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បន្ទា បពី់ច្បាប�់្ីពីការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកន់ិងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា្តរូវរានអនុមត័ឡៅឆានែ ២ំ០០៧

រចួ្មកអង្គភាពឡ�ីុបការណ៍ហិរញញា វត្ុកម្ុជា(�.ហ.ក)្តរូវរានបឡងកើតឡ�ើងឡៅឡ�ើមឆានែ ២ំ០០៨

�្ិតឡៅឡ្កាមធន្គ្រជាតិននកម្ុជានិងជាស្្បន័ប�លអាច្�ឡ្មច្ចិ្ត្ឡោយឯករាជ្យឡ�ើម្បអីនុវត្
ឱ្យរានលអា្បឡ�ើរតាម�្ងោ់អន្រជាតិ។មុខងារ�ំខាន់ៗ ប�លច្បាបរ់ាន្បគល់ឱ្យ�.ហ.ក

រមួម្នការទទួលររាយការណ៍្បតិបត្ិការ�ង្សយ័និង្បតិបត្ិការស្ច្់្ រាក់ការ្បមូលពត័ម៌្ន


ទាកទ់ងនឹងការ�ម្អា ត្រាកន់ិងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមាការវភិាគររាយការណ៍ប�លទទួលរាននិងការ


បញូ្នររាយការណ៍វភិាគឡៅមនន្ីអនុវត្ច្បាបឡ់ៅឡពលម្នមូលោឋា ន�ម្�បប�លអាច្ឱ្យឡជឿជាក់

ថាបទឡលមាើ��ម្អា ត្រាក់និងបទឡលមាើ�ពាកព់ន័្ធឬហិរញញាប្បទានឡេរវកមមារានឡកើតឡ�ើង។

ឡគ្លបំណងច្ម្បងរប�់�.ហ.កគឺការពារ�ុច្រតិភាពនន្បពន័្ធហិរញញា វត្ុឡៅកម្ុជាតាមរយៈ


ការទបស់្ក តក់ារឡ្បើ្រា�់្បពន័្ធហិរញញា វត្ុឡោយអនែក�ម្អា ត្រាក់និង្ទព្យ�ម្បត្ិប�លទទួលរាន


ពី�កមមាភាពខុ�ច្បាប់ឡ�ើម្បអីនុវត្និង/ឬឡ�ើម្បគី្ំ្ ទ�កមមាភាពឡេរវកមមា។�ូឡច្នែះ�.ហ.ក


ឡ�ើរតួន្ទី�នែូលកនែុងកិច្្ចខិតខំ្បឹងប្បងរប�់្បឡទ�កម្ុជាកនែុងការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និង

ហិរញញាប្បទានឡេរវកមមាទាងំកនែុងនិងឡ្រៅ្បឡទ�។�.ហ.កពឹងបផអាកឡលើការងាររប�់មនន្ីប�លម្ន
ឆនទាៈខ្�់នឹងការងារឡហើយ្បកានខ្់ាបនូ់វ�្ងោ់វជ្ិាជីវៈនិង្កម�ីលធមខ៌្�់បំផុត។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ ស.ហ.ក

ទោលបំណងចម្បង



 �.ហ.កទទួលររាយការណ៍អំពី្ បតបិតិ្ការន្ន្ប�លអាច្ទាកទ់ងនងឹការ�ម្អា ត្រាក់នងិ/ឬ


ហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា។�.ហ.ក្ បមូលពត័ម៌្នពី្បេពស្ធារណៈនិងឯកជន។្ ប�ិនឡបើម្នមូលោឋា ន


�ម្�បប�លន្ឱំ្យឡជឿជាកថ់ាបទឡលមាើ�្តរូវរាន្ប្ពឹត្ឡហើយផលននបទឡលមាើ�្តរូវរានលាង�ម្អា តនិង/


ឬ្តរូវរានឡ្បើឡ�ើម្បផីល់្ហិរញញាប្បទាន�ល់�កមមាភាពឡេរវកមមាករណីឡនះនឹង្តរូវបញូ្នឡៅអាជាញា ធរអនុវត្
ច្បាប។់�.ហ.កកម៏្នកាតព្វកិច្្ចធាន្ថាបុគ្គលរាយការណ៍ទាងំអ�់ឡគ្រពតាមបទប្បញញា តិ្ទាកទ់ងនឹងការ

្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមាផងប�រ។ទនទាឹមនឹងឡនះ�.ហ.កម្នតួន្ទីអប់រសំ្ធារណជន


អំពីផលបះ៉ពាល់ននការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមានងិឡលើកកម្�់ការយល់�ងឹឡ�ើម្បី្ បយុទ្ធ
្បឆាងំនិងលុបបំរាតប់ទឡលមាើ�ទាងំឡនះ។�.ហ.កច្ង្កង�្ិត�ិ្ីព�ីកមមាភាពរប�់ខួ្ននងិធាន្ថា
ពត័ម៌្នបុគ្គល្តរូវរានរកសាជាការ�ម្ងា ត។់កនែុងន្មជាអាជាញា ធរកណ្្ល�.ហ.ក�្មប�្មរួលជាមយួ

ភានែ កង់ារពាកព់ន័្ធឡផ្សងឡទៀតទាងំកនែុង្�រុកនិងអន្រជាតិឡ�ើម្បធីាន្ឱ្យម្នការអនុវត្្បកបឡោយ្ប�ិទ្ធភាព


នូវនីតិវធីិនិងកមមាវធីិប�ល្តរូវរានឡរៀបចំ្ឡ�ើងឡ�ើម្បី្ បយុទ្ធ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា។

តួនាទីរបស់ ស.ហ.ក
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អង្គការទលខរបស់ ស.ហ.ក

គណៈកម្នាធិការ 
សត្របសត្ររួលថ្នាក់ជា្ិ

តករុ្រតបរឹកនាសាភិបាល ស.ហ.ក

េគ្គអលខាធិការ ស.ហ.ក

ការិយាល័យចនាបាប ់
រដ្ឋបាល និងព័្៌មនែិទនាយា

បផនែកច្បាប់

បផនែករ�ឋារាល

បផនែកពត័ម៌្នវទិយា

ការិយាល័យ 
ែិភាគរបាយការណ៍

បផនែកបញូ្ន
និងទទួលឡោបល់

បផនែកទទួលនិងវភិាគ

នាយកដ្្ៃ

ការិយាល័យ 
សហតប្ិប្្ិការ

ការិយាល័យ 
តា្រដានការតប្ិប្្ិ

បផនែក�ហ្បតិបត្ិការ
អន្រជាតិ

បផនែកបណុ្ះបណ្្ល
និងបឡងកើនការយល់�ឹង

បផនែក�ហ្បតិបត្ិការ
កនែុង្បឡទ�

បផនែកតាមោន
ការ្បតិបត្ិ

នាយកដ្្ៃ

េគ្គអលខាធិការរង ស.ហ.ក



ឯកឧត្មបណិ្តជាចានតូ់អគ្គឡទស្េរិាលធន្គ្រជាតិននកម្ុជានិងជា្បធានគណៈកម្មា ធិការ
�្មប�្មរួលថានែ កជ់ាតិ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា(គ.�.ហ)

