក្រត�វជាប់ព េដម
 ្ បីមចុះប��ី

ពន�េទតមច្បោប់ស�ីពីសរេព េដយែឡ អជីវកមមួយចំនួនែដល្រក�មករងរអេសហ្រស

េនតមដងផ�ូវប��ូ នទិន�ន័យេទេនាះ មានខ�ះក៏មិនមានផលរបរដល់ក្រត�វជាប់ពេនាេទ។
៣.១.២.

អជា�ធរសវនកម�ជនង
វឌ្ឍនភាពបន�េទ
ឹ ពិនត្យេមល
ិ
្របសិទ�ភាពៃនករេធ�សវន

េដ ម្ បីឱ្យករេធ�សវនកម កបេដយ្របសិទ�ភ និ ង ្របសិទ�ផក�ុងករេ្រប្រ

ធនធានសវនករពន�ដ អគ�នាយកដពន�ដបាែណនាំឱ្យអង�ភាពពន�ដរេ្រេ្រជសេរ
អ�កជាប់ពន

ែដលមានហនិភ័យខ�ស់ជាអទិភាពស្រមាប់ករេធ�

តមករពនិត្យេ
ិ

តរលទ�ផលករងរសវនកម�្របច២០១៧ របស់សពន�ដរខណ ចំនួន៩ នង
ិ េខត�ចំនួន១៤
អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា សខ

(ករេធ�សវនកម�េលឯកសនិងមានក្រមិ

ខណ�ចំនួន៦ និងេខត�ចំនួន៣ បាេធ�សវនកម� នង
ិ កំណត់ពន�សូន្យចំនួ ១២៨ សហ្រគាស ក�

ចំេណាសហ្រគចំនួន ១ ៥៣៦ ែដលបានេធ�សវនកម�។ ករកំណត់ពន�សូន្យខងេដយស
ករកំណតហនិភ័របស់សហ្រគែដល្រត�វេធ�សវនកម�ពុំទបានល�
ករេរៀបចំែផនរសវនកម�េលអ�កជាប់ពន�មិនទបានល

មន
ិ អចសេ្រមចេគាលេលបានេ្ងទុក

េធ�ឱ្
 អគ�នាយកដ�នពន�

្រពមទំងេ្រប្ធនធានែដលមក្រមិតមិនម

្របសិទ�ភាព ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�គួរមានយន�ករបេង�ន្របសិទបែន�មេទៀតចំេពករ
េធ�សវនកម�េលឯកសនិងមានក្រមេនះ។

្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុបាបំភ�ឺបែន�មថា ករវិភនិភ័យក�ុងករេធ�សវនកម

មន
ិ ទន់បាន សុ្រកិតេនេឡយេដយពមាព័ត៌មា្រគប្រគាន់ និងអនុវត�េដយ
អជា�ធរសវនកម�ជនង
វឌ្ឍនភាពបន�េទ
ឹ ពន
ិ ត្យេមល
ិ

៣.១.៣. ករកំណត់តៃម�ពិន័យេលម៉ូតូនាំចូលេល�សច្បោប់មិន្រតឹ

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�ុបានេ្របកសស�ីកស្រម�ស្រម�លបេល�សគយ

េដប��ក់ថា រដ�បាលគយសិទ�ិស្រម�ស្រមលដូចតេទ្របនទីស�ក់កគយ និងរដ�ក
មាសិទ�ិស្រម�ះស្រម�លបទេល�គយ្រគប្របេភពក់ព័ន�នឹងទំនិែដលមាតៃម�មិនេលសពីមួយ

ល្របាំែ(១.៥០០.០០០)េរៀល ្របធានករិយាល័យ ឬសខគយ និងរដមាសិទ�ិ
ស្រម�ស្រម�បទេល�សគយ្រគប់្របេភទពក់ពនឹ ងទំនិ ញែដលមានតៃម�មិនេលសពីបួនល

(៤.០០០.០០០)េរៀល អគ�នាយកដ�នគយ និងរដកម�ុជមាសិទស
�ិ ្រម�ះស្រម�លបទេល�គយ

្រគប់្របេភ
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អគ�នាយកដ�នគយ និងរដ�ករកម�ុជាបលិខត
ិ ស�ីពីករែស្រម�តរទន�ន័យ
ិ

តៃម�គិតពន�គយស្រមាប់ជាមូលដ�នពេលមុខទំនិ ញេទច្យាយន�្រគប់្របេភ េដ
ប��ក់ថា ចំេពេទច្រកយានយន�ែដលនាំចូេល�សច្បោតៃម�គិតពន�គយ្រត�វបូកបែន�
១០% េលតៃម�មានែចងក�ុងតរ

តមករេធ�េតស�េលកំណត់េហតុេល�សច្បោប់គយ េន និង រដ�កេខត�ឧត�រ

មានជ័យ អជាសវនកម�ជាតិពិនិត្យេឃញថា សខគយ និងរដ�ករេខមាជ័យបានេធ�ក
កំណត់តៃម�ពន័យចំ
េពះម៉ូតូែដលនាំចូលេល�សច្បោប់គយ េដយពុំតៃម�បែន�ម១០%េលតៃម�
ិ

ចម�ងកេទ។ កត�េនះនាំឱ្យករកតៃម�គតពន
ន
� ំចូលេលទំនិ
ា
េល�សច្បោប់មិន្រតឹម្រត�វនា
ិ
ឱ្បាត់បង់ចំណូលពន�

្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ��វត�ុសូ មឯកភាពនិងសូមបំភ�ឺបែន�មថា េទះជណ

ក៏េដេនះជាករណីមួយែដលបានេកតេឡងក�ុងឆ២០១៧ េនសខ និងរដ�កេខត�ឧត�រ

មានជ័េដយម�ន�ីគយមានសមត�កិច�មិនបានបូកបែ១០%េលតៃមគ
� ិតពនគយក�ុ
�
ងតរចំេព

ករណី ទំនិញេល�សច្បោប់គ
៣.១.៤.

ែផ�កតមករបំភ�ឺេនអជា�ធរសកម�ជាតនង
វឌ្ឍនបន�េទៀត។
ឹ ពន
ិ ត្យេមលនូវ
ិ
ករកំណត់តៃម�គិតពន�េលទំនិញេល�សច្បោប់មិនសម

អគ�នាយកដ�នគយ និងរដ�ករកម�ុជាបលិខត
ិ ស�ីពីករែកស្រម�លតតៃម�ចម�ង

កស្រមាជាមូលដពិចណាេលមុខទំនិ្រសបរេទស ្រដក់ឱ្យអនុវចំេពះទំនិញែដចូល

មកបំេពញែបបបទេផ��ងផា�ត់តៃម�គិតពន�គយនាំច ចប់ពៃថ�ទី០១ែខធូ � ឆា�២០១៧េនះតេទ។

តមករេធ�េតស�េលកំណត់េហតុេល�សច្បោប់គយ និងឯកសរេស�សុំតៃម�គិតពន�

េលទំនញ
ិ េល�សច្បោប់គយ អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ែផនករ បេច�កេទស

នង
ិ កច
ិ �ករអន�រជាតិបានេធ�ករកំណត់េលទំនញ
ិ េល�សច្បោប់គយ ្រស្រកហ Chateau

PavieST.Emilion GrandCRC ២០១៣ ទបជាងតៃចម�ងកែដលបានេចញឱស្រមាអនុវត�

ចបពីៃថ�ទ០
� ិតពនន
� ំចូលមិនសម្រ
ា
និងនាំឱ
ី ១ ែខធ�ូ ឆា�២០១៧ កត�េនះនាំកកំណត់តៃមគ
បាតចំណូលពន�គយ។

្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុសូ មឯកភា និងបំភ�ឺបែន�មថា ករណីទំនិញេល�្របេភ

្រស្រChateau Pavie ST.Emilion Grand CRC 2013៖ ករកំណតតៃម�េលមុខទំនិញ

្រសទំងេនះគឺជាករភ័ន�្រចឡំេដ យអេចតនារបស់មសមត�កិ ច� ែដលេកត េឡងេដ

សតៃម�មុខទំនញ្រស្រប
េភទេនះ េទបែត្រត្រស្រជ នង
ិ
ិ ដក់ប��ូលក�ុងតរងទិន�តៃម�
ចម�ងករស្រមាប់ជាមូលដ�នពិចេធ�ឱ្
 ម�ន�ីមានសមត�កិច�ខកខនមបានេផ��ងផា�ឱ្
បាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយនាយដ�គយ និងរដ�ករកម�ុជាកត់សមា�ល់ថា ករណីដូេកតេឡង

ក�ុងរូបភាតិចតួចប៉ុេណ
ា�េធៀបនឹងទំហំសរុបៃនករេផ��ងផា�ត់តៃម�គិតពន�គយទំងម

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា

៣.១.៥.

ករពុំទន់មានវិធានករសម្រសបចំេពះ្របាក់កក់ជំពក់ែបបបទរយ
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�ុបានេ្របកសស�ីនមុត�
េដែចងថា រដ�បគយ
ិ ធា
ិ

អចត្រមឱ្តម�ល់នូវនមុត�
េដម
 ្ បីធានានូវករបង់ពន�និងអករ ឬេធាន ្របតិេវទន៍ករនង
ិ
ិ ធាន
ិ

9

ភាគីទទួលខុស្រត�វេផ្សងៗេ បំេពញនូវកតព�កិច�តមនីតវិគយ
ឬករអនុវតច្បោេផ្សៗេទៀត
ិ
នង
ឱ្បានឆាប់តមែដេធ�េ ទ
ិ ្របក៩ បានប��ក់ថា រដ�បាលគយ្រត�បន�ុកនមុត�
ិ ធា
ិ

បាេ្រកយេែដលម�ន�ីគយមាសមត�កច
� ន
កច
ិ ព
ិ ត្យេឃញថា ក
ិ
ិ �នានាៃននិមុត�ិ្រត�បា
បំេពញរួចរល់ រប់ប��ូលទំបង់ពន� និងអករ

តមករេធ�សវនកម�េនសខគយ និងកំពង់ែផអន�រជាតិភ�ំេពញ អជាសវនកម�

ជាតសេង�តេឃញថ ្របាក់កក់ែដលមិនទន់សងែបបបទេនសខរដ�កែផអន�រជាតភ�ំេពញ

គត្រតឹមៃថ�ទ
៣១ ែខធ�ូ ឆា�២០១៧ មានទឹក្របាក់ចំន ៤១៧ ៣៤២ ៦៧៨ េរៀល និង្របាក់ដុល
ិ
ចំនួន ៣៦៩ ៨៨២ ដុល�រ ែដលសល់រយៈេពលយូរឆ ា (ឆា�១៩៩៧ ដល់ឆា�២០១២) មន
ិ ទនបា
សងែបបបទ

នង
ិ មន
ិ ទន់េឃញមានវិធាេដះ្រេនេទ្ប។

កត�េនះនាំសមតុល្

គណនី្របាក់កក់ជាេរៀល និង្របាក់ដុល�រមាេទ្ បពីមួយឆា�ំេទមួយឆា�ំេដយពជ្រម
ប��ីបានទន់េពលេវ

្រកសួងេសដ�កិច នង
ិ ហិរ��វត�ុសូ មឯកភា និងសូ មបំភ�ឺបែន�មថា តួេលសមតុល្្របា

កក់្រតឹមៃថ�ទ៣១ ែខធ�ូ ឆា�២០១៧ របស់សខ និងរដ�ករកំពង់ែផភ�ំេពញពិតជាេនដូចក

េលកេឡង
ិ រដ�កកម�ុជសូ មេធ�ក
 រប��ក
 របស់សវនករែមន។ ករណី េនះអគ�នាយកដគយ នង
ដូចតេទៈ១)ករតម�ល់និមុត�ិធានា្រត�វបានេកជា្របទន�ម
ឹ នង
ឹ ករេដះបន�ុក្រត�វបេធ�ជ


្របចេដអនុេលមត្របកេលខ ១១២ សហវ.្រប ចុះៃថ�ទ១
ី ៥ ែខកុម�ៈ ឆា�២០០៨ ស�ីពី
និមុត�ិធានា (២)េដយែឡមាករណី ខ�ះ

និមុត�ធា
្រតវបានរក្សោទុកយូរេទតមល ៃន
ិ

និមុត�ិធាែដលមន
ិ ត្រម�វឱ្យដកវិញក�ុងរេពលខ�ីេទដូចជ ករតម�ល់និមុត�ិធានាេដម្បី្របកបធុ

េជងសគយ ្របតិបត�ិករភ គាគយមានែដនកំណត និង្របតិបត�ិករទីកែន�សន�ិធិគយបេណ
ា�

អសន�ជាេដម (៣)ករណីនមុត�
េលកេឡង
ិ ធានា្រត�វបានរក្សោទុកយូ
ិ
 េដយសវនករខងេល
គឺេដសរមា�ស់មិនចូលខ�ួនមកេដះបន�ុក។ ករណីេនះក៏មនអចេដះ្
រយៈេពលខ�ប
ិ
ី ា
ខ�ះ្រត�មាដក
ែដរគឺ្រត�វករេពលេវល េដម្បី្រសវ្រជមកេដះបន�ុ េហយករណី
ី សេ្រម


ពីតុលករេទៀតផ

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា
៣.១.៦.

ករផ�ល់ឥណទនមូលនធិ្រទ្
នង
ា ប់រងអគ�ីភ័យ
ិ
ិ អភវឌ្ឍន៍កសិកម�ពុំមានធ
ិ

្រកសួងេសដ�កិច នង
ិ ហិរ��វត�ុបានេច្របកសស�ីពីករេរៀបចំ ករ្រប្រពេទរបស់

នាយកដ�នេ្រកមចំណុះអគ�នាយកដ�នឧស្សោហកម�ហិ េដបានប��ក់ថា នដ�
ទផ
ី ្សោ នង
ិ ស�ប័នហិរ� �វត�ុមានភារកិច�ក�ុងករ្រគ នង
ិ ្រត�តពិនិតករេ្រ្របាមូលនធ
ិ ្រទ្រទង
ិ
នង
សហករជាមធនាគារអភិវឌ្ជនបទ។
ិ អភវឌ្ឍន៍កសិកម�េដ
ិ

តមករេធ�សវនកម�េននាយកដ�នទីផ្សោរ និងស� ប័នហិ រ��វតសវនកម�ជាតិពិនិត

វស័យកស
� ា
េឃញថ ក�ុងឆា�២០១៧ គណៈកម�ករឥណទនៃនមូលនិធិ្រទ្ និងអភវឌ្ឍន
ិ
ិ
ិ កមប
ពិនិត្

និងសេ្រមចេលសំេណសុខ�ី្របាក់ឥណរយៈេពលខ�ី

និងរយៈេពលែវងឱ្យដលសមាគ

មា៉សុីកន្រស�វ និង្
ក�មហ៊ុនែកៃច�្រស�វអ
រ
េដយពុំទេឃញ
ិ
 មាករទិធានា រ៉បេលេ្រគ
អគ�ីភ័យពី្រក�មហ៊ុនធានារ៉ប់រងេនេទ្
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្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�ុសូមឯកភ នង
ិ សូ មបំភ�ឺបែន�មថាអតិថិជែដលទទួលបា

ហិរ��ប្បទនពីមូលនិធិ្រទ្ និងអភវឌ្ឍន៍វិ
ស័យកសិកម�េដយមិនបានេ្របាស់េសវធានារ
ិ
េដយសរប��ចម្បងមួយចំនួនដូច (១)ករត្រម�វអតិថជន
ិ ទិញធានារ៉ប់រង នឹងេធ�ឱ្យៃថ�
កន់ែតខ�ស់ក�ុងករទទួលបានឥណ (២)្រក�ហ៊ុនធានា រ៉ប់រងមិនមានេគាលនេយាក
ផ�ល់េសវកម�េលវិស័យកសិកម� ជាពិេ្រស�-អង�រេដយសរមានហនិភ័យខ�វស័យេផ្ស
ិ
េទៀត (៣)ពុំទន់មបទប្ប� ត�ិពក់ព័ន�េទនឹងធានារ៉ប់រងេលវិស័យកស (៤)គេ្រមាងរប

ធនាគអភវឌ្ឍន
អសុជាមួយ្រកសួងពក់ព័ន�មួយចំនួនែដលបានប��ូលកម�វ Crop insurance
ិ
បានង
ិ ងកំពុងសិក្សោជាបេណ�

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា

៣.១.៧.

ករ្រគប់្រគងចំណូលពីករជួលទីតំងពបានេពញេល
េដម
 ្ បី្រគប់្រគងករ្របមូលចំណូល និងករពបង់ចំណូលចូលថវករដឱ្បានទ
ិ

េពលេវល្រសបតមបទប��០៤បប ចុះៃថ�ទ១
ា ០០៦ ស�ីពីកព្រងឹករ្រគ
ិ ិក ឆ២
ី ៥ ែខវច�
្រគចំណូលមន
ិ ែមនសរេពពន� ្រតង់ចំណ១៤ែចងថា “ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�ុ ្រត�វដ

េចញវធនករមួយ្រកសួ-ស�ប័នសមី និង្រ
ក-ស�ប័នពក់ព័ន� េដម្បីអនុវត�កទ
ិ

បំណុ លែផ�កឯកជន ឬ្រក�មហ៊ុននានាជំពក់រដ� ដូចជាៈ បរអនុ��តនាំចូ-នាំេចញ បង�
គណនីធនាគារ ប�្អជា�ប័ណ នង
ិ ក�ុងករណី ករអនុវត�តឹងទរបំណុលេនះមិនមាន្របសិទ

្រកសួ-ស�ប័សម្រត�េរៀបចំសំណុំ េរឿងប�ឹងេទតុល” ។

អជា�ធរសវនកជាតសេង�តេឃញថា
េនក�ុងឆ២
ា ០១៧ ្រកសួងពណិជ�កេនម


ចំណូលពីៃថ�ឈ�ួលជួលអចលន្រទពចំនួន០២កែន�ង ែដល្រក�មហ៊ុបានបងខ�ះ មនទឹក្របាចំនួន
១៥ ០៨០ ដុល�រអេមក។

អ្រស័យេហតុេនះ្រ កសួងពណិជ�កម�គួរេធ�ដន ្រគប់្រគង និងទរចំណូលពឈ�ួល

ជួលទីតំងខេលឱ្យបានេពញេលញ និង្រតឹម្រេដម្ បីេជៀសវងខតចំណូលចូលថវករដ�។
ិ
េឆ�យតបន
ង

ឹ ករណី េនះ ្រកសួងពណិជ�កម�បានេធ�ករប��

- ចំណូលឈ�ួលទីតំងេរងច្រកអេឈបឹងសឡាងមា៨០ដុល� គឺេដយស

កំេណនៃថ�ឈ�ួល្របចំឆ។ ប៉ុែន�េទះជាយា ម�ន�ីពក់ព័ន�ៃន្រកសួងពណិជ�កម�បាងកំពុង
ទកទងភាគីជួល និពន
ិ ត្
ិ កច
ិ �សន្យោេនះេឡងវិ

- ចំេពះៃថ�ឈ�ួលស�នីេ្របងឥន�នមួយក�ុង្រក�ង្រពះសីហ េយាងលិខិតចុះៃថ�ទ១៥

ែខមថ
ា ៩៩៨ បានកំណត់ៃថ�ឈ�ួលស្រមាប់ឆា�ំដំបូងច ១២៥ ០០០ដុល�រអេមរ េដ
ិ ុនា ឆ១

គិតចប់ពីែខកុម�ៈ ឆ១
ា ៩៩៨ ដល់ែខមករឆា�១៩៩៩។ េហតុដូចេនះក�ុងឆា�២០១៧ ្រក�មហ៊ុ្រត�បង់
ៃថ�ឈ�ួលចំនួន ១២៥ ០០០ ដុល�រអេមរិក េហយរហូតដល់ឆ២០១៨ េទបៃ
 ថ�ឈ�ួលទីតំេនះ្រត�
បង់ចំនួន ១៤០ ០០០ ដុល� ្របតអ�ីែដលអជា�ធរសវនកម�ជបានេលកេឡងក�ុរបាករណ
លទ�ផលសវនកម�។

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា
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៣.១.៨.

