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អកសរកាត្ ់

ADB Asian Development Bank  ធរយរវវិវោដន៍ិ ្ុរ 

AusAid Australian Aid Agency  ភាង ក់ករជនំួយវបស្តសារ  រ 

BS Budget Support ារយំក្ទ្វវនាលធយតក   ់

BSP Budget Strategic Plan ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា 

CAP Consolidated Action Plan ផ្អនារ្កបិភាពរួប 

CCC Cambodia Chamber of Commerce ្ភាពាណិ្ជជកបិកបយុោ 

CDC Council for the Development of Cambodia ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ 

CMTC Cash Management Technical Committee គណ្ៈកមិាធិារបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ 

CMU Cash Management Unit វងគភាពក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ 

CoA Chart of Accounts បាង់គណ្នរ 

DMFAS Debt Management and Financial Analysis 

System 
ក្បព័នធវនភាគហិរញ្ញវត្ថុ និងក្គប់ក្គងបំណ្ ុ 

DCDM Department of Cooperation and Debt 

Management 
រយកធរ ន្ហក្បត្ិបត្រិារនិងក្គប់ក្គងបំណ្ ុ 

DIC Department of Investment and Cooperation រយកធរ នវននិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារ 

EC European Commission គណ្ៈកបិារវឺរបុប 

FAD Financial Affairs Department រយកធរ នហិរញ្ញកិចក្ 

FMIS Financial Management Information System ក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

FY Fiscal year ាំង ំសារលពើពនធ 

GDB General Department of Budget វគគរយកធរ នវវនា 

GDCE General Department of Customs and Excise វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ 

GDEPFP General Department of Economic and Public 

Finance Policy 

វគគរយកធរ នលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

GDIA General Department of Internal Audit វគគរយកធរ ន្វនកបិនអកកងុង 

GDNT General Department of National Treasury វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ 

GDPP General Department of Public Procurement វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ 

GDSNAF General Department of Sub-National 

Administration Finance  
វគគរយកធរ នហិរញ្ញវត្ថុរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ 

GDSPNTR General Department of State Property and 

Non-Tax Revenue  

វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរ 

និងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ 

GDT General Department of Taxation វគគរយកធរ នពនធធរ 



ii 

GDP Gross Domestic Product អ ិត្អ កងុងក្្ុក្រុប 

GFS Government Financial Statistics ថ្ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វិម្  

GSC General Secretariat of Public Financial 

Management Reform Steering Committee  

វគគល ខាធិារធរ នគណ្ៈកមិាធិារទំករំារករ

ផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (វ.គ.ហ.) 

HRMIS Human Resource Management Information 

System 
ក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ាក្គប់ក្គងធនធានបនុ្ស 

IMF International Monetary Fund បប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ 

JICA Japan International Cooperation Agency ភាង ក់ករ្ហក្បត្ិបត្រិារវនររោត្ិជបអុន 

KHR Cambodian Riel ក្ម្ក់លររ  

KIT Khmer Information Technology បលចក្កវនទ្ាព័ត្៌មានផ្ខិរ 

LM Line ministry ក្ក្ួង-សាថ ប័ន 

LOT Law on Taxation ចិប់ពនធធរ 

MAFE Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ក្ក្ួងក្ិកបិ រុារ ក្បមាញ់ និងលនសាទ្ 

MCS Ministry of Civil Service ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ 

MCFA Ministry of Culture and Fine Arts ក្ក្ួងវបតធប៌និងវនចិក្ត្្ិ តៈ 

MEF Ministry of Economy and Finance ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

MEYS Ministry of Education, Youth and Sports ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា 

MLVT Ministry of Labor and Vocational Training ក្ក្ួងារករនិងបណ្រុ បបណារ  វនោជ ជរវៈ 

MOC Ministry of Commerce ក្ក្ួងពាណ្ិជជកបិ 

MOH Ministry of Health ក្ក្ួង្ុខាវិម្  

MOI Ministry of the Interior ក្ក្ួងបហានអក 

MOP Ministry of Planning ក្ក្ួងផ្អនារ 

MND Ministry of National Defense ក្ក្ួងារពារោត្ិ 

MPWT Ministry of Public Works and Transport ក្ក្ួងសាធារណ្ារនិងទំកជញ្ជញ្ន 

MSAVYR Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth 

Rehabilitation 
ក្ក្ួង្ងគបកិចក្ វត្រត្យុទ្ធជន និងយុវនរត្ិ្បតទា  

MTEF Medium-Term Expenditure Framework ក្កបខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈលព បធយប 

NAA National Audit Authority ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ 

NBC National Bank of Cambodia ធរយរោត្ិននកបយុោ 

NSDP National Strategic Development Plan ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដន៍ោត្ិ 

OCM Office of the Council of Ministers ទ្រ រ្ រារគណ្ៈរទរបស្តនររ 

ODA Official Development Assistance ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រិារ 

O&M Operations and Maintenance ក្បត្ិបត្រិារ និងជួ្ជុ -ផ្វទា ំ

PAE Public Administrative Entity  ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  
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PCA Post Clearance Audit ្វនកបិលក្ាយារទ្បទាត្់ 

PE Public Enterprise ្ហក្យ្សាធារណ្ៈ 

PEFA Public Expenditure and Financial 

Accountability 
ចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

PFM Public Financial Management ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

PI Performance Indicator ្បចរករ្បិទ្ធកបិ 

PIP Public Investment Program កបិវនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ 

PPP Public-Private Partnership ភាពោនទគប  វន្័យរកជន និងសាធារណ្ៈ 

RGC Royal Government of Cambodia ែជរធរ វិម្ កបយុោ 

SIDA Swedish International Development Agency ភាង ក់ករវវិវោដន៍វនររោត្ិ្ ុយផ្វត្ 

SNA Sub National Administration រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ 

TIN Taxpayer Identification Number ល ខវត្រ្ញ្ញញ ណ្វងកោប់ពនធ 

TOFE Table of Fiscal and Economic Operations of 

the Government 
នែងក្បត្ិបត្រិារល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុរធរ វិម្  

TSA Treasury Single Account គណ្នរលទា រត្រយរ 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and 

Development 

្នងិ្រទ្វងគារ្ហក្បោោត្ិ 

ដ្ រពរពាណ្ិជជកបិ និងារវវិវោដ 

USD United States Dollar ទុកាា រិលបរនក 

VAT Value Added Tax ិករល ើត្នបាបផ្នថប 

WB World Bank ធរយរពិវពលកាក 

 

  



iv 

 

 



 

v 

 

 

 

 

 

ារលក្បើក្ម្្់ក្កបខ័ណ្ឌ វាយត្នបា្បិទ្ធកបិ “ចាំណាយសាធារណៈនិ្ងគណរន្យបាសាពហិរញ្ញវត្ថុ” (PEFA) 

ម្នអរ  ់ទ្ធភាពឱ្យលយើងលធវើារវាយត្នបាល ើវោដនភាព បញ្ញា ក្បឈប នងិកិចក្ាររំម្ច់្ក្មាប់បនរវនុវត្រកបិវនធរផ្ក

ទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ោពិល្្ ារវាយត្នបាលនបគោឺវនញ្ញញ សាបួយផ្ទ ម្នគប្បញ្ញជ កវ់ំពរ

វោដនភាពផ្អងក្បត្ថភាពរប្់ែជរធរ វមិ្  លធរបលៅនំង ទ្ធអ កងុងរម្យារណ៍្ាំង ំ២១១១ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

លធយវងកវាយត្នបារកែជយ។  

 ទ្ធអ ននារវាយត្នបា PEFA ម្នាា យោធាត្ុចប ទ៏មានសារៈ្ំខាន់្ ក្មាប់ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរួប  

ទំណាក់ា ទ្រ៣ )CAP3) ននកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ ទ្នកំបលនប PEFA ម្នជួយកំណ្ត្់

វំពរ ករខណ្ឌ  និងកងវបចលរា បននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វពនិតិ្យល ើងវនញនិងពក្ងំងបផ្នថប ោពិល្  ្

្ក្មាប់វគគរយកធរ នពាក់ពន័ធ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហរិញ្ញវត្ថុ ក៏ទបចោក្ក្ួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធបួយចំននួលទ្រត្។ 

ល ើ្ពរលនប  វនញ្ញញ សា PEFA ម្នជយួបលងកើន្បត្ថភាព អ.គ.ហ. លទើបតរកំណ្ត្ទ់្្សនវន្័យផ្វងាំា យ និងយុទ្ធសាស្ត រ្

វរគត្រប្់កបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ 

លហតុ្ទបលចងប វគគរយកធរ នទាងំវ្់ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ពបទាំងក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធ 

គួរលតដ ត្ារយកចិត្រទុ្កធក់ខយ្់ល ើ ទ្ធអ ននារវាយត្នបា PEFA និងគួររត្់ទុ្ករម្យារណ៍្លនបោបប ធរ ន

្ក្មាប់ពក្ងំងគុណ្ភាពននារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរប្់លររងៗខាិន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

អារម្ភកថា 
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 ល្ចកដរ្លងរប   

  

 

 

 

១. រសចកតីរ ត្ើម្  

ែជរធរ វិម្ កបយុោ ម្នធក់ឱ្យវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ លុាំង ំ២១១៤។ 

ារវាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ាំង ំ២១១៩ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលម្បពុបយអាយកងុងាំង ំ២១១១ 

)រម្យារណ៍្វាយត្នបា PEFA ាំង ំ២១១១( ម្នបកា ញនបវ្បិទ្ធកបិ្ំខាន់ៗកងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំវវនា, ារផ្ក

 បែារពាករណ៍្វវនាក្បរំាំង ំ និងារពក្ងរការលក្បើក្ម្្់គណ្នរលទា រត្រយរោត្ិ។ ទ្នកំបលនប ារវាយត្នបាម្ន

បកា ញឱ្យល ើញកិចក្ក្បឈបររផ្ទ លកើត្មានកងុងទំណាក់ា ទំបបងននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ លទើបតរបនរផ្ក បែ និងពក្ងងំ

ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា។ 

ារវាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ កងុងាំង ំ២១១៥លនប គោឺារវាយត្នបាល ើកទ្រ២ 

្ក្មាប់កបយុោ។ លយ បំណ្ងចបតងននារវាយត្នបាលនប គឺារផ្ វ្ងរកធាត្ុចប បផ្នថប ្ក្មាប់ោបប ធរ នននារលររបចំ

ផ្អនារ្ កបិភាព ក្្មាប់ជហំានបរក ប់ននកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នងិលទើបតរនបធនវោដនភាព

ារករផ្កទ្ក្បង ់ ផ្អែកល ើរម្យារណ៍្ននារវាយត្នបាល ើកទ្រ១ កនាងបក។ ារវាយត្នបាលនប ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងផ្អែកនប

 វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាននក្កបខ័ណ្ឌ វាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ )PEFA( លធយលនងនប

លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ នងិារផ្ក្ក្ប ិវិរៗននក្កបខ័ណ្ឌ វាយត្នបាលនប។ 

ផ្អែកល ើលយ ារណ៍្ននក្កបខណ័្ឌ វាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ រម្យារណ៍្លនប

នងំបិនបកា ញលុកងុងខាំបសារននរម្យារណ៍្ នបវវនសុា្ន៍ផ្ក បែល ើលយ នលនម្យ, ្បត្ថភាព នងិក្បពន័ធ

ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្ទ ោកបិវត្ថុលធយផ្ កលរបល ើយ។ លទាបនអ ងណា ក្កុបារករវាយត្នបារប្់ែជ-  

រធរ វមិ្  ម្នចងក្កងវនសុា្ន៍គនាបំលៅនប ប្ចរករនរបួយៗ នងិម្នភាជ ប់ជបនកងុងឧប្បយ័នធ ៦។ 

រម្យារណ៍្លនប លកើត្លចញពរកិចក្ខិត្ខំក្បងំផ្ក្បងលររបចំវាយត្នបាជំហានទំបបង លធយក្កុបារករននែជរធរ វមិ្  

នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ, ារអរ ់្ ុព ភាព នងិារបំលពញបផ្នថបល ើារករវាយត្នបាលនប លធយក្កុបទ្រក្បំកាបរលទ្្។     

ារវាយត្នបាលនប លតរ ត្្ំខានល់ ើ្ បិទ្ធកបិននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ កងងុ ឬ លក្ាយាំង ំ២១១៤ លបើ្ិន

មានទិ្នងនយ័ិចលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់លធវើារវាយត្នបាម្ន។  វនសា ភាពននារវាយត្នបាក្គបទណ្រ ប់រទរម្ រង កក់ណារ   

លធយែប់បញ្ក្ញ្ នបវក្គប់ ១២ វងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ,ុ វងគភាពហិរញ្ញវត្ថុទនទ្លទ្រត្, ក្ក្ួង-

សាថ ប័នគនាបំបួយចំននួ ក្ពបទាងំបណាដ នទគបវវិវោដន៍ នងិវងគារបិនផ្បនរធរ វិម្ ្ំខាន់ៗ បួយចំននួ។ ារវាយត្នបា

រសចកតីសរងេប 

 



2 

ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

លនប កក៏្គបទណ្រ ប់ល ើរទរម្ រង កល់ក្ាបោត្ិលុរង ក ់ុ-ំ្កក ត្់ នងិ្ហក្យ្សាធារណ្ៈចំននួ ១៥ ផ្ទ ថ្ ិត្លុ

លក្ាបារក្ត្តិ្ពិនតិ្យផ្អងកហិរញ្ញវត្ថុរប្់រទរម្ រង កក់ណារ  ។ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាលនប នងំបកា ញោបឋបវពំរទិ្ទរភាពទ្បលៅននចំណ្ចុខាា ំងនងិចំណ្ចុលខាយននក្បពន័ធ   

ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈកបយុោ។  ទ្ធអ ននារវាយត្នបាលនបនំងិចជបឥទ្ធិព ទ ា់រ្លក្បចម្ននបវលយ -

បំណ្ង/ធាត្ុលចញ្ំខាន់ៗទាងំ៣ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្ទ រួបមាន វននយ័វវនា, ក្ប្ិទ្ធភាព វនភាជន៍

វវនា នងិក្ប្ិទ្ធភាពននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ។ រម្យារណ៍្លនបនំងបកា ញលធយ ល្ងរបវំពរបផ្ក្បបក្ប ិ្បិទ្ធកបិ

ននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ លធរបនងំារវាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុា 

ពរាំង ំ២១១១ និងបកា ញលធយ្លងរបវំពរារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពុងបនរវនុវត្រ ក្ពបទាងំទ្្សន វន្័យរយៈលព ផ្វង 

ននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ 

២. ទិដាសាពទត្រញម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

នែង ក បកា ញនបវទិ្ទរភាពទ្បលៅននារធក់ពិនកុល ើ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិចំនួន ២៨ ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់

ែជរធរ វិម្  និង ប្ចរករ្បិទ្ធកបិចំននួ ៣ ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន ៍ផ្ទ រួបបញ្ក្ញ្ ទាងំ្មា្-

ធាត្ុត្បចៗ  ចំននួ៧៦ នន ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទាងំវ្់។ ្ក្បង់ពនិកុក្ត្ញ្វម្នយកលចញពរនែងធកព់និកុនប ប្ចរករ

នរបួយៗ កងុង ផ្អងក គ ននរម្យារណ៍្លនប ផ្ទ នែងទាងំលនប មានបកា ញទាងំបរនារណ៍្, វ រ្ុនង និងទ្ ហរករណ៍្ 

្ក្មាប់ារធកព់និកុនរបួយៗ។  ធំប់ ប្ចរករ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលៅនបរចរ្បយន័ធននក្កបខ័ណ្ឌ ចំណាយសាធារណ្ៈ

នងិគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ោទ្បលៅ ក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈកបយុោ មានចំណ្ចុខាា ំង )មាននយ័រទ្ទួ្ ម្នពនិកុ A និង B( 

ល ើារវនុវត្រវវនា ទាងំចំណ្ប និងចំណាយ )PI-1 និង PI-3), ត្មាា ភាពននទំ្រកទំ់្នងវវនាវនរររទរម្  )PI-8( 

នងិ ធំប់ ំលធយ នងិារចប រួបរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន កងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ )PI-11(។ លក្សពរ

លនប បុខករននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវា្់ផ្វងលធយ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលអសងលទ្រត្ ្ក្មាប់

ារវនវុត្ររប្់ែជរធរ វមិ្  ម្នបកា ញពរចំណ្ចុខវបខាត្លធយវលនាើ (នបរយៈពនិកុ C នងិ D) លទាបបរោ្មា្ធាត្ុ 

)dimension) បួយចនំនួនន ប្ចរករទាងំលនប ) ប្ចរករចំននួ ១៥ កងងុចំលណាប ២៤( ទ្ទួ្ ម្នពិនកុ ែក៏លធយ។ 

ោទ្បលៅ ប្ចរករ្ បិទ្ធកបិ ក្្មាប់ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍ មានចំណ្ចុខវបខាត្លក្ចើន មាននយ័រារយំក្ទ្ 

នងិារចប រួបកងុងទំលណ្ើរារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈកបយុោ ពរនទគបវវិវោដន ៍លុមានកក្បិត្ទាបលុល ើយ។ 

 ទ្ធអ ននារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈលនប នំងជួយយំក្ទ្ែជរធរ វិម្ កងុងារពក្ងំង

ារវនុវត្រវវនា នងិារធារម្ននបវក្ប្ិទ្ធភាពននារក្គប់ក្គងធនធានហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្ទ អារភាជ ប់លៅនងំ

លយ បំណ្ងលយ នលនម្យ នងិលយ ល រប្់ែជរធរ វិម្ ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ល្ចកដរ្លងរប   

៣. ការវាយត្ម្ម្ៃរលើចាំណុចខាៃ ាំង និ្ងចាំណុចរសោយ ម្ន្ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ 

៣.១  វធន្័យិវធកា 

 វននយ័វវនា ក្ត្ញ្វម្នឆាុបបញ្ញក្ ងំនបរយៈ វនសា ភាពក្គបទណ្ដ ប់ននរកសារវវនា និង ទ្ធភាព វនភាជន៍វវនាលៅនប

ផ្អនារ។ ារក្គប់ក្គងមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្មានសារៈ្ំខានណ់ា្់កងងុក្បពន័ធល្ទរកិចក្ោត្។ិ ក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ ជួយឱ្យរធរ វមិ្ ិច្លក្បចម្ន ទ្ធអ នន វននយ័វវនា។ 

កបយុោ ទ្ទួ្ ម្ន្បិទ្ធកបិ ែ ល ើារវនុវត្រវវនា ទាងំចំណ្ប កងងុក្្ុក  )PI-3( នងិចំណាយសាធារណ្ៈ 

)PI-1(។ លធយផ្ ក ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវនាលុមានភាពទ្ន់លខាយលុល ើយ ផ្ទ មានទបចោ (ក) ចំននួលក្ចើន

នវាននបំណ្ ុកក ក្ប )PI-3 ្មា្ធាត្ ុ១(, និង (ខ) ភាពបិនលពញល ញននារក្គប់ក្គងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ 

ោពិល្្ ចំណ្ប ពរក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  )PI-7 ្មា្ធាត្ុ ១(។ ភាពទ្ន់លខាយលនប បណាដ  បកពរភាពបិន

ក្គប់ក្ជុងលក្ោយននព័ត្៌មាននងិទិ្នងន័យវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វធក់បញ្ក្ញ្ កងុងរម្យារណ៍្វវនាក្បរំាំង ំ ោពិល្្្បិទ្ធកបិ

ពាកព់ន័ធនំងក្បត្ិបត្រាិរវវនារប្់ែជរធរ វមិ្ ។ 

 ទ្ធអ  ែននារវនុវត្រវវនា ោពិល្្ចំណ្ប សារលពើពនធ នងំបកា ញនបរយៈារពាករណ៍្ានផ់្ត្្ុក្កំត្, 

ារក្គប់ក្គងចំណ្ប លៅនបផ្អនារ និងក្ប្ិទ្ធភាពបញ្ជញ្នធនធានទាងំលរបលៅរត្រយរ )PI-5 ្មា្ធាត្ុ ៣(, 

លទាបបរលុមានកងវបចលរា បលធយវលនាើក៏លធយ។ ទំលណ្ើរារលររបចំវវនានប ធំប់ ំលធយ នងិម្នទាន់លព លវកា 

ទាបទារឱ្យក្គប់វងគភាពវវនាទាងំវ្់មានភាពោមាក្ ្់ល ើវវនារប្់ខាិន និងទំងពរារ វនភាជវវនាចុងលក្ាយាន់ផ្ត្

ចិ្់ បុននំងរប់លអរើបាំង ំសារលពើពនធវិរ )PI-11(។ រម្យារណ៍្វនុវត្រវវនា ក្ត្ញ្វធារភាពទាន់លព លវកាោក្បរំផ្ខ 

ក្បកបលធយ្ុក្កតំ្ភាព នងិ្ងគត្ិភាព ្ក្មាប់ារនបធនក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើចំណ្ប នងិចំណាយសាធារណ្ៈ្រុប 

)PI-24(។ ារលររបចំផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ ផ្ទ អដ ន់បវព័ត្ម៌ានិចទុ្កចិត្រម្នវំពរសាច់ក្ម្ក់ ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន

លររបចំផ្អនារលទើបតរល ង្ ើធារចំណាយ ទ្ទួ្ ម្នពិនកុ ែ )PI-16 ្មា្ធាត្ុ ១ និង ២(។ ារក្ត្ិត្ពិនិត្យ ែល ើ

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ នងិរទរម្  ុ/ំ្កក ត្់ ម្នបកា ញរសាថ ប័នទាងំលរបបិនម្នល ង្ ើវវនារទរបផ្នថប លក្សពរ

ផ្អនារល ើយ )PI-9(។ 

លក្សពរលនប ចំណ្ចុបួយចំននួននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ផ្ទ លុមានកងវបចលរា ប កម៏ានសារៈ-

្ំខាន់កងងុារធារ វននយ័វវនាអងផ្ទរ។ ក្បពន័ធក្គប់ក្គងចំណ្ប  បិនទាន់ិ ចធារម្ននបវក្ប្ិទ្ធភាពននារចុបបញ្ជ រ

វងកោប់ពនធ ឬក្គប់ក្គងបំណ្ ុពនធលុល ើយ )PI-14(  រឯរារាត្ប់នថយកក្បិត្ននបំណ្ ុពនធកក ក្ បមានវោដនភាព

ត្ិចត្ួច )PI-15 ្មា្ធាត្ុ ១(។ កងវបក្បព័នធនបធន វនកកយបក្ត្ទំ្និញនិងល្វាកបិ ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាព មានន័យ

រពត័្៌មានវំពរារទ្បទាត្ ់វនកកយបក្ត្ នងិារក្គប់ក្គងបំណ្ ុកក ក្ប បិនក្ត្ញ្វម្នទំងល ើយ )PI-4 ្មា្ធាត្ ុ២(។ 

លទាបបរោារពាករណ៍្វំពរារអដ វ់វនាលធយនទគបវវិវោដនល៍ុមានកក្បិត្ បអុផ្នរចំណ្ចុលនបបិនផ្បនោបញ្ញា ចបតង

លរបលទ្ លធយសារមានារវយចុបននារយំក្ទ្វវនាលនប លធរបនងំារយំក្ទ្លធយវវនារទរ។  
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ប្ចរករបួយចំននួលទ្រត្ ិចជយួឱ្យរធរ វមិ្ លចរ្វាងនបវចំណាយបិនម្នលក្យងទុ្កកងុងរយៈលព បធយប។ 

កងុងលរប ារក្ត្ិត្ពនិិត្យនបធនល ើបំណ្ ុមានក្ប្ិទ្ធភាព កងុងលព ផ្ទ បំណ្ ុរប្់កបយុោ ថ្ ិត្លុកងុងកក្បតិ្

ិចក្គប់ក្គងម្ន )PI-17 ្មា្ធាត្ុ ៣ និង PI-12 ្មា្ធាត្ុ ២(។ ក្កបខ័ណ្ឌ វវនារយៈលព បធយប ថ្ ិត្លុកងុង

ទំណាក់ា លររបចំបឋប ផ្ទ ារអារភាជ ប់វវនាពរវទរបួយលៅវទរបួយលទ្រត្ លុមានកក្បិត្លុល ើយ )PI-12 

្មា្ធាត្ុ ១ និង ៤(។ ារពិនិត្យហានិវ័យវវនា ផ្ទ មានបកា ញពរ្ំលណ្ើវវនាោយរលហត្រុប្់្ហក្យ្

សាធារណ្ៈ និងក្បត្ិបត្រិារវវនាទនទ្លទ្រត្ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលុល ើយ )PI-9(  រឯរារធាររប្់រទរល ើកបក្រ បិន

ថ្ ិត្កងុងផ្ទនកំណ្ត្ន់នពិធនវវនា ឬយនរារក្បហាក់ក្បផ្ហ ល ើយ )PI-17 ្មា្ធាត្ ុ៣(។ 

កងវបចលរា បទាងំលនប ម្នបកា ញឱ្យល ើញរ ្បិទ្ធកបិ ែល ើ វននយ័វវនា ិចក្បឈបនងំហានវិយ័ លបើ្ិនោ

ារក្បបប ចំណ្ប កងុងរយៈលព ខាររប្់ែជរធរ វិម្  ជួបក្បទ្បបញ្ញា  ឬកំលណ្ើនល្ទរកិចក្កងុងរយៈលព បធយប

មានារធាា ក់ចុប។ 

៣.២ យុទធសា្សត វធសាជន្៍ធន្ធាន្ 

យុទ្ធសាស្ត រ្  វនភាជន៍ធនធាន ឆាុបបញ្ញក្ ងំនបវ ទ្ធភាពរប្់ែជរធរ វមិ្ កងុងារអរ ធ់នធានហិរញ្ញវត្ថុ្ បក្្ប

ជបនវងគភាពអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ និងកងងុារលកររគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុពរសាធារណ្ជន នងិ្ហក្យ្  លទើបតរលឆាើយត្ប

លៅនំងលយ បំណ្ងលយ នលនម្យ នងិលយ ល ។ 

ក្បពន័ធវវនាផ្ទ ខាា ំង គឺ្ ថ តិ្ក្ត្ងា់រលររបចំក្បរំាំង ំ លធវើល ើងនប ធំប់ ំលធយ និងមានារចប រួបខយ្់, 

ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យលធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិ្នទាន់លព លវកា និងនបនរត្ិវនធរលររបរយក្ត្ំបក្ត្ញ្វ )PI-11 និង PI-27 ្មា្-

ធាត្ ុ ២(, នងិភាពទាន់លព លវកានងិភាពិចលជឿោក់ម្នននព័ត្ម៌ានវំពរារលអករធនធានលៅឱ្យ ុ-ំ្កក ត្់ ផ្ទ 

មាន វ្ ័យភាពកងុងារលររបចំវវនា )PI-8 ្មា្ធាត្ុ ១ នងិ ២(។ 

លទើបតរ្លក្បចម្នោវត្ិបរមានបវលយ បំណ្ងលយ នលនម្យននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ គឺទាបទារារអារ

ភាជ ប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យកងុងរយៈលព បធយប។ បអុផ្នរ ក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ បិនទាន់វនុវត្រ

ម្ន ែលុល ើយ លធយសារផ្ត្ារលររបចំផ្អនារវវនាពហាុំង ំ្ក្មាប់ វន្័យិទិ្ភាពលុមានភាពទ្នល់ខាយ ល ើកផ្ ង

ផ្ត្វន្័យ្ុខាវិម្  និងវន្័យវប់រំ )PI-12 ្មា្ធាត្ុ ៣), ផ្ទ រំឱ្យមានកងវបចលរា បកងុងារលក្ជើ្លរឯ្

គលក្មាងវននិលនគ និងកងវបារគិត្គបរ ែតិ្ ែនវ់ំពរផ្អនារចំណាយវវនាចរនរផ្ទ បណាដ  បកពរារបញ្ក្ប់គលក្មាង 

)PI-12 ្មា្ធាត្ ុ៤(។ ល ើ្ពរលនប ក្កបខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈលព បធយប បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្នងិលធវើ្មាហរ-

ណ្កបិលពញល ញលៅកងុងទំលណ្ើរារលររបចំវវនា ោបួយារអារភាជ ប់វវនាចិ្់កា្់ពរវទរវវនាបួយលៅវទរវវនា

បួយលទ្រត្លរបលទ្ ល ើកផ្ ងផ្ត្្ក្មាប់វវនា្រុប )PI-12 ្មា្ធាត្ុ ១(។  

ល ើ្ពរលនប ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនល ើារវនភាជនិងារវនុវត្រវវនា បិនក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងម្នលពញល ញ

ល ើយ លធយសារកងវបបាង់គណ្នររួបផ្ទ មាន ករណ្ៈរកភាព ផ្ទ បាង់គណ្នរលនបបកា ញពរចំណាត្់រង ក់វវនាលៅ

នបវន្័យ, បុខករ និងនបកបិវនធរ )PI-5( នងិកងវបរម្យារណ៍្ បែិត្វពំរារវនុវត្រគលក្មាងផ្ទ លក្បើក្ម្្់ហិរញ្ញ-

បតទានខាងលក្ស ផ្ទ មានក្បមាណ្ ៣ ភាគ ៤ ននគលក្មាង វននិលនគសាធារណ្ៈទាងំវ្់ )PI-7 ្មា្ធាត្ុ ២, 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ល្ចកដរ្លងរប   

PI-24 និង D-2 ្មា្ធាត្ុ ២(, ក៏ទបចោភាពទ្ន់លខាយននក្បព័នធនបធន ារអរ ់ធនធានទ ់វងគភាពអរ ់

ល្វាសាធារណ្ៈ )PI-23(។ 

ក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈកបយុោ ក៏ម្នជួបក្បទ្បនំងារវនភាជវវនាល ើងវនញលុកងុងាំង ំ ោញំកញាប់ 

នងិលុកងុងទំ្ហំធំ )PI-16 ្មា្ធាត្ ុ៣( នបរយៈ្ិទ្ធិវំណាចរប្់រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុផ្ទ ម្ន

កំណ្ត្ក់ងុងចិប់ )PI-23(។ 

ោ ទ្ធអ  ារវនភាជវវនាោក់ផ្ រ្ង លក្ចើនផ្ត្មានភាពខុ្ យង ខាា ំង លបើលធរបនំងគលក្មាងវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ល ង្ ើលធយរធរ វមិ្  )PI-2( លហើយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយវងគនរតិ្បតញ្ញត្រិលធយពុំមានារផ្កផ្ក្បធំទំុល ើយ។ 

៣.៣ ម្បសិទធសាពម្ន្ការ ត្ល់រសវាសាធារណៈ 

ារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈទ៏មានក្ប្ិទ្ធភាព ឆាុបបញ្ញក្ ងំឱ្យល ើញពរារលក្បើក្ម្្់ធនធានហិរញ្ញវត្ថមុ្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ, 

ចំលយ ល ននារអរ ល់្វាសាធារណ្ៈ នងិារាត្់បនថយារលក្បើក្ម្្់ធនធានលធយខជបខាជ យ។ លនបោារករ

រំម្ច់ លទើបតរបលងកើនក្ប្ិទ្ធភាពននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈឱ្យ្បក្្បនំងកំលណ្ើនារក្បបប ចំណ្ប  ផ្ទ នំង

រំបកនបវគណ្លនយយភាពកងុងារលក្បើក្ម្្់ធនធានសាធារណ្ៈលុក្គប់កក្បិត្។ 

ភាពិចម្អន់ក្បមាណ្ម្នននវត្ថិភាពវវនា ្ក្មាប់ារវនវុត្រវវនារប្់ក្ក្ួង សាថ ប័ន នងិវងគភាពរទរ )PI-16 

្មា្ធាត្ុ ២( និងរប្់ ុ/ំ្កក ត្់ )PI-8 ្មា្ធាត្ុ ២( នំងជយួពក្ងំងក្ប្ិទ្ធភាពននារអរ ល់្វាសាធារណ្ៈ។ 

ក៏បអុផ្នរ ក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ មានភាពខាា ំងកក្បិត្ណាកងុងារទ្ប់ទ្ ់នំង វនបត្រិធាន់ធារផ្ទ រំឱ្យ

បអបពា ់ារក្បបប ចំណ្ប  លុបិនទាន់ិច្នងិធរ នម្នលុល ើយ លធយសារក្បព័នធក្ត្តិ្ពិនតិ្យល ើារធារ

ចំណាយលុបិនទានម់ាន ករណ្ៈលពញល ញ )PI-20 ្មា្ធាត្ុ ១(។ 

ចំណ្ចុផ្ទ ក្ត្ញ្វយកចិត្រទុ្កធកោ់ពិល្្លទើបតរពក្ងំងក្ប្ិទ្ធភាពននារលក្បើក្ម្្់ធនធាន មានទបចោ្បិទ្ធកបិ

បិន ែននារក្ត្តិ្ពនិិត្យនបធន, បញ្ញា ត្មាា ភាពននក្បពន័ធ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ, កងវបវងគភាពលធបក្សាយបណ្រ ំងរកែជយ

កងុងកិចក្ ទ្ធកបិ )PI-19( និងភាពយឺត្នអ វ ឬារពនារលព ននារទ្បទាត្់ចំណាយល ើទំ្នញិនងិល្វា )PI-4( ផ្ទ 

ិចនងំរំឱ្យត្នបាបួយចំននួក្ត្ញ្វម្នទំល ើងបផ្នថប មានន័យរ វវនានំងបិនក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លធយ្នស ំ្ នំចល ើយ។  

លក្សពរារក្ត្តិ្ពនិតិ្យទានល់ព លវកានងិនប ធំប់ ំលធយពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ )PI-28(, កងវបចលរា បននក្បពន័ធ

ក្ត្ិត្ពនិតិ្យនអកកងងុ )PI-18 ្មា្ធាត្ុ ៤, PI-20 ្មា្ធាត្ុ ២ និង ៣, នងិ PI-21(, ក្ប្ិទ្ធភាពលុមានកក្បិត្

ននក្បពន័ធក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអកលក្សទាប )PI-26(  និងត្មាា ភាពសាធារណ្ៈលុមានកក្បិត្ទាប  )PI-10) បញ្ញជ ក់បផ្នថបរ 

លុមានចំណ្ចុោលក្ចើនលទ្រត្ផ្ទ ទាបទារឱ្យផ្ក បែ លទើបតរធារក្ប្ិទ្ធភាពខយ្់កងុងារលក្បើក្ម្្់ធនធានសាធារណ្ៈ។ 

៣.៤ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយម្ន្ព័ត្េម្មន្ិវធកា 

ារវាយត្នបាល ើ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិខាងល ើ ពំងផ្អែកល ើភាពក្គប់ក្យនន់នទិ្នងន័យវវនាផ្ទ ិចក្បបប ម្ន។ 

ក៏បអុផ្នរ ទិ្នងនយ័ទាងំលនបលុបិនទាន់ិ ចលជឿទុ្កចិត្រម្នទាងំក្្ុងលុល ើយ។ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិបួយចំននួ នំង

បកា ញឱ្យល ើញពរភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វននទិ្នងន័យវវនា។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

កងុងនយ័លនប ចំណ្ចុលខាយបួយចនំនួក្ត្ញ្វម្នកត្់្មាគ  ។់ បផ្នថបល ើ ពត័្៌មានវវនាផ្ទ ក្គបទណ្រ ប់បិន

ម្នលពញល ញល ើក្បត្ិបត្រាិររប្់ែជរធរ វិម្  (PI-7) នងិារក្គប់ក្គងបំណ្ ុកក ក្បផ្ទ លុបិនទានម់្ន

ក្គប់ក្ជងុលក្ោយ )PI-4(, លុមានកងវបចលរា បបួយចំននួលទ្រត្ ទបចោារលអកគងតក ត្់បបក្រុបទិ្នងនយ័ នងិារលររបចំ

រម្យារណ៍្ )PI-22 និង PI-25(។ ល ើ្ពរលនប កងវបខាត្ចបតងៗ ក៏ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ និងក្ត្ញ្វម្ននបធនក្ត្ិត្ពនិតិ្យ

ោលទ្រងទាត្ ់ លទើបតរធារភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ នងិ្ុក្កំត្ភាពននារកត្់ក្នចំណ្ប នងិចំណាយ និងលទើបតរលររបចំ

 វនធានារទ្ប់សាក ត្់ ឬផ្ក បែកងវបខាត្លនប រួបបញ្ក្ញ្ ទាងំបុខករ្វនកបិនអកកងុង )PI-21( និងារលឆាើយត្បលៅនំង

្វនកបិនអកលក្ស  )PI-26(។ 

នែង ក៖ ល្ចកដរ្ លងរបរបួវពំរពនិកុននារវាយត្នបា្បទិ្ធកបិននក្បពន័ធក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈាំង ំ២១១៥ 

្បចរករ្បទិ្ធកបិននារក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 
 វនធរសាស្ត រ្   

ធកព់និកុ 

្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ

្របុ ១ ២ ៣ ៤ 

A.  ទ្ធអ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ៖ ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា 

PI-1 ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនប័ុត្ M1 A    A 

PI-2 ្មា្ធាត្ុចំណាយលធរបនំងចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ M1 D B   D+ 

PI-3 ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ M1 A    A 

PI-4 ្នងិធិបំណ្ ុកក ក្ប និងារនបធនបំណ្ ុកក ក្ប M1 D C   D+ 

B. ារករក្ត្ិត្្ុរយង ្ំខាន់ៗ៖ភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយនិងត្មាា ភាពននវវនា 

PI-5 ចំណាត្់រង ក់វវនា M1 C    C 

PI-6 ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ លុកងុងរកសារវវនា M1 C    C 

PI-7 ទ្ំហំននក្បត្ិបត្រិាររប្់រធរ វិម្ ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍ M1 C C   C 

PI-8 ត្មាា ភាពននទ្រំក់ទ្ំនងហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់រង ក់ននរទរម្  M2 A A D  B 

PI-9 
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យហានិវ័យវវនា 

ពរវងគភាពសាធារណ្ៈទនទ្លទ្រត្លក្សពរក្ក្ួង-សាថ ប័ន 
M1 C A   C+ 

PI-10  ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជនកងុងារទ្ទ្ ួម្នព័ត្៌មានវវនា្ំខាន់ៗ M1 D    D 

C. វទរវវនា 

C(i) ារអារភាជ ប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យ 

PI-11 ាកានុក្កប និងារចប រួបកងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ M2 A A A  A 

PI-12 
ទ្្សនៈ វន្យ័លក្ចើនាំង ំកងុងារលធវើផ្អនារវវនា, លយ នលនម្យ

ចំណាយ និងារលររបចំវវនា 
M2 C A C C C+ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ល្ចកដរ្លងរប   

្បចរករ្បទិ្ធកបិននារក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 
 វនធរសាស្ត រ្   

ធកព់និកុ 

្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ

្របុ ១ ២ ៣ ៤ 

C(ii) ភាពិចម្អ នក់្បមាណ្ម្ន និងារក្ត្ិត្ពិនតិ្យារវនុវត្រវវនា 

PI-13 ត្មាា ភាពននាត្ពវកិចក្ោប់ពនធនិងបំណ្ ុពនធរប្់វងកោប់ពនធ M2 C B C  C+ 

PI-14 
ក្ប្ិទ្ធភាពននវនធានារ្ក្មាប់ចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធនិង 

ារវាយត្នបាពនធ 
M2 D C C  D+ 

PI-15 ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្បបប ពនធ M1 D B C  D+ 

PI-16 ភាពិចម្អ នក់្បមាណ្ម្ននបវវត្ថភិាពវវនា្ក្មាប់ធារចំណាយ M1 B B C  C+ 

PI-17 ារកត្់ក្ននិងារក្គប់ក្គង្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់, បំណ្ ុ និងារធារ M2 C B C  C+ 

PI-18 ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស M1 B C B D D+ 

PI-19 
ត្មាា ភាព ារក្បកួត្ក្បផ្ជង និងយនរារលធបក្សាយបណ្ដ ំងត្វាបកងុង 

កិចក្ ទ្ធកបិ 
M2 B D D D D+ 

PI-20 ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងលៅល ើចំណាយបិនផ្បនលបរវត្ស M1 C C C  C 

PI-21 ក្ប្ិទ្ធភាពនន្វនកបិនអកកងុង M1 C C C  C 

C(iii) គណ្លនយយ, ារកត្់ក្ន នងិរម្យារណ៍្ 

PI-22 ភាពទាន់លព  និងភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្គ់ណ្នរ M2 B D   C 

PI-23 
វត្ថិភាពននព័ត្៌មាន រ្ រពរធនធាន 

ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពរវងគភាពអរ ់ល្វា 
M1 D    D 

PI-24 គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព ននរម្យារណ៍្វវនាកងុងាំង ំ M1 C A C  C+ 

PI-25 គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព លវកាននរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ M1 D B C  D+ 

C(iv) ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនិង្វនកបិនអកលក្ស 

PI-26  វនសា ភាព ចរនត្ ករណ្ៈ និងារនបធនបនរនន្វនកបិនអកលក្ស M1 NR A C  NR 

PI-27 ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើចិប់វវនាក្បរំាំង ំ លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ  M1 C B C B C+ 

PI-28 
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើរម្យារណ៍្្វនកបិនអកលក្ស  

លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ 
M1 B B B  B 

D. ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍ 

D-1 ារម្អ ន់ក្បមាណ្ារយំក្ទ្វវនាលធយតក   ់ M1 D D   D 

D-2 

ព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ ់លធយនទគបវវិវោដន៍្ក្មាប់ 

ារលររបចំវវនានិងារែយារណ្៍ពរហិរញ្ញបតទាន 

្ក្មាប់គលក្មាងនិងកបិវនធរ 

M1 C D   D+ 

D-3 ទ្ំហំននហិរញ្ញបតទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនបនរត្ិវនធរោត្ ិ M1 D    D 



8 

ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

៤. បកម្ម្បម្ម្ួលការអនុ្វត្តរធៀបនឹ្ងការវាយត្ម្ម្ៃ ឆ្ន ាំ២០១០ 

នែង ខ លក្បគបលធរបពិនកុ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិននារវាយត្នបាល ើកលនប ោបួយនំងពិនកុននារវាយត្នបាាំង ំ

២១១១។ លុកងុងនែង ខ លនប មានកបលឡានបួយបកា ញពរ “ភាពិចលក្បគបលធរបយង ” ម្នននពនិកុវាយត្នបាទាងំពររល ើក។ 

ារលក្បគបលធរបបិនិចលធវើលៅរួចល ើ្ បចរករចំននួ ១២ កងុងចំលណាប ប្ចរករទាងំ ៣១ លធយលហត្រុ )ក(  ករខណ្ឌ

 វននិចេ័យរប្់រចរ្បយ័នធ និងឬឬ ពនិកុ ប្ចរករននក្កបខ័ណ្ឌ វាយត្នបា ក្ត្ញ្វម្នតា ្់បរញ្រខុ្ ពរារវាយត្នបាារក្គប់ក្គង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈកបយុោ កងុងាំង ំ២១១១ )PI-2, PI-3, និង PI-19); ឬ )ខ( ារវាយត្នបាាំង ំ២១១១ បិនមាន

បប ធរ នទិ្នងនយ័ក្គប់ក្យន ់ ឬមានភាពខុ្យង រវាងារបកក្សាយពត័្ម៌ានរំម្ច់ ឬកនរ លអសងៗផ្ទ មានឥទ្ធិព 

ទ ់ារអដ ព់និកុ។ ចំផ្ណ្ក ប្ចរករចំនួន ២ លអសងលទ្រត្  )PI-27 នងិ PI-28( បិនិចលក្បគបលធរបម្ន លក្ពាបបិនមាន

កងុងារវាយត្នបាា ពរាំង ំ២១១១។ លទាបោបិនិចលក្បគបលធរបរវាងពិនកុនងំពនិកុ្ក្មាប់ ប្ចរករចំននួ ១១ កងងុ

ចំលណាប ប្ចរករទាងំ១៤ ខាងល ើ ផ្ត្លគលុផ្ត្ិចលធវើារលក្បគបលធរបម្នលៅនបទិ្្ល ននបផ្ក្បបក្ប ិ។ គួរកត្់

្មាគ  អ់ងផ្ទររ ារតា ្់បរញ្រ្បិទ្ធកបិនន្មា្ធាត្នុរបួយៗរប្់ ប្ចរករក្បផ្ហ ោិចមានលុកងងុារវាយត្នបា

ា ពរាំង ំ២១១១ បអុផ្នរបិនមានបមាា ្់បរញ្រកងងុពនិកុ្រុបល ើយ។ ផ្អែកល ើបប ធរ នលនប ទិ្្ល ននារតា ្់បរញ្រក្ត្ញ្វម្ន

បកា ញលុកងងុកបលឡានខាងសារ កំងុងនែងលនប លហើយបួយចំនួនិចបញ្ញជ ក់ម្នរភាពទ្ន់លខាយោបប ធរ នលុផ្ត្

មានលុកងុង ប្ចរករលរប លទាបោមានភាព ែក្បល ើ្រលុកងុងទិ្ទរភាពលអសងលទ្រត្ក៏លធយ។ 

ភាព ែក្បល ើ្រល ើងកងុង្បិទ្ធកបិ ក្ត្ញ្វម្នបកា ញកងុង ប្ចរករចំននួ ៧ ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់ែជរធរ វមិ្  

ចំផ្ណ្ករារធាា ក់ចុបពនិកុនន្បិទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នរកល ើញកងុង ប្ចរករចំននួ ៣ លអសងលទ្រត្។ ារវា្់ផ្វង្បិទ្ធកបិបិន

ិចលធវើលៅម្នលទ្្ក្មាប់ ប្ចរករចំនួន ៤ លអសងលទ្រត្។ លធយផ្ ក ្បិទ្ធកបិនន ប្ចរករចំនួន ១៤ បិនម្ន

បកា ញវំពរារតា ្់បរញ្រ្ំខាន់ណាបួយគួរឱ្យកត្់្មាគ  ់កងុងទិ្្ល ទាងំពររ។ 

ភាពក្បល ើ្រល ើងនន្បិទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នលគរកល ើញរ ភាគលក្ចើនោ ប្ចរករផ្ទ ោ ករខណ្ឌ វននិចេ័យ្ក្មាប់

 វនន័យវវនា (PI-1, PI-3, នងិ PI-16) និង ប្ចរករផ្ទ ពាកព់ន័ធនងំារនបធន នងិរម្យារណ៍្ក្បត្ិបត្រិារ

វវនា (PI-21, PI-24, PI-25, និង PI-26)។ 

ារធាា ក់ចុបរប្់្បិទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នរកល ើញោចបតង កងងុ ប្ចរករផ្ទ ោ ករខណ្ឌ  វននិចេ័យ្ក្មាប់យុទ្ធសាស្ត រ្

 វនភាជន៍ធនធាន នងិត្មាា ភាព (PI-2, PI-6, PI-10)។ ារធាា ក់ចុបបយួចំននួលុកងងុចំណាត្រ់ង ក់្បិទ្ធកបិ លកើត្ល ើង

លធយសារារធាា ក់ចុបបនរិចបនរិចននក្ប្ិទ្ធភាពននារវនុវត្រ ផ្ទ ពិនកុទាងំលនបិចលកើនល ើង វនញក្ប្ិនលបើមាន

ារផ្ក បែារវនុវត្រ, ឧទាហរណ៍្ ភាពទាន់លព លវកាននារអសពវអាយរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនាកងុងាំង ំ )PI-10)។ 

ចំលពាបារវនុវត្ររប្់នទគបវវវិោដន ៍ ភាពិចម្អន់ក្បមាណ្ម្នននារយំក្ទ្វវនាតក  ក់្ត្ញ្វម្នពក្ងំងពរ

កក្បិត្ចលរា ប ១២-១៥% លៅកក្បិត្ ២៥% ននហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស លធយសារារផ្ក បែកងុងារលធវើរម្យារណ៍្

ល ើារយំក្ទ្គលក្មាងនបរយៈក្បពន័ធក្គប់ក្គងទិ្នងនយ័ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រាិររប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដនក៍បយុោ 

(CDC database) និងារលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធរប្់ោត្ិ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ល្ចកដរ្លងរប   

៥. ទិសរសាបន្តម្ន្ការងារកកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

្បិទ្ធកបិោរួបននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងងំនិងផ្ក បែបនរិចបនរិច គតិ្រប់ពរាំង ំ

២១១១ លធយារផ្ក្បក្ប ិបួយចំននួមានទិ្្ល អកុយយង , បអុផ្នរារករផ្កទ្ក្បង់្ំខាន់ៗ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំកងុងវំ ុង

លព លរប នងិសាថ នភាពវនវុត្ររលព បចក្ុបតនងបកា ញរកិចក្ខិត្ខំក្បងំផ្ក្បងផ្ក បែទាងំលនប នងំរំឱ្យទ្ទួ្ ម្ន

 ទ្ធអ  ែកងុងលព ាំប់ៗខាងបុខលនប។ ារវាយត្នបាលនប គិត្បញ្ក្ញ្ ផ្ត្វោដនភាពររលុបុនទំណាច់ាំង ំ២១១៤ 

បអុលណាណ ប។ ារករផ្កទ្ក្បងោ់លក្ចើនផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបនរនិងរប់លអដើបវនុវត្រលុកងុងាំង ំ២១១៥ នំងក្ត្ញ្វម្នលររបែបល់ុ

កងុងក្បវប់ “ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពុងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ” លៅនប ប្ចរករនរបួយៗ កងុង ផ្អងក គ ននរម្យារណ៍្លនប។ 

ល ើ្ពរលនប ារធក់ឱ្យទំលណ្ើរារក្បពន័ធព័ត្ម៌ានវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ (FMIS) វិរទំបបង កងុងាំង ំ

២១១៥ និងលពញល ញលុាំង ំបនរបរក ប់ ក៏ទបចោារផ្ណ្រំកងុងារលក្បើក្ម្្់បាង់គណ្នររួប ិចរំឱ្យមានារពក្ងងំ

បផ្នថបល ើ្បត្ថភាព វនភាជន៍ធនធាន។ ក្បពន័ធពត័្ម៌ានវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈលនប នងំជួយឱ្យារលររបចំ

រម្យារណ៍្វនុវត្រវវនា ថ្ ិត្កងុងទ្ក្បង់ផ្ត្បួយក្្បោបួយចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ )PI-24( ក្ពបទាងំារបបក

្រុបទិ្នងនយ័ោរួបរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិរទរម្ ក្គប់រង ក ់(PI-8 ្មា្ធាត្ុ ៣)។ 

ោផ្អងកបយួយំក្ទ្ទ យ់ុទ្ធសាស្ត រ្ វនភាជន៍វវនា គាឺរាត្់បនថយវវនាបិនម្នលក្យងទុ្ក លធយ វនភាជនវ៍វនា

ឱ្យចំលយ ល ទ ់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន រប់ពរាំង ំ២១១៦ ត្លៅ ក្ពបទាងំារបនរពក្ងរការវនុវត្រវវនាកបិវនធរ, បាង់

គណ្នរវិរ និងារពក្ងងំារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា។ 

ក្បព័នធព័ត៌្មានវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ នំងិចបំលពញកងវបខាត្ររកងុងារពក្ងំង វនន័យវវនា

និងក្ប្ិទ្ធភាពននារលក្បើក្ម្្់ធនធាន លធយពក្ងំងារវនភាជវវនាទ ់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន )P-16 ្មា្ធាត្ ុ២(, 

ពក្ងំងារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើារធារចំណាយ )P-20 ្មា្ធាត្ុ ២(, ពក្ងំងរម្យារណ៍្ននារធារចំណាយ និង

្បត្ុ យធារចំណាយ )P-24 ្មា្ធាតុ្ ១( និងារនបធនារទ្បទាត្់បំណ្ុ កក ក្បគិត្រប់ពរា បរនលចេទ្

ននារទ្ទួ្ ម្ន វនកកយបក្ត្ )P-4 ្មា្ធាត្ុ ២(។ 

យុទ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-២១១៨ ផ្ទ រប់លអរើបវនុវត្រលធយវងគភាពក្បបប ចំណ្ប  

នងំពក្ងងំ្បិទ្ធកបិនន ប្ចរករ PI-13, PI-14 និង PI-15 នបរយៈារបលងកើនចំននួននវងកបង់ពនធ្័ិក្គចិត្រ។ 

របន់ំងពរាំង ំ២១១៤ ែជរធរ វិម្ ម្នធកឱ់្យវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈផ្ទ 

ផ្ចកលចញោ ៤ទំណាកា់ ។ លក្ាយពរម្ន្លក្បចលោគជ័យល ើភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា លុកងុងទំណាក់ា ទ្រ១ 

កបិវនធរផ្កទ្ក្បងម់្នឈានលៅទំណាក់ា ទ្រ២ គគឺណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ទំណាក់ា បរក ប់ គាឺរលររបចំផ្អនារ

្កបិភាពរួប ទំណាក់ា ទ្រ៣ (CAP3) ផ្ទ នំងលតរ ត្ល ើារអារភាជ ប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យ។ 

រម្យារណ៍្លនបនំងាា យោឧបករណ៍្ជួយទ ់់ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរួបទំណាក់ា ទ្រ៣ លធយក្បបប 

អរុនំបវ (ក) ្កបិភាពផ្ទ ម្ន្លក្បចកងងុទំណាកា់ ទ្រ១, (ខ) ្កបិភាពផ្ទ ម្ន្លក្បចកងុងទំណាកា់ ទ្រ២ 

នងិ (គ) ្កបិភាពផ្ទ ក្ត្ញ្វលររបចំលទើបតរ្លក្បចឱ្យម្នកងងុទំណាក់ា ទ្រ៣។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង ខ៖ បផ្ក្បបក្ប ិល ើ ទ្ធអ /្បទិ្ធកបិ លធរបនងំារវាយត្នបាាំង ២ំ១១១ 

្បចរករ្បទិ្ធកបិននារក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 
 វនធរសាស្ត រ្

ធកព់និកុ 
២១១១ ២១១៥ 

ពនិកុិច

លក្បគបលធរប

ម្ន 

បផ្ក្បបក្ប ិ 

A.  ទ្ធអ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ៖ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា 

PI-1 ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ M1 B A បិនម្ន  

PI-2 ្មា្ធាត្ុចំណាយលធរបនំងចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ M1 D D+ បិនម្ន  

PI-3 ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ M1 A A បិនម្ន  

PI-4 ្នងិធិបំណ្ ុកក ក្ប និងារនបធនបំណ្ ុកក ក្ប M1 C+ D+ បិនម្ន ? 