បបធាៃគណៈកម្្ធិការសបមបសបមរួលថ្្ក់ជាត ិ
បបឆាំងការសម្្តបរាក់ ៃិងហិរញ្ញប្បទាៃទេរវកម្ម

 គណៈកម្មា ធិការ�្មប�្មរួលថានែ កជ់ាតិ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា (គ.�.ហ)
តាមោនការអនុវត្ឡលើការឡប្ជាញា ចិ្ត្រប�់រាជរោឋា េរិាលឡ�ើម្បធីាន្ថា្បពន័្ធហិរញញា វតុ្និងឡ��ឋាកិច្្ចរប�់្បឡទ�

កម្ុជា្តរូវរានការពារពីការគំរាមកំបហងននការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមាតាមរយៈការព្ងឹង
�ុច្រតិភាពននវ�័ិយហិរញញា វត្ុនិងរមួច្ំបណក�ល់ការធាន្�ុវត្ិភាពនិង�ន្ិ�ុខ�ល់្បជាពលរ�ឋា។
គ.�.ហ្ បកានខ្់ាបនូ់វឡគ្លនឡោរាយជាតិ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមាប�ល្�បតាម
�្ង់ោអន្រជាតិ។គ.�.ហផ្ល់នូវអនុស្�ន៍បផនែកច្បាប់និងរ�ឋារាលឡ�ើម្បកីារ�្មប�្មរួលនិងការអនុវត្ឱ្យរាន


្តឹម្តរូវនូវវធិានការព្ងឹងរបប្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមា នងិកាតប់ន្យហានេិយ័


�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។
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 ្ករុម្បឹកសាេរិាល �.ហ.ក រមួម្នតំណ្ងជានខ្់�់មកពីទ�ី្ីការគណៈរ�ឋាមនន្ី ្ក�ួងយុតិ្ធម៌
្ក�ួងមហានផទា្ ក�ួងឡ��ឋាកិច្្ចនិងហិរញញា វតុ្និងធន្គ្រជាតិននកមុ្ជា។្ ករុម្បឹកសាេរិាលធាន្ថា�.ហ.ក

ម្នធនធាន្គប់្ គ្ន់ឡ�ើម្បអីនុវត្មុខងាររប�់ខួ្នឱ្យរាន្តមឹ្តរូវ។្ករុម្បកឹសាេរិាលឡធ្វើការ�ឡ្មច្ចិ្ត្
បផនែកឡគ្លនឡោរាយនិងត្មងទិ់�ការងារ្បតិបត្ិការនិង�ហ្បតិបត្ិការរប�់�.ហ.ក។

បបធាៃបករុមបបរឹក្សាេិរាល ស.ហ.ក

ឯកឧត្មបណិ្ត�ុ៊ំ�ននែិ�ិទ្ធឡទស្េរិាលរងធន្គ្រជាតិននកម្ុជានិងជា្បធាន្ករុម្បឹកសាេរិាល
អង្គភាពឡ�ីុបការណ៍ហិរញញា វត្ុកម្ុជា(�.ហ.ក)
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 អគ្គឡលខាធិការ�.ហ.កម្នតួន្ទគី្ំ្ ទ�ល់្ករុម្បឹកសាេរិាលនងិធាន្្បតិបតិ្ការ្បចានំ្ងារប�់

�.ហ.កឱ្យម្ន�ំឡណើ រការ្តមឹ្តរូវតាមច្បាបន់ងិបទប្បញញា ត្។ិឡ្រៅពកីារឡរៀបច្ឡំធ្វើររាយការណ៍ឡ�ីុបការណ៍

ទាកទ់ងនឹងការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមា�.ហ.កក៏្ តរូវធាន្ថាបុគ្គលរាយការណ៍អនុវត្តាម
ច្បាបនិ់ងបទប្បញញា ត្និ្ន្ ឡរៀបចំ្ច្ង្កង�ិ្តិ នងិឡលើកកម្�់ការយល់�ងឹអំពីការ�ម្អា ត្រាកនិ់ង

ហិរញញាប្បទានឡេរវកមមាឡៅកានស់្ធារណជន។

អគ្គទលខាធិការ ស.ហ.ក

ឡលាកជំទាវស្យ�ំអាតអគ្គឡលខាធិការអង្គភាពឡ�ីុបការណ៍ហិរញញា វត្ុកម្ុជា(�.ហ.ក)
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ៃិយមៃ័យសំខាៃ់ៗ

េង្គភាពអសរុីបការណ៍ហិរញ្ញែ្្ថុ

 ឡោងតាមនិយមនយ័រប�់្ករុមអង្គភាពឡ�ីុបការណ៍ហិរញញា វត្ុEgmontអង្គភាព
ឡ�ីុបការណ៍ហិរញញា វតុ្គឺជាស្្ប័នកណ្្លថានែ ក់ជាតិប�លទទួលខុ�្តរូវទទួល(និងឡ�នែើ�ំុ

្ប�ិនឡបើម្នការអនុញ្ញា ត) វភិាគ នងិបញូ្នឡៅអាជាញា ធរម្ន�មត្កចិ្្ចនូវពត័ម៌្ន
ហរិញញា វតុ្ទាកទ់ងនឹង (១)ផលននបទឡលមាើ�ប�ល�ង្សយ័ នងិហរិញញាប្បទានឡេរវកមមា
ប�លអាច្ឡកើតម្នឬ(២)្តរូវរានកំណតឡ់ោយច្បាប់ឬបទប្បញញា ត្ិ ឡ�ើម្បី្ បឆាងំការ

�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។

េង្គភាពអសរុីបការណ៍ហិរញ្ញែ្្ថុក្រ្ថុជា (ស.ហ.ក)

 “អង្គភាពឡ�ីុបការណ៍ហិរញញា វតុ្”រប�់្បឡទ�កមុ្ជាប�លឡៅថាអង្គភាពឡ�ីុបការណ៍
ហរិញញា វតុ្កមុ្ជា(�.ហ.ក)គជឺាស្្បន័កណ្្លទទួលខុ�្តរូវឡលើការទទួលវភិាគ