ករខកខនក�ុងករបង់្របាក់ពិន័យចំេពះ្រក�មហ៊ុនែដលបាចុះប��ីពណិជកម�
រួចែតមន
ិ បានមកេធ�ករដក់តម�ល់្របតិេវទន៍្រប

េដម្ បី្រគប់្រគង្រក�មហ៊ុនចុះប��ីពណិជ�កម�ឱ្យបានេពញេលញ និង្ ្រកសួបា

េចញ្របកសេ១០៤MOC/SMចុះៃថ�ទ០
ា ០០៨ ស�ីពីករតម�ល្របតេវទន៍្របច
ី ៧ ែខេមស ឆ២
ឆា�របស់ ្រក�មហ៊ុនពណិជ�កម� ្រតង់្៤បានែចង “្រក�មហ៊ុនទំងឡាយណាែដលខកខបា
យក្របតេវទន៍្របចំឆា�ំមកតម�ល់ទុកេនដំណ ច់ឆា�ំនីមួយៗនឹង្រត�វេធ�ក
ា
សហ្រគអជី

កម�។ ្របាក់ែដល្របមូលបានពីករផាកពិនបង់ចូលថវករដ”។
្របកសេ ១០៧ ព.ណ.ចបព
ិ

.្រប ចុះៃថ�ទី០៥ ែខេមស ឆ២
ា ០១៧ ស�ីពីករតម�ល់្របតិេវទន៍្របចតម្របព័ន�ស�្របវត�ិកម ្រតង

្របរ៥បានែចង “្រក�មហ៊ុ សខ្រក�មហ៊ុនបរេទស និងករិយាល័យតំណាង្របរេទស
ទំឡយណ ែដលមានករខកខនមិនបានតម�ល់្របតិេវទន៍្របចំឆា�ផុតកំណត់ នឹង្រត�

ទទួលកផាពន័
ិ យជាទឹក្របាក់ចំ១.០០០.០០០េរៀល។ ក�ុងករណី្រក�មហ៊ុន សខ្រក�ម

បរេទស និងក រិយាលតំណា្រក�មហ៊ុនបរេទស ែដលខកខនមិនបានតម�ល់្របតិេ្របចំឆ
ចប់ពី១ឆា�េឡងេទ នឹង្រត�បង់្របាក់ពិន័យ ្រពមទំងបង់កៃ្រមេសវ្របតិេវទន៍្រតមចំនួ
ឆា�ែដលខកខ” និងតរឧបសម�័ន�ទី១ភា�ប់នឹ្របករួមេលខ១៦៤៣ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ១៦
ែខធ�ូ ឆា�២០១៤ ស�ីពីកែកែ្រក្រមងេសសធណៈៃនតរងឧបសម�័ន�ភានឹង្របសរួមេលខ

៩៨៥ សហវ.្របកចុ ៃថ�ទី២៨ ែខធូ � ឆា�២០១២ ស�ីពីកផ�ល់េសវសធារណៈរបស់្រ ក

ពណិជ�កម ្រតង់តឃ២ កពន័
ិ យចំេពកមន
ិ តម�ល់ទុក្របតេវទន៍្របចំឆា�ំចំ១លេរៀល។

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ក�ុ២០១៧ មាន្រក�មហ៊អជីកម�ែដលបា

ចុះប��ីរួចែតពុំទន់បានមកេធ�ករតម�ល់ទុក្របតិេវទន៍្របចំឆា�ំរបស់្រក�មហ៊ុន និផកពន័យ
ិ

ចំេពះករខកខនតម�ល់ទុក្របតិេវទន៍្របចំឆា�ងពណ ជ�កម�ក�ុ ងឆា�២០១៧ សរុបមាចំនួន
៦ ១៣៩ ្រក�ហ៊ុនអវជ កម� ែដលមាទឹក្របាចំនួន ៦ ១៣៩ ០០០ ០០០ េរៀល(គិតតកៃ្រ
េសវសធារក�ុងឆា�២០១៧)។
អ្រសេហតុេនះ

្រកសួងពណិជ�កម�គួរមានវិធានករឱ្យបានមុឺងមា៉ត់ចំេព

អជីកម�ែដលមន
ិ ្រពមកេធ�ក
 រតម�លទុក្របតេវទន៍្របចំឆា�ំរបស់្រក�មហ៊ុនមក្រកសួង ន្របា
ផាពន័យច
ូលថវករដ�ឱ្បាេពញេលញ
នង
ិ
ិ
ិ ទន់េពលេវ។
េឆ�យតបនឹងករណី េនះ

្រកសួងពណិជ�កម�បានេធ�ករប��ក់ថដ�ចុះប��ី

ពណិជកម� ជាេសនាធិកចតវធាករព្រងឹងករបង់្របតិេវទន៍ និងករយកចំេព
ិ

្រក�ហ៊ុនែដលបានចុះប��ីពណិជ�កម�រួច េហ្រត�មានកតព�កិច�តម�ល់្របតិេវទន៍្របចំ ែផនក

ែដលនាយកដ�នបានេធ�គឺបង�លកង្រសលដល់្រក�មហ៊ុន ែដលឱតម�ល់្របតិេវទន្រចំឆ ា
េដេ្រប្របា្របព័ន�ស�័្របត�កម
ិ �តរយៈករេចញ្របកសស�ករតម�ល់្របតិេវទ្របចឆា�តម
្របព័ន�ស�័យ្របវតកម�

្រពមទំងករជូដំណឹងរំលឹកដល់្រក�មហ៊ុនឱ្យបានដឹងមុរយៈកេផ�

E-mail ចំនួន៤េលកែដលមារយៈេពល៤ែខ មុនេពលផុតកំណត់។

តមករពិនិត្យ និង្រសវ្រជាវ អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃដកឱ្

េ្រប្របាស់្របព័ន�ចុះប��ីតម្របព័ន�ស�័យ្កម�រួច ករតម�ល់្របតិេវទន៍្របច២០១៧ មានចំនួ
្របណ ៩ ៥១០ ្រក�មហ៊ុ េស�នឹង ២៨០,៤% ៃនចំនួនជាមធ្យមៃនករតម�ល់្របតិេ្របចំឆ

12

េនមិនទន់េ្រប្របាស់្របព័ន�ចុះប��ីតម្របព័ន�ស�័យ្រ ម្យោ៉ងេទ ករពិន័យេលករតម�
្របតិេវទន៍្របចំឆា�ំ បានេកនេ ០ មុនឆា�២០១៦ រហូតដល់្របម ១ ៣៣៩ ករណី ក�ុងឆា�

២០១៧។ ករេកនេឡៃនករតម�ល់្របតិេវទន៍្របចំឆា�ំ នងករពិន័យេលករតម�ល់្
បតិេ
រ
ិ

ឆា�ក�ុងឆា�២០១៧

េនះជចំែណកជំរុញឱ្យ្រក�មហ៊ុនអនុវត�ច្បោប់ និងបំេពញកតព�កិច�របស់ខ

ប៉ុែន�េទះបីជានាយកដខិតខំចតែផនកររដ�បាលតមច្បោប់ និងសិទ�ិជអនុវត�ច្បោយា៉

ណាកេដយ កេនមាន្រក�មហ៊ុនចំនួនមន
ិ ទនបានតម�ល់្របតិេវទន៍្របចំឆា�ំេនេឡយ

េនះនាយកដ�នចុះប��ីព ណិជ�កម� បន�ជំរុញឱ្្រក�ហ៊ុនតម�ល់្របតិេវទន៍ែដលជាកតព�ករបស់
្រក�មហ៊ុន។
េដយែឡក េដម្ បីឱ្យ្រក�មហ៊ុន មួយចំនួនែដខនក�ុងករតម�ល់្របតិេវ្របចំឆ

២០១៧ មកបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន នាយកដ�នចុះប��ីពណិជ�កម�មានវិធានករដូច
- េធ�ក
 រជូនដំណឹងតមរយៈសរេអឡិច្រត�(Notification E-mail)

- កំពុងេរៀបចំេធ�កែកស្រម�លឱ្យ្របេសរេឡងនReporting Tool ក�ុង្របព័ន�ស�័យ្របវតកម�
- ត្រម�វឱ្យ្រក�មហ៊ុនបំេពញកតព�កិច�តម�ល់្របតិេវទន៍្របចំឆា�ំមុននឹងេធ�ករចុះ
លុបេឈ�ះ្រក�មហ៊ុន និងបេង�តសខេ
- បន�េធ�ករផ្សព�ផ្សោយ បណ�ុះបណា�លេនតមប-េខត�ទូទំង្របេ

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា

៣.១.៩.

ភាពយឺតយា៉វក�ុងករទូទត់បំណុលពីករខ�ីចំណូលយកេទចំណាយេ្រក
េដម
 ្ បី្រគប់្រគងចំណូលថវិកឱ្បាន្រតឹម្រត�វ និងេជៀសវងករដក្របាក់ចំ

ចំណាខុសេគាលករ រជរដ�ភិបនេចញអនុ្រកឹត្យេ ៨២ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទ១៦

ែខវច�
ិ ិក ឆា�១៩៩៥ ស�ីពីបទប��ទូ េទៃគណេនយ្សធារណ ្រតង់ចំណុចភាគ៣ និង

មា្១០៦ បានែចង “ ចំណូលថវកទំងអស់េទះបីសក�ុងចំណ
ូ ល្របេភទក៏េដអណ
ិ

ប័កគា�នសិទ�ិដចំណូលយកេទចណយតមទំេនងចិត� ឬពន្េពលបង់ចូលថវករដ�េដម្បីទុកេ្
ិ
្របាជាផល្របេយាជន៍ណាមួយ”។

អជា�ធរសវនកជតស
ិ េង�តេឃញ
 ថា ្រកសួងព ណិជ�កម�េនពុំទេធ�ក
 រទូទ

បំណុ លពីករខ�ចំណូលយកេទចំណយេ្របរបថថវ
កតំង
ឆ២
ា ០០០
ិ
ិ

ដល់ឆា�២០០៨សរុបមា

ចំនួន ១៨៩ ៣៥៦ ២០០ េរៀល និង ១៧៤ ៤៤៥ ដុល�អេមរិេនេឡយ។
អ្រស័យេហតុេ

្រកសួងពណិកម�គួរេធ�ករេដះ្រសយបំណុៃរ៉ពីករខ�ីចំណូ

យកេទចំណាយពីមុឱ្យបានទន់េពលេវល និងបង់ចូលថវិករដ�ឱ្យ្រគប

េឆ�យ
 តបនង
ឹ ករណី េនះ ្រកសួងពណិជ�កម�សូមទទួលស�ល់បំណុលខងេល 

បំណុ លរុៃរ៉ចប់ពីឆ២
ា ០០០ ដល់ឆា�២០០៨។ បច�ុប្បន ្រកសួងពណិជ�កម� បានងកំពុង្របមូ

ឯកសពក់ព័នេផ្សង េដម
 ្អនុ
ិ ីបន�ក�ុ ងករេស�សុលុបបំណុ លទំងេនះេចញពប��ីេបឡា
ប វត�នីតវិ ធ

េដយេយតលិខិតេលខ៩៣៦៨ សហវ.អទច ចុះៃថ�ទី០៨ ែខធ�ូ ឆា�២០១៤ របស់្រកសួ
េសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា
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៣.១.១០. ករ្រត�តពនិត្យតមដនករបង់កៃ្រមេសវេស
� សុំវិ��បនប្រតប��ក់្របភ
ិ
ពុំទន់បាន្រគប់ចំនួន និងទន់េព

តរងឧបសម�័ន�១ភា�ប់នឹង្របកសរួម១៦៤៣
ឆា�២០១៤

សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ១៦

ែខធូ �

ស�ីពីករែកែ្របក្រមងេសវសធារណៈៃនតរងឧបសម�័ន�ភា�ប់នឹង្៩៨៥

សហវ.្របកចុ ចុះៃថ�ទី២៨

ែខធ�ូ ឆា�២០១២ ស�ីពីករផ�ល់េសវសធារណៈរបស់្រកសួងពណិ

្រតង់ចំណុI.៤ ចំណុ ច(ក)េលខ១បានកំណត់ “េសវេចញវិ��បនប្រត្របភពេដមទំនCO)េ្រច

ជា២០០០ ឬេស�២០០០PCS្រត�វបង់េសវរដ�បាលចំ៥៨ដុល�រអេមរិក និងតិច២០០០PCS

្រត�វបងេសវរដ�បាលចំន២៣ដុល�រអេមរ” នង
ិ ីៃនដំេណរករផ�ល់វិ��បប្រតប��ក្របភ
ិ នីតវិ ធ

េដម
 ទំនញ
ិ (CO)ត្របព័ន�ស�័្របវត�ិរបស់នាយកដ�ននា-នាំចូ ក�ុងករផ�ល់េសវវិ បនប្រ

ប��ក់ពី្រភពេដមទំនិញនាំេញ-នាំចូក�ុង្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិក ្រត�វេធ�ករ្រត�តពិនេទេលក
បង់្របាក់របអ�កេស ស
� ុំ (ពិនត្យ
និងេផ��ងផា�ត់)កៃ្រមេសវរដ�បាល េដម្បីឱ្យអ�កេស�្របាត
ិ
្របព័នធនាគារភា្រតឹម្រត�វ នេពញេលញ។

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា នាយកដ�-នាំចូលបានេធ�ករ្រត�តពិ
កបង់កៃ្រមេសវរដ�បាលក�ុងករេស�សុំវិ��បប��ក់្របភពេដមទំនិញតម្របព័ន�ស�្របវត�

កម�មន
ិ ទន់បាន្រតឹម្រត�វេនេឡយ។ តមករពិនិត្យេផ��ងផា�ត់េឡងវិញជាមួយនាយក
នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុក�ុង្របព័ន�េឃថា មកបង់កៃ្រមេសវរដ�បាលពីករេស�សុំវិ��បប��ក់្របភ

េដ មទំនិញនាំេច-នាំចូរបស់្រក�មហ៊ុមន
ិ ទន់្រគ ្រសបត្របកស�ីពីករែែ្រក្រងេសវ
សធរណៈក�ុងឆា�២០១៧ មាចំនួន១៣០្រក�ហ៊ុន ែដលមាទឹក្របាចំនួន១៤ ៦៣៤ ៩១១េរៀល។

អ្រស័យេហតុេនះ ្រ កសួងពណម�គួរេធ�ករែណនាំដល់នាយកដ�នន-នាំចូ

ឱ្េធ�ក
 រ្រត�តពិនិត្យ ងតមដនជា្របចំពីករគណនាកៃ្រមេសវរដ�បាលក�ុងកប្រ

ប��ក់្របភពេដទំនញ
ិ តម្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិកម�ជាមួយនាយកដ�នគណេនយ្យ និងហិរ��វត�ុ

ឱ្យ្រកហ៊ុនមកបង់សងឱ្បានទន់េពលេវល េជៀសវងករបាត់ចំណូលករដ�ជាយថាេហ

េឆ�យតបនឹងករណី េនះ ្រកសួងពណិជ�កម�បានេធ�ករប� េ្រកយពីនាយកដ

េចញ-នាំចូលបានជូនដំណឹងេទេរែដលបានបងកៃ្រេសវមន
ិ ទន់្រគប់ចំនួនឱ្យមកបង់បែ

តំណងភាគេរងច្រកបានមកបង់កៃ្រមេសវទំងអស់េនះរួចរល់ ្រសបេទត
កំណត់ក�ុ ងតរឧបសម�័ន�១ៃន្របកសរួមេ១៦៤៣ សហវ ្រប.ចុះៃថ�ទី១៦ ែខធូ � ឆា�២០១៤ ។
ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា

៣.១.១១. ករកត់្រតចំណាត់ថា�ក់េសដ�កិច�ៃនមាតិកថវិកចំណូលេលបង�នចំណ
់
ូ លមន
ិ
ទន់បាន្រតឹម្

តរងឧបសម�័ន�១ មាតិកចំណូលភា�ប់ជាមួយ្រប១៨៩ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ
២២ ែខកុម�ៈ ឆា�២០១៣ ស�ីពីករដក់ឱ្យអនុវត�ចំថា�ក់េសដ�កិច�ៃមាតិកថវរបស់រដ�បា
ថា�កជាតិ និងរដ�បាលថា�ក់េ្រក
ខេ្រម៖

បានកំណត់ពីករក្រតមាថវកៃនគណនចំណ
ូ លដូច
ិ

- គណនី និង អនុគណនី៧៣០២៨ បានកំណត់ពីករកត់្រតចំណូលទទពីក

ប��ក់េលហត�េលខ លិខិតចំលងច្បោប់េដម វិ��បនប័ លិខត
ិ េផ្សងនិងចំណូលពីករអនុ��
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េផ្សងៗដល់អ�កេ្រប្របាស់ែដលបានធានាអះអងេដយរដ�បាលថា�ក់េ្កំណត់េដ
ច្បោ និងលិខិតបទដ�នគតិយុត និងចំណូលពីករ្រគប់្រគងរដ�បាលេផ
- គណនី