B. ារករក្ត្ិត្្ុរយង ្ំខាន់ៗ៖ភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយនិងត្មាា ភាពននវវនា 

PI-5 ចំណាត្់រង ក់វវនា M1 C C ម្ន យិន 

PI-6 
ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ 

លុកងុងរកសារវវនា 
M1 B C ម្ន  

PI-7 
ទ្ំហំននក្បត្ិបត្រិាររប្់រធរ វិម្  

ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍ 
M1 C C ម្ន យិន 

PI-8 
ត្មាា ភាពននទ្រំក់ទ្ំនងហិរញ្ញវត្ថុ 

លុក្គប់រង ក់ននរទរម្  
M2 C+ B បិនម្ន យិន 

PI-9 
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យហានិវ័យវវនាពរវងគភាព 

សាធារណ្ៈទនទ្លទ្រត្ លក្សពរក្ក្ួង-សាថ ប័នរទរ 
M1 C+ C+ ម្ន យិន 

PI-10 
 ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជន 

កងុងារទ្ទ្ ួម្នព័ត្៌មានវវនា្ំខាន់ៗ 
M1 C D បិនម្ន  

C. វទរវវនា 

C(i) ារអារភាជ ប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យ 

PI-11 
ាកានុក្កបនិងារចប រួបកងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំ

វវនាក្បរំាំង ំ 
M2 A A ម្ន យិន 

PI-12 
ទ្្សនៈ វន្័យលក្ចើនាំង ំកងុងារលធវើផ្អនារវវនា, លយ 

នលនម្យចំណាយ និងារលររបចំវវនា 
M2 B C+ ម្ន យិន 

C(ii) ភាពិចម្អ នក់្បមាណ្ម្ន និងារក្ត្ិត្ពិនតិ្យារវនុវត្រវវនា 

PI-13 
ត្មាា ភាពននាត្ពវកិចក្ោប់ពនធនិង 

បំណ្ ុពនធរប្់វងកោប់ពនធ 
M2 B C+ បិនម្ន យិន 

PI-14 
ក្ប្ិទ្ធភាពននវនធានារ្ក្មាប់ចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ 

និងារវាយត្នបាពនធ 
M2 C D+ បិនម្ន យិន 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ល្ចកដរ្លងរប   

្បចរករ្បទិ្ធកបិននារក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 
 វនធរសាស្ត រ្

ធកព់និកុ 
២១១១ ២១១៥ 

ពនិកុិច

លក្បគបលធរប

ម្ន 

បផ្ក្បបក្ប ិ 

PI-15 ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្បបប ពនធ M1 D+ D+ ម្ន យិន 

PI-16 
ភាពិចម្អ នក់្បមាណ្ម្ន 

នបវវត្ថភិាពវវនា្ក្មាប់ធារចំណាយ 
M1 C+ C+ ម្ន  

PI-17 
ារកត្់ក្ននិងារក្គប់ក្គង្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់, 

បំណ្ ុ និងារធារ 
M2 C+ C+ ម្ន យិន 

PI-18 ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស M1 D+ D+ ម្ន យិន 

PI-19 
ត្មាា ភាព ារក្បកួត្ក្បផ្ជង នងិយនរារលធបក្សាយ

បណ្ដ ំងត្វាបកងុងកិចក្ ទ្ធកបិ 
M2 C D+ បិនម្ន ? 

PI-20 
ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងលៅល ើ 

ចំណាយបិនផ្បនលបរវត្ស 
M1 C C បិនម្ន យិន 

PI-21 ក្ប្ិទ្ធភាពនន្វនកបិនអកកងុង M1 D+ C ម្ន  

C(iii) គណ្លនយយ, ារកត្់ក្ន នងិរម្យារណ៍្ 

PI-22 
ភាពទាន់លព និងភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតក ត្់

គណ្នរ 
M2 C C ម្ន យិន 

PI-23 
វត្ថិភាពននព័ត្៌មាន រ្ រពរធនធាន 

ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពរវងគភាពអរ ់ល្វា 
M1 C D បិនម្ន យិន 

PI-24 
គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព នន 

រម្យារណ៍្វវនាកងុងាំង ំ 
M1 C+ C ម្ន  

PI-25 
គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព លវកា 

ននរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ 
M1 D+ D+ ម្ន  

C(iv) ារក្ត្ិត្ពិនិត្យ និង្វនកបិនអកលក្ស 

PI-26 
 វនសា ភាព ចរនត្ ករណ្ៈ និង 

ារនបធនបនរនន្វនកបិនអកលក្ស 
M1 D+ NR 

ម្ន 

)បួយផ្អងក( 
 

PI-27 
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើចិប់វវនាក្បរំាំង ំ 

លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ 
M1 NU C+ NA ? 

PI-28 
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើរម្យារណ៍្្វនកបិនអកលក្ស

លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ 
M1 NU B NA ? 

D. ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍ 

D-1 ារម្អ ន់ក្បមាណ្ននារយំក្ទ្វវនាលធយតក  ់ M1 C D បិនម្ន  
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

្បចរករ្បទិ្ធកបិននារក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 
 វនធរសាស្ត រ្

ធកព់និកុ 
២១១១ ២១១៥ 

ពនិកុិច

លក្បគបលធរប

ម្ន 

បផ្ក្បបក្ប ិ 

D-2 

ព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ ់លធយនទគបវវិវោដន៍

្ក្មាប់ារលររបចំវវនានិងារែយារណ៍្ពរហិរញ្ញ

បតទាន្ក្មាប់គលក្មាងនិងកបិវនធរ 

M1 D D+ ម្ន  

D-3 
ទ្ំហំននហិរញ្ញបតទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គង 

នបនរត្ិវនធរោត្ិ 
M1 D D ម្ន  

ចំណំា៖ កងុងកបលឡាន “បផ្ក្បបក្បិ ” បកា ញពរទ្ិ្ល ននារផ្ក្បក្បិ លធរបនំងារវាយត្នបាាំង ំ២១១១ និងាំង ំ២១១៥ លធយ

 វនភាគ បែិត្លៅល ើ្ មា្ធាត្ុនរបួយៗ។  
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 ក. ល្ចកដរលអដើប   

 

 

 

 

ក.១ សាវររ និ្ងរញលបាំណងម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ែជរធរ វមិ្ កបយុោម្នលបរោា ផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ កងុងទិ្្ល ផ្ក បែក្បពន័ធក្គប់ក្គង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈកបយុោ ោជំហានៗលាំយ បលៅរក រ្ង់ធរវនររោត្ិ លរបគឺ ារតា ្់បរញ្រោបលណ្រ ើរៗពរក្បព័នធក្គប់ក្គង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈផ្ទ ផ្អែកល ើធាត្ុចប និងបជការ លាំយ បលៅរកក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈផ្ទ ផ្អែកល ើ

 ទ្ធអ  ឬ្បិទ្ធកបិ នងិ វនបជការ នបរយៈារវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរយៈលព 

ផ្វង ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងវនុវត្រយុទ្ធសាស្ត រ្៤ជំហាន ឬ/នងិ ៤ទំណាក់ា គឺ )១( ារបលងកើនភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា 

)២( ារបលងកើនគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ )៣( ារអារភាជ ប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យ និង )៤( ារបលងកើន

គណ្លនយយភាព្បិទ្ធកបិ។ ោក់ផ្ រ្ង ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនាផ្ទ ោលយ ល ចបតងននទំណាកា់ ទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្ន

រប់លអរើបធកឱ់្យវនុវត្រលុចុងាំង ំ២១១៤ នងិក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនអ ងលពញល ញលុាំង ំ២១១៥ លហើយក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់

លធយលោគជយ័ោបួយនងំារក្បា្ធក់ឱ្យវនុវត្រទំណាកា់ ទ្រ២ “គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” លុចុងាំង ំ២១១៨ 

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនអ ងលពញល ញលុលទើបាំង ំ២១១៩។  

លទាបបរោារវនវុត្រទំណាកា់ ទ្រ១នងិទំណាកា់ ទ្រ២ ្លក្បចម្នលោគជយ័កងុងារធារនបវភាពលជឿទុ្កចិត្រ

ននវវនាគួរោទ្រលមាទ្នៈ ក្្បលព ផ្ទ គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ញ្វម្នបលងកើនក៏លធយ ក៏ែជរធរ វិម្ ម្ន

វាយត្នបារ ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា នងិគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ពិត្ោរំម្ច់ក្ត្ញ្វបនរពក្ងំងបផ្នថបលទ្រត្លុកងុង

ទំណាក់ា បរក ប់ គឺទំណាក់ា ទ្រ៣ “ារអារភាជ ប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យ”។ ទ្នកំបលនប ារពក្ងំង

ារអារភាជ ប់វវនាលៅនងំលយ នលនម្យរំម្ច់ក្ត្ញ្វផ្ត្្លក្បចឱ្យម្ន បុននងំិចឈានលៅទំណាកា់ ទ្រ៤ គ ឺ

“ារបលងកើនគណ្លនយយភាព្បិទ្ធកបិ” ផ្ទ ោលយ ល ចុងលក្ាយននកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ 

កងុងនយ័លនប ឧបករណ៍្វាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ)PEFA( ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់

្ក្មាប់វាយត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់កបយុោ កងុងលយ បំណ្ងវា្់ផ្វងពរ ទ្ធអ ោក់ផ្ ដ្ង នងិ

ក្ប្ិទ្ធភាពនិង្័ករិ្ិទ្ធភាពននារវនុវត្រទំណាក់ា ទាងំ២ )ទំណាក់ា ទ្រ១ និងទ្រ២( ក្ពបទាងំកំណ្ត្ឱ់្យម្ននបវ

ារករិ ទិ្ភាពផ្ទ ក្ត្ញ្វផ្ក បែ និងបនរវនុវត្រលុកងុងទំណាក់ា បរក ប់។ ឧបករណ៍្ PEFA ធាា ប់ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់

ា ពរាំង ំ២១១១ បរងរួចបកលហើយ លធយលព លរប  ទ្ធអ ននារវាយត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្ន

លក្បើក្ម្្់ោបប ធរ នកងុងារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរួប ទំណាកា់ ទ្រ២ )CAP2(។ ទបចយង លនបផ្ទរ ារលក្បើក្ម្្់

ឧបករណ៍្ PEFA កងុងាំង ំ២១១៥ លនប មានលយ ល ផ្ វ្ងរកឱ្យល ើញចិ្់នបវកងវបខាត្ននារវនុវត្រកបិវនធរផ្ក

ក. រសចកតីរ ត្ើម្ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ក៏ទបចោបប ធរ នបុត្ក្្ិច្ក្មាប់ារលររបចំផ្អនារ្ កបិភាពរួប ទំណាក់ា 

ទ្រ៣ )CAP3( ផ្ទ លក្យងនំងធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំង ំ២១១៦ ខាងបុខ។ 

ក.២ កិចធាដាំរណើរការម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

លទើបតរធារម្ននបវារវវិវោដ្បត្ថភាពនអកកងងុ ារវាយត្នបាក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រោពររទំណាកា់ ។ ទំណាកា់ 

ទ្រ១ គឺារលររបចំល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្បឋប (ារវាយត្នបានអកកងុង) លធយក្កុបារកររប្់វគគល ខាធិារធរ ន

គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ (វ.គ.ហ) ផ្ទ មានារចប រួបពរក្ក្ួង-

ល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិសាថ ប័នរទរផ្ទ ពាក់ពន័ធ កងុងកិចក្្ ហារោបួយទ្រក្បំកាល ើារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ

ក្បរំត្ំបនន់នសាថ ប័នរបបិយវត្ថវុនររោត្ ិ (IMF) ផ្ទ មានារនន យ័ ថ្ ិត្លុែជធានរវងលំពញ លក្ាបារត្ក្បង់ទិ្្

តក  ព់រគណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ )គ.ហ.្.( ផ្ទ មានភារកិចក្ទំករំ 

លររបចំ ្ក្បប្ក្ប ិារវនវុត្រ នបធនក្ត្តិ្ពនិតិ្យារវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់

ែជរធរ វិម្  ក្ពបទាងំ្ក្បប្ក្បិ កិចក្្ហក្បត្ិបត្រិារោបួយនទគបវវិវោដនផ៍្ទ មានារពាកព់ន័ធ។ ទំណាក់ា 

ទ្រ២ គឺារពនិិត្យ លអកគងតក ត្់ នងិអដ ់្ុព ភាពល ើរម្យារណ៍្បឋប លធយទ្រក្បំកាបរលទ្្ោន់ខយ្់ ៣របប ផ្ទ 

មានបទ្ពិលសាធនយ៍បរាំង ំ នងិមានជំរញចិ្់កា្់កងងុារលក្បើក្ម្្់ឧបករណ៍្វាយត្នបា PEFA លធយ្ហារ

ោបួយក្កុបារករ វ.គ.ហ. នងិទ្រក្បំកា IMF ក្បរំត្ំបន។់ វងកផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បំកាលនប ម់ានបកា ញកងងុបញ្ជ រ

ឧប្បយ័នធ ២។ 

ោបួយនងំារផ្ណ្រំបផ្នថបពរទ្រក្បំកាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ រប្់ IMF ក្បរំែជធានរវងំលពញ 

ក្កុបារករ វ.គ.ហ. ម្នរប់លអដើបក្បបប ទិ្នងនយ័កងងុវ ុំងាំង ំ២១១៤។ កិចក្ទំលណ្ើរារក្បបប ទិ្នងនយ័ក្ត្ញ្វម្ន

បញ្ក្ប់កងងុវំ ុងក្ត្រមា្ទ្រ១ ាំង ំ២១១៥  រឯរល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្បឋបក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់លុនវាទ្រ២៤ ផ្ខឧ្ភា ាំង ំ

២១១៥។ 

ក្កុបារករទ្រក្បំកាបរលទ្្ ម្នពនិតិ្យរម្យារណ៍្បឋប ផ្ទ លររបចំលធយក្កុបារករ វ.គ.ហ. កងុងវំ ុងផ្ខ

បិវុរ ាំង ំ២១១៥ លទើបតរកំណ្ត្់ពរត្ក្បញ្វារទិ្នងន័យបផ្នថប នងិបញ្ញា លអសងៗ បុននងំចុបបកបំលពញលប្កកបិតក  ល់ុ

កបយុោ។ លប្កកបិលនប មានរយៈលព  ២្ម្ដ ហ ៍របព់រនវាទ្រ១៦ ទ ន់វាទ្រ១៧ ផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥។ ក្កុបារករ

ទ្រក្បំកាបរលទ្្ ក្ត្ញ្វម្នវបលធយក្កុបារករ វ.គ.ហ. កងងុវំ ុងលព បំលពញលប្កកបិចុបជួបោបួយសាថ ប័នពាក់

ពន័ធកងងុែជធានរវងំលពញ រួបមានក្ក្ួង-សាថ ប័នរង កក់ណារ  , នទគបវវិវោដនព៍ាក់ពន័ធ, វងគារ្ងគប្ុរវន  នងិ

ត្ំណាងវន្័យរកជន។ ក្កុបារករទ្រក្បំកាបរលទ្្ ម្នលអាើល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្ទ្រ១ បក វ.គ.ហ. លុនវាទ្រ១១ 

ផ្ខ រ្ហា ាំង ំ២១១៥។ បរក ប់បក ក្កុបារករ វ.គ.ហ. ម្នអរ ល់នប ់ល ើល្ចកដរក្ពាងរម្យារណ៍្ខាងល ើ នងិ

ម្នលររបចំល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្ទ្រ២ លុនវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ  ាំង ំ២១១៥ លធយមានបញ្ក្ញ្ ទិ្នងនយ័បផ្នថបផ្ទ 

ទ្ទួ្ ម្នលក្ាយារបំលពញលប្កកបិរប្់ក្កុបារករទ្រក្បំកា។ 



15 

គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ក. ល្ចកដរលអដើប   

 

គុណ្ភាពននារវាយត្នបា ក្ត្ញ្វម្នធារ លធយក្កុបារករវាយត្នបាម្នវលញ្ជ ើញភាគរពាក់ពន័ធ រួបមាន ភាគរែជ-

រធរ វិម្  នទគបវវិវោដន ៍និងល ខាធិារធរ ន PEFA ផ្ទ មានារនន ័យលុកងុងរទរធានរ Washington DC លទើបតរ

ពនិិត្យល្ចកររក្ពាងទ្រ២ )នវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ  ាំង ំ២១១៥( និងអរ ់លនប ់បផ្នថប (លនងក្បវប់ ក.១)។ ្ិារ សាកា

ពិលក្យបលនប ទ់្ប ទំ្បកាយបួយ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលុនវាទ្រ២១ ផ្ខត្កុា ាំង ំ២១១៥ ្ក្មាប់ឱ្យភាគរែជរធរ វិម្  

និងនទគបវវិវោដន៍ពិនិត្យពិភាកាល ើ ទ្ធអ ននារវាយត្នបា កងុងល្ចកដរក្ពាងរម្យារណ៍្ទ្រ២ និងលទើបតរក្បបប 

ធាត្ុចប នងិទិ្នងនយ័បផ្នថប្ក្មាប់ារលររបចំបញ្ក្ប់រម្យារណ៍្ចុងលក្ាយ។ ល្ចកដរក្ពាងរម្យារណ៍្ចុងលក្ាយ 

ក្បវប ់ក.១: ារក្គបក់្គងារវាយត្នបា នងិារធារគណុ្ភាព 

រចរ្បយន័ធារក្គបក់្គងវាយត្នបា PEFA 

 ក្កុបារករ ង្ញ្  : ្មាជិករួបមាន ក្ហវ/វ.គ.ហ.,សាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ, ធរយរពិវពលកាក, ្ហភាព

វឺរបុប, ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ, ទំករំលធយក្បធាន រ.ឧ. បណ្ឌ ិត្ ្ុខ សាែវុោដ និង រ.ឧ. រ្់ ្រ វាប  (ឧប្បយ័នធ ២) 

 វងកក្គបក់្គងារវាយត្នបា : រ.ឧ. បណ្ឌ ិត្ ផ្ហ   ចំលរឯន 

 វងកទំករំក្កុបវាយត្នបា និង្មាជិកក្កុប : បញ្ក្ រកងុងឧប្បយ័នធ ២ ទំករំលធយលកាក លយអត្ វឯផ្ណ្  និង លកាក 

លទ្រង ្ុខវររបយ 

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យទ្្សរទាន នងិ/ឬ ករខណ្ឌ លនង 

 ា បរនលចេទ្ពិនិត្យល្ចកររក្ពាងទ្្សរទាន និង/ឬ ករខណ្ឌ លនង: នវាទ្រ១៦ ផ្ខកុបាៈ ាំង ំ២១១៤, រួបមាន វ.គ.ហ.,

សាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ, ធរយរពិវពលកាក, ្ហភាពវឺរបុប, ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ និង ល ខាធិារធរ ន PEFA 

 វងកផ្ទ ម្នអរ ់លនប :់ រ.ឧ. រ្់ ្រ វាប  វគគល ខាធិារ វ.គ.ហ., លកាក Suhas Joshi ននសាថ ប័នរបបិយវត្ថុ

វនររោត្,ិ Leah April ននធរយរពិវពលកាក, Christian Provoost នន្ហភាពវឺរបុប, ល ខាធិារធរ ន PEFA 

លុនវាទ្រ១៨ ផ្ខកុបាៈ ាំង ំ២១១៤ 

 ា បរនលចេទ្ននទ្្សរទានចុងលក្ាយ និង/ឬ ករខណ្ឌ លនង: នវាទ្រ២១ ផ្ខបិរ ាំង ំ២១១៤  

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យរម្យារណ្វ៍ាយត្នបា 

 ា បរនលចេទ្ពិនិត្យល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្ ៖ ល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្ទ្រ២ នវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ  ាំង ំ២១១៥ និង 

ល្ចកររក្ពាងចុងលក្ាយ នវាទ្រ២៤ ផ្ខវនចេិា ាំង ំ២១១៥ 

 វងកក្ត្ញ្វម្ន្មាា ្ : ក្គប់វងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្ ក្ហវ,  សាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ, ធរយរពិវពលកាក, ្ហភាព

វឺរបុប, ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ, UNICEF និង ក្ក្ួង-សាថ ប័នពាកព់័នធ 

 វងកផ្ទ ម្នអរ ់លនប ់  

o សាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ, វគគរយកធរ នវវនា, វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ, វគគរយកធរ នពនធធរ,       

វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ និងវគគរយកធរ នលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

o ល ខាធិារធរ ន PEFA (១៩ ត្ុកា ២១១៥ និង ១៦ ធងញ្ ២១១៥) 

o វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ និងធរយរពិវពលកាក )ម្នលឆាើយត្ប ផ្ត្បិន

មានលនប )់។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលុកងុងផ្ខ វនចេិា ាំង ំ២១១៥ និងក្ត្ញ្វម្នលអាើលចញលទើបតរពិនិត្យោល ើកចុងលក្ាយកងុងក្កុបារករ

វាយត្នបា នងិ្លក្បចម្នសាថ ពរលុផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៥។ 

ក.៣  វធធីសា្សតម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃ 

ារវាយត្នបាក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយលក្បើក្ម្្់ក្កបខណ័្ឌ  PEFA ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្ប ិោវិរ លុកងងុផ្ខបកែ 

ាំង ំ២១១១។  វនធរសាស្ត រ្ ននារវាយត្នបា នងិារផ្ក្ក្ប ិ វនធរសាស្ត រ្ទាងំលនប មានផ្ចងកងងុបគគុលទ្្ក៍ផ្ណ្រំ PEFA 

)Fieldguide) ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងភាពលុកងុងផ្ខឧ្ភា ាំង ំ២១១៥ លធយល ខាធាិរធរ ន PEFA។ 

ក្កបខ័ណ្ឌ  PEFA គឺោឧបករណ៍្ ង្ញ្ ្ក្មាប់វាយត្នបាក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់ក្បលទ្្ 

លធយលតរ ត្ល ើចំណាយសាធារណ្ៈ កិចក្ ទ្ធកបិ នងិក្បពន័ធគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិារវវិវោដ្បត្ថភាព

្ក្មាប់ារករផ្កទ្ក្បង់ លទើបតរធារឱ្យម្ននបវ ១). វនន័យវវនា ២).ក្ប្ិទ្ធភាព វនភាជន៍ធនធាន និង ៣).ក្ប្ិទ្ធភាព

ននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ។ ក្កបខ័ណ្ឌ  PEFA ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើលុផ្ខបិវុរ ាំង ំ២១១៥ និងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ

ក្បមាណ្ោ ៣៦១ ល ើក កងងុ ១៤១ ក្បលទ្្ផ្ទ មានសាថ នភាពរទរម្  និងរចរ្បយ័នធខុ្ៗយង ។ ក្កបខ័ណ្ឌ  

PEFA ក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្ប ិត្ចិត្ួចបអុលណាណ បកងុងរយៈលព  ១១ ាំង ំចុងលក្ាយលនប លធយកងុងាំង ំ២១១១1 ក្កបខ័ណ្ឌ  

PEFA មាន ៣១ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិ កងុងលរប ចំននួ ២៨ ក្គបទណ្រ ប់ល ើារវនុវត្ររប្់រធរ វមិ្  នងិចំននួ ៣ 

លអសងលទ្រត្ ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន។៍ 

របបភាព ក.១ រចរ្បយន័ធ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិរប្់ PEFA 

 

                                                           

1 ក្កបខ័ណ្ឌ  PEFA ផ្ទ ម្នលធវើបចក្ុបតនងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ម្ននិងកំពងុលក្បើក្ម្្ន់បរយៈកបិវនធរចណំាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ក្កបខ័ណ្ឌ ផ្ទ ម្នផ្ក្ក្បិ ចុងលក្ាយលនប ក្ត្ញ្វម្នរំពំងរនំងធក់លចញឱ្យវនវុត្រលទើបាំង ំ២១១៦ និងក្ប្ិទ្ធភាពននារវាយត្នបា PEFA នំងក្ត្ញ្វធក់ឱ្យលក្បើ

ក្ម្្់បរក ប់។ ក្កបខ័ណ្ឌ ផ្ទ ម្នផ្ក្ក្បិ ចុងលក្ាយលនប បិនមានោបចក្័យិក្កក់្ក្មាប់ារវាយត្នបារលព បចក្ុបតនងលទ្។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ក. ល្ចកដរលអដើប   

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិនរបួយៗ មាន្មា្ធាត្ុចំននួ ១១ ឬ លក្ចើន លទើបតរវាយត្នបាធាត្ុគនាបំននកិចក្ទំលណ្ើរារ

ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ព់និកុ មានពររ គ៖ឺ 

-  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ព់និកុទ្រ១ )M1( គឺក្ត្ញ្វពនិិត្យលបើ ល ើ្ មា្ធាត្នុរបួយៗ នងិ្មា្ធាត្ុទាំង

វ្់ រួចត្ក្បញ្វឱ្យលធវើារអរ ់ពិនកុ្ក្មាប់ក្គប់្មា្ធាត្ុនរបួយៗផ្ទ ម្នកំណ្ត្់លុកងុង ប្ចរករ

្បិទ្ធកបិ នងំក្ត្ញ្វលក្ជើ្យក្មា្ធាត្ុណាផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពនិកុទាបោងលគ ោបប ធរ ននន ទ្ធអ 

ចុងលក្ាយលធយអរ ់្ញ្ញញ បបកបផ្នថប )+(, មាននយ័រ លបើលទាបោ្មា្ធាត្ុណាបួយនន ប្ចរករ

្បិទ្ធកបិលរបទ្ទួ្ ម្នពនិកុទាបោងលគ កន៏ំងបិនជបឥទ្ធិព ោវវនជជមានលៅទ ែ់ ់្ មា្ធាត្ុទនទ្

ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងល ើយ។ 

-  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ព់និកុទ្រ២ (M2) គឺត្ក្បញ្វឱ្យបបក្រុបក្គប់ពនិកុរប្់្មា្ធាត្នុរបួយៗ ផ្ទ ម្ន

កំណ្ត្ល់ុកងុង ប្ចរករ នងិរកបធយបភាគរប្់វា, មាននយ័រ លបើ្ិន្មា្ធាត្បួុយណាកងងុ

ចំលណាប្មា្ធាត្ទុាងំវ្់ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពនិកុទាបោងលគ នងំលធវើឱ្យបអបពា ោ់វវនជជមានទ ់្មា្

ធាត្ុទនទ្ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់។ 

ារវាយត្នបាលនបគឺផ្អែកល ើរកសារសាធារណ្ៈ និងរកសារនអកកងុងរប្់សាថ ប័នរទរ។ ព័ត្ម៌ានក្ត្ញ្វម្នក្បបប 

នបរយៈកិចក្្ មាា ្ន៍ោបួយភាគរពាក់ពន័ធកងងុវំ ុងលព បំលពញលប្កកបិ ទបចមានកងុងឧប្បយ័នធ ៣។ បញ្ក្ រលឈិាប

រកសារ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើ្ក្មាប់ារអរ ព់និកុនន ប្ចរករនរបួយៗ ក្ត្ញ្វម្នបកា ញកងុងឧប្បយ័នធ ៤។ 

លយ បំណ្ងននារវាយត្នបា គឺារនបធនវោដនភាពននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ របព់រាំង ំ

២១១១។ លទាបបរោារវាយត្នបាល ើកទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្នយកោបប ធរ ន្ក្មាប់វា្់ផ្វងបផ្ក្បបក្បិ នន្បិទ្ធកបិ ក៏បអុផ្នរ

ារវាយត្នបា បិនផ្បនលតដ ត្ផ្ត្ល ើារផ្ វ្ងរកបផ្ក្បបក្បិ កងុង ប្ចរករនរបួយៗល ើយ។ បាអងលទ្រត្ ក្កបខ័ណ្ឌ  

PEFA លតដ ត្ល ើភាពក្បទាកក់្កឡាននក្គប់ផ្អងកននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ និងឥទ្ធិព ននារ្លក្បចម្ន

ននផ្អងកនរបួយៗ លៅល ើារ្លក្បចម្នោរួប នបវលយ ល វវនារប្់ែជរធរ វិម្  ផ្ទ រួបមាន វនន័យវវនា, ក្ប្ិទ្ធ

ភាព វនភាជន៍វវនា និងក្ប្ិទ្ធភាពននារអដ ់ល្វាសាធារណ្ៈ។ លធយសារផ្ត្ក្កបខណ័្ឌ វាយត្នបាលនប អដ ស់ារៈ

្ំខាន់លៅល ើភាពក្បទាក់ក្កឡាននក្គប់ផ្អងកននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ លទ្ើបារវាយត្នបាលនបក្ត្ញ្វម្ន

រត្់ទុ្ករោារឆាុបបញ្ញក្ ងំពរកិចក្ទំលណ្ើរារននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈទាងំបប  រប្់ែជរធរ វិម្ ។ 

 វនធរសាស្ត រ្ ននក្កបខ័ណ្ឌ វាយត្នបាលនប មានពនយ វ់ំពរារផ្ក្បក្បិ ពនិកុ ឬ ករខណ្ឌ  ផ្ទ ិចរំឱ្យ ប្ចរករ

្បិទ្ធកបិណាបួយិចទ្ទួ្ ម្នពិនកុខយ្់ោងបុន។ បអុផ្នរ កងុងករណ្រផ្ទ មានារផ្ក្បក្បិ ពនិកុលធយពុមំានារផ្ក្ប

ក្ប ិកងុង វនធរសាស្ត រ្  លរបនងំមានារពនយ ោ់យរលហត្។ុ លធយសារមានារផ្កផ្ក្បក្កបខ័ណ្ឌ វាយត្នបា PEFA កងងុ

ាំង ំ២១១១ នងិារផ្ក្ក្បិ ោបនរបរក ប់ ារលក្បគបលធរបនងិារពនយ វ់ពំរារផ្ក្បក្បិ នន ទ្ធអ ប្ចរករ

្បិទ្ធកបិចំននួ ៣ បិនិចលធវើលៅម្នលធយលពញល ញល ើយ។ លធយផ្ ក ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទនទ្លទ្រត្ ពនិកុភាគ

លក្ចើន ិចលក្បគបលធរបម្ន ល ើកផ្ ងផ្ត្កងុងករណ្របួយចំននួ ផ្ទ មានារពនយ ខ់ុ្ផ្បាកពរយង  រវាងារវាយត្នបា

ាំង ំ២១១១ នងិាំង ំ២១១៥ ឬកងុងករណ្រពុំមានរកសារក្គប់ក្គង្ក្មាប់វាយត្នបាធក់ពនិកមុ្ន។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ក.៤  វធសាលសាពម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃ 

ារវាយត្នបាលនប បកា ញវំពរសាថ នភាពននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ លុលព ផ្ទ ក្កុបារករ 

វ.គ.ហ. ម្នក្បបប និងទ្ទួ្ ទិ្នងនយ័ភាគលក្ចើន លពា គលឺុកងុងវំ ុងក្ត្រមា្ទ្រ១ ននាំង ំ២១១៥។ ទបចលនប ប្ចរករ

្បិទ្ធកបិ បកា ញពរសាថ នភាពននក្បព័នធ គិត្ក្ត្ំបទំណាច់ាំង ំ២១១៤ លធយ ប្ចរករភាគលក្ចើនលតដ ត្ល ើ្ បិទ្ធកបិកងុងាំង ំ

សារលពើពនធចុងលក្ាយគឺ ាំង ំ២១១៤។ ក៏បអុផ្នរ កងុងករណ្របួយចំនួនផ្ទ ទិ្នងន័យកងុងាំង ំ២១១៤ ពុំមាន ឬពុំិច

ក្បបប ម្ន គិត្ក្ត្ំបា បរនលចេទ្ននលប្កកបិចុបលអកគងតក ត្ទិ់្នងន័យលធយក្កុបទំ្ក្បំកាបរលទ្្ ោិទ្ិ៍ ប្ចរករ 

PI-1, PI-2, PI-3, PI-7 ្មា្ធាត្ ុ១ នងិ PI-15 ្មា្ធាត្ុ ១, លរបារវាយត្នបា ម្នយកទិ្នងន័យក្ត្ំបាំង ំ

សារលពើពនធ ២១១៣ បកលធវើោបប ធរ ន។ ល្ចកដរបរននយវំពរ្ បចរករ្ បិទ្ធកបិនរបួយ  ៗនងំបញ្ញជ កប់ផ្នថបពរបប ធរ នាំង ំ

ននទិ្នងនយ័ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នយកបកលក្បើក្ម្្់ ក្្មាប់ារវាយត្នបា។ គួរកត្់្ មាគ  អ់ងផ្ទររ ារផ្ក្បក្ប ិ នងិវោដនភាព

ររននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ផ្ទ លកើត្មានលុលក្ាយនវាទ្រ១១ ផ្ខបកែ ាំង ំ២១១៥ បអុផ្នរ

ផ្ទ បិនមានឥទ្ធិព រំឱ្យផ្ក្បក្ប ិ ទ្ធអ ននារវាយត្នបាលរប ក្ត្ញ្វម្នរត្់ទុ្កោ “ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពងុក្ត្ញ្វ

ម្នវនុវត្រ” ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្លងរបខារ នងិធកល់ុកងុងក្បវប់លុខាងលក្ាបារវាយត្នបា ប្ចរករ្បិទ្ធកបិនរបួយៗ។ 

វនុលកាបនបក្កបខ័ណ្ឌ ចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ, ារវាយត្នបាលនបមាន វនសា ភាព

ក្គបទណ្ដ ប់ល ើកិចក្ក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់រទរម្ រង ក់ោត្ិ ផ្ទ រួបមាន ក្ក្ួង-សាថ ប័ន, វងគភាព នងិបនកររ

ជំរញែជធានរ-លខត្រ និងរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ ផ្ទ រួបមាន រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ និងក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ  ក្ពបទាងំ

ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  នងិ្ហក្យ្សាធារណ្ៈទាងំ២៦ លៅនប វនសា ភាពនន ប្ចរករ្បិទ្ធកបិនរបួយៗ 

)កងុងឧប្បយន័ធ ៥.១(។ ារវាយត្នបាលនប បិនក្គបទណ្ដ ប់ទ រ់ទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ )ទបចមានកងុងារបកក្សាយកងុងផ្អងក 

ខ.៣.៨( នងិ្ហក្យ្សាធារណ្ៈទាងំ១៥ )កងុងឧប្បយ័នធ ៥.២( លក្សពរបុខករក្ត្ិត្ពនិតិ្យ្បិទ្ធកបិរប្់រទរម្ 

រង កក់ណាដ   ទបចមានកងុង ប្ចរករ្បិទ្ធកបិ PI-7, PI-8 នងិ PI-9 ល ើយ។ 

ក.៥ រចនសម្ព័ន្ធរបាយការណ ៍

រម្យារណ៍្វាយត្នបាល ើក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្អែកល ើក្កបខ័ណ្ឌ ចំណាយសាធារណ្ៈ នងិ

គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ាំង ំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចកោ ៦ ផ្អងក្ំខាន់ៗ លៅនប ហំបរសាថ នភាពោកផ់្ រ្ងនន  

ារវាយត្នបាទបចខាងលក្ាប៖ 

 ល្ចកររ្ លងរប ៖ បរននយវពំរចំណ្ចុខាា ំងនងិចំណ្ចុលខាយ ននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈកបយុោ 

នងិារវាយត្នបាផ្ទ មានភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយនងិផ្ទ ពាកព់ន័ធទិ្ទរភាពននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ

ទាងំបប  ផ្ទ រួបមាន ារធារឱ្យម្ននបវ វនន័យវវនា, ក្ប្ិទ្ធភាព វនភាជនវ៍វនា និងក្ប្ិទ្ធភាពននារអដ ់

ល្វាសាធារណ្ៈ។ ផ្អងកលនប រំល ចនបវវោដនភាព ឬារផ្ក្បក្បិ ផ្ទ លកើត្មាន លធរបនងំ ទ្ធអ ននារវាយ

ត្នបារាំង ំ២១១១ និងបកា ញោ្លងរបនបវារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កំពងុក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ នងិផ្ទ ក្ត្ញ្វគិត្គបរ

លររបចំធកឱ់្យវនុវត្រ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ក. ល្ចកដរលអដើប   

 ក. ល្ចកររលអរើប៖ បរននយវពំរលយ បំណ្ងរួបននារវាយត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ និង

បកា ញពរ វនធរសាស្ត រ្  នងិវនសា ភាពននារវាយត្នបា ក្ពបទាងំកិចក្ទំលណ្ើរារននារលររបចំរម្យារណ៍្។  

 ខ. សាថ នភាពក្បលទ្្កបយុោ៖ បរននយវពំរទិ្ទរភាពរួបននរទរម្ សាធារណ្ៈកបយុោ, បរនបទ្ននារផ្ក

ទ្ក្បង់រររប្់ែជរធរ វិម្  សាថ នភាព និងលយ នលនម្យមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ ក៏ទបចោារបកា ញពរ

 ទ្ធអ ននារវនុវត្រវវនា កងុងរយៈលព ៤ាំង ំចុងលក្ាយលនប។ ទ្នកំបលនប ក្កបខ័ណ្ឌ ចិប់ និងសាថ ប័ន

្ក្មាប់ារវនុវត្រារករផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ កម៏ានយកបកបកា ញអងផ្ទរ។ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បពន័ធក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នរត្ិវនធរ នងិសាថ បន័៖ បកា ញវពំរារវាយត្នបាក្បពន័ធ 

នរត្ិវនធរ និងសាថ ប័នលៅនប ប្ចរករ្បិទ្ធកបិ ផ្ទ រួបមាន  ទ្ធអ នន ប្ចរករ និង្មា្ធាត្ុកងុង

ប្ចរករនរបួយៗ រួបនំងារបកា ញពរទ្ ហរករណ៍្ននារអដ ់ពិនកុអងផ្ទរ។  ទ្ធអ ននារវាយត្នបាក្ត្ញ្វ

ម្នផ្បងផ្ចកលៅនបក្កុបទាងំ ៧ នន ប្ចរករ្ បិទ្ធកបិ ទបចមានកងុងទាក្ាប ទ្ធអ វាយត្នបាខាងល ើ 

ផ្ទ រួបមាន៖ គ.១).ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា គ.២).ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងត្មាា ភាពវវនា គ.៣).វវនា

អារភាជ ប់លៅនំងលយ នលនម្យ គ.៤). ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ននិងារក្ត្ិត្ពិនិត្យារវនុវត្រវវនា 

គ.៥).គណ្លនយយ ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ៍្ គ.៦). ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យនងិ្វនកបិខាងលក្ស នងិ គ.៧). 

ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន។៍ 

  . បផ្ក្បបក្បិ ្បិទ្ធកបិលធរបនំងារវាយត្នបាាំង ំ២១១១៖ បរននយលធយ្លងរបនបវ ទ្ធអ ននារ

វាយត្នបាកងុងាំង ំ២១១១ លធរបនងំ ទ្ធអ ននារវាយត្នបាកងងុាំង ំ២១១៥ នងិកត្់្មាគ  វ់ពំរារផ្ក្បក្ប ិនន

ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ 

 ង. ារវនវត្រននកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ៖ បរននយវពំរវោដនភាពផ្ទ ្លក្បចម្ន 

នងិជំហានបរក ប់ននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ លធយបកា ញពរសារៈ្ំខានន់នឆនកៈ

នលនម្យនងិសាថ ប័ន រួបទាងំយុទ្ធសាស្ត រ្  ភាពោវងកទំករំ នងិយនរារក្ត្តិ្ពនិិត្យនបធនល ើារវនុវត្រ។ 
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 ខ. សាថ នភាពក្បលទ្្កបយុោ   

 

 

 

 

ស.១ ការពពិណេនអាំពសីាថ ន្សាពរសដាកិចធា 

ស.១.១ ទិដាសាពទត្រញរបស់ម្បរទស 

ក្បលទ្្កបយុោ ក្បាន់របបែោនយិបិក្្យ័រទរធបិនញុ្ញ លធយលយរពលយ ារណ៍្ ទ្ធិក្បោធិបលត្យយ 

ល្រឯពហុបកស។ ចំននួក្បោជនមានក្បមាណ្ ១៥កានរក់ កងងុលរបក្បមាណ្ោ ៧៨% រ្់លុកងងុត្ំបនជ់នបទ្ 

លហើយកំលណ្ើនក្បោជនោបធយបគឺ ១,៥% កងុង១ាំង ំ គិត្នំងពរាររប់លអដើបវនុវត្ររបបនលនម្យបចក្ុបតនង កងុងវំ ុង

ាំង ំ១៩៩១។ ទ្នកំបលនប ារករផ្កទ្ក្បង់ទាងំឡាយក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រ កងុងលយ ល ពក្ងំងសាថ ប័ន្ក្មាប់

វវមិ្ កិចក្នបផ្បបក្បោធបិលត្យយ នងិពក្ងងំលយ នលនម្យល្ទរកិចក្។ 

ក្កបខ័ណ្ឌ វវមិ្ កិចក្ )រួបទាងំ ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ( នងិលយ នលនម្យពាកព់ន័ធលអសងៗ ក្ត្ញ្វ

ម្នពក្ងងំ ផ្ទ ារណ៍្លនបម្នចប រួបចំផ្ណ្កជំរញុកំលណ្ើនល្ទរកិចក្, វក្នវត្អិរណាទាប នងិារាត្ប់នថយភាព

ក្ករក្ក។ ោក់ផ្ រ្ង កំលណ្ើនល្ទរកិចក្ោបធយបមានក្បមាណ្  ៧% កងងុបួយាំង ំកងងុរយៈលព  ៤ាំង ំចុងលក្ាយលនប នបរយៈ

ាររឯកចលក្បើននន វន្័យឧ្ាហកបិ  វន្័យផ្រប នងិ្ំណ្ង់។ លទាបោនអ ងណា  វន្័យក្ិកបិ លុផ្ត្មានភាពរំម្ច់

្ក្មាប់ល្ទរកិចក្កបយុោ។ វក្នវត្អិរណាលុផ្ត្រកាម្នកងងុរងវង់ ៣% កងងុបួយាំង ំ គឺលក្ាបលយ ល  ៥%។ 

ក្បត្ិបត្រាិរល្ទរកិចក្ ពងំផ្អែកខាា ំងល ើរបបិយប័ណ្ណទុកាា រិលបរនក ផ្ទ កនរ លនបម្នរួបចំផ្ណ្ករកាម្ននបវ ថ្ ិរភាពនន

វក្នបរញ្រក្ម្ក់ លហើយទុ្នបក្បុងរប្់ែជរធរ វិម្ ោរបបិយប័ណ្ណវនររោត្ិរកាម្នកងុងបរនមាណ្ល ើ្ពរចនំនួ ៤ ផ្ខ 

ននាររំចប ្រុប ោបួយនំងចំណ្ប ្ក្មាប់ក្បោជនមាង កក់្បមាណ្ ១ ១៤២ ទុកាា រិលបរនក រំឱ្យកបយុោឈានលៅ

ាា យោក្បលទ្្ផ្ទ មានចំណ្ប បធយបកក្បិត្ទាប។ 

វក្នភាពក្ករក្កម្នធាា ក់ចុបពរ ៤៧% ោបធយបលុចលរា បាំង ំ ១៩៩១-១៩៩៥ លុក្ត្ំប ៣១% កងុងាំង ំ ២១១៧ 

នងិ ១៨% កងងុាំង ំ២១១៣ ក្្បលព ផ្ទ វក្នភាពក្ករក្កកងងុទ្រក្បជុំជន មានកក្បិត្ទាប គឺ ១៤-១៥% បអុលណាណ ប។ 

ប្ចរករ្ងគបក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែ លធយរួបមាន ារចុបលឈិាបចប លររនកងុងកក្បិត្បឋប្ិកាលកើនល ើងពរ ៩១% លៅ 

៩៧% កងងុវំ ុង ១៦ាំង ំចុងលក្ាយ។ ទ្នកំបលនប  ទ្ធភាពទ្ទួ្ ម្នារលក្បើក្ម្្់ទំ្កសាែ ត្លុជនបទ្ម្នលកើនល ើង

ពរ ៤១% លៅ ៤៤% លហើយវក្និយុ្ងឃំបរ្់ោបធយបកម៏ានភាព ែក្បល ើ្រ គ ឺ៦៧ាំង ំ ្ក្មាប់បុរ្ និង ៧១ាំង ំ 

្ក្មាប់ក្្ររ។ 

 

 

ស. សាថ ន្សាពម្បរទសកម្ពុជា 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 ស.១.២ កម្ាវធធីកកទម្ម្ង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

វវិម្ កិចក្ ែ លុផ្ត្ោ ង្ញ្ ននយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដនោ៍ត្ិរប្់ែជរធរ វិម្  ោក់ផ្ ដ្ងយុទ្ធសាស្ត រ្ចត្ុលាណ្

ទំណាក់ា ទ្រ៣រប្់ែជរធរ វិម្ កបយុោ។ កបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ធំៗ ៤ ក្ត្ញ្វម្នធកឱ់្យវនុវត្រ កងងុលយ ល ល ើក

កបយ្់វវិម្ កិចក្ ែ ផ្ទ កបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ទាងំលនបលុផ្ត្ោារករិទិ្ភាព្ក្មាប់ែជរធរ វិម្  កងុងារលាំយ បលៅ

ានា់រវវិវោដល្ទរកិចក្្ងគបក្បកបលធយចររភាព ថ្ ិរភាព នងិ្បភាពននារទ្ទួ្ ម្នឱ្ា្ ្បភាពចំលពាបបុខ

ចិប់ និងយតុ្រិធ៌ប្ងគប។ កំផ្ណ្ទ្ក្បង់្ំខាន់ៗទាងំលនបរួបមាន )១( ារក្បយុទ្ធក្បាំំងវំលពើពុករ ួយ )២( កំផ្ណ្

ទ្ក្បង់ចិប់ និងក្បព័នធត្ុកាារ )៣( កំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ សាធារណ្ៈ )រួបទាងំ  វនបជការនងិវន្ហបជការ( នងិ 

)៤( កំផ្ណ្ទ្ក្បង់កងកមាា ងំក្បធប់ិវុធ។ ទ្នកំបលនប លយ ល ចបតងននកបិវនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ទាងំវ្់ លធយែប់បញ្ក្ញ្  

ារផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ, កំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ ទរធារ, កំផ្ណ្ទ្ក្បងរ់ទរម្ នក្ពលឈើនងិជ អ  គឺ

ពក្ងងំ្បត្ថភាព ក្ប្ិទ្ធភាព នងិគុណ្ភាពននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ លទើបតរបលងកើនភាពលជឿទុ្កចិត្រពរសាធារណ្ជនលៅ

ល ើារវនុវត្រារកររប្់ែជរធរ វិម្  នងិលទើបតរលឆាើយត្បនងំត្ក្បញ្វាររប្់ក្បោជន នងិ្ហគបនធ៍ុរកិចក្។ 

លធយផ្ ក បញ្ញា ក្បឈបបួយចនំនួផ្ទ នងំជួបក្បទ្បកងងុារវវិវោដរលព វរគត្ ក្ត្ញ្វម្នគប្បញ្ញជ ក់

លុកងងុផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវវិោដន៍ោត្ិ ២១១៤-២១១៨ ទបចខាងលក្ាប៖ 

 ោបួយនងំារលម្បជហំានល្ទរកិចក្លៅានក់្បលទ្្ផ្ទ មានចំណ្ប បធយបកក្បិត្ទាប ក្បលទ្្កបយុោ

នងំក្ត្ញ្វទ្ទួ្ ម្នហិរញ្ញបតទានោជនំយួឥត្្ំណ្ងាន់ផ្ត្ត្ិច លហើយនំងក្ត្ញ្វពំងផ្អែកលក្ចើនល ើកបក្រ

លទើបតរយំក្ទ្ទ ា់រ វននិលនគល ើវន្័យសាធារណ្ៈ 

 កបយុោរំពំងរនំងលធវើ្មាហរណ្កបិលៅកងងុ្ហគបន៍ល្ទរកិចក្ិសា ន លុទំណាច់ាំង ំ២១១៥។ 

ឧប្គគោលក្ចើនរវាងក្បលទ្្នងិក្បលទ្្នងំលកើត្ល ើង។ ែជរធរ វមិ្ រំម្ច់ក្ត្ញ្វលក្ត្គបខាិន្ក្មាប់

ច រារននបប ធន នងិព ករជំរញ ្បភាវបបនរយកបិននវក្នពនធ នងិារាត្ប់នថយវក្នពនធ

ចំលពាបពាណិ្ជជកបិវនររោត្ិ។ ទាងំលនប នំងបលងកើត្ោបញ្ញា លុកងុងទ្រអារព កបិ លយ នលនម្យ

ឧ្ាហកបិ ារលក្បើក្ម្្់ទរ នងិារក្បបប ចំណ្ប រប្់រទរ។ 

 ជំហានបរក ប់ននវវមិ្ កិចក្ ែ នំងទាបទារនបវារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធពត័្៌មានវនទ្ាកងុង វន្័យសាធារណ្ៈ 

)E-Governance( លទើបតរពក្ងំងក្ប្ិទ្ធភាពវវមិ្ កិចក្។ លទើបតរិចវនុវត្រកិចក្ារលនបម្ន ែជរធរ វមិ្ 

រំម្ច់ក្ត្ញ្វបំពាកក់្បពន័ធបលចក្កវនទ្ាព័ត្ម៌ានលុទ្បទាងំក្បលទ្  កសាងក្បពន័ធក្គប់ក្គងទិ្នងនយ័ល ើវុរនលធើផ្ណ្ត្ 

)Online Database( លុក្គប់កក្បតិ្ននរទរម្ សាធារណ្ៈ និងអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈនបក្បព័នធ

ព័ត្ម៌ានវនទ្ា )E-Services(។ ារវននិលនគល ើ្ បត្ថភាពធនធានបនុ្សលុកងងុរទរម្ សាធារណ្ៈ 

នងិារវននិលនគល ើរចរ្បយន័ធរបបវន័រ មានសារៈ្ំខាន់កងងុារលធវើទំ្លនើបកបិវវមិ្ កិចក្។ 

 ្ក្មាប់កបយុោ កងុងារក្គប់ក្គងវនសា ភាពននល្ទរកិចក្ ោពលិ្  ្លយ នលនម្យរបបិយវត្ថុ ក្ម្ក់លររ  

គួរផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ក្គប់ក្បត្ិបត្រាិរទាងំកងុងក្្ុក នងិកងងុត្ំបន ់ កងុងលយ ល ាត្់បនថយ

ទុកាា រភាវបបនរយកបិ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ខ. សាថ នភាពក្បលទ្្កបយុោ   

 បញ្ញា បរនសាថ នក៏ក្ត្ញ្វផ្ត្ោចំណ្ចុ្ំខានន់នកិចក្ទំលណ្ើរារវវវិោដ ផ្ត្បចក្ុបតនងបិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នគិត្គបរ

 ែតិ្ ែនល់ុល ើយ។ លទាបោនអ ងណា កិចក្ខិត្ខំក្បំងផ្ក្បងផ្ទ គួរកត្់្មាគ   ់មានលុកងុងារវវិរកស

ធនធានទំ្ក ទបចោបំងទ្លនាសាបោលទើប, ារវវិរកសនក្ពលឈើលទើបតរារវវិវោដក្បកបលធយចររភាព, 

ារគិត្គបរពរចររភាព ននជរវភាពរប្់ក្បោជនលុជនបទ្ នងិកងុងារលធវើក្ិកបិក្បកបលធយចររភាព។ 

ស.១.៣ សម្មន្គត្ិសាពម្ន្ការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ារពពិណ៌្រននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នងំបរននយលុកងងុផ្អងក ង ននរម្យារណ៍្។ 

ស.២ ការពពិណេនអាំពកីារអន្ុវត្តិវធកា 

ស.២.១ ការអន្ុវត្តិវធកា 

នែង ខ.១ និង ខ.២ ខាងលក្ាប បកា ញពរារវនុវត្រវវនារប្់ែជរធរ វិម្ ពរាំង ំ២១១១ ទ ា់ំង ំ២១១៤ 

)ពាករណ៍្(។ នែងទាងំលនប ក្ត្ញ្វម្នទកក្្ង់លចញពរ រម្យារណ៍្ពិលក្យបលនប  ់ រប្់សាថ ប័នរបបិយវត្ថវុនររោត្ ិ

“Article 4 Consultation” រ្ រពរារពិលក្យបលនប ់ និងារវនភាគបុគគ ិក ផ្ទ ក្គបទណ្រ ប់ល ើរទរម្ សាធារណ្ៈ

ទាងំបប ។ កិចក្ារទាងំលនប មានវនសា ភាពធំោងវនសា ភាពននរម្យារណ៍្ចំណាយសាធារណ្ៈនងិគណ្លនយយភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ )PEFA( លក្ពាបវាែប់បញ្ក្ញ្ ទាងំរទរម្  ុ-ំ្កក ត្់។ លទាបោនអ ងណាក៏លធយ ារបញ្ក្ញ្ ទិ្ទរភាពទាងំលនប 

នងំបិនលធវើឱ្យមានភាពខុ្យង ផ្ទ គួរឱ្យកត្់្មាគ  ់លរបលទ្ លធយលហត្ុរ រទរម្  ុ-ំ្កក ត្ក់្បបប ចំណ្ប ម្នត្ិច 

និងពំងផ្អែកល ើារលអករវវនាពររទរម្ រង ក់ោតិ្ល ក្ ើរផ្ត្ទាងំក្្ុង។ មាត្ិាវវនា មាន្ងគត្ិភាពនំង ថ្ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ

រធរ វិម្ ាំង ំ១៩៨៦ )GFS 1986( ផ្ទ ារលររបចំរម្យារណ៍្បចក្ុបតនង ភាគលក្ចើនមាន្ងគត្ភិាពោបួយនងំ ថ្ តិ្ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរធរ វមិ្ ាំង ំ២១១១ )GFS 2001(2។ លហត្ុទបចលនប ទិ្នងនយ័កងុងនែងទាងំលនប ិចបិនទបចយង នំងទិ្នងនយ័

កងុងឧប្បយន័ធ ៥ ផ្ទ គណ្រពិនកុ្ក្មាប់ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ១ (PI-1), ទ្រ២ (PI-2) និងទ្រ៣ (PI-3) ផ្ទ កងុង

ចំណ្ចុនរបួយៗនំងមានវំណ្បវំណាងលអសងៗទបចោ ារបិនែប់បញ្ក្ញ្ ចំណាយ្ក្មាប់គលក្មាងយំក្ទ្លធយហិរញ្ញ-