នងិបញូ្នររាយការណ៍ននការវភិាគ្បតបិតិ្ការ�ង្សយ័្បតបិតិ្ការស្ច្់្ រាក់នងិ
ពត័ម៌្នឡផ្សងឡទៀតទាកទ់ងនឹងការ�ម្អា ត្រាកន់ិងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមាឡោយឡោង

តាមច្បាប់រប�់្បឡទ�កមុ្ជា�ី្ពីការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា។

ការសម្នា្តបាក់

 ការឡធ្វើលទ្ធកមមាការបិទរាំងការឡផទារការបំបប្ង្ទព្យ�ម្បតិ្កនែុងឡគ្លបំណងបិទរាំង
និង/ឬការបក្ង�ភាវៈពិតនន្បេពខុ�ច្បាប់និង/ឬជួយ�និង/ឬបង្ខំបុគ្គលណ្ម្នែ កឡ់ៅ
កនែុងការ្ប្ពឹតប្ទឡលមាើ�បបបឡនះឡ�ើម្បឡីគច្ឡវ�ពផីលវរិាកបផនែកច្បាបន់ន�កមមាភាព

រប�់ខ្ួន។

ហិរញ្ញបនាបទានអភរែក្រ្ម

 ការផ្ល់ឬការ្បមូលឡោយឡច្តន្នូវឡ�វាហរិញញា វតុ្ ឬឡ�វាឡផ្សងឡទៀតកនែុង
ឡគ្លបំណងឡ្បើ្ រា�់ឡ�វាឡនះឬឡោយ�ងឹថាឡ�វាឡនះនងឹ្តរូវរានឡ្បើឬអាច្ឡ្បើ
ទាងំអ�់ឬមយួបផនែក�្ម្បគ់្ំ្ ទឡេរវកមមា�កមមាភាពរប�់ឡេរវករឬអង្គការឡេរវកមមា។

សំអាងននបទអល្មើស

 �ំឡៅឡលើបទឡលមាើ�ទាំងឡាយណ្ឡបើឡទាះបីជា្តរូវរាន្ប្ពឹត្ឡៅបរឡទ�កឡ៏ោយ


ឱ្យបតម្នផលច្ឡំណញប�លរានពីការ�ម្អា ត្រាក។់�ំអាងននបទឡលមាើ�ប�លរាន
្ប្ពឹត្ឡៅឡ្រៅ្បឡទ�្តរូវបតជា្បឡេទបទឡលមាើ�ប�លម្នបច្ងកនែុងច្បាបន់ន្បឡទ�
កម្ុជាឡលើកបលងបតម្នកិច្្ច្ពមឡ្ពៀងពិឡ��ប�លបច្ងឡផ្សងពីឡនះ។
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ៃិយមៃ័យសំខាៃ់ៗ

ដំណាក់កាលនៃការសម្្តបរាក់

បរុគ្គលរាយការណ៍អយាងតា្រចនាបាប់តបឆំងការសម្នា្តបាក់និងហិរញ្ញបនាបទានអភរែក្រ្ម

 ធន្គ្រ(រមួទាងំស្ខាធន្គ្របរឡទ�)្ ករុមហុ៊នឡជើងស្រ្ ករុមហុ៊នធាន្រ៉ាបរ់ង
្គឹះស្្នមី្ ករូហិរញញា វតុ្�ហករណ៍ឥណទាន្ ករុមហុ៊នេតិ�នយាមូលនិធិវនិិឡោគនិង

ឡស្ធន្ករុមហុ៊នវនិឡិោគ្ករុមហុ៊ន្គប់្ គងមូលនិធវិនិឡិោគការោិល័យបូ្រ្រាក់
ឡ�វាកមមាឡផទារ្រាក់ភានែ កង់ារអច្លន្ទព្យភានែ កង់ារអគ្រនិង�ីធ្ីឈមាួញឡលាហធាតុត្ូបង
ម្ាម្នតនម្ការោិល័យន្ប�ណីយប៍�ល្បតិបតិ្ការឡ�វាកមមាទូទាត់ឡមធាវីស្ការី

គណឡនយ្យករ �វនករ ទី្ បឹកសាវនិឡិោគ អនែក្គប់្ គង្ទព្យ�ម្បតិ្ កា�ីុណូនិង
្គឹះស្្នបល្បង�ីុ�ងឡផ្សងៗអង្គការឡ្រៅរោឋា េរិាលនិងមូលនិធិប�លឡធ្វើ�កមមាភាព
អាជីវកមមានិងការនរអងា្គ �មូលនិធិ។(�.ហ.កម្ន�ិទ្ធិកំណតស្់្បន័ឬវជ្ិាជីវៈណ្មយួ
ប�លមនិម្នឡៅកនែុងបញី្ឡនះជាបុគ្គលរាយការណ៍)។

សំអាងនៃបទទល្មើស
 ការបក្ងបន្ំអំឡពើពុករលួយនិង�ីុ�ំណូកការជួញ�ូរឡ្គឿងឡញៀន

ការរតព់ន្ធទំនិញនិងស្ច្់្ រាក់បទឡលមាើ�បរស្ិ្ន។ល។

ការដក់ បញ្ចូល
 ការបញ្ចូ លផលននបទឡលមាើ�ឡៅកនែុងលំហូរពាណិជ្កមមា

(្រាកក់ម្ចីបល្បង�ីុ�ងការរតព់ន្ធស្ច្់្ រាក)់។

 គឺជា�ំណ្កក់ាលប�លផុយ្�រួយនិងងាយ�ង្សយ័
 ជាងឡគឡៅកនែុង�ំឡណើ រការ�ម្អា ត្រាក់។

ការពបរាយ
 ការព្ងីកគម្្តពី្បេពឡ�ើមននបទឧ្កិ�ឋា
 (ការបឡងកើតគណនីឡ្ច្ើននិងគណនីឡ្រៅ្បឡទ�)។


 កានប់តពិរាកប�្វងរក។

សមហរណកម្ម 
 ផលននបទឡលមាើ�ប�លរាន�ម្អា តរចួ្នឹង្ត�ប់ឡៅឧ្កិ�ឋាជនវញិ។
 ្ទព្យ�ម្បត្ិឬច្ំណូលម្នរូបភាព្�បច្បាប។់
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ការសម្្តបរាក់ៃិងហិរញ្ញប្បទាៃទេរវកម្ម 
ប៉ះពាល់ដល់ទយើងទាំងអស់ោ្្