និងអនុគណនី៧៣០២៧

បានកំណត់ពីករកត់្រតមាតិកថវិ

អនុគណនីចំណូលទទួ លបានពីករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពទំន ិញ គុណភាពឱសថ ក

ភាពយន� និកេគារពបទដ�ន និងចំណូលពីករពិនិត្យរបាយករណ៍វយតៃម�ផលប៉ះពល
និងករឃ�ំេម
ា
ករអនុវត�គេ្រមា ចំណូលទទួលបានពីកៃ្រមេសវកម�្ពិនិត្យអនាមសច

សត� និងផលិតផលសត�េធ�ច
 រចរ និងេសត�ឃាតដ�ន...។

អជា�ធរសវនកម�ជាេង�តេឃញថា សកំកុង្រតមួយចំនួនបានេ្រប្របាស់ប

ៃដបង់្រក់ចំណូលរបស់្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ��វត�ុ

េដម្ បី្របមូលចំណូលពីេសវ្រត�តពិ

គុណភាផលិតផល នង
ិ ករេគារពបទដ�ន និងេសវ្រត�តពិនិត្យអនាម ក�ុងបង�ន់ៃដបង
្របាចំណូលេនាះត្រម�វឱ្យគណេនយ្យ ឬភា�ក់ងរ្របមូលចំណូលេធ�ករកថវក
(េលខ
ិ
គណនី)ឱ្យប្រតឹ្រត�វ និង្រសបតមមាតកថវិកទូេទរបស់រដ�េនក�ុងបង�ន់
ៃដបង់
ិ

ស្រមាផ�ល់ជូនអតិថិជន០១ច្បោប ០១ច្បោប់្រត�វភា�ប់ជា មួយសំណុំឯកស០១ច្បោប់េទ្រត�

រក្ទុកេដម្េប ធ�កតមដន និងបូកសរុបចំណូល។ ប៉ុែន�ជាក់ែស�ងេឃញថា សខកំ
្រត�មួយចំនួនៃនអគ�នាយដ�នកម�ជ្រត�តពិនិត្យទំនិញនីហរ-អហរ័ណ និប�ង បកែក�ងបន�ំ

(កំកុង្រល) របស់្រកសួពណ ជ�កម�បានេធ�ករកត់្រតមាតិ (េលខគណនី) េនក�ុងបង�ន
ៃដបង់្របាក់ចំណូលពុំទន់បាន្រតឹម្រត�វ និ្របកសស�ីចំណាតថា�កេសដ�កច
ិ �ៃនមតក
ិ
ថវករបស់រដ�បាលថាជាតិ និងរដ�បថា�កេ្រកជាតេនេឡ
យ
ិ
 ។
អ្រស័យេហតុេ

្រកសួងពណិជ�កគួរេធ�ក
 រែណនាំដល់អគ�នដ�នកម�ជ្រត�

ពន
-អហរ័ណ និប�ង�បករែក�ងបន�ំ(កំកុងល) ឱ្យេធ�ករែណនាំដល់
ិ ត្
ិ ទំនញនីហរ័ណ
ិ

សខកុង្រត�ល និស�ក់ករកំកុង្រត�លេ្រកមឱវករកត់្រតមាតិកក�ន់ៃដបង់្របា
ចំណូលជូនអតថ
ិ ឱ្បាន្រតឹម្រត�វ ្រសបតមចំណាត់ថា�ក់េសដ�កិច�ៃនមាតិកថវិកទូេទ
ិ ជន
េឆ� យតបនឹងករណី េនះ

្រកសួងពណិជ�កម�សូមទទួលស�ល់នូវចំណុចខ�ះចេនា�

េ្រពមាករែកស្រមមាតកថវកពីគណន៧៣២៨
ិ

មកគណនី៧៣០២៧

េដយម�ន�ីែដ

ទទួលបន�ុកកត្រ
់ ចំណូលៃនអគ�នយកដ�កំកុង្រត�លភាគេ្រចនេនតមបណា�្រចក្រពំែ
មាភាពយឺតយាក�ុងកទទួ លព័ត៌មាទង
 េនះ

ប៉ុែន�េទជាយា៉ងេនះក�ីក៏ចំណូលទំងអស់

បានបង់ និងបែង�រចូថវកជាតិបាន្
ចំនួន
រ
និង្រតឹម្រតតអនុគណនី ែដលបានកំណតខេល។
ិ
ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា
៣.១.១២. ករេចញលិខិតអនុ��តេធ�អជីវក
្រកសួងពណិជ�កបានេចញ្របស�ីពីករែស្រម�ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹ
របស់មន�ីរពណិជ�កម�រជធានី េខក រិយាល័យ្រគប់្រគងអជីវកម�មានភារកិច� េចញលិខិ
េធ�អ
��តេធ�អ
 ជីវកម� េសវកម� ព ណិជ�កម� និងេច ខតអនុ
ិ
 ជីវកម�េលហធត្បូងថ�មានតៃ
ជាេ្រគ�ងអលង�

តមករេធ�សវនកេនតមបណា�អង�ភាពមួយចស្រមាប់ករិយបរិេច

២០១៧ អជា�ធរសវនកម�ជសេង�តេឃញ
 ដូចខងេ្រក
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− មន�ីរពណិជ�កម�េខត�កំពង់ធំ បានេចញលខិតអនុ��តេធ�អជីវ
េសវកម� ពណិជ
ិ

កម�បានចំនួ៧៨១ ប៉ុែន�មន�ីរេនពុំទន់្រសវ្រជាវកសងស�ិតិអជទំងអសេនក�ុងេខតេន
េទ្យ
ប ។

− មានមូលដ�នអជីវ េសវកម ពណិជ�កម�េនក�ុងេខត�ៃប៉លមានចំនួន ៩៧០

ទីតំ ប៉ុែន�មន�ីរពណិជ�កម�េខត �ៃប៉លិ្របមូលចំណូពីករេចញលិខិតអន ុ��ត្របកបអជីវក
េសវកម� ពណិជ�កម� ែតចំនួន ៣៥០ទីតំប៉ុេណ
ា�ះ
កត េនះនាឱ្ករ្រគប់្រគងអជីវកម

លទ�ភាព
េឆ�យតបន
ង

ឹ ករេលកេឡងេន

និង ករ្របមូលចំណូលថវិកេនពុំទ

រដប
� ាលេខត�កំពង់ធ

ឯកភាតមអនុសសន៍របស់អជា�ធរសវនកម
អនុវត�្រសបតម្របកសរបស់្រកសួងឲ្យបាន្។

នង
ិ រដ�បាលេខត�ៃប៉លិ

សូ ម

និងេធ�ករែណនាំដល់មន�ីរព ណិជ�កម�េឱ្

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា
៣.១.១៣. ករបេ្រមេសវចុះប��ីអំពីករេផ�រកម�ស

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�ុ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណបា

កំណត់្របកសរួមេ៦៤៨ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី ០៧ ែខកក�ដ ឆ២
ា ០១៧ ស�ីពីករផ�លេសវ
សធារណៈរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណ ្រតង់ែផ�ក -េសវសធា

ែដលផ�ល់េដយមន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� សំណង់ និងសុរិេយាដី រជធានី  (តរ
ឧបសម�័ន�) ចំណុច៥-ករចុះប��ីអំពីករេផ�រកម�សិទ�ិ ឬេភាគៈ ឬករចុះប��ីអំពីកចំែណក
កម�សិទអវ
�ិ ភាគ ឬចំែណកេភា
(ក�ុង១ក្បោលដី/ប័ណ ែដលមានរយៈេពលអតិបរៃនករផ�ល
ិ

េសវ (ៃថ�េធ�ករ ១៥ៃថ�។ តមរយៈករេធ�សវនកស្រមាប់ករិយបរិេច ២០១៧ អជា�សវន
កម�ជាតសេង�តេឃញថា
មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� សំណង់ នង
ីេខត�កំពង់ធំ មា

ិ សុរេយដ
ិ

សំណុំ ឯកសរេស�សុំចុះ��ីអំពីករេផ�រកម�សិទ�ិចំនួ ១០០ ឯកសរ ក�ុងចំេណា២ ៧៩៤ ឯកស

េនេពែដលសំណុំ ឯកសរេស�សុ (បានបង់ពន�្របថាប់្សខពន�ដរេខត�រួចរល់េហយ
ភាពយឺតយា៉វក�ុងករេចញវិ��បនប្រតសមា�ល់មា�ស់អច ក�ុងចេនា�ះព១៥ៃថ� រហូតដល់១០៨
ៃថ� (ៃថ�េធ�ករ)

អ្រស័យេហតុេ េដម្អនុវត�
ករបេ្រមេសវសឱ្យបាន្រតឹម្រ រដ�បាេខត�
ប

កំពង់ធគួរ
ំ ែណនាំមន�ីរខងេ អនុវត�ឱ្្រសត្របកសអន�រ្រ កសួងខង

េឆ� យតបនឹងករេលកេឡងេនះ ភាពតយា ៉វក�ុងករបេ្រមេសវចុះអំពីករេផ�កម�

សិទ�ិ គឺបណ
ា�មកពី្របជាពលរដ� ែដលយកឯកសរមកដក់េនមន�ីរមិនមានឯកសរ្រគប

តមត្រម�វកររបស់មន�ីរ និងឯកសរមួយចំនួនចំបាច់េធ�ករែ េហយជួនកលគាត់យក
ទុកេចលយូរេទបយកមឱ្មន�ីរវញ។
ិ

រដប
� ាលេខត�កំពង់ធំ សូមឯកភាពអនុសសនរបស់

អជា�សវនកម�ជាតិ និងេធ�ករែណដល់មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� សំណង់ និងសុរេយាដ
ិ
េខត�កំពង់ធឱ្
ំ អនុវត�ករបេ្រមេសវសឱ្បាន្រតឹម្រត�វតមេគាលករណ៍កំែណទ្រ
រជរដភប
ិ ាល

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា
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៣.១.១៤. ករ្របមូលចំណូលេលវិស័យព័ត៌មានពុំអស់លទ
េដ ម្ បី្រគប់្រគងករ្របមូល

្រកសួងព័ត៌មបានេចញ្របកស១៦៧/០១

ព.ម.្រប ចុះៃថ�ទ២
ា ០០១ ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទមន�ីរព័ត៌មា
ី ៦ ែខមថ
ិ ុនា ឆ២

េខត�្រពះវិហ ្រតង់្រប២ បានែចង “មន�ីរព័ត៌មានេខត�្រពះវិហរមានភា្របមូលចំណូ
នាតមច្បោប់ហិរញវ”។

តមរយៈកេធ�សវនកម�េនមន�ីរព័ត៌មេខត�្រពះវិហស្រមាប់ករិយបរិេ២០១៧

អជា�ធរសវនកម�ជសេង�ត េឃ ញថា មន�ី រព័ត៌មានេខត �្រពះវិបា្របមូលចំណូេលវស័យ
ិ

ព័ត៌មានបាន០១មុខស��ប៉ុេណ
ា�ះ គឺករបន�សុពលភាពអជីវកម� ស�នីយ ទូរែខ្សក
េហយមន
�
ទន់បាន្រសង់ស�ិតិអជីវកម�េលវិស័យព័ត៌មាន  េប នង

ីរក៏ពុំ
ិ េសតទស្សេនេឡយ
េឆ� យតបនឹងករេលកេឡងខងេល រដ�បាលេខត�បានឯកភាពតមអនុ ស

អជា�សវនកម�ជាតិ និងជំរុមន�ីរព័ត៌មានឱ្យអនុវត�ករងឱ្បានល�្របេរ។

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា

៣.១.១៥. ភាពយឺតយា៉វក�ុងករទូទត់្របាក់បុ
េដម្ បីស្រម�លដល់ករអនុវត�កម�វិធីរបស់្រកសួងឱ្យបានទន់េពលេវេសដ�កច
ិ �

និងហិ រ��វត�ុបានអន ុ��តឱ្យ្រ ក េបក្របាក់យក េទេ្រប្របា រួច្រកសួង្រត�វរូតរះ្រប

ឯកសសុំ ទូទតឱ្បាមុនៃថ�ទ២
ី ៩ ែខធ�ូ ឆា�២០១៧ ែផ�កតសរចរែណនាំ០០៨ សហវ.អថ

ចុះៃថ�ទ១
ា ០១៧ របស់្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ ស�ីពីករបិទប��ីចំណូិ ិក ឆ២
ី ៥ ែខវច�

ចំណា និងេធ�របាយករបូកសរុបករអនុវត�ចំណូ-ចំណាយថវិកថា�ក់ជាត២០១៧ I.គ.អំពី

ករចំណបុេរ្របទបានែណនាំ “…ករផ�ល់្របាក់បុេរ្របទន្រត�វប�្ឈប់២៧ ែខធូ � ឆា�

២០១៧
២៩

េហយ
 ករទូទត់្របាក់បុេរ្រប

ែខធ�ូ

ឆា�២០១៧“។

ក៏្រត�វរូតរះ្របមូលឯកសុំ ទូទតឱ្បាមុនៃថ�ទី

តមករពនិត្យេមលតរងតុល្យភាពគ
សរុបថា�ក់ជាតិ្រ
ិ

ឆា�២០១៧ របស់អគ�នាយដ�នរតនាគារជាតិបាន ្របាក់បុេរ្រ ែដលេនសល់មិ
ទនបានទូទត់ក�ុងឆ២០១៧ មានចំនួ៣៦៣ ៨១៨ ៨៥៩ ៥១១េរៀល។
ភាពយឺតយា៉វក�ុងករទូទត់្របាក់បុេរ្របទននាំឱ្យករកត់្រតទទួលស

ចំណាយមិនបានេពញេលញតមឆា�ំថវិក។ ្រកសួងេសដ នង
ិ ហិរ��វត�ុគួរមានវិធានករមមា៉ត
ចំេពះ្រកស ស�ប័ន ែដមន
ិ បានទូទត់្របាក់បុេរ្របទនឱ្យបានទ

្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុបានឯកភាព និងបំភ�ឺបែន� សរចរែណេលខ០០៨

សហវ.អថ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខវច�
ា ០១៧ ស�ីពីករបិទប��ីចំណូចំណាថវក
ឆ២
ា ០១៧ គឺ
ិ ិក ឆ២
ិ
បាែណនាដ ល់ ្រគប់្រកស ស�ប័

ឱ្យរូតរះ្របមូលឯកសុំ ទូ ទត់្របាក់បុេរ្ែដលបា

ចំណាយរួចឱ្យបានមុនៃថ២៩ ែខធូ � ឆា�២០១៧ េហយេបមន
ិ បានទូទត់ទន់ក�ុងឆា�ំ២០១៧េទ
គឺនឹង្រត�វកត់ឥណទនថេនក�ុង្រកបខណ�ក� �ប់ថវិកឆ២០១៨។ េបេទះបីមានករែណ

យា៉ងេនះក៏េដយ្រកសួងស�ប័នមួយចំនួនែដលបានបុេរ្របទនសេទចំណរួចេហយេនា

េនែតមិនរួសរន់្របមូលសក�្រតចំណាយមកេបាះអត�ិនិ យ័តកម�ជ្រមះប��ីបុេ្របទ

ជាមួយអគ�នាយកដ�នរតនាគារជាតិឱ្យបានទន់េពលេវលេនប��យឺតយា៉ក�ុងក

ទូទត់បុេរ្របទនេនះ គឺមិន្រតឹមែតមានសរស�ីពីកបទ
ំឆា�ំនីមួយៗ េដ
ិ
ិ ប��ីថវក្របច
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ជំរុញពេន��នករងរទូទត់បុេរ្របទនេនាែថមទំងមានអនុ្រកឹត្១៥៥ អន្រក.បក ចុះៃថ
ទី១៥ ែខក�� ឆា�២០០៩ ស�ីពីនីតិវធ
ិ ីៃនករផ�ល់្របាក់បុេរ្របទនស្រមាប់ចំណាយ និង

ចំណាថវកវិនិេយសធារណៈ ែដលជាវិធានករទប់ស�ត់ភាពយឺតយា៉វក�ុបុេរ្របទ
ិ

ផងែដរ។ អគ�នាយកដ�នរតនាគារជាតិបានេរៀបចំលិ៩៤៦៩ អរតន ចុះៃថ�ទ២
ិ ក
ី ៩ ែខវច�
ិ 
ឆា�២០១៧ េដយភា�ប់ជាមួងរយលម�ិតសមតុល្យបុេរ្របទនពុំទន់េទអគ�នាយកដ
ថវក
ិ េដម្ បីមានវិធានករបន�។ ជាទូេទ បុេរ្របទនមួយែផចំណាវន
ិ ិេយាេលករកស

េហដ�រចនាសម�័ន�រូបវ ែដលជាចំណមានចរិពហុឆា� េហយ្រត�វេធ�ករទូទត់ឆ�ងឆ េដយេ្រ

ជ
ឥណទនឆ�ំបនា
ា
េទតមវឌភាៃនគេ្រម។ ដូចេនះ បុេរ្របទចំណាយវិនិេយ មនែមន
ិ
ចំណាយមិនមានឥណទូ ទតេនាេទ

គឺបានេ្រគាងឥណទនទេនឆ �ំបនា�ប់រួចេហ
ា

្រកសួេសដ�កច
ិ � នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុនង
ឹ ជំរុញឱ្យអគ�នាយកដ�នក និអគ�នាយកដ�នរតនាគាបន�

សហកជាមួយគ េទៀត េដម្ បីកំណត់េឈ�ះ្រកែដលមន
ិ
ិ ទនទូទត់បុេរ្របទនចថវកចរន�

រជំរុញករទូទត់ចំណាយបុេរ្របឱ្បានឆាប់រហ័ស។ ចំេពះែចំណា
េដម
 ្ម
ិ
ប ាវធានក
វន
ិ េិ យាគ អគ�នាយកដ�នពក់ព័ន�នឹងតមដករទូទត់ចំណាយប្របទេទតមវឌភាៃន
ករអនុវត�គេ្រមាងរបស់�ប័នពក់
ស

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា

៣.១.១៦. ករយកថវិកចំណាយ២០១៧មកេធ�ក
 រទូទត់្របតិបត�ចំណាឆា�២០១៦

ច្បោប់ស�ីពី្របព័ន�ហិរ��វត�ុសធារណៈ ្រ១១បានែចង“ ក រិបរេច�
ិ
ិ ទៃនឆា�ថវក

ចប់េផ�មេនៃថ�០១ ែខមករ េហយប� �ប់ៃថ�ទ៣១ ែខធូ ”� និងសរចរនាំេល០០៨សហវ.អថ
ចុះៃថ�ទី១៥ ែខវច�
ា ០១៧ ្រតង់ចំណុគ.១បានែចង “ ក�ុងរយៈេពលពីៃថ�ទ១
ិ ិក ឆ២
ី ១ ដល់ៃថ�ទី