បតទានខាងលក្ស នន ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ១ និងទ្រ២ ោលទើប។ 

នែងលនប បកា ញពរយនរារលកររគរចំណ្ប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែកងងុរយៈលព  ៣ ាំង ំចុងលក្ាយ គកឺំលណ្ើន

ចំណ្ប ពរ ១៣,១% លៅ ១៥,១% ននអ តិ្អ កងងុក្្ុក្រុប )អ.្.្(។ លធយផ្ ក កំលណ្ើនននចំណាយ ម្ន

ជួបក្បទ្បបញ្ញា ក្បឈប លធយលហត្ុរក្ម្ក់លបរវត្សលកើនល ើងខយ្់លធរបនងំ អ.្.្ ផ្ទ រំឱ្យវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

រកាទុ្ក្ក្មាប់ចំណាយល ើបប ធន ក្ត្ញ្វធាា ក់ចុបពរ ៦,៥ លៅ ៥,៩% នន អ.្.្។ ទ្នកំបលនប ឱ្នភាពវវនា ក្ត្ញ្វ

ម្នផ្ក បែពរ ៧,៥% លៅ ៥,៥% នន អ.្.្ ផ្ទ រំឱ្យ ទ្ធភាពវវនាានផ់្ត្មាន វនសា ភាពធំោងបុន ក្្ប

លព ផ្ទ វត្ិលរកវវនាចរនរ ាន់ផ្ត្មានភាព ែក្បល ើ្រ គលឺកើនល ើងពរ ១,៩% លៅ ២,២% នន អ.្.្។ 

                                                           

2 មាក្នទ្រ៤ ននរម្យារណ្អ៍រ ន់បវារបកា ញទាងំទ្ក្បងា់ំង ំ១៩៨៦ និង២១១១។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ស.២.២ ការវធសាជិវធកា 

បុននងំារធកឱ់្យវនុវត្របាង់គណ្នរវិរកងងុាំង ំ២១១៥ បិនមានារលក្បើក្ម្្់មាត្ាិបុខកររប្់រធរ វមិ្  

)COFOG) ឬមាត្ិាបុខករលអសងល ើយ លក្សពរារលក្បើក្ម្្់មាត្ាិនប វន្័យ ផ្ទ រួបមាន  វន្័យរទរម្ ទ្បលៅ, 

ារពារោត្និងិ្នរិ្ុខសាធារណ្ៈ, ្ងគបកិចក្ នងិវន្័យល្ទរកិចក្។ ទបចលនប គយិឺនមាត្ិាបុខករ្ក្មាប់ារវនុវត្រ

វវនា ក្ត្ញ្វម្នបកា ញ្ក្មាប់រយៈលព ននារវាយត្នបា នងិលររបចំរម្យារណ៍្លនបលទ្។ 

ស.២.៣ រញលរសាម្ន្រញលន្រផ្សបាយសាររពើពន្ធ ២០១៤-២០១៨ 

លធយផ្អែកល ើផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដន៍ោត្ិ លយ ល ននារក្បបប ចំណ្ប ្ក្មាប់វវនាោត្ិ គកឺ្ត្ញ្វលធវើ

នអ ងណាបលងកើនារក្បបប ចំណ្ប ឱ្យមានកំលណ្ើនោបធយប ១,៥% នន អ.្.្ កងុងបួយាំង ំ។ ទ្នកំបលនប ចំណ្ប 

វវនាោត្ិ នងំរំពំងរលកើនទាបបំអុត្ក្ត្ំប ១៦,៩% នន អ.្.្ លុកងុងាំង ំ២១១៨ វវរលបើោក់ផ្ រ្ង ត្ួល ខផ្ទ ម្ន

គប្បញ្ញជ ក់លុកងងុកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ គឺ ១៨%។ 

លធយផ្ ក ្ក្មាប់ចំណាយ ែជរធរ វិម្  នំងបនរលតរ ត្ោិទិ្ភាពល ើវន្័យ្ងគបកិចក្ លហធរ រចរ្-

បយ័នធរបបវន័រ នងិារផ្ក បែ្បត្ថភាព នងិារក្ទ្ក្ទ្ង់ជរវភាពបស្តនររែជារនងិកងកមាា ងំក្បធប់ិវុធ។ បផ្នថបពរលនប 

រប់ពរាំង ំ២១១៨ ារវនភាជវវនាលៅវន្័យវប់រំ នំងក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់បិនឱ្យទាបោង ៣% នន អ.្.្ និងវន្័យ

្ុខាវមិ្ បិនទាបោង ២% នន អ.្.្។ 

ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដនោ៍ត្ ិកម៏្នកណំ្ត្់កក្បតិ្ននបំណ្ ុសាធារណ្ៈ បិនឱ្យល ើ្ពរ ៣១% នន អ.្.្ 

លុកងងុាំង ំ២១១៣។ ល ើ្ពរលនប យនរាររំម្ច់នងំក្ត្ញ្វបលងកើត្ល ើង លទើបតរបលងកើនវត្ិលរកវវនាចរនរ កងុងលយ ល 

ធារបិនឱ្យមានារែងំ ក្ បទ ់ វននិលនគសាធារណ្ៈ និងារ្ងបំណ្ ុ ទ្នកំបនំងាររកាទុ្នបក្បុងរប្់ែជរធរ -

វិម្ ឱ្យម្ននអ ងត្ិចល្ិើនងំ ៤ផ្ខ ននាររំចប ្រុប។ ោក់ផ្ រ្ង ែជរធរ វមិ្ ម្នកំណ្ត្ន់បវផ្អនារាត្់

បនថយឱ្នភាពវវនាឱ្យលុក្ត្បំ ៣% នន អ.្.្ រាំង ំ២១១៨។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ខ. សាថ នភាពក្បលទ្្កបយុោ   

នែង ខ.១ ៖ ារវនវុត្រវវនាទ្បលៅរប្់រធរ វមិ្  ២១១១-២១១៤ )ពានក់ានលររ ( 

 ២១១១ 

)ទ្និងនយ័បឋប( 

២១១២ 

)ទ្និងនយ័បឋប( 

២១១៣ 

)ពាករណ៍្( 

២១១៤ 

)ពាករណ៍្( 

ចណំ្ប ្របុ   6 822   8 596   9 070 10 427 

ចំណ្ប សារលពើពនធ   5 476   6 674   7 526   8 616 

ពនធតក   ់      960   1 276   1 550   1 780 

ពនធក្បលន    4 132   4 932   5 478   6 236 

ពនធរង ក់ែជធានរ-លខត្រ      385      465      498      601 

ចំណ្ប បនិផ្បនសារលពើពនធ      959   1 344   1 192   1 451 

ចំណ្ប បប ធន      386      579      352      359 

     

ចណំាយ នងិារអដ ក់បក្រ្ របុ 10 744 12 176 12 549 14 202 

ចំណាយចរនរ   5 997   6 946   7 344   8 570 

លបរវត្ស   2 233   2 598   3 086   3 782 

បនិផ្បនលបរវត្ស   3 521   4 039   3 970   4 400 

ចំណាយរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ      243      308      287     388 

   ចំណាយបប ធន   4 548   5 122   5 484   5 632 

លធយហិរញ្ញបតទានកងុងក្្ុក   1 145   1 100   1 335   1 536 

លធយហិរញ្ញបតទានលក្សក្្ុក   3 403   4 023   4 149   4 096 

កបក្រ្រុប      198      107      122          0 

     

្បត្ ុយ  -3 922  -3 579  -3 879  -3775 

     

ហរិញ្ញបតទាន   3 922   3 579   3 879   3 775 

ហិរញ្ញបតទានបរលទ្្   3 457   3 923   4 091   4 025 

ហិរញ្ញបតទានោជំនយួឥត្្ំណ្ង   1 678   1 572   1 982   2 002 

កបក្រ   1 943   2 541   2 389   2 355 

រ ំ្ប់ំណ្ ុ     -164     -190     -280     -331 

ហិរញ្ញបតទានកងុងក្្ុក      465     -344     -212     -250 

ក្បវព៖ ក្ពំត្រិប័ក្ត្ល ខ ៤ រម្យារណ៍្បប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង ខ.២៖ ារវនវុត្រវវនាទ្បលៅរប្់រធរ វមិ្  ២១១១-២១១៤ )% ននចណំ្ប កងងុក្្ុក្របុ( 

 ២១១១ 

)ទ្និងនយ័បឋប( 

២១១២ 

)ទ្និងនយ័បឋប( 

២១១៣ 

)ពាករ( 

២១១៤ 

)ពាករ( 

ចណំ្ប ្របុ 13,1 15,2 14,5 15,1 

ចំណ្ប សារលពើពនធ 12,3 14,3 1,7 14,2 

ពនធតក   ់ 10,5 11,8 12,0 12,5 

ពនធក្បលន  1,8 2,3 2,5 2,6 

ពនធរង ក់ែជធានរ-លខត្រ 7,9 8,7 8,8 9,0 

ចំណ្ប បនិផ្បនសារលពើពនធ 1,8 2,4 1,9 2,1 

ចំណ្ប បប ធន 0,7 1,0 0,6 0,5 

     

ចណំាយ នងិារអដ ក់បក្រ្ របុ 20,6 21,5 20,7 20,5 

ចំណាយចរនរ 11,5 12,2 11,7 12,4 

លបរវត្ស 4,3 4,6 4,9 5,5 

បនិផ្បនលបរវត្ស 6,8 7,1 6,3 6,4 

ចំណាយរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ 0,5 0,5 0,5 0,6 

   ចំណាយបប ធន 8,7 9,0 8,8 8,1 

លធយហិរញ្ញបតទានកងុងក្្ុក 2,2 1,9 2,1 2,2 

លធយហិរញ្ញបតទានលក្សក្្ុក 6,5 7,1 6,6 5,9 

កបក្រ្រុប 0,4 0,2 0,2 0,0 

     

្បត្ ុយ -7,5 -6,3 -6,2 -5,5 

     

ហរិញ្ញបតទាន 7,5 6,3 6,2 5,5 

ហិរញ្ញបតទានបរលទ្្ 6,6 6,9 6,5 5,8 

ហិរញ្ញបតទានោជំនយួឥត្្ំណ្ង 3,2 2,8 3,2 2,9 

កបក្រ 3,7 4,5 3,8 3,4 

រ ំ្ប់ំណ្ ុ -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 

ហិរញ្ញបតទានកងុងក្្ុក 0,9 -0,6 -0,3 -0,4 

ក្បវព៖ រម្យារណ្៍បប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ “Article 4 Consultation” 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ខ. សាថ នភាពក្បលទ្្កបយុោ   

ស.៣ ម្កបស័ណឌ គត្ិយុត្ត និ្ងម្កបសណឌ សាថ បន័្សម្ម្មបក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ស.៣.១ ម្កបស័ណឌ អភិបាលកិចធា 

រទរធបិនញុ្ញននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ធក់ឱ្យវនុវត្រ លុនវាទ្រ២១ ផ្ខកញ្ញញ  ាំង ំ១៩៩៣ ោ

ចិប់កំពប ននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ។ ែ ់ចិប់ នងិបទ្បតញ្ញត្ិរទាងំឡាយ ក្ត្ញ្វធារនបវធបិនញុ្ញភាពឱ្យម្នោធច់ខាត្។ 

មាក្ន៥១ ននរទរធបិនញុ្ញ ាំង ំ១៩៩៣ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្បិ កងុងាំង ំ១៩៩៩ ម្នផ្ចងរ ក្បោជនកបយុោទាងំវ្់

មាន្ិទ្ធិកងុងារល ង្ ើ ឬបលញ្ក្ញលនប ន់បរយៈ រទរ្ភា ក្ពំទ្ធ្ ភា ែជរធរ វមិ្  )គណ្ៈរទរបស្តនររ( នងិនបរយៈ

សាថ ប័នត្កុាារ លធយសាថ ប័នទាងំលនបមានបុខករធច់លធយផ្ កពរយង ។ រទរធបិនញុ្ញក៏ម្នបញ្ញជ ក់ពរបបរណ្ភាពទំ្កទរ 

របបនលនម្យ, សាថ ប័នក្ពបបហាកសក្ត្, សាថ ប័ននរត្ិបតញ្ញត្រិ, សាថ ប័ននរត្ិក្បត្ិបត្រិ, សាថ ប័នត្កុាារ, ក្កុបក្បំកាធបិនញុ្ញ 

ក្ពបទាងំបប ធរ ននន្ិទ្ធិ និងករណ្រយកិចក្ននក្បោព រទរ, ល្ទរកិចក្,នងិារវប់រ ំវបតធប៌ នងិកិចក្ារ្ងគប។ 

ចិប់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយសាថ ប័ននរតិ្បតញ្ញត្រិ នំងក្ត្ញ្វក្បា្ធក់ឱ្យវនុវត្រលធយក្ពបែជក្កបរប្់

ក្ពបបហាកសក្ត្។ ទ្នកំបលនប  វនធានននារវនុវត្រចិប់ទាងំលនប នំងក្ត្ញ្វកំណ្ត្ក់ងុង ិខតិ្បទ្ធរ នរប្់វងគនរត្កិ្បត្ិបត្រិ

នបឋារនុក្កប ផ្ទ រួបមាន វនកុ្កតំ្យ ផ្ទ លចញលធយក្បបុខែជរធរ វមិ្  )នបរយៈ ឬបិននបរយៈារវនុប័ត្

លធយគណ្ៈរទរបស្តនររ( នងិក្បា្ ផ្ទ លចញលធយរទរបស្តនររក្ក្ួង។ 

វំណាចនរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វវនុវត្រលធយរទរ្ភា និងក្ពំទ្ធ្ ភា។ ្មាជិកក្ពំទ្ធ្ ភា ្មាជិករទរ្ភា និងរយក-

រទរបស្តនររ មាន្ិទ្ធិអដិចលអដើបបលងកើត្ចិប់ លធយលររបចំោល្ចកររល ង្ ើចិប់ ឬល្ចកដរក្ពាងចិប់។ កិចក្ទំលណ្ើរារនន

ារវនុប័ត្ចិប់លធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ ោធបិនក្ត្ញ្វាររយៈលព ក្បមាណ្ពរ ៣ លៅ ៤ផ្ខ។ លទាបោនអ ងណា កងុង

ករណ្ររំម្ច់បរក ន់ ចិប់បួយចនំនួក្ត្ញ្វម្នលររបចំ និងវនុប័ត្កងងុកងុងរយៈលព ផ្ត្ ២ ឬ ៣នវា។ ល្ចកដរក្ពាងចិប់ 

ិចនងំក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយ្លបាងភាគលក្ចើនធច់ខាត្ ឬ្លបាង ២ ភាគ ៣ ននចំននួត្ំណាងែស្ត រ្្រុប លៅនប

ក្បលវទ្ននចិប់ និងក្ត្ញ្វចប ោធរមានលៅនបបទ្បតញ្ញត្រិផ្ទ ម្នកំណ្ត្ល់ុកងុងចិប់លរប។ 

ក្បពន័ធត្កុាារកបយុោ មានបររង ក ់ គសឺាកាទំបបង សាកាឧទ្ធរណ៍្ និងត្កុាារកពំប ។ លនងនបមាក្ន 

១២៨ ននរទរធបិនុញ្ញ ត្ុកាារក្ត្ញ្វធារនបវរកែជយភាព ល ើកកបយ្់ និងារពារ្ិទ្ធិនិងល្រឯភាពក្បោព រទរ។ 

រទរធបិនញុ្ញកម៏្នបញ្ញជ កផ់្ទររ វំណាចត្កុាារ ោវណំាចរកែជយ ផ្ទ បិន ថ្ ិត្លុលក្ាបវំណាចណាបួយលអសង

លទ្រត្ល ើយ លហើយក្ត្ញ្វក្គបទណ្រ ប់ល ើក្គប់លរឿងកដរទាងំវ្់ របួទាងំ វនវាទ្រទរម្ ។ 

វំណាចនរត្ិក្បត្ិបត្រិ ក្ត្ញ្វវនុវត្រលធយែជរធរ វិម្  ផ្ទ មានរយករទរបស្តនររោក្បបុខ។ 

ស.៣.២ រចនសម្ព័ន្ធម្ន្វធស័យសាធារណៈ 

រទរម្ រង ក់ោត្មិាន ៣៨ ក្ក្ួង-សាថ ប័ន )គតិ្ក្ត្ំបាំង ំ២១១៣(។ ក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ មានវគគរយក-

ធរ ន រយកធរ ន លុរង ក់កណាដ   នងិបនកររជំរញលុនបបណារ ែជធានរ-លខត្រ។ ក្ក្ួងផ្ទ មានត្ួរទ្រ និងភារកិចក្ 

កងុងារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ មានក្ក្ួងល្ទរកចិក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិក្ក្ួងផ្អនារ។ រចរ្បយន័ធរប្់
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ នងំបកា ញកងងុឧប្បយ័នធ ៦។ លធយផ្ ក សាថ ប័នផ្ទ មាន្បត្ថកិចក្លធវើ្វនកបិល ើ

កិចក្ក្បត្ិបត្រាិររប្់ែជរធរ វមិ្  គឺិ ោា ធរ្វនកបិោត្។ិ 

រទរម្ រង ក់ោត្ ិមានែប់បញ្ក្ញ្ អងផ្ទរនបវក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  ផ្ទ ោវងគភាព វ្យ័ត្ ចំននួ ២៦ 

)ាំង ំ ២១១៣( លហើយវងគភាពនរបួយៗក្ត្ញ្វែយារណ៍្ជបនក្ក្ួង-សាថ ប័នផ្ទ ោិណាពាម្ បលចក្កលទ្្ (លនង 

ឧប្បយ័នធ ៥.១)។ ក្ម្ក់ចំណ្ប ផ្ទ ម្នបកពរារក្បបប តក  រ់ប្់ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈចំននួ ១៦ មានក្បមាណ្ 

៣៣១ ពានក់ានលររ  ក្បផ្ហ នំង ៦១% ននហិរញ្ញបតទានផ្ទ ម្នលអករពរវវនាោត្ិលៅវងគភាពទាងំលនប។ 

ចំណាយរប្់ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈមានចំផ្ណ្កក្បផ្ហ ោ ៥% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ។ 

រទរម្ កណាដ   ក៏មានភារកចិក្ក្គប់ក្គង្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ចំននួ ១៥ ផ្ទ រទរមានភាគកបិទាងំក្្ុង ឬ

ភាគលក្ចើនននភាគកបិ្រុប។ ក្ម្ក់ចំណ្ប ្រុបនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈចំនួន ១៥ កងុងាំង ំ២១១៤ មានក្បមាណ្ 

៣ ២២៦ ពានក់ានលររ  កងងុលរប ៨១% ោក្ម្ក់ចំណ្ប ផ្ទ ម្នបកពរវគគិ្នរកបយុោ។ 

លក្សពររទរម្ រង ក់ោត្ិ ារវាយត្នបាលនបកម៏ានវនសា ភាពក្គបទណ្រ ប់លៅល ើរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ ិ ក្ត្ំប

កក្បិត្ែជធានរ-លខត្រ ក្កងុ-ក្្ុក-ខណ្ឌ  (លនង ផ្អងក ខ.៣.៨)។ លធយផ្ ក  ុ-ំ្កក ត្់ បិនក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ក្ញ្ កងុង

ារវាយត្នបាលនបល ើយ។ គួរបញ្ញជ កអ់ងផ្ទររ ចំណាយ្រុបរប្់រទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ មានក្បមាណ្ោ ២,៥% នន 

ចំណាយ្រុបរប្់រទរ។ 

ស.៣.៣ ម្កបស័ណឌ គត្ិយុត្តសម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងចាំណត្ល-ចាំណាយ 

ចិប់ រ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លុកងុងផ្ខឧ្ភា ាំង ំ២១១៨ វបលធយ ិខិត្បទ្ធរ ន

លអសងៗផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលទើបតរវនុវត្រក្កបខ័ណ្ឌ ននចិប់លនប3។ ោក់ផ្ រ្ង មាក្ន ២ ននវនកុ្កំត្យល ខ ៨១ វនក្ក.បក, 

ារបញ្ញជ ចំណាយក្ត្ញ្វទាបទារឱ្យមានារក្ត្ិត្ពនិតិ្យ នងិលម្បក្នលធយបស្តនររក្ត្តិ្ពិនតិ្យហិរញ្ញវត្ថរុប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិ

ហិរញ្ញវត្ថោុបុន។ លុកងងុមាក្ន៨ ក្បធានសាថ ប័នផ្ទ ោិណាប័កក្ត្ញ្វលម្បអាយិណ្ត្រទិ្បទាត្ ់វបលធយរកសារយំក្ទ្

ពាក់ពន័ធ្ក្មាប់គណ្លនយយករសាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វទ្ទួ្ បនកុកទ្បទាត្់ចំណាយ។ មានផ្ត្គណ្លនយយករសាធារណ្ៈ

បអុលណាណ ប ផ្ទ មាន្ិទ្ធិវណំាចកងុងារវនុវត្រវវនារទរ (មាក្ន៧២)។ ទបចលនប វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ នន

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ និងរត្រយរែជធានរ-លខត្រ ោវងគភាពផ្ត្បួយគត្់ផ្ទ ទ្ទួ្ បនកុកទ្បទាត្ល់បរវត្ស និង

ទ្បទាត្់ជបនវងកអគត្អ់គង់។ 

មាក្ន៤៧-៥១ ននវនុក្កំត្យល ខ ៨២ វនក្ក.បក ក្គបទណ្រ ប់ល ើារធារចំណាយ  រឯរមាក្ន៥៣-៥៦ 

ក្គបទណ្រ ប់ល ើារបញ្ញជ ចំណាយ (ិណ្ត្រិោបួយនងំទិ្ធរ ារលម្បក្ន), មាក្ន៥៧-៦៣ ក្គបទណ្រ ប់ល ើារវនុវត្រ

                                                           

3 ចិប់លនបបិនទាន់ម្នធក់ឱ្យវនុវត្រលពញល ញលុល ើយពាក់ព័នធនំងារវនុវត្រវវនា (មាក្ន ៧៦) លធយលហតុ្រារផ្ក្ក្បិ វនុក្កំត្យ (ម្នធក់

ឆាងគណ្ៈរទរបក្នររ) បិនទានម់្នបញ្ក្ប់លុល ើយ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ខ. សាថ នភាពក្បលទ្្កបយុោ   

ចំណាយ នងិមាក្ន៦៤-៦៧ ក្គបទណ្រ ប់ល ើរជជលទ្យយបុលរក្បទាន។ មាក្ន៩៤-១១៦ ក្គបទណ្រ ប់ល ើារលររបចំនិង

ក្បក្ពតំ្រលៅរប្់គណ្លនយយ លធយែប់បញ្ក្ញ្ ារលររបចំរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ (មាក្ន១១៣)។ 

មាក្ន ១១៣ ផ្ចងរ រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំគរួក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្ នបវ (១) នែង្បត្ ុយសាក តងនន

គណ្នរ ផ្ទ ោារក្បបប អរុនំបវ ទ្ធអ រប្់គណ្នររួបលធយគណ្លនយយករសាធារណ្ៈ (២) សាថ នភាពចំណ្ប 

វវនា (៣) សាថ នភាពននារលររបចំចំណាយវវនាលធយវគគរយកធរ ន/រយកធរ នរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ រួបទាងំ

ទំ្ហំចំណាយ្រុបកងុងជំពបកនរបួយៗផ្ទ ម្នបញ្ញជ ក់លធយក្ក្ួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធ (៤) សាថ នភាពននក្បត្ិបត្រិារកងុង

គណ្នរពិល្្រត្រយរ នងិ (៥) រម្យារណ៍្ចំណ្ប ។ 

ល្ចកររក្ពាងចិប់វវនាក្បរំាំង ំ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយផ្អែកល ើ វនធានគត្ិយតុ្រផ្ទ ផ្ចងកងងុចិប់ ដ្ រពរក្បពន័ធ

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈខាងល ើ រឯរចិប់ទ្បទាត្់វវនា (និងរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ) ក្ត្ញ្វក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង

ហិរញ្ញវត្ថុ លររបចំ និងលអាើលៅិោា ធរ្វនកបិោត្ិ។ 

ារផ្កផ្ក្បវវនាកងងុាំង ំ ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្លធយមាក្ន៥៥-៦២ ននចិប់ ដ្ រពរក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នបរយៈ

ារលររបចំចិប់វវនាផ្កត្ក្បញ្វ ឬវនុក្កំត្យ ឬក្បា្រប្់រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្បា្រប្់រទរបស្តនររ

ក្ក្ួងសាបរ។ ារលអករឥណ្ទានវវនាពរវងគភាពសាធារណ្ៈបួយ លៅវងគភាពសាធារណ្ៈបួយលទ្រត្ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងលធយ

ចិប់វវនាផ្កត្ក្បញ្វ ឬវនកុ្កតំ្យ។ ារផ្ក្ក្ប ិឥណ្ទានវវនាកងុងករណ្រលក្យបធបិោត្ ិនងិករណ្របរក ន ់ឬិ្នង ក៏

ក្ត្ញ្វលធវើល ើងកងុង ករខណ្ឌ ទបចយង  លហើយារផ្ក្ក្ប ិលនប ក្ត្ញ្វរំល ចលចញលុកងុងចិប់វវនាាំង ំបរក ប់។ 

ារលអករឥណ្ទានពរជពំបកបួយលៅជំពបកបួយលទ្រត្ (ឧទាហរណ៍្៖ ារទិ្ញទំ្និញ កងុងជពំបក៦១ ននបាង់គណ្នរ  

លអករលៅោល្វា កងុងជំពបក៦១) កងុងសាថ ប័នផ្ត្បួយ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងលធយវនុក្កំត្យ។ បអុផ្នរ ារលអករឥណ្ទានពរចំណាយ

បប ធន (ជំពបក២១) លៅឥណ្ទានចំណាយចរនរ (ជំពបក៦១-៦៥) គឺបិនក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្ល ើយ។ ារលអករឥណ្ទាន ពរ

ជំពបក ១៩ ចំណាយបិនម្នលក្យងទុ្ក លៅជំពបកណាបួយលអសងលទ្រត្ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងលធយវនុក្កំត្យ។ 

ារលអករឥណ្ទានឆាងគណ្នរ លុកងុងជំពបកផ្ត្បយួ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងលធយក្បា្រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

 រឯរារលអករឥណ្ទានឆាងវនុគណ្នរ លុកងុងគណ្នរផ្ត្បយួ ិចលធវើល ើងលធយក្បា្រប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័នសាបរ 

លធយក្ត្ញ្វចបាងជបនវគគរយកធរ នវវនា ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ារក្បបប  នងិក្គប់ក្គងចំណ្ប  លធយវងគភាពចំណ្ប ធំៗ ទបចោ វគគរយកធរ នពនធធរ និងវគគរយក-

ធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ ក្ត្ញ្វក្គប់ក្គងលធយចិប់ ដ្ រពរសារលពើពនធ និងចិប់ ដ្ រពរគយ ផ្ទ ពត័្ម៌ាន បែិត្ននចិប់

លនប ក្ពបទាងំ ិខិត្បទ្ធរ នពាកព់ន័ធនំងក្ត្ញ្វម្នបកា ញកងុង ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ១៣ ្មា្ធាត្ុ ១។ លធយផ្ ក 

ារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ ក្ត្ញ្វក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួង-សាថ ប័នសាបរ លហើយមានផ្ចងកងងុសាែចររប្់ែជ-

រធរ វមិ្  លុកងងុផ្ខវនចេិា ាំង ំ២១១៦ នងិក្បា្លអសងៗលទ្រត្កម៏្នអរ ់បប ធរ នបលចក្កលទ្្ នងិរទរម្ ្ក្មាប់

ារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ស.៣.៤ ការររៀបចាំក្ន្ការ ន្ិងិវធកា 

ក្បពន័ធននារលររបចំវវនាក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបយនរារពររធច់លធយផ្ កពរយង ្ក្មាប់វវនាចរនរ នងិវវនាបប ធន។ 

រយកធរ នវវនានរយកបិ ននវគគរយកធរ នវវនា ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុទ្ទួ្ បនកុកលររបចំវវនាចរនរ និង

ក្កបខ័ណ្ឌ ននារវនុវត្រវវនាកងងុាំង ំ។ កិចក្ទំលណ្ើរារ ក្ត្ញ្វម្នបិរនយកងុង PI-11 នងិ PI-16 ននផ្អងក គ។ លធយផ្ ក 

ក្ក្ួងផ្អនារទ្ទួ្ បនកុកលររបចំកបិវនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ លធយផ្អែកល ើផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដន៍ោតិ្ 

២១១៤-២១១៨។ កងងុនយ័លនប ែ ់្ំលណ្ើគលក្មាងវននិលនគពរក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្ពនិិត្យលធយក្ក្ួង

ផ្អនារ លទើបតរពិររណារកបិវនធរ ឬគលក្មាងណាគួរក្ត្ញ្វធកប់ញ្ក្ញ្ លុកងងុកបិវនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ។ ោទ្បលៅ 

វវនាវននិលនគក្ត្ញ្វម្នយំក្ទ្លធយហិរញ្ញបតទានទគបវវិវោដន ៍ លហើយក្ក្ួង-សាថ ប័នរំម្ច់ក្ត្ញ្វវនុវត្រកិចក្្ក្បប ក្្ប ិ

តក  ់ោបួយនទគបវវិវោដន ៍ឬនបរយៈក្កុបក្បំកាវវិវោដនក៍បយុោ ផ្ទ ោសាថ ប័នមានបុខករលកររគរហិរញ្ញបតទានខាង

លក្ស្ក្មាប់គលក្មាង ក៏ទបចោក្គប់ក្គងល ើក្បព័នធក្គប់ក្គងទិ្នងនយ័ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្បិត្ិរារ។ ទ្នកំបលនប ារធក់

ឱ្យវនុវត្រវវនាកបិវនធរ និងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា គឺារករិទិ្ភាពកងុងាំង ំ២១១៤ (PI-12) ផ្ទ ម្នជំរញុឱ្យលធវើ

្មាហរណ្កបិវវនាចរនរោបួយនងំវវនា វននិលនគ។ 

រយកធរ នវននិលនគ និង្ហក្បត្ិបត្រិារ ទ្ទួ្ បនកុកកងងុារលររបចំបបក្រុបរួបនបវវវនាវននិលនគ។ ្ក្មាប់

វវនាបប ធនផ្ទ យំក្ទ្លធយហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស (ោក់ផ្ រ្ង វវនានទគបវវិវោដន៍ គធឺក់បញ្ក្ញ្ ្មា្ធាត្ុ

ចំណាយ) ផ្ទ ទាញយកពរ្ ំលណ្ើរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិកបិវនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ លធយបនសុរពរល ើចុបលក្ាប

ោបួយនងំទំ្ហនំនារអរ វ់វនាកងុងាំង ំោក់ផ្ រ្ង (ោគលក្មាងផ្ទ យិនារផ្កផ្ក្បឱ្យយឺត្ោងារលក្យងផ្អនារ)។ 

រយកធរ នវននលិនគ និង្ហក្បត្ិបត្រាិរ ោលយ ារណ៍្ រំម្ច់ក្ត្ញ្វក្ត្តិ្ពនិិត្យារវនុវត្រគលក្មាង វននិលនគផ្ទ យំក្ទ្

លធយហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស ផ្ទ ក្ត្ញ្វត្បក ក់ងុងគណ្នរលុកងុងធរយរោត្ិននកបយុោ (រួបទាងំកិចក្ ទ្ធកបិ) រួបមាន កបក្រ

ហិរញ្ញបតទានពរធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ និងគលក្មាងរប្់ធរយរពិវពលកាក។ កងងុលរប វងគភាពវនុវត្រគលក្មាង ក្ត្ញ្វ

ម្នបលងកើត្ល ើងលុកងងុរយកធរ នវននិលនគ ផ្ទ ោវងគភាពមានបុខករក្គប់ក្គងគលក្មាង។ ទ្នកំបលនប រយកធរ ន

 វននិលនគ និង្ហក្បត្ិបត្រិារ ក៏រំម្ច់ក្ត្ញ្វនបធនារអរ ់វវនា និងចំណាយរប្់គលក្មាងតក  ់ (ោពិល្្

ារយំក្ទ្វវនាតក  )់ ផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួង-សាថ ប័ន នបរយៈវងគភាពក្គប់ក្គងគលក្មាងនអកកងងុផ្ទ ម្នបលងកើត្

ល ើង។ លទាបោនអ ងលនបក៏លធយ  ំហបរននព័ត្៌មានលុបិនទាន់មានភាពរ បន្ក្មាប់គលក្មាងផ្ទ ថ្ ិត្លក្ាប

ារក្គប់ក្គងរប្់រយកធរ នវននិលនគ នងិ្ហក្បត្ិបត្រាិរលុល ើយ។ 

រយកធរ នវននិលនគ ក្គប់ក្គងវវនាវននិលនគផ្ទ យំក្ទ្លធយហិរញ្ញបតទានកងុងក្្ុកផ្ទ ល្ិើនំងបួយភាគបួន

ននចំណាយវវនា្រុប។  

ស.៣.៥ ការងារលទធកម្ា 

ចិប់ ដ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើលធយក្ពបែជក្កបល ខ ន្ឬរកបឬ១១១២ឬ១១៤ ចុប

នវាទ្រ១៤ ផ្ខបកែ ាំង ំ២១១២។ បុនមានចិប់លនប កិចក្ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយក្កបខ័ណ្ឌ គត្យិតុ្រ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ខ. សាថ នភាពក្បលទ្្កបយុោ   

ផ្ទ មានភាពផ្បកផ្ខាកយង បិនក្បបប អរុ។ំ ចិប់ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈវិរ មានភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយ និងមាន វនសា ភាព

វនុវត្រលុក្គប់កិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ លក្បើក្ម្្់វវនារទរ ក៏បអុផ្នរបិនមានបញ្ក្ញ្ នបវទិ្ទរភាពគត្យិុត្របួយចំននួ នន ទ្ធកបិ

សាធារណ្ៈទំ្លនើបលនបលទ្ ទបចោផ្អនារ ទ្ធកបិ, ារវនុវត្រក្បព័នធនបធន,  វនធរសាស្ត រ្ ទ្ធកបិ, និងយនរាររកែជយ

្ក្មាប់លធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាប ទ្ធកបិ4។ ទ្នកំបលនប ចិប់លនប ក៏បិនមានផ្ចងចិ្់កា្់ពរនិែករណ៍្ ឬារបនរវនុវត្រ

នបវ ិខតិ្បទ្ធរ នោលក្ចើនផ្ទ ពាកព់ន័ធនងំ វន្័យ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ទបចោ វនុក្កំត្យ នងិក្បា្ល ខ ៣១៩ ាំង ំ

១៩៩៥ និងារធក់ឱ្យវនុវត្រនបវបទ្បតញ្ញត្រិក្គប់ក្គង ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ផ្ទ លចញកងងុាំង ំ២១១១។ ក្កុបារករវាយ

ត្នបាក៏ក្ត្ញ្វម្នក្ម្ប់អងផ្ទររ រប់នំងពរារធកឱ់្យវនុវត្រចិប់វិរបក វនុក្កំត្យ នងិក្បា្ចំននួ៥ កំពងុក្ត្ញ្វម្ន

ពិភាកា។ 

វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ទួ្ បនកុកល ើារវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ

លធយវវនាោត្ ិ ផ្ទ ារវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ វនបជការលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិវងគភាព

វនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ។ លធយផ្ ក កិចក្ ទ្ធកបិ្ក្មាប់កបិវនធរ/គលក្មាងហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយ

បទ្បតញ្ញត្រិរប្់បណារ នទគបវវវិោដនព៍ាកព់ន័ធ។ លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ ដ្ រពរ ទ្ធកបិ្ក្មាប់គលក្មាងរប្់នទគបវវិវោដន៍

ក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយកងុងផ្ខកញ្ញញ  ាំង ំ២១១៥។ រយកធរ នវននិលនគ នងិ្ហក្បត្ិបត្រាិរ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ទួ្ បនកុកក្ត្តិ្ពនិតិ្យ នងិនបធនកិចក្ ទ្ធកបិទាងំលនប។ 

ស.៣.៦ ការអន្ុវត្តិវធកា ការម្គប់ម្គងបាំណុលន្ិងសាច់ម្បាក់ គណរន្យបា ន្ិង

ការររៀបចាំរបាយការណ៍ 

ារវនុវត្រវវនារប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ត្ក្បញ្វឱ្យមានារពនិតិ្យ និងវនុប័ត្លធយបស្តនររក្ត្តិ្ពនិិត្យហិរញ្ញវត្ថុ នងិ

មានារវនុប័ត្ពររយកធរ នហិរញ្ញកិចក្ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ (នងិរយកធរ នវននិលនគ និង្ហក្បត្ិបត្រិ

ារ ្ក្មាប់ចំណាយវននិលនគហិរញ្ញបតទានកងងុក្្ុក) ្ក្មាប់ារល ង្ ើធារចំណាយ។ ោក់ផ្ រ្ង លុលព ផ្ទ គលក្មាង

ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្ (ផ្អែកល ើភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វ្បក្្បោបួយនំងវវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្) ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ិចពនិតិ្យ នងិ

នបធនារធារចំណាយ នងិកិចក្ទំលណ្ើរារ ទ្ធកបិ (ល ើារកំណ្ត្់ពធិន ទបចកងងុ PI-19 លធយកិចក្ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វ

ក្គប់ក្គងលធយវគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ)។ កងងុនយ័លនប លុលព ផ្ទ ទំ្នញិ និងល្វា ក្ត្ញ្វម្នទ្ទួ្  

នងិក្ត្ិត្ពនិិត្យ ក្ក្ួង-សាថ ប័នក្ត្ញ្វលររបចំ្ំលណ្ើបញ្ញជ ារទ្បទាត្់ លអាើលៅរយកធរ នហិរញ្ញកិចក្/រយកធរ នវននិលនគនិង

្ហក្បត្ិបត្រិារ លធយភាជ ប់ោបួយនំងរកសារពាក់ពន័ធ។ បរក ប់ពរពនិតិ្យ នងិលអកគងតក ត្់ល ើ្ំលណ្ើទ្បទាត្រ់ួចបក 

រយកធរ នហិរញ្ញកិចក្/រយកធរ ន វននិលនគនងិ្ហក្បតិ្បត្រិារ ក្ត្ញ្វលម្បក្នល ើិណ្ត្រិទ្បទាត្់ រួចលអាើបនរលៅវគគ-

រយកធរ នរត្រយរោត្ិ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់ចំណាយោក់ផ្ រ្ងលៅវងកអគត្អ់គង់។ 

                                                           

4ចិប់លនបបិនមានលម្បអាយោភាសាវងល់គា្ លទ្។ មានារផ្ក្ប្ក្បិ លក្សអាញ្វារលធយារនន ័យធរយរពវិពលកាកក្បរំក្បលទ្្។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

លុរង កែ់ជធានរ-លខត្រ ក្បធានបនកររល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ញ្វលទើរត្រួទ្រោវងកក្ត្តិ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុ លហើយវវមិ្  

ននគណ្ៈវវិម្ លខត្រ ក្ត្ញ្វចុបហត្ថល ខាល ើិណ្ត្រិទ្បទាត្ផ់្ទ ក្ត្ញ្វលអាើលៅរត្រយរលខត្រ (គឺក្បក្ពតំ្រិលៅទបចនំងបុខករ

រប្់វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិលុរង ក់ោត្ផិ្ទរ) ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់។ 

លធយផ្ ក ារលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស គឺក្ត្ញ្វម្នលអករក្ត្ង់ចប កងុងគណ្នរតក  រ់ប្់បស្តនររែជារ។  រឯរចំណ្ប ក៏ក្ត្ញ្វ

បង់ចប លៅកងងុគណ្នរលទា រត្រយរ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលុកងុងាំង ំ២១១៣។ 

លយ ារណ៍្លធយផ្ ក និងនរត្ិវនធរនិងក្បពន័ធពាកក់ណាដ  វ្ ័យក្បវត្រិ លុផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់កងុងារវនុវត្រ

វវនា ារលររបចំរម្យារណ៍្ និងទំលណ្ើរារគណ្លនយយ។ ប្បតរផ្ត្លុកងងុក្ក្ួងល្ទរកចិក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុវគគរយក-

ធរ ន/រយកធរ ននរបួយៗ លុផ្ត្លក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធតក  ់ខាិនលធយយិនារយំក្ទ្ពរក្បពន័ធបលចក្កវនទ្ា។ លទាបោនអ ង

លនប វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ម្ននងិកំពងុលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធកុំពយញ្ទ័្រ (ក្បពន័ធពត័្៌មានវនទ្ាផ្ខិរ KIT) បអុផ្នរវាលុ

ផ្ត្មានបញ្ញា ពាកព់ន័ធនងំទំលណ្ើរារ (មានពនយ ់កងុង PI-4 ្មា្ធាតុ្ ២ កងុងផ្អងក គ)។ ល ើ្ពរលនប វគគ-

រយកធរ នរត្រយរោត្ ិ បិនមានភាជ ប់ក្បពន័ធកុពំយញ្ទ័្រោបួយវគគរយកធរ ន/រយកធរ នរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ (រយកធរ នវវនានរយកបិ រយកធរ នហិរញ្ញកិចក្ រយកធរ នវននិលនគនងិ្ហក្បត្ិបត្រិារ នងិវងគភាព

ក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក)់ ឬោបួយក្ក្ួង-សាថ ប័នល ើយ។ លទាបនអ ងណា រលព បចក្ុបតនង ារលធវើ្មាហរណ្កបិក្បពន័ធ

ព័ត្ម៌ានវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ )FMIS( ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាប់ធក់ឱ្យវនុវត្រកងងុវងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិកពំុងលក្ត្គបបនរលៅក្ក្ួង-សាថ ប័នផ្ទ ពាក់ពន័ធ ផ្ទ នងំភាជ ប់ោបួយក្បពន័ធលអសង

លទ្រត្។ 

ស.៣.៧ សវន្កម្ាម្ ន្្ទកនុង ន្ិងម្ ន្្ទរម្កា 

បុខករ្វនកបិនអកកងុងក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្លធយចិប់ ដ្ រពរ្វនកបិ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើលធយក្ពបែជក្កប 

ល ខ ជ្/រកបឬ១៣១១ឬ១១ ចុបនវាទ្រ១៣ ផ្ខបររ ាំង ំ២១១១ នងិវនកុ្កតំ្យល ខ ៤១ វនក្ក.បក កងងុផ្ខកុបាៈ ាំង ំ

២១១៥ រ្ រពរារលររបចំ នងិារក្បក្ពំត្រលៅ រប្់្វនកបិនអកកងងុ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិ្ហក្យ្រទរ លហើយ

កបិវត្ថនុនចិប់លនប គឺលទើបតរវនញុ្ញញ ត្ឱ្យបលងកើត្្វនកបិនអកកងងុលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិ្ហក្យ្រទរនរបួយៗ។ 

លធយផ្អែកល ើបប ធរ នវនុក្កតំ្យល ខ ៤១ វនក្ក.បក ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លធយមានារពិលក្យប

លនប ់ោបួយិោា ធរ្វនកបិោត្ ិ ម្នលចញក្បា្ល ខ ៤១៥ ្ហវ.ក្បក )ផ្ខឧ្ភា ាំង ំ២១១៥( រ្ រពរ 

“បទ្ធរ ន្វនកបិនអកកងងុ្ក្មាប់ារវនុវត្រ វនោជ ជរវៈ្វនកបិនអកកងុង” នងិ “ក្កប រ្ ធប៌្វនករ” (លុកងុងលគហទំ្ព័រ

រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ( និងក្បា្ល ខ ១១១៩ ្ហវ.ក្បក )ផ្ខវនចេិា ាំង ំ២១១៦( រ្ រពរ “រម្យ-

ារណ៍្លយ នលនម្យក្គប់ក្គងនអកកងុង”។ 

ិោា ធរ្វនកបិោត្ ិក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលុកងុងចិប់្វនកបិ ាំង ំ២១១១ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើវនលសាធនកបិលុ

ផ្ខ វនចេិា ាំង ំ២១១១ (ក្ពបែជក្កបល ខ ន្/រកប/១១១១/១១) និងផ្ខ រ្ហា ាំង ំ២១១៦ (ក្ពបែជក្កបល ខ ន្/

រកប/១៨១៦/១២៤)។ ទ្នកំបលនប ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ ក៏មានវវនាធច់លធយផ្ ករប្់ខាិន ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអរ ់

លធយវវនាោត្ិ បអុផ្នរក៏ក្ត្ញ្វ ថ្ ិត្លុលក្ាបបទ្បតញ្ញត្រនិនចិប់ ដ្ រពរក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ )មាក្ន ១៧( និងត្ក្បញ្វ
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ខ. សាថ នភាពក្បលទ្្កបយុោ   

ឱ្យចប លឆាើយបំវាឺលុចំលពាបបុខរទរ្ភា ក្ពំទ្ធ្ ភា និងែជរធរ វិម្ អងផ្ទរ )មាក្ន ១៤(។ រម្យារណ៍្្វនកបិក្ត្ញ្វ

ម្នរត្់ទុ្ករោរកសារសាធារណ្ៈ )មាក្ន ២៩( ល ើកផ្ ងផ្ត្ខាំបសារបួយចំននួផ្ទ ិចលធវើឱ្យបអបពា ់ទ ់

ក្បលនជន៍សាធារណ្ៈ។ វគគ្វនករមានឋានៈ នងិបុពវ្ិទ្ធិល្ិើលទ្្រទរបស្តនររ លហើយវគគ្វនកររងមានឋានៈ នងិបុពវ្ិទ្ធិ

ល្ិើរទរបស្តនររ។ វគគ្វនករ នងិវគគ្វនកររងក្ត្ញ្វផ្ត្ងនំងលធយក្ពបែជក្កតំ្យនប្ំលណ្ើរប្់ែជរធរ វមិ្  និងក្ត្ញ្វ

ម្នវនុប័ត្លធយ្លបាងពររភាគបរ )មាក្ន ១៨( នន្មាជកិ្ភា។ វគគ្វនករ មាន្ិទ្ធិកងុងារកំណ្ត្់ក្ម្ក់

លបរវត្សរប្់បស្តនររែជារលុកងងុិោា ធរ្វនកបិោត្។ិ  

មាក្ន ២ ផ្ចងរ ិោា ធរ្វនកបិោតិ្ មាន្ិទ្ធិវំណាចកងុងារលធវើ្វនកបិែ ់សាថ ប័នទាំងវ្់រប្់

ែជរធរ វមិ្  រួបទាងំរទរវណំាចរង ក់បប ធរ ន និងវងគភាពលអសងៗលទ្រត្ រួបមាន្ហក្យ្សាធារណ្ៈផ្ទ ទ្ទួ្ 

ម្ន្បតទាន ឬវត្ថក្បលនជនព៍រែជរធរ វមិ្ អងផ្ទរ។ 

ស.៣.៨ រដាបាលថាន ក់រម្កាម្ជាត្ិ 

រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ ផ្ចកលចញោបរកក្បិត្ គឺ កក្បិត្ែជធានរ-លខត្រ កក្បិត្ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ  និងកក្បិត្

 ុំ-្កក ត្់ )របបភាព ខ.១(។ កងុងាំង ំ ២១១៤ រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ មានែជធានរចំនួន ១, លខត្រចំនួន ២៤, 

ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ ចំននួ ១៨៥ និង ុ-ំ្កក ត្់ចំននួ ១៦៣៣។  ុ-ំ្កក ត្ ់មានវបបិចំននួ ១៤ ១៣៩ បអុផ្នរពុមំានកងុង

រចរ្បយន័ធរទរម្ ល ើយ។ រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ មានបកា ញកងុងរបបភាព ខ.១ ខាងលក្ាប។ 

រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ និងរទរម្ ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ  ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយរទរម្ រង កោ់ត្ិ នបរយៈាររត្់

នំងគណ្ៈវវមិ្  វបនងំក្កុបក្បំកាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្ជើ្លរឯ្លធយារលម្បលាំង ត្វ្ក ។ រទរម្ ទាងំពររ

កក្បិត្លនប ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងកងុងាំង ំ២១១២ លហើយកំពងុ ថ្ ិត្កងុងទំណាក់ា វវិវោដ។ រទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ ក្ត្ញ្វ

ក្គប់ក្គងតក  ់លធយក្កុបក្បំកាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្ជើ្លរឯ្លធយារលម្បលាំង ត្ោ្ក  លុបប ធរ ន )៥ាំង ំបរង(។ 

របបភាព ខ.១៖ រចរ្បយន័ធននរទរម្ រង កល់ក្ាបោត្ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រដាបាលថាន ក់រម្កាម្ជាត្ ិ

 លខត្រ ែជធានរ 

 

 ក្្ុក ក្កុង ខណ្ឌ  

 

  ុ ំ ្កក ត្ ់ ្កក ត្ ់
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ារលររបចំវវនា្ក្មាប់រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ នងិក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ  ក្ត្ញ្វលររបចំោបួយនងំារលររបចំវវនានន

រទរម្ រង ក់ោត្ិ រារវនុវត្រវវនាក៏ក្ត្ញ្វវនុវត្រនប វនធាននងិនរត្ិវនធរទបចយង ។ រប់ពរាំង ំ២១១២ រទរម្  ុ-ំ្កក ត្ ់

ក្ត្ញ្វលររបចំវវនាធច់លធយផ្ ក  និងបិនទាបទារឱ្យមានារវនុប័ត្ពរែជរធរ វិម្ ល ើយ លទាបបរោចំណ្ប រប្់

រទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ពំងផ្អែកខាា ំងលៅល ើឧបត្ថបាកធនពររង កោ់ត្ិក៏លធយ។ ារវនុវត្រវវនាននរទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ ក្ត្ញ្វ

ឆាងាត្រ់ត្រយរែជធានរ-លខត្រ។ 

វវនាផ្ទ ម្ន វនភាជលៅរទរម្ ក្កងុ-ក្្ុក កងងុាំង ំ២១១៤ មានក្បមាណ្ ៦៨ ពានក់ានលររ  គឺក្បផ្ហ នំង 

១,៨% ននចំណ្ប វវនាចរនរ្រុបរប្់រទរ។ ារលអករឥណ្ទានលៅរទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ កងងុាំង ំ២១១៤ មានក្បមាណ្ 

២៣៧ ពានក់ានលររ  គកឺ្បផ្ហ  ២,៨% ននចំណ្ប វវនាចរនរ្រុបរប្់រទរ, ផ្ទ កងងុឥណ្ទានលនប ១១៥ ពាន់

កានលររ  ្ក្មាប់កិចក្ទំលណ្ើរាររទរម្  នងិ ១៣២ពានក់ានលររ លទ្រត្ ្ក្មាប់គលក្មាងវវិវោដនល៍ុបប ធរ ន 

ផ្ទ វនញុ្ញញ ត្ឱ្យ ុ-ំ្កក ត្់កណំ្ត្់នបវិទិ្ភាពននារវវិវោដរប្់ខាិន។ 

លទើបតរជំរុញារវនុវត្រកបិវនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ វនបជការ នងិ វន្ហបជការ ចិប់ ដ្ រពរារក្គប់ក្គងរទរម្ ែជធានរ 

លខត្រ ក្កងុ ក្្ុក ខណ្ឌ  ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្ កងងុាំង ំ២១១៨។ ារលម្បលាំង ត្លក្ជើ្លរឯ្ក្កបុក្បំកាននរទរម្ ទាងំពររ

កក្បិត្លនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងទំបបងលុកងុងាំង ំ២១១៩ ទ្នកំបនងំារបលងកើត្កបិវនធរោត្ិ្ក្មាប់ារវវិវោដនបផ្បប

ក្បោធិបលត្យយលុរង កល់ក្ាបោត្ិ កងងុាំង ំ២១១១។ កបិវនធរលនប រប់លអដើបវនុវត្រលុកងុងាំង ំ២១១១។ 

លោគជ័យ្ំខាន់ៗននារវនុវត្រចិប់វិរលនប រួបមានារលររបចំរចរ្បយ័នធរទរម្ វិរ នងិារលធវើ្ មាហរណ្-

កបិបស្តនររែជារក្បមាណ្ ១១ ១១១ រក ់ លៅកងងុរចរ្បយ័នធវិរលនប។ យនរារគត្យិុត្រចំននួពររ កំពងុក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

លទើបតរវនញុ្ញញ ត្ឱ្យមានារលធើវ វនបជការ្ិទ្ធិវំណាច និងារទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វ កងុងារលក្ជើ្លរឯ្  ផ្ត្ងនំង តា ្់បដញ្រ នងិ

បញ្ក្ប់ភារកិចក្រប្់បស្តនររែជារលុរង ក់លក្ាបោត្។ិ ល ើ្ពរលនប បប នធិកិ្កងុ-ក្្ុក ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើង លធយ

ទ្ទួ្ ម្នារលអករឥណ្ទានក្បរំាំង ំក្បមាណ្ ១,៨% ននចំណ្ប វវនាចរនរ រប់ពរាំង ំ២១១៤។ 
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 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

 

 

 

 

 

 

គ.១  សាពរជឿទកុចិត្តម្ន្ិវធកា 

គ.១.១ ចាំណាយសរុបរធៀបន្ឹងចាប់ិវធកា (PI-1) 

)១) ចណំាយ្របុលធរបនងំចិបវ់វនាផ្ទ ម្នវនបុត័្ 

 វនសា ភាពផ្ទ រធរ វិម្ វនុវត្រចំណាយវវនាលក្យងទុ្ក គោឺចំណ្ចុគនាំបននារអរ ល់្វាសាធារណ្ៈ

កងុងាំង ំ ផ្ទ ម្នបកា ញកងងុរលបរបវារៈលយ នលនម្យ )Policy Statements) ារ្នាល ើ ទ្ធអ កងុងាំង ំ 

(Output Commitments) នងិផ្អនារារករ (Work Plans)។ ប្ចរករលនប វា្់ផ្វងចំណាយោក់ផ្ រ្ង្រុប

លធរបនងំចំណាយ្រុបលយ ផ្ទ ម្នលក្យង )ទបចម្នកណំ្ត្់កងងុរកសារវវនា នងិរម្យារណ៍្វវនារប្់រធរ វ-ិ

ម្ ( លធយបិនរួបបញ្ក្ញ្ នបវចំណាយ ១២ ផ្អងក ផ្ទ រធរ វិម្  មានារក្ត្ិត្ពនិិត្យនបធនត្ិចត្ួច គាឺរទ្បទាត្់