 ្បឡទ�នីមយួៗមនិអាច្ឱ្យឡករ ្ិ៍ឡ ម្ា ះនិង្រាកច់្ំណូលជាតិរប�់ខួ្នរងផលបះ៉ពាល់ឡោយស្រ


�កមមាភាព�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមារានឡទជាពិឡ��ឡៅកនែុងបរបិទននឡ��ឋាកិច្្ចពិេពឡលាក
បច្្ចុប្បននែឡនះ។ការ�ម្អា ត្រាកឡ់ធ្វើឱ្យទំនុកចិ្តឡ្លើទផីសារនងិការប�្វងរក្រាកច់្ឡំណញធ្ាកចុ់្ះ។
ឡករ ្ិ៍ឡ ម្ា ះអវជ្ិម្នប�លទទួលរានពី�កមមាភាពទាងំឡនះនឹងកាតប់ន្យកាលានុវត្ភាព�កលនិង

កំឡណើ ន្បកបឡោយច្រីភាពប�លផទាុយឡៅវញិវានឹងទាកទ់ាញនូវអង្គការឧ្កិ�ឋាកមមាអន្រជាតិប�ល
ម្នឡករ ្ិ៍ឡ ម្ា ះមិនលអានិងមិនម្ន�ិ្រភាព។លទ្ធផលឡនះបណ្្លឱ្យការអេិវឌ្ឍនិងកំឡណើ នឡ��ឋាកិច្្ចម្ន
ការ្ម្យ ឡហើយកគំ៏រាមកំបហង�ល់កិច្្ចខតិខំ្បឹងប្បងរប�់្បឡទ�ជាឡ្ច្ើនកនែុងការឡធ្វើ
កំបណទ្មងឡ់��ឋាកចិ្្ចរប�់ពួកឡគផងប�រ។អង្គការឧ្ក�ិឋាកមមាម្នធនធានហរិញញា វតុ្ឡ្ច្ើនយកឈនែះ


ឡលើអាជីវករ្�បច្បាបក់នែុងការឡ�ញន្គ្ឡ្ម្ងឬការស្ង�ងធំ់ៗ។ឡលើ�ពឡីនះឡទៀតឡៅឡពល


ប�លគឡ្ម្ងឬការស្ង�ង់ធំៗរានបឡងកើតឡ�ើងបតងបតផ្ល់ផល្បឡោជន៍បផនែកឡ��ឋាកិច្្ចឡ្ច្ើនបមន
បុ៉បន្វាក៏អាច្ឡ�ើរតួជាមឡធយារាយននការ�ម្អា ត្រាក់ផងប�រ។្ករុមឧ្កិ�ឋាជនអាច្ឡធ្វើជាម្្ច �់ននអាជីវកមមា
្�បច្បាប់ឡ�ើម្បលីាករ់ាងំផលននបទឡលមាើ�ខុ�ច្បាប់និងបន្�កមមាភាពឧ្កិ�ឋារប�់ពួកឡគ។

 ឡេរវករ្តរូវការ្រាកឡ់�ើម្បី្ ប្ពឹត្បទឧ្កិ�ឋា។ពួកឡគ្តរូវទិញអាវុធឧបករណ៍�ម្ភា រៈផ្គតផ់្គង់និង


ឡ�វាកមមាឡផ្សងៗ។មូលនិធិឡេរវកមមាអាច្ម្នទាងំ្បេព្�បច្បាប់និងខុ�ច្បាប។់ហិរញញាប្បទាន
ឡេរវកមមាឡ្ច្ើនម្នទ្មង់ជាការបរចិា្ច គតូច្ៗជាឡ្ច្ើនជាជាងទំហំធំ។្ ករុមឡេរវករអាច្ម្នទំន្ក់ទំនង
ឡោយផ្ទា ល់ឬឡោយ្បឡោលជាមួយនឹង្ករុមឧ្កិ�ឋាជនប�លម្នអង្គការចាត់តំាងឡហើយអាច្ចូ្លរមួ
កនែុង�កមមាភាពឧ្កិ�ឋាន្ន្�ូច្ជាការជួញ�ូរឡ្គឿងឡញៀនឬអាវុធការគំរាមនងិការចាបជំ់រតិ។


�ូច្ជាការ�ម្អា ត្រាកប់�រហរិញញាប្បទានឡេរវកមមាគជឺារាតុេតូ�កលប�លឡធ្វើឱ្យខូច្ខាត�ល់ការ
អេវិឌ្ឍឡ��ឋាកិច្្ចនិង�្ិរភាពទីផសារហិរញញា វត្ុ។
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តកបែ័ណ្ឌសតមប់កិច្ចសហតប្ិប្ិ្ការក្ថុងការតបឆំងការសម្នា្តបាក់ និងហិរញ្ញបនាបទាន
អភរែក្រ្មអៅក្រ្ថុជា

 កមុ្ជាម្ន្កបខណ្័ស្្បន័ឡ�ើម្បផីល់្ជាមូលោឋា ន�្ម្បក់ារអេវិឌ្ឍឡគ្លនឡោរាយ
ជាតិនងិការ�្មប�្មរួលឡលើបញ្ហា ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមាទាងំឡៅ


ក្មិតឡគ្លនឡោរាយនិងក្មិត្បតិបតិ្ការ។គ.�.ហ្តរូវរានបឡងកើតឡ�ើងឡោយអនុ្កឹត្យកាលពី

បខឡមស្ឆានែ ២ំ០១២និង�ឹកនំ្ឡោយឯកឧត្មគ្តឈន់ឧបន្យករ�ឋាមននី្្បចំាការ។បន្ទា ប់ពីការ
ចូ្លនិវត្នរ៍ប�់ឯកឧត្មឧបន្យករ�ឋាមននី្្បចាកំារកាលពីបខ�ីហាឆានែ ២ំ០១៦តួន្ទីជា្បធាន


្តរូវរាន�ឹកនំ្ឡោយឯកឧត្មជាចាន់តូឡទស្េិរាលធន្គ្រជាតិននកមុ្ជា។គ.�.ហគឺជាយន្ការ


�្មប�្មរួលអចិ្ននន្យក៍្មតិខ្�់បំផុតកនែុងការបឡងកើតឡគ្លនឡោរាយ�្ម្បក់ារទបស់្ក ត់និង


្តរួតពិនតិ្យការ�ម្អា ត្រាកន់ងិហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។តួន្ទីនងិមុខងាររប�់គ.�.ហរមួម្ន