២២ ែខធូ � ឆា�២០១៧ រជ�េទយ្យករបុេរ្របទតរះ្របមូលឯកសរសក�ីប្រត និងលិខិតយុត�ចំណាយ

េដម្ បីេបាះផ្សោយអណត�ិនិយ័តកម�ឆ�ងទិដ�ករពីម�ន�ី្រត�តពិនិត្យហិ��វត�ុ រ
រ
រតនគាថា�ក

កណ
ា�លយា៉ងយូរបំផុត្រតឹមៃថ៣១ ែខមករ ឆ២
ា ០១៨ ឬរតនាគាររជធានី េខត� យា៉ងយូរ

្រតឹមៃថ�ទ២៩ ែខធ�ូ ឆា�២០១៧ ស្រមាប់ថវិកមិនែមនកម�វិធី និង្រតឹមៃ៣១ ែខមករ ឆ២
ា ០១៨
ស្រមាប់ថវិកកម�វ”។

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា នាយកដ�នគណេនយ្យ និងហិរ��វត�ុ

ពណិជកម�បាយក្របតិបត�ិករចំណាយែដលសល់ពី២០១៦ មន
ិ ទន់បានេធ�ករទូទេធ�ក
 
ទូទតឥណទនថវកស្រមាប់ចំណាយឆា�២០១៧
មានចំនួន ១៤១ ៨២១ ០០០ េរៀល េនៃថ�
ិ
ទ២
ា ០១៧។
ី ១ ែខេមស ឆ២

អ្រស័យេហេនះ ្រកសួងពណិជ�កម�គួរេធ�ករែណនាំដល់នាយកដ�នគណេន

ហរ�
ិ � វត�ុឱ្េធ�ក
 ទូទត់ចំណាយថវិកខងេលឱ្យបានទន់នង
ិ តមករិយបរិេច�ទៃនឆា�ំថវ
េឆ� យតបនឹងករណី េនះ

្រកសួងពណិជ�កម�សូមទទួលស�ល់នូវចំណុចខ�ះចេនា�

េដេហតុថា ណទថវកេនមានក្រមិត េហយសកម�ភាពរបស់្រកសួងមានេ្រចនែ
ិ

េធ�ឱ្
ទតក�ុងឆា�ំ ដូ េច�ះត្រម�វឱ្យេធ�ករទូទតេ្រប្របឥណទ
ិ
 ខ�ះឥណទថវកស្រមាទូ
ឆា�បនា�ប់។ ប៉ុែន�េទជាយា៉

េដអជា�សវនកម�ជាតិ

្រកសួងពណិជ�កម�នឹងខិតខំអនុវតមអនុសសន៍ែផ�ល់

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា
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៣.១.១៧. កង�ះខតក�ុងករ្រត�តពិនិត្យឯកសរត្រម�វរបស់្រក�មហ៊ុនែដល្រត�វដ
្រកសួងពណិជ�ក
្របកសេ១៤២ ព.ណ.ចបព.្របក ចុះៃថ�ទ០៣ ែខមថ
ា ០១៥ ស�ីពីែបបបទ
ិ ុនា ឆ២

និងនីតិវធ
ិ ីចុះប��ីពណិជ�កម�នូវរល់ករផា�ស់ប�ូរ និងែកែ្របរបស់សហ្រគាស្រ ្រតង់្រប៥

បាែចងថ “ ឯកសរត្រម�វែដលនាយកដ�ប��ីពណិជ�កម� មានដូចខងេ៖

១. កំណត់េហតុ និងេសចក�ីសេ្រមចសមូហភាពសន�ិរបស់្រក�មហ៊ុន(ច្បោប់េដចំនួន
៣ច្បោ

២. ពក្យេស�សុំេធ�ករែកែ្រប និងផា�ស់ប�ូរ៣ច្បោ

៣. ច្បោប់ចម�ងវិ��បនប្រតចុះប��ីពណិជចំនួន៣ច្បោប់(វិ��បនប្រតប��ីពណិជ

កម�ច្ប់េដម ក�ុងករណី្រក�មហ៊ុនេធ�ករែកែ្របនាមករណ៍ ប�ូរស��តិ ឬប�ូរ្រទ
្រក�មហ៊ុន

៤. ច្បោប់ចម�ងលខិតេគាលករណ៍ទទួលចុះេឈ�ះ្រក
ក�ុងប��ីពណិជ�កម�ចំនួ
ិ
៣ច្បោ

៥. ច្បោប់ចម�ង្របតិេវទន៍អំពីស�នភាពសហ្រគាសពណិជ�កម�្របច១ច្បោ

៦. ច្បោប់ចម�ងបា៉តង់ចំ៣ច្បោ

៧. ច្បោប់ចម�ងអត�ស��ណប័ណ� ឬលខិតឆ�ងែដន និងរូបថតទំ
៤x៦របស់មាស់
ិ
្រក�មហ៊ុថ�ីមា�ក់ (ក�ុងករណី មានបែន�មសមាជិកភាគហ៊ុនថ

៨. ច្បោប់ចម�ងអជា�ប័ណ�របស់្-ស�ប័នពក់ព័ន�(្របសិនេប”។
អជា�សវនកម�ជាតសេង�ត េឃ ញថា នាយកដ�នចុះបពណ ជ�កម� េនមានខ�ះ

ចេនា�ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេទ សំណុំ ឯកសររបស់្រក�មហ៊ុនសហ្ អជីវកម ែដល្រត�េស�សុំ
ដកតម�ល់ក�ុ ងករែកែ្រប ឬផា�ស់បលក�ន�កៈ
ិ ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេពញេលញេនេឡ។
អ្រស័យេហេនះ

្រកសួងពណិជ�កម�គួរេធ�ករែដល់នាយកដ�នចប��ីពណិជ

កម�្រត�េធ�ក្រត�តពិនិត្យឱ្យបានេពញេលញ និង្រតឹម្រត�វេទេលសំណុំឯកសរក�ុងកដកតម�ល់
ែកែ្រប ឬផា�ស់ប�ូលក�ន� ិកៈ របស់ ្រក�ហ៊ុន សហ្រគអជីវកម�ឱ្យ្រសបេទតមខៃន្របក

ខេល។

េឆ�យតបន
ង
ា ០១៦ នាយកដចុះ

ឹ ករណី េនះ ្រកសួងពណិជ�បានប�� េនមុនឆ២

ប��ីពណិជ�កម� បានបំេពញករងរចុះប��ីេ (Paper-Based) ែដលត្រម�វឱ្យ្រក�មហ៊ុ
សហ្រគទំអស់ បំ េពញែបបបទ

និង ភា�ប់ឯកសេយាជេ្រចន។ េយាងតម្របក

២១៣ ព.ណចបព.្របក ចុះៃថ�ទ២៤ ែខមថ
ា ០១៦ ស�ីពីករចុះប��ពណិជកម�តម្របព័
ិ ុនា ឆ២
ស�័យ្របវត�កម�្រត�វបអនុម័ត និងដក់ឱ្យដំេណករ្របព័ន�ស�័យ្របវកម�ជផ�ូ វករចប់ពីៃថ�០៤

ែខមករ ឆ២
ា ០១៦មក នាយកដ�នចុះប��ីព ណិជ�កមអនុវត�ករងរចុះប�ពណិជ�កម� និ

ករែកែ្របេផ្សងកែណនារបស់ថា�ក់ដឹកន

្រពមទំងអនុេលមតមស្របសខងេល

េដម្ប
ប ង�ភាពងយ្រស�ល ក៏ដូចជាបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនេសវជូនសធាជនទូេទ នាយ

ដ�នបានកបន�យែបបបទ និង នីតិ វធ
ិ ី េផ្សងៗែដលជាេហតុត្រម�វឱទ្រមងលិខិត្រតវបាែក

ស្រម�បន្សុីគ េទនឹង្របព័ស�័យ្របវតកម
� �។ ចំេពះឯកសរត្រម�វក�ុងករដក់េស�ល់មួយចំនួន
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ែដលមនចំបា
្រត�បាកតបន�យក�ុងេគាលបំណជួយស្រម�ល និពេន��នករផ�លេសវសធារ
ិ

ជូន្របជាពលរដ�ឱ្យែត្របេសរេឡង

ម្យោ៉ងេទៀតឯកសរត្រម�វែដលច្បោប់កំណត់ឱ្យ្ សហ្រគាសតម�ល់ទុក គឺ្រត�

រក្សោទក�ុង្របព័ន�ចុះប��ីពណិជ�កម�ទំងអស់ជាផ�ូវករករតម�លទុកឯកសរ្រកដក�ុង
ឃា�ំឯកសរែដមនអចរ
ក្សោទុកបានយូរអែង�ង និងមិនមានកែន�ងទុកដក់្រគប ក�ុងន័យេនះ
ិ

ពក្េស�សុំទំងអស់ក�ុងឯកសរចុះប��ីថ� និងែកែ្របេផ្សងៗ្រត�វបានតម�ល់ទុកក�ុង្របព័ន្របវត�
កម�ជទ្រមងេអឡច្រត�និកទំងអ
ិ

េលកែលងែតឯកសរេផ�រភាគហ៊ុនែដលមានស�មេមៃដ

លក�ន�កៈ
ិ ្រក�ហ៊ុនែដលត្រម�វឱ្យ្រក�មហ៊ុនយតម�ល់ទុកច្បោប់េដ

ែផ�កតមករបំភ�ឺេ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងតមដននូវវឌ្ឍនភាពជា

៣.១.១៨. ករពុំមានតរងទិន�ន័យតៃម�ទីផ្សោរស្រមាប់វយតៃម�េ្រជសេរ
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត� បានេចញនូសរចរែណនាំ០០២ សហវ.អលស

ចុះៃថ�ទ១
ា ០១៤ ស�ីពីករអនុវត�កិច�លទ�កម�សធារណៈ េដយត្រស�ប័អនុវត�
ី ៤ ែខមករ ឆ២
កិច�លទ�កម�្រតវចត់ែចងេរៀបចំតរងទិន�ន័យតៃម�ទរៃនសមាសធាតុលទ�កម�ស្រមាប់ព័ត៌មា
បែន�មក�ុងករវយតៃម�េ្រជសេរសអ�កេដញៃថ� និង្របគល់កិច�
តមករេធ�សវនកម�េលឯកសរលទ�កម�ទំនិញ  អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�

្រកសួសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្ប (ស�ប័នអនុវត�កិច�លទ�កម) មន
ិ បានេរៀបចតង
ទន�ន័យតៃម
�ទផ
ិ
ី ្សោរចំេពះទំ (េ្របងឥន�នៈ សមាអនាម័យ សមា�រដំេណក សមក រិយាល
សមា�របរិក �របេច�កេទស េ្រគ�ងសង�រឹម េឧបេភាបរេភាគ ម៉ូតូ) េដម្បីេធ�ករេ្រប�ប
ិ
ជាមួអ�កចូលរួមេដញៃថ�ក�ុ ងករផ�ត់ផ�ងទំនិញទំេនាេទ។
ករខកខនពុំមានតរងទិន�ន័យតៃម�ទីផ្សោរេនះតៃម�ៃនករេដៃថ�ខ�ស់ជា
តៃម�ទីផ្សោរ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ គួរេរៀបចំទិន�ន័យតៃម�ទីផ្ស
ចំេពះទំនិញែដល្រត�វទិញ េដម្បីេ្រប�បេធៀបជាមួយតៃអ�កេដញៃថ�ផល
� ់ឱ្យ្រកសួង និងេដម
ធាបាននូវករសន្សំសំៃចថវិក
្រកសួងសង�មកិច អតីតយុទ�ជន នង
ិ យុវនីតិសម្បបានឯកពតមករេលកេឡរបស់
អជារសវនកម�ជាតិ និងបានបំភ�ឺថា ក�ុងអំឡុងេពលពិនិត្យវយតៃម�េលឯកសរេដញៃថ�
បាយកតរងតៃម�្របច

ែដលេចញេដយអគនាយកដេគាលនេយាបាយៃន្រកសួងេសដ�ក

និងហិរ��វត�ុមកេ្រប�បេធៀប។
ែផ�កតមករបំភ�ឺរបស់្រកសអជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យនូវវឌជាបន�េទ។
៣.១.១៩. ករចុះកិច�សន្យោជាមួយ្រក�េធ�ក
 រផ�ត់ផ�ង់ទំនិញ និងេសវ ែដលសកម�ភាអជី
កម�មន្រស
បតមកម�វត�ុៃនកិច�សន្យោ(បា
ិ

លិខិតជូនដំណឹងេលខ៦១៣៥ សហវ ចុះៃថ�ទី១៤ ែខវច�
ា ០០៧ បានែណន
ិ ិក ឆ២

ប��ក់ចំេពះអ�េដញៃថ�្រត�វបំេពញបែន�មនូវប័ណ�បា៉តឆា�ំេដញៃថ�្រត�វរបរឱ្យ្រសប នឹ ងមុខ
របរែដល្រត�វចូលរួមេដញៃថ�
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តមករពនិត្យឯកសរែដល្រក�មហ៊ុនដក់ពក្យចូលរួមេដញៃថ�េនក
ុងកិច�ល
�
ិ

ឆា�២០១៧ របស់្រកសួងស�មកិច� អតីតយុទ�ជន
ង
នង
ិ យុវនីតិសម្បទ អជា�ធរសវនកមសេង�ត

េឃញថា ្រកស បានចុះកិច�សន្យោជាមួយ្រក�មហ៊ុន០២ េដយេធ�ករផ�ត់ផ�ង់ទំនិញ និងេស
េលករផ�ត់ផ�ង់សមា�រដំេណក សមា�របរិេភាគ សមា�រអនាម័យ ជូនចំេពះជន្រកី្រក ជន

សកម�ភាពអជីវក (បា៉តង់) ទំងេនាះមានសកម�ភាពអជីវកម�មិន្រសបេទនឹងកមកិច�សន្
េនាះេឡយ កត�េនះអនាឱ្យករអនុវត�កិលទ�កម�មន
ិ មាតមា�ភាព នគណេនយ្យភ។

្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ គួរត្រម�វឱ្យអរួមេដញៃថ�

បំេពញតមលក�ខណ�ក�ុងលិខិតជូនដំណឹងស�ីពីករចូលរួមេដញៃថ�ផ�ត់ផ�ង់ទំនិញ និងេស
្រកសួងសង�មកិច អតីតយុទ�ជន នង
ិ យុវនីតស
ិ ម្បទ ទទួលយកអនុសសន៍េដម្បីអនុវ

ទន�ឹមនឹងេនាះ ្រកសួងបានបំភ�ឺថា េនចុងករិយបរិេ២០១៧ បនា�បពីេដញៃថ� រួចគណៈកមា�ធិក
លទ�ក ម� បានពិនិត្យអេង�ត និងវយតៃម�យា៉ងយកចិត�ទុកដក់ េ្រសេ្រមេ្រជេរស


្រក�មហ៊ុណាែដលមានតៃម�សមរម្យជា ែត្រក�មហ៊ុនបានដក់បា៉តង់ (កលៈេទសៈចុងករ
េច�ទ) មន្រស
បតមកម�វត�ុៃនេសចក�ីជូនដំណឹងែម
ិ

ែផ�កតមករបំភ�ឺរបស់្រកសអជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យនូវវឌជាបន�េទៀ។

៣.១.២០. ភាពយឺតយា៉វក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយ្របគល់ដីធ�ីរបស់រជរដអតីតម�ន�ី
សង�មកច
ិ ែ� ដលបានស�ក់េន និងកំពុងកន

ករពេន��ករអនុវត�នីតិវិធីក�ុងករជ្រមះេចញពីបសរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិរបសនូវ
អចលនវត�ុ រួមមានដី និងកែន�ងស�ក់ េដម្ បី្របគល់ជូន្របជាពលរដ� ឬម�ន�ីរជកបា

កម�សិទ�ិ្រសបច្ប ្រត�វបាន្រ កសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ េចញលិខិតជូនដំណឹង៧១៧២

សហវ ចុះៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆ២
ា ០១៦ ដល់អជា�ធរកនកប់្រទព្យសម្បត�ិរបស់រដ
់
�  ក�ទទួល
ខុស្រត�វ និងយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ចំេពះករេលកកម�ស់ជីវភាព សុខុមាលសុខដុមរមនជូន

្របជាពលរដ� រជរដ�ភិបាលបានែណនាំឱ្យជំរុញអនុវត�េគាលនេយាបាយ្របគលរបស់រដ�
មួយចំនួនជូន្រជាពលរដ�

ឬម�ន�ីរជករែដលបាងកំពុងរស់េនអស់រយៈេពលជាយលង់មក

េហយេលទីតំងេនះ េដម្បីទទួលបានកម�សិទ�ិ្រសបច្បោប់។ ជាក់ែស�ង មន�ីរសង�មកិយុទ�ជន
និងយុវនីតិសម្បទេខកំពង់ឆា�ំងេនមិនទន់បានអនុវត�តមលិខដំណឹងខងេលេនះេទ

េដ

អតីតម�ន�ីសង�មកច
ិ �កំពុងស�ក់េន និងកន់កប់ដី២២៥ ែម៉្រតកេរ ក�ុងមន�ីរសង�មច�។

ពក់ព័ន�នឹងករណីេនះ ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ គួរជ នង
ិ

ែណនាមន�ីរសង�មកច
ិ � អតីតយុទ�ជន នង
ិ យុវនីតស
ិ ម្បទេខត�កំពង់ឆង ពេន��នករេដះ្រសយ
ខងេលឱ្យបានេលឿ

្រកសួងសង�មកិច អតីតយុទ�ជន នង
ិ យុវនីតស
ិ ម្បទបានបំភ�ឺថា ្រកសួងនឹងពិ នង
ិ

េរៀបចំ្រក�មករងរចុះពិនិត្យករណីអតីតម�ន�ីសង�មរបស់មន�ីរសង�មកច
ិ � អតីតយុទ�ជន នង
ិ យុវនីតិ
សម្បទេខត�កំពង់ឆា�ំង និងេធ�របាយករណ៍ជូនអជា�ធរសវនកម�ជាតិេន

តមរយៈរបំភ�ឺរបស់្រកសួង អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យនូវវជាបន�េទៀ។
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៣.១.២១. នាយកដ�នសវនកម�ៃផ�ក�ុងអនុវត�ករងរេនខ�ះ
ករបេង�តឱ្យមានយរ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក

គឺមានសរ្របេយាជន៍ខ�ំ

ស្រមា្រកសង ស�ប័ន សហ្រគាសស។ រជរដ�ភិបាលបានេចញនូវអនុ្រកឹ៤០

អន្រ.បក ចុះៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ឆ២
ា ០០៥ ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនសៃផ�ក�ុ ង

េនតមបណា�ស�ប័ន ្រកសួង និសសធារណៈ េដម្បីជួយ ្របធាន្រគប់្រអង�ភា
េ្រកមឱ អនុវត�ករងរជំនាញបានល� ទេវល និងម្របសិទ�ភាពខ�ស

តមរយៈករេធ�សវនកម� អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�ត នាយកដសវនកម�
ៃផ�ក�ុ ងៃន្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជ នង
ិ យុវនីតស
ិ ម្បទ មិនបានអនុវតងសវនកម�ឱ្បា

េពញេលញេនាះេទេដបាអនុវត�ករងសវនកម�បាែតមន�ីរសង�មកច
�
ទ�ជន នង
ិ អតីតយុ
ិ យុវនីតិ
សម្បទែតប៉ុេណា�ះ។ េលសពីេនាយកដសវនកម�ៃផ�ក�ុ ងក៏មន
ិ បានេផ�របារណ៍ៃនករចុេធ�
សវនកម�ទំងេនាះអជា�ធរសវនកម�ជាតិេទ។

្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ គួរជំរយកដ�សវនកម�ៃផ�ក�ុ ង

អនុវត�ករងរជំនាញឱ្យបានេពញេលញ និងេផ�រប សវនកម�មកអជា�ធរសវនកម�ជា

ចំេពះករណីខងេលេនះ ្រ កសួងសង�មក អតីតយុទ�ជន នង
ិ យុវនីតស
ិ ម្បទបានទទ

យកអនុសសន

នង
ិ ែណនាំដល់នាយកដ�នសវនកម�ៃផ�ក�ុងឱ្យអនុវត�ករងរជំនាញឱ

្រពមទេផរ� បាយករសវនកម�ជូនអជា�ធរសវនកម�ជាតិ

៣.១.២២. ករបេង�តអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�

្រពះរជ្រកឹត្នស/រត/០៨១៥/៨៧២ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខសីហ ឆ២
ា ០១៥ ស�ីពីលក�ន�កៈ
ិ

គតិយុត�ៃន្រគឹះស�នសធរដប
� ាល ្រតង់ជំពូក៥ ករ្រត�តពិនិត្យ និងសវនក ្រតងមា្៤៦

បានែចងថ“្រគឹះស�នសធារណបាល ្រត�វមានអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង ែដល្រត�វប ែតងតំ

ផា�ស់ប�ូរ និងប� �ប់ភារកិច� េដយអណាព្យោបាលបេច�កេទស តមសំេណរបស់ភប
ិ ា”។

អជា�ធរសវនកម�ជាតិបានេធ�សវ នង
ស្រមាប់ករិយបរិេ២០១៧ វទ្យោស
ិ
ិ សេង�តេឃញថា

្រសវ្រជាវេកស៊ូកម�ុជា េនបានបេង�តអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង េដម្បីពិនតមដន និងបេង�

្របសិទ�ភៃនកិច�្របតិបត�ិករកេនក�ុងអងភ
� ាពេនេឡ

អ្រស័យេហតុេនះ េដមឱ្មាន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�ក វទ្យោស�ន្រស
ិ

េកស៊ូកម�ុគួរបេង�តអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុឱ្្រសបតម្រពះរជ្រកេល។

េឆ�យតបន
ង

ឹ ករេលកេឡង វិទ្យោស�ន្រសវ្រជាវេក ស៊ូកម�ុជា សូមឯក

េឡង
 របស់អជា�ធរសវនកម�ជាតិ េហយវិទ្យោស�ន្រសវ្រជាវេកស៊ូកម�ុជា នឹសវន
កម�ៃផ�ក�ុ ង។

តមរយៈករបំភេនះ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យនូវវឌជាបន�េទៀ។
៣.១.២៣. ករដក្របាក់កក់ធានាករអនុវត�កិច�សន្យោមុន
្របក៤ ៃនកិ ច� ស ន្យោស�ីពីករេរៀបចំជួសជុលែកលម�ទីតំងេធ�ករងររបស

អគ�ស
ា ០១៧ បានែចងថ “អ�កទទល
ួ ក” ្រត�វកក់្របាក់ក
ិ នីកម�ុជ ចុះៃថ�ទ១
ី ២ ែខមថ
ិ ុនា ឆ២

ធាករអនុវត�កិច�សន្យោែដលមានទឹក្របាក់េស� (១០) ភាគរយ ៃនតៃម�កិច�សន្យោសរុបជ
“អ�កមា�ស់ក” មុនេពលចុះកិច�សន្យោ។ ្របាក់កក់េនះ្រត�វ្របគ “អ�កទទល
ួ ក” វញយ
ា ៉ងយូ
ិ
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ក�ុងរយៈេពលដប់្រប (១៥) ៃថ� េ្រកយេពលផុតរយៈេពលធានាគុណភាព។ ្របក៩ ៃន
កច
ួ ក” ្រត�វធានាគុណភាពសំណង់ក�ុងរយ១២ែខ
ិ �សន្េនះក៏បានែចងផងែដរថ “អ�កទទល
(ដប់ពីរែខ) គត
ិ ចប់ពីកលបេច�ទៃនលិខតប
ិ ��ក់ពីករប� �ប”ករង”។

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃ ករេរៀបចំជួសជុលែកលម�ទីតំងេធ�ករងរ

អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជា្រត�វបានចប់េផ�មអនុវត�េ១៥ ែខមថ
ា ០១៧ នង
ិ ុនា ឆ២
ិ ្រត�វបប�� ប់
េនៃថ�ទ៣០ ែខកក�ដ ឆ២
ា ០១៧ ្រពមទំងបានេចញវិ��បនប័្រតប��ប�� ប់ករងជួសជុល
ែកលម�េនៃថ�ទ២៩ ែខសីហ ឆ២
ា ០១៧ ប៉ុែន�ករដក្របាក់កក់ធានាករអនុវត�កិច�អនុវត�
មុនកលបរិេច�ទកំណត់តមរយៈលខិតេ
១១៦៣លទ_១៧អអក ចុះៃថ�ទ០
ិ
ី ១ ែខក�� ឆា�២០១៧។

េឆ� យតបនឹងករេលកេឡងេនះ អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ទទួលយកអនុសសន៍

អជា�សវនកម�ជាតិក�ុងកររក្សោទក់កកធានាករអនុវត�កិច�
់
ឱ្បានសម្រសប្របក
ៃនកិច�សន្យោ

ែផ� កតមករបំភ�ឺេនះ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនេលករែកលម�អ

អនុសសន៍សវនកម�ជាបន�េទៀ
៣.១.២៤. ករពុំបានែចងពីករកក់្របាក់ធានាករអនុវត�កិច�សន្យោេន
ចំណុច៦ ៃនលក�ខណ�ទូេទៃនកិច�សន្យោបានែ “អ�កផ�ត់ផង
� ”់ ្រត�វកក់្របាក់
ករអនុវត�កិច�សន ែដលមានទឹក្របាក់េស�នឹង (១០) ភាគរៃនតៃម�កច
ិ �សន្សរុបេនធនាគ
ជាតៃនកម�ុជា ឬសខធនាគារជាតិរជធា នី េខត� ឬធនាគបានចុអនុស្សោរ

ជាមួ្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ។

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា កិច�សន្យោស�ីពីករបង់ៃថ�េសវែថទំ ន

្របព័ន�្រគប់្រគងអជីវកម�អគ�ិ សនី ស្រម២០១៧ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា�២០១៦ រវអជា�
អគ�ស
ិ នីកម�ុជា និង្រក�មហ៊ុន អុី

េផវពុំបានែចងអំពីករកក់្របាក់ធានាករអនុវត�ក

េឆ�យតបន
ង

ឹ ករេលកេឡងេនះ អជា�ធរអគ�ិសម�ុជាសូមប��ក់ថា កិច�សន្យោេវ

ែថទំ និងជួសជុល្របព័ន�្រគប់្រគងអជីវកម�អគ�រវងអជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជា្រក�មហ៊ុន អុី េផវ័
គឺបានអនុវត�តមេគាលករយែឡកែផ�កេលវធ
ិ ីស�ស�ៃនករចកិច�សន្យោផា�ល់េដ ៖

ករេដញៃថ�េលកទ១ ចប់ពីឆ ២
ា ០១៤ ពុំមាន្រក�មហ៊ុនេផ្សងណាចូលមកទទួលបន

េលេសវែថទំេនះេឡយ េដយសរកម�វិធីេនះជាកម�វិធីែដលបេង�តេដយ្រក�មហ៊ុន អុី េផ
្រត�វបានអជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជាទិញផា�ច

ក�� ប់ថវកេលករែថទំេនះ ជាក��ប់ថវិ
កេម៉ករ្របចំឆា�ំ ស្រមាប់ក
ិ

ែដលេសវករអគ�ិសនីបនង
ិ កំពុងេ្រប្របាស់ទូទំងស នង
ិ ជាក� �ប់ថវិែដលមាករអនុម័
យល់្រពមពីរជរដ�ភិបាលរួចេ

េដេនក�ុងកិច�សន្យោ្រក�មហ៊ុន អុី េផវ័រ ជាអ�កទទួលបន�ុរងទំង្រស�ងេ ករែ

ទកម
 �វធ
ិ ីេនះ ឱ្ដំេណរករេដយរលូន េទះបីជាេសវករអគ�ិសនីេនឆា�យៗក៏េជផល

្របេយាជន៍ និងភាពងយ្រស�លក�ុងនរបស់អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជា អជីវកម្របចំឆ

របស់េសវករនីមួយៗ ករេចញចំណាយមុ ក�ុងករែថទំកម�វិធីែដលេសវករអគ�ិសនី្រគប់ត
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កំពុងេ្របេនះ បន�ុករបស់្រក�មហ៊ុន អុី េផវ័រ េហយអជាគ�ស
ិ នីកម�ុជា នឹងបង់តេ្រកេទ

្រក�មហ៊ុនវិញ បនា�ប់ពីពនិត្យេឃញថា េសវែថទំមានដំេណរករល
� តមលក�ខណ�ៃ
ិ

េហតុេនះេហយ
 ែដលជាកត�ក�ុងករចុះកច
ិ �សន្យោ អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជាេយ

បាត្រម�ឱ្្រក�មហ៊ុន អុី េផវ័រ តំកល់្របាក់កក់កិច�សឱ្អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជាេឡ

ែផ� កតមករបំភ�ឺេនះ អជសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនករែកលម�អន ុវតត
អនុសសន៍សវនកម�ជាបន�េទៀ
៣.១.២៥. ករពុំបានអនុវត�គេ្រមាងលទ
ែផនករលទ�កម�្របចំ២០១៧ របស់អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ចុះៃថ០៦ ែខតុល ឆ ា
២០១៦ បានេលកេឡងនូវគេ្រមាងទិញេ្រគ�ងសមក រិយាល័យែដលស�េនក�ុងគេ្រលទ�កម�
ទំនិញេដយវិធីស�ស�្របកួត្របែជ ងក�ុង្

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ករទិញេ្រគ�ងសង�រឹមករិយាល

ពុំបាអនុវត�នីតិ វធ
ិ ីកិច�លទ�កម�សធារណៈ េហយក៏ពុំបានបង�ញក�ុងរបាយករណ៍ស�ីពីក
កិច�លទ�កមសធា
�
រណៈ្របច២០១៧ របស់អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជាែ

េឆ� យតបនឹងករេលកេឡងេនះ អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជា ទទួលយកអនុសសន៍

អជា�ធរសវនកម�ជាតិក�ុងករអនុវត�គេ្រមាងែផនករលទ�កម�្របចំឆា�ំ្របកបេដយ្

ែផ� កតមករបំភ�ឺេនះ អជសវនកម�ជាតិនឹងបន�តមដនេលករែកលម�អនុវ
អនុសសន៍សវនកម�ជាបន�េទៀ
៣.១.២៦. ករចំណាយពុំបានអនុវត�តមវិធីសស�ល
�
តមសរចរែណនា០០៦ សហវ ចុះៃថ�ទី២២ ែខវច�
ា ០០៧ របស់្រកសួ
ិ ិក ឆ២

េសដ�កច
ិ � នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុ ស�ីពីករេរៀបចំែផនករលទ�កម�ឆ២០០៨ នង
ិ ឆា�ំបន�បនា�ប់ ្រតង់ចំណ III

បានែចងថ«្រកសួ ស�ប័ ្រត�វ្របមូលផ�ុំត្វករែដលស�ិតក�ុង្របេភទដូចគា� េមាលក�ណៈ
បេច�កេទសដូចគា ្រសេដៀគា� ្រត�វប��គាជា្រក�មធំមួយេហថាក��ប់លទស្រមាេធ�ក
� ទ�
 ច
ិ ល

កម�ែតមួយេលក»។ ឧបសម�័ន�ៃនសរែណនាខងេល ក៏បានកំណតទឹក្របាស្រមាករអនុវត

វធ
ិ ីស�សពិេ្រគៃថ�េល្របេភទលទ�កម�ទំនិ សំណង់ ្រត�វមានទឹក្របាក់ច ២០ លនេរៀដល់
េ្រក ១០០ លនេរៀ និង្របេភទលទ�កម�េសវទឹក្របាក់េ្ ១០០ លនេរៀល

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ក រិយបរិេច�២០១៧ ្រគឹះស�នអងមា

ែផនកលទ�កម�្របចំឆ ែដលបានអនុម័តេដយ្រកសួងេសដ�ក នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុ ប៉ុែន�ចំេពះករអនុវ

ចំណាថវកជាក់ែស
ិ
មួយចំនួន

្រគឹះស�នអងបាេធ�ក
 ចុះកច
ិ �សន្ផា�ល

ដូចជាករទូទត់ៃថ�្រកលករូឡា និងជួសជ

នង
ិ ទញ
ិ ផា�ល់នូវមុខទំនិ

(សំណង់អគាររដ�បាល) ន

ចំណាទិញសមា�រផ�ត់ផ�ង់សមា�ត និងអនាម័យ ែដលមានទឹក្របាក់ចប ១១ លនេរៀល
ដល់ ជា៥៧លនេរៀល េដពុំបាអនុវត�ឱ្បាន្រតឹម្រត�វតមវិធីលទ� កម � ជ ាធរម។

្រគឹះស�នអង គួរអនុវត�តសរចរែណខេលឱ្មាន្របសិទ�ភ

្រគឹះស�នអងបានេធ�ករបំភ�ឺ (ក)-ករេរៀបចំ្រកលករូឡា និងជួសជុលដំបូ

កងេនះជាករងរចំបាច់និង េដម្ បីផ�ល់េសវជូនេភ��វេទសចរណ៍អន�រជាតិេនក�ុងរដូវ

េ្រពះទីកែន�ងែដលេរៀប នង
ិ ជួសជុលេនះគឺមានទឹកេភ��ងដក់េជាកជាំ និង្រសក់ទឹកេេលេភ��វ
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េទសចរអន�រជាតែដលកំពុងឈររង់ចទិ ញប័ណ� ចូ លទស្សនាអង�រ។ ចំេពះករងរេនះ ្រ
បានេធ�ករចៃថ�ជាមួយជាងេមែដលមាេនក�ុងេខត �េសៀមរបេនះចំន០២នាក ផងែដរ
េ្រពជាងមិនសូវហ៊កេធ�ក
 រជួជុល

នង
ិ ្រកករូឡាេនទីេនះ េទ តំបន់េនះជាតំបន

ហមឃាត់េធ�ករសងសង់េដយអជា�ធ (ខ)-ចំេពះករទិញសមា�រផ�ត់ផ�ង់សនិងអនម័យ
េដយកងេនះជាករងរច និងបនា�ន េដម្ បីផ�ល់េសវជូនេភ��វេទសេលប��បង�ន់អនាម័
តមបណ ា�្របាសទក�ុងរមណីយដ�នអង�រេនេពលែដលមានករខ�ះសមា�រ

ស្រមាប់េ្្របាស់េនក�ុងចេនា�ែដលកេដញៃថ�កំពុងែតអនុវត�មន
ិ ទន់បេធ�ក
 រផ�ត់ផ�ង់ទ

េពលេវល ជាពិេសស សមា�រមចំនួនេនះ ្រគឹះស�នយល់េឃ ជាសមា�រេ្រចន្របេភ

តូចត ដូចជា សប៊ូគិតជាកន អំេបាស េបាយទឹក អំពូលអ៊ុយ គន�ឹះទ�្របអប់្រកអនាម័
ជលស្រមាម ថង់ដក់ស្រមាម ែដលជាត្របចំៃថ� និងពុំមានកែន�ងយកមកសទុកស្រមា
រយៈេពល៦ែខនូ វរប ស់ ទំងេនះបានេទ។ ្រគឹះនឹងខិត ខំអនុវត�តមអន ុសសរបស់ អជា�

សវនកម�ជាតិ

អជា�ធរសវនកម�ជ បានេឃញករេឆ�យបំភ�ឺរបស់្រគឹះស�នអ អជា�សវនកម�
ជាត នង
ឹ បន�តមដនេលករែកេលកអនុវត�តមអនុសសន៍សវនកម�ជាបន�េទ

៣.២.ករ្រគប់្រគងថរដ�បាលថា�ក់េ្រក
៣.២.១.