ល្វាបំណ្ ុ )debt service payments) និងចំណាយ វននិលនគសាធារណ្ៈលធយគលក្មាងហិញ្ញបតទានលក្សក្បលទ្្។ 

ចំណាយ្រុប រួបបញ្ក្ញ្ ចំណាយចរនរ នងិចំណាយវននិលនគននរទរម្ រង កក់ណារ   នងិរង កប់ប ធរ ន )បនកររជរំញ

ែជធានរ-លខត្រ( ក្ពបទាងំសាកាែជធានរ-លខត្រ។ 

នែង គ.១ បកា ញពរារវនវុត្រវវនា លធរបនងំចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្លធយរទរ្ភា កងងុរវាងាំង ំ

២១១១ នងិ២១១៣។ រលព វិរៗលនប ារវាយត្នបាល ើភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា បកា ញរ ថ្ ិរភាពននារវនុវត្រលុ

ពុំទាន់ិ ចរកាម្ន ែលុល ើយ លហើយារករបួយចនំនួក្ត្ញ្វបនរផ្ក បែបផ្នថបលទ្រត្ ោពិល្្ារករពាក់ពន័ធនងំ

កិចក្ ទ្ធកបិ និងារក្ត្ិត្ពនិិត្យនិងារក្គប់ក្គងចំណាយ 5។ លុកងុងារវាយត្នបា PEFA ាំង ំ២១១១ ករណ្រខាងល ើក្ត្ញ្វ

ម្នកត្់្មាគ  រ់មានារផ្ក បែ ោក់ផ្ ដ្ងកងុងាំង ំ ២១១៨ ារចំណាយោក់ផ្ រ្ងមានគមាា ត្វវនាក្ត្ំបផ្ត្ ១២,២% 

បអុលណាណ បពរវវនាលក្យងទុ្ក។ លទាបបរោមានារបលងកើនក្ម្ក់លបរវត្សវបតបរមា្ក្មាប់បស្តនររែជារ្ុរវន នអ ងណាក៏លធយ 

វវរផ្ទ គួរឱ្យកត្់្មាគ  ក់ងុងាំង ំ ២១១៣ លរប គចំឺណាយវននិលនគសាធារណ្ៈលធយហិរញ្ញបតទានកងងុក្បលទ្្ ក្ត្ញ្វ

ម្នរកាលុកងុងកក្បិត្ផ្ទ ម្នកំណ្ត្ក់ងុងកញ្ក្ប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្។ នអ ងណាកល៏ធយ ារបនរលកើនល ើងនន

                                                           

5 វ.គ.ហ.ឬក្ហវ )២១១៤( រម្យារណ៍្ រ្ រពរារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើងវនញ ទ្ធអ ននារវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

គ. ការវាយត្ម្ម្ៃម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កិចធាដាំរណើរការ ន្ិងសាថ ប័ន្ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

លបរវត្សលុកងុងាំង ំ ២១១៤ កងុងរងវង ់១,៥% ននអ ិត្អ កងុងក្្ុក្រុប )អ.្.្.( ផ្ទ លបរវត្ស្រុបលកើនល ើងទ ់ 

៥,៥% នន អ.្.្.6 គឺោចំណ្ចុគួរឱ្យម្របាបួយននចំណាយសាធារណ្ៈ។ 

នែង គ.១៖  ទ្ធអ ចណំាយ្របុលធរបវវនាផ្ទ ម្នវនបុត័្
7 

គតិ្ោកានលររ  
២១១១ ២១១២ ២១១៣ 

ចិបវ់វនា  ារវនវុត្រ ចិបវ់វនា ារវនវុត្រ ចិបវ់វនា ារវនវុត្រ 

ចំណាយចរនរ ៥ ៨១១ ៨១៨ ៦ ១៤៨ ៣៧៤ ៦ ៦៧៣ ៤៦៩ ៧ ១២៧ ៥៦៥ ៧ ៦១៥ ៣៨៧ ៧ ៤៣៨ ៤៤១ 

ចំណាយបប ធន ១ ៨១៥ ៤២៧ ១ ៦១៦ ៣១២ ១ ៦៦២ ៣៤៣ ១ ៥២៥ ១៨៩ ១ ៨៥៣ ៩១៧ ១ ៦៣៣ ៧៧១ 

ចំណាយ្រុប ៧ ៦១៧ ២៣៥ ៧ ៧៦៤ ៦៧៦ ៨ ៣៣៥ ៨១២ ៨ ៦៥២ ៧៥៤ ៩ ៤៦៩ ២៩៤ ៩ ១៧២ ២១១ 

ទក ារទ្បទាត្់វក្នារក្ម្ក់ ១៤១ ១១១ ១៣៩ ៦៥១ ១៧១ ១១១ ៣១៥ ១១៧ ២៥៦ ១១១ ៤៣៩ ២៩៨ 

ទក ារទ្បទាត្់ក្ម្ក់លទើប ១៨១ ១១១ ១៦៣ ៦៩៨ ២៥១ ១១១ ១៩១ ២៣៨ ២៨១ ១១១ ២៤២ ២៥៦ 

ចំណាយលយ ្រុប ៧ ២៨៧ ២៣៥ ៧ ៤៦១ ៣២៨ ៧ ៩១៤ ៨១២ ៨ ១៥៧ ៣៩៩ ៨ ៩៣៣ ២៩៤ ៨ ៣៩១ ៦៥៦ 

គមាា ត្ ២,៤% ៣,១% -៦.១% 

ក្បវព៖ វគគរយកធរ នវវនា និងវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ 

 

ផ្អែកល ើទិ្នងនយ័ខាងល ើ ពនិកុ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុទបចមានកងុងនែងខាងលក្ាប 
8។  

ប្ចរករលនប ទ្ទួ្ ម្នពិនកុ A ពរលក្ពាបគមាា ត្ផ្ទ មានខយ្់ោង៥% មានផ្ត្បួយាំង ំបអុលណាណ បកងុង

រយៈលព ៣ាំង ំចុងលក្ាយ។  

នែង គ.២៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១ 

 ្បចរករ 
្មា្ធាត្ ុ/  វនធរសាស្ត រ្  

វាយត្នបាអដ ព់និកុ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុ ាំង ំ២១១៥ 

PI-1 ចណំាយ្របុលធរបនងំចិប់

វវនាផ្ទ ម្នវនបុត័្ 

)M1) 

B A គមាា ត្ននារវនុវត្រចំណាយលធរបនំងចិប់វវនា ផ្ទ 

ោត្នបាធច់ខាត្ គឺ ាំង ំ២១១១ )២,៤%(, ាំង ំ២១១២ 

)៣,១%(,និងាំង ំ២១១៣ )៦,១%(  

 

 

                                                           

6 បប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ )២១១៤( កបយោុ៖ ារពលិក្យបលនប ់វត្ថបទ្ IV ាំង ំ២១១៣ រម្យារណ្ន៍បក្បលទ្្ រប្ប់ប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ។ 

7ចនំនួ្រុបផ្ទ បកា ញកងងុនែងគឺបិនម្នបញ្ក្ញ្ ចណំាយវននិលនគសាធារណ្ៈលធយគលក្មាងហញិ្ញបតទានលក្សក្បលទ្្លទ្។ ចំណាយោក់ផ្ រ្ងលធយចណំាយ

 វននិលនគសាធារណ្ៈលធយគលក្មាងហញិ្ញបតទានលក្សក្បលទ្្ មានចនំនួ ៣.៤១២.៧១៤កានលររ  ្ក្មាប់ាំង ំ២១១១, ៤.១២៧.៤៨៧កានលររ  ្ក្មាប់ាំង ំ

២១១២ និង ៤.៣១៦.១៨៤កានលររ  ្ក្មាប់ាំង ំ២១១៣។ 

8 ទ្និងន័យបឋប្ក្មាប់ាំង ំ២១១៤ បកា ញរគមាា ត្្រុបរវាងចំណាយោក់ផ្ រ្ង នងិចំណាយផ្ទ ម្នលររបចំផ្អនារគឺ ៦,៨%។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

គ.១.២ សម្មសធាត្ុចាំណាយរធៀបន្ឹងចាប់ិវធកា (PI-2) 

ប្ចរករលនបលក្បគបលធរបចំណាយលយ ្រុប )ផ្អនារចំណាយនងិារវនុវត្រ( លៅនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ 

្មា្ធាត្ុទ្រ១ វា្់ផ្វងវំពរកក្បិត្ននារវនភាជល ើងវនញនបវវវនារប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន កងុងវំ ុងលព វនុវត្រវវនា

ផ្ទ រួបចំផ្ណ្កលធវើឱ្យមានគមាា ត្លុកងុង្មា្ភាគចំណាយ លធយបិនគតិ្ចំណាយបិនម្នលក្យងទុ្ករប្់ក្ក្ួង

សាថ ប័ន។ ារលក្បើក្ម្្់ចំណាយបិនម្នលក្យងទុ្ករប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នំងក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបាលុកងងុ្មា្ធាត្ុទ្រ២។ 

ារវាយត្នបាលធវើល ើង ក្្មាប់រទរម្ រង កក់ណារ  នងិផ្អែកល ើទិ្នងន័យផ្ទ មានកងុងរយៈលព  ៣ ាំង ំចុងលក្ាយ។ 

 (១) កក្បតិ្ននារផ្ក្បក្ប ិកងងុ្មា្ភាគចណំាយលុកងងុរយៈលព បរាំង ចំងុលក្ាយលធយបនិគតិ្បញ្ក្ញ្ នបវ

ចណំាយបនិម្នលក្យងទ្កុ 

កងុងករណ្រផ្ទ ្មា្ភាគចណំាយ មានភាពខុ្យង ពរចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ លរបវវនានងំបិន

ិចលទើរត្ួរទ្រោឧបករណ៍្ននលយ នលនម្យម្នពិត្ក្ម្កទល ើយ។ ារវា្់ផ្វងនន ប្ចរករលនបត្ក្បញ្វឱ្យមាន

ារវាយត្នបាារវនុវត្រចំណាយផ្អែកល ើបទ្ពិលសាធន៍និងកក្បិត្ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់វវនា។ ប្ចរករ

្បិទ្ធកបិទ្រ២ លធវើារលក្បគបលធរបារវនុវត្រ លៅនងំវវនាផ្ទ ម្នលក្យង្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ ្មា្ភាគចំណាយ

ផ្ទ ម្នលក្យង និងចំណាយផ្ទ ម្នែយារណ៍្លធយវងគភាពរទរម្  គឺក្ត្ញ្វម្នលររបចំកងុងនែង គ.៣។  

នែង គ.៣ បកា ញរវវនាផ្ទ ម្នលក្យង បិនទានក់្ត្ញ្វម្នម្អន់ក្បមាណ្ម្ន ែលុល ើយ។ គមាា ត្

្រុបកងុង្មា្ភាគចំណាយរវាងចំណាយោក់ផ្ រ្ងនងិចិប់វវនា មានរប់ពរ២៥% ទ ់ ៣៨% កងុងវំ ុងាំង ំ

២១១១-២១១៣9។ ្ក្មាប់រយៈលព ៣ាំង ំចុងលក្ាយ វវនារប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ទបចោក្ក្ួងវវិវោដន៍ជនបទ្ 

មានគមាា ត្ោបធយប ១៩៥%, ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុមានគមាា ត្ោបធយប ៥៧%  និងចំណាយកងុងជំពបកបិន

ម្នលក្យងទុ្កផ្ទ មានបុខ្ញ្ញញ  មានគមាា ត្ោបធយប ៥៦%។ កងុងវំ ុងាំង ំនរបួយៗ ក្ក្ួងវវិវោដន៍ជនបទ្ ម្ន

ទ្ទួ្ បប នធិិបផ្នថបពរទុ្នបក្បុងរប្់ែជរធរ វមិ្ កបយុោ្ក្មាប់ចំណាយផ្វទានំងិជួ្ ជ ុ នងិចំណាយវននិលនគ 

លធយក្ត្ញ្វទ្បទាត្់ក្ត្ង់ )លនបបកា ញពរគមាា ត្ខយ្់ននាំង ំនរបួយៗ(។ វគគរយកធរ នវវនា ម្នបញ្ញជ កអ់ងផ្ទររ ក្ក្ួង-

ល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុោវងកបញ្ញជ ចំណាយកងុងជំពបកចំណាយមានបុខ្ញ្ញញ ផ្ទ ពុំទានផ់្បងផ្ចក កងងុរបក្ក្ួង-សាថ ប័ន

លអសងលទ្រត្។ បចក្ុបតនង ែជរធរ វិម្ កបយុោ ម្នចំណាយឥណ្ទានចំណាយផ្ទ មានបុខ្ញ្ញញ ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន 

ត្ិចោងាំង ំ២១១១, ាំង ំ២១១២ និងាំង ំ២១១៣ លធយសារកញ្ក្ប់វវនា្ក្មាប់លក្បើក្ម្្់លធយ ុំ-្កក ត្់ និង

កិចក្ារបរក ន់ បនិក្ត្ញ្វម្នចំណាយ។ 

                                                           

9 ទ្និងន័យបឋប្ក្មាប់ាំង ំ២១១៤ បកា ញរគមាា ត្្មា្ធាត្ុគឺ ១៧,៦% 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង គ.៣៖ គមាា ត្ោភាគរយននវវនាផ្ទ ម្នលក្យង លធរបនងំារវនវុត្រនបក្ក្ួង-សាថ បន័ 

ក្ក្ួង-សាថ បន័ 

គមាា ត្ 

២១១១ ២១១២ ២១១៣ 

ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា ១២,១% ៩,៦% ៧,៣% 

ក្ក្ួងារពារោត្ ិ ១,៤% ៣,៧% ៣,៣% 

ក្ក្ួង្ុខាវិម្  ២,៧% ១,៦% ១,១% 

ក្ក្ួងបហានអក (្នរិ្ុខសាធារណ្ៈ( ១,៣% ៥,១% ៣,៣% 

ក្ក្ួង្ងគបកិចក្ វត្រត្យុទ្ធជន នងិយុវនរត្ិ្បតទា ៨,៧% ២,២% ៤,៨% 

ទ្រ រ្ រារគណ្ៈរទរបស្តនររ ១១២,២% ១១,៥% ១១,៤% 

រទរ្ភា ១,១% ១,១% ២,៩% 

ក្ក្ួងក្ិកបិ រុារ ក្បមាញ ់នងិលនសាទ្ ១,៥៥ ៩,៨% ២៩,៣% 

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្ នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ១៣៤,៩% ២៤,៨% ១២,៦% 

ក្ក្ួងវវិវោដនជ៍នបទ្ ២១៦,៥% ១៥៤,១% ២២៤,៣% 

ក្ក្ួងារករ នងិបណ្រុ បបណារ  វនោជ ជរវៈ ២១,៩% ៦,៦% ១១,៧% 

ក្ក្ួងារបរលទ្្ និង្ហក្បត្ិបត្រិារវនររោត្ ិ ៦,៦% ២,៨% ៣,១% 

ក្ក្ួងផ្ទនទរ នគរបបនរយកបិ នងិ្ំណ្ង ់ ៥,៤% ២៤,៩% ៣១,៩៥ 

ក្ក្ួងបហានអក )រទរម្ ទ្បលៅ( ៣៩,២% - - 

គណ្ៈកមិាធិារោត្ិលររបចំារលម្បលាំង ត្ - ២,៩៤% ១៥,៤% 

ចំណាយលក្យងទុ្កមានបុខ្ញ្ញញ  ៥៤,៧% ៣៩,៦% ៧២,២% 

ែជធានរ-លខត្រ ៣១,៥% ៣៤,១% ១៦,២% 

ក្ក្ួង ២៣លអសងលទ្រត្ ១១១,១% ៨៧,២% ៦៦,២% 

ចំណាយ្រុបផ្ទ ម្នវនភាជ )គមាា ត្ PI-2( ៣៧,៩% ២៥,៤% ៣១,៤% 

ក្បវព៖ វគគរយកធរ នវវនា និងវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ 

លទើបតរគណ្រធក់ពនិកុល ើ្ មា្ធាត្ុ )១( ក្ត្ញ្វយការវនុវត្រោក់ផ្ ដ្ងនបវចំណាយមានបុខ្ញ្ញញ ផ្ទ ពុំ

ទាន់ផ្បងផ្ចក 10 លធរបនងំចំណាយមានបុខ្ញ្ញញ ផ្ទ ម្នលក្យង។ រឯរចំណាយលក្យងទុ្កផ្ទ បិនមានបុខ្ញ្ញញ  គឺ

                                                           

10 ្មា្មាត្នុនចណំាយគឺក្ត្ញ្វម្នបកា ញោ ចំណាយ “មានបុខ្ញ្ញញ ” គឺក្ក្ងួ សាថ ប័នម្នទំងនំងពរលទើបាំង ំ។ ែ ់បុខ្ញ្ញញ លក្យងទុ្ករួបបញ្ក្ញ្ បប នធិិ

ផ្វទាអំាញ្វវង ់ )ក្ហវ លអករបប និធិលៅក្ក្ងួសាធារណ្ារ និងទំកជញ្ជញ្ន(, ពនធ នងិិករ, ចណំាយគណ្ៈកមិាធាិរោត្ិលររបចំារលម្បលាំង ត្, ចំណាយាត្់

រំសាយកងទ័្ព និងឧបត្ថបាកធនផ្អែកល ើនវាលក្បង្ក្មាប់វគគិ្ នរកបយុោ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ោចំណាយ្ក្មាប់ករណ្របរក ន ់ឬក្បធាន្ក័រិ។ ចំណាយក្បលវទ្លនប បិនម្នបញ្ក្ញ្ កងងុារគណ្រខាងល ើល ើយ។ 

ភាគរយននចំណាយបិនមានបុខ្ញ្ញញ  គឺក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបាកងុង្មា្ធាត្ុបរក ប់ ោចំណាយបិនម្នលក្យងទុ្ក។ 

ព័ត្ម៌ាន បែិត្ននារគណ្រ ក្ត្ញ្វម្នបកា ញកងុងាំង ំនរបួយៗ កងុងឧប្បយន័ធ ៥.៣។ 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វអរ ព់និកុ D លធយសារគមាា ត្្មា្ធាត្ុចំណាយល ើ្ពរ ១៥% កងុងរយៈលព 

៣ ាំង ំចុងលក្ាយ។ 

 (២) ចនំនួោបធយបននចណំាយផ្ទ ម្នលកើត្ល ើងោកផ់្ រ្ងកងងុខកងច់ណំាយផ្ទ បនិម្នលក្យងទ្កុលុកងងុ   

រយៈលព បរាំង ំចងុលក្ាយ 

នែង គ.៤ បកា ញនបវភាគរយននចំណាយវនុវត្រោក់ផ្ រ្ង កងុងរយៈលព  ៣ ាំង ំ គពឺរាំង ំ ២១១១ ទ ់

២១១៣ ផ្ទ ោចំណាយបិនមានបុខ្ញ្ញញ  )ឬ ចំណាយបិនម្នលក្យងទុ្ក្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន(។ ចំណាយបិន

ម្នលក្យងទុ្កោក់ផ្ ដ្ងោបធយប្ក្មាប់ាំង ំ២១១១ ាំង ំ២១១២ នងិ២១១៣ មានល្ិើនងំ ៥,៣ % ននចិប់វវនា។ 

 

នែង គ.៤៖ ភាគរយននចណំាយោកផ់្ រ្ងផ្ទ ោចណំាយបនិមានបខុ្ញ្ញញ  

ចណំាយ ២១១១ ២១១២ ២១១៣ 

ចំណាយលក្យងទ្ុកបិនមានបុខ្ញ្ញញ  ៥,១% ៥,៨% ៥,១% 

ោបធយបរយៈលព ៣ ាំង ំ ៥,៣% 

ក្បវព៖ វគគរយកធរ នវវនា និងវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ 

 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ B ពរលក្ពាបោបធយប ភាគរយននចំណាយោក់ផ្ រ្ងផ្ទ ោចំណាយ 

បិនម្នលក្យងទុ្ក មានខយ្់ោង ៣% បអុផ្នរទាបោង ៦% កងងុរយៈលព  ៣ ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។ 

 

នែង គ.៥៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ
ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-2 ្មា្ធាត្ចុណំាយលធរបនងំចិប់

វវនាផ្ទ ម្នវនបុត័្ 

D D+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 

(១) 

កក្បិត្ននារផ្ក្បក្ប ិកងុង្មា្

ភាពចំណាយ លុកងុងរយៈលព បរាំង ំ

ចុងលក្ាយលធយបនិគិត្បញ្ក្ញ្ នបវចំ

ណាយបនិម្នលក្យងទ្ុក 

D D 

គមាា ត្នន្មា្ធាត្ុកងុងារវនុវត្រចណំាយមាន

ល ើ្ពរ១៥% កងុងរយៈលព ៣ាំង ំចងុលក្ាយលនប 

គាឺំង ំ២១១១ )៣៧,៩%( ាំង ំ២១១២ )២៥,៤%( 

និងាំង ំ២១១៣ )៣១,៤%(។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

(២) 

ចំននួោបធយបននារចំណាយផ្ទ 

ម្នលកើត្ល ើងោក់ផ្ រ្ងកងុងខកង់

ចំណាយផ្ទ បនិម្នលក្យងទ្ុកលុ

កងុងរយៈលព បរាំង ំចុងលក្ាយ 

- B ចំណាយបនិម្នលក្យងទ្ុកោក់ផ្ ដ្ងោបធយប

្ក្មាបា់ំង ំ២១១១ ាំង ំ២១១២ និង២១១៣ មាន

ល្ិើនំង ៥,៣ % ននចិប់វវនា។ 

 

 

គ.១.៣ ចាំណត្លសរុបរធៀបន្ឹងចាប់ិវធកា (PI-3) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប លក្បគបលធរបចំណ្ប កងុងក្្ុកោក់ផ្ រ្ង្រុប ោបួយចំណ្ប កងុងក្្ុកផ្ទ ម្នវនុប័ត្ 

្ក្មាប់រយៈលព  ១៣ ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ 11។ 

វគគរយកធរ នលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លធវើារពា-

ករណ៍្ចំណ្ប  លធយលធវើារពលិក្យបលនប ់ោបួយវគគរយកធរ នពនធធរនងិវគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ។ 

រយកធរ នលយ នលនម្យមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្នងិសារលពើពនធ ននវគគរយកធរ នលយ នលនម្យល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងកងុងាំង ំ២១១២។ រយកធរ នលនប ពាករណ៍្ចំណ្ប ផ្ទ រំពំងក្បបប ម្នលធយ

វគគរយកធរ នពនធធរ និងវគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ រួបទាងំនិរង ារល្ទរកិចក្នងិនរិង ារវន្័យលអសងលទ្រត្។ 

រយកធរ នលនបលក្បើបអបផ្ទ លទើបតរបលងកើត្ ល្ណារឯយអបបប ធរ ន )Baseline Scenarios( លធយផ្អែកល ើក្បវត្រិទិ្នងនយ័ 

និងល្ណារឯយអបនបករណ្រលអសងៗ )ករណ្រទាប និងខយ្់( លធយផ្អែកល ើនិរង ារឬកនរ ខាងលក្សលអសងៗលទ្រត្។ 

ល្ណារឯយអបបប ធរ ន នងិល្ណារឯយអបនបករណ្រលអសងៗ លតរ ត្ល ើក្បលវទ្ពនធ្ំខាន់ៗទាងំ ១៦។ រង ក់ទំករំក្ក្ួង

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ិចល ង្ ើឱ្យរយកធរ នលយ នលនម្យមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្និងសារលពើពនធ ផ្កត្ក្បញ្វារកំណ្ត្់

ល្ណារឯយអបទាងំលនប។  

នែង គ.៦ បកា ញនបវ ទ្ធអ ចំណ្ប រ្ុបលធរបនំងចិប់វ វនា ក្្មាប់ាំង ំ២១១១, ាំង ំ២១១២, នងិាំង ំ២១១៣។ 

ោបធយប្ក្មាប់៣ាំង ំលនប ចំណ្ប សារលពើពនធមាន ៨៣% ននចំណ្ប កងុងក្្ុក្រុប។ ពនធល ើាររំលចញ-រំចប  

                                                           

11  វនធរសាស្ត រ្  PEFAផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក ក្្បិ កងងុាំង ំ២១១១ បញ្ញជ ក់រារក្បបប ចណំ្ប ម្នត្ចិោងារលក្យង ជបឥទ្ធិព វវនជជមានខាា ំងោងារក្បបប ចំណ្ប  ល ើ្ ។ 

ក្បវប ់គ.១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

លទើបតរជំរុញឱ្យមានត្មាា ភាព ែជរធរ វិម្ កំពុងឈានលៅាត្់បនថយវវនាផ្ទ វនភាជទុ្ក្ក្មាប់ចំណាយបិនម្ន

លក្យងទ្ុក ទាងំមានបុខ្ញ្ញញ  និងបិនមានបុខ្ញ្ញញ ។ ្ក្មាប់ារលក្យងវវនាាំង ំ២១១៦ ែជរធរ វិម្ កបយុោនំងឆាុប

បញ្ញក្ ងំវវនាលពញល ញរប្់ក្ក្ួងិទ្ិភាពចំនួន៥ ទបចោ ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា, ក្ក្ងួសាធារណ្ារនិងទំក

ជញ្ជញ្ន, ក្ក្ួងវវិវោដន៍ជនបទ្, ក្ក្ួងធនធានទ្ំកនងិឧត្ុនិយប និងក្ក្ួង្ុខាវិម្  ឬនិនយបាអងលទ្រត្រ នំងយិន

លទ្រត្ល ើយ ារវនភាជចំណាយបិនម្នលក្យងទុ្ក ្ក្មាប់ក្ក្ួងទាងំ៥លនប។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

រួបចំផ្ណ្កខយ្់ោងលគននចំណ្ប ្រុប ផ្ទ ោបធយបល្ិើនងំ ៤៣,៥% ននចំណ្ប កងុងក្្ុក្រុប្ក្មាប់រយៈលព 

៣ាំង ំលនប។ គមាា ត្្រុបននារវនុវត្រ មានកក្បតិ្ទាប ១,៦% កងងុាំង ំ២១១១ នងិកក្បិត្ខយ្់ ១២% កងងុាំង ំ២១១២12 

កងុងលព ផ្ទ កំលណ្ើន អ្្ មាន ៧,៣% ផ្ទ ខយ្់ោងាររំពំងទុ្កផ្ទ មាន ៦,៥%13។ ល ើ្ពរលនប កងុង

ាំង ំ២១១២  ទ្ធអ  ែក្បល ើ្រោងបុនននារក្បបប ចំណ្ប  ក៏លធយសារារបលងកើនក្ប្ិទ្ធភាពនន្វនកបិពនធធរ

អងផ្ទរ បរក ប់ពរមានារលក្ជើ្លរឯ្បស្តនររ្វនករពនធធរបផ្នថប ២១១រក់14។ 

ល ើកផ្ ងផ្ត្កងុងាំង ំ២១១១ បួយផ្ទ កក្បតិ្ចំណ្ប មានភាពលវរ ផ្ត្រប់ពរាំង ំ២១១៩ បក ចំណ្ប កងុងក្្ុក

មានកំលណ្ើនោ ធំប់។ ោពិល្្ ចំណ្ប កងងុក្្ុកលកើនពរ ១១,៥% នន អ្្ កងុងាំង ំ២១១៩ លៅក្បមាណ្ ១៤% 

នន អ.្.្ កងុងាំង ំ២១១៣។ លទាបោនអ ងណា ្ាដ នពុ កងុងារបលងកើនចំណ្ប កងុងក្្ុក លុមានលក្ចើនលទ្រត្ លទើបតរ

ឱ្យក្្បនងំកក្បិត្ល្ទរកិចក្។ ចុងាំង ំលនប វគគរយកធរ នពនធធរ និងវគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ ម្ននងិ

កំពងុវនុវត្រយុទ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-២១១៨។ លធយផ្ ក ្ក្មាប់វគគរយកធរ នគយ

នងិរធរ ករកបយុោ ម្ននងិកពំងុវនុវត្រយុទ្ធសាស្ត រ្  នងិកបិវនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បងន់ងិទំ្លនើបកបិគយ នងិរធរ ករ ២១១៤-

២១១៨។ ារផ្កទ្ក្បងន់ងំរួបចំផ្ណ្កបលងកើនចំណ្ប ចរនរ ១,៥ពនិកុភាគរយ នន អ.្.្ ក្បរំាំង ំ កងងុរយៈលព 

បធយប។ 

នែង គ.៦៖ ារវនវុត្រចណំ្ប  ២១១១-២១១៣ 

គតិ្ោពានក់ានលររ  

ាំង ំ២១១១ ាំង ំ២១១២ ាំង ំ២១១៣ 

ចិបវ់វនា ារវនវុត្រ គមាា ត្ ចិបវ់វនា ារវនវុត្រ គមាា ត្ ចិបវ់វនា ារវនវុត្រ គមាា ត្ 

ចណំ្ប សារលពើពនធពរវគគរ- 

យកធរ នគយ នងិរធរ ករកបយុោ 
២.៨៩២ ៣.១៣២ ៨,៣% ៣.៤៤១ ៣.៦៦២ ៦,៤% ៤.១៦៥ ៣.៩៥៦ -២,៧% 

ពនធល ើាររំចប  ១.១១៧ ១.១១៨ -៨,៩% ១.១៥៧ ១.១៥៣ -១,៣% ១.៣៣៤ ១.២៦២ -៥,៤% 

ពនធល ើាររំលចញ ១២ ៧៤ ៥២៣,៦% ៦៧ ៥៤ -១៩,៩ ៧៣ ៩១ ២៤,៧% 

ិករពិល្្ 

ល ើទ្នំញិបួយចនំនួ 
៧៧១ ៧៩១ ២,៥% ៨៧៥ ៩៥៨ ៩,៤% ១.១៦៦ ៩៨៣ -៧,៨% 

ិករល ើត្នបាបផ្នថប  

(របបរំចប ( 
៩៨៥ ១.២៥១ ២៦,៨% ១.៣២៥ ១.៤៨៧ ១២,៣% ១.៥៧២ ១.៦១៦ ២,២% 

លអសងៗលទ្រត្ ១៧ ១១ -៤១,៨% ១៨ ១១ -៣៨,៣% ២១ ១៣ -៣៤,៥% 

                                                           

12 ទ្និងន័យបឋបននចំណ្ប ក្បបប ម្ន្ក្មាប់ាំង ំ២១១៤ គឺ ១១ ៦៥៨ ពានក់ានលររ  ផ្ទ ល្ិើនំង ១១១,៩% ននចំណ្ប កងងុក្្ុក្រុប ផ្ទ ម្នវនុប័ត្។ 

ារលក្បើក្ម្្់ទ្និងន័យពរាំង ំ២១១២-២១១៤ ោបប ធរ ន នំងតា ្់បរញ្រពនិកុលៅ B លធយសារផ្ត្ ទ្ធអ រយៈលព ២ាំង ំ កងងុ៣ាំង ំចងុលក្ាយល ើ្ពរ១១៦%។ 

13 ភាគរយននអ.្.្. ពររម្យារណ្៍បុគគ ិកបប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ាំង ំ២១១៣ និងាំង ំ២១១៤។ 

14 បប និធិរបបិយវត្ថវុនររោត្ិ កបយុោ៖ ារពលិក្យបលនប វ់ត្ថបទ្ IV រម្យារណ្៍ក្បលទ្្ននបប និធិរបបិយវត្ថុល ខ ១៣ឬ២។  
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ចណំ្ប សារលពើពនធ ពរ 

វគគរយកធរ នពនធធរ  
២.៤១៤ ១.៩៧៣ -១៨,៣% ២.៦៣២ ២.៥៦៩ -២,៤% ៣.១៥៣ ៣.១១២ ១,៦% 

ពនធល ើក្ម្ក់ចលំណ្ញ ៧៤១ ៧១៦ -៣,៣% ៩៥៨ ៩៦៧ ១,៩% ១.១៩៣ ១.១៦៧ -២.១% 

ពនធល ើក្ម្ក់លបរវត្ស ២៣៦ ១៨៥ -២១,៧% ២៤១ ២៣៤ -៣% ២៨២ ៣១១ ៦,៧% 

ពនធល ើអ ទ្នុននទរធារ  

អកប្ផ្បតង 
៦៨ ៥៩ -១២,៨% ៧៩ ៧៥ -៥,១% ៨៨ ៩៤ ៦,៤% 

ិករល ើអ របរ ៤៤ ២៣ -៤៨,៤% ៣១ ២៤ -១៨,៧% ៣២ ២៦ -១៩,១% 

ពនធិករពលិ្្ 

ល ើទ្ំនញិកងងុក្្ុកបួយចនំនួ 
៣១៨ ៣១៤ -៤,៦% ៣៤៥ ៣៦១ ៤,៣% ៤២១ ៤១៧ -១% 

ពនធល ើត្នបាបផ្នថប  

(របបនអកកងងុ( 
៩៩៣ ៦៧១ -៣២,៤% ៩៦២ ៨៨៩ -៧,៥% ១.១១៨ ១.១៧៣ ៥,៤% 

លអសងៗលទ្រត្ ១៥ ១៦ ៦,៨% ១៧ ១៩ ១១,៩% ១៩ ២៤ ២៨,៩% 

ចណំ្ប សារលពើពនធលអសងៗ ១៧១ ២១១ ១៧,១% ២១៧ ២១២ ២,៤% ២១៤ ២៣២ ១៣,៨% 

ចណំ្ប ពររទរម្ លខត្រ ២៦២ ៤១១ ៥៦,៧% ៣៣២ ៤៩៣ ៤៨,៣% ៤៣២ ៥២៥ ២១,៦% 

ចណំ្ប បនិផ្បនសារលពើពនធ 

)របួបញ្ក្ញ្ ចណំ្ប បប ធន( 
១.១៨១ ១.១៤២ ៥,៧% ១.១១១ ១.៧១១ ៥៤,៥% ១.២៣៥ ១.៤៨៥ ២១៣% 

្របុ ៦.៨១៩ ៦.៨៥៧ ១.៦% ៧.៧១៣ ៨.៦៣៦ ១២% ៨.៩៨៨ ៩.២៩៩ ៣,៥% 

វនវុត្រឬចិប ់ ១១១.៥៧% ១១១.៩៧% ១១៣.៥% 

ក្បវព៖ វគគរយកធរ នលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ និងវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ 

 

ពនិកុ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ៣ មានបកា ញកងងុនែងខាងលក្ាប។ ប្ចរករលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ A លធយសារ

 ទ្ធអ វនុវត្រមានកងុងចលរា ប ៩៧% ទ ់ ១១៦% ្ក្មាប់២ាំង ំ កងុងរយៈលព ៣ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.៧៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ៣ 

្បចរករ 
្មា្ធាត្ ុឬ វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ់

ពនិកុ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-3  ទ្ធអ ចណំ្ប ្របុលធរបនងំចិប់

វវនា )M1) 
A A 

ចំណ្ប កងុងក្្ុក្រុបលធរបនំងចិប់វវនាកងុងាំង ំ

២១១១ )១១១.៦%( និង ២១១៣ )១១៣.៥%( 

លធយផ្ ការ វនុវត្រគឺ ថ្ ិត្ចលរា ប៩៧%- ១១៦% 

្ក្មាប២់ាំង ំ ននរយៈលព ៣ ាំង ំចុងលក្ាយលនប។ 

គ.១.៤ សន្និធិ ន្ិងការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បារម្ដ្ឋន្បាំណុលកកសន្ទះ (PI-4) 

បំណ្ ុកក ក្ប គឺោចំណាយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នខកខានវនុវត្រឱ្យម្នទាន់លព លវកាកំណ្ត្់លុកងុងបទ្បតញ្ញត្រិ

ចិប់ ឬ លុកងុងកិចក្្នា ទបចោចំណាយល ើបនកុកបុគគ ិក, វងកអគត់្អគង់ ភាគរកិចក្្នា ឬមាក្ ្់បំណ្ ុ រប្់ែជ-

រធរ វមិ្ ។ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វា្់ផ្វងវនសា ភាពនន្និងធិបំណ្ ុកក ក្ប នងិវនសា ភាពននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ 

នងិលធបក្សាយបញ្ញា បំណ្ ុកក ក្ប។ ារវាយត្នបា្មា្ធាត្ុ )១( លក្បើក្ម្្់ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយផ្ទ មាន

ទិ្នងនយ័ គាឺំង ំ២១១៣។ ារវាយត្នបា្មា្ធាត្ុ )២( ផ្អែកល ើ ២ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយផ្ទ មានទិ្នងន័យគាឺំង ំ

២១១២ និងាំង ំ២១១៣។  

(១) ្នងធិនិនបណំ្ ុកក ក្ប 

ចំណាយសាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គង លធយវនុលកាបនបចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ាំង ំ

២១១៨ )មាក្ន ២៤, មាក្ន៥១ និងមាក្ន៦៤( និងនបវនុក្កំត្យល ខ ៨១ វនក្ក.បក ដ្ រពរារបលងកើត្ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ

ហិរញ្ញវត្ថុ។ នបរយៈវនុក្កំត្យលនប រទរបស្តនររក្ក្ួងនិងក្បធានសាថ ប័ន និងវងគភាពក្បហាកក់្បផ្ហ  គឺោិណាប័ក

លទើបផ្ខសននវវនារប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិក្ត្ញ្វទ្ទួ្ បនកុកបញ្ញជ ចំណាយ។ 

ក្បវប ់គ.២៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

យុទ្ធសាស្ត រ្ រយៈលព បធយបរប្់វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ )២១១៤-២១១៨( មានលយ បំណ្ងោយុទ្ធ-

សាស្ត រ្  ចំនួន៦ ផ្ទ លតរ ត្ល ើ ទ្ធអ គនាំប ទបចោ ារលកររគរចំណ្ប , វនុលកាបភាពនិងារពក្ងំងារវនុវត្រ, កិចក្្ក្បិ 

ពាណ្ិជជកបិ, ទ្ំលនើបកបិឬ វ្ ័យក្បវត្រិកបិនរត្ិវនធរគយ, វវិម្ កិចក្នងិារក្គប់ក្គងធនធានបនុ្ស នងិកបិវនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ និង

ទ្ំលនើបកបិគយ។ 

យុទ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-២១១៨ ផ្ទ កំពុងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលធយវគគរយកធរ នពនធធរ 

លតដ ត្ល ើារពក្ងំងរទរម្ ចំណ្ប , ជំរុញារវនុវត្រចិប់, ពក្ងរកបប ធរ នពនធ, ផ្ក បែល្វាវងកបងព់នធ, ល ើកកបយ្់បរននា្

ធុរកិចក្ និងជំរុញឱ្យមាន្បធប៌និងភាពលសិាបក្ត្ង់។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

បរក ប់ពរឥណ្ទានវវនាក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយចិប់ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ ារវនភាជ បែិត្ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

លធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ លហើយវងគភាពនរបួយៗលក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិវងគភាពសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វ

លររបចំ្ំលណ្ើវវនា លធយវនលុកាបនបល្រវលៅវវនា។ ារវនុវត្រវវនាក្ត្ញ្វម្នផ្ចកលចញោ ៤ ទំណាក់ា  គឺ

ទំណាក់ា ល ង្ ើ្ំុធារចំណាយ, ទំណាកា់ វនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ, ទំណាកា់ ជក្បបបញ្ជ រ )ារលររបចំ ខិិត្យុត្រាិរ 

នងិារលម្បអាយិណ្ត្រិទ្បទាត្(់ នងិទំណាកា់ ិណ្ត្រកិចិក្នងិទ្បទាត្់ ។ 

ោទ្បលៅ ្ំលណ្ើ្ំុធារចំណាយ ក្ត្ញ្វលររបចំលធយវងគភាពចំណាយលក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិវងគភាព

សាធារណ្ៈក្បហាក់ក្បផ្ហ នរបួយៗ ) ប្បលបើ  PI-20 ្មា្ធាត្ុ ១(។ បស្តនររក្ត្ិត្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ផ្ត្ងនំងលធយក្បា្រប្់រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ មានភារកិចក្ក្ត្ិត្ពនិិត្យល ើារចំណាយវវនា លទើបតរ

ធារវនុលកាបភាពនបារកណំ្ត្់ននចិប់ )រប់នំងពរារធារចំណាយរហបត្ទ ា់របញ្ញជ ារទ្បទាត្់( មានន័យរ

ឥណ្ទានចំណាយក្ត្ញ្វ ថ្ ិត្កងុងកក្បិត្ឥណ្ទានវនុប័ត្កងុងចិប់ និងវនុលកាបនបនរត្ិវនធរហិរញ្ញវត្ថោុធរមាននិង

 ករខណ្ឌ បលចក្កលទ្្បួយចំនួនននបុខ្ញ្ញញ ចំណាយ។ កងុងន័យលនប ធនធានក្ត្ញ្វផ្ត្លក្បើក្ម្្់ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាព

នងិ្័កដិ្ិទ្ធភាព រឯរារធារចំណាយនិងារទ្បទាត្់ចំណាយ ក្ត្ញ្វផ្ត្ម្នក្ត្ិត្ពនិតិ្យឱ្យម្នហតិ្់ចត្ ់ លទើបតរលចរ្វាង

ារខាត្បង់វវនា ារខបចខាត្ ារខជបខាជ យ និងឬឬកំហុ្កងុងារកត្់ក្ន។ 

លទើបតរវនុវត្រចំណាយ វងគភាពទ្ទួ្ បនកុកហិរញ្ញវត្ថុននក្ក្ួង-សាថ ប័ន និងវងគភាពវវនា ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ន

ិណ្ត្រិទ្បទាត្់្ក្មាប់ចំណាយចរនរលៅបស្តនររក្ត្តិ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថផុ្ទ ថ្ ិត្លុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ បស្តនររក្ត្ិត្ពនិិត្យ

ហិរញ្ញវត្ថុទាងំលនប ោបស្តនររននរយកធរ នហិរញ្ញកិចក្ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ )វនបជការទ ក់្ក្ួង-សាថ ប័ន(។ 

លធយផ្ ក ិណ្ត្រិលបើកក្ម្ក់្ ក្មាប់ចំណាយបប ធន ក្ត្ញ្វក្ត្ិត្ពនិតិ្យលធយរយកធរ នវននលិនគនងិ្ហក្បត្ិបត្រាិរ 

ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ ្ក្មាប់ារវនុប័ត្ចុងលក្ាយ។ រយកធរ នទាងំ២ លនប បញ្ជញ្និណ្ត្រិទ្បទាត់្លៅ

វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ផ្ទ ទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វល ើក្បត្ិបត្រិារទ្បទាត់្។ វគគរយកធរ នរត្រយរោតិ្ទ្បទាត្់ល ើ

ិណ្ត្រិទ្បទាត្ ់ ក្ប្ិនលបើមានារយ ក់្ពបពរបស្តនររក្ត្ិត្ពនិិត្យហិរញ្ញវត្ថ ុ និងមាន ិខតិ្យុត្រាិរក្គប់ក្យន។់ លុលព 

ទ្ទួ្ ិណ្ត្រិល ង្ ើ្ំុទ្បទាត្់ នងិលុលព ទ្បទាត្់រួច, វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ នំងលម្បក្ន្មាគ  ់ា បរនលចេទ្ចប  

និងា បរនលចេទ្ទ្បទាត្់។ 

បចក្ុបតនង ែជរធរ វិម្ កបយុោរត្់ទុ្ករមានបំណ្ ុកក ក្ប លបើ្ិនិណ្ត្រិទ្បទាត់្បិនក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់

កងុងរយៈលព ៩១នវា លក្ាយពររត្រយរោត្ិទ្ទួ្ ម្និណ្ត្រិទ្បទាត្់ ក៏បអុផ្នរ រយៈលព លនបក្ត្ញ្វម្នាត្់បនថយបក

ក្ត្ំប ៦១នវា លក្ាយពររត្រយរោត្ិទ្ទួ្ ម្និណ្ត្រិទ្បទាត្់វនញ ា ពរលព វិរៗលនប ។ ៩១នវា ឬ ៦១នវា លុផ្ត្បិន

ទបចារកំណ្ត្ក់ងុងនយិបនយ័ននបំណ្ ុកក ក្ប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នទ្ទួ្ សាគ  ់ោវនររោត្ិ ផ្ទ ម្នកំណ្ត្យ់ក ារបិន

ម្នទ្បទាត្់ល ើ្ពរ៣១នវា គតិ្រប់ពរនវាផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នវនកកយបក្ត្លធយក្ក្ួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធ។ និយបនយ័លនប ក៏

ខុ្ពរ ករខណ្ឌ រ្ងធ់រ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់លុកបយុោ ទ ់វត្ថយហកៈ ឬវងកអគត្អ់គង់ ផ្ទ ោទ្បលៅមានចំននួ ៣១នវា 

ឬ ៤៥នវា លក្ាយពរទ្ទួ្ ម្នវនកកយបក្ត្។ ក្បារលនបបកា ញពរភាពយតឺ្នអ វ និងភាព្ុិគសិាញននទំលណ្ើរារកងងុ

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន បុនលព ិណ្ត្រិទ្បទាត្់ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្ និងបញ្ជញ្នលៅវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ។ ោទ្បលៅ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

វងកអគត្អ់គង់ នងិភាគរកិចក្្នា ក្ត្ញ្វរងរំ់រហបត្ទ ់ ៦ផ្ខ របព់រារបញ្ជញ្នវនកកយបក្ត្រហបត្ទ ា់រទ្បទាត្់ោក់ផ្ រ្ងចប 

កងុងគណ្នររប្់ពួកលគ លបើលទាបបរោ ិខិត្យុត្រិារមានក្គប់ក្យន់លហើយក៏លធយ។ បញ្ញា យឺត្នអ វលនបបណាដ  បក

ពរភាព្ុិគសិាញននទំលណ្ើរារទ្បទាត្់ ោោងារខវបខាត្សាច់ក្ម្ក់។ 

នែង គ.៨ បកា ញត្ួល ខម្អនសិ់ានវពំរបំណ្ ុកក ក្ប ្ក្មាប់ក្បលវទ្ចំណាយនរបួយៗ ផ្ទ រួបមាន 

៣ ក្បលវទ្ធំៗ គឺ )ក( ទំ្និញនងិល្វា )ខ( លបរវត្ស នងិ )គ( ល្វាបំណ្ ុ។ ារទ្បទាត្់បំណ្ ុកក ក្ប្ក្មាប់

ទំ្និញនងិល្វា មានចំននួក្បហាក់ក្បផ្ហ នងំត្នបាននិណ្ត្រិលបើកក្ម្កបិ់នទាន់ក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់លុចុងាំង ំ។ ារវាយ

ត្នបាល ើ្នងធិិបំណ្ ុកក ក្បលនប គឺផ្អែកល ើបំណ្ ុបិនទាន់្ង ផ្ទ មានរយៈលព លក្ចើនោង ៦១នវា ក្្បនងំ

លយ ល ផ្ទ កបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ម្នធក់លចញលុនវាទ្រ២១ ផ្ខឧ្ភា ាំង ំ២១១៥។  

លបរវត្ស ក្ត្ញ្វលបើកលុទំណាច់ផ្ខ15 ផ្ត្ក្ប្ិនលបើបិនទាន់ទ្បទាត្់ ចំននួទំ្កក្ម្កទ់ាងំលរបនំងាា យោ

បំណ្ុ កក ក្បភាា ប។ ទិ្នងន័យននបំណ្ុ កក ក្បល ើលបរវត្សលកើនល ើង បណាដ  បកពរារពនារលព លបើកក្ម្ក់

លបរវត្សទ ់បស្តនររែជារ្ុរវន វិរ និងារបលងកើនលបរវត្ស ផ្ទ រំឱ្យក្ម្ក់លបរវត្សផ្ទ បិនទានក់្ត្ញ្វម្នអដ ជ់បន មាន

ចំននួ ២៧២,៤ពានក់ានលររ  គិត្ក្ត្ំបនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៣ នងិ ១៥៧ពានក់ានលររ  គតិ្ក្ត្ំបនវា៣១ ផ្ខធងញ្ 

ាំង ំ២១១៤។ 

ារក្ម្ក ់ និងារពនិយ័ល ើបំណ្ ុជពំាក់្ ហពន័ធរុ្សុរ នងិ្ហរទរិលបរនកផ្ទ លុ្ ព់រ្ ប័យ  

្ស្តកគ ប មានចំនួន ២៨១កានទុកាា រិលបរនក ល្ិើនំងក្បមាណ្ ១ ១៤៣ ពានក់ានលររ ។ បំណ្ ុលនបលុផ្ត្កត្់ក្ន

ោបំណ្ ុកក ក្បទែបណាបិនទានក់្ត្ញ្វម្នជក្បុបលរ  លហើយបំណ្ ុលនបកពំុង ថ្ ិត្កងងុារចរររ លធយរំពំងរ

នងំក្ត្ញ្វ ុបលរ ទាងំក្ម្ក់លទើបនិងារក្ម្ក់ បអុផ្នរ្ពវនវា ារក្ម្កន់ងិពនិយ័គឺោបំណ្ ុកក ក្ប។ 

នែង គ.៨ បកា ញត្ួល ខម្អនសិ់ានវំពរបំណ្ ុកក ក្ប ្ក្មាប់រយៈលព  ៣ ាំង ំចុងលក្ាយ គាឺំង ំ

២១១១, ២១១២ និង២១១៣ ផ្ទ មានក្បមាណ្ពរ២១% លៅ ២៣% ននចំណាយ្រុប ផ្ទ ទិ្នងន័យលនបក្ត្ញ្វម្ន

្លងកត្រមានារផ្ក្បក្ប ិត្ចិត្ួចបអុលណាណ បពរបួយាំង ំលៅបយួាំង ំ។ កងងុរយៈលព ៣ាំង ំលនប បំណ្ ុកក ក្បល ើល្វា

បំណ្ ុ មានទំ្ហធំំៗោងបំណ្ ុកក ក្បពររក្បលវទ្លទ្រត្។ 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ D ពរលក្ពាប្នងធិិបំណ្ ុកក ក្ប មានល ើ្ពរ ១១% ននចំណាយ រ្ុប។ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15 ទ្និងន័យពរ វ.គ.ហ. នវាទ្រ២៥ ផ្ខ្រហា ាំង ំ២១១៥ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង គ.៨ ារវនភាគល ើបណំ្ ុកក ក្ប 

  
២១១១ ២១១២ ២១១៣ 

ចំណាយ្រុប )គិត្ោពាន់កានលររ ( ៧ ៤៦១ ៨ ១៥៧ ៨ ៣៩១ 

្នងិធិននិណ្ត្រិទ្បទាត្់ ល ើ្ពរ៦១នវា លុចុងាំង ំ 

លបរវត្សបិនទាន់ទ្បទាត្់ លុចុងាំង ំ 

បំណ្ ុកក ក្បល ើល្វាបំណ្ ុ 

៣២១ 

២៤៩ 

១ ១៤៣ 

៤៩៤ 

២៧២ 

១ ១៤៣ 

៤៧១ 

១៥៧ 

១ ១៤៣ 

បំណ្ ុកក ក្ប្រុប )ពាន់កានលររ ( ១ ៧១៣ ១ ៩១៩ ១ ៧៧១ 

ភាគរយននចំណាយ្រុប ២៣,១% ២៣,៤% ២១,១% 

ភាគរយផ្ក្បក្បិ   +១១% -៧% 

ក្បវព៖ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ បិនគិត្បញ្ក្ញ្ គលក្មាងហិរញ្ញបតទានគលក្មាងវននិលនគលក្សក្បលទ្្ 

(២) ទ្និងនយ័ផ្ទ ិចផ្ វ្ងរកម្ន្ក្មាបា់រក្ត្តិ្ពនិតិ្យនបធនល ើបណំ្ ុកក ក្ប 

ក្ត្ំបាំង ំ២១១១ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ម្នលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធពត័្៌មានវនទ្ាផ្ខិរ )KIT) ផ្ទ 

វនញុ្ញញ ត្ឱ្យវគគរយកធរ នទំងវពំរបរនមាណ្នងិត្នបាននិណ្ត្រិទ្បទាត្ផ់្ទ បិនទានម់្នទ្បទាត្់ និងចំននួនវាលក្បើក្ម្្់

្ក្មាប់ារទ្បទាត្់។ ក្បពន័ធ KIT កត្់ក្ននងិរកាា បរនលចេទ្ ផ្ទ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិម្នទ្ទួ្ នងិម្ន

ទ្បទាត្់ិណ្ត្រលិបើកក្ម្ក់។់ ក្បពន័ធ KIT បិនក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់បលងកើត្រម្យារណ៍្ោក្បរំលទ្។ ក្បពន័ធ្ក្មាប់

នបធនារពនារលព  ែប់រប់ពរារបញ្ជញ្នវនកកយបក្ត្រប្់វងកអគត្អ់គង់ឬភាគរកិចក្ នា រហបត្ទ ់ា បរនលចេទ្នន

ារលម្បអាយិណ្ត្រិទ្បទាត្ន់ងិារបញ្ជញ្និណ្ត្រលិៅរត្រយរោត្ិ លុបិនទាន់មានលុល ើយ។ ទិ្នងនយ័ននបំណ្ ុ

កក ក្បននលបរវត្ស ក្ត្ញ្វម្នក្បបប ោក្បរំផ្ខ។ 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ C លធយសារមានក្បព័នធលទើបតរម្អ នសិ់ានបំណ្ ុកក ក្ប ក្្មាប់

ក្បលវទ្ចំណាយ្ំខាន់ៗនរបួយៗ បអុផ្នរក្បពន័ធលនបបិនមានភាពលពញល ញ និងបិនលររបចំរម្យ-ារណ៍្ោក្បរំ្ក្មាប់

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនបធនោបនរលរបលទ្។ 

នែង គ.៩៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ៤ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ
ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-4 ្នងិធិបំណ្ ុកក ក្បនិងារក្តិ្ត្

ពនិតិ្យនបធនបណំ្ ុកក ក្ប 

C+ D+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 

(១) កក្បិត្ រ្ុ កននចំណាយផ្ទ លុជពំាក់ 

)គិត្ោភាគរយននចំណាយ្រុបោក់

ផ្ រ្ង្ក្មាបា់ំង ំវវនាផ្ទ ពាក់ព័នធ( 

A D ចំននួម្អ នសិ់ានននបំណ្ ុផ្ទ បនិទាន់្ង 

ផ្ទ ល ើ្ពរ៦១នវា ្ក្មាបទ់្នំញិនងិល្វា 

ក្ពបទាងំបំណ្ ុកក ក្បននលបរវត្ស និងបំណ្ ុ
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