ការអេវិឌ្ឍឡគ្លនឡោរាយជាតិឡ�ើម្បី្ បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមាការ�្មប


�្មរួលកនែុងការអនុវត្ឡគ្លនឡោរាយកនែុងចំ្ឡណ្ម្ក�ួងនិងស្្បន័ពាកព់ន័្ធការធាន្ឱ្យម្នការ


អនុវត្ច្បាបនិ់ងបទប្បញញា ត្�ិ្ីពកីារ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមម្ា បកបឡោយ


្ប�ិទ្ធភាពនិងធាន្ថា្បឡទ�កម្ុជាឡគ្រពតាម�្ងោ់អន្រជាតិ។

 ្ករុមការងារបឡច្្ចកឡទ�អន្រ្ក�ួង្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា្តរូវរាន
បឡងកើតឡ�ើងឡោយគ.�.ហកាលពីបខតុលាឆានែ ២ំ០១៧។្ករុមការងារឡនះម្នតំណ្ងមកពី្ក�ួងនិង


ស្្បន័ច្នួំន២២ប�ល�កឹន្ឡំោយ�.ហ.ក។្ករុមការងារបឡច្្ចកឡទ�អន្រ្ក�ួងគឺជាយន្ការ
�្មប�្មរួលក្មតិ្បតបិតិ្ការប�លអនុវត្្កបខណ្័្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់នងិហរិញញាប្បទាន


ឡេរវកមមានិងអនុវត្ឡគ្លនឡោរាយនិងវធិានការន្ន្ប�ល�ឡ្មច្ឡោយគ.�.ហ។្ ករុមការងារ
ឡនះម្នអនុ្ករុមការងារចំ្នួន៣គឺបផនែកច្បាប់បផនែក្តរួតពិនិត្យនិងបផនែកអនុវត្ច្បាប។់មុខងារ�ំខាន់ៗ 
រប�់្ករុមការងារឡនះរមួម្ន ការបឡងកើតបផនការ�កមមាភាពឡ�ើម្បឡីឆ្ើយតបឡៅនឹងររាយការណ៍
វាយតនម្អញញាមញញា និងការវាយតនម្ហានិេយ័ថានែ កជ់ាតិនិងការអនុវត្បផនការ�កមមាភាពទាងំឡន្ះ។

តករុ្រតបអទសអាសរុីបា៉នាសរុីហ្ិកស្ីពីការសម្នា្តបាក់ (APG)

 ្បឡទ�កមុ្ជារានក្ាយជា�ម្ជិកនន្ករុម្បឡទ�អា�ីុរ៉ា�ីុហ្វិក�្ីពីការ�ម្អា ត្រាក់(APG) 

ឡៅកនែុងបខមិ្ុន្ឆានែ ២ំ០០៤។APGគឺជាស្្ប័ន្បចំាតំបន់អា�ីុរ៉ា�ីុហ្វិករប�់្ករុមការងារហិរញញា វតុ្
(Financial Action Task Force-FATF)។APGម្ន្បឡទ�ជា�ម្ជិកចំ្នួន៤១្បឡទ�្ ពមទំាង
្បឡទ�អឡងកតការណ៍និងអង្គការអឡងកតការណ៍អន្រជាតិនិងតំបន់មួយចំ្នួនឡទៀត។APGគឺជាស្្ប័ន

កិច្សហបបតិបត្ិការ ៃិងការសបមបសបមរួល
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្បចាតំំបនធំ់ជាងឡគបំផុតរប�់FATF។្ បឡទ��ម្ជិកច្ំនួន១១រប�់APGកជ៏ា�ម្ជិករប�់
FATFផងប�រម្នជាអាទិ៍អូនស្្លីកាណ្ោឥណ្្ហុងកុងចិ្នជប៉ុនកូឡរខ៉ាងត្ូបងម៉្ឡ��ីុ
នូបវលឡ��ង់�ិងហាបុរីនិង�ហរ�ឋាអាឡមរកិ។

 ចាបត់ាងំពីចូ្លរមួជា�ម្ជិកAPGមក្ បឡទ�កមុ្ជារានទទួលការវាយតនម្អញញាមញញា ឡលើក
�ំបូងឡៅឆានែ ២ំ០០៧ពីAPGប�ល�ហការជាមយួធន្គ្រពិេពឡលាក(WB)និងឡលើកទីពីរពីAPG 

ឡៅបខកកកោឆានែ ២ំ០១៧។ចាបត់ាងំពីការអនុមត័ររាយការណ៍វាយតនម្អញញាមញញា ឡលើកទីពីរ្ បឡទ�
កមុ្ជាម្នវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់�ម្្គ ល់កនែុងការអនុវត្តាមបផនែកបឡច្្ចកឡទ�្�បតាម�្ង់ោរប�់FATF។

 ្បឡទ�កមុ្ជាចូ្លរមួោ៉ង�កមមាឡៅកនែុង្ពឹត្កិារណ៍រប�់ APG រមួម្នកិច្្្ច បជំុ្បចាឆំានែ ំ
�ិកា្ខ ស្លាគំរូ�ិកសានិងការបណុ្ះបណ្្លឡផ្សងៗ្�បតាមនិន្នែ ការពិេពឡលាកនិងតំបន់ទាក់ទង

នឹងបញ្ហា �ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។

តករុ្រេង្គភាពអសរុីបការណ៍ហិរញ្ញែ្្ថុ Egmont 

 គតិ្តឹមបខ�ីហាឆានែ ២ំ០១៩្ករុមEgmontគជឺាអង្គការឬ�ម្ន័្ធមយួប�លម្នអង្គភាព
ឡ�ីុបការណ៍ហិរញញា វតុ្ចំ្នួន១៦៤្បឡទ�ជា�ម្ជិក។្ករុមឡនះផ្ល់នូវឡវទិកាមួយ�្ម្ប់ការផ្្�់បូ្រ

ជនំ្ញបឡច្្ចកឡទ�នងិពត័ម៌្នឡ�ីុបការណ៍ហរិញញា វតុ្ ឡ�ើម្បី្ បយុទ្្ធ បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់នងិ
ហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា្បកបឡោយ�ុវតិ្ភាព។្ កបខណ្័ឡនះម្នស្រៈ�ំខានណ់្�់ឡ្ពាះអង្គភាព

ឡ�ីុបការណ៍ហរិញញា វតុ្គជឺាស្្បន័មយួប�លម្នតួន្ទកីនែុងការ�ហការ នងិគ្ំ្ ទ�ល់កិច្្ចខតិខំ