ក្របមូពន�បា៉តង

ពន� បា៉តង់ជាពន�កំណត់េលផលរបរសរុប្របច ែដលអ�កជាប់ពន្រត�វបងយា៉ងយឺ
បំផុតេនៃថ�ទ៣១ ែខមីនា ជាេរៀងរល់ឆា�ំ។ អ�កជាធំែដលមានសខ ឃា�ំង េរងច្រក
ែដលសិ ត
� េនតមរជធ-េខត�េផ្សងគា� ្រត�វបង់ពន�បាចំនួន៣ ០០០ ០០០េរៀលេនតរជធាេខត�ែដលអជីវកម�េនាះស�ិតេន។ តមករេធ�េលសខ្រក�មហ៊ុនេន
ត សពន�ដ
េខត�មួយចំនួន

អជា�ធរសកម�ជាតសេង�តេឃញថា មានសខ្រក�
មហ៊ុន៤២៤ែដលេធ�


អជីវកមេនតមេខត�េផ្សងគា� ក�ុងេនាះ សខ្រក�មហ៊ុនមួយចំនួនធំបា៉តង់រួច ប៉ុែន�ស
្រក�មហ៊ុនមួយចំនួេទៀតមន
ិ ទនបានបង់ពនបាតង់េទ។

ករខកខនក�ុងករបង់ពន�បា៉តង់របស់្រក�មហ៊ុនទំងឱ្ករ្របមូលពន�បា៉តង់

ឱ្
អស់លទ�ភាព។្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�ុគួមានវិធានបែន�មេទៀត េដម្្របមូលពន�បា៉ត
ប

អស់លទ�ភាព

្រកសួងេសដ�កិច

និង ហិ រ��វត�ុបាបំភ�ឺបែន�មថា េនស្រក�មហ៊ុមួយចំនួន

ប៉ុេណ
ា�ែដលមិនទន់បានបង់ពន�បា៉

េ្រពះ្រក�មហមួយចំនួន្រត�េផ� រកតព�កិច�សរេពពន�

អ�កជាប់ពន�មធ្យមេទជាអ�កជាប់ ខ�ះក៏បាបង់េនកែន�ងែដលស�ក់ករកណរបស់គាតបា

ចុះប��ី នង
ិ មួយចំនួនេទៀតជាសហ្រគាសលទ�ក ្រក�មហ៊ុនខ�ះេធ�បច�ុប្បន�ភាពមិនទន នង
ិ

មា�ស់្រក�មហ៊ុនខ�ះមិន្សហកក�ុងករផ�ល់ឯកសរពក់ព័ន ែដលជាេហតុេធ�ឱករ្របម
ពន�បា៉តង់ពុបានអស់ តមរយករេធ�បច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មានស និងករអប់រំផ្សព�ផអំពី

កតពកិច�សរេពពន េឃញថា មានសហ្រគាសជាេ្រចនបានបង់ពន�បា៉តខ�ួន េហយក៏
េនមានសហ្រគាសមួយចំនួនេទៀត កំពុងបន�បំេពញកតព�កិច�បបា៉តងរបស់ខួន
� ែដរ។

តមរយៈករបំភេនះ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យនូវវឌជាបន�េទៀ។
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៣.២.២.

ករពុំបានេរៀបចំរបាយករណ៍សមិទ�កម�្របចំឆ្របចឆា�
្របកសេល ១២៨២ សហវ.្របក ចុះៃថ�ទ២៧ ែខតុល ឆ២
ា ០១៦ ស�ីពីសិទអំ
ិ� ណាច

ករទទួលខុស្រ ត�វ និងនីតវិអនុវត�ថវ
កកម�វធ
ិ
ិ
ីរប ស់ អង� ភាពថវិក ្រតង់្២៣ បានែចងថ

“របាយករណ៍សមិទ�កម�គឺឆ�ប��ំងអំពីករវស់ែវងលទ�ផល និងវយតអំពីវឌ្ឍភាៃនករអនុវត�
ចេង�មសកម�ភាព អកម�វធ
ិ ី ឬកម�វធ
ិ ីរបស់អង�ភាពថវិ ក�ុងកររួចំែណកសេ្រមចេគាលបំ

េគានេយាបាយរបស់្រ កសួង �ប័ន។ អ
ស
ថវកៃន្រកសួង ស�ប័ន ្តដករអន
ុវត
ិ

ថវករបស់ខ�ួជា្របចំ និងេធ�របាយករណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពេលសូចនាករលទ�ផលក�ុងឆា�ំជ
ិ

សូ ចនាករលទ�ផលចុងេ្រកយ អនុេលមេទតមទ្រមងគំរូរួម នង
ិ តមទ្រមៃន្របេភ
របាករណ៍របស់្រកសួង ស�ប័នសមី។ករណ សមទ
ិ �កម�ទំងអស់ ្រតេធ�េ ឡង
 តមក
បរេច�
ិ ទដូចខេ្រកម

− របាយករណ៍សមិទ�កម�្របចំឆមាស ក្រមិតចេង� និង/ឬក្រមិអនុកម�វធ
ិ ី

្រត�វេផ�មកយា៉ងយូរបំផ២០ៃថ� បនា�ប់ពីករប��ប់ករអនុវត�ៃនឆម១។

− របាយករណ៍សមិទ�កម�្របចំឆាក្រមិតកម�វិធី្រត�វេផ�មកយយូរបំផុត្រតឹមែខមី
ៃនឆា�ំបនា�ប
តមរយៈករចសវនកម�ចប់ែខមនា ឆា�២០១៧ អងភ
� ាពថវិកមន�ីរជំនាមួយចំនួន

ក�ុងេខត�ចំនួន៥ ពុំបាេរៀបចំរបាយករសមទ
�
ឆមាស និង្របចំេឡយ
ិ �កម្របច
 ក�ុងេនារួមមា៖
១.

េខត�តែកវមានចំន១០មន�ីរ

គឺមន�ីរកងរ និងបណ�ុះបណ
ា�វជ
ិ ា ជីវៈ

មន�ីរ

េទសចរណ៍ មន�ីរធនធាទឹក និងឧតុនិយម មន�ីរបរស�
មន�ីរែរ៉ និងថាមពល មន�ីឧស្សកម� និង
ិ
សិប្បកម� មន�ីធម�ករ និសសនា មន�ីរវប្បធម៌ វច
ិ ិ្រសិល្បៈ មន�ីព័ត៌មាន មន�ីកិច�កនា។
រ
២.េខត�ស�យេរៀងនចំនួន៩មន�ីរ

គឺមន�ីរធនធានទឹក និងឧតុនិយ

មន�ីរកសិកម�

រុក្របមាញ់ និងេន មន�ីរ សធារណករ និងដឹកជ� មន�ីរ សង�មកិ ច� អតីតយុទ� ជន និ ង

យុវនីតិ សម្ប មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� សំណង់ នង
មន�ីរឧស្សោហក នង
ិ សុរេយាដ
ិ
ិ
សិប្បកម មន�ីរែរ៉ និងថាមព មន�ីរបរស�
មន�ីរអភវឌ្ឍន៍ជនប
។
ិ
ិ
៣.េខត�េពធសត់មានចំន៧មន�ីរ

គឺមន�ីរកច
ិ �ករនារី មន�ីរអប់រំ យុវជន នកីឡា

មន�ីរកងរ និងបណ�ុបណ
ា�វជ
ិ ា ជីវៈ មន�ីរព័ត៌មាន មន�ីរេទសចរណ៍ មន�ីរសធារណករ 
ដឹកជ��ូ ន និងមន�ីរវប្បធម៌នង
ិ ិ្រតសិល្។
ិ វច

៤.េខត�កំពង់ស�ឺមានចំនួ៦មន�ីរ គឺមន�ីរធនធានទឹ និងឧតុនិយម មន�ីរអភវឌ្ឍន៍ជនប
ិ

មន�ីរករងរ នបណ�ុះបណ
ា�លវិជា�ជី
មន�ីរកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេន

មន�ីរេទសចរណ៍

មន�ីរសធារណករ ដកជ��
ឹ
ូន

៥.េខត�បាត់ដំបងមានចំន៦មន�ីរ គឺមន�ីរពណិជ�កម មន�ីរេទសចរណ៍

មន�ីរែរ៉ និងថាមពល មន�ីរឧស្សោហកម� និងសិប្បកម ម� ៃ្របសណីយ៍

មន�ីរបរស�
ិ

េដយសរករពុេរៀបចំរបាករណ សមទ
� ្របច
�
ឆមាស និង្របចំឆា�ឱ្ពុំមា
ិ កម

សក�ីកម�ក�ុ ងកវស់ែវងនូ្របសិទភាព្របសិទផល ៃនកអនុវត�ថវកតកម�
វធ
ិ
ិ រប
ី ស់អង�ភា។

អ្រស័យេហតុេនះ រដ�េខត�គួរែណនាំមន�ីរខងេ អនុវត�ឱ្បាសម្រសបត

្របកែណនាខងេល។
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េឆ�យតបន
ង

ឹ ករេលកេឡងេនះ រដ�បាលេខត�ឯកភាព និងជំរុញករអនុវករងេនះ

ឱ្បាននាេពលខងម

តមរយៈករបំភេនះ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យនូវវឌជាបន�េទៀ។
៣.២.៣.

ករយឺតយា៉វក�ុងករ្របគល់ទទួលសំណង់វិនិេយាគស្មាប់អជី
រ

កិច�សន្ និងេសៀវេភបន�ុកស�ីពករេធ�វិនិេយាគបានកំណ ភាគ “ខ” ្រត�ធាទំ

្រស�អំពីគុណភាព សុវតិ�ភាពៃនករសងសង់សំណង់ េដយអនុវត�តមបទដ�នបេច�កេ

មានករត្រត�តពិនិត្យគណៈកម�ករច្រម�ះរបស់េខត� បនាពីសងសងចប់សព�្រគប់ ្រតមា
កំណត់េហតុវយតៃម�ពីគណៈកម�ករច្រម�ះ ែដលមានករចូលតំណា្រកសួងេសដ�កិច� និ
ហរ�
េដយេផ��ងផា�ត់តមគេ្រ។
 ្្រត
ិ � វត�ុ េដម
ប តពន
ិ ត្យេលគុណភាព និងបរិមាណ 
ិ
តមរយៈករេធ�សវនកម�េខត�ចំនួន០៣គឺ

ស្រមាក រិយបរិេច�២០១៧

េខត�េសៀមរ

ស�យេរៀង និងរតនគរី

ករវយតៃម�េលករអនុកិច�សន្យោ និងេសៀវេភបន�ុកស្

ករងសងសង់សំណង់វិនិេយា េដម្ទ
ួ បានករេធ�អជីវកម�ភាសុីពីគណៈកច្រម�ះ េដម្
ប ទល
េធ�ករ្របគល់ទទួល មានករយឺតយា៉វ ជាក់ែស�

១េខត�េសៀមរប ផ្សេលធថ
ំ �ី ផ្សេ្រក្រក�ងេសៀមរប ផ្សោ្រស�ពួក ផ្ស

្រកឡា្រស�ក្រកឡាញ់ រលួ ស ផ្សោរអ�ង្រស�ក្របបាគ នង
ិ ផ្សោរកំពង់ក្រស�កជីែ្រ។

២េខត�ស�យេរៀង៖ ចំណតរថយនផ្សវលយន ្រក�ងស�យេរៀង ផ្សោរជីភូ ្រក�ង

ផ្សោរថ�ី្របសូតិ ្រស�កស�
៣េខត�រតនគិរី៖ ផ្សោរបានល

េដយសរករយឺតយា៉វក�ុងករ្របគសំណង់វន
ិ ិេយាគទំងេនះ នាំឱ្យស

វន
ិ េិ យាអចអនុវត�ពុំបាន្រតឹម្រត�វេទខណ�ៃនកច
ិ �សន្យោ និងេសៀវេភបន។

អ្រស័យេហតុេនះ រដ�េខត� គួរជំរុញមន�ីរេសដ�កច
ិ � នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុ នង
ិ សមត�កច
ិ �

ពក់ព័ន ចុះពន
តៃម�េលករអនុវត�កិច�សន្យោ និងេសៀបន�ុកឱ្បា្រតឹម្រត�វ  េដម្បីឱ
ិ ត្យវ
ិ
សមភាគាស្រមាអ�កវន
ិ ិេយាគដៃទេផ្សងេទៀត

េឆ�យតបនឹងករេលកេឡងេនះ រដ�បាលេខត�ខ�ះមិនេឆ�យបំភេ�ឺ ទ ខ�ះេទៀតបាទទល
ួ

យកអនុសសនរបស់អជា�ធរសវនកម�ជាតិមកែកលម� ជំរុញអងភ
� ាពឱ្យខិតអនុវត�តមនីតិវិធ
ច្បោប់ឱ្យបាន្រតឹម
តមរយៈករបំភេនះ អជា�ធរសវនកម�ជាតិនឹងបន�ពិនិត្យនូវវឌជាបន�េទៀ។
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៤.

ករពិនិត្យេទេលវឌ្ឍនករអនុវតអនុសសន៍សវនកម
ែផ� កតលទ�ផ លៃនករេធ�សវនកមស្រប់ក រិយបរិេច�២០១៧

នាេពលកន�ងម

អជា�

សវនកម�ជាតិកត់សមា�េឃញថា ចំណុចខ�ះខត នង
ិ អនុសសន៍សវនកមមួយចំនួនែដលអជា�សវនកម�

ជាតបាេលកេឡង ្រត�វប្រកសួ ស�ប័ន រដ�បរជនី េខត� រដ�បាលមូលដ និងអង�ភាពក់ព័ន
នាខិតខំអនុវត�ែកលម�គួរឲ្កត់សមា�ល
េនេឡយជាអទិ

និងេកសរេសរ

រីឯចំណុចមួយចំនួនេទៀតេនែតបន�េកតមា

៤.១. ករ្របមូលព័ត៌មានសហ្រគាសមួយចំនួនែដលបានចុះប��ីត ស�បនៈ េដម្ បី្រគ្រគ

ករ្របមូលពន�ឱ្យកន់ែតមាន្រប ្រកសួងេសដ�កិច នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុបាេចញលិខតប
ិ ទដ�ន និងនីតិវិធ
ទក់ទងេទងករ្របមូលព័ត៌មានអ�កជាប់

ក្របមូលព័ត៌មានសហ្រគាបានចុះប��ីតបណ
ា

្រកសួ ស�ប័នានា ជូនេទនាយកនា និងសខពន�ដរេ ខត�។ អគ�នាយកដ�នពន�បា
បេង�ត្រក�មករមួយចំនួន

និងបានសហករេធ�ករងរជាមួយ្រកសួងពណិជ�កម� អង�ភាពេ

ហិរ��វត�ុកម�ុជ អគ�នាយកដ�នគយ និងរដ�ករកម�ុជា ្រកសួងករបរងសហ្របតិបត�ិករអន�ត។
ិ

ប៉ុែន�អគ�នាយកដ�នពនរមន
ិ ទន់បាន្របមូលព័ត៌មានសហ្រគាសែដលបានចុះប��ី ស�ប័មួយ

ចំនួនេទៀត។ ករខកខនក�ុងករ្របមូលព័ត៌មានអំពីសហ្រគាសែដលបាេនតម្រ កសួង 
ស នាំឱ
នាយកដ�ននានា និងសខពន�ដរេ

ែដលជាអង�ភាពអនុវត�ករ្របមូលពន�មព័ត៌មានអំព

អ�កជាប់ពន�ែដលខ�ួន្រគប់្រគង េដម្បីពិនិត្យប��ក់េលករ្របក អគ�នាយកដ�នពន�បាបំភ�ឺថ

អគ�នាយកដ�នពន�បាេធ�ករសហករជាមួយ្រក ស�ប័នពក់ព័

និងបានបេង�្រក�មករមួយ

ចំនួនរួចមកេហយ េដម្ង
្រស�លក�ុងករ្រគប់ នង
ប
ិ េផ��ងផា�ត់ ក៏ដូចជា្របមូលព័ត៌មានរបស់អ�កជាប
េដម្ បីពិនិត្យប��េលករបំេពញកតព�កិច�ពន�ដររបស់អ�កជាប់
៤.២.

ក្រគប់្រអ�កជាប់ពន�

ររដ�ភិបាលកម�ុជាបានផ�ល់េបសកកម�ជូនអកដ�នពន�ដនូវ

ភារកិច ដូចជា៖ ផ�ល់េសវដល់អ�កជាប់ពន� ្របមូលចំណូ នង
ិ ីចប់បង�ំចំេពះអ�កជាប់
ិ អនុវត�កម�វធ

ែដលមន
� តសិ ត
� ស
ិ េគារពច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីសរេពពន។
ិ ហ្រគាស្របចំែខ ឆា�ំក រិយាល
សិ ត
� ស
ិ ហ្រគាសៃនអគ�នាយកដ�នព អជារសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា សហ្មួយចំនួនតូច

ពុំបានដលិខត្របក
ពន�េទ។ ករខកខនរបស់អ�កជាប់ពន�ក�ុងករដក់លិខិត្របកសពន�េទ
ិ
និងទីកែន�ងកំណត់

បាផ�ល់ផលលំ បាកចំេពះរដ�បាលសរេពពន�ក�ុងករ្រប

និងជាបច�័យមួយៃ

ករេគេវសពន�។ អគ�នាយកដ�នពន�ដរបានបំភ សហ្រគាសែដលមិនបានមកដក់លិខិត្របកស

មាទំងសហ្រគាសបាតខ�ួនផងែដរ។ បច�ុប្បន អគ�នាយកដ�នពន�ដរបានបេង�តនូវ្របAuto Printout

េដម្ បី្រពីនលខិតជូនដំណ
ស្រមាប់អ�កជាប់ពន� ែដលខកខនមិនបានបំេពញកតព�កិច�សរេពេពល
ិ

េវល និងេដម្បីេធ�ករជូនេទដល់្រក�មហ៊ុន សហ្រគាសទំងេនាះឱ្យមកបំេពញកតព�កិចស
�
េ្រកពីេចញលិខតរំ
សហ្រគាសទំង េនែតមិនចូលខ�ួមកបំេពញកតពកច
ិ លឹករួចេហយ
 េប្រក�មហ៊ុ

ិ �

សរេពពន� អគ�នាដ�ពន�ដរនឹងចត់វិធា េដយេធ�ករដកហូតវិ��បនប្រតេលតៃម�បែន�ម
ជាេដ។ល។

៤.៣. ករកន់កប់កិច�បកគណេនយ្យរបស់អ�កជាប់ព ច្បោប់ស�ីពីសរេពបានកំណតឱ្អ�កជាប
ពន�្រត�វកន់ក កត់្រ នង
ិ ែថរក្សោទុកប� លិខត
ិ យុត�ក
ិ  នង
ិ ឯកសរហិរ� �វត�ុេផ្សងៗ ក�ុងករែដល

អ�កជាប់ពន�មិនបានរក្សោទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វនូវប� ឬមន
ិ បានផ�ល់ព័ត៌មានចំបាចរដ� បា
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សេពពន
 � េនាះអ�កជាប់ពន�្រត�វរងនូវករកំណត់ពន�ជាឯកេតភាគីពីរដ�បាល...”។ តករេធ�សវន
កម�េលសំណុំ ឯកសរសវនកម�ៃនករកំណត់ពន�េឡងវិញរបស់នាយ នសវនកម�សហ្រគៃនអគ�នាយ

ដ នពន�ដេលអ�កជាប់ពន�ចំនួ១៤០្រក�មហ៊ុសហ្រគាស ក�ុងករិយបរិេ២០១៧ អជា�សវនកម�ជាត

សេង�តេឃញថា មាអ�កជាប់ពន�ចំនួ៩៦្រក�មហ៊ុសហ្រគា(្រក�មហ៊ុសហ្រគាសស�េនេ្រកករ្រគ
្រគអ�កជាប់ពន�ធំចំនួ៣៤

និងសិ ត
� េនេ្រកមករ្រគប់្រគងអ�កជាប់ពន�មធ៦២) មន
ិ បាកន់កប

កត់្រត និងែថរក្សោទុកប��ីកគណេនយ្យ និងលិខិកឱ្បាន្រតឹម្រត�វតមកររបស់ ច្បោេនាេទ
ែដលជេហតុនាំឱ្យរងនូវករកំណត់ជឯកេតភាគីពីរដ�បសរេពពន� អគ�នាយកដពន�ដបាបំភ�ឺ
ថា ករណី េនះ កន�ងមកនាយកដសវនកម�សហ្រគ ក៏ដូចជាអង�ភាពេ្រកមឱវទអគ�នាយកដ
ែតងែតបាជួយពន្យល់ែណនាំដល់សហ្រគាសទ ពេិ សសេនេពលចុះេធ�សវកម� េធ�យ
 ា ៉ងឱ្
អ�កជាប់ពនេធ� កកន់កប់ប��ិកគណេឱ្បាន្រតឹម្រត�វ្រច្បោ និងបទប្ប� �ត�ិជាធរម

េលសពីេនះេទៀត អគ�នាយកដ�នពន�ដរែតងែតេធ�ករអ ផ្សព�ផ្ និងែណនាំដល់អ�កជាប់ពន�ទំង

តមរយករេធ�សិក�ស េដម្ បីជំរុករអប់រអ�កជាប់ពន�ឱ្យមានករយល់ដឹងឱ្យបានច្បោសកតព
កិចស
� រេពពន កអនុវត�ច្បោប់ពន� និងករកន់កប់ប��ិកគណេនយ្យឱ្យបាន្រ
៤.៤.