និងារផ្ក្បក្បិ វិរៗលុកងុង រ្ុ ក

ចំណាយផ្ទ លុជពំាក់លនប 

កក ក្បននវក្នារក្ម្ក់បំណ្ ុ របួទាងំារ

ពិនយ័ បញ្ញជ ក់រ ្នងិធិ្រុបននបំណ្ ុកក ក្ប 

មានទ្ហំំធំោង ១១%ននចណំាយ្រុប។ ារ

ម្អ នសិ់ានលនបក្បផ្ហ លក្ចើនោងលនបលទ្រត្

ក្ប្ិនលបើទ្និងនយ័ិចរកម្នកងុងវនកកយបក្ត្

្ក្មាប់ិ ណ្ត្រទិ្បទាត្់ផ្ទ បនិទាន់ក្ត្ញ្វម្នលម្ប

អាយ។ 

(២) ទ្និងនយ័ផ្ទ ិចផ្ វ្ងរកម្ន្ក្មាប់

ារក្ត្តិ្ពិនិត្យនបធនននចណំាយ

ផ្ទ លុជពំាក់ 

C C លទាបបរោទ្និងនយ័ផ្ទ រកាទ្ុកកងុងក្បព័នធកត្់ក្ន

ិចទាញយកធក់កងុងក្បព័នធ Excel លទើបតរលររបចំ

ោរម្យារណ៍្ និងក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លទើបតរអរ ់

ទ្និងនយ័្ក្មាប់ PEFA ២១១៥លនប, ារលររបចំ

រម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំ បនិផ្បនោបខុករក្បរំនវា

ល ើយ រឯរក្បព័នធក៏បនិទានម់ានបុខករលពញ

ល ញលុល ើយ។ 

 

គ.២ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយនិ្ងត្ម្មៃ សាពម្ន្ិវធកា 

គ.២.១ ចាំណាត្់ថាន ក់ិ វធកា (PI-5) 

លយ បំណ្ងនន ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប គឺលធវើារវាយត្នបាវពំរារ្ក្បបយង លធយក្ត្ងរ់វាងមាត្ិាវវនានិងបាង់

គណ្នរ ផ្ទ រំឱ្យគណ្នររួបរប្់រធរ វមិ្  រម្យារណ៍្វនុវត្រវវនា និងទិ្នងនយ័លអសងលទ្រត្ននារវនុវត្រវវនា 

ិចលររបចំលធយ បែិត្ ផ្ទ លឆាើយឆាងម្នលៅនំងរកសារ្ក្មាប់ារលររបចំ្ំលណ្ើវវនានិងារវនុប័ត្វវនា។ 

ារវាយត្នបាលនប គឺផ្អែកទាងំក្្ុងល ើាំង ំសារលពើពនធលពញល ញចុងលក្ាយ លពា គាឺំង ំ២១១៤។ 

ារលររបចំនិងារវនុវត្រវវនា គឺផ្អែកល ើចំណាត្់រង ក់រទរម្  ល្ទរកិចក្ និងបុខករ។ ចំណាត្់រង ក់រទរម្  ក្ត្ញ្វ

ម្នលក្បើក្ម្្់លធយក្ក្ួង-សាថ ប័ន វគគរយកធរ ន នងិវងគភាពពាក់ពន័ធទាងំរង ក់ោត្ិ នងិរង ក់លក្ាបោត្ិ។ 

ក្បវប ់គ.៣៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ក្បព័នធ KIT គឺ្ ក្មាប់ារលក្បើក្ម្្់កងុងរយៈលព ខារបអុលណាណ ប។ ក្បព័នធលនបនំងក្ត្ញ្វជនំួ្លធយក្បព័នធ FMIS ផ្ទ 

នំងនបធនារវនុវត្ររប្ក់្ក្ួង-សាថ ប័ន រប់ពរារធារចំណាយ រហបត្ទ ់លព ទ្បទាត្់។ ក្បពន័ធ FMIS គួររកាកំណ្ត្់

ក្ន បែិត្ននារធារចំណាយនរបួយៗ, ារបញ្ញជ ទ្ិញ, ិណ្ត្រិទ្បទាត្់ និងារទ្បទាត្់ លធយបញ្ក្ញ្ អងផ្ទរនបវា បរនលចេទ្

ក្បត្ិបត្រិារ, ល ខលនង និងចំននួទ្ំកក្ម្ក។់ បអបោុ នែងលបរវត្សនិងារក្គប់ក្គងបំណ្ ុននក្បព័នធ FMIS បកា ញនបវ

ចំណាយផ្ទ បិនម្នទ្បទាត្ ់ លៅកងុងគណ្នរឥណ្ទាយក ផ្ទ ចំណ្ចុលនបបលងកើត្ភាពកយក្្ិ ្ក្មាប់ារនបធន។ 

ក្បព័នធ FMIS ក៏គួរផ្ត្ិចបលងកើត្រម្យារណ៍្វំពរបំណ្ ុបិនទាន់្ ង និងបំណ្ ុកក ក្ប ោក្បរំ្ម្រ ហ៍ ក្បរំផ្ខ ក្បរំ

ក្ត្រមា្ និងក្បរំាំង ំ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ចំណាត្រ់ង ក់ល្ទរកិចក្ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារលររបចំនងិារវនុវត្រចំណ្ប -ចំណាយ នងិក្ត្ញ្វម្នផ្ចក

លចញោ ៥កក្បិត្ គកឺ្កុប ក្បលវទ្ ជំពបក គណ្នរ និងវនគុណ្នរ។ កងុងាំង ំ២១១៣ បាងគ់ណ្នរាំង ំ២១១៧ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ

បចក្ុបតនងភាពនិងផ្ក្ក្បិ ឱ្យក្្បនប រ្ ង់ធរវនររោត្ិ។ បាង់គណ្នរលនបិចអ ិត្ោទិ្នងន័យ ថ្ ិតិ្ផ្ទ មាន

្ងគត្ភិាពោបួយនងំ ថ្ ិត្ហិិរញ្ញវត្ថុរធរ វមិ្ ាំង ំ២១១១ )GFS 2001( ទបចមានរម្យារណ៍្ទិ្នងន័យក្បរំផ្ខ កងងុក្បពន័ធ

ថ្ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វមិ្ នំងពរាំង ំ២១១១ ោ្ំិង។ កងងុលយ បំណ្ងលនប នែងចបាងទិ្នងនយ័រវាង បាងគ់ណ្នរ នែង

ក្បត្ិបត្រាិរល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ និង ថ្ តិ្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វមិ្  ាំង ំ២១១១ )CoA-TOFE-GFS 2001 Bridge Table) 

កំពុងក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់។ ្ក្មាប់បុខ្ញ្ញញ ចំណ្ប បួយចនំនួ បាងគ់ណ្នរបិនមានបកា ញ បែតិ្ល ើយ បអុផ្នរទិ្នងនយ័

ទាងំលនបក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ក្ញ្ កងងុកបទ ថ្ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វិម្  ្ក្មាប់បុខ្ញ្ញញ ចំណ្ប ពាក់ពន័ធភាគលក្ចើន។ ទ្នកំបលនប 

ល ខកបទចំណាយបួយចនំនួ លុកងងុកក្បិត្បុខ្ញ្ញញ  មានភាពខុ្យង លធយផ្ កៗ្ក្មាប់ែជធានរ-លខត្រ ក្្ុក នងិ

 ុំ (កក្បតិ្នរបួយៗ មានារលក្បើក្ម្្់បាង់គណ្នរលអសងៗយង ) ផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យមានារលអកគងតក ត្់្ ក្មាប់ារបបក្រុប

រម្យារណ៍្រួបលៅល ើបុខ្ញ្ញញ  បែតិ្។ 

លធយផ្ ក ចំណាត្រ់ង ក់បុខករ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់បកា ញលយ បំណ្ងននចំណាយ នបវន្័យ ឬ 

វនុវន្័យ នងិមាន ២កក្បិត្ គឺបុខករ និងវនុបុខករ។ ចំណាត្រ់ង ក់បុខករ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រចំលពាប ១៤  វន្័យធំៗ  

រួបមាន ល្វាសាធារណ្ៈទ្បលៅ, ារពារោត្,ិ ្នរិ្ុខសាធារណ្ៈ និងវន្័យល្ទរកិចក្; ចំណាត្់រង ក់លនបបិនមាន

រំល ចកងុងបាង់គណ្នរល ើយ។ ទបចលនប ារវនុវត្រចំណាត្់រង ក់បុខករ លុបិនទាន់ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងវនុលកាប

នប រ្ងធ់រវនររោត្ ិលុល ើយ ទបចោារវនុវត្រនបវបុខករទាងំ១១ នន COFOG។ 

វវនាកបិវនធរ ក្ត្ញ្វម្នធកឱ់្យវនុវត្រសាក តង ្ក្មាប់ក្ក្ួងចំននួ ៨ កងងុាំង ំ២១១៤។ ចំណាត្រ់ង កន់ប    

កបិវនធរ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារលធវើចំណាត្់រង ក់វវនាផ្ត្បអុលណាណ ប ផ្ត្បិនផ្បនោចំផ្ណ្កននបាង់គណ្នរល ើយ។ 

ល ើ្ពរលនប វវនាកបិវនធរ ក្គបទណ្រ ប់ផ្ត្ល ើចំណាយលក្សពរលបរវត្សបអុលណាណ ប ផ្ត្បិនម្នក្គបទណ្រ ប់្កបិភាពនិង 

ចំណាយរប្់ក្ក្ួងវនុវត្រសាក តងទាងំ ១៨ លទ្។ ទិ្ទរភាពរួបននក្បពន័ធមាត្ាិវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ មាន

លុកងងុនែង គ.១១។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.១១៖ ទ្ទិរភាពរបួននមាត្ាិវវនាាំង ំ២១១៤ 

ក្បលវទ្ 
ាំង ំសារលពើពនធ ២១១៤ 

កណំ្ត្ច់ណំំា 
 ារលររបចវំវនា រម្យារណ៍្វវនា 

រទរម្   មាន មាន មាន ៣៧ ្ក្មាប់វងគភាពវវនារង ក់កណារ   

មាន ២៤ ្ក្មាប់រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ 

ល្ទរកិចក្ មាន មាន រចរ្បយ័នធល ខកបទ មាន្ងគត្ិភាពលក្ចើនោបួយនំង្ិថ តិ្

ហិរញ្ញវត្ថុរធរ វិម្  និងិចអ ិត្ោ្ិថត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វិម្ 

លធយព័ត្៌មាន បនសុរោបយួនំងត្ក្បញ្វាររប្់នែងចបាង

ទ្ិនងន័យ )Bridget table( 

បុខករ (មាន) បិនមាន លក្បើក្ម្្់ផ្ត្៤ វន្័យ/បុខករ លពា បិនមាន្ងគត្ិភាពោបយួ 

COFOG 

កបិវនធរ (មាន) បិនមាន ចំណាត្់រង ក់នបកបិវនធរ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ក្ត្ំបបួយចំផ្ណ្ក

្ក្មាប់ក្ក្ួងវនុវត្រសាក តងទាងំ៨ 

ប្ចរករលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C ពរលក្ពាបទាងំារលររបចំវវនានិងគណ្លនយយ ម្នផ្អែកល ើចំណាត្់រង ករ់ទរម្ 

និងល្ទរកិចក្ រឯរចំណាត្់រង ក់ល្ទរកិចក្មាន្ងគត្ិភាពលៅនំង រ្ ង់ធរ្ិថ ត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វមិ្ ។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្ន

ពនិកុខយ្់ោងលនប  បុក្នផ្ត្ចំណាត្រ់ង ក់បុខករមាន្ងគត្ភិាពលៅនំង COFOG។ 

នែង គ.១១៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ៥ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ/ បលធាម្យវាយត្នបា ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-5  ចំណាត្រ់ង កវ់វនា )M1( C C មាត្ិាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារលររបចំវវនា

និងគណ្លនយយ កងុងាំង ំសារលពើពនធ២១១៤ មានផ្ត្ចំ

ណាត្រ់ង ក់រទរម្ និងចណំាត្រ់ង ក់ល្ទរកិចក្បអុលណាណ ប។ 

 

 

ក្បវប ់គ.៤៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ប្ ង់គណ្នរវិរនិងរកភាពបួយ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ និងធក់បកា ញលុកងុងាំង ំ២១១៥ លទើបតរិចទំលណ្ើរារ្ក្មាប់

ារលររបចំវវនា និងារកត្់ក្នគណ្លនយយ រប់ពរាំង ំ២១១៦ ត្លៅ។ បាង់គណ្នរលនប មាន ៧ ផ្អងក៖ វបបិសាស្ត រ្ , បុខករ, 

រទរម្ ឬវងគភាពក្បត្ិបត្រិ, ល្ទរកិចក្, ក្បវពធនធាន, កបិវនធរ និងគលក្មាង( ផ្ទ មាន្រុប ៤២ ខកង់។ បាង់គណ្នរវិរលនប 

នំងក្ត្ញ្វវនុវត្រលុក្គប់រទរម្ រង ក់ោត្ិ រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ ក្្ុក ក្្ុក ខណ្ឌ   ុំ ្កក ត្់ ផ្ទ នំងលធវើឱ្យារបបក្រុប

ទ្ិនងន័យ/ព័ត្៌មាន លុក្គបក់ក្បិត្ ិចលធវើលៅរួច រួបទាងំារលររបចំរម្យារណ៍្នបមាត្ិាបុខករ លៅកងុងក្បព័នធ GFS។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

គ.២.២ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយម្ន្ព័ត្េម្មន្កដលម្ត្ូវបាន្បញ្ធាូលរៅកនុងឯកសារិវធកា 

(PI-6) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើ្ំណ្ុំរកសារពាក់ព័នធនំងារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ ផ្ទ ម្នធក់ជបន

សាថ ប័ននរត្ិបតញ្ញត្រិ្ ក្មាប់ពនិតិ្យ និងវនុប័ត្ ផ្ទ បកា ញនបវារពាករណ៍្វវនារប្់រធរ វិម្  ្ំលណ្ើវវនា នងិ

 ទ្ធអ ននារវនុវត្រវវនាាំង ំរ្់។ ារវាយត្នបាលនប គផឺ្អែកល ើវវនាផ្ទ ម្នបកា ញជបនវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិចុង

លក្ាយបងែ្់ លពា គាឺំង ំសារលពើពនធ២១១៥។ នែង គ.១២ ោារ្លងរបនបវធាត្ុ្ ំខាន់ៗននវវនា និងព័ត្ម៌ាន

លអសងៗវំពរវវនា។ 

ចិប់វវនា មាន៥ ផ្អងក ផ្ទ មានជពំបកលអសងៗយង  (១) ចិប់ និងបទ្បតញ្ញត្រិ (២) វវនាោត្ិ, ក្ក្ួង-សាថ ប័ន 

(៣) បនកររជរំញែជធានរ-លខត្រ (៤) ែជធានរ-លខត្រ (៥) ក្កងុ ក្្ុក នងិខណ្ឌ  នងិ (៦) បប នធិ ិុំ-្កក ត្់។ 

នែង គ.១២ ៖ ពត័្ម៌ានគនាបំកងងុរកសារវវនាាំង ំ២១១៥ 

 .រ. លឈិាបរកសារ បញ្ញជ ក ់ ារពនយ  ់

១ ្បត្ថកបិមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ ផ្ទ នអ ង

លហាចណា្់រួបបញ្ក្ញ្ នបវារពាករណ្៍

វំពរកំលណ្ើន្រុប, វក្នវត្ិអរណា និង

វក្នបរញ្រក្ម្ក់  

មាន ារពាករណ្៍វំពរកំលណ្ើន្រុប, វក្នវត្ិអរណា និងវក្នបរញ្រ

ក្ម្ក់ គកឺ្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ជញ្ កងុងរកសារវវនាផ្ទ ម្នលអាើ

ជបនវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ។ 

២ ឱ្នភាពវវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ក្្ប

លៅនប GFS ឬនិនបទនទ្លទ្រត្ផ្ទ 

ក្ត្ញ្វម្នទ្ទួ្ សាគ  ់ោវនររោត្ិ  

បិនមាន ឱ្នភាពវវនាក្ត្ញ្វម្នបកា ញ បអុផ្នរោទ្ក្បង់បិនមាន    

្ងគត្ិភាពោបយួនំង្ិថត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វិម្ លទ្។ 

៣ ហិរញ្ញបតទានឱ្នភាព )deficit 

financing) 

មាន ព័ត្៌មានននឱ្នភាពវវនាក្ត្ញ្វម្នអរ ់ ផ្ទ ផ្ញកោវវនា

កងុងក្្ុក (ក្បលវទ្ឧបករណ្៍បិនម្នបញ្ញជ ក់ចិ្់លទ្) និង

ហិរញ្ញបតទានពរលក្សក្្ុក (ផ្បងផ្ចកោហិរញ្ញវត្ថុវវនាទ្បលៅ 

ហិរញ្ញបតទានគលក្មាងវននិលនគ នងិាររ ំ្់បំណ្ ុ)។ 

៤ រ្ុ កននបំណ្ ុ បិនមាន បិនមានព័ត្៌មាន បែិត្។ 

៥ ក្ទ្ពយហិញ្ញវត្ថុ ផ្ទ នអ ងលហាចណា្់រួប

បញ្ក្ញ្ នបវ ល្ចកររ ំវិត្្ក្មាប់លទើបាំង ំ 

បចក្ុបតនង 

បិនមាន បិនមានព័ត្៌មាន បែិត្។ 

៦  ទ្ធអ វវនាាំង ំកនាងលៅ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

បកា ញកងុងទ្ក្បង់ទបចយង លៅនំង្ំលណ្ើ

វវនា 

បិនមាន ារវនុវត្រវវនាាំង ំបុនម្នបកា ញកងុងទ្ក្បង់ទបចយង នំង្ំលណ្ើ

វវនា្ក្មាប់ផ្ត្ចំណ្ប  (មាន បែិត្បុខ្ញ្ញញ ) អកុយលៅវនញ

ារលក្បគបលធរបចំណាយម្នបកា ញផ្ត្នែង្លងរបលទ្។ 

៧ វវនាាំង ំបចក្ុបតនង )វវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក

ត្ក្បញ្វ ឬ ទ្ធអ ផ្ទ ម្នពាករណ្៍( 

បិនមាន វវនាាំង ំបចក្ុបតនង ម្នបកា ញកងុងទ្ក្បង់ទបចយង នំង្ំលណ្ើ

វវនា្ក្មាប់ផ្ត្ចំណ្ប  (មាន បែិត្បុខ្ញ្ញញ ) អកុយលៅវនញ
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

 .រ. លឈិាបរកសារ បញ្ញជ ក ់ ារពនយ  ់

ក្ត្ញ្វម្នបកា ញកងុងទ្ក្បង់ទបចយង លៅនំង

្ំលណ្ើវវនា 

ារលក្បគបលធរបចំណាយម្នបកា ញផ្ត្នែង្លងរបលទ្។ 

៨ ទិ្នងន័យវវនា្លងរប្ក្មាប់ចំណ្ប និង

ចំណាយ ក្្បលៅនបចំណ្ងលជើង្ំខាន់ៗ

ននចំណាត្់រង ក់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើ, រួប

បញ្ក្ញ្ ទាងំទិ្នងន័យ្ក្មាប់ាំង ំបចក្ុបតនង 

និងាំង ំរ្ ់

មាន ទិ្នងន័យវវនា្លងរប្ក្មាប់ចំណ្ប និងចំណាយ ក្ត្ញ្វម្ន

លររបចំ លធយវនុលកាបនបចំណាត្់រង ក់រទរម្  ល្ទរកិចក្ 

និងបុខករ។ 

៩ ារពនយ ់វំពរបផ្ក្បបក្បិ វវនានប

លយ នលនម្យវិរ លធយមានារ

ពាករណ្៍វំពរារតា ្ប់រញ្រ្ំខាន់ៗ លុកងុង 

លយ នលនម្យចំណ្ប  និងឬឬារ

តា ្់បរញ្រ្ំខាន់ៗ បួយចំនួនននកបិវនធរ

ចំណាយ 

បិនមាន ារផ្ក្បក្បិ លយ នលនម្យចំណ្ប -ចំណាយក្ត្ញ្វម្នព

នយ ។់ ផ្ក្បបក្បិ វវនានបារតា ្់បដញ្រលយ នលនម្យវិរ 

មានបញ្ក្ញ្ កងុងារពាករណ៍្វវនា បអុផ្នរបិនម្នពនយ ់

្ក្មាប់ារតា ្់បរញ្រលយ នលនម្យនរបួយៗ ធច់លធយ

ផ្ កពរយង លទ្។ 

ប្ចរករលនប ទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C ពរលក្ពាបមានផ្ត្ ៣ រកសារបអុលណាណ ប ផ្ទ ិចផ្ វ្ងរកម្ន។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្ន

ពនិកុខយ្់ោងលនប  បុក្នផ្ត្មានរកសារនអ ងលហាចណា្់ ចំននួ៥ កងងុចំលណាបរកសារទបចម្នលររបែបខ់ាងល ើ។ 

នែង គ.១៣៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ៦ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ  

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-6 ភាពក្គបក់្ជុងលក្ោយននពត្ម៌ានផ្ទ 

ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ លុកងុងរកសារវវនា 

B C រកសារវវនាចំននួ ៣ កងុងចំលណាបរកសារវវនា

្រុបចំននួ ៩ (១,៣,៨) មានកងុងរកសារ្ំលណ្ើ

វវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅវងគនរត្បិតញ្ញត្រិ កងុងាំង ំ

២១១៥។ 

 

 

 

 

 

 

ក្បវប ់គ.៥ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ពុំមានែយារណ្៍។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

គ.២.៣ ទាំហាំម្ន្ម្បត្ិបត្តិការរបស់រដ្ឋា ភិបាលកដលម្ិន្ម្ត្ូវបាន្រាយការណ៍ (PI-7) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប មានលយ បំណ្ងលធវើារវាយត្នបាទំ្ហំននក្បត្ិបត្រាិររប្់រធរ វិម្ ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វ

ម្នែយារណ៍្ នបរយៈារពនិិត្យល ើ្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ពររ គឺ៖ (១) ចំណាយវវនាបផ្នថបផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយ-

ារណ៍្ នងិ (២) ពត័្៌មាន រ្ រវំពរចំណ្ប -ចំណាយ ល ើគលក្មាងហិរញ្ញបតទានខាងលក្សផ្ទ បញ្ក្ញ្ កងុងរម្យារណ៍្

វវនាគនាំបរប្់ែជរធរ វិម្ ។ ប្ចរករលនប វាយត្នបាល ើកក្បិត្ននក្បត្ិបត្រិារផ្ទ បិនម្នែយារណ៍្លុរទរម្ 

រង ក់ោត្ិ ទបចមានបញ្ញជ កក់ងុង ថ្ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វិម្  រប្់សាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ16។ ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ 

ថ្ ិត្លុកងុង វនសា ភាពននារវាយត្នបានន ប្ចរករលនប លធយែប់បញ្ក្ញ្ ទាងំចំណ្ប ពរារបងន់វាល្វាសាធារណ្ៈ 

ារពនិយ័ នងិារជ ួក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរោលទើប។ ្ក្មាប់ារវាយត្នបា ប្ចរករលនប ចំណាយគួរក្ត្ញ្វម្នកត្ក់្នទាងំ

បុនលព វនុវត្រ )ារពាករណ៍្វវនា( នងិលក្ាយារវនវុត្រ )ចំណាយោក់ផ្ ដ្ង( លុកងុងរម្យារណ៍្វវនាគនាបំ 

ទបចោ ឥណ្ទានវវនាក្បរំាំង ំ, រម្យារណ៍្វនុវត្រវវនាកងុងាំង ំ នងិរម្យារណ៍្ហរិញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ លធយបបក្រុប

ោបួយនងំចំណាយរប្់រទរម្ រង កក់ណាដ  លអសងលទ្រត្ ឬបកា ញលុកងុងរកសារធច់លធយផ្ កណាលអសងលទ្រត្

ផ្ទ ក្ត្ញ្វធក់ជបនវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ លទើបតរក្ត្ញ្វម្នរត្់ទុ្ករ “ក្ត្ញ្វម្នែយារណ៍្” ។ ារវាយត្នបា ក្គបទណ្ដ ប់ល ើ

វវនាននាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។ 

(១) ចណំាយវវនាបផ្នថបផ្ទ បនិក្ត្ញ្វម្នែយារណ៍្ 

ោទ្បលៅ ក្ក្ួង-សាថ ប័នបួយចំននួ ក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្លធយក្បា្

លអសងៗយង ។ ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធទាងំលនប ម្នបកពរល្វាកបិិា្ចរណ៍្ លទ្្ចរណ៍្ ទ្បរគបរគបន ៍ិោា ប័ណ្ណ 

ទ្បរទ្្សនន៍ងិវនទ្យុ នវាឈងិ  ទិ្ធរ ារ ្បតទាន នងិារតកពនិយ័ ក៏ទបចោ ភាគកាវ។ ល ើ្ ពរលនប ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈ

រទរម្  ក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ នបរយៈនវាឈងិ  សាកា នវាឈងិ  បង់ល្វាលពទ្យ និងរង ។ំ ភាគកាវពរ

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ផ្អែកល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញផ្ទ ម្នែយារណ៍្កងងុរម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំរប្់

្ហក្យ្សាធារណ្ៈនរបួយៗ និងក្ត្ញ្វម្នបង់ចប វវនាោត្កិងុងវំ ុងលព  ៩ផ្ខ លក្ាយពរាំង ំវវនាម្នបញ្ក្ប់ 

លហើយភាគកាវក្ត្ញ្វកត្់ក្នោចំណ្ប រប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័និណាពាម្  នន្ហក្យ្សាធារណ្ៈលរប។ លទាបោ

នអ ងលនបកររ ារែយារណ៍្ពរារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធកងងុាំង ំ២១១៣ គមឺានក្បមាណ្ោ ១ ៤១៦ ពានក់ាន

លររ  ក្បហាក់ក្បផ្ហ នងំ ១២% ននចំណាយ្រុបរប្់ែជរធរ វិម្ ។ 

ោទ្បលៅ ចំណ្ប ទាងំលនបក្ត្ញ្វបងត់ក  ់ចប លៅវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិនិងែប់បញ្ក្ញ្ កងងុរម្យារណ៍្

វវនា បអុផ្នរមានករណ្រល ើកផ្ ងបួយចនំនួ។ វយគ ធាិរធរ ន ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិ្វនកបិនអកកងងុ

រប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ទ្ទួ្ បនកុកកងុងារពនិតិ្យារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធលនប។ វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ-

                                                           

16្ិថត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វមិ្  រួបបញ្ក្ញ្ នបវក្បត្បិត្រាិរហិរញ្ញវត្ថនុនរទរម្ រង ក់ោត្ ិ ផ្ទ ែប់បញ្ក្ញ្ បិនក្ត្ំបផ្ត្ក្ក្ួង-សាថ ប័នបអុលណាណ បលទ្ ផ្ត្ក៏មានវងគភាពសាធារណ្ៈ

ទនទ្លទ្រត្ )ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  និង្ហក្យ្សាធារណ្ៈ( ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នហិរញ្ញបតទានយំក្ទ្ពរវវនារទរ បអុផ្នរពុមំានែប់បញ្ក្ញ្ នបវរទរម្ រង ក់លក្ាប

ោត្លិ ើយ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ បិនមាន្ិទ្ធិវំណាចលៅក្បបប ចំណ្ប  

នងិបិនទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារក្ត្ិត្ពនិិត្យចំណ្ប ទាងំលនប លុកងងុគណ្នរលទា រត្រយរលទ្ បអុផ្នរិចទ្ទួ្ ពត័្ម៌ានពរ

ចំណ្ប ផ្ទ បង់ចប លធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្លចញលធយវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ។ 

នបរម្យារណ៍្រប្់ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា សាការទរក្បបប ចំណ្ប ភាគលក្ចើនលធយបិន

មានលយ ារណ៍្ គឺវនុវត្រនបារ្លក្បចរប្់គណ្ៈក្គប់ក្គងសាកា (រួបមាន ិហារធរ ន ារជ ួទរសាកា...) 

លហើយចំណ្ប ក្បលវទ្លនបគឺបិនផ្ទ ម្នែយារណ៍្បកក្ក្ួងលទ្។ ទំ្ហំចំណ្ប មានទំ្ហំធំោងារលអករសាច់ក្ម្ក់

លៅឱ្យសាកាពរវវនាោត្ិ គកឺ្បផ្ហ លក្ចើនោង ១១ពានក់ានលររ  ឬ ក្បមាណ្ោ ១% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ។ 

លធយផ្ ក ក្ក្ួង្ុខាវមិ្  លធវើារនបធនចំណ្ប ពរនវាល្វាផ្ទ ក្បបប លធយបនកររលពទ្យរទរ (បិនែប់បញ្ក្ញ្  

ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ) គរានកិ្ុខភាព និងលពទ្យបផ្ងែក ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នែយារណ៍្បកក្ក្ួង និងធក់បញ្ក្ញ្ កងុង

ារពាករណ៍្វវនា។ បទ្បតញ្ញត្រិត្ក្បញ្វឱ្យមានារកំណ្ត្ន់វាល្វា ្ក្មាប់ក្បលវទ្ល្វានរបួយៗ លធយពិលក្យបលនប ់

ោបួយ្ហគបន៍ និងិោា ធរបប ធរ ន។ ោក់ផ្ រ្ង ក្បា្វនររក្ក្ួង្ក្មាប់ល្វានរបួយៗ កំណ្ត្ឱ់្យរត្់ផ្ចង

ចំណ្ប ពរល្វាទបចត្លៅ៖ ៦១% ្ក្មាប់ារល ើកចិត្របុគគ កិ, ៣៩%្ក្មាប់ចំណាយក្បត្ិបត្រាិរលក្សបនកុក

បុគគ កិ នងិ ១% លអករចប គណ្នរលទា រត្រយរ។ 

ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  រកាទុ្កបួយភាគធំ ននចំណ្ប វវនាបផ្នថប នងិលក្បើក្ម្្់វវនាទាងំលនប

្ក្មាប់ចំណាយចរនរ នងិវននិលនគ។ លទាបោនអ ងលនបកររ ចំណ្ប -ចំណាយ ក្ត្ញ្វម្នែយារណ៍្លៅរទរម្ កណារ  

្ក្មាប់ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ភាគលក្ចើន ) ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ៩ ្មា្ធាត្ ុ ១( វវរលបើយិន រ្ងធ់រ

ចិ្់កា្់្ក្មាប់ារកត្់ក្នក្បត្ិបត្រាិរទាងំលរបកដរ។ ចំណ្ប តក  រ់ប្់ក្គបំសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  បិនក្ត្ញ្វ

ម្នបញ្ក្ញ្ កងងុារពាករណ៍្វវនា ឬកងងុរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនាល ើយ។ ទំ្ហំចំណ្ប កងងុាំង ំ២១១៣ មានក្បមាណ្ 

១៤៤ ពានក់ានលររ  (ឧប្បយ័នធ ៥.១) ល្ិើនងំ ១,២% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ បអុផ្នរទំ្ហំលនបែប់បញ្ក្ញ្ ផ្ត្ ១៦ 

ក្គបំសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  កងុងចំលណាប ២៦ បអុលណាណ ប លហើយកងងុលរប ក្គបំសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ចំននួ ១ បិនមាន

ែយារណ៍្លុកងុងបញ្ក្ រែយលឈិាបក្គំបសាថ នរប្់វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធល ើយ។ 

ល ើ្ពរលនប វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ ម្នទ្ទួ្ ឧបត្ថបាកធនពរវវនារទរកងងុាំង ំ

២១១៣ ក្បមាណ្ោ ១៨៦ពានក់ានលររ  (១,៥% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ) ផ្ទ កងុងលរប ចំណាយោក់ផ្ រ្ង 

បិនមានែយារណ៍្កងងុរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនាលទ្។ ក្ប្ិនលបើនបារម្អ នក់្បមាណ្ ចំណ្ប -ចំណាយតក  ់រប្់

ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  ផ្ទ ម្នែយារណ៍្ គឺមានក្បមាណ្ោ ៤% ននចំណាយវវនា្រុបរប្់រទរ។ 

លទាបនអ ងណាក៏លធយ នបារគប្ បញ្ញជ ក់ ចំណាយវវនាបផ្នថបផ្ទ បិនម្នែយារណ៍្ គមឺាន

ក្បមាណ្ ៥% ននចំណាយវវនា្រុបរប្់រទរ ផ្ទ ារ្នងធិរ នល ើចំននួលនប បិនម្នផ្អែកល ើព័ត្ម៌ានពរក្ក្ួង-

សាថ ប័នោលក្ចើនលអសងលទ្រត្ ផ្ទ ក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធលធយតក   ់ ឬនបរយៈវងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្ 

ក្ក្ួង-សាថ ប័នទាងំលរបល ើយ។ លបើលគ្និត្រ ក្ក្ួង-សាថ ប័នទនទ្លទ្រត្លក្សពរក្ក្ួងវប់រំ យុវជន នងិករឡា នងិ

ក្ក្ួង្ុខាវិម្  )ឥណ្ទានវវនាចំណាយចរនររប្់ក្ក្ួងទាងំពររលនប មានក្បមាណ្ជិត្ ១ឬ៤ ននចំណាយ្រុប



54 

ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

រប្់រទរ( ម្នក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធកងុងទំ្ហំក្បហាក់ក្បផ្ហ នំងក្ក្ួងទាងំពររលនប លហើយបិនម្នែយ-

ារណ៍្លរប ទំ្ហនំនចំណ្ប ្រុបផ្ទ បិនម្នែយារណ៍្ នងំមានក្បមាណ្ោ ៤-៥% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ។ 

លុលព ផ្ទ ចំណាយបិនម្នែយារណ៍្រប្់ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ក្ត្ញ្វម្នបបកបញ្ក្ញ្  ចំណាយ្រុប

ផ្ទ បិនម្នែយារណ៍្ នងំមានក្បមាណ្ោ ៨-៩% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ។ លទាបបរោារម្អ ន់ក្បមាណ្ខាងល ើ

ិចបិនមានភាពោក់កាក់ កចំ៏ណាយបិនម្នែយារណ៍្ហាក់ទបចោចិ្់រ មានទំ្ហំធំោង ៥% ននចំណាយ្រុប

រប្់រទរ បអុផ្នរបិនល ើ្ពរ ១១% ល ើយ។ 

 ្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C ពរលក្ពាបទំ្ហំវិវាផ្ទ ម្នពាករ្ក្មាប់ចំណាយវវនាបផ្នថបបិន

ម្នែយារណ៍្ គឺកងុងចលរា បរវាង ៥% និង ១១% ននចំណាយវវនា្រុបរប្់រទរ ផ្ត្បិនែប់បញ្ក្ញ្ គលក្មាងហិរញ្ញបត-

ទានខាងលក្ស។ 

(២)  ពត័្ម៌ាន រ្ រពរចណំ្ប -ចណំាយ ្ក្មាបគ់លក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយហរិញ្ញបតទាននទគបវវវិោដន ៍

រកសារលពញល ញននវវនាក្បរំាំង ំ មានបកា ញពរារពាករណ៍្ចំណាយរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ផ្ទ យំក្ទ្

លធយហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន៍ លធយផ្អែកល ើកបិវនធរវននិលនគសាធារណ្ៈ។ ារពាករណ៍្វវនាភាគលក្ចើនមាន

ភាពលពញល ញ លបើលទាបោកបិវនធរវននិលនគសាធារណ្ៈលុបិនទានម់ានទិ្នងនយ័លពញល ញ្ក្មាប់គលក្មាងលក្ាប

ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រិារក៏លធយ (ផ្អងក គ.៧ ខាងលក្ាប)។ ទិ្នងន័យ រ្ រពរារវនុវត្រចំណាយោក់ផ្ ដ្ង (លពា  

គឺរម្យារណ៍្ចុងលក្ាយ) បិនមានភាពលពញល ញល ើយ។ ចំណាយោក់ផ្ ដ្ង ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ លៅកងុងរម្យារណ៍្

វនុវត្រវវនា នងិរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ ផ្ត្កងុងត្ួល ខ្រុបបអុលណាណ ប។ លទាបបរោារអដ ក់បក្រ នងិហិរញ្ញបតទាន

រប្់នទគបវវិវោដនផ៍្ទ ឆាងាត្វ់គគរយកធរ នរត្រយរោត្ិក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នក៏លធយ បអុផ្នរបិនមានទិ្នងនយ័ចិ្់កា្់

្ក្មាប់ចំណាយននគលក្មាងផ្ទ លក្បើក្ម្្់ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រិារ រលត្ើក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបរយៈារអរ ់

ឱ្យលធយតក  ល់ធយនទគបវវិវោដន ៍ ឬនបរយៈារលក្បើក្ម្្់គណ្នររប្់នទគបវវិវោដនផ៍្ទ មានកងុងធរយរោត្និន

កបយុោ ឬធរយរពាណ្ិជជល ើយ។ ពត័្ម៌ាន និងទិ្នងន័យរវាងវគគរយកធរ នវវនា នងិក្កបុក្បំកាវវិវោដនក៍បយុោ បិន

មាន្ងគត្ភិាពនងំយង លទ្ បអុផ្នរម្នបកា ញរារអដ ហ់ិរញ្ញបតទានោក់ផ្ ដ្ង្ក្មាប់គលក្មាង មានក្បមាណ្ត្ិចោង 

៥១% ននចំននួគលក្មាងទាងំវ្់បអុលណាណ ប។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C ពរលក្ពាបែ ់ចំណាយលធយគលក្មាងហិរញ្ញបតទានខាងលក្សនបរយៈ

កបក្រ ក្ត្ញ្វម្នឆាុបបញ្ញក្ ងំកងុងរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនា ទាងំារពាករណ៍្ នងិារវនុវត្រ។ ្មា្ធាត្ុលនបបនិិច

ទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ លធយលហត្ុរ ារអដ ហ់ិរញ្ញបតទានោក់ផ្ ដ្ង្ក្មាប់ចំណាយគលក្មាង មានក្បមាណ្លក្ាប ៥១% 

ននគលក្មាងទាងំវ្់បអុលណាណ ប។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.១៤៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ៧ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ/ បលធាម្យវាយត្នបា ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-7 ទ្ហំនំនក្បត្បិត្រាិររប្រ់ធរ វមិ្ 

ផ្ទ បនិក្ត្ញ្វម្នែយារណ្ ៍

C C  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ពិ់នកុ M1 

(១) ចំណាយវវនាបផ្នថបផ្ទ បនិក្ត្ញ្វ

ម្នែយារណ៍្ 

C C ផ្អែកល ើគំរបរប្រ់យកធរ ន ារពាករណ៍្

ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ បញ្ញជ ក់រ

កក្បិត្ននចំណាយបផ្នថបផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្ន

ែយារណ៍្មានលក្ចើនោង ៥% បអុផ្នរទាប

ោង ១១% ននចំណាយវវនា្រុបរប្់រទរ។ 

(២) ព័ត្៌មាន រ្ រពរចំណ្ប -ចំណាយ

្ក្មាប់គលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយ

ហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន ៍

C C ក្គប់វវនាគលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយនទគប

វវិវោដនខ៍ាងលក្ស )ារពាករណ៍្( មាន

បកា ញលុកងុងរកសារវវនា ផ្អែកល ើកបិវនធរ

 វននិលនគសាធារណ្ៈ។ ារវនុវត្រចណំាយ 

ោក់ផ្ រ្ង មានបកា ញកងុងរម្យារណ្៍វនវុត្រ

វវនា និងរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំង ំ 

បអុផ្នរមានភាពលពញល ញ ចំលពាបផ្ត្គលក្មាង

ផ្ទ លក្បើក្ម្្់កបក្រ។ ារពាករណ៍្ឱ្យម្ន

្ុក្កំត្ពរទ្ំហំគលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទាន

្ហក្បត្ិបត្រិារ ផ្ទ មានកត្់ក្នលុកងុង

រម្យារណ៍្វនុវត្រវវនា និងរម្យារណ៍្

ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំង ំបនិិចលធវើលៅរចួល ើយ បអុផ្នរ

នបារម្អនសិ់ានមានទ្ហំតំ្ិចោង ៥១%។ 

 

 

 

 

 

 

 

ក្បវប ់គ.៦ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

យុទ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-២១១៨ ម្នកំណ្ត់្នបវ្កបិភាព្ំល ពក្ងំងរទរម្  

ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ រួបទាំងារផ្ក បែារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន ារកត្់ក្ន និងារលកររគរចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ។ 

 



56 

ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

គ.២.៤ ត្ម្មៃ សាពម្ន្ទាំនក់ទាំន្ងហិរញ្ញវត្ថុរៅម្គប់ថាន ក់ម្ន្រដាបាល (ថាន ក់ជាត្ិ ន្ិងថាន ក់

រម្កាម្ជាត្ិ) (PI-8) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប មានលយ បំណ្ងវាយត្នបាវំពរត្មាា ភាពននារលអករវវនាពររទរម្ រង ក់ោត្ិលៅរទរម្ 

រង ក់លក្ាបោត្ិ នងិគណ្លនយយភាពននារលក្បើក្ម្្់ធនធានទាងំលនប លុកងុងាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។ លធយ

វនុលកាបនបរចរ្បយ័នធរទរម្ រង ក់លក្ាបោតិ្ ផ្ទ ម្នបកា ញកងុងផ្អងក ខ.៣.៨ បប ធរ នននារធក់ពិនកុល ើ

ប្ចរករលនប គឺលតរ ត្ល ើរទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ ផ្ទ លររបចំ និងវនុវត្រវវនាតក  ់ខាិន ោបួយនំង វ្ ័យភាពខយ្់ និងក្ត្ញ្វ

មានគណ្លនយយភាពចំលពាបក្បោជនលុបប ធរ ន នបរយៈក្កុបក្បំកាផ្ទ លកើត្លចញពរារលម្បលាំង ត្។ 

(១) ត្មាា ភាព នងិភាពបនិ លបែគងកងងុារផ្បងផ្ចកធនធានកងងុចលំណាបរទរម្ រង កល់ក្ាបោត្ ិ

ារវនភាជនបផ្ខសបលណាដ យ )Vertical) លៅកក្បិត្ទាងំ៣ ននរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ គឺក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់

ោភាគរយលវរននចំណ្ប វវនាចរនរកងងុាំង ំរ្់ផ្ទ វនុវត្រលធយរទរម្ រង ក់ោត្ិ, ោក់ផ្ រ្ង ្ក្មាប់ រទរម្  ុ-ំ

្កក ត្់ កងងុាំង ំ២១១៤ មានក្បមាណ្ោ ២,៨%។ 

ារវនភាជនបផ្ខសទ្ទំ្ង (Horizontal) គឺក្ត្ញ្វកំណ្ត្ន់បរបបបនរ ឬវនធរសាស្ត រ្ោកក់ាក់្ក្មាប់រទរម្ 

រង កល់ក្ាបោត្ិ នងិក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចកោ្មា្ធាត្ុរទរម្  និង្មា្ធាត្វុវិវោដន។៍ ្ក្មាប់ ុ-ំ្កក ត្់ ារវនភាជ

មានទបចខាងលក្ាប៖ 

 ១/៣ ក្ត្ញ្វម្នវនភាជលៅ្មា្ធាត្ុរទរម្ ្ក្មាប់ចំណាយចរនរ )បុគគ កិ ក្បត្ិបត្រិារ និង

ារផ្វទា(ំ នងិ ២/៣ ក្ត្ញ្វម្នវនភាជលៅគលក្មាងវវិវោដនត៍ក  ់លុបប ធរ ន 

 ត្ួល ខ្ក្មាប់្មា្ធាត្ុរទរម្  ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ទបចត្លៅ៖   ៣១% ល្ិើយង ជបនក្គប់

 ុ-ំ្កក ត្់, ៦១% លធយលនងល ើចំននួ្មាជកិក្កុបក្បំកា ុ-ំ្កក ត្់ និង ១១%លទ្រត្ផ្អែក

ល ើ្នក្សនន៍នភាពក្ករក្ក 

 ្មា្ធាត្ុវវិវោដនត៍ក  ល់ុបប ធរ ន ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ទបចត្លៅ៖ ៣១% ល្ិើយង ជបនក្គប់

 ុំ-្កក ត្់, ៣១% ផ្អែកល ើចំនួនក្បោជនកងុង ុំ-្កក ត់្, ៣១% ផ្អែកល ើ្នក្សន៍នន

ភាពក្ករក្ក នងិ ១១%្ក្មាប់ចំននួវបបិលុកងងុ ុ-ំ្កក ត្់។ 

្នក្សនន៍នភាពក្ករក្ក ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយក្ក្ួងផ្អនារ នងិលធវើបចក្ុបតនងភាពោលររងែ ា់ំង ំ។ 

 ុំ-្កក ត្់មាន្ិទ្ធិវំណាចក្បបប ចំណ្ប  ផ្ត្ពរក្បវពបួយចំនួនត្បចបអុលណាណ ប )ឧទាហរណ៍្ នវាល្វា

រទរម្  ទបចោ  ិខិត្បញ្ញជ ក់្ ំបុក្ត្កំលណ្ើត្ និង ខិិត្បញ្ញជ ក់ិ ពាហព៍ពិាហ៍(។  ុ-ំ្កក ត្់ ពំងផ្អែកទាងំក្្ុងល ើ

ឧបត្ថបាកធន លក្ពាបចំណ្ប ពរក្បវពទនទ្លទ្រត្មានទំ្ហំត្បចនច លធរបនងំចំណាយ្រុបរប្់ ុំ-្កក ត្់។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ A លធយលហត្រុារ វនភាជនបផ្ខសទ្ទំ្ង )Horizontal( ននារលអករវវនា

ទាងំវ្់លៅ ុ-ំ្កក ត្់ គឺផ្អែកល ើក្បពន័ធផ្ទ មានត្មាា ភាព នងិមានរបបបនរចិ្់កា្់។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

(២) ភាពទានល់ព លវកាននពត័្ម៌ានផ្ទ ិចលជឿទ្កុចតិ្រម្ន វពំរារវនភាជវវនា ្ក្មាបរ់ទរម្ រង កល់ក្ាប

ោត្ ិ 

 ុ-ំ្កក ត្ ់ លររបចំវវនាលធយតក  ់ខាិន លធយបិនមានារចប រួបពររទរម្ រង ក់ោត្លិទ្។  ុ-ំ្កក ត្ ់

លអាើគលក្មាងវវនាលៅក្ក្ួងបហានអក លុកងងុផ្ខត្កុា ននាំង ំបុនាំង ំវនុវត្រវវនា លទើបតរក្ោបោព័ត្ម៌ាន។ លធយលហត្រុ 

របបបនរ វនភាជន ៍ ផ្អែកល ើចំណ្ប ចរនរននវវនារង កោ់ត្និនាំង ំផ្ទ គលក្មាងវវនាកំពងុក្ត្ញ្វម្នលររបចំ ទបចលនប ក្គប់

ទិ្នងន័យរំម្ច់្ក្មាប់លររបចំវវនា ក្ត្ញ្វម្នទំងោបុនលធយរទរម្  ុ-ំ្កក ត្។់ កងងុារវនុវត្រ  ុ-ំ្កក ត្ន់ំងក្ត្ញ្វ

ម្នជបនទំណំ្ងកងងុផ្ខកកកធ វំពរឧបត្ថបាកធនផ្ទ នំងក្ត្ញ្វទ្ទួ្ ម្នលុាំង ំវវនាបរក ប់។ 

ឧបត្ថបាកធននងំក្ត្ញ្វលអករោ ៤ក្ត្រមា  ្កងងុទំ្ហំល្ិើៗយង កងុង ១ក្ត្រមា្។ ារលអករល ើកទ្រ១ ក្បក្ពំត្រលៅលុកងុង

្ម្រ ហទ៍្រ១ ននាំង ំវនុវត្រវវនា។ ារលអករោបនរបរក ប់ក្បក្ពំត្រលៅ បរក ប់ពរារអរ ់រម្យារណ៍្ចំណាយលុកងុងក្ត្រមា្

បុន លធយ ុ-ំ្កក ត្់លៅក្ក្ួងបហានអក។ កងុងារវនុវត្រ  ុ-ំ្កក ត្់បួយចំននួ មានបញ្ញា កងវប្បត្ថភាពកងុងារលររបចំ

រម្យារណ៍្ឱ្យម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ ផ្ទ រំឱ្យមានារពនារលព ននារលអករវវនា បអុផ្នរារពនារលព លនប គឺបិនផ្ទ ល ើ្

ពរ ១ផ្ខលទ្។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ A លធយលហត្រុ  ុ-ំ្កក ត្់ក្ត្ញ្វម្នអរ ឱ់្យនបវព័ត្ម៌ានចិ្់កា្់វពំរ 

ឧបត្ថបាកធនផ្ទ រទរម្  ុ-ំ្កក ត្ន់របួយៗនងំទ្ទួ្ ម្ន្ក្មាប់ាំង ំបរក ប់ កងងុវំ ុង ២ ឬ ៣ផ្ខ បុននំងបញ្ក្ប់

ារលររបចំវវនារប្់ខាិន។ 

(៣) កក្បតិ្ននបបក រ្បុទ្និងនយ័សារលពើពនធរប្់រធរ វមិ្  លធយវនលុកាបនបយទុ្ធសាស្ត រ្នប វន្ យ័ 

កងុងាំង ំ២១១៣ បាងគ់ណ្នរ្ ក្មាប់ ុ-ំ្កក ត្ ់មានភាពខុ្ យង ពរ រ្ងធ់របាងគ់ណ្នររប្់រទរម្ រង កោ់ត្ិ 

នងិករណ្រខាបបិនម្នបញ្ក្ញ្ នបវចំណាត្់រង កបុ់ខករលទ្។ ារណ៍្លនបរំឱ្យារបបក្រុបព័ត្ម៌ានពររទរម្ ក្គប់កក្បិត្ 

បិនិចលធវើលៅម្ន។ លធយផ្ ក មានារផ្ក បែលក្ចើនកងុងារលធវើឱ្យមាន្ងគត្ភិាពោបួយនំងមាត្ិាល្ទរកិចក្កងុងាំង ំ

វវនា២១១៤ ផ្ត្ចំណាត់្រង ក់បុខករលុពុំទាន់ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលុល ើយ។ ារបបក្រុបចំណាយទាងំវ្់រប្់រធរ -

វិម្ ្ក្មាប់ាំង ំវវនា២១១៤ បិនទានក់្ត្ញ្វម្នលររបចំនបចំណាត្់រង ក់ល្ទរកិចក្ ឬចំណាត្់រង កល់អសងលទ្រត្លទ្ 

)ល ើកផ្ ងផ្ត្ចំណាត្រ់ង ក់រទរម្ (។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ  D លធយលហត្រុពត័្ម៌ានវវនាពរ ុ-ំ្កក ត្ ់បិនទាន់ិ ចបបក្រុបធក់

បញ្ក្ញ្ ោបួយនងំចំណាយរង ក់ោត្ិម្នលទ្ លបើលនងនបចំណាត្រ់ង ក់បុខករ និងវន្័យ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង គ.១៥៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ៨ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ/ បលធាម្យវាយត្នបា ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-8 ត្មាា ភាពននទ្រំកទ់្នំងហរិញ្ញវត្ថលុុក្គប់

រង កន់នរទរម្  )រង កោ់ត្និងិលក្ាបោត្(ិ 

C+ B  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ់ពិនកុ M2 

(១) ត្មាា ភាព និងភាពបនិ លបែគងកងុងារផ្បង

ផ្ចកធនធានកងុងចលំណាបរទរម្ រង ក់

លក្ាបោត្ិ  

C A  ំុ្កក ត្់ ោទ្បលៅពំងផ្អែកទាងំក្្ុងល ើ 

ឧបត្ថបាកធនពរបប និធិ ំុ-្កក ត្់។ ារវនភាជ 

នបផ្ខសបលណាដ យ )Vertical( លៅបប និធិ និង

ារវនភាជនបផ្ខសទ្ទ្ំង )Horizontal( លៅក្គប់

 ំុ-្កក ត្់ ផ្អែកល ើក្បព័នធផ្ទ មានត្មាា ភាព

និងមានរបបបនរចិ្់កា្់។ 

(២) ភាពទានល់ព លវកាននព័ត្៌មានផ្ទ ិច

លជឿទ្ុកចិត្រម្ន រ្ រពរារវនភាជវវនា 

្ក្មាបរ់ទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ ិ

A A  ំុ-្កក ត្់ក្ត្ញ្វម្នអរ ់ព័ត្ម៌ាន វំពរឧបត្ថបាក-

ធនផ្ទ នំងក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ ម្ន កងុងរវាងបអុរិនផ្ខ 

បនុនំងបញ្ក្ប់ារលររបចំវវនារប្់ខាិន  រឯរ   

ារអរ វ់វនាលធវើល ើងនបា  វនភាគ

ចិ្ក់ា្ ់លធយមានារពនារលព ផ្ត្

ចំលពាប  ំុ-្កក ត្់ណាផ្ទ បនិម្នអរ ់រម្យ-

ារណ៍្ក្ត្រមា្ទានល់ព លវកា 

(៣) កក្បិត្ននារបបក្រុបទ្និងនយ័សារលពើពនធ

រប្រ់ធរ វិម្ លធយវនុលកាបនប 

យុទ្ធសាស្ត រ្នប វន្័យ 

D D ចំណាត្រ់ង ក់បុខករ និងចំណាត្់រង ក់ វន្័យនន 

ចំណាយ បនិក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ ទាងំកងុងបាង់គណ្នរ

រប្រ់ទរម្ រង ក់ោត្ិ និងរប្់រទរម្  ំុ-

្កក ត្់។ 

 

 

គ.២.៥ ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បានន្ិភ័យិវធកា ពីអងគសាពសាធារណៈដម្ទរទៀត្ រម្កាពី

ម្កសួង-សាថ បន្័រដា (PI-9) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាវំពរកក្បិត្ននារនបធន និងារក្គប់ក្គងលធយែជរធរ វិម្  ល ើហាន-ិ

វយ័វវនា ក្ពបទាងំឥទ្ធិព ននារវនុវត្រ្ កបិភាពរប្់រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ វងគភាព វ្យ័ត្រប្់រទរ និង្ហក្យ្

សាធារណ្ៈ។ ហានិវ័យវវនា ិចោារបិន្ងបំណ្ ុ (ផ្ទ មាន ឬយិនារធាររប្់រទរ), ារខាត្បង់កងុង

ក្បវប ់គ.៧ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

បាង់គណ្នរវិរ ផ្ទ នំងក្ត្ញ្វធក់ឱ្យលក្បើក្ម្្់កងុងាំង ំ២១១៥ នំងវនញុ្ញញ ត្ឱ្យលធវើចំណាត្់រង ក់ និងារបបក្រុបចំណាយ