្បឹងប្បងថានែ ក់ជាតិនិងអន្រជាតិឡ�ើម្បី្ បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមានិងជា្ច្កប�ល
អាច្ឡជឿទុកចិ្ត្រាន�្ម្បក់ារបច្ករបំលកពត័ម៌្នហិរញញា វត្ុកនែុងឆាកអន្រជាតិ។

 ្បឡទ�កមុ្ជា�្ិតកនែុងច្ឡំណ្ម្បឡទ�អាស៊្នច្នួំន៧(រមួទាងំ្ពរុយឡណឥណូ្ឡណ�ីុ
ម៉្ឡ��ីុហ្វីលីពីន�ិងហាបុរីនិងន្)ប�លជា�ម្ជិករប�់APGផងនិង្ករុមEgmontផង។
្បឡទ�កមុ្ជារានក្ាយជា�ម្ជិក្ករុមEgmontកនែុងបខមិ្ុន្ឆានែ ២ំ០១៥។ចាប់តំាងពីឡពលឡន្ះមក
�.ហ.ករានចូ្លរមួោ៉ង�កមមាឡៅកនែុងកិច្្្ច បជុឡំពញអង្គនងិកិច្្្ច បជុំ្ ករុមការងារ្បចាឆំានែ រំប�់
្ករុមEgmont ឡ�ើម្បពីភិាកសានិងជំរុញឡគ្លការណ៍ទាកទ់ងនឹងការផ្្�់បូ្រពត័ម៌្នកនែុងចំ្ឡណ្ម

អង្គភាពឡ�ីុបការណ៍ហរិញញា វតុ្។ �.ហ.ក ម្នការឡប្ជាញា ច្តិខ្�់្កនែុងការអនុវត្តាមបញញា ត្និន
លក្ខនិ្កៈនិងឡគ្លការណ៍ន្ន្�្ម្បក់ារផ្្�់បូ្រពត័ម៌្នរវាងអង្គភាពឡ�ីុបការណ៍ហិរញញា វតុ្និង
ឡឆ្ើយតបឡៅនឹងការ�ទាងម់តិន្ន្ប�លឡច្ញផសាយឡោយឡលខាធិការោឋា នរប�់្ករុមEgmont ។
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ចំណុចសំខាៃ់ៗនៃទហដ្្រចនាសម្័ៃ្ធ  
ៃិងទោលៃទោរាយរបស់បបទទសកម្ពុជា

• ឡហោឋា រច្ន្�ម្ន័្ធអេរិាលកិច្្្ច មាឡីថាមា ងរប�់កមុ្ជានងិបញ្ហា ្បឈមបផនែកធនធានគជឺាកត្ា
គនឹ្ះប�ល្តរូវឡោះ្ស្យកនែុងការឡរៀបចំ្្បពន័្ធ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា។


្បឡទ�កមុ្ជា្តរូវរានទទួលការឡកាត�រឡ�ើរឡលើការងារប�លខួ្នរានឡធ្វើកនែុងការបកលមអា្បពន័្ធ
ច្បាប់និងឡ��ឋាកិច្្ចរប�់ខួ្នកនែុងរយៈឡពលពីរទ�វត្សរក៍ន្ងមក។ការងារឡនះរមួបញ្ចូ លការ្បកា�
ឱ្យឡ្បើ្ កមរ�ឋាប្បឡវណី្កមនតីវិធិរី�ឋាប្បឡវណី្កម្ពហមាទណ្្កមនីតវិធិី្ ពហមាទណ្ច្បាបនិ់ង

បទប្បញញា ត្ទិាកទ់ងនឹងការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមា ប�លផ្ល់នូវ
មូលោឋា នរងឹម្�ំ្ម្បក់ារអនុវត្្បពន័្ធ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមាឡៅកមុ្ជា។


ចាប់តំាងពីឆានែ ១ំ៩៩៣្បឡទ�កមុ្ជារានបឡងកើតរច្ន្�ម័្ន្ធនិងស្្ប័នន្ន្រប�់ខួ្ន(រាប់បញ្ចូ ល

ទាងំស្្បន័ទទួលខុ�្តរូវកនែុងការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា)ឡោយឡងើប
ឡច្ញពស្ី្នភាពននការបំផិ្ច្បំផ្្ញទាងំ្�រុង។ចំ្ឡណះ�ងឹជំន្ញនងិបឡច្្ចកឡទ�ប�លរាន
រាតប់ង់កំពុង្តរូវរានកស្ងឡ�ើងវញិបន្ិច្ម្ងៗឡៅតាមបណ្្ស្្បន័រាជរោឋា េរិាល។

• ចាបត់ាងំពីការបឡងកើតមក�.ហ.ករានឡរៀបច្ំ�ិកា្ខ ស្លាបឡងកើនការយល់�ឹងជាង១០០ឡលើក
ទាក់ទងនឹងការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា។�.ហ.ករានចុ្ះអនុ�្សរណៈ
ឡោគយល់គ្នែ  (MOU)ជាមយួ�មភាគីកនែុង្�រុកច្នួំន១៤នងិ�មភាគអីន្រជាតិច្នួំន២៧
រចួ្មកឡហើយ។

• នីតិបុគ្គលភាគឡ្ច្ើនឡៅកនែុង្បឡទ�កម្ុជា្តរូវរានចុ្ះបញី្អាជីវកមមាតាមអុិនធឺបណត។ពត័ម៌្ន
មូលោឋា នប�លរានចុ្ះបញី្្តរូវរានផ្សព្វផសាយជាស្ធារណៈ។

• ្បឡទ�កមុ្ជាម្ន្កបខណ្័ច្បាប�់ម្�បឡ�ើម្ប�ីកហូតពីឡេរវករអង្គការឡេរវកមមានិងអនែកផ្ល់


ហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមានូវ្ទព្យ�ម្បតិ្និងឧបករណ៍ប�លទាក់ទងនឹងហិរញញា ប្បទាន�ល់�កមមាភាព


ឡេរវកមមា។�ីកា�ឡ្មច្រប�់តុលាការប�លរានឡច្ញកាលពីឆានែ ២ំ០១៤ឡ�ើម្បអីនុវតអ្នុ្កឹត្យ
ឆានែ ២ំ០១៤�ី្ពីការបងកក្ទព្យ�ម្បតិ្រប�់ឡេរវករនិងអង្គការន្ន្អនុញ្ញា តឱ្យ្បឡទ�កមុ្ជា





បងកក្ទព្យ�ម្បតិ្រប�់បុគ្គលនិងស្្បន័ន្ន្រប�់អាល់នកោតាលីបង់ISIL (Da’esh) ឡៅកនែុង
បញី្រប�់អង្គការ�ហ្បជាជាតិឡោយគ្មា នការពនយារឡពល។ ឡលើ�ពឡីនះឡទៀត តាមរយៈ
យនក្ារកនែុង្�រុក្បឡទ�កមុ្ជាអាច្កំណតថ់ាបុគ្គលនងិស្្បន័ន្ន្ជាឡេរវករ�្ិតឡ្កាម

ឡ�ច្កី្�ឡ្មច្ចិ្តរ្ប�់្ករុម្បឹកសា�ន្�ុិខអង្គការ�ហ្បជាជាតិឡលខ១៣៧៣្ប�ិនឡបើ
ម្នត្មរូវការ។ទ្មងហ់ានិេយ័ហិរញញាប្បទានឡេរវកមមាឡៅកមុ្ជា្តរូវរានវាយតនម្ថាម្នក្មតិ


មធ្យម/ទាប។

• ្បឡទ�កមុ្ជាឡឆ្ើយតបរានទានឡ់ពលឡវលាឡៅនឹង�ំឡណើ �ំុកិច្្ច�ហ្បតិបតិ្ការអន្រជាតិជាផូ្វការ

ឡហើយរានផ្ល់ជំនួយបផនែកច្បាបឡ់ៅវញិឡៅមក នងិការឡធ្វើបតយាបន័ឡៅឡលើប�នយុត្ាធកិារ


មយួច្នួំនឡទាះបីជាកនែុងករណីប�លមនិម្ន�ន្ធ�ិញ្ញា  ឬច្បាបប់�លម្ន្ស្បក់ឡ៏ោយ
ឡោយបផអាកឡលើមូលោឋា នននអនុ�ញ្ញា អន្រជាតិប�លរានផ្ល់�ចា្ច បន័និងឡគ្លការណ៍ប�ិការ។

• ទាកទ់ងនឹងកិច្្ច�ហ្បតិបតិ្ការឡ្រៅផូ្វការអាជាញា ធរកមុ្ជារមួម្ន�.ហ.កអគ្គ�នែងការោឋា ន
នគររាលជាតិអង្គភាព្បឆាងំអំឡពើពុករលួយអគ្គន្យកោឋា នគយនិងរោឋា ករកមុ្ជាឡលខាធិការោឋា ន
ននគណៈកម្មា ធិការជាតិ្បឆាងំឡេរវកមមាធន្គ្រជាតិននកមុ្ជានិងគណៈកមមាការមូលប្តកមុ្ជា
បតងបតឡឆ្ើយតបឡៅនឹង�ំឡណើ �ំុកិច្្ច�ហ្បតិបតិ្ការអន្រជាតិប�លទទួលរានពី�មភាគី

បរឡទ�ឡហើយផ្ល់ជំនួយទានឡ់ពលឡវលា។

• ្បឡទ�កមុ្ជារានអនុវត្ការវាយតនម្ហានិេយ័ថានែ កជ់ាតិប�លបងាហា ញពី�កមមាភាពជាអនុស្�ន៍


ន្ន្ឡ�ើម្បឡីោះ្ស្យហានិេយ័ នងិកង្វះខាតទាកទ់ងនងឹការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកន់ងិ


ហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។អាជាញា ធរម្នការឡបើកច្ំហនិង្បកានអ់េិ្ កម�្វ័យរះិគនប់�លនឹងផ្ល់
ផល្បឡោជន�៍ល់្បឡទ�កម្ុជា។

• ្បឡទ�កមុ្ជាអនុមត័យុទ្ធស្ន�្ជាតិ�្ីពីការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់និងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា
ឆានែ ២ំ០១៩-២០២៣ជាមគ្គុឡទទា�ករ៍យៈឡពលបវង�្ម្បក់ារអនុវត្្បកបឡោយ្ប�ិទ្ធភាពនន

របប្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមាឡៅកម្ុជា។

• ្បឡទ�កមុ្ជារាន�ងកតធ់ងានឡ់លើការបងាក រ�កមមាភាពឡេរវកមមានិង�កមមាភាពហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា


រមួទាងំតាមរយៈឡគ្លនឡោរាយ�ុខ�ុមនីយកមមានិងកិច្្ចខិតខំ្បឹងប្បងកនែុងការទបស់្ក តភ់ាព
្ជរុលនិយម។្ បឡទ�កមុ្ជាកឡ៏្បើ្រា�់ោ៉ងម្ន្ប�ិទ្ធភាពនូវកិច្្ច�ហ្បតិបតិ្ការអន្រជាតិ
ឡ�ើម្បបីងាអា ក�់ល់ឡេរវករនិង�កមមាភាពហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។

ចំណុចសំខាៃ់ៗនៃទហដ្្រចនាសម្័ៃ្ធ  
ៃិងទោលៃទោរាយរបស់បបទទសកម្ពុជា

16



សមិទ្ធផលសំខាៃ់ៗ

• ឆានែ ២ំ០០៧៖្បឡទ�កមុ្ជារានោកឱ់្យឡ្បើ្ រា�់ច្បាប�់្ីពកីារ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់នងិ
ហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។

• ឆានែ ២ំ០០៨៖ធន្គ្រជាតិននកមុ្ជារានោកឱ់្យឡ្បើ្ រា�់្បកា��្ីពកីារ្បឆាងំការ�ម្អា ត
្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។

• ឆានែ ២ំ០០៨៖រាជរោឋា េរិាលរានឡច្ញអនុ្កឹត្យ�្ីពកីារបឡងកើតអង្គភាពឡ�ីុបការណ៍ហរិញញា វតុ្
កម្ុជា។

• ឆានែ ២ំ០០៨៖រាជរោឋា េរិាលកមុ្ជារានបតងតាងំឯកឧត្ដមផ្ន់ហូរជាអគ្គឡលខាធិការ�.ហ.ក
ឡហើយ្ករុម្បឹកសាេរិាល�.ហ.ក្ តរូវរានបតងតាងំនិងឡបើក�មយ័្បជុំឡលើក�ំបូងរប�់ខួ្ន។

• ឆានែ ២ំ០០៩៖�.ហ.ករានឡធ្វើជាម្្ច �់ផទាះឡរៀបច្ំ�ិកា្ខ ស្លាគំរូ�ិកសារប�់្ករុម្បឡទ�អា�ីុ
រ៉ា�ីុហ្វិក�្ីពីការ�ម្អា ត្រាក់។

• ឆានែ ២ំ០១០៖ធន្គ្រជាតិននកមុ្ជារានោកឱ់្យឡ្បើ្ រា�់្បកា��្ីពកីារ្បឆាងំការ�ម្អា ត
្រាក់និងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា�្ម្បបុ់គ្គលរាយការណ៍ប�លមនិ�ិ្តឡៅឡ្កាមការ្គប់្ គង

រប�់ធន្គ្រជាតិននកម្ុជា។

• ឆានែ ២ំ០១១៖្ បឡទ�កមុ្ជា្តរូវរានោក់បញ្ចូ លកនែុង្ករុម្តរួតពិនិត្យរមួគ្នែ អំពីកិច្្ច�ហ្បតិបតិ្ការ

អន្រជាតិឡោយ្ករុមការងារហិរញញា វត្ុ។

• ឆានែ ២ំ០១២៖រាជរោឋា េរិាលកមុ្ជារានឡច្ញអនុ្កឹត្យ�្ីពកីារបឡងកើតគណៈកម្មា ធិការ�្មប
�្មរួលថានែ កជ់ាតិ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមា(គ.�.ហ)ប�ល�ឹកន្ឡំោយ

ឯកឧត្មគ្តឈន់ឧបន្យករ�ឋាមនន្ី្បចាកំារ។

• ឆានែ ២ំ០១៣៖រាជរោឋា េរិាលកមុ្ជារានអនុមត័យុទ្ធស្ន�្ជាតិ�ី្ពីការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់
និងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមាឆានែ ២ំ០១៣-២០១៧។

• ឆានែ ២ំ០១៣៖រាជរោឋា េរិាលកម្ុជារានបតងតាងំឡលាកជំទាវស្យ�ំអាតជាអគ្គឡលខាធិការ
�.ហ.ក(បន្ទា បពី់ការចូ្លនិវត្នរ៍ប�់ឯកឧត្មផ្ន់ហូរ)។

• ឆានែ ២ំ០១៤៖រាជរោឋា េរិាលកមុ្ជារានោកឱ់្យឡ្បើ្ រា�់អនុ្កឹត្យ�្ីពកីារបងកក្ទព្យ�ម្បតិ្
រប�់ឡេរវករនិងអង្គការន្ន្។

• ឆានែ ២ំ០១៤៖�.ហ.ករានឡច្ញឡ�ច្ក្ជូីន�ណឹំងឱ្យ្គឹះស្្ន
ធន្គ្រ នងិហរិញញា វតុ្វាយតនម្ហានិេយ័ទាកទ់ង


នងឹការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមា
�្ម្បវ់�័ិយធន្គ្រនិងហិរញញា វត្ុ។
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សមិទ្ធផលសំខាៃ់ៗ

• ឆានែ ២ំ០១៥៖្បឡទ�កមុ្ជារានក្ាយជា�ម្ជកិនន្ករុមEgmont ឡៅន្ងាទ១ី១បខមិ្ ុន្
ឆានែ ២ំ០១៥។

• ឆានែ ២ំ០១៦៖រាជរោឋា េរិាលកមុ្ជារានបតងតាងំឯកឧត្មជាចានតូ់ឡទស្េរិាលធន្គ្រជាតិ


ននកមុ្ជាជា្បធានគ.�.ហ(បន្ទា ប់ពីការចូ្លនិវត្ន៍រប�់ឯកឧត្មគ្តឈន់ឧបន្យករ�ឋាមននី្


្បចាកំារ)។

• ឆានែ ២ំ០១៦៖គ.�.ហរានអនុមត័ឡលើការវាយតនម្ហានិេយ័ថានែ កជ់ាត�ិ្ីពកីារ�ម្អា ត្រាក់
និងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។

• ឆានែ ២ំ០១៦៖ ្បឡទ�កមុ្ជារានទទួលការវាយតនម្អញញាមញញា�្ីពកីារ�ម្អា ត្រាក់ នងិ


ហិរញញា ប្បទានឡេរវកមមាពី្ករុម្បឡទ�អា�ីុរ៉ា�ីុហ្វិក�ី្ពីការ�ម្អា ត្រាក់និងអនុម័តររាយការណ៍
វាយតនម្អញញាមញញា �្ីពកីារ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមា ឡៅបខកកកោឆានែ ២ំ០១៧

ឡៅទី្ករុងកូ�ុំបូ្បឡទ�្�ីលងាក ។

• ឆានែ ២ំ០១៧៖គ.�.ហរានបឡងកើត្ករុមការងារបឡច្្ចកឡទ�អន្រ្ក�ួង្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាក់
និងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។

• ឆានែ ២ំ០១៧៖រាជរោឋា េរិាលកមុ្ជារានបតងតាងំឯកឧត្ដម �ំុ៊�ននែ�ិិទ្ធ


ឡទស្េរិាលរងធន្គ្រជាតិននកម្ុជាជា្បធាន្ករុម្បឹកសាេរិាល
�.ហ.ក។

• ឆានែ ២ំ០១៨៖គ.�.ហរានអនុមត័ឡ�ច្កី្្ពាងយុទ្ធស្ន�្ជាតិ�្ីពី
ការ្បឆាងំការ�ម្អា ត្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមា ឆានែ ២ំ០១៩-
២០២៣និងោកឱ់្យឡ្បើ្រា�់ជាផូ្វការឡៅន្ងាទី១៤បខមនី្ឆានែ ២ំ០១៩។

• ឆានែ ២ំ០១៩៖្ករុមការងារហរិញញា វតុ្រានកំណតថ់ា្បឡទ�កមុ្ជាជា


្បឡទ�ប�លម្នកង្វះខាតជាយុទ្ធស្ន�ក្នែុងការ្បឆាងំការ�ម្អា ត
្រាកនិ់ងហិរញញាប្បទានឡេរវកមមា។

• ឆានែ ២ំ០១៩៖កមុ្ជារានផ្ល់ការឡប្ជាញា ច្តិក្្មតិនឡោរាយកនែុងការឡធ្វើ
ការជាមយួ្ករុមការងារហរិញញា វតុ្ នងិ្ករុម្បឡទ�អា�ីុរ៉ា�ីុហ្វកិ

�ី្ពីការ�ម្អា ត្រាក់ឡ�ើម្បពី្ងឹង្ប�ិទ្ធភាពននរបប្បឆាងំការ�ម្អា ត


្រាកនិ់ងហរិញញាប្បទានឡេរវកមមា នងិឡ�ើម្បឡីោះ្ស្យរាល់បញ្ហា


កង្វះខាតប�លពាកព់ន័្ធបផនែកបឡច្្ចកឡទ�។