ករបំេពញកតព�កិច�សរេពព

ច្បោប់ស�ីពីវិេសធនកម�ៃនច្បោប់សរបានកំណតឱ្អ�ក

ជាប់ពន� ឬភា�ក់ងរកត់ទុក្រត�វដក់លិខិត្របកសសរេពពន�េទតមទ្រមង់ទីកែន�ងែដល
រដ� បាលសរេពពន�បានកំ។ តមកេធ�ស
 វនកម�េលប��ី េឈ�ះ្រក�មហ៊ សហ្រគាសែដលបានប��ី

និងលិខិតជូនដំណឹងរបស់រដ�បាលសរេពពន�ចំេពះ េលក េលក្រសី នាយក្រក�មហ៊នីមួយៗ

ឱ្មកដក់លិខិត្របកសពន� និង្របាក់ពន�្របចំែខ ្របេនអង�ភាពពនដ។ អជា�សវនកម�ជាត
សេង�តេឃញថា ក�ុងឆ២
ា ០១៧ មាន្រក�មហ៊មួយចំនួនមន
សពន�្របចំែខ និង្រ
ិ បានមកដក់លខិត្
ិ
ឆា�២០១៧េនាេទ។ ករណី ្រក�មហ៊ុនមិនបមកបំេពញកតព�កច
� រេពពនេនះ អគ�នាយកដ�នពន�បា
ិ ស

ខត
ិ ខំជំរុញែណនាំដល់នាយកដ�នពក់ នង
ិ សខពន�ដរេ-ខណ� បន�ករេធ�សវនកម�ឱ្យបានមុឹងមា
និង ដក់ទណ�កម�ពិន័យតមច្បោប់ចំេពះ្រក�មហ៊ុែដលខកខនមិនបានមកបំេកតព�កិច

សរេពពន� ចំេពះករមិនដក់េទទណ�តមមា១២៩ បទេល�សែផ�ក្រពហ�ទណ�េលបទប្ប��ត
ស�ីពីពន�ដ អគ�នាយដ�ពន�ដរេនែតព្យោយាមេ្រប្របាស់វិធាន និងបន�អប់រំដល់អ�កជាប់ពន�ឱ
បំេពញកតព�កិច�សរេពព ្រសបតមច្បោប់ស�ីពីសរេពពន កន�ងមកអគ�នាយកដ�នពន�ដេ្រប

្របាស់វិធានកររដ�បាលជ ដូចជ ករឃាទុកករេផ�រកម�សិទ� មនឱ្យេបក្
ក�មហ៊ុនថ
រ
និងមន
ិ
ិ ឱ្លក់
ភាគហ៊ុនជាេដម។

៤.៥. របាយករណ៍សវនករបស់សវនករឯករជ្ សហ្រគាសវនិ
េយាគទំងឡាយេធ�ស
ិ
 កម�

ភាអជីវកម មានកតព�កិច�ដក់របាយករណ៍ហិរ្របចក រិយបរិេច�នីមួយៗរបស់ ខួន
� ជូ នសវនករ
ឯករជស្រមាេធ�សវនកម�្រសបេទតមច្បោប់កំណត់ចំេពះសហ្រែដលមាលក�ណៈវន
ិ ិច�័យ

ពីរក�ុងចំេណាលក�ណៈវន
ិ ិច�័យបីគឺ (១) ផលរបរ្របចំឆរបស់សហ្រគាសចំនួនចប់ពីបីពលេរៀល

េឡងេទ (២) ្រទពសកម�សរុបមានតៃម�ចប់ពីរពន់លេរៀលេឡងេទ (៣) និេយាជិបេ្រមករងមា

ចំនួនចប់ពីមួយរយនាេឡង
េែដលមាលក�ណៈសម្បត�ិ្រគ្រគា េហយ
 េទ និរលគេ្រមាងវនិ
ិ
 បា

ចុះេឈ�ះេន្រក�ម្រអភវឌ្ឍន
កម�ុជា េពលគឺសហ្រគាសែលក�ណៈវន
ិ ច
ិ
ិ �័យដូចេនះ្រត�វមរបា
ករណ៍សវនកមរបស់សវនករឯករជ្យ ក�ុងឆា�២០១៧
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តមករេធ�េតេលសំណុំ ឯកសមួយចំនួនេន

នាយកដ នសវនកម�សហ្រគាសអគ�នាយដ�ពន�ដរែដលបាចុះេធ�ស
 វនកម�េលសហ្រគែដលមា

លក�ណៈវន
ិ ច
ិ �័យ ្រត�វមរបាយករសវនកម�របស់សវនករឯករជ្យចំន១២៧ ក�ុងេនាមាសហ្រគ
ចំនួន៧ មារបាករណ សវនកម�របស់សវនករឯករជ រីឯ្រក�មហ៊ុសហ្រគេផ្សងេទៀេនពុេឃញ
 មា

របាយករសវនកម�របស់សវនករឯករជ្យេឡ។ ករណី េនះ ្រក�ម្របឹជាតគណេនយ្កំពុងផ្សព�ផ្
ករងេនះដល់ភាគីពក់ព័
េធ�សវនកម�

េហយកន�ងមកអគ�នាយដ�នពន�ដរខិតខំជំរុញយសកម�តមរយករចុ

នង
ិ ពន្យល់ពីសសំ ខនចំេពះសហ្រគាសែដល្រត�វភា�ប់មរបាករណ សវនកម�ពី

សវនករែដលមាវជ
ិ ា�ជីវៈ

េលសពីេនះក៏មានករេលកទឹកចិត�ចំេពះ្រក�មហ៊ុនសែដលមារបា

ករណ សវនកម�ពីសវនករឯករជ្យផងែដ

៤.៦. ករេ្រប្របាស់វិក�យ តមច្បោប់ស�ីពីសរេពពត្រម�វឲ្យមានករេ្រប្របាស់ ឬយ

ប្រចំេពះរកិច�ករជំនួញរវងអ�កជាប់ពន� បុគ�លដៃទេទៀត។ ចំេពះវិក�យប្រតអករេលតៃម�បែន
គឺ្រត�វមចុះេលខេរៀង្រតឹម្រតឲ្េទអ�ទិញ និង្រត�វមចុះនិេទ�ស ដូចជ េឈ�ះ និងេលចុះប��ីរបស់

អ�កលក់ កលបរិេច�េចញវក�
បរមាណ េសចក�
ិ យប្រត េឈ�ះអ�កទ ឬនិេយាជិក ឬភា�ក់ងអ�កទញ
ិ
ិ

បរយាយ និងៃថ�លក់ទំនិញ េសវ។ ជាងេនះេទេទៀត វិក�យស្រមាអ�កជាប់ពនតមរបបស�័្របក
ិ

្រត�មាអសយដ�េលខអត�ស��ណកម� “អតប” េលខវក�
ិ យប្រត ៃថ�ែខឆេា ចញវក�
ិ យប្រត រយមទំនញ
ិ

ឬេសវ បរិមាណ ៃថ�ឯកត ៃថ�ស េគាត�នាម និមអ�កេចញវក�
ិ យប្រត...។ តមរយៈករេធ�សវនកម
អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃ អជីវកមរបបស�័យ្របកសមួយចំនួនបានេ្រប នង
ិ យ
ិ េចញវក�
ប្រពុំទន់្រតឹម្រត�កែណនាេទឱ្យអតិថិរបស់ ខួន
� ដូ ចជ វក�
ិ យប្រតគា�នេលខអត�ស��ណក

“អតប” គា�េលខវក�
ិ យប្រត គា�នេគាត�នាមនាមអ�េចញវក�
ិ យប្រត.. ករេ្រប្របាេចញវក�
ិ យប្រ

េដយមិនបានបំេពញព័ត៌ច្បោស់លអចពុប��ក់បានពីភ្រតឹម្រ ត� និងអចជះឥទ�ិពលដលក

្របមូពន� នង
ិ កេធ�ស
 វនកម�។ អគ�នាយកដ�នពន�ដរបានបំភអគ�នាយកដពន�ដបានង
ិ កំពុងចត
វធានកជាបន�បនា�
េដយបេធ�ក
ិ
 រផ្សព�ផតមរយ្របព័នផ្សព�ផ្ េរៀបចំសិកសលែណដល់

អ�កជាប់ពន េផ�ល
 ិ ខតជ
ិ ូនដំណឹងពក់ព័ននង
ឹ ករេ្រប្របាស់វិក�ជូនដល់សហ្រគ នង
ិ ែណនាំដល់ម�ន�
ពន�ដពក់ព័ន្រគបែផ�កពិនត្យេមលឱ្យបានមុឹងម
នង
ិ
ិ ចត់វិធានមួយចំនួន ដូចជា េធ�កំណតេ់ ហតុ
ជាមួតំណាងសហ្រគាសឱ្យេធ�ស្រម�លេឡងវិញនូករេចញវិក�យប្ឱ្យបាន្រតឹម្តករែណន
របស់អគ�នាយកដ�នពន�

និងមនអនុ
��តឱ្យឥណទនអករធាតចូល
ិ

ក�ុងករណីមនអនុវត�តមវិធានវិក�យប្
ិ

៤.៧. ករ្រត�តពនិត្យេលលិខិត្របក
ិ

រដ�បាសរេពពន�្រត�វេធ�េងេដយភាព្រតឹម្រ

ឬព្យួករេស�សុបង�ិលសង

ករដក់លខ
ិ ្របកពន�អករ្របចំែខ ្ឆា�េន

នង
ិ ច្បោសស់

េហយប
ណ
ា�ធិកសហ្រសជអ�ក


ទទួលខុស្រត�ទំ្រស�ចំេពះមុខច្បោប់ ្រេបព័ត៌
 មានណាមមានកែក�ងបន�ំ រីឯករ្រត�តពនិ
ិ លិខត
ិ

្របកសព ជារកិច�របស់ម�ន�ីពន�។ តមកេធ�សវនកម� អជា�ធរសវនកម�សេង�តេឃ ្រក�មហ៊ុ

សហ្រគមួយចំនួនបាន្របកសពន�មិន្រតឹម និងសម្រសបដូចជ គណនាពន�េល្របេបៀវត្រ៍មន្រតឹ
ិ

្រត� មន
នឹងទិនា�នុប្បវតទិញ
ិ បា្របកសពន�កត់ទុកេល ្របកសពន�កត់ទុកេលៃថ�ឈ�ួលទីមន្រស
ិ
្របកចំណូលេថរ ្របកសៃថ�ឈ�ួលទីតំងទប ឬមិន្របកសឈ�ួ ្របកសេបៀវរ៍ជនបរេទសទ

មន
ិ បង�មូលដ�នគិតអករបំភ�ឺសធ មន
ិ បា្របកសអករេលតៃម�បែ នង
ិ មន្របកសចំ
ិ
ទកស�
អគ�ស
ឹ
ិ នី នង
ិ ហ�សចំអិនអ។ ករណី េនះ អគ�នាយកដ�នពន�បាបំភ�ឺបែន�មថ ្របព័ន
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ពន�ដររបស�័យ្របក

អ�កជាប់ពន�្រត�វដក់លិខិត្របកសនិងបង់្របាក់ពន�េនធ

េហយ


បនា�បពីបង់ពន�រួច អ�កជាប់ពន�យកលិខិត្របកសមកដក់េនសរេពពន�េដយខ�ួនឯង េដយម
ករែណនជាបជា្រប

នង
ិ តមរយៈសិក�សលផ្សដល់អ�កជាប់ពន�ឱ្យមានករយលឱ្យប

ច្បោលសអំពីកតព�កិច�សរេពព

ករអនុវតច្បោប់ពន�

និងករកន់កប់ប��ិកគណឱ្យប

្រតឹម្រត ជាក់ែស�សហ្រគមួយចំនួនបានទទួលយកករែណ និងេធ�ករែកត្រម�វបាន្របេសរជា
ម្យោ៉ងវេទៀត

អ�កជាប់ពន�ែតងែតស្រម�កមកដក់លិខិត្របកសពន�្

លិខត
ិ ្របកែដលេធ�ឱ្
 មានភាពកកស

េនៃថ�ផុតកំណត់កទទួល

នាំឱ្យម�ន�ីទទួលលខិត្របកស
មិនអចពិនិត្យទិន�ន័យេល
ិ

្របកសពរបស់អ�កជាប់ពន�បាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេន

ប៉ុែន�បនា�ប់ពីទទួលលិខិត្របកសរួចេ

ម�ន�ីទទួលបន�ុកលិខត្របកស
េធ�ក
មាភា
ិ
 ្រត�ពន
ិ ត្
ិ តមេ្រ ករណី លិខត្របកសពន�ណា
ិ
មន្រប្រក
ិ

ម�ន�ីទទួលបន�ុកបាអេ��  ញតំណាងមកេធ�ករែណនាំឱ្យេធ�ករែកត្រម�វលិខិត្របក

និងដកកម�វធ
ិ េី ធ�សវនកម�មានក្រមិ
៤.៨.

ករ្របមូលពន�អចលន្រទ

េគាលករណ៍ៃនករ្របមូលពន�េលអចលន្រត្រម�ឱ្

មា�ស់អចលន្រទបំេពញព័ត៌មានអចលន្រទព្យ ចុះប��ី ដក់លិខិត្របកស និងបងករអន ុវត្របមូ
ពន� អចលន្រទពេនមក្រមិតេេឡយ េដយសរអ�កជាប់ពន�ចំនួនមន
ិ បានផ�លព័ត៌មាអំពីអចលន

្រទព្ មន
ិ មកចុះប��ីពន�អចលន្រទព្យ មិនមក្របង់ពន�េលអចលន្រទព្យ និងអ�កជពន�មួយចំនួន
េទៀតបាចុះប��ីពន�អចលន្រទព្យរួចេហយ ប៉ុែន�មិន្មកបង់ពន�។

អគ�នាយកដ�នពន�ដរបានបំភ

អគ�នាយដ�ពន�ដេនមាប��្របឈមមួយចំនួនដូច កង�ះខតទិន�ន័យអចលន្រទ និងខ�ះម�ន�ីេដម្ ប
ចុះ្រត�តពិនិត្យ្រគប់អចលន្រ

មា�ស់អចនល្រទព្យមួយចំនួនេមន
ិ យកចិត�ទុកដក

ឬរងរូ
ឹ សក�ុងក

បំេពញកតព�កិច�ពន ប៉ុែន�មា�សអចលន្រទព្យពុំអចេកេផ� រសិទិ�កន់កប់អចលន្រទព្យេនាះប

េបស
 ិ នអចលន្រទពេនាេនពុទនបានបង់ពនេលអចលន្រទព្ អចលន្រទព្យមួយចំនួនមិនជាប់ព (តៃម�

េ្រក១០០លនេរៀ)

និងមួយចំនួនបាចុះប��ីស�ួន

ទិ ន�ន័យលម�ត
ិ អំពីអចលន្រទព្យទំងេ
បេណ
ា�េនាេទ

ប៉ុែន�

េហយ្របព័ន�្រគប់្
រគងអចលន្រទព្យពុំប


អគ�នាយកដ�នពន�ដរមិនបានទុកប��េនះប

គឺបានបេង�្រក�មករចុះផ�ល់េសវចុះប��

និងេធ�បចុប
� ្បន�ភាពតមរយៈករេធ�អ

អចលន្រទព្យេនរជធានី បណ
ា�េខត� កត�េនះអចជួយ រដ�បាលសរេពង្រស�លក�ុករ្រត
ពិនិត្ និងជំរុញករបំេពកតព�កិច�ពន�របស់មា�អចលន្រទពបា្រគបគា�

៤.៩. ករកត្រតចំណូលថវិករ បទប��ទូេទៃនគណេនយ្យសធារណៈកំណត់កត់្រ

ចំណូលថវក្រ
ត�វែផ�កេលមូលដ�នស្រត ឬដីចំណូលរបស់អណាប័ក្រក ស�ប័ រជធា េខត�
ិ

ែដលបានេរៀបចំប��ូនេឱ្អគ�នាយកដរតនាគារជាតិ េដម្បីេធេផ��ងផា�ត។ ប៉ុែន�តមកេធ�ស
 វនកម�

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេង�តេឃញថា ចំណូលមួយចមន
ិ ្រត�បាកត់្រតេដយែេលមូលដ�សល

ប្រតឬដីកចំណូលរបស់អណាប័កេនេ េដយសរ្រ ក ស�ប័នមួយចំនួនតូមន្រពមេធ�
សលក្រ
ិ
ចំណូលមកឱ្អគ�នាយកដ�នរតនាគារ ករណី េនះ កន�ងមក អគ�នាយកដ�នរតនាគារ បានខិខំ
ជំរុញែណនាំដល់្រគប់្រកសួង
ស