រប្់រទរម្ ក្គប់កក្បិត្ ផ្ទ នងំិចរំឱ្យពិនកុនន្មា្ធាត្ុ ៣ នន្បចរករលនប លកើន ែោងបុន។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ក្បត្ិបត្រិារ ផ្ទ បណារ  បកពរារវនុវត្រវវនា )quasi-fiscal operation) បំណ្ ុកក ក្ប នងិារបនិម្នបង់

ាត្ពវកិចក្ក្ម្កល់សាធន។ ារវាយត្នបាលនបគឺផ្អែកល ើាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។ 

)១) កក្បតិ្ននារនបធនរប្់រទរម្ រង កោ់ត្លិៅល ើវងគភាព វ្យត័្ នងិ្ហក្យ្រទរ 

រលព បចក្ុបតនង មាន្ហក្យ្សាធារណ្ៈចំននួ ១២ ផ្ទ ក្គប់ក្គងទាងំក្្ុងលធយរទរ នងិ ៣ 

លអសងលទ្រត្ផ្ទ រទរមានភាគកបិភាគលក្ចើន )ឧប្បយ័នធ ៥.២(។ ្ហក្យ្សាធារណ្ៈធំោងលគ គ ឺ វគគិ្នរកបយុោ 

ផ្ទ មានក្ម្កចំ់ណ្ប លក្ចើនោង ៨១% ននចំណ្ប ្រុបនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈទាងំវ្់។ បរក ប់ពរលនប គឺ

នក្ប្ណ្រយក៍បយុោ រធរ ករទំ្ក វ្យត័្ក្កុងវងំលពញ កពំង់ផ្អ វ្យ័ត្ក្កងុវងំលពញ នងិកពំង់ផ្អ វ្យ័ត្ក្កុងក្ពប រ្ហន។ុ 

បផ្នថបពរលនប លនងនបារកណំ្ត្់លុកងុង ថ្ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរ វិម្  ធរយរោត្ិននកបយុោ ផ្ទ ោធរយរកណារ   គឺ

ោ្ហក្យ្ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ បអុផ្នរ ថ្ តិ្លុកងងុ ករនរកិៈ នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យលធយផ្ ក។ 

ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ចំននួ ២៦ (លពា  គវឺងគភាព វ្យ័ត្រទរ) ផ្ទ កងុងលរប ក្គបំសាថ នធំៗ ៥ 

មានទបចោិោា ធរោត្វិបសែ (ក្គប់ក្គងល ើត្ំបនវ់ងគរ) លបឡាោត្ិ្និរ្ុខ្ងគប បនកររលពទ្យា ់ផ្បអត្ សាក -

 វនទ្ា ័យវបបិនកនរត្សិាស្ត រ្និងវនទ្ាសាស្ត រ្ ល្ទរកិចក្ និងសាក  វនទ្ា ័យវនទ្ាសាស្ត រ្ ្ុខាវិម្   )ឧប្បយ័នធ ៥.១)។ 

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ និងក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  ក្ត្ញ្វអរ ់រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំក្ត្រមា្ 

នងិក្បរំាំង ំលៅរទរម្ រង ក់ោត្ិ។ ្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វ ថ្ ិត្លុលក្ាបបទ្បតបញ្ញត្រនិនចិប់ ដ្ រពរ ករនិរកៈ

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ, ក្ពបែជក្កំត្យ ឬវនុក្កំត្យ រ្ រពរារបលងកើត្្ហក្យ្សាធារណ្ៈ និងវនុក្កំត្យល ខ ៤១ 

វនក្ក.បក ចុបនវាទ្រ១៦ ផ្ខកកកធ ាំង ំ១៩៩៧ រ្ រពរារវនុវត្រ ករនិរកៈទ្បលៅនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ។  រឯរក្គបំសាថ ន-

សាធារណ្ៈរទរម្  ក្ត្ញ្វ ថ្ ិត្លុលក្ាបចិប់ ដ្ រពរ ករនិរកៈគត្ិយុត្រននក្គបំសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ , ក្ពបែជក្កំត្យ ឬ

វនកុ្កតំ្យបលងកើត្ក្គំបសាថ ន និងសាែចរផ្ណ្រំល ខ ១១៥ ្ហវ.្រ ចុបនវាទ្រ២៧ ផ្ខវនចេិា ាំង ំ១៩៩៧ ដ្ រពរារវនុវត្រ

ចិប់ ដ្ រពរ ករនិរកៈគត្ិយុត្រននក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ។ ទ្នកំបលនប រទរម្ រង ក់ោត្ិត្ក្បញ្វឱ្យមានារនបធន

ារវនុវត្រវវនារប្់ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  នបរយៈ បស្តនររក្ត្តិ្ពនិិត្យហរិញ្ញវត្ថុ នងិវធិារកិចក្រប្់ែជរធរ វមិ្  

ក្ពបទាងំនបរយៈកិចក្ក្បជុំក្បរំក្ត្រមា្រប្់ក្កុបក្បំកាវមិ្  ។ លធយផ្ ក ្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វលអាើរម្យ-

ារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ្ វនកបិរួច បកក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ក្ួង-សាថ ប័និណាពាម្ 

បលចក្កលទ្្។ 

វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ ក្បបប រម្យារណ៍្តក  ព់រ្ហក្យ្

សាធារណ្ៈ នងិក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ទាងំវ្់ ល ើកផ្ ងផ្ត្ធរយរោត្និនកបយុោ។ រម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំពរ

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិលធយក្កុបហ ុនរកជន ឬក្កុបារករ្វនកបិវនររក្ក្ួង។ លធយផ្ ក 

រម្យារណ៍្ពរក្គបំសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  គកឺ្ត្ញ្វលររបចំោក្បរំផ្ខ នងិក្បរំាំង ំ។ រម្យារណ៍្ពរធរយរោត្ិនន

កបយុោ គឺក្ត្ញ្វលររបចំោក្បរំាំង ំ និងក្ត្ញ្វលធវើ្វនកបិលធយក្កុបហ នុរកជន (វិរៗលនប គកឺ្កុបហ នុ PwC)។ រម្យ-

ារណ៍្ទាងំលនបក្ត្ញ្វធក់ជបនក្កបុក្បំកាវមិ្  នងិិចអដ ជ់បននបារល ង្ ើ្ំុរប្់ភាគរពាក់ពន័ធ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនងិចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ មានបុខករបបក្រុបពត័្៌មានហិរញ្ញវត្ថ ុ

និងលររបចំរម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំ (រម្យារណ៍្រប្់្ហក្យ្សាធារណ្ៈ និងរម្យារណ៍្រប្់ក្គំបសាថ នសាធារ-

ណ្ៈរទរម្  ក្ត្ញ្វលររបចំធច់លធយផ្ កពរយង ) លទើបតរលយរពជបនរទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ លធយកងុងលរប

ក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្ ចំណ្ប ្រុប (មានក្បវពោកក់ាក)់ នងិចំណាយ្រុប (នបជពំបក) ក្ពបទាងំក្ទ្ពយ្កបិ ក្ទ្ពយរទរ 

វត្ិលរកក្បរំាំង ំ ារទ្បទាត្់ពនធ នងិភាគកាវ ្ក្មាប់្ហក្យ្សាធារណ្ៈនរបួយៗ។ រម្យារណ៍្ទាងំលនប ក៏

បកា ញពរបផ្ក្បបក្ប ិននទិ្នងនយ័ខាងល ើអងផ្ទរ។ លទាបោនអ ងណា វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនងិចំណ្ប បិន

ផ្បនសារលពើពនធ បិនទាន់ម្នលររបចំយនរារ នរត្ិវនធរ ឬយុទ្ធសាស្ត រ្ លទើបតរក្ត្ិត្ពនិតិ្យនបធន និងក្គប់ក្គងហានិវ័យ

ហិរញ្ញវត្ថុលុល ើយ ោពិល្្ារលររបចំ និងារពាករណ៍្ចំណ្ប -ចំណាយ្ក្មាប់វងគភាពសាធារណ្ៈទាងំលនប លទើបតរ

លចរ្អុត្ពរារជបួក្បទ្បបញ្ញា ក្បឈបផ្ទ បអបពា ់ោវវនជជមានទ ់រទរម្ រង ក់ោត្ិ។ រម្យារណ៍្បបក្រុប ហាក់

មានភាពលពញល ញ្ក្មាប់្ហក្យ្សាធារណ្ៈពាក់ព័នធ (ល ើកផ្ ងផ្ត្ធរយរោត្ិននកបយុោ) បអុផ្នរចំលពាប

ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  វនញ មានផ្ត្ចំននួ ១៦ កងុងចំលណាប ២៦ បអុលណាណ ប ផ្ទ មានលុកងុងរម្យារណ៍្។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C លធយលហត្ុរ ភាគលក្ចើននន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ នងិ ក្គំបសាថ ន-

សាធារណ្ៈរទរម្  ម្នលអាើរម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំលៅរទរម្ រង ក់ោត្ិ។ លទើបតរម្នពនិកុខយ្់ោងលនប រំម្ច់ក្ត្ញ្វមាន

ព័ត្៌មានលពញល ញននារវនុវត្រវវនារប្់ក្គបំសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ធំៗ លទ្ើបរទរម្ រង ក់ោត្ិិចបបក្រុប

ព័ត្៌មានទាងំលរបោរម្យារណ៍្ នងិលធវើារវនភាគហានវិ័យវវនាម្ន។ 

)២) កក្បតិ្ននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនបធនរប្់រទរម្ រង កោ់ត្ ិ លៅល ើសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថរុប្់រទរម្ រង ក់

លក្ាបោត្ ិ

រទរម្ រង ក់ោត្ទិ្ទួ្ រម្យារណ៍្ក្បរំក្ត្រមា្ពរ ុ-ំ្កក ត្់17 ផ្ទ ម្នលអាើជបនក្ក្ួងបហានអក។ រម្យ-

ារណ៍្លនប មានធក់បញ្ក្ញ្ ព័ត្៌មានននចំណាយផ្ទ ម្នវនុវត្រកងុងក្ត្រមា្បុន និង្បត្ុ យននចំណ្ប ពរ

ឧបត្ថបាកធន។ រម្យារណ៍្លនប បិនម្នគប្បញ្ញជ ក់ពរបញ្ញា ផ្ទ គួរក្ត្ញ្វម្នពិររណា្ក្មាប់ារវាយត្នបាហានវិ័យ

វវនាលទ្ (ទបចោ ទំ្ហំននកិចក្្នា ។ ។)។ 

លទាបនអ ងលនបកររ ោទ្បលៅ  ុ-ំ្កក ត្់ បិនិចមាន ទ្ធភាពបលងកើត្ោហានវិយ័វវនា្ក្មាប់រទរម្ 

រង កោ់ត្ិម្នលទ្ លធយលហត្រុ  ុ-ំ្កក ត្់ ក្ត្ញ្វលររបចំ នងិវនុវត្រវវនាលធយខាិនរង លហើយមានក្បវពចំណ្ប ពំង

ផ្អែកល ើារលអករពររទរម្ រង កោ់ត្ិល ក្ ើរផ្ត្ទាងំក្្ុង លហើយែ ់ារទ្បទាត្់ក្ត្ញ្វឆាងាត្រ់ត្រយរ។  ុ-ំ្កក ត្់ បិនក្ត្ញ្វ

ម្នវនញុ្ញញ ត្ឱ្យខក្រ ឬចំណាយល ើ្ពរវវនាផ្ទ ម្នលក្យង លធយបិនមានារវនញុ្ញញ ត្ោបុនពររទរម្ រង ក់ោត្ិលទ្ 

ផ្ទ យនរារលនបគឺិ ចបលញ្ក្គ្ារជពំាក់បំណ្ ុ។  ុ-ំ្កក ត្់ ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្ឱ្យ្នស ំនិងរកាទុ្ករជជលទ្យយបុលរ-

ក្បទានរហបត្ទ ់កក្បិត្ ១/៣ ននវវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្អរ ឱ់្យ។ ោរួប កងុងរយៈលព  ៣ាំង ំចុងលក្ាយលនប  ុ-ំ្កក ត្់ 

                                                           

17 ្ក្មាប់្បចរករ ១៨ រទរម្ ក្កុង ក្្ុក ខណ្ឌ  ក្ត្ញ្វម្នរត្ទុ់្កោវងគភាពចណំ្បុឱ្យរទរម្ រង ក់កណារ   និងោក់ផ្ រ្ងបិនម្នក្គបទណ្រ ប់លធយ    

 វនសា ភាពកងងុ្បចរករ ១៩ លទ្។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

បិនម្នបលងកើត្ោបំណ្ ុកក ក្ប ឬចំណាយល ើ្ពរ្បត្ ុយគណ្នរធរយរ ឬាត្ពវកចិក្លអសងផ្ទ ិចរំឱ្យាា យ

ោបំណ្ ុទ ់រទរម្ រង កោ់ត្ិលទ្។ ក្ប្ិនលបើមានហានវិ័យផ្បបលនបលកើត្ល ើងផ្បនលរប វាក៏ ថ្ ិត្កងុងកក្បិត្បួយត្បច

ផ្ទរ បាអងលទ្រត្ រម្យារណ៍្ក៏ម្នបកា ញពរភាព វនជជមានននារវនុវត្រវវនារប្់  ុ-ំ្កក ត្់ អងផ្ទរ។ 

វគគរយកធរ នហិរញ្ញវត្ថុរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ និងក្ក្ួងបហានអក18 

បបក្រុបរម្យារណ៍្ ុំ-្កក ត់្ លៅោរម្យារណ៍្ផ្ទ បកា ញពរសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្់ ុំ-្កក ត្់ លហើយ

ារលររបចំរម្យារណ៍្បបក្រុបលនប កក្បនំងមានារពនារលព ណា្់ លធយលហត្ុរ ារពនារលព  កងងុារទ្ទួ្ 

ម្នរម្យារណ៍្ពរ ុំ-្កក ត្់ និងារលអកគងតក ត្់ទិ្នងន័យោបួយវគគរយកធរ នរត្រយរោតិ្ កក្បល ើ្ពររយៈ-

លព  ១ផ្ខអងផ្ទរ។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពិនកុ A លធយលហត្ុរ ុំ-្កក ត្់ ោទ្បលៅបិនិចបលងកើត្ហានិវ័យ 

ហិរញ្ញវត្ថុ លៅទ រ់ទរម្ រង ក់ោត្ិលទ្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18 លនងនបពត័្៌មានពរវគគរយកធរ នហរនញ្ញវត្ថុរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ផិ្ត្បួយ។ លប្កកបិពិនតិ្យ និងលធវើបចក្ុបតនងភាព បិនម្នជួបតក  ់ោបួយក្ក្ួងបហានអកលទ្។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង គ.១៦៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ៩ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-9 ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យហានវ័ិយវវនា ពរវងគ

ភាពសាធារណ្ៈទនទ្លទ្រត្ លក្សពរ

ក្ក្ងួ-សាថ បនរ័ទរ (PI-9) 

C+ C+  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ់ពិនកុ M1 

(១) កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្ 

រង ក់កណារ  លៅល ើវងគភាព វ្ ័យត្

និង្ហក្យ្រទរ 

C C វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចណំ្ប បនិផ្បន

សារលពើពនធ ទ្ទ្ ួម្នរម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំពរក្គប់្ ហ-

ក្យ្សាធារណ្ៈ និងភាគលក្ចើនននក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈ

រទរម្ ។ ារបបក្រុបរបួ ននរម្យារណ៍្វវនាក្ត្ញ្វម្ន

លររបច ំ(បិនែប់បញ្ក្ញ្ ធរយរោត្ិននកបយុោ) បអុផ្នរបនិ

ម្នកំណ្ត្់ និងវនភាគពរហានិវ័យហិរញ្ញវត្ថុលៅល ើរទរម្ 

រង ក់ោត្លិ ើយ លហើយក្គបទណ្រ បផ់្ត្ ៦១%នន ក្គំបសាថ ន

សាធារណ្ៈរទរម្ បអុលណាណ ប។ 

(២) កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្ 

រង ក់ោត្ិលៅល ើសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ

រប្រ់ទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ ិ

A A សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់កក្បតិ្ននរទរម្ រង ក់លក្ាប

ោត្ិ គឺក្ត្ញ្វម្ននបធនោក្ត្រមា្ និងលររបចំោរម្យ-

ារណ៍្ធច់លធយផ្ កពរយង  ្ក្មាបរ់ង ក់នរបួយៗនន    

រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្។ិ ោក់ផ្ រ្ង រម្យារណ៍្លនបបនិ

ម្នកំណ្ត្់ ឬ  វនភាគពរបញ្ញា ហានិវ័យហិរញ្ញវត្ថុលទ្ នប 

ារវនុវត្រ  ំុ-្កក ត្់បនិិចបលងកើត្ោហានវិ័យលៅល ើ    

រទរម្ រង ក់ោត្ិម្នលទ្។ 

 

 

គ.២.៦ លទធសាពរបស់សាធារណជន្កនុងការទទួលបាន្ព័ត្េម្មន្ិវធកាសាំខាន្់ៗ (PI-10) 

ប្ចរករលនប មានលយ បំណ្ងវាយត្នបាវពំរ ទ្ធភាព នងិភាពកយក្្ ិរប្់សាធារណ្ជន ឬនអ ងលហាច

ណា្់ វងកពាក់ពន័ធ កងុងារទ្ទួ្ ម្នពត័្ម៌ាន ដ្ រពរវវនា។ លយ ារណ៍្ត្មាា ភាព ត្ក្បញ្វឱ្យែជរធរ វមិ្ លររបចំ និង

អសពវអាយព័ត្៌មានវវនា ផ្ទ កយក្្ ិទ្ទួ្ ម្ន មាន ករណ្ៈក្គប់ក្ជុងលក្ោយ កយយ ់ និងទាន់លព លវកា។ 

ារវាយត្នបាលនប ផ្អែកល ើាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ លពា គាឺំង ំវវនា២១១៤ (នែង គ.១៧)។ 

 

 

 

 

ក្បវប ់គ.៨៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ពុំមានែយារណ្៍។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.១៧៖ ្មា្ធាត្នុនពត័្ម៌ានផ្ទ រំម្ច់្ ក្មាបស់ាធារណ្ជន 

្មា្ធាត្នុនពត័្ម៌ាន ារបលំពញ

នប ករខណ្ឌ  

កណំ្ត្ច់ណំំា 

 

១( រកសារវវនាក្បរំាំង ំ៖ ្ណំ្ុំរកសារលពញ

ល ញិចរកម្នលធយសាធារណ្ជននបរយៈ

បលធាម្យ ្បក្្ប លុបុនលព ផ្ទ រកសារ

លនបក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅានវ់ងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ 

បិនម្ន រកសារវវនាក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយ បអុផ្នរបរក ប់ពរចិប់

វវនាក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្។ កងុង្ប័យក្បជុំរប្់រទរ្ភា

កងុងផ្ខវនចេាិ/ធងញ្ ាំង ំ២១១៤ ល្ចកររក្ពាងចិប់វវនា

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នារពារលធយ រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង

ហិរញ្ញវត្ថុ ចំលពាបបុខនំងវងគនរត្-ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វម្នលបើក

ទ្បកាយ្ក្មាប់វងគារ្ងគប្ុរវន  នទគបវវិវោដន៍ និង

សារព័ត្៌មាន 

២( រម្យារណ៍្វនវុត្រវវនាកងុងាំង ំ៖ រម្យារណ្៍

ទាងំលនប ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោក្បរំនបរយៈ

បលធាម្យ្បក្្ប ្ក្មាប់ សាធារណ្ជន 

លុកងុងរយៈលព បួយផ្ខ បរក ប់ពរម្នលររបចំ

បញ្ក្ប់      

បិនម្ន រម្យារណ៍្វនុវត្រវវនាក្បរំផ្ខ គឺផ្អែកល ើទ្ក្បង់ 

TOFE និងម្នលម្បអាយលក្ាយរយៈលព ២ផ្ខបរក ប់

ពររម្យារណ្ក៍្ត្ញ្វម្នលររបចំបញ្ក្ប់19។ ារលររបចំ

រម្យារណ្៍លនប ក្ត្ញ្វចំណាយលព ពរ ២ លៅ ៤្ម្រ ហ៍ 

(លនង្បចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ២៤) លទើបតរលធវើារលម្ប

អាយ ផ្ត្ម្នពនារលព រហបត្លក្ចើនោង ១ផ្ខបរក ប់

ពររម្យារណ៍្ក្ត្ញ្វម្នលររបចំបញ្ក្ប់ 

៣( រម្យារណ្ហ៍រិញ្ញវត្ថចុងុាំង ំ៖ រម្យារណ្៍

ទាងំលរប ម្នអសពវអាយោក្បរំនបរយៈ

បលធាម្យ្បក្្ប ្ក្មាប់ សាធារណ្ជន 

បរក ប់ពរក្ត្ញ្វម្នលធវើ្ វនកបិចប់្ពវក្គប់  

បិនម្ន រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំង ំ ក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយ 

(លនង ចិប់ទ្បទាត្់វវនា) បអុផ្នរក៏មានារពនារលព 

អងផ្ទរ។ រម្យ-ារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ាំង ំវវនា

២១១៣ មានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងក្ត្ញ្វម្នលធវើ វ្នកបិ

លុកងុងផ្ខវនចេិា ាំង ំ២១១៤ បអុផ្នរបិនទានក់្ត្ញ្វម្នលម្ប

អាយលុល ើយ លបើគិត្ក្ត្ំបនវាទ្រ១៦ ផ្ខកកកធ ាំង ំ

២១១៥ 

៤( រម្យារណ្៍្ វនកបិពរខាងលក្ស៖ ក្គប់

រម្យារណ៍្្រុប រ្ រពរក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថុរប្ ់    

បិនម្ន រម្យារណ៍្្វនកបិចុងលក្ាយ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយ

បបក្រុបារវនុវត្រវវនា្ក្មាប់ាំង ំវវនា២១១៣ និ

                                                           

19 ោឧទាហរណ្៍ កងងុនវាទ្រ១៤ ផ្ខ្រហា ាំង ំ២១១៥ រម្យារណ៍្ចុងលក្ាយម្នបញ្ក្ញ្ លៅកងងុលគហ័រទំ្ព័រក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុបួយកងងុផ្ខលបសា ាំង ំ

២១១៥ និងរម្យារណ្ន៍វាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ  ចុងលក្ាយលទ្រត្ ម្នបញ្ក្ញ្ កងងុផ្ខឧ្ភា ាំង ំ២១១៥។ ោងលនបលៅលទ្រត្ ល្ចកររក្ពាងវលងកត្ត្មាា ភាពវវនាាំង ំ

២១១៥ ្ក្មាប់កបយុោមានបកា ញរ រម្យារណ្៍កងងុាំង ំម្នលម្បអាយល ើ្ ពរ៣ផ្ខបរក ប់ពរម្នបញ្ក្ប់រម្យារណ្៍ចងុាំង ំ លនង ពត័្ម៌ានផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពរ 

វងគារលវទ្ិា NGO។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

្មា្ធាត្នុនពត័្ម៌ាន ារបលំពញ

នប ករខណ្ឌ  

កណំ្ត្ច់ណំំា 

 

រទរម្ រង ក់កណារ ម្នអសពវអាយោក្បរំនប   

រយៈបលធាម្យ្បក្្ប ្ក្មាប់សាធារណ្ជន 

លុកងុងរងវង់ក្មំ្បួយផ្ខ បរក ប់ពរក្ត្ញ្វម្នលធវើ  

្វនកបិចប់្ពវក្គប់ 

ងក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់កងុងផ្ខវនចេិា ាំង ំ២១១៤។ គិត្ក្ត្ំបផ្ខ  

កកកធ ាំង ំ២១១៥ រម្យារណ៍្លនបលុបិនទានម់្ន

លម្បអាយលុល ើយ លពា គឺល ើ្ពរ៦ផ្ខ បរក ប់បញ្ក្ប់

រម្យារណ៍្។ 

៥( ារអរ ក់ចិក្្នា៖ ារអរ ក់ិចក្្នាទាងំ

វ្់ ផ្ទ មានត្នបាល ើ្ពរ ១១១ ១១១ ទុកាា រ  

ិលបរនក ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយនអ ងលហាចណា្់

ក្បរំក្ត្រមា្ នបរយៈបលធាម្យ្បក្្ប  

បិនក្ត្ញ្វម្ន

បំលពញ 

បិនមានលម្បអាយ 

៦( ធនធានផ្ទ មាន្ក្មាប ់  វងគភាពអដ ល់្វា

បប ធរ ន )primary service units(៖ ព័ត្៌មាន

្ក្មាប់វងគភាពអដ ល់្វាបប ធរ ន ផ្ទ ក្គបទ

ណ្រ ប់ទ្បទាងំក្បលទ្  ្កងុងវន្័យពររនអ ងត្ិច  )ទបច

ោ សាកាបឋប្ិកា និងបណ្ឌ  ្ុខភាព( ក្ត្ញ្វ

ម្នអសពវអាយ នបរយៈបលធាម្យ្បក្្ប 

នអ ងលហាចណា្់ក្បរំាំង ំ ឬអរ ់ជបននប្ំលណ្ើ 

បិនក្ត្ញ្វម្ន

បំលពញ 

ព័ត្៌មានវំពរក្បវពធនធាន ក្ត្ញ្វម្នបកា ញល ើតក ងំ

ព័ត្៌មានរប្់សាកានរបួយៗ បអុផ្នរ ផ្ត្ងផ្ត្ពុំមាន    

ភាពលពញល ញ។ ព័ត្៌មានវំពរធនធានផ្ទ មាន បិន

ក្ត្ញ្វម្នអដ ់ជបនសាធារណ្ជន។ 

ទបចមានកងងុនែង គ.១៧ ្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ ៤ ននពត័្៌មានវវនា កំពងុក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយ បអុផ្នរមានារពនារ

លព យបរល ើ្ពរ ករខណ្ឌ កំណ្ត្់្ក្មាប់ារធក់ពនិកុ។ ទបចលនប ប្ចរករលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ D។ លទើបតរម្នពនិកុ

ខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យមានភាពទាន់លព លវកា ្ក្មាប់នអ ងលហាចណាច់បួយ្មា្ធាត្ុខាងល ើ លធយគួរលតដ ត្

ារយកចិត្រទុ្កធកោ់ពិល្្ ល ើរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនាកងុងាំង ំ។ 

នែង គ.១៨៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១១ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ/ បលធាម្យវាយត្នបា ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-10  ទ្ធភាពរប្ស់ាធារណ្ជនកងុងារ

ទ្ទ្ ួម្នពត័្ម៌ានវវនា្ខំាន់ៗ  )M1( 

C D ពំុមាន ករខណ្ឌ ណាបយួ កងុងចំលណាប ៦ ខាងល ើ 

ក្ត្ញ្វម្នបំលពញល ើយ។ លទាបបរោមានរកសារ

ចំននួ ៤ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ ក៏មាន

ារយតឺ្នអ វកងុងារអសពវអាយផ្ទរ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

 

គ.៣ ការ្ោរសាោ ប់ិវធការញនឹ្ងរញលន្រផ្សបាយ 

គ.៣.១ កាលាន្ុម្កម្ ន្ិងការចត្លរួម្កនុងកិចធាដាំរណើរការររៀបចាំិវធកាម្បំាាំឆ្ន ាំ (PI-11) 

ប្ចរករលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបាវពំរភាពលររបរយ ភាពចិ្់កា្់ និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ននកិចក្

ទំលណ្ើរារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ ក៏ទបចោារចប រួបរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន វគគរយកធរ ន រយកធរ ន នងិវងគភាព20។ 

(១) វត្ថភិាព នងិារក្បានខ់ាជ បា់ វនភាគវវនា 

មាក្ន ៣៩ ននចិប់ ដ្ រពរក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ាំង ំ២១១៨ ម្នផ្ចង នងិកំណ្ត្់ពរា វនភាគនន

ារលររបចំវវនា ទបចខាងលក្ាប៖ 

-ទំណាក់ា លររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា (បររ-ឧ្ភា) 

លុកងុង្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខបររ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ រប់លអរើបលររបចំក្កបខ័ណ្ឌ មាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្

រយៈលព បធយប នងិលយ នលនម្យវវនា ឱ្យមាន្ងគត្ិភាពលៅនងំលយ នលនម្យវវិវោដន៍ោត្ិ លទើបតរធក់

ជបនែជរធរ វមិ្  (គណ្ៈរទរបស្តនររ) ពិនតិ្យ នងិវនុប័ត្។ លធយផ្ ក លុកងងុ្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខលបសា រទរបស្តនររក្ក្ួង

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លចញសាែចរលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន និងែជធានរ-លខត្រ ផ្ទ ផ្ណ្រំវពំរារលររបចំផ្អនារយុទ្ធ-

សាស្ត រ្វវនា លធយផ្អែកល ើក្កបខ័ណ្ឌ មាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្រយៈលព បធយប នងិលយ នលនម្យវវនា ផ្ទ ម្នវនប័ុត្

លធយែជរធរ វិម្ ។ ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនាក្ត្ញ្វបកា ញពរារអារភាជ ប់រវាងចំណាយ និងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្

វវិវោដន៍ោត្ិ នងិក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្ ចំណាយបប ធន (ក្ពបទាងំ ឆាុបបញ្ញក្ ងំគលក្មាងហិរញ្ញបតទានរប្់នទគបវវិវោដន)៍។ 

ទ្នកំបលនប ារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា គួរផ្ត្ក្ត្ញ្វម្ន្ក្បប្ក្បិ លធយក្កុបារករផ្កទ្ក្បង់វនរររយកធរ ន 

លហើយា បរនលចេទ្្ក្មាប់អរ ់ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា គឺលុពាកក់ណារ  ផ្ខឧ្ភា មាននយ័រក្ក្ួង-សាថ ប័ន

មានលព ក្បមាណ្ ៦ ្ម្ដ ហ ៍្ក្មាប់ារលររបចំ។ 

 

                                                           

20រយកធរ ន និងវងគភាពផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នធនធាននបរយៈក្ក្ួង-សាថ ប័នសាបរ បិនក្ត្ញ្វម្នរត្់ចប ្ក្មាប់ារវាយត្នបាលទ្ ល ើកផ្ ងផ្ត្វងគភាពផ្ទ មាន

ារពាក់ពន័ធតក  ់្ ក្មាប់ារវនុវត្រវវនា ឬទ្ទួ្ ម្នធនធានពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ក្បវប ់គ.៩ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ែជរធរ វិម្ ម្នរប់លអរើបលររបចំ “វវនាព រទរ” ផ្ទ ោល្ចកដរ្លងរបននចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្។ វវនា 

្លងរប្ក្មាប់ាំង ំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយកងុងលគហទ្ំព័រក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ កងុងផ្ខបររ ាំង ំ២១១៥។ រទរបស្តនររ

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ម្នលឆាើយនំង្ំណួ្ររប្់វងគារ្ងគប្ុរវន  នទគបវវិវោដន ៍និងសារព័ត្៌មាន លុកងុងលវទ្ិា

សាធារណ្ៈ ា ពរផ្ខឧ្ភា ាំង ំ២១១៥ និងម្នបកា ញោ្លងរបពរកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំវវនាាំង ំ២១១៦។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

-ទំណាក់ា លររបចំកញ្ក្ប់វវនាក្បរំាំង ំ (បិវុរ-កញ្ញញ ) 

លុកងុង្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខបិវុរ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លចញល្ចកររក្ពាងសាែចរផ្ណ្រំ រ្ រពរ

ារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ លធយរួបមានទាងំទ្ក្បង់ រ្ងធ់រ នងិល្ចកដរពនយ ។់ សាែចរផ្ណ្រំ ក្ត្ញ្វធក់ជបនែជរធរ វមិ្  

លទើបតរវនុប័ត្ នងិលអាើលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិបនកររជំរញែជធានរ-លខត្រ។ នបលយ ារណ៍្ចិប់ គលក្មាងវវនាក្ត្ញ្វ

ផ្ត្លអាើជបនក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ លុក្ត្ំបនវាទ្រ១៥ ផ្ខកកកធ21 ននាំង ំនរបួយៗ បអុផ្នរកងុងារវនុវត្រោក់ផ្ រ្ង 

គលក្មាងវវនា ននក្ក្ួង-សាថ ប័នបួយចំនួន ក្ត្ញ្វលអាើជបនលុទំណាច់ផ្ខកកកធ។ កងងុវំ ុងផ្ខ រ្ហា ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិ

បនកររជំរញជុំវនញែជធានរ-លខត្រ រំម្ច់ក្ត្ញ្វពភិាកាកញ្ក្ប់វវនាោបួយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ បរក ប់ពរមាន

ាររកភាព នងិារក្្ុបក្្ិ យង  ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ លររបចំល្ចកររក្ពាងចិប់វវនាក្បរំាំង ំ លុកងងុវំ ុង

ផ្ខកញ្ញញ ។ 

-ទំណាក់ា វនុប័ត្វវនា (ត្កុា-ធងញ្) 

លុកងុង្ម្រ ហទ៍្រ១ ននផ្ខត្កុា ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ជញ្នល្ចកររក្ពាងចិប់វវនាលៅគណ្ៈរទរ-

បស្តនររ លទើបតរក្ត្ិត្ពនិិត្យ នងិវនុប័ត្ នងិលទើបតរធកជ់បនលៅរទរ្ភាកងងុ្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខវនចេិា ក្ត្ិត្ពនិិត្យ នងិវនុប័ត្។ 

បរក ប់បក ល្ចកររក្ពាងចិប់ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្នលៅក្ពំទ្ធ្ ភា លុកងុង្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខធងញ្ ្ក្មាប់ក្ត្ិត្ពនិិត្យ នងិវនុប័ត្ 

ផ្ទ នងំក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លុបុនទំណាច់ាំង ំ។ ា វនភាគ ននារលររបចំវវនាាំង ំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នបកា ញកងុងនែង គ.១៩។ 

នែង គ.១៩៖ ា វនភាគវវនា ផ្អែកនបចិប់្ ដ រពរក្បពន័ធហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ 

នងិា បរនលចេទ្ោកផ់្ រ្ង ននារលររបចវំវនា លុកងងុាំង ២ំ១១៤ 

ទណំាកា់ ននារលររបចវំវនា 

 

ា វនភាគចិបហិ់រញ្ញវត្ថុ ា បរនលចេទ្ោកផ់្ រ្ង  ននារ

លររបចវំវនាាំង ំ២១១៥ 

ក្ហវ. លអាើក្កបខ័ណ្ឌ មាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ និងលយ នលនម្យ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរយៈលព បធយប ជបនែជរធរ វិម្     

ពិនិត្យ និងវនុប័ត្ 

្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខបររ  

ក្ហវ. លអាើសាែចរផ្ណ្រំរប្់ែជរធរ វិម្  ដ្ រពរារលររបចំ

ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា លៅក្ក្ួង-សាថ ប័ន 

្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខលបសា នវាទ្រ១២ ផ្ខលបសា ាំង ំ២១១៤ 

ា កំណ្ត្់ននារលអាើផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនាបក ក្ហវ. នវាទ្រ១៥ ផ្ខឧ្ភា នវាទ្រ១១ ផ្ខឧ្ភា ាំង ំ២១១៤ 

ក្ហវ. លររបចំសាែចរផ្ណ្រំរប្់ែជរធរ វិម្  ដ្ រពរ    

ារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ លទើបតរពិនិត្យ និងវនុប័ត្ និងលអាើជបន

ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័នឬវងគភាពវវនា 

្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខបិវុរ នវាទ្រ១៦ ផ្ខបិវុរ ាំង ំ២១១៤ 

 

                                                           

21 ក្ក្ងួសាធារណ្ៈារនិងទំកជញ្ជញ្ន ម្នល ើកល ើងពរបញ្ញា កងងុារទ្ទួ្ ម្នធាត្ចុប ទាន់លព លវកាពរបនកររផ្ទ រំឱ្យមានារយតឺ្កងងុារលអ ាើរជបនក្ក្ួង

ល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ទណំាកា់ ននារលររបចវំវនា 

 

ា វនភាគចិបហិ់រញ្ញវត្ថ ុ ា បរនលចេទ្ោកផ់្ រ្ង  ននារ

លររបចវំវនាាំង ំ២១១៥ 

ក្ក្ួង-សាថ ប័នលអាើ្ំលណ្ើវវនាបក ក្ហវ. អុត្កំណ្ត្់ក្ត្ំបនវាទ្រ១៥

ផ្ខកកកធ 

នវាទ្រ១៥ ផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៤ 

ក្ហវ. លររបចំកិចក្ក្បជុំពិភាកាល ើ្ំលណ្ើកញ្ក្ប់វវនាោបយួ

ក្គបក់្ក្ួង-សាថ ប័ន )កក្បិត្បលចក្កលទ្្( 

ផ្ខ្រហា  

ក្ហវ. លររបចំល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា លធយបញ្ក្ញ្ ទាងំ

ចំណ្ប  និងចំណាយ )រួបទាងំកិចក្ពិភាកាកក្បិត្នលនម្យ( 

ផ្ខកញ្ញញ   

ក្ហវ. លអាើល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាលៅគណ្ៈរទរបស្តនររ លទើបតរ  

ពិនិត្យ និងវនុប័ត្ 

្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខត្ុកា  

ក្ហវ. លអាើល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាផ្ទ ទ្ទ្ ួម្នារវនុប័ត្

ពរគណ្ៈរទរបស្តនររ លៅរទរ្ភា លទើបតរពិនិត្យ និងវនុប័ត្ 

្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខវនចេិា នវាទ្រ២៧ ផ្ខត្ុកា ាំង ំ២១១៤ 

រទរ្ភា លអាើល្ចកដរក្ពាងចិប់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លៅក្ពំទ្ធ្ ភា ្ម្រ ហ៍ទ្រ១ ននផ្ខធងញ្ នវាទ្រ២៨ ផ្ខវនចេិា ាំង ំ២១១៤ 

ចិប់វវនាក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយរទរ្ភា និងក្ពំទ្ធ្ ភា ក្ត្ំបនវាទ្រ២៥ ផ្ខធងញ្ នវាទ្រ១៨ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៤ 

ក្ពបបហាកសក្ត្ឡាយក្ពបហ ថ្ ល ខាក្បា្ឱ្យលក្បើចិប់វវនា ក្ត្ំបនវាទ្រ១ ផ្ខបកែ នវាទ្រ១៩ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៤ 

ក្បវព៖ចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ាំង ំ២១១៨, ចិប់វវនាាំង ំ២១១៥ សាែចរ រ្ រារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា និងារលររបចំ

កញ្ក្ប់វវនាាំង ំ២១១៥ 

ប្ចរករលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ A លធយលហត្ុរមានា  វនភាគវវនាចិ្់កា្់ និងោទ្បលៅ ក្ត្ញ្វម្ន

វនុវត្រនប។ ា វនភាគលនបអដ ជ់បនក្ក្ួង-សាថ ប័ន រយៈលព លក្ចើនោង ៦្ម្រ ហ៍ ្ក្មាប់ារលររបចំ្ំលណ្ើវវនា។ 

(២) ភាពចិ្់កា្់ឬភាពក្គបក់្ជងុលក្ោយ នងិារចប របួផ្អងកនលនម្យ កងងុារផ្ណ្រំវពំរារលររបចំ

្ំលណ្ើវវនា  

ទបចមានពនយ ់ខាងល ើ ក្ក្ួង-សាថ ប័នក្ត្ញ្វលររបចំ្ំលណ្ើោ ២ ទំណាកា់  គឺទំណាកា់ ទ្រ១ ារលររបចំ

ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា នងិទ្រ២ ារលររបចំ្ំលណ្ើវវនា បែិត្ក្បរំាំង ំ។ 

ទ្ក្បង់ រ្ងធ់រ្ក្មាប់ផ្ណ្រំារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនាមាន ៤ ្មា្ធាត្ធុំៗ៖ (១) ត្រួទ្រ

នងិារទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វរប្់សាបរក្ក្ួង-សាថ ប័ន (២) លយ បំណ្ងលយ នលនម្យ  (៣) កបិវនធរ ឬយុទ្ធសាស្ត រ្

ិទិ្ភាព ផ្ទ មាន្ងគត្ិភាពោបួយលយ បំណ្ងលយ នលនម្យ និងផ្ទ បកា ញពរត្ក្បញ្វារធនធាន ្ក្មាប់

រយៈលព  ១៣ាំង ំបរក ប់ លធយផ្ចកលចញោចំណាយលបរវត្ស, បិនផ្បនលបរវត្ស, ចំណាយចរនរ នងិបប ធន នងិធក់

បញ្ក្ញ្ គលក្មាងហិរញ្ញបតទានលធយនទគបវវិវោដន ៍(១ជួរ ្ក្មាប់ ១ក្បលវទ្ចំណាយ) នងិារពាករណ៍្ក្បវពចំណ្ប 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

លធយខាិនរង (ធក់បញ្ក្ញ្ ទាងំនទគបវវិវោដន)៍ នងិយុទ្ធសាស្ត រ្ពក្ងំងារក្បបប ចំណ្ប  នងិ (៥) ប្ចរករ្បិទ្ធកបិ 

នងិលយ ល ្ក្មាប់កបិវនធរនងិយុទ្ធសាស្ត រ្ិទិ្ភាពនរបួយៗ។ 

រកសារផ្ណ្រំវបលធយទ្ក្បង់បួយចំននួផ្ទ ក្ត្ញ្វបំលពញ ោលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ្ក្មាប់ារលររបចំ

វវនា បែិត្ក្បរំាំង ំ ក្ត្ញ្វម្នលអាើលៅក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ ពធិន្ក្មាប់ចំណាយ្រុប ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្ ់ លធយបញ្ញជ ក់ោ  

ភាគរយននអ តិ្អ កងុងក្្ុក្រុប (វវនាចរនរ នងិវវនាបប ធន ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ធច់ពរយង )។ ពធិនវវនា ក្ត្ញ្វម្ន

កំណ្ត្ក់ងងុវន្័យចំននួ ៤ (្ងគបកិចក្ ល្ទរកិចក្ រទរម្ ទ្បលៅ នងិារពារោត្និងិ្នរិ្ុខសាធារណ្ៈ) បអុផ្នរារកណំ្ត្់

ពធិនលនបមានភាពទ្នវ់ាន់ នងិមាន ករណ្ៈោចងែុ បកា ញ ោងារកំណ្ត្់ផ្បបត្ងំរុ៉ឹង  លធយលហត្ុរបប ធរ ននន

ារវនភាគពិធន បិនទានក់្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្ឱ់្យម្នលពញល ញលុល ើយ។  វន្័យិទិ្ភាពក្ត្ញ្វម្នបកា ញចិ្់កា្់ 

(ឧទាហរណ៍្  វន្័យវប់រំ នងិ្ុខាវមិ្ )។ 

បប ធរ នចបតងននារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ ក្ត្ញ្វផ្អែកល ើារវនុវត្រវវនាកងុងាំង ំ និងក្ត្ញ្វផ្ក្ក្បិ ផ្អែកល ើ

កក្បិត្ននារលកើនល ើងននក្ម្ក់លបរវត្ស, ារលក្ជើ្លរឯ្បស្តនររបផ្នថបជនំួ្ឱ្យបស្តនររចប និវត្រន៍, ារផ្ក្ក្ប ិវវនាកងុង

ាំង ំ នងិារផ្ក្បក្ប ិនវាបួយចំននួផ្ទ បិនម្នពាករណ៍្។ ចំណាយចរនរលវរ នងិបិនផ្បនលបរវត្ស )ឧទាហរណ៍្ ទំ្ក 

និងវគិគ្នរ( បិនិចក្ត្ញ្វបលងកើនល ើយ។ និនយបាអងលទ្រត្ បប ធរ ន្ក្មាប់ារលររបចំ គឺារបនរនិរនររភាពននារអរ ់

ល្វារលព បចក្ុបតនង។ 

ល ើ្ពរលនប ក្ក្ួង-សាថ ប័និចល ង្ ើវវនាបផ្នថប ្ក្មាប់យំក្ទ្ទ ់ចំណាយចរនរបផ្នថប ផ្ទ ម្ន

លក្យង្កបិភាពលុកងុងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា (ចំណាយនបកិចក្ ទ្ធកបិ) រហបត្ទ ់កក្បិត្កំណ្ត្បួ់យ ោពិល្្ 

្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័នផ្ទ វនុវត្រក្កបខ័ណ្ឌ វវនាកបិវនធរ។ ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្ត្ញ្វារពារែ ់្ំលណ្ើបផ្នថបបុខ្ញ្ញញ

ចំណាយ លុកងុងកិចក្ពភិាកាកញ្ក្ប់វវនាោបួយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ កងុងផ្ខ រ្ហា។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពិនកុ A លធយលហត្ុរ សាែចរពាក់ព័នធនំងារលររបចំវវនាក្បកបលធយ

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងភាពចិ្់កា្់ (្ក្មាប់ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា និងផ្អនារវវនាក្បរំាំង ំ) ក្ត្ញ្វម្នលអាើ

លៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន លធយឆាុបបញ្ញក្ ងំពរពធិនផ្ទ ម្នវនុប័ត្ោបុនលធយែជរធរ វមិ្ ។ 

(៣) ារវនបុត័្វវនាទានល់ព លវកាលធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិឬសាថ បន័មាន្បត្ថកចិក្ក្បហាកក់្បផ្ហ  

រទរ្ភា នងិក្ពំទ្ធ្ ភា ម្នវនុប័ត្ល្ចកររក្ពាងចិប់វវនា លុបុននវាទ្រ២៥ ផ្ខធងញ្ ្ក្មាប់រយៈលព  

១៣ាំង ំចុងលក្ាយ គាឺំង ំ២១១២, ២១១៣ នងិ២១១៤។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ A លធយលហត្រុ ចិប់វវនាក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លុបុនាររប់លអដើបននាំង ំ

វនុវត្រវវនា លុកងុងវំ ុង ១៣ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.២១ ៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១១ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-11 ាកានកុ្កបនងិារចប របួកងងុ  

កចិក្ទលំណ្ើរារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ 

A A  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ់ពិនកុ M2 

)១( វត្ថិភាព និងារក្បាន់ខាជ ប ់  

ា វនភាគវវនា 

 

A A ក្ក្ងួ-សាថ បន័មានរយៈលព  ៤ លៅ ៥្ម្រ ហ៍ កងុងបួ

ទំណាក់ា  លទើបតរលររបចំវវនាទាងំពររទំណាក់ា  

លពា គឺ្រុបក្បផ្ហ  ៩្ម្រ ហ៍។ ទំណាក់ា ទាងំ២ 

មានពិធនវវនា )ទ្ន់វាន់(  ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនបុ័ត្លធយ

គណ្ៈរទរបស្តនររ។ ទ្នកំបលនប មានារពនាររយៈលព ខារ

លធយក្ក្ងួ-សាថ បន័បួយចនំនួ ផ្ត្បនិមានវវរគួរឱ្យកត្់

្មាគ  ់លទ្ និងបនិមានវវរបអបពា ់ទ ់ារវនុវត្រនប

ា វនភាគល ើយ។ 

)២( ភាពចិ្ក់ា្់ឬភាពក្គប់ក្ជុង

លក្ោយ និងារចប របួផ្អងក

នលនម្យ កងុងារផ្ណ្រំវំពរ  

ារលររបចធំក់្ំលណ្ើវវនា 

A A សាែចរផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្វវនា ក្ត្ញ្វម្នធក់លចញ

លធយែជរធរ វិម្  លធយផ្អែកល ើារវនុប័ត្

ក្កបខ័ណ្ឌ មាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ និងារល្ើលរុឯ និងារលធវើិ ទ្ិភា-

វបបនរយកបិល ើងវនញនបវលយ នលនម្យ។ សាែចរលររបចំ

កញ្ក្ប់វ វនា ក្ត្ញ្វម្នធក់លចញលធយែជរធរ វិម្  និង   

លអាើជបនក្គបក់្ក្ងួ-សាថ បន័ និងែជធានរ-លខត្រ។         

ារកំណ្ត្់ពិធនពរល ើចុបលក្ាប គឺកំណ្ត្់្ក្មាប់

ចំណាយ្រុប )វវនាចរនរ និងវវនាបប ធន ក្ត្ញ្វកំណ្ត្់

ធច់ពរយង ( និង្ក្មាប ់វន្័យទាងំ ៤ )្ងគបកិចក្ ល្ទរកិចក្ 

រទរម្ ទ្បលៅ និងារពារោត្និិង្នរិ្ខុសាធារណ្ៈ( 

ោភាគរយ នន អ.្.្ )ោារចងែុ បកា ញ(។        

ារលររបចគំលក្មាងវវនា បែិត្ លធយក្ក្ងួ-សាថ បន័ 

និងែជធានរ-លខត្រ ក្ត្ញ្វផ្អែកល ើ កក្បិត្កំលណ្ើនលធរបនំង

ាំង ំរ្ ់ផ្ទ វនញុ្ញញ ត្ ្ក្មាប់ចណំាត្រ់ង ក់ល្ទរកិចក្  

នរបួយៗ។ 

)៣( ារវនុប័ត្វវនាទានល់ព លវកា

លធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រិ ឬសាថ បន័មាន

្បត្ថកិចក្ក្បហាក់ក្បផ្ហ    

A A ចិប់វវនាក្ត្ញ្វម្នវនបុត័្លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ និង

ឡាយក្ពបហ ថ្ ល ខាលធយក្ពបបហាកសក្ត្បុននវាទ្រ៣១ 

ផ្ខធងញ្ ្ក្មាប់ ៣ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយលនប 

 

 

ក្បវប ់គ.១១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

មានបញ្ញជ ក់កងុង្មា្ធាត្ុ ២ ក្បវប់ គ.១១។ ពុំមានរម្យារណ៍្វំពរារផ្កទ្ក្បង់លអសងលទ្រត្លទ្។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

គ.៣.២ ទសសន្វធស័យពហុឆ្ន ាំរៅកនុងការរធវើក្ន្ការិវធកា រញលន្រផ្សបាយ

ចាំណាយ ន្ិងការររៀបចាំិវធកា (PI-12) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាារអារភាជ ប់វវនាលៅនងំលយ នលនម្យលុកងងុរយៈលព បធយប និង

កក្បិត្ននារធក់បញ្ក្ញ្ ារគណ្រចំណាយ ្ក្មាប់ារវនវុត្រលយ នលនម្យវិរ លៅកងុងទំលណ្ើរារលររបចំវវនា។ 

(១) ារលររបចពំាករណ៍្វវនាពហាុំង ំ នងិារវនភាជវវនានបបខុករ 

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថមុ្នបលងកើត្កិចក្ទំលណ្ើរារពាករណ៍្វវនាោពររវវកិ្កប ផ្ទ អរ ធ់ាត្ចុប 

្ំខានក់ងុងារលររបចំវវនារង កោ់ត្ិក្បរំាំង ំ។ វវិក្កបទ្រ១ គាឺរលររបចំ “ក្កបខ័ណ្ឌ ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា” រយៈលព 

៣ាំង ំរំក ិ ផ្ទ វនញុ្ញញ ត្ឱ្យវនុវត្រពរលក្ាបលៅល ើ និងក្ត្ញ្វលររបចំលធយវគគរយកធរ នវវនា។ ធាត្ុចប ផ្ទ រំម្ច់

្ក្មាប់ារ វនភាគកងុងវវិក្កបលនប គពឺ័ត្ម៌ានផ្ទ ក្បបប ម្នកងុងវំ ុងលព ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហរិញ្ញវត្ថ ុ ពភិាកា

ោបួយក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិព័ត្ម៌ានវំពរត្ក្បញ្វារចំណាយ ផ្ទ ក្ក្ួង-សាថ ប័នអដ ជ់បនក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង

ហិរញ្ញវត្ថុ ្ក្មាប់រយៈលព  ២ាំង ំបរក ប់។ វវិក្កបទ្រ២ គឺោារនបធនារវនុវត្រចំណ្ប -ចំណាយ ក៏ទបចោ    

ារពាករណ៍្កក្បិត្ចំណ្ប -ចំណាយ ផ្ទ លៅរ “ក្កបខណ័្ឌ ចំំណាយរយៈលព បធយប”។ ារពាករណ៍្វវនា ក្ត្ញ្វ

លធវើល ើងផ្អែកល ើារវនភាគមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ ពរល ើចុបលក្ាប, លយ នលនម្យិទិ្ភាពរប្់ែជរធរ វមិ្  នងិនរិង ារនន

ចំណ្ប -ចំណាយ។ វគគរយកធរ នលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ទ្ទួ្ បនកុការករលនប។ 

វវិក្កបទាងំពររ ក្ត្ញ្វលររបចំ្ក្មាប់រយៈលព  ៣ាំង ំ និងក្ត្ញ្វលធវើបចក្ុបតនងភាពោក្បរំាំង ំ។ លទាបោនអ ងលនបកររ វវកិ្កប

ទាងំពររលនប បិនក្ត្ញ្វម្នត្ភាជ ប់យង លធយតក  ់លរបលទ្។ ោក់ផ្ ដ្ង មានផ្ត្វវនា្រុប កងុងក្កបខណ័្ឌ ចំំណាយរយៈលព 

បធយបបអុលណាណ ប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងភាពោលររងែ ា់ំង ំ លហើយក្ត្ញ្វម្នអដ ជ់បនលៅក្ក្ួង-សាថ ប័ន លទើបតរោបប ធរ ន

កងុងារលររបចំលធវើបចក្ុបតនងភាពផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនាោវិរ។ នអ ងណាបិញ ត្ួល ខពាករណ៍្ននក្កបខ័ណ្ឌ ចំំណាយ

រយៈលព បធយប ក្យន់ផ្ត្ោត្លួ ខចងែ ុបកា ញ ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្កងុងកក្បតិ្នលនម្យ នងិបិនម្នកំណ្ត្់

កក្បិត្ ឬពធិនវវនាោអាញ្វារលរបលទ្។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C លធយលហត្រុ ារពាករណ៍្វវនារយៈលព  ៣ាំង ំ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំោ

ក្បរំាំង ំ លធយផ្អែកល ើចំណាត្់រង ក់ល្ទរកិចក្្ំខាន់ៗ។ លទើបតរម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យារពាករណ៍្ក្ត្ញ្វ

ម្នលធវើ បែិត្លៅនបចំណាត្់រង ក់ វន្័យ បុខករ និងរទរម្  និងក្ត្ញ្វអដ ់ល្ចកដរពនយ ់ននបផ្ក្បបក្បិ ទិ្នងន័យ

ក្បរំាំង ំ។ 

(២)  វនសា ភាព នងិភាពញកំញាបន់នារវនភាគនរិនររភាពបណំ្ ុ 

ារវនភាគចររភាពបំណ្ ុ ទាងំបំណ្ ុបរលទ្្ នងិកងងុក្្ុក ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គង នងិវនុវត្រោក្បរំាំង ំ

លធយា រនន យ័ក្គប់ក្គងបំណ្ ុ ននវគគរយកធរ នវវនា របា់ំង ំ២១១១។ លនងនបវនុក្កតំ្យ ដ្ រពរារក្គប់ក្គង

បំណ្ ុ ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យបំណ្ ុ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្ឱ់្យវនុវត្រលររងែ  ់២ាំង ំបរង រារវនុវត្រោក់ផ្ ដ្ងគឺក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង

ោលររងែ ់ាំង ំ។ ារវនភាគបំណ្ ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រផ្អែកល ើបលចក្កលទ្្ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពរារបណ្រុ បបណារ  លធយ
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

សាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ )IMF)។  ទ្ធអ ននារវនភាគ ក្ត្ញ្វយកលៅលក្បគបលធរប ោបួយនងំារក្ត្តិ្ពនិតិ្យារវនភាគ

ចររភាពបំណ្ ុ លធយសាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ IMF/IDA ផ្ទ មានកំណ្ត្ក់ងុង រកសារពិលក្យបលនប ់ ក្បរំាំង ំ 

រប្់សាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ “Annual Article IV Consultations” លហើយក្ត្ញ្វែយារណ៍្ជបនគណ្ៈកមិាធិារ

ក្គប់ក្គងបំណ្ ុសាធារណ្ៈ ផ្ទ មានរទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុោក្បធាន។ លនងនបរម្យារណ៍្រប្់

សាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ារវនភាគចររភាពបំណ្ ុ្ក្មាប់បំណ្ ុបរលទ្្ និងកងុងក្្ុក លក្បើក្ម្្់្បិត្ិកបិក្្លទរង

នំងារពាករណ៍្មាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ នងិរកភាពរ បញ្ញា បំណ្ ុរប្់ក្បលទ្្កបយុោលុផ្ត្បិនមានសាថ នភាពធាន់ធារ លុ

កងុងល្ណារឯយអបបប ធរ ន។ វវរផ្ទ ខុ្យង  គសឺាថ ប័នរបបិយវត្ថវុនររោត្ ិម្នធកប់ញ្ក្ញ្ បំណ្ ុជពំាករ់ប្់្ហពន័ធរុ្ សុរ 

នងិ្ហរទរិលបរនក នំងពរវ ុំង្ប័យ្ស្តកគ ប ផ្ទ កំពងុក្ត្ញ្វម្នចររ ុបលរ ។ បកទ ់លព លនប លុបិន

ទាន់មានកិចក្ក្ពបលក្ពគងវវរចិ្់កា្់លទ្ ្ក្មាប់បរត្កបំណ្ ុទាងំពររខាងល ើ បអុផ្នរសាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ម្ន

កត្ប់ញ្ក្ញ្ ារក្ម្ក់ នងិក្ម្កព់ិនយ័រប្់បំណ្ ុ  រឯរែជរធរ វមិ្ ម្នបញ្កប់ារកត្ក់្នារក្ម្ក់បងគរ នងិក្ម្ក់

ពនិ័យ លធយកត្ក់្នផ្ត្ក្ម្ក់លទើបផ្ទ ជពំាក់បអុលណាណ ប។ លហត្ុទបចលនប លទ្ើបសាថ ប័នរបបិយវត្ថវុនររោត្ិម្នរកល ើញរ 

បំណ្ ុ្រុបមានក្បផ្ហ  ២៨១ កានទុកាា រិលបរនក លក្ចើនោងត្លួ ខរប្់ែជរធរ វមិ្ ។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ A លធយលហត្ុរ ារវនភាគចររភាពបំណ្ ុក្បរំាំង ំ លធយក្ក្ួងល្ទរ-

កិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ គឺក្គបទណ្រ ប់ទាងំបំណ្ ុបរលទ្្ និងកងុងក្្ុក។ 

(៣) យុទ្ធសាស្ត រ្នបវន្័យ ផ្ទ មានារគណ្រចំណាយចរនរ និងចំណាយ វននិលនគ្ក្មាប់រយៈលព 

លក្ចើនាំង ំ 

ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដនោ៍ត្ិ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើង ក្្មាប់រយៈលព  ៥ាំង ំ (២១១៤-២១១៨) ផ្ទ បនរពរ

ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដនោ៍ត្ិាំង ំ២១១៩-២១១៣។ ារលររបចំផ្អនារលនប ក្ត្ញ្វម្ន្ក្បប្ក្បិ លធយក្ក្ួង

ផ្អនារ។ ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដន៍ោត្ិ រួបមានធាត្ុ្ំខានចំ់ននួ ៤ លធយធាត្នុរបួយ  ៗមាន្មា្ធាត្ុ ៤ ក្ពបទាងំ

មានកំណ្ត្ន់បវបរនសាថ នក្គបទណ្ដ ប់្ក្មាប់ារវនុវត្រយុទ្ធសាស្ត រ្ទាងំបប ចំននួ ៤ កងងុលរបក៏មាន បរនសាថ នមាអ ក្កញ្

ល្ទរកិចក្អងផ្ទរ។ ទំ្ហនំនារគណ្រចំណាយលុកងុងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដនោ៍ត្ិ ២១១៤-២១១៨ ក្ត្ញ្វម្ន

លររបចំធច់លធយផ្ កពរយង  ្ក្មាប់ចំណាយចរនរ និងចំណាយបប ធន។ ោរួប ារលក្យងចំណាយ ក្្បនប

ារពាករណ៍្វវនា។ លទាបនអ ងលនបកររ ចំណាយ្ក្មាប់វវនាចរនរ ក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចក បែតិ្្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន

នរបួយៗ លធយផ្ កចំណាយ បប ធន ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្ល់ៅនប្មា្ធាត្។ុ លធយសារារផ្បងផ្ចកលនបមាន ករណ្ៈ

ខុ្យង  ារធក់បញ្ក្ញ្ យង រវាងវវនាចរនរ និងបប ធន លៅនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន, នប វន្័យ ឬនបក្បលវទ្បុខករ ពុំិច

លធវើលៅម្នល ើយ។ ល ើ្ពរលនប ក៏បិនមានល្ចកដរពនយ ់ពរភាពក្បទាក់ក្កឡា ននចំណាយនបកបិវនធរ ឬវនុបុខករ និង

បិនមានពនយ ព់រារអារភាជ ប់យង រវាងវវនាចរនរនងិបប ធនល ើយ។ 

យុទ្ធសាស្ត រ្នប វន្័យរយៈលព  ៥ាំង ំ ឬផ្វងោងលនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាប់ វន្័យវប់រំ និងវន្័យ

្ុខាវមិ្  លធយរួបបញ្ក្ញ្ ារគណ្រចំណាយលៅនប្មា្ធាត្។ុ ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្  វន្័យវប់រំ )២១១៤-

២១១៨( ម្នរំល ចារពាករណ៍្ចំណាយចរនរ និងបប ធន ្ក្មាប់វនុវន្័យ ឬកបិវនធរ )ឧទាហរណ៍្ ារវប់រំ
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

បប ធរ ន(  រឯរារពាករណ៍្ចំណាយចរនរ លធវើល ើងផ្អែកល ើចំននួ្ិ្សផ្ទ ម្នចុបលឈិាប និងារម្អ នសិ់ានត្នបារកន

ចំណាយ។ ារពាករណ៍្ មាន្ងគត្ភិាពោបួយនងំារពាករណ៍្វវនារទរ នងិម្នអារភាជ ប់ោបួយចំណាយម្អន់

ក្បមាណ្្រុប កងុងផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្វវិវោដនោ៍ត្ិ។ ចំណាយ្រុបកងុងវន្័យវប់រំ មានក្បមាណ្ ១២,៤% នន

ចំណាយ្រុប កងុងវវនាាំង ំ២១១៣  )បិនែប់បញ្ក្ញ្ គលក្មាងហិរញ្ញបតទានយំក្ទ្ពរខាងលក្ស(។ 

កងុងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្  វន្័យ្ុខាវមិ្  )២១១៨-២១១៥( ារពាករណ៍្ចំណាយ មាន្ងគត្ភិាព

ោបួយនំងារពាករណ៍្ចំណាយ្រុប។ មានផ្ត្ចំណាយចរនរលទ្ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នពាករណ៍្  រឯរចំណាយបប ធននំងក្ត្ញ្វ

ពាករណ៍្រលព លក្ាយក្ប្ិនលបើា ៈលទ្្ៈត្ក្បញ្វ ពរលក្ពាបលគ្និត្រលហធរ រចរ្បយ័នធបចក្ុបតនងលុិចលក្បើ

ក្ម្្់ម្ន។ ចំណាយ្ក្មាប់ វន្័យ្ុខាវមិ្ លក្ាបារក្គប់ក្គងរប្់ក្ក្ួង្ុខាវមិ្  មានក្បមាណ្ 

១១,៥% ននចំណាយ្រុប កងងុវវនាាំង ំ២១១៣ )បិនែប់បញ្ក្ញ្ គលក្មាងហិរញ្ញបតទានយំក្ទ្ពរខាងលក្ស( ។ 

្ក្មាប់វន្័យទនទ្លទ្រត្ )ក្ក្ួង-សាថ ប័ន( មានារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្ិទិ្ភាព ៣ាំង ំ ផ្ទ 

ោផ្អងកបួយននកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនាក្បរំាំង ំ បអុផ្នរបិនមានារបកា ញរផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្

វវនាមានបញ្ក្ញ្ ចំណាយ បែិត្ )ារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនាោក់ផ្ ដ្ង មាន ករណ្ៈោារលក្យងយុទ្ធសាស្ត រ្  

និង្កបិភាព( ឬមាន្ងគត្ភិាពោបួយនំងារពាករណ៍្វវនា្រុបរប្់រទរលរបល ើយ )ារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្

វវនាោក់ផ្ ដ្ង បិនមានពធិនកំណ្ត្ច់ិ្់កា្់ ឬបិនមានបំលពញបផ្នថបចំណាយឱ្យក្្បោបួយវវនា្រុប(។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C លធយលហត្រុ វន្័យវប់រំ នងិ វន្័យ្ុខាវមិ្  )កងងុទំ្ហំធំ( ម្ន 

កំណ្ត្់ចំណាយនអ ងលពញល ញកងុងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្  វន្័យ លធយម្នត្ក្បំបោបួយនងំវវនា្រុប )វន្័យទាងំ

ពររលនប ល្ិើនងំក្បមាណ្ ២៣% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ(។ លធយផ្ ក ្ក្មាប់វន្័យលអសងលទ្រត្ក៏មានផ្អនារ-

យុទ្ធសាស្ត រ្ ផ្ទរ បអុផ្នរបិនមានារពាករណ៍្ចំណាយចិ្់កា្់ នងិបិនមាន្ងគត្ិភាពនងំវវនា្រុបល ើយ។ លទើបតរ

ទ្ទួ្ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប រំម្ច់ក្ត្ញ្វមានារលក្យងចំណាយលពញល ញ លុកងុងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា

្ក្មាប់ វន្័យ ផ្ទ ក្ត្ញ្វក្គបទណ្ដ ប់ចំណាយនអ ងលហាចណា្់ក្បមាណ្លក្ចើនោង ២៥% ននចំណាយ្រុបរទរ 

លហើយគលក្មាងចំណាយក្ត្ញ្វមាន្ងគត្ភិាពោបួយនងំារពាករណ៍្វវនា្រុប។ 

(៤) ារអារភាជ បយ់ង រវាងវវនាវននលិនគ នងិារពាករណ៍្ចណំាយរកំ ិ 

វវនាចរនរ និងបប ធន ក្ត្ញ្វម្នលររបចំធច់លធយផ្ កពរយង  នងិលុកងុងទ្ក្បង់លអសងយង ។ វវនា វននិលនគ 

ក្បមាណ្ ២៥% មានក្បវពពរចំណ្ប ទ្បលៅរប្់រទរ )រួបបញ្ក្ញ្ ទាងំារយំក្ទ្វវនាតក   ់ លធយហិរញ្ញបតទាន្ហ-

ក្បត្ិបត្រាិរ និងលធយកបក្រ នបរយៈវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ( លធយផ្ ក ៧៥%លទ្រត្ មានក្បវពពរហិរញ្ញបត-

ទានខាងលក្ស )ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រាិរ នងិកបក្រ( ផ្ទ មានកំណ្ត្បុ់ខ្ញ្ញញ ចំណាយ្ក្មាប់គលក្មាងចិ្់

កា្់។ លទាបបរោមានគលក្មាង វននិលនគបួយចនំនួទាបទារឱ្យបញ្ក្ញ្ រួបយង នបវក្បវពធនធានពរកងងុក្្ុក នងិលក្សក្្ុក 

បអុផ្នរារលររបចំវវនា្ក្មាប់គលក្មាងលក្ាបក្បវពវវនារទរ នងិគលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង

ធច់លធយផ្ កពរយង លុល ើយ។ ារលក្ជើ្លរឯ្គលក្មាង ក្ត្ញ្វលបើ រ លត្ើោគលក្មាងកំពងុទំលណ្ើរារ ឬោគលក្មាងផ្ទ 

ថ្ ិត្កងុងទំណាក់ា លររបចំផ្អនារ លហើយលបើគលក្មាងកំពងុ ថ្ ិត្កងុងទំណាក់ា លររបចំផ្អនារ ក្ត្ញ្វលបើ លទ្រត្រ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

លត្ើហិរញ្ញបតទានក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្រួចែ ់្ក្មាប់គលក្មាង )ពរវងគភាពខាងលក្ស( ឬបិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លុល ើយ 

)លនងកបិវនធរវននិលនគសាធារណ្ៈ ២១១៥-២១១៧ ករខណ្ឌ  ៣៧(។ 

ចំណាយចរនរ្ក្មាប់ក្បត្ិបត្រិារ និងារផ្វទា ំក្ត្ញ្វម្នលក្យងកងុងវវនារទរោលររងែ ា់ំង ំ លុលព ផ្ទ 

គលក្មាងវននលិនគក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់ និងផ្ទ ក្ទ្ពយ្កបិរំម្ច់ក្ត្ញ្វមានហិរញ្ញបតទាន្ក្មាប់ក្បត្ិបត្រិារ និងារផ្វទា។ំ 

លបើនបវគគរយកធរ នវវនា ហិរញ្ញបតទាន្ក្មាប់ចំណាយលនប ោធបិនផ្ត្ងផ្ត្បិនមានក្គប់ក្យន់ល ើយ លធយសារ

ារយំក្ទ្ហិរញ្ញបតទានខាងលក្សផ្ទ ម្នកំណ្ត្់បុខ្ញ្ញញ  បិនិចលក្បើក្ម្្់ម្ន្ក្មាប់ារករក្បត្ិបត្រាិរ នងិ

ផ្វទាលំរបលទ្។ លធយផ្ ក មានផ្ត្វន្័យអាញ្វវង ់ និងធាែសាស្ត រ្បអុលណាណ ប ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នារយំក្ទ្លធយវវនាចរនរ 

)វវនារទរ( ោពិល្្ ្ក្មាប់ក្បត្ិបត្រិារ និងារផ្វទាអំាញ្វវង ់ រហបត្ទ ា់ំង ំ២១១៤ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ កងងុ

ចំណាយបិនទានផ់្បងផ្ចក បអុផ្នរោក់ផ្ រ្ងម្នកំណ្ត្់បុខ្ញ្ញញ រួចក្សាច់លៅលហើយ្ក្មាប់វន្័យទាងំពររលនប។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C លធយលហត្រុារ្លក្បចចិត្រលក្ជើ្យកកបិវនធរ វននិលនគលុបិនទាន់

លធវើល ើងលធយផ្អែកល ើបប ធរ ន វនភាគក្គប់ក្ជុងលក្ោយលុល ើយ លទើបតរឈានលៅអារភាជ ប់យុទ្ធសាស្ត រ្នប វន្័យ នងិ

លធយលហតុ្រ បចក្័យោចំណាយចរនរលទើបតរយំក្ទ្គលក្មាងវននិលនគ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នពាករណ៍្លុល ើយ ល ើកផ្ ង

ផ្ត្កងុង វន្័យអាញ្វវង  ់និងធាែសាស្ត រ្។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង គ.២១៖ ពនិកុ្ក្មាប់្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១២ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-12 ទ្្សនៈវន្ យ័លក្ចើនាំង ំលុកងុងារលធវើ

ផ្អនារវវនាលយ នលនម្យ

ចំណាយនងិារលររបចំវវនា 

B C+  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ់ពិនកុ M2 

(១) ារលររបចនំបវារពាករណ៍្វវនាពហុ

ាំង ំ និងារវនភាជនបបុខករ 

C C ារពាករណ៍្វវនា្រុបរយៈលព ៣ាំង ំ ក្ត្ញ្វម្ន

លររបចំោលររងែ ា់ំង ំលធយផ្អែកល ើ្ មា្ធាត្ុធំៗនន

ល្ទរកិចក្។ បអុផ្នរបនិមានារផ្ញកលចញោចំណាត្រ់ង ក់ 

 វន្័យ បុខករ ឬរទរម្  លហើយបផ្ក្បបក្បិ ពរបួយាំង ំ

លៅបួយាំង ំលទ្រត្ក៏បិនក្ត្ញ្វម្នពនយ  ់បែិត្ល ើយ។ 

(២)  វនសា ភាពនិងភាពញំកញាបន់ន   ារ

 វនភាគនរិនររភាពបំណ្ ុ 

A A ារវនភាគចររភាពបំណ្ ុផ្ទ ក្គបទណ្រ ប់បំណ្ ុ

បរលទ្្ និងកងុងក្្ុក ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនិងពិនិត្យោ

ក្បរំាំង ំលធយក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(៣) យុទ្ធសាស្ត រ្នបវន្័យផ្ទ មាន   ារ

គណ្រចំណាយចរនរ និងចំណាយ វននិ

លនគ្ក្មាប់រយៈលព លក្ចើនាំង ំ 

B C  វន្័យវប់រំ និង វន្័យ្ុខាវិម្ ម្នលធវើារកំណ្ត្់

ចំណាយនអ ងលពញល ញកងុងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្ លធយ

ម្នត្ក្បំបោបយួនំងវវនា្រុប។  វន្័យទាងំពររលនប 

ល្ិើនំងក្បមាណ្ ២៣%ននចំណាយិទ្ិភាព្រុប។ 

លធយផ្ ក ្ក្មាប ់វន្័យលអសងលទ្រត្ក៏មានផ្អនារ

យុទ្ធសាស្ត រ្ ផ្ទរ បអុផ្នរបនិមានារពាករណ៍្ចំណាយ

ចិ្់កា្់ និងលុបនិទាន់មាន្ងគត្ិភាព។ 

(៤) ារអារភាជ ប់យង រវាងវវនា វននលិនគនងិ

ារពាករណ៍្ចំណាយរកិំ  

C C ារ្លក្បចចិត្រវននលិនគ គលឺធវើល ើងលធយផ្អែកល ើ

ក្បវពធនធានខាងលក្សចិ្់កា្់ ោោងារយក

យុទ្ធសាស្ត រ្ វន្័យោបប ធរ ន។ បចក្យ័ោចំណាយចរនរ

្ក្មាប់ិ ទ្ិភាពគលក្មាងបនិម្នធក់បញ្ក្ញ្ ធាត្អុស ំ

្ំខាន់្ក្មាប់ារលក្ជើ្លរឯ្  និងមានផ្ត្លុកងុង វន្័យ

អាញ្វវង ់ និងធាែសាស្ត រ្  វបលធយវវនាចរនរ្ក្មាប់

ក្បត្ិបត្រាិរ និងារផ្វទា ំ

 

 

ក្បវប ់គ.១១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

វវនាកបិវនធរ កំពុងក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រោបលណ្រ ើរៗ ផ្ទ រលព លនប មានក្ក្ួងវនុវត្រវវនាកបិវនធរសាក តង

ចំនួន១១។ ភាគរយននគលក្មាងវវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនបកបិវនធរ មានផ្ត្ក្បមាណ្ ៣%បអុលណាណ ប គិត្ក្ត្ំបាំង ំ២១១៤ បអុផ្នរ

ារលររបចំវវនានបកបិវនធរ កំពុងក្ត្ញ្វម្នពក្ងកឺគួរឱ្យកត្់្មាគ  ់ លៅល ើបុខ្ញ្ញញ ចំណាយោលក្ចើនផ្វបលទ្រត្។ ្បត្ថភាព

លររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនាក៏កំពុងក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងអងផ្ទរ។ 

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លក្យងនំងពក្ងរកវនសា ភាពននក្កបខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈលព បធយប ឱ្យក្គបទណ្ដ ប់

ក្គប់វន្័យ លទើបតរោបប ធរ នវនភាជវវនា។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

គ.៤ សាពអាចបាត្ ន់្ម្បម្មណបាន្និ្ងការម្ត្តួ្ពិន្ិត្បាការអន្ុវត្តិវធកា 

គ.៤.១ ត្ម្មៃ សាពម្ន្កាត្ពវកិចធា ន្ិងបាំណុលពន្ធ របស់អនកជាប់ពន្ធ (PI-13) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបារទរម្ ចំណ្ប  នបរយៈារពនិិត្យល ើភាពចិ្់កា្់ 

និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននលយ ារណ៍្ចិប់និងនរត្ិវនធររទរម្ ពាក់ពន័ធនងំបំណ្ ុពនធ  ទ្ធភាពផ្ទ វងកោប់ពនធ

ិចទ្ទួ្ ម្នពត័្៌មាន នងិ ទ្ធភាពវងកោប់ពនធិចត្វាប ចំលពាបារបិនលពញចិត្រនបវារកណំ្ត្់ពនធ លធយពនិតិ្យលបើ 

ល ើ្មា្ធាត្ុបរ្ំខានគ់ឺ៖ )១) ភាពចិ្់កា្់ នងិភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននលយ ារណ៍្ចិប់និងនរត្ិវនធររទរម្ 

រ្ រពរបំណ្ ុពនធ )២)  ទ្ធភាពវងកោប់ពនធកងុងារទ្ទួ្ ម្ននបវព័ត្ម៌ាន រ្ រពរាត្ពវកិចក្បងព់នធ បំណ្ ុពនធ និងនរត្ិវនធរ

រទរម្  នងិ (៣) ទំលណ្ើរារននារត្វាបពនធ។ 

វគគរយកធរ នពនធធរ នងិវគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ មានត្រួទ្រ

ក្បបប ចំណ្ប ពនធចប វវនាោត្ិ។ វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោមានត្រួទ្រក្បបប ពនធល ើទំ្នញិរំចប  នងិ

ិករល ើត្នបាបផ្នថប )VAT) ល ើទំ្និញរំចប ។ ោបួយយង លនបផ្ទរ វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ ក៏មានភារកិចក្

្ក្បប្ក្បិ  និងលធវើារោបួយលជើងសាគយ ផ្ទ ោវងកត្ំណាងឱ្យវងករំចប ទំ្នញិ នងិភាង ក់ករពាក់ពន័ធលអសងៗ។ 

លជើងសាគយ គោឺក្កុបហ នុផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នារបណ្រុ បបណារ   និងទ្ទួ្ សាគ  ់លធយវគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករ

កបយុោ លទើបតរអដ ់ល្វាកបិបំលពញផ្បបបទ្បលញ្ក្ញទំ្នញិពរគយលធយតក  ោ់បួយរទរម្ គយកងុងរបវងករំទំ្នញិចប ។ 

លទើបតរជួយ្ក្ប ិារករបលញ្ក្ញទំ្នញិពរគយ )Clearance) លជើងសាគយក្ត្ញ្វលររបចំធក់ក្បត្លិវទ្ន៍គយ )lodge 

declaration) លធយលក្បើក្ម្្់រកសាររទរម្ ផ្ត្បយួ )Single Administrative Document) ផ្ទ ទាញលចញពរ

ក្បពន័ធ វ្ ័យក្បវត្រិកបិទិ្នងនយ័គយិ្ុរគបធ )ASYCUDA)។ ក្បពន័ធទិ្នងនយ័លប )main server) ននក្បពន័ធិ្ុរគបធ 

ក្ត្ញ្វម្នទំល ើងលុវគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ នងិម្នត្ភាជ ប់លៅារនន យ័

គយទ្បទាងំក្បលទ្្។ 

លធយផ្ ក វគគរយកធរ នពនរធរមានត្រួទ្រក្បបប ពនធកងងុក្្ុក្ំខាន់ៗ មានទបចោ ពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ 

ិករល ើត្នបាបផ្នថប (VAT) កងុងក្្ុក នងិពនធល ើក្ម្ក់លបរវត្ស។ លុកងងុាំង ំ២១១៤ ចំណ្ប ម្នបកពរពនធធំផ្ទ 

មានចំននួក្បផ្ហ  ២១១១ ្ហក្យ្ ចប រួបចំផ្ណ្កក្បមាណ្ ៧៤% ននចំណ្ប ពនធធរ្រុប។ គួរកត្់្មាគ  ់

រ បប ធរ នក្បបប ពនធរប្់វគគរយកធរ នពនធធរលុមានកក្បិត្ទាបលុល ើយ គមឺានចំននួក្បផ្ហ ោ ៣១១១១ 

្ហក្យ្ )្ហក្យ្ខាង ត្បធយបនិងខាង ត្ធំ( ម្នចុបបញ្ជ រនបរបប្័វយក្បា្ នងិ រួបចំផ្ណ្ក ៩៤% នន

ចំណ្ប ពនធធរ្រុបកងងុាំង ំ២១១៤22។ ្ហក្យ្ចំននួ ៦៥១១១ លទ្រត្ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្ឱ់្យបង់ចំណ្ប ពនធនបរបប

ល អារ។ គិត្ក្ត្ំបាំង ំ២១១៥ វគគរយកធរ នពនធធរ មានទ្រសាង ក់ារធំបួយ និងសាខាពនធធរលុខណ្ឌ ចំនួន ១២ 

ននែជធានរវងំលពញ នងិលុនបលខត្រចំននួ២៤។ 

                                                           

22 ក្បវព៖ ារនន យ័ ថ្ តិ្ិរប្់វគគរយកធរ នពនធធរ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

)១) ភាពចិ្់កា្់ នងិភាពក្គបក់្ជងុលក្ោយននលយ ារណ៍្ចិបន់ងិនរត្ិវនធររទរម្ រ្ រពរបណំ្ ុពនធ 

ចិប់ពនធមានចំននួ ២ ្ំខាន់ៗគឺ ចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធ នងិចិប់ រ្ រពរគយ។ ចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធ 

)LOT) ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំង ំ១៩៩៧ នងិក្ត្ញ្វម្នលធវើវនលសាធនកបិលុាំង ំ២១១៣ ផ្ទ ផ្ចងវំពរារក្បបប 

ពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ ពនធល ើក្ម្ក់លបរវត្ស ិករល ើត្នបាបផ្នថប ពនធាត្់ទុ្ក និងពនធក្បរបក់្ន។ លុកងងុាំង ំ 

២១១៣ វគគរយកធរ នពនធធរ ម្នរប់លអរើបក្ត្តិ្ពនិតិ្យចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធល ើងវនញ លទើបតរបញ្ក្ញ្ ពនធោកក់ាក់

្ក្មាប់្ហក្យ្កងុង វន្័យផ្រប លក្បងាត្ និងឧ្័ិន និងផ្ក្ក្បិ ារលក្បើពាកយបលចក្កលទ្្បួយចំនួន )ឧទាហរណ៍្ 

និយបន័យននពាកយ “ារសាង ក់លុ”, “ក្ប្ិទ្ធភាពារក្គប់ក្គង”, “ល្វាកបិបលចក្កលទ្្” និង “វំលពើែងំ ក្ ប”(។ 

ោបួយយង លនប  ក្កុបហ ុនបួយកងុងចំលណាបក្កុបហ ុនគណ្លនយយវនររោត្ិធំៗទាងំបួន ម្នបញ្ញជ ក់រ ចិប់ រ្ រពរ

សារលពើពនធផ្ចងវពំរវំលពើែងំ ក្ បមាន ករណ្ៈទ្ប ំទ្បកាយលពក23។ ោរួប ារផ្ក្ក្ប ិចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធ មាន

បំណ្ង ុបបំម្ត្ភ់ាពបនិចិ្់កា្់ននក្កបខ័ណ្ឌ ចិប់ ាត្់បនថយជលមាា ប នងិល ើកទំ្កចិត្រវងកោប់ពនធឱ្យវនុវត្រ

នបចិប់ឱ្យម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។ 

លធយផ្ ក ចិប់ រ្ រពរគយ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើលធយក្ពបែជក្កបល ខ ន្ឬរកបឬ១៧១៧ឬ

១១៧ ចុបនវាទ្រ២១ ផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៧ ម្នផ្ក្ក្បិ លយ នលនម្យ និងលយ ារណ៍្បួយចំនួនលទើបតរបលងកើន

ចំណ្ប ។ លុាំង ំ២១១១ វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ ម្នរប់លអរើបវនវុត្រារកំណ្ត្់ត្នបាគិត្ពនធគយ 

)Valuation Agreement( បផ្នថបលៅនងំក្បា្ រ្ រពរនរត្ិវនធរត្វាបារកំណ្ត្ព់នធគយ លុាំង ំ២១១១ ក្ពបទាងំវនុវត្រ

លយ ារណ៍្កំណ្ត្ត់្នបាគតិ្ពនធគយរប្់វងគារពាណិ្ជជកបិពិវពលកាក )WTO( លពញល ញ លុផ្ខកកកធ ាំង ំ

២១១៤។ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ កម៏ានត្រួទ្រលធយផ្ ក លុកងងុត្ំបន់ល្ទរកិចក្

ពិល្្ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ញក្ កល់ុកងងុ ិខតិ្បទ្ធរ នគត្ិយុត្រផ្ទ លចញលធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ ចលរា បពរ

ាំង ំ២១១១ នងិ២១១២។ ត្រួទ្រលនបរួបមានារក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើបញ្ជ រវងកវននិលនគ ារក្ត្ិត្ពនិិត្យនិងវនុប័ត្ល ើច រ

ទំ្និញពរចំណ្ចុក្ត្តិ្ពនិតិ្យនបក្ពំផ្ទនលៅត្ំបន់ល្ទរកិចក្ពិល្្ នងិក្ត្ិត្ពនិិត្យនងិវនុប័ត្ទំ្នញិផ្ទ រំចប  នងិរំ

លចញពរត្ំបន់ល្ទរកិចក្ពិល្្។  

ចិប់ និង ិខិត្បទ្ធរ នគត្យិុត្រ បចក្ុបតនង លុបិនទានក់្គប់ក្យនល់ុល ើយ នងិមានបញ្ញា កងវបចលរា ប

ផ្អងកត្មាា ភាព។ ឧទាហរណ៍្ ចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធបិនម្នផ្ចងពរកិចក្ក្ពបលក្ពគងលចរ្វាងារយកពនធក្ត្ិត្្ុរយង  

)double tax agreement) នងិបិនមានលយ ារណ៍្ផ្ចងវំពរារលអករនវា )transfer pricing)។ កងុងនយ័លនប វគគ-

រយកធរ នពនធធរមាន្ិទ្ធិកងងុារផ្បងផ្ចកក្ម្ក់ចំណ្ប ទុ  ក្ម្កត់ត្់លចញ ឬវត្ថក្បលនជន ៏ កងុងចំលណាបមាក្ ្់

កបិ្ិទ្ធិលុកងងុ្ហក្យ្ លទើបតរទ្ប់សាក ត្់ារលចរ្វាង ឬលគចលវ្ពនធ24។ ោបួយយង លនបផ្ទរ នែងពនធគយបួយ

ចំននួក្ត្ញ្វារផ្ក្ក្ប ិ ោពលិ្្ ពនធិករពិល្្ល ើទំ្នញិ ទបចោ ម្រឯ, លក្បងឥនធនៈ នងិពនធគិត្នបត្នបា 

                                                           

23 KPMG (២១១៣) រកសារ្លងរបពនធកបយុោ. បជកបណ្ឌ  ពនធិ្ុរម្អ្ុរហវិក KPMG. 

24 Deloitte (២១១៥) កបយុោ៖ លតរ ត្្ំខាន់ល ើាំង ំ ២១១៥, ពនធវនររោត្ ិ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

)Valorem rates25(។ ក្បារលនបរំឱ្យមានារោប់ពាកព់ន័ធរប្់បស្តនរររទរម្ ចំណ្ប  កងងុារលក្បើ្ិទ្ធិវំណាចបកក្សាយ

ចិប់ពនធបួយចនំនួ ក្្បលព ផ្ទ ក្បពន័ធក្គប់ក្គង, ក្បពន័ធទំលណ្ើរារ និងក្បពន័ធក្ត្តិ្ពនិតិ្យលុមានភាពទ្ន់លខាយ 

ទ្នកំបនងំកងវបចលរា បពត័្៌មានអសពវអាយទ ់វងកោប់ពនធ26។ ោបួយយង លនបផ្ទរ ្ភាពាណិ្ជជកបិកបយុោកម៏្នបកា ញ

ជំហរយ ់ក្្ប លធយម្នល ើកោឧទាហរណ៍្បញ្ញជ ក់រ បំណ្ ុពនធផ្ទ បិនទាន់ម្នទ្បទាត្់ពាក់ព័នធនំងពនធល ើ

វច នក្ទ្ពយ នងិពនធក្បរប់ក្នល ើារលអករវច នក្ទ្ពយ ក្ត្ញ្វម្នលអករបំណ្ ុពនធទាងំក្្ុងពរមាក្ ្់លទើបវច នក្ទ្ពយ 

)ិចមានចំននួលក្ចើន កត់្យង ( លៅវងកទិ្ញចុងលក្ាយផ្ទ មានបំណ្ងបង់ពនធក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។ ារវនុវត្រផ្បបលនបក្ត្ញ្វ

ម្នបញ្ញជ ករ់បិនយុត្រធិប៌្ក្មាប់វងកទិ្ញចុងលក្ាយល ើយ។ 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ C លធយលហត្រុ ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនងិភាពចិ្់កា្់

នន ខិិត្បទ្ធរ នគត្ិយតុ្រពាកព់នធលុមានកក្បិត្។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប គតឺ្ក្បញ្វឱ្យ ិខិត្បទ្ធរ នគត្-ិ

យុត្រពាក់ព័នធនំង វន្័យពនធាន់ផ្ត្មានភាពចិ្់កា្់និងក្គប់ក្ជុងលក្ោយ លហើយារលក្បើក្ម្្់្ិទ្ធិវំណាចរប្់

បស្តនរររទរម្ ចំណ្ប កងុងារ្លក្បចចិត្រ ឬារបកក្សាយភាពបិនចិ្់កា្់នន ិខិត្បទ្ធរ នគត្ិយុត្រាន់ផ្ត្

មានារវយចុប លទើបតរឱ្យក្កបខ័ណ្ឌ ចិប់មានត្មាា ភាព និងយុត្រធិប៌ )ឧទាហរណ៍្ ពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ, ិករល ើ

ត្នបាបផ្នថប នងិពនធគយ(។  

)២)  ទ្ធភាពរប្់វងកោបព់នធកងងុារទ្ទ្ ួម្ននបវពត្ម៌ាន រ្ រពរាត្ពវកចិក្បងព់នធ បណំ្ ុពនធ នងិនរត្ិវនធររទរម្  

វគគរយកធរ នពនធធរ នងិវគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ មានលគហទំ្ព័រតក  ខ់ាិន្ក្មាប់

អសពវអាយពត័្ម៌ានពាក់ពន័ធបទ្បតញ្ញត្រពិនធផ្ទ មានទបចោ ចិប់ វនុក្កតំ្យ ក្បា្ សាែចរផ្ណ្រំ ល្ចកររជបន

ទំណំ្ង និងនរត្ិវនធររទរម្ ោភាសាផ្ខិរ នងិឬឬភាសាវង់លគា្ 27។ វគគរយកធរ នទាងំពររកម៏្នលររបចំពត័្ម៌ាន្លងរប

វំពរពនធផ្ទ បញ្ញជ កព់រវក្នពនធធរ និងពនធគយ។ 

វគគរយកធរ នពនធធរ ម្នលររបចំ្ិារ សាកាអសពវអាយោលក្ចើនទ្បទាងំក្បលទ្្ លហើយ្ិារ សាកា

ផ្ទ ម្នលររបចំោលក្ចើនរលព វិរៗលនប មានទបចោារអសពវអាយពនធល ើក្ម្ក់លបរវត្ស នងិពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ

នបវន្័យ។ វគគរយកធរ នពនធធរ កម៏្នបលងកើត្ឧបករណ៍្លក្បើក្ម្្់នបរយៈទ្បរ្័ពកាំា ត្នវ (smartphone) មាន

ទបចោ ក្បត្ិទិ្នពនធនងិារផ្ណ្រំារបង់ពនធចំលពាបពនធល ើក្ម្ក់លបរវត្ស នងិពនធល ើបលធាម្យទំកជញ្ជញ្ន និងម្ន

លររបចំកបនល្រវលៅផ្ណ្រំ រ្ រពរពនធម្អ ត្ង់ ពនធាត្់ទុ្ក ពនធល ើវច នក្ទ្ពយ និងពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ។ ល ើ្ពរលនប

លទ្រត្ “ក្កុបារករបលចក្កលទ្្ វន្័យរកជន” កក៏្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលទើបតរជួយ្ក្ប ិារជផ្ជកពភិាកាោបួយបស្តនររ

                                                           

25 វគគរយកធរ នពនធធរ (២១១២) កបយុោ, បញ្ញា ផ្កទ្ក្បង់ចំណ្ប ពនធ, ារផ្កទ្ក្បង់បនរលទ្រត្. លធវើបទ្បកា ញលធយ លកាក វ ុ៊ុំ ្រហា (Um Seyha) លុកងុង

្នងិ្ិទ្ធពនធ រប្់ IMF ្ក្មាប់បណារ ក្បលទ្្ិ្ុរ និងម្អ្ុរហវិក 

26 វងគារបប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ (២១១៣) កបយុោ៖ ២១១២ រម្យារណ្៍ក្បំកាលនប ម់ាក្ន ៤. រម្យារណ្ន៍បក្បលទ្្រប្វ់ងគារបប និធិរបបិយវត្ថុ

វនររោត្ិ ល ខ ១៣ឬ២ 

27្បបលបើ លគហទ្ំព័រ www.customs.gov.khនិង www.tax.gov.kh (ទាញយកទ្ិនងនយ័លុនវាទ្រ១៥ ផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥) 

http://www.customs.gov.kh/
http://www.tax.gov.kh/
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ពនធ វំពរារករបលចក្កលទ្្ពនធ។ លុកងុងាំង ំ២១១៥ វគគរយកធរ នម្នបលងកើត្បជកបណ្ឌ  អរ ់ព័ត៌្មានពនធលុ

ែជធានរវងំលពញ លទើបតរអរ ព់័ត្ម៌ានបប ធរ នវំពរពនធទ វ់ងកោប់ពនធ។ 

វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ ម្នបលងកើត្យនរារភាពោនទគបគយនិងវន្័យរកជន )Custom 

Private Sector Partnership Mechanism (CPPM)( នបរយៈក្បា្ល ខ ៩១៦ ្ហវ.ក្បក ផ្ខត្កុា ាំង ំ

២១១៩ ផ្ទ ោលវទិ្ាបួយក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលក្ាបលវទិ្ាភាពោនទគបវាងែជរធរ វមិ្ នងិវន្័យរកជន ផ្ទ 

មានរយករទរបស្តនររោក្បធាន។ យនរារភាពោនទគបគយនងិវន្័យរកជនម្នកំណ្ត្ក់ចិក្ក្បជុំលររងែ ា់ំង ំ រប់លអរើប 

ពរផ្ខបកែ ាំង ំ២១១១បក ផ្ទ មានវគគរយក ននវគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ នងិក្បធានក្បត្ិបត្រិរប្់

្ភាពាណិ្ជជកបិកបយុោ ោ្ហក្បធាន លទើបតរជផ្ជកពភិាកាវពំរនតិ្ិវនធរគយ នងិលធបក្សាយកងវ ន់ិងបញ្ញា ក្បឈប

ផ្ទ កពំុងលកើត្ល ើងកងុងារវនុវត្រនតិ្ិវនធរគយ។ កិចក្ក្បជុំចុងលក្ាយននយនរារភាពោនទគបគយនិងវន្័យរកជន ក្ត្ញ្វ

ម្នលធវើល ើងលុកងងុផ្ខកុបាៈ ាំង ំ២១១៤ ចំផ្ណ្កររម្យារណ៍្ននារពភិាកាក៍ក្ត្ញ្វម្នលម្បពុបយអសពវអាយអងផ្ទរ។ 

គួរកត្់្មាគ  អ់ងផ្ទររ របន់ំងពរាំង ំ២១១៥ បក កិចក្ក្បជុលំនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងោញកំញាប់។ 

បអុផ្នរ្កបិភាពផ្ទ ម្នលររបែប់ខាងល ើលនប ភាគលក្ចើន រប់លអរើបលុាំង ំ២១១៣ ្ក្មាប់វគគរយក-

ធរ នពនធធរ ឧទាហរណ៍្ ្ភាពាណិ្ជជកបិកបយុោម្នល ើកល ើងរ កិចក្ក្បជុកំ្កុបារករបលចក្កលទ្្វន្័យរកជនក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំល ើងផ្ត្បរងគត្គ់ឺលុាំង ំ ២១១៤។  ល ើ្ ពរលនបលៅលទ្រត្ លុកងងុាំង ំ ២១១២ ែជរធរ វិម្ កបយុោម្ន

ទ្ទួ្ សាគ  ់ពរកងវប្បត្ថភាពបស្តនរររទរម្ ចំណ្ប  នងិកងវបវវនា ផ្ទ ោារែែងំកងងុារជយួពនយ ់ផ្ណ្រំវងក

ោប់ពនធឱ្យយ ់ទំងពរាត្ពវកចិក្បង់ពនធ28។   

្មា្ធាតុ្លនប ទ្ទួ្ ម្នពិនកុ B លធយលហត្ុរ មានព័ត្៌មានោលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយលុកងុង

លគហទំ្ព័ររប្់វគគរយកធរ នពនធធរ នងិវគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ នងិមានលវទិ្ាជំរញុារជផ្ជក

ពិភាការវាងែជរធរ វិម្ នងិវន្័យរកជន។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប គទឺាបទារឱ្យពក្ងងំ្បត្ថភាពបស្តនររ

នងិរទរម្ ចំណ្ប  នងិធាររមានធនធានវវនាលទើបតរពក្ងងំល្វាពនធនងិលទើបតរវនញុ្ញញ ត្ឱ្យវងកោប់ពនធិចទ្ទួ្ 

ម្នព័ត្ម៌ានក្គប់ក្ជុងលក្ោយនងិទាន់លព លវកា )ឧទាហរណ៍្ នបរយៈ្ិារ សាកាអសពវអាយោបនរបរក ប់ោលទើប(។    

(៣) ទលំណ្ើរារននយនរារត្វាបពនធ 

ារត្វាបពនធគយលកើត្លចញពរារវាយត្នបាពនធគយ, ាររ៉ឹបវប្ ទំ្និញ នងិារតកពនិយ័ខយ្់ល ើ្ពរត្នបា

ទំ្និញលទើបផ្ទ រំចប  ឬរំលចញ។ ទំលណ្ើរារននយនរារត្វាបពនធ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លុកងងុក្បា ល្ ខ ៥៧១ ្ហវ.ក្បក 

ចុបនវាទ្រ១៩ ផ្ខ រ្ហា ាំង ំ២១១១។ កងុងក្បា្លរបម្នផ្ចងរ វងករំទំ្នញិចប  ឬលជើងសាគយ ក្ត្ញ្វលររបចំបណ្រ ំង

ត្វាប លៅវគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ កងុងរយៈលព ៣១នវា រប់ពរនវាទ្ទួ្ ម្នល្ចកររជបនទំណំ្ងវំពរារតក

ពនិ័យ ឬពរនវាទំ្នញិក្ត្ញ្វម្នឃាត្់ទុ្ក។ កងងុបណ្រ ំងត្វាប ក្ត្ញ្វបញ្ញជ ក់ពរបប លហត្ុ នងិល្ចកររ្លក្បចរប្់វគគរយក-

                                                           

28 វគគរយកធរ នពនធធរ )២១១២( កបយុោ, បញ្ញា ផ្កទ្ក្បងច់ំណ្ប ពនធ, ារផ្កទ្ក្បង់បនរលទ្រត្. លធវើបទ្បកា ញលធយ លកាក វ ុ៊ុំ ្រហា )Um Seyha) លុកងងុ  

្នងិ្រទ្ពនធ រប្់ IMF ្ក្មាប់បណារ ក្បលទ្្ិ្ុរ និងម្អ្ុរហវិក 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ។ បរក ប់បក បណ្រ ំងក្ត្ញ្វម្នពិនិត្យលធយារនន ័យចិប់ ្វនកបិ និងទំ្រក់ទំ្នង

សាធារណ្ៈ។ វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ ក្ត្ញ្វលធវើារលឆាើយត្បលៅនងំបណ្រ ំងកងុងរយៈលព  ៦១នវា បរក ប់ពរ

ទ្ទួ្ ម្នពាកយបណ្រ ំង។ កងងុក្បា្លរប ក៏ម្នផ្ចងអងផ្ទររ ក្ប្ិនលបើមានារបិនលពញចិត្រលៅនងំល្ចកររ

្លក្បចរប្់វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ វងករំទំ្នញិចប  ឬលជើងសាគយ មាន្ិទ្ធិត្វាប លៅវងគភាពទនទ្លទ្រត្ 

ឬលៅត្កុាារកងងុរយៈលព  ៣១ នវា បរក ប់ពរទ្ទួ្ ម្នល្ចកររ្លក្បចពរពាកយបណ្ដ ងំខាងល ើ។   

ក្កុបារករវាយត្នបា PEFA ពិម្កនំងលធវើារវាយត្នបាពរកិចក្ទំលណ្ើរារយនរារត្វាបពនធ រប្់វគគ-

រយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ ោក់ផ្ ដ្ ង ក្កុបារករវាយត្នបាបិនម្នទ្ទួ្ ទិ្នងន័យវំពរចំនួនវងកត្វាប ល ើយ។ 

វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ ម្នលក្យងលក្ជើ្លរឯ្ វងកចិប់ លទើបតរ្ក្បប្ក្បិ អាញ្វចិប់ោបួយវងកោប់ពនធ 

នំងពរាំង ំ២១១៩ បកលបាអប បអុផ្នររហបត្បកទ ់លព លនប លុបិនទាន់លក្ជើ្លរឯ្ម្នលុល ើយ។ ារលធបក្សាយ

បណ្រ ំងត្វាបពនធលធយបិនមានវងកជំរញផ្អងកចិប់ ិចនងំបអបពា ់ទ ់្បត្ថភាពផ្អងកចិប់រប្់វគគរយកធរ ន។ 

យនរារលធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាប រប្់វគគរយកធរ នពនធធរ គឺបិនមានារផ្ក្បក្បិ ពរារវាយត្នបា 

PEFA ល ើកបុនលទ្។ ចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធម្នផ្ចងរ វងកោប់ពនធផ្ទ បិនលពញចិត្រនងំារកំណ្ត្់ពនធល ើងវនញ ឬ

ល្ចកររ្លក្បចលអសង  ៗិចលធវើារត្វាប លៅវគគរយធរ នពនធធរម្ន។ ក្ប្ិនលបើវងកោប់ពនធលុផ្ត្បិនលពញចិត្រនងំល្ចកររ

្លក្បចវិររប្់វគគរយកធរ នពនធធរ វងកោប់ពនធិចធកព់ាកយត្វាប លៅគណ្ៈកមិាធាិរ្ក្បប្ក្បិ សារលពើពនធ។ 

ក្ប្ិនលបើវងកោប់ពនធលុផ្ត្បិនលពញចិត្រនងំល្ចកររ្លក្បចវិររប្់គណ្ៈកមិាធិារ្ក្បប្ក្បិ សារលពើពនធ វងក

ោប់ពនធមាន្ិទ្ធិបរំងជំទា្់នងំល្ចកររ្លក្បចលនបលៅត្កុាារផ្ទ មាន្បត្ថកិចក្។ នបារបញ្ញជ ក់រប្់វគគរយក-

ធរ នពនធធរ កងងុារវនុវត្រោក់ផ្ រ្ង វងកោប់ពនធបិនលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធត្កុាារលទើបតរលធបក្សាយលទ្ លធយលហត្រុ

ពួកលគក្ត្ញ្វផ្ត្ត្បក ក់្ម្ក់ផ្ទ ក្ត្ញ្វបងព់នធក្គប់ចំននួោបុន បនុលធវើារលធបក្សាយ។  

បចក្ុបតនងលនប វគគរយកធរ នពនធធរ កពំុងផ្ត្ផ្ក បែយនរារលធបក្សាយបណ្រ ងំត្វាប ល ើងវនញ លពា គ ឺ

នងំបលងកើត្គណ្ៈកមិាធិារ្ក្បប្ក្បិ សារលពើពនធផ្ទ មានផ្ចងលុកងុងចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធ នងិលររបចំវនុក្កំត្យ

ធក់ឱ្យទំលណ្ើរារគណ្ៈកមិាធិារលនប ។  

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពិនកុ C លធយលហត្ុរក្បព័នធនិងយនរារលធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាបពនធមាន

ផ្ចងចិ្់កា្់រួចលហើយ បអុផ្នរលទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ គកឺ្បព័នធលនបក្ត្ញ្វទំលណ្ើរារលពញល ញនបចិប់ោធរមាន។ 

នែង គ.២២៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១៣ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-13 ត្មាា ភាពននាត្ពវកចិក្ោបព់នធ នងិ

បណំ្ ុពនធរប្វ់ងកោបព់នធ 

B C+  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M2 

(១) ភាពចិ្់កា្់ និងភាពក្គប់ក្ជុង

លក្ោយ ននលយ ារណ៍្ចិប់ និង

នរត្ិវនធររទរម្ រ្ រពរបំណ្ ុពនធ 

B C លុមានកងវបខាត្៖ )១(  ិខតិ្បទ្ធរ នគត្យិុត្រពនធ ក្ត្ញ្វ

លររបចំឱ្យមាន ករណ្ៈក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងចិ្់កា្់ 

និង )២( ារលក្បើក្ម្្់្ិទ្ធិវំណាចរប្់បស្តនរររទរម្ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

ចំណ្ប កងុងារ្លក្បច ឬារបកក្សាយភាពបនិ

ចិ្់កា្់នន ិខតិ្បទ្ធរ នគត្ិយតុ្រក្ត្ញ្វមានារវយចុប 

លទើបតរឱ្យក្កបខ័ណ្ឌ ចិប់មានត្មាា ភាពនិងយតុ្រិធប៌ 

)ឧទាហរណ៍្ ពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ, ិករល ើត្នបាបផ្នថប 

និងពនធគយ(។  

(២)  ទ្ធភាពរប្់វងកោប់ពនធកងុងារ

ទ្ទ្ួ ម្ននបវព័ត្ម៌ាន រ្ រពរ

ាត្ពវកិចក្បង់ពនធ បំណ្ ុពនធ និង

នរត្ិវនធររទរម្  

B B មានព័ត្ម៌ានោលក្ចើន ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយលុកងុងលគហទ្ំព័រ

រប្់វគគរយកធរ នពនធធរ និងវគគរយកធរ នគយនិងរ

ធរ ករកបយុោ និងមានលវទ្ាិផ្ទ ជំរុញារជផ្ជកពិភាកា 

រវាងរធរ វិម្ និងវន្័យរកជន។  បអុផ្នរក្ត្ញ្វពក្ងំង្បត្ថ

ភាពបស្តនរររទរម្ ចំណ្ប  និងធារឱ្យមានធនធានវវនា 

លទើបតរពក្ងំងល្វាពនធ និងវនញុ្ញញ ត្ឱ្យវងកោប់ពនធិច

ទ្ទ្ ួម្នព័ត្ម៌ានក្គប់ក្ជុងលក្ោយនងិកយក្្ិ , ទាន់

លព លវកា )ឧទាហរណ៍្ នបរយៈ្ិារ សាកាអសពវអាយ

ោបនរបរក ប់( 

(៣) ទំលណ្ើរារននយនរារត្វាបពនធ C C ក្បព័នធនិងយនរារលធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាបពនធមានផ្ចង

ចិ្់កា្់រួចលហើយ បអផុ្នរកងុងារវនុវត្រោក់ផ្ រ្ង ក្បព័នធ

លនបទលំណ្ើរារ បនិម្នលពញល ញនបចិប់ោធរមាន។ 

 

 

ក្បវប ់គ.១២ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

• ចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្កត្ក្បញ្វ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំង ំ២១១៥។ បអុផ្នរមានារកត្់្មាគ  ់រ 

ារធក់ឱ្យវនុវត្រនំងិចក្ត្ញ្វពនារលព  លធយលហត្ុរក្ត្ញ្វារលព លវកាពិភាកាបផ្នថបលទ្រត្។ ទ្នកំបលនបផ្ទរ វគគ-

រយកធរ នពនធធរ ម្នលររបចំល្ចកររក្ពាងវនុក្កំត្យ និងក្បា្ រ្ រពរពនធក្បរប់ក្ន និងទំលណ្ើរារននយនរារត្វាបពនធ 

ក្ពបទាងំមានក្កុបារករផ្ក្ក្បិ ក្បា្ចំននួ ៦៤ កំពុងផ្ត្ពិនិត្យល ើផ្អងកពាក់ព័នធនំងារចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ និង

ពនធក្បរប់ក្ន។  

• នបរយៈយុទ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-២១១៨ វគគរយកធរ នពនធធរ និងវគគរយកធរ នគយ

និងរធរ ករកបយុោ នំងធក់ឱ្យវនវុត្រក្បព័នធ វ្ ័យក្បវត្រិកបិ ចំលពាបារក្បា្ពនធ និងារបញ្ជញ្នរកសារលវ ិចក្ត្ញ្និច 

ផ្ទ ាត្់បនថយារលក្បើក្ម្្់្ិទ្ធិវំណាចរប្់បស្តនរររទរម្ ចំណ្ប  និងឱ្ា្ ុប ិត្យង  ក្ពបទាងំពក្ងំងគុណ្ភាព

ននល្វាសាធារណ្ៈចំលពាបវងកោប់ពនធ និងារផ្ចករយព័ត្៌មានម្នទ្ប ំទ្បកាយ។ 

• លុកងុងាំង ំ២១១៥ វគគរយកធរ នពនធធរ ម្នបលងកើត្បជកបណ្ឌ  អរ ់ព័ត្៌មានពនធលុែជធានរវងំលពញ លទើបតរអរ ់

ព័ត្៌មានោបប ធរ នវំពរពនធទ វ់ងកោប់ពនធ។ 

• ារលររបចំបអបផ្ោ  DTA ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់ និងកំពុងផ្ត្ចរររោបួយ្បភាគរ។ 

• ារផ្កទ្ក្បង់ពនធរធរ ករ )excise tax) នំងក្ត្ញ្វលររបចំ កងុងលព លធវើវនលសាធនកបិចិប់សារលពើពនធរលព ខាងបុខ។ 

បចក្ុបតនងលនប រយកធរ នពនធធំននវគគរយកធរ នពនធធរ ម្នបលងកើត្ារនន ័យពនធរធរ ករ លទើបតរលធវើារករលនប។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

គ.៤.២ ម្បសិទធសាពម្ន្វធធាន្ការសម្ម្មប់ចុះបញ្ោ ីអនកជាប់ពន្ធ ន្ិងការវាយត្ម្ម្ៃពន្ធ 

(PI-14) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប មានលយ បំណ្ងវាយត្នបាល ើក្ប្ិទ្ធភាពកងុងារវាយត្នបាពនធ លធយលធវើារពនិតិ្យ

លៅល ើក្បពន័ធចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ នងិារវាយត្នបាបំណ្ ុពនធក្ត្ំបក្ត្ញ្វលធយរទរម្ ចំណ្ប លៅល ើវងកោប់ពនធ។ 

ប្ចរករលនប ពនិិត្យលបើ ល ើ្ មា្ធាត្ុបរ្ំខាន់គឺ )១) ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យក្បពន័ធចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ )២) ក្ប្ិទ្ធភាព

ននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ ្ក្មាប់ារបនិវនុវត្រនបាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធនងិារក្បា្ពនធ នងិ )៣) ារលធវើផ្អនារ 

នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនបធនកបិវនធរ្វនកបិពនធ នងិកបិវនធរល្ុើបវលងកត្ារលគចលវ្ពនធ។ ្មា្ធាត្នុរបួយៗក្ត្ញ្វ

ម្នពនិតិ្យ នងិវាយត្នបាទបចខាងលក្ាប៖ 

)១) ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យក្បពន័ធចបុបញ្ជ រវងកោបព់នធ 

ចិប់ រ្ រពរ្ហក្យ្ពាណិ្ជជកបិ )២១១៥( និងចិប់ រ្ រពរារចុបបញ្ជ រពាណិ្ជជកបិ )១៩៩៥( ម្នផ្ចងរ 

ក្កុបហ នុ្ហកបិ្ិទ្ធិ, ារនន យ័ត្ណំាងឬសាខា និងក្កុបហ នុរកកបិ្ិទ្ធិ ផ្ទ មានទំ្កក្ម្ករ់ប់ពរ ៤ បឺុន

កានលររ ល ើងលៅ និងមានទ្រនំងលុកងុងក្បលទ្្កបយុោ ក្ត្ញ្វចុបបញ្ជ រពាណិ្ជជកបិ និងបំលពញាត្ពវកិចក្អាញ្វចិប់ោ

ធរមាន។   

លព ផ្ទ ក្កុបហ នុល ង្ ើ្ំុចុបបញ្ជ រពាណិ្ជជកបិ រយកធរ នចុបបញ្ជ រពាណិ្ជជកបិននក្ក្ួងពាណិ្ជជកបិនងំ

បញ្ក្ញ្ ពត័្ម៌ានក្កុបហ នុលៅកងងុក្បពន័ធទិ្នងនយ័ និងលចញ ិខិត្បញ្ញជ កា់រចុបបញ្ជ រពាណិ្ជជកបិលៅឱ្យក្កុបហ នុផ្ទ 

ម្នល ង្ ើ្ំុ។ បរក ប់បក មាក្ ្់ក្កុបហ ុនឬមាក្ ្់ិជរវកបិ ក្ត្ញ្វបកា ញ ិខិត្លនបលៅសាខាពនធធរខណ្ឌ លទើបតរបង់ក្ម្ក់

ល ើារចុបបញ្ជ រពនធ ចំននួ ១កានលររ  នងិពនធម្អ ត្ង់ ចំននួ ១,១៤កានលររ ។ សាខាពនធធរខណ្ឌ  លម្បក្នល ើ

 ិខិត្ចុបបញ្ជ រពាណិ្ជជកបិ លទើបតរបញ្ញជ ក់រម្នទ្ទួ្ ក្ម្ក់ចុបបញ្ជ រពនធ និងលចញ ិខិត្បញ្ញជ ក់ពនធម្អ ត្ង់លៅឱ្យក្កុបហ ុន 

ឬមាក្ ្់ិជរវកបិ។ បរក ប់ពរម្នបងក់្ម្ក់ពនធនងិចុបបញ្ជ រពនធម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វកងុងរយៈលព ១៥នវា ក្កុបហ នុឬិជរវកបិ

លរប នងំាា យលៅោវងកោប់ពនធនបរបបពិត្ លហើយក្ត្ញ្វផ្ត្ល ង្ ើ្ំុល ខវត្រ្ញ្ញញ ណ្កបិវងកោប់ពនធ )TIN)។ TIN 

បួយ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់្មាគ  ់្ហក្យ្ផ្ទ ម្នចុបបញ្ជ រពនធផ្ត្បួយគត្។់ TIN ក៏ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ កងុង

រកសាររទរម្ ផ្ត្បួយ )SAD( រប្់វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ, លក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ល ង្ ើ្ំុបងវ ិ្ងិករ

ល ើត្នបាបផ្នថប )Tax Return) រប្់វគគរយកធរ នពនធធរ និងនបមាក្ន ១១២ ននចិប់ ដ្ រពរសារលពើពនធ គឺក្ត្ញ្វ

លក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ “្មាគ  ់្ហក្យ្កងុងក្គប់រកសារពាកព់ន័ធនំងពនធ និងកិចក្្នាររោបួយសាថ ប័នរទរ” អងផ្ទរ។ 

ក្បពន័ធចុបបញ្ជ រពនធលុមានកក្បិត្ លធយលហត្ុរ ទ្រ១-ក្បពន័ធចុបបញ្ជ រម្នលតរ ត្្ំខាន់ផ្ត្ល ើវងកោប់ពនធ

នបរបបពតិ្។ ោ ទ្ធអ  ព័ត្ម៌ានវងកោប់ពនធនបរបបល អារទ្ទួ្ ម្នបិនលពញល ញ ពរលក្ពាបរបបល អារក្ត្ញ្វ

ម្នក្ត្តិ្ពនិតិ្យលធយសាខាពនធធរលខត្រ-ខណ្ឌ  នងិបិនត្ក្បញ្វឱ្យមាន TIN លរបលទ្ ផ្ទ លនបិចបលងកើត្ឱ្យមានឱ្ា្ 

លគចលវ្ពនធ។ ទ្រ២-នបរយៈារលធវើជំលរឿនល្ទរកិចក្កបយុោលុាំង ំ២១១១ ម្នបកា ញរ មាន្ហក្យ្ចំនួន 

៥១៥ ១៣៤  ម្នកំពុងក្បកបិជរវកបិលុទ្បទាងំក្បលទ្្ បអុផ្នរមាន្ហក្យ្ោលក្ចើនកំពងុ ថ្ ិត្លុលក្សក្បពន័ធពនធធរ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ក្្បលព ផ្ទ ្ហក្យ្ចំននួផ្ត្ ៩៥ ១១១ ក្ត្ញ្វម្នចុបបញ្ជ រលុវគគរយកធរ នពនធធរ។ នបារបញ្ញជ ក់រប្់

វគគរយកធរ នពនធធរ ្ហក្យ្ចំនួន ៥១៤ ១៣៤ ខាងល ើ ក្ត្ញ្វម្នលគែប់បញ្ក្ញ្ ទាងំវងក ក់ទបរ លុនបចិលញ្ក្ ើប

អាញ្វ នងិវត្រិ ែបអងផ្ទរ ទបលចងបលហើយ ពមិ្កកងុងារែប់បញ្ក្ញ្ រលត្ើមានចំននួ្ហក្យ្បអុរិនផ្ទ ក្ត្ញ្វរត្់បញ្ក្ញ្ 

លៅកងងុរបបពិត្។ ទ្រ៣-វគគរយកធរ នពនធធរ បិនម្នលររបចំយុទ្ធរារចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ ឬក៏លធវើជំលរឿននបអាញ្វ

លទើបតរកំណ្ត្់វងកោប់ពនធមាន្ារ នុព ។ ទ្រ៤-ក្បពន័ធចុបបញ្ជ រពនធិចបលងកើត្កហំុ្ឆគងពរារកត្់ក្នទិ្នងនយ័វងកោប់

ពនធ លហើយមាន ំម្កកងុងារក្ត្ិត្ពនិិត្យពរភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វ ននព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ លធយវគគរយកធរ នពនធធរ 

)ឧទាហរណ៍្៖ ារពនិិត្យលបើ នបរយៈទ្បរ្័ពក និងារលក្បើព័ត្ម៌ានភាគរទ្របរនបរយៈវនកកយបក្ត្(, នងិពមិ្កនបធន

វងកោប់ពនធផ្ទ ក្បក្ពតំ្របទ្ល ិើ្ពនធ នងិឬឬ  ុបលឈិាបក្កុបហ នុផ្ទ ឈប់ទំលណ្ើរារលរ ។ ទ្រ៥-ារផ្បងផ្ចក

ព័ត្ម៌ានវងកោប់ពនធរវាងក្ក្ួងពាណិ្ជជកបិ នងិវគគរយធរ នពនធធរលុមានកក្បតិ្ លពា គឺក្បពន័ធទិ្នងនយ័លនបបិនក្ត្ញ្វ

ម្នត្ភាជ ប់យង រវាងសាថ ប័នទាងំពររ នងិបិនទានម់ានយនរារសាថ ប័ន លទើបតរលធវើារលអកគងតក ត្ព់័ត្ម៌ានោបួយយង ោក្បរំ។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ D លធយលហត្ុរ មានក្បពន័ធក្ត្ិត្ពនិិត្យរួចលហើយ បអុផ្នរក្បព័នធលនបមាន

ភាពខវបចលរា ប នងិត្ក្បញ្វឱ្យមានភាព្កបិ បុលរ្កបិ នងិវនររ្កបិ ោងលនប។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ ត្ក្បញ្វឱ្យ

មានក្បពន័ធចុបបញ្ជ រពនធផ្ទ ត្ភាជ ប់យង រវាងក្ក្ួងពាណ្ិជជកបិនងិវគគរយកធរ នពនធធរ ឬក៏ត្ក្បញ្វឱ្យមានារលររបចំ

វលងកត្ (survey) លៅល ើវងកោប់ពនធលធយវគគរយកធរ នពនធធរ លទើបតរធាររ ារចុបបញ្ជ រពនធនិងារវនុវត្រ

ាត្ពវកិចក្ពនធ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្ត្ំបក្ត្ញ្វ នងិលពញល ញ។ 

 )២) ក្ប្ិទ្ធភាពននារធកល់ទា្ទ្ណ្ឌ ្ក្មាបា់របនិវនវុត្រនបាត្ពវកចិក្ចបុបញ្ជ រពនធ នងិារក្បា្ពនធ 

លទា្ទ្ណ្ឌ ផ្អងករទរម្  ឬបទ្ល ិើ្ផ្អងកក្ពហទិ្ណ្ឌ  ចំលពាបារបនិវនុវត្រាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រ នងិក្បា្

ពនធមានផ្ចងកងុងចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធ។ ្ហក្យ្ផ្ទ បិនម្នចុបបញ្ជ រោបួយវគគរយកធរ នពនធធរ ក្ត្ញ្វម្នរត្់

ទុ្ករបិនវនុវត្រនបចិប់ )មាក្ន ១២៨( នងិក្ត្ញ្វតកពនិយ័ចំននួ ១,៥កានលររ  )លក្ាបរបបល អារ( ឬ ចនំនួ ២

កានលររ  )លក្ាបរបបពិត្(។ ារតកពនិ័យក្ត្ញ្វវនុវត្រទបចយង ផ្ទរចំលពាប្ហក្យ្ផ្ទ បិនម្នកត្់ក្នកិចក្បញ្ជាិរ

គណ្លនយយ, លធវើឱ្យម្ត្់បងរ់កសារគណ្លនយយ ឬខកខានបិនម្នក្បា្ពនធ កងងុរយៈលព  ៣១នវា លក្ាយា 

កំណ្ត្។់ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ នបមាក្ន១៣១ ននចិប់សារលពើពនធ ្ហក្យ្ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នរកល ើញរក្បា្

ពនធបិនម្នក្គប់ចំននួ ក្ត្ញ្វទ្ទួ្ ារតកពនិយ័ពរ ១១% លៅ ៤១% ននចំននួទំ្កក្ម្ក់ពនធផ្ទ បិនម្នបងល់ៅនប

ទំ្ហំននកំហុ្ឆគង បបកនងំារក្ម្ក ់២% កងុងបួយាំង ំ។  

ចិប់ រ្ រពនធគយម្នផ្ចងពរារតកពនិយ័មានបរក្បលវទ្ គឺ )១( តកពនិយ័ពរ ១១១ ១១១ លររ  លៅ 

៥១១ ១១១ លររ  ្ក្មាប់ារបនិវនុវត្រនបបញ្ញត្រិពនធគយត្បចនច )២( តកពនិ័យពរ ៣ លៅ ៤ទង ននក្ម្ក់ពនធ

ក្ត្ញ្វបង់ចំលពាបារលគចលវ្ពនធនបរយៈាររត្់ពនធ ឬខកខានបិនម្នែយារណ៍្ទំ្នញិផ្ទ ក្ត្ញ្វបងព់នធ ឬទំ្នញិ

ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វវនុញ្ញញ ត្ឱ្យរំចប  )នបមាក្ន ៧៤( និង )៣( វងករំចប ឬក្កុបហ ុនផ្ទ បិនវនុវត្រនបារផ្ណ្រំ

រប្់បស្តនររគយ ឬែែងំ ឬបិនអរ ់រម្យារណ៍្នបលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ ក្ត្ញ្វម្នតកពនិយ័ពរ ១ កានលររ  លៅ ៥ 

កានលររ  )មាក្ន ៧៤(។  
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 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ារវនុវត្រផ្ទ ម្នលររបែប់ខាងល ើ លុបិនទានម់ានក្ប្ិទ្ធភាព លទើបតរជំរុញារវនវុត្រនបនរត្ិវនធរ

ចិប់ោធរមានលុល ើយ លធយលហត្ុរ )១(ារតកពនិយ័ចំលពាបក្កុបហ នុបិនចុបបញ្ជ រពនធគលឺុមានកក្បិត្ទាបលុ

ល ើយ  )២( មានបញ្ញា ក្បឈបលក្ចើនកងងុារនបធន នងិារបងរឱំ្យវនវុត្រនបចិប់។ កងងុនយ័លនប ទាងំវគគរយកធរ ន

ពនធធរ នងិវងគភាពពាកព់ន័ធ មានគនំតិ្ក្្បយង រ ្ហក្យ្បួយចំននួផ្ទ ក្បកបិជរវកបិយបរាំង ំលុផ្ត្វនុវត្រនប

របបល អារ លបើលទាបបរោ្ហក្យ្លរបមាន ករណ្ៈ្បតត្រិក្គប់ក្យន់ ិចបញ្ក្ញ្ លៅកងងុរបបពិត្ម្នក៏លធយ។ 

លនបគឺឧទាហរណ៍្បួយននារបិនវនុវត្រារតកពិន័យម្នត្ំងរុ៉ឹងលុល ើយ៖ មាន្ហក្យ្ពររផ្ទ មានទំ្ហំ

ិជរវកបិក្បហាកក់្បផ្ហ យង  បួយោហាង ក់ទំ្នញិ នងិបួយលទ្រត្ោលភាជនរយធរ ន ឬ្ណារ យរ បអុផ្នរ្ហក្យ្

បួយបង់ពនធផ្ត្ ២១បឺុនលររ  នបរបបល អារ រឯរ្ហក្យ្បួយលទ្រត្បងព់នធែប់កានលររ  នបរបបពតិ្។  

នបារវនុវត្របអុរិនាំង ំលនប ទំ្ហំននារតកពនិយ័មានារវយចុបលធយបប លហត្ុរ ារលធវើ្វនកបិ

លុមានកងវបចលរា ប ោពិល្្ លព មានារលគចលវ្ពនធ លុបិនទានម់ានក្បពន័ធិចឱ្យ្វនករបញ្ជញ្នក្កុបហ នុ

ទាងំលរប លៅផ្អងកជរំញល្ុើបវលងកត្ារបនាពំនធ លទើបតរល្ុើបវលងកត្បនរលទ្រត្លុល ើយ។ កងុងាំង ំ២១១៥ វគគរយក-

ធរ នពនធធរម្នបលងកើត្វងគភាពល្ុើបវលងកត្បទ្ល ិើ្ពនធ។ ចំលពាបវគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ ារវនុវត្រ

ទ្ប់សាក ត្់បទ្ល ិើ្លុនបក្ពំផ្ទនលុមានឆក់ផ្ វងលក្ចើន ផ្ទ បងការ មំ្កទ ់វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ 

កងុងារបស្តកក បបទ្ល ិើ្លគចលវ្ពនធចំលពាបទំ្នញិបួយចនំនួទបចោ ម្រឯ, ្មាា រៈលវ ិចក្ត្ញ្និច នងិរវយនរ។  

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C លធយលហត្ុរ មានារតកពនិ័យ្ក្មាប់្ហក្យ្ផ្ទ បិនវនុវត្រ

នបាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធ នងិបិនម្នក្បា្ពនធក្បរំផ្ខោក្បរំ។  លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់គតឺ្ក្បញ្វឱ្យនរត្ិវនធរចិប់

ចំលពាបាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធ នងិារក្បា្ពនធ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រចំលពាប្ហក្យ្ទាងំវ្់ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាព

ខយ្់ និងមាននិរនររភាព។ 

 )៣) ារលធវើផ្អនារ នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនបធនកបិវនធរ្ វនកបិពនធ នងិកបិវនធរល្ុើបវលងកត្ារលគចលវ្ពនធ 

កងុងាំង ំ២១១៨ វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោម្នធក់ឱ្យវនុវត្រវនធរសាស្ត រ្្វនកបិលក្ាយ

ារបលញ្ក្ញទំ្នញិពរគយ )PCA( ក្្បនបវនុ្ញ្ញញ កយញ្ត្ប (Kyoto Convention)។ PCA មានលយ ល ផ្ វ្ងរក

កំហុ្ឆគងនិងបទ្ល ិើ្ពាក់ពន័ធ្កបិភាពរំលចញរំចប  បរក ប់ពរទំ្នញិក្ត្ញ្វម្នបលញ្ក្ញពរគយ។ កងុងនយ័លនប វគគ-

រយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោ លក្ជើ្លរឯ្ ទំ្នញិ្ក្មាប់លធវើ្វនកបិលធយផ្អែកល ើកនរ ហានវិយ័ ទបចោត្នបា

ទំ្និញបួយក្កុប )បួយកងុត្នឺរ័-consignment), នងិបទ្ពិលសាធន៍ផ្ទ វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោធាា ប់លធវើារ

ោបួយវងករំចប  ឬវងករំលចញកនាងបក។ ោពិល្្ វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ ម្នលធវើារផ្បងផ្ចក

ទំ្និញោ៤ក្បលវទ្លអសងយង  )១( ពណ្៌ក្កហប៖ មានហានវិយ័ខយ្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វារក្ត្តិ្ពនិតិ្យទាងំរកសារនងិទំ្នញិោក់

ផ្ រ្ង )២( ពណ្ល៌ ឿង៖ មានហានវិ័យបធយបផ្ទ ទាបទារឱ្យក្ត្តិ្ពនិតិ្យរកសារផ្ត្បអុលណាណ ប )៣( ពណ៌្លខរវ៖ 

្ក្មាប់ក្កុបហ នុណាផ្ទ វនវុត្រារបងព់នធគយម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វខយ្់ នងិ )៤( ពណ្ន៌បត្ង៖ ្ក្មាប់់សាថ ប័នផ្ទ ក្ត្ញ្វ

ម្នវនញុ្ញញ ត្ល ើកផ្ ងពនធ បអុផ្នរក្ត្ញ្វលយរពនបលយ ារណ៍្្វនកបិ លក្ាយារបលញ្ក្ញទំ្នញិពរគយអងផ្ទរ។ កងងុ

ាំង ំ២១១២ វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោម្នបលងកើត្្វនករចំននួបរក្កុប លហើយកងងុបួយក្កុប មាន្វនករពរ 



84 

ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

៥ លៅ ៧ រក ់លធយវនុវត្រ PCA លតរ ត្ល ើត្ំបន់ផ្កនចងលទើបតររំលចញ )export processing zone) និងត្ំបន់ល្ទរកិចក្

ពិល្្។ ក្កុប្វនករទាងំលរបក្ត្ញ្វម្នបណ្រុ បបណារ  លុកងងុក្បលទ្្ជបអនុ។ ារវនវុត្រ PCA ក្ត្ញ្វម្នពក្ងរកពរ ៣ 

ក្កុប លៅ ៦ក្កុប លុាំង ំ ២១១៣។ ទ្នកំបលនបផ្ទរ វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករកបយុោមានបំណ្ងពក្ងរកបុខកររប្់ 

PCA លធវើ្វនកបិល ើក្កុបហ នុរំចប ឬរំលចញទាងំវ្់។ 

វគគរយកធរ នពនធធរ លធវើ្វនកបិផ្ត្ល ើវងកោប់ពនធកងងុរបបពិត្ផ្ត្បអុលណាណ ប។ មានវងគភាពលក្ចើនផ្ទ 

ពាកព់ន័ធារករ្វនកបិពនធ ទបចោរយកធរ នវងកោប់ពនធធំ, រយកធរ ន្វនកបិ្ហក្យ្ នងិារនន យ័

្វនកបិ )លុសាខាខណ្ឌ (។ វគគរយកធរ នពនធធរ វនុវត្រ្ វនកបិលពញល ញ និងមានផ្ទនកំណ្ត្់ លពា គឺ ារលធវើ

្វនកបិទំបបងលតរ ត្ល ើក្បលវទ្ពនធលអសងៗោលក្ចើន និងក្គបទណ្រ ប់លក្ចើនាំង ំ បរក ប់បកលុាំង ំបនរបរក ប់លទ្រត្ ារលធវើ

្វនកបិក្ត្ញ្វម្នលតរ ត្ល ើផ្ត្ារករកងងុារនន ័យពនធធរ )Desk Work(, នងិារបងវ ិ្ងិករល ើត្នបាបផ្នថប

ផ្ត្បអុលណាណ ប។ ចំលពាបារលររបចំផ្អនារ វងគភាពនរបួយៗមានផ្អនារ្វនកបិ នងិមានវនធរសាស្ត រ្ លក្ជើ្លរឯ្ ក្កុបហ នុ

្ក្មាប់លធវើ្វនកបិលររងៗខាិន។ ក្កុបហ នុចុបបញ្ជ រនបរបបពិត្ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិមាន ៧,៨% ននក្កុបហ នុ

ទាងំវ្់ លុាំង ំ២១១១ និងមាន ៦,២% ននក្កុបហ ុនទាងំវ្់លុាំង ំ ២១១២29។ លទាបោនអ ងណាក៏លធយ មាន

ារកត្់្មាគ  រ់ វនសា ភាពននារលធវើ្វនកបិល ើ្ហក្យ្ខាង ត្ធំលុមានកក្បិត្ទាបលុល ើយ ផ្ទ ក្ត្ញ្វបលងកើន

បផ្នថបលទ្រត្។  

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C  លធយលហត្ុរ រទរម្ ក្បបប ចំណ្ប ម្នលររបចំ និងវនុវត្រ

ផ្អនារ្វនកបិនិងល្ុើបវលងកត្ារលកងបនាំពនធ។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ ទាបទារឱ្យារវនុវត្រ្វនកបិក្ត្ញ្វលធវើល ើង

នបផ្អនារ្វនកបិ និងក្ត្ញ្វវនុវត្រនប ករណ្ៈ វននិចេ័យវាយត្នបាហានវិយ័ចិ្់កា្់ នងិលពញល ញ។ 

នែង គ.២៣ ៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១៤ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-14 ក្ប្ិទ្ធភាពននវនធានារ្ក្មាបចុ់បបញ្ជ រ

វងកោបព់នធ នងិារវាយត្នបាពនធ 

C D+  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M2 

(១) ារក្ត្តិ្ពិនិត្យក្បពន័ធចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ C D ក្បព័នធចុបបញ្ជ រពនធលុមាន កងវបខាត្ ោពិល្្

ព័ត្៌មានវងកោប់ពនធលុបនិទាន់ ្ុក្កំត្ ឬលពញ

ល ញ ក្ពបទាងំទំលណ្ើរារលក្ជើ្លរឯ្ វងកោប់ពនធវិរ 

បិនទាន់្ុរ្កវ ក់យង  រវាងសាថ ប័ន និងសាថ បន័ និងនអក

កងុងសាថ ប័ន។ 

(២) ក្ប្ិទ្ធភាពននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ C C នតិ្ិវនធរចិប់ននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ  ្ក្មាបា់របនិ

                                                           

29 ែជរធរ វមិ្ កបយុោ )២១១៣( នរិង ារពក្ងំងារវនុវត្រចិប់ នងិកិចក្ក្បឈបលុកបយុោ លធវើបទ្បកា ញលធយ លកាក លវង រត្រ កងងុ្នងិ្ រទ្ពនធ IMF-

ជបអុន ្ក្មាប់បណារ ក្បលទ្្ិ្ុរ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

្ក្មាបា់របនិវនុវត្រនបាត្ពវកិចក្ចុប

បញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធ 

វនុវត្រនបាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធ

បនិក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាព លធយ

លហត្រុ )១(ារតកពិន័យលុមានកក្បិត្ទាប )២(

មានបញ្ញា ក្បឈបលក្ចើន កងុងារនបធន និងារបងរំ

ឱ្យវនវុត្រនបចិប់។ 

(៣) ារលធវើផ្អនារ និងារក្ត្តិ្ពិនិត្យនប

ធនកបិវនធរ្វនកបិពនធ និងកបិវនធរល្ុើប

វលងកត្ារលគចលវ្ពនធ 

C C លុលព ផ្ទ ារវនុវត្រ្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែ

និងពក្ងំង  ករណ្ៈ វននិចេ័យវាយត្នបាហានិវ័យ្ក្មាប់

លក្ជើ្លរឯ្ វងកោប់ពនធ លុបនិទានល់ររបចំម្នលពញ

ល ញ និងនប រ្ ង់ធរ។ ល ើ្ពរលនប  វនសា ភាព

ននារវនុវត្រ្វនកបិលុមានកក្បតិ្ ចំលពាបទ្នំញិរំ

ចប និងរំលចញ )ចំលពាបវគគរយកធរ នគយនិង     

រធរ ករកបយុោ( និងមានទ្ំហតំ្បចលធរបនំងវងកោប់ពនធ

នបរបបពិត្ )ចំលពាបវគគរយកធរ នពនធធរ(។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

គ.៤.៣ ម្បសិទធសាពម្ន្ការម្បម្ត្លពន្ធ (PI-15) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើ្ បត្ថភាពរប្់ិោា ធរក្គប់ក្គងចំណ្ប  កងងុារក្បបប ពនធ។ ារវាយ

ត្នបាក្គបទណ្រ ប់ល ើចំណ្ប ពនធធំៗផ្ទ ក្បបប ម្នលុរង ក់កណារ  លធយ្មា្ធាត្ ុ )១( លតរ ត្្ំខានល់ ើាំង ំ

សារលពើពនធពររាំង ំចុងលក្ាយ នងិ្មា្ធាត្ ុ)២( នងិ )៣( ក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបាល ើាំង ំផ្ទ ារវាយត្នបាក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង។ 

ក្បវប ់គ.១៣ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

• កងុងផ្ខត្ុកា ាំង ំ២១១៤ វគគរយកធរ នពនធធរ ម្នលចញក្បា្ល ខ ៣៣៨៨ ្ហវ.ក្បក លទើបតរលធវើបចក្ុបតនងភាព

ារចុបបញ្ជ រពនធ និងព័ត្៌មានវងកោប់ពនធ ផ្ទ របួមានារចុបបញ្ជ រល ើងវនញ ចំលពាបវងកោប់ពនធផ្ទ មានក្សាប់នប

របបពិត្លធយអរ ់ឱ្យវនញ្ញញ បនប័ក្ត្ VAT និងល ខ TINs ចិ្់កា្់។ កងុងន័យលនប ទាបទារឱ្យក្កុបក្បំកាវិម្  

រយកក្បត្ិបត្រិ និងមាក្ ្់ក្កុបហ ុន ក្ត្ញ្វអរ ់របបវត្ និងក្ពរនក្មាបនទ ក្ពបទាងំបំលពញទ្ក្បង់ារចុបបញ្ជ រពនធ។ ចំលពាប

វងកោប់ពនធនបរបបល អារ ក៏ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រទបចយង អង។ 

• វគគរយកធរ នពនធធរ ម្នបកា ញរ បិនមានផ្អនារតា ្់បរញ្រក្បព័នធធក់លទា្ទ្ណ្ឌ ចំលពាបវងកោប់ពនធលទ្ រលព 

បចក្ុបតនងលនប បអុផ្នរមានផ្អនារ ុបបំម្ត្់របបល អារ។ កងុងន័យលនប វគគរយកធរ នពនធធរ មានផ្អនារធក់ឱ្យ

វនុវត្ររបបបំក្ពិញ )simplified regime) លៅកងុងចិប់សារលពើពនធ។ វងកោប់ពនធកងុងរបបលនប ទាបទារឱ្យមានារកត្់

ក្នបញ្ជ រគណ្លនយយសាបញ្ញបួយ លហើយក្បព័នធកត្់ក្នគណ្លនយយលនប វគគរយកធរ នកំពង់ផ្ត្្ិកា។ 

• ោបយួនំង PCAs វគគរយកធរ នគយនិងរទរករ មានផ្អនារបលងកើនចំនួន្វនករឱ្យម្ន៩ក្កបុ ផ្ទ ក្កុបខាបិច

នំងធក់ពក្កយឱ្យលធវើារលពញលមាអ ង លទើបតរពក្ងរកវនសា ភាពននារករ PCAs ក្គបទណ្រ ប់ទ ់ក្កុបហ ុនរំលចញនិង

រំចប ។ កងុងក្កបខ័ណ្ឌ យុទ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប  វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករនំងជំរុញឱ្យមាន

ារផ្ចករយព័ត្៌មាន នបរយៈារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធ វ្ ័យក្បវត្រិកបិ។ 

• វគគរយកធរ នពនធធរមានផ្អនារពក្ងំងវនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាហានិវ័យ លទើបតរលក្ជើ្លរឯ្្ហក្យ្្ក្មាប់លធវើ្វនកបិ 

ក្ពបទាងំលក្ជើ្លរឯ្្វនករបផ្នថបលទ្រត្ លទើបតរ្ក្បិ ារករផ្ទ មានលក្ចើន លររបចំរម្យារណ៍្្វនកបិឱ្យមាន

 ករណ្ៈក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងជរំុញឱ្យមានារផ្ចករញព័ត្៌មានលុកងុងសាថ ប័ននបរយៈក្បព័នធ វ្ ័យក្បវត្រិកបិ។ លុ

កងុងាំង ំ ២១១៤ វគគរយកធរ នពនធធរ ម្នវនុវត្រក្បពន័ធល ើកទ្ំកចិត្រ្ក្មាប់្វនករ។ ក្បព័នធលនបម្នវនុញ្ញញ ត្

ឱ្យ្វនករទ្ទួ្ ម្នក្ម្ក់ល ើកទ្ំកចិត្រចំនួន ១១ភាគរយននក្ម្ក់តកពិន័យ្រុបផ្ទ ក្កុប្វនករទាងំលរបរក

ល ើញរបិនវនុវត្រនបនរត្ិវនធរចិប់។ 

• លុកងុងាំង ំ២១១៥ វគគរយកធរ នពនធធរ ម្នបលងកើត្វងគភាពល្ុើបវលងកត្បទ្ល ិើ្ពនធលទើបតរជំរុញទំលណ្ើរារល្ុើប

វលងកត្ារបនាំ និងលគចលវ្ពនធ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

 (១) វនមុ្ត្ក្បបប ពនធចលំពាបបណំ្ ុពនធ្របុ 

បំណ្ ុពនធមានលក្ចើនោង ៩១% កងុងវគគរយកធរ នពនធធរ និងវគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ។
30

ចំលពាបវគគរយកធរ នពនធធរ បំណ្ ុពនធលកើនល ើងភាគលក្ចើនលុលក្ាយារវាយត្នបានន្វនកបិ លហើយវងកោប់ពនធ

មានរយៈលព  ៣១នវា គិត្រប់ពរលព លចញអាយ ខិិត្ជបនទំណំ្ងពរវគគរយកធរ នពនធធរ លទើបតរទ្បទាត្់បំណ្ ុពនធ។ 

កងុងករណ្របិនម្នទ្បទាត្់ ្វនករវគគរយកធរ នពនធធរ នងំបញ្ជញ្នពត័្៌មាន បែតិ្ននបំណ្ ុបិនទាន់ទ្បទាត្់ លៅាន់

បស្តនររទ្ទួ្ បនកុកបំណ្ ុពនធលទើបតរនបធនបនរ។ ារនន យ័បំណ្ ុពនធ បញ្ជញ្ន ិខតិ្ជបនទំណំ្ងទ ់វងកោប់ពនធ 

ឱ្យទ្បទាត្ក់ងុងរយៈលព  ៣១ នវាបនរលទ្រត្។ ក្ប្ិនលបើបំណ្ ុលុផ្ត្បិនទានម់្នទ្បទាត្,់ ារនន យ័បំណ្ ុពនធនងំ

បញ្ជញ្នល្ចកររជបនទំណំ្ងចុងលក្ាយ លទើបតរឱ្យវងកោប់ពនធបកទ្បទាត្់បំណ្ុ កងុងរយៈលព  ១៥ នវា។ ហួ្កំណ្ត្់

រយៈលព  ១៥ នវាចុងលក្ាយលនប លហើយបំណ្ ុពនធលុផ្ត្បិនទានក់្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្,់ វគគរយកធរ នពនធធរិចលចញ

អាយនបវព័ត៌្មាន បែិត្ននវងកោប់ពនធផ្ទ ល ិើ្លៅកងុងក្បព័នធអសពវអាយ, និងបនរនបធនារទ្បទាត្់បំណ្ ុ 

នបរយៈារលចញអាយនបវ ខិិត្បនរបរក ប់ ឬនបរយៈក្បពន័ធទ្បរ្ពក។ 

មាក្ន ១១៩ នងិ មាក្ន ១១១ នន ចិប់ ដ្ រពរសារលពើពនធ ម្នអរ វ់ំណាចឱ្យវគគរយកធរ នពនធធរ នបវ

្ិទ្ធិកងុងារាន់ាប់ ឬរ៉ឹបវប្ក្ទ្ពយ្បតត្រិរប្់វងកោប់ពនធផ្ទ ល ិើ្។ បអុផ្នរោក់ផ្ រ្ង មាក្នលនបបិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ

ល ើយ។ ោ ទ្ធអ , ទបចបកា ញកងុងនែង គ.២៤, វងកោប់ពនធភាគលក្ចើន បិនម្នទ្បទាត្បំ់ណ្ ុពនធរប្់ពួកលគ 

ផ្ទ រំឱ្យារក្ម្ក ់នងិក្ម្កព់និយ័លកើនល ើង។ កងងុរវាងាំង ំ២១១១ នងិាំង ំ២១១៣, បំណ្ ុពនធម្នលកើនល ើងោបធយប 

១៣% កងងុបួយាំង ំ។ ារក្បបប ពនធ កងុងាំង ំ២១១១ គឺខយ្់ោងលុាំង ំបនរបរក ប់លពា គឺ ាំង ំ២១១២ នងិាំង ំ២១១៣។ 

នែង គ.២៤៖ ារក្បបប បណំ្ ុពនធលធយវគគរយកធរ នពនធធរ 

គិត្ោកានលររ  ២១១១ ២១១២ ២១១៣ 

ចំនួនបំណ្ ុពនធលុលទើបាំង ំ ១ ៩៦១ ២ ១៨៥ ២ ៥១៧ 

ចំណ្ប ពនធផ្ទ ក្បបប ម្ន្របុ ២ ៣៦១ ៣ ១៣៦ ៣ ៦១៥ 

ចំនួនបំណ្ ុពនធោភាគរយលធរបលៅនំងារក្បបប ម្នលុាំង ំបុន ៩៣,៨ % ៩២,៦ % ៨២,៩ % 

បំណ្ ុពនធផ្ទ ក្បបប ម្ន្របុ ៦២៦ ៣៩១ ៤៤៨ 

បំណ្ ុពនធ្រុបផ្ទ ក្បបប ម្នោភាគរយលធរបនំងចំនួនបំណ្ុ ពនធលុលទើបាំង ំ ៣១,៩ % ១៧,៨ % ១៧,៨ % 

ក្បវព៖ វគគរយកធរ នពនធធរ 

                                                           

30 បំណ្ ុពនធកងងុវគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករ ម្នលកើនល ើងលក្ពាបវងករំចប លក្បងឥនធនៈបិនម្នបង់ពនធគយ លធយលធវើារាត្់កងក្ម្ក់ពនធោបួយនំងក្ម្ក់

ផ្ទ ែជរធរ វមិ្ ជពំាក់ជនំួ្ វនញ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទួ្ ម្នពនិកុ D ពរលក្ពាបកក្បិត្ននបំណ្ ុពនធខយ្់ លហើយវនមុ្ត្ននារក្បបប 

បំណ្ ុលុកងងុាំង ំទាងំបរ ពរាំង ំ២១១១ ទ ា់ំង ំ២១១៣ គឺ ថ្ តិ្លក្ាប ៦១%។  

(២) ក្ប្ិទ្ធភាពននារលអករពនធផ្ទ ក្បបប ម្នលៅរត្រយរលធយរទរម្ ចណំ្ប  

វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ និងវគគរយកធរ នពនធធរ 31 ទ្ទួ្ ក្ម្ក់បង់ពនធភាគលក្ចើន នប

រយៈគណ្នរចំណ្ប លុធរយរោត្ិននកបយុោ នងិឬឬធរយរពាណ្ជិជ។ នបារផ្ណ្រំពរវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ

ធរយរពាណិ្ជជក្ត្ញ្វលអករក្ម្កប់ង់ពនធ លៅានគ់ណ្នរលទា រត្រយរោត្ ិនងិគណ្នរលទា រត្រយរែជធានរ-លខត្រ ោ

ក្បរំនវា។ ោបួយយង លនបផ្ទរ  ចំលពាបចំណ្ប ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពរារនន យ័គយ និងសាខាពនធធរលខត្រ  លុនប

ជនបទ្ផ្ទ ារលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធធរយរលុមានកំណ្ត្ ់នងិឬឬ លធយវងកោប់ពនធ ថ្ ិត្លក្ាបរបបល អារ ភាគលក្ចើន

ក្ត្ញ្វម្នបង់ពនធោសាច់ក្ម្ក់្ ុទ្ធ និងក្ត្ញ្វារលព បួយចំននួលទើបតរលអករសាច់ក្ម្កល់ៅានគ់ណ្នរលទា រត្រយរ។ 

្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទួ្ ម្នពិនកុ B លក្ពាប ក្ម្ក់បង់ពនធក្ត្ញ្វម្នលអករលៅាន់គណ្នរលទា រត្រយរ

នអ ងលហាចណា្់បួយ្ម្រ ហ៍បរង។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យចំណ្ប ពនធទាងំវ្់ក្ត្ញ្វម្នលអករ

លៅគណ្នរលទា រត្រយរោត្ោិលររងែ ន់វា។ 

(៣) លព លវកា ននារលអកគងតក ត្់គណ្នរលពញល ញលធយរត្រយរោត្ិ រវាងារវាយត្នបាពនធ, ពនធផ្ទ 

ក្បបប ម្ន, កណំ្ត្ក់្នបណំ្ ុពនធ នងិ វនកកយបក្ត្ 

វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ ក្គប់ក្គងផ្អនារក្បបប ចំណ្ប នបរយៈារក្ត្ិត្ពនិតិ្យចំណ្ប ោលររង-

ែ ់ផ្ខ។ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ក៏ក្ត្ិត្ពនិិត្យ និងលអកគងតក ត្ា់រក្បបប ពនធោលររងែ ន់វាអងផ្ទរ។ លុលព 

ផ្ទ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ បិនិចកំណ្ត្់ម្នពរបុខ្ញ្ញញ ចំណ្ប ពនធ, វគគរយកធរ ន នំងបលងកើត្គណ្នរ

បលណារ បិ្នង នងិលធវើារក្ត្តិ្ពនិតិ្យលអកគងតក ត្់ោបនរបរក ប់។ ោទ្បលៅារលអកគងតក ត្់លនប ក្ត្ញ្វារលព បួយ្ម្រ ហ៍

លទើបតរកំណ្ត្់បុខ្ញ្ញញ ពនធផ្ទ ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ លទើបតរលអករលៅគណ្នរចំណ្ប ្បក្្ប នបបាង់គណ្នររប្់ែជរធរ វមិ្ ។  

វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ និងវគគរយកធរ នពនធធរ លររបចំរម្យារណ៍្វាយត្នបាពនធ, 

ារក្បបប ចំណ្ប ពនធ នងិបំណ្ ុពនធនអ ងលហាចណា្់បួយាំង ំបរង។ ទំលណ្ើរារលនប គឺមានភាពកយក្្ ិោង

្ក្មាប់វគគរយកធរ នគយនងិរធរ ករ លធយសារពត័្៌មានលនបិចទាញលចញពរក្បពន័ធ ASYCUDA។ អកុយលៅវនញ, 

ចំលពាបវគគរយកធរ នពនធធរ  ក្បព័នធទិ្នងនយ័ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយរយកធរ ន នងិសាខាពនធធរលអសងៗយង  ផ្ទ 

លនបទាបទារឱ្យមានារលអកគងតក ត្ល់ ើងវនញ។ ក្កុបារករវាយត្នបា PEFA ម្នល ើញរកសារពាក់ពន័ធនំងារលអកគងតក ត្់

ក្បរំាំង ំនន្បត្ ុយបំណ្ ុពនធ នងិារវាយត្នបា្វនកបិ32។ 

                                                           

31វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ និងវគគរយកធរ នពនធធរម្អ នសិ់ានរ ៩៣% និង៩៧% ននចំណ្ប ក្បបប ម្នក្ត្ញ្វម្នបង់លៅានធ់រយរលធយតក   ់។ 

32ារលធវើបទ្បកា ញលធយ លកាក លវង រត្រ កងងុ្នងិ្ ិទ្ពនធោន់ខយ្  ់IMF ជបអុន ្ក្មាប់បណារ ក្បលទ្្ិ្ុរ រ្ រពរនរិង ារារពក្ងំងារវនុវត្រ និងកិចក្ក្បឈប

ារវនុវត្រចិប់លុកបយុោ. 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

្មា្ធាត្លុនប ទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C លក្ពាប ចំណ្ប ពនធក្ត្ញ្វម្នលអកគងតក ត្ោ់បួយវគគរយកធរ នរត្រ-

យរោត្ិក្បរំនវា លធយពនិតិ្យលបើ ល ើ្បត្ ុយចំណ្ប ពនធ ក្្បលព ផ្ទ ារលអកគងតក ត្ា់រវាយត្នបាពនធ និង

បំណ្ ុពនធ ក្ត្ញ្វម្នលអកគងតក ត្ក់្បរំាំង ំ។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យមានារលអកគងតក ត្ក់្បរំក្ត្រមា្។  

នែង គ.២៥៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១៥ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-15  ក្ប្ទិ្ធភាពកងុងារក្បបប ពនធ D+ D+  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M1 

(១) វនមុ្ត្ក្បបប ពនធចំលពាបបំណ្ ុពនធ

ទុ  ផ្ទ ោភាគរយននបំណ្ ុពនធលុ

លទើបាំង ំសារលពើពនធ និងផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ក្បបប កងុងាំង ំសារលពើពនធលរប 

D D បំណ្ ុពនធ្រុបមានទ្ំហំធំ លហើយវនមុ្ត្ក្បបប 

ពនធកងុងាំង ំ២១១១ ទ ់ាំង ំ២១១៣ ថ្ ិត្លក្ាប 

៦១% )១៧,៨% កងុងាំង ំ២១១២ និងាំង ំ២១១៣( 

(២) ក្ប្ិទ្ធភាពននារលអករក្ម្ក់ពនធផ្ទ 

ក្បបប ម្នលៅរត្រយរលធយរទរម្ 

ចំណ្ប  

B B ចំណ្ប ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នលអករលៅាន់ រត្រយរ

ោត្ិោលររងែ ់នវា។ ចំណ្ប ពនធបួយចំននួក្ត្ញ្វ

ម្នក្បបប លធយារនន ័យគយនងិរធរ ករ   

កបយុោ និងសាខាពនធធរលខត្រ-ខណ្ឌ  និងក្ត្ញ្វម្ន

រកាទ្ុកលុធរយរ។ ក្ម្ក់ទាងំលនបបនិក្ត្ញ្វម្ន

លអករោលររងែ ន់វាលទ្ បអផុ្នរនអ ងលហាចណា្់ោ

លររងែ ់្ ម្រ ហ។៍ 

(៣) លព លវកា ននារលអកគងតក ត្់គណ្នរ

លពញល ញលធយរត្រយរ រវាង     

ារវាយត្នបាពនធ, ារក្បបប ពនធ, 

កំណ្ត្់ក្នបំណ្ ុពនធ និងវនកកយបក្ត្ 

C C ពនធផ្ទ ក្បបប ម្នក្ត្ញ្វម្នលអកគងតក ត្ោ់លររង

ែ ន់វា។ លទាបោនអ ងណាក៏លធយ ក្កុបារករ

ទ្ទ្ួ ម្នវ រ្ុនងផ្ទ បញ្ញជ ក់រវវរលអសងៗលទ្រត្

ក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នោលររងែ ា់ំង ំ 

 

 

 

ក្បវប ់គ.១៤៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

កងុងយុទ្ធសាស្ត រ្ ក្គប់ក្គងចំណ្ប , វគគរយកធរ នពនធធរបញ្ញជ ក់រមានគលក្មាងលររបចំលយ ល ក្បបប បំណ្ ុពនធ

លុនបសាខាពនធធរលខត្រ ខណ្ឌ នរបួយៗ ផ្ទ នំងមានាររ៉ឹបវប្និង ក់ក្ទ្ពយ្បតត្រិរប្់វងកោប់ពនធលទើបតរ្ងបំណ្ ុ

ពនធ និងបរំងវងកោប់ពនធផ្ទ ល ិើ្លៅនបចិប់សារលពើពនធ។ វគគរយកធរ នពនធធរ នំងចងក្កងល្រវលៅផ្ណ្រំ រ្ រពរ   

ារក្គប់ក្គងបំណ្ ុពនធ។ ល ើ្ពរលនប វគគរយកធរ នពនធធរមានបំណ្ងលធវើ វ្ ័យក្បវត្រិកបិក្បព័នធទំលណ្ើរាររប្់ខាិន ទបចោ 

ារទំល ើងកបិវនធរគលក្មាងក្គប់ក្គងបំណ្ ុផ្ទ វនុញ្ញញ ត្ឱ្យផ្ វ្ងរកទ្ិនងន័យវងកោប់ពនធម្នទ្បទាងំក្បលទ្្។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

គ.៤.៤ សាពអាចបាត្ ន្់ម្បម្មណបាន្ន្ត្វអត្ថិសាពម្ន្ិវធកាសម្ម្មប់ធានចាំណាយ (PI-16) 

ប្ចរករលនប វាយត្នបាឱ្យល ើញពរកក្បិត្លជឿោក់ផ្ទ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុិ ចអរ ព់័ត្ម៌ានល ើភាព

ទំ្លនរននវវនាលៅាន់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ផ្ទ ោវងកមានត្ក្បញ្វារចំណាយ។ ារវាយត្នបាលនប លតរ ត្លៅល ើាំង ំសារលពើ-

ពនធចុងលក្ាយ។  

(១) ារពាករណ៍្ នងិក្ត្តិ្ពនិតិ្យនបធន ហំបរសាចក់្ម្ក ់

ែជរធរ វមិ្ កបយុោ ម្ននិងកំពងុវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈលទើបតរពក្ងំង

ារក្គប់ក្គងធនធានសាច់ក្ម្ករ់ប្់ខាិន។ លទើបតរបលងកើត្លយ នលនម្យ, នរត្ិវនធរ នងិក្បព័នធ ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គង

សាច់ក្ម្ក ់ កងងុលយ បំណ្ងធារឱ្យម្ននបវារពាករណ៍្ ហំបរសាច់ក្ម្ក់ នងិត្ ុយភាពចុងក្យឱ្យម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វនងិ

លទ្រងលព លវកា, ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថមុ្នលចញក្បា្ល ខ ៨៨១ ្ហវ.ក្បក ចុបនវាទ្រ១៩ ផ្ខកញ្ញញ  ាំង ំ

២១១៣ លទើបតរធកឱ់្យវនុវត្រលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ រ្ រពរារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក។់ លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ រ្ រពរារលធវើ

ផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំង ំ២១១៣ លក្ាបក្បា្ល ខ ៦១៧ ្ហវ.ក្បក។ វគគរយកធរ ន

រត្រយរោត្ ិលររបចំផ្អនារ ហំបរសាច់ក្ម្ក់ កងងុលយ បំណ្ងក្គប់ក្គងធនធានសាច់ក្ម្ករ់ប្់ខាិនឱ្យមានក្ប្ិទ្ធភាព 

នងិ្័ករិ្ិទ្ធិភាព នងិលទើបតរលធវើឱ្យក្បល ើ្រល ើងនបវ ំហបរសាច់ក្ម្ក់លចញ នងិចប លុកងងុាំង ំ។  

ារលធវើផ្អនារ ហំបរសាច់ក្ម្កក់្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយគណ្ៈកមិាធិារបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក ់

(Cash Management Technical Committee - CMTC) លក្ាបារទំករំតក  រ់ប្់វងគភាពក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់

រប្់វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ។ CMTC គឺោវងគភាពបលចក្កលទ្្បំលពញត្រួទ្រ

កងុងរបគណ្ៈកមិាធិារក្គប់ក្គងវវនា (Budget Management Committee - MBC), ផ្ទ មានត្ំណាងបកពរ

វគគរយកធរ នពនធធរ, ធរយរោត្ិននកបយុោ, វគគរយកធរ នវវនា, និងវគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ។ 

គណ្ៈកមិាធិារលនបក្ត្តិ្ពនិតិ្យ្បត្ ុយសាច់ក្ម្ករ់ត្រយរក្បរំនវា។ ្បត្ ុយធរយរក្ត្ញ្វម្នលអកគងតក ត្ោ់បួយ

នងំ្បត្ ុយល្រវលៅធកំ្បរំផ្ខនអ ង បែិត្ ) ប្បលបើ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ២២ ្មា្ធាត្ ុ១(។  

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ជបនទំណំ្ងបក CMTC ពរត្ក្បញ្វារសាច់ក្ម្កក់្បរំាំង ំរប្់ខាិន បុននវាទ្រ១៥ ផ្ខ វនចេិា 

លធយផ្ចកលៅនបផ្ខ នងិ បែិត្នបជំពបក គណ្នរ នងិវនុគណ្នរ។ CMTC លររបចំផ្អនារសាច់ក្ម្កក់្បរំាំង ំ 

លយរពជបនរទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិចិប់ចបាងបួយចិប់លទ្រត្ ជបនគណ្ៈកមិាធិារក្គប់ក្គងសាច់

ក្ម្ក់ផ្ទ លនបនងំលធវើឱ្យពិធនសាច់ក្ម្កក់្បរំផ្ខ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗិចក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លុកងងុាំង ំ នងិ

ក្ត្ញ្វម្នធកប់ញ្ក្ញ្ លៅកងងុកញ្ក្ប់វវនា បុនលព ធកជ់បនរទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហរិញ្ញវត្ថ ុ លុនវាទ្រ១១ ផ្ខធងញ្ 

លទើបតរវនុប័ត្។ លុកងុងាំង ំ ារពាករណ៍្ ំហបរសាច់ក្ម្ក់ ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងកបិលររងែ ក់្ត្រមា្ លទើបតរលឆាើយត្បលៅ

នងំ្ំលណ្ើ្ំុទ្បទាត្ ់ នងិារទ្បទាត្់ោក់ផ្ រ្ង្ក្មាប់ផ្ខបុនៗ និងលទើបតរពាករណ៍្ចំណាយនងិារទ្បទាត្ល់ ើង វនញ 

្ក្មាប់ផ្ខផ្ទ លុ្ ល់ុកងុងាំង ំ។ បស្តនររក្ក្ួង្ុខាវមិ្ ម្នននិយរ ារពាករណ៍្រប្់ពួកលគក្ត្ញ្វម្នលធវើ

ល ើងផ្ត្លុកងុងក្ត្រមា្ទ្របរ ផ្ត្បអុលណាណ ប។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ទ្ទួ្ ម្នរម្យារណ៍្ក្បរំផ្ខពរក្ក្ួង-សាថ ប័ន ពាកព់ន័ធនងំ វនកកយបក្ត្ 

នងិារទ្បទាត្់, នងិារល ង្ ើ្ំុត្ួល ខពធិនសាច់ក្ម្ក់ក្បរំផ្ខ។ ទាងំលនបក្ត្ញ្វម្នបបក្រុបនងិក្ត្ញ្វម្នលក្បគបលធរប

ោបួយនងំារលក្យងធនធានផ្ទ មាន, លហើយ CMTC អសពវអាយនបវពិធនវវនាវិរៗក្បរំក្ត្រមា