និងអងភ
� ាព្របមូលចំណូលមិននសរេពពន�ក�ុករេធ�សលក្រ

ចំណូលថវករដ�តមរយៈសិក
វគ�បណ�ុះបណ
ា� ្របព័ន�ទំនាក់ទំេតេឡ្រក(Telegram) នង
ិ
ិ

បាេរៀបចំប��ូ នលិខត
ស
េដម្ បីឱ្យករកត់្រតថវករដមាភាព្រត
ិ
ិ េស�សុំេទសមី្រ កសួង�ប័ន

្រត� ច្បោស់ល នង
ិ ទន់េពលេវល ជាក់ែស� ក�ុងឆា�ំថវិ២០១៧ អគ�នាយកដរតនគាជាត បា
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េរៀបចំលិខត
ិ េដម្ បីេស�សុំជំរុញករងរខងេលច៣េលក ក�ុងេនាះ (១) លិខត
ិ េលខ១០៥៨៣ សហវ.អរតន

ចុះៃថ�ទ១
� ុំ េទ្រគប់្រ ក ស�ប័ (២) លិខត
ី ៣ ែខធូ � ឆា�ំ ២០១៦ េស ស
ិ េលខ៨៧៧៣ សហវ.អរតន
ចុះៃថ�ទ១
ី ៤ ែខក�� ឆា�២០១៧ េស�សុំេទ្រកសួងករពរ នង
ិ (៣)លិខត
ិ េលខ០៥១ សហវ.អរតន

ចុះៃថ�ទី០៨ ែខមករ ឆ២
ា ០១៨ េស ស
� ុំ េទ្រកសួងករពរ ជាលទ�ផ ្រកសួ ស�ប័នភាគេ្រច
ខិតខព្
ំ យោយាមអនុវត�បាន្រតវ
តច្បោប់កំណត់េនេឡ

ប៉ុែន�្រកសួងស�ប័នមួយចំនួនេទៀតេនពុំបាអនុវត�ឱ្បា្រតឹម្រ ត

ជាក់ែស�ង ករកត់្រតចំណូលមិសរេពពន�ែដលមន
ិ មានដីកចំណ

ក�ុងឆា�ំថវិ២០១៧ ែដលមានចំនួន ៦ ៤៥៧,៥លេរៀល គឺមានករថយចុះ្រ ៣៥ ៦៤៨,១
លនេរៀ េធៀបនង
ឹ ឆា�ំថវិ២០១៦ ែដលមាទក
ឹ ្របាក់ចំន ៤២ ១០៥,៦ លនេរៀល េបព
 ន
ិ ត្
ិ តួេលខ
កត់្រតចំណមនែមន
សរេពពន�ែដលមន
ិ
ិ មានដីកចំណូលក�ុងរយៈេ៣ឆា�ំចុងេ្រ

េឃញ
 មាវឌ្ឍ

ភាពល្របេស ដូចតេទ (១) ឆា�២០១៧ មានចំនួ៦ ៤៥៧,៥លនេរៀល (២) ឆា�២០១៦ មានចំនួន៤២

១០៥,៦លនេរៀ និង(៣) ឆា�២០១៥ មានចំនួន១ ០០៦ ៩៧២,៨លនេរៀល
៤.១០. ករទូទត់ និងករកត់្រត

ជាេគាលករណ៍ប��ូ នអណតេ� បក្របាេទអគ�

នាយកដ�នរតនាគា្រត�វបកំណត់ឱសវ្រតឹៃថ�ទ៣
ី ១ ែខមករ ឆា�២០១៨។ តមករេធសវនកម�

អជា�ធរសវនកម�ជាតិសេេឃញថា
ករប��ូនអណត�ិេបក្របាក់មួយចំនួនតូចេទអគ�នាយកដ

ជាតិេនែតមានភាពយឺត ពុំទន់េពលេវលែដលបង�ឱ្យមានករលំងករបូកសរុបបិទប��ី្របចំឆ

អណត�ិេបក្របាក់ទំ គឺមានអណតនយ័ត
កម�មួយចំនួន (អណត�ិទូទត់្របាក់បុេរ នង
ិ
ិ អណត�
ទូទត់្របរជ�េទយ្បុេរ្របទ) ែដលចំបាច់្រត�វទូទត់ជ្រមះប��ីក�ុងឆា២០១៧ េដម្ បីបិទប��ីេដ
កត់្រចំណាយថវិកឱ្យបានេព

និងបង�រកុំឱ្យមានករលំបាកេ្រចនដល់កិចជ្រមប��ីេនឆ ា

បន�បនា�ប់ ម្យោ៉ងេទៀតរយៈេពលេនះគឺស�ិតេនក�ុងរយៈបំេពញបែន�មស្រមាប់្របតិបត�ិករនិយ័ៃន

រតនាគា បែន�មពីេលេនះ ឆា�ំថវិ២០១៧ មាន្សួងស�ប័នសរុបចំនួ ៣៦ ែដលបាអនុវត�ថវក
ិ

កម� វធ
ិ ីេពញេលញ

មាករអន ុវតចំ ណាយថវិកនាេដមឆា�ំថវិកមានភា។

ដូ េច�ះក�ុងឆា�ថវក
ិ

២០១៧ ្រកសួេសដ�កច
ិ � នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុ បានកំណត់កលបរិេច�ទប�្ឈប់ករទទួលអណត�ិេប េន

អគ�នាយកដ�នរតនាគា ្រតឹមេវលេម១៧ និង៣០នាទ នាៃថ�ទ៣០ ែខមីន ឆា�២០១៨ េដម
 ្ប
ស្រម�លដល់ករទូទត់ចំណាយច និង ករទូទជ្រមះប��ស្រមា្របតិបត�ិករចំណាយកឆា�ំថវិ
២០១៨ និងេដម្ បីេជៀសវងករបង�របន�ុកចេទឆថ
ា វក២០១៨
និងឆា�ំបន�បនា�ប
ិ
៤.១១.

ករ្រត�តពនិត្យភាព្រតឹម្
រត�វៃនអណត�ិេប
ិ

េដម្ បីធបាននូវករទទួលខុស្រត�វក

ករអនុវត�ចំណាយថវិករដ� អគ�នាយកដ�នរតនាគារជាតិ ែដលជាគណេន មានតួនា
យា៉សំ ខនក�ុងករ្រត�តពនិត្យភាព្រតឹម្រ
រអនុវត�ចំណាយថវិករ។ េដម
នបនគត់មុត
 ្អនុវត�តួនាទីេ
ិ
ប
្រកសួេសដ�កច
ា ០១៦
ិ � នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុ បានេញសរចរែណនាំ០០៦ សហវ ចុះៃថ�ទ១
ី ១ ែខេមស ឆ២
ស�ីពីលិខិតយុត�ិករភា�ប់អណ

េបក្របាក់ស្រមាប់ករទូទត់ចំណាយថវិកែដលនីតិវធ
ិ ល
ី ទ�កម�

សធារណៈ ត្រម�វឱ្យ្រ ស�ប័ន អង�ភាពរដ�បាលថា�ក់ជាតិ និងរដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិ្រត�វភា�ប

ករជាមួយនឹងអណេបក្របាក់ស្រមាប់ទូទត់ចំណាយ ែដលអនុវត�តមនីតិវិធីលទ�ក ដូចជា៖
កច
ិ �សន្យោលទ�ក ែដលមានពន�្របថាប់្រត និងប័ណ�បា៉តង់ែដល្របេភទអជី្រសបតករផ�ត់ផ�ង
ជាេដម។ល។ តមករេេតសេ� លអណត�ិេបក្របមួយចំនួនរបស់្រកសួងមួយចំនួន ែដលទទួលប
ករយល់្រពមទូទត់េដយអគ�នាយកដ�នរតនាគារជាតិ ម�ជាតិសេង�តេឃញថា អណេបក
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្របាមួយចំនួន មន
់ ន
ិ បានភា�ប់នឯកសគាំ្រទ្រតឹម្រត�វ ដ ្របេភទអជីវកម�របស់អផ�ត់ផ�ងម
ិ សម្រស
តមកម�វត�ៃនករចំណាយ (្របអជីវកមមន
�
ិ ្រត�វតមករផ�ត់ផ�ង់) កិច�លទ�កម្របថាប់្រត

កលបរិេច�ទែដលអគ�នាយក នរតនគារជាយល់្រពមទូទ។ ករខកខនរបអគ�នាយកដរតនាគ
ជាតេលករ្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម្ករអន ុវត�ចំណាយថវិក េធ�ឱ្យករទូទត់អណត�ិ្របាក់មិន

្រតឹ្រត�តមេគាលករណ៍គណេន េឆ�យតបេទនឹងប��ខងេល ្រកសួងេសដ�កិច នង
ិ ហិរ��វត�ុបា
បំភ�ឺថា អ្រស័យេដយករយកចិត�ទុេលវធានករព្រងឹង្របសិទ�ភាពចំណាយពី្រកសួងេ
និ ង
ិ

ហរ�
ិ � វត�ុ ឥណទនថវិកែដលសនបាន្រតបានេលកទឹកចិត�ឱ្យ្រក ស�ប័នយកេទបេង�នករច
ចំបាមួយចំនួន

ែដលភាគេ្រចអនុវត�េនចុងឆា�

ែដលជាេហតុេធ�ឱ្យនីតវិ
ិ

នង
ិ ែបបបទករទូទត់អ

បនា�ឆ�ងឆា�ំ។ ក�ុងន័យេនះ េដម
ឆ �ំ ្
ា
រ ក ស�ប័នមួយចំនួន
 ្ បីឱ្យ្របតិបត�ចំណាប�� ប់មនឱ្យឆ�ង
ិ

្រត�វបអនុ��តឱ្យបំេពញឯកសរលិខិតយុត�ិករភែដលេនខ�ះចេនា�ះតមេគាលក

និងនីតិវធ
ិ ីហិរ��វត�ុតមេ្រក

៤.១២.ករយឺតយា៉វក�ុងករបង់ចំណូលមិនែមនសរេព ្រកសួេសដ�កិច� នង
ិ ហិរ��វត�ុបាេចញ

្របកស�ីពីករបិទប��ីចំណូ ចំណាយថវិក នករេធ�របាករណ បូកសរុបករអនុវត�ចំណូ ចំណា
ថវកថា�ក់ជាឆា�២០១៧
េដប��ក់ថ ក រិបរេច�
ិ
ិ ទៃនឆា�ំថវិក្រចបេផ�មពីៃថ�ទ០
ី ១ ែខមករ េហ
ប�� ប់េនៃថ�ទ៣១ ែខធ�ូ (មា្១១ៃនច្បោស�ីពី្របព័នហរ�
ិ � វត�ុសធារណៈ) និង្របាក់ចំណូលទំងអ

បីសិ តក�ុ
� ង្របេភចំណូលណាក៏េដយ អណគា�សិទដ
ិ� កចំណូលយកេទចំណាយពន្យេពលបង់
ចូលថវកថា�ក់ជាតិ េដម្បីទុកេ្រប្ផល្របេជន៍ណមួយបាេទ្
ិ
ប (ភាគទIII និងមា្១០៦ ៃន
អនុ្រកឹត្យេល ៨២ អន្រក.បចុះៃថ�ទី១៦

ែខវច�
ា ៩៩៥)។ ដូចេនះ្របាក់ចំណទំងអស្រត�វែ
ិ ិក ឆ១

្របមូបង់ចូលថវកថា�ក់ជយ
ា ៉ងយឺតបំផុត្រតៃថ�ទី២៩ ែខធូ � ឆា�២០១៧ ជាកំហិត តករេធ�សវនកម�
ិ
អជា�ធរសវនកជាតពិនិ ត្យេឃញថ

អគ�នាយកដ�ន្រទព្យសម្បត

និងចំណូលមនែមន
សរេពពន
ិ

(នាយកដចំណូលសធារណ មានសមតុល្យតួេចំណូលមនែមនស
រេពពនមួយចំនួន (រដ�បា
ិ
កណ
ា�ល េនសល់ចុងឆា�២០១៧ មន
ិ ទនបានបែង�រចូលថវិករដ�េនេទេទ។

៤.១៣. ករេផ�របាយករណ៍លទ�កម�មក្រកសួងេសដ� នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុៈ អនុ្រកឹត្យរបរជរដ�ភិ

កម�ុជាស�ីពីលទ�កម�សធា បានប��ក់ “ស�ប័នអនុវតលទ�កម្រត�វេផ�រ
�
បករណ លទ�កម្របច
�
ែខ

មក្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ��វត�ុ“។ សរចរែណនាំស�ករអនវត�កិចល
� ទ�កមសធា
�
រណៈ ្រតង់ចំណុ២៤

បានប��ក់ថស�ប័នអនុវត�លទ�កម�្តរ េផ�របាករណ អនុវតុ�លទ�កមរប
� ស់ខួន្របចំ្រតីមា
�
ស ឆមាឆា�
(តមគំរូែដលបានកំណត មក្រកសួេសដ�កច
ិ � នង
ិ ហរ�
ិ � វត�ុឱ្យបានេទៀងទត់េនេរៀចុងសបា�ហ៍ទ១
ែខេមសែខកក�ដ ែខតុល និងមករ។ តមករេធ�សវនក អជា�សវនកម�ជាតពន
េនក�ុ
ិ ត្
ិ េឃញថ


ឆា�២០១៧

មាសហ្រគសធារណៈ ន្រគឹះស�នសធារណៈសរុបច៣៧

ក�ុងេនាះសហ្រ

សធារណៈ និង្រគឹះសធារចំនួន៣៥បានេផ�របាយករណ៍អនុវត�កិលទ�កម្របចំ្រតី
�
ឆមាស
និងឆា� ប៉ុែន�េនសល់ចំនួន០២ អង�ភាេទៀតេនមិនទន់បានេរបាយករអនុវត�កច
�
ិ �លទ�កម្របចំ្រតី
ឆមាស និឆា�ំមកអគ�នាយកដ�នលទ�សធារណៈេនេទ្
៤.១៤. ករេធ�ប��ីសរេពណ�្រទព្យសម្បត�ិរ

រដ�ភិបាលបានសរចរែណស�ីពីកេរៀបចំ

ប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�េដយបាថា អជា�ធរកន់កបសម្បត�រដ�្រត�ទទួលខុ ស្រត�

ចំេពមុខរជរដ�ភិបាល ក�ុងកបចំប��ីសរេពភណ�្រទពសម្បត�រដ�ជេរៀងរល់ឆ�ំ
ា បាន្រតឹម្រ្រគប

33

ចំនួន នង
ិ ចប់សព�្រគប់េនក�ុង្រតីម១ៃនឆា�ំបនា�ប់។ ករេរៀប��ីសរេពភណ ្រទព្យសម្បរដ�្រត�អនុវត�
តមទ្រម ដូចជាតេកន
ា
ក�ុងចេនា�
 េទ្ បង និថយចុះនូវ្រទពសម្បតរ� ដ�ែដល្រត�េធ�េ ទ្ បងក�ុងឆ�ំនីមួយ

រយៈេពល០៥(្របាំ)ឆា�ឆា�េគា។ តមករេធ�សវនកម អជា�សវនកម�ជាតសេង�តេឃញ
 ថ អង�ភា

េ្រប្រប្រទពសម្បត�រដ�មួយចំនួនេនែតមាករយឺតយា៉វក�ុងេធ� ប��ី សរេពភណ�ឆា�ំេគ េហយខ�ះ
េទៀតយឺតយា៉ក�ុងកេរៀបចំតរេ្រប�បេធៀបករេកនេឡង និងថយចៃន្រទពសម្បត�ិរដ�

៤.១៥. ករេធ�ប័ណ សមា�លកម�សិទេិ� ល្រទព្យសម្បត�ិរ រជរដ�ភិបាេចញសចរែណនាស�ីពី

ករេរៀបចំប��ីសរេពភ ្រទព្យសម្បត�ិរដ� េដយបថា អជាកនកប្រទពសម្បត�ិរដ� ្រត�វេរៀបេធ�

វ�
ិ � បនប្រសមា�លមា�ស់អចលនវត�េល្រទព្យសម្បត�ិជាអចលនវត�ទំងអស់ ស�ិតេេ្រកមករកន
នង
ិ េ្រប្របាស់របស់ខ�ួនឱ្យបានឆាប់រហ័ស និេវលកំណត់េដសហកជាមួយ ្រកសួងេរៀប

ែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់។ ្រគប់អជាកនកប្រទព្យសម្បត�ិទំងអស្រត�វប��ូលវិ��បប្រ
សមា�ល់មា�អចលនវត�ុ

ែដលេរៀបចំរួចេទក�ងប��ីសរេពភណ ្រទព្យសម្បត�ិរដ� េដម្បីធានាប

គង់វង្ស និងភាព្រសបច្ប្រទពសម្បត�ទំឡាេនាះ។ តមកេធ�សវនកម�
សេង�តេឃញថា រហូតមកដលឆា�២០១៧
កម�សិទរួច
ិ� រល់េនេឡ

្រទព្យសម្បរដ�មួយចំនួនេនែពុំទន្រត�បាេធ�ប័ណ�សមា�ល

៥. េសចក�ស
ី នដ
�ិ  �

លទ�ផលៃនករអនុវតច្បោប់ហិរ��វតស្រមាប់ករ្រគបឆា�២០១៧

ែ្រប

អជ ធរសវនកម�ជាត

បាបង�ឱ្យេឃនូ វកខិត ខំ្របឹ

ពុះពររបស់រជរដ�ភិបាលបាដក់េចញនូវេគាលនេយាបាយយុទ�ស�ស�្រតឹម្រត�វ

តមសភាពករណ៍ជាក់

ក�ុងករ្រគ្រគហរ�
ិ � វត�ុសធារ្របកេដភាពីកចេ្រម
រ

និងគត់មត់

ពីមួយឆា�ំេទមួយឆា�ំ ពីដំណាក់កេទដំណ ាកកមួយេទៀត។ សមទ
ិ �ផលទំងេន មាន្របសិទ�
បំផុតស្រមាេឆ� យតប េទនឹបំណង្របា របស់ ្របជាពលរ

នង
ិ បានឆ�ុះប��ំងពកេប�ជា�ចិត�យា៉ងុឺងមា
ម

និងឥតងកេរបស់ររដ ភប
ា�ប់ធា�
ិ ាល ក�ុករបន�រកនូវសន�ភ
ិ ាព សិ រ� ភានេយាប សន�ិសុខ និងសណ
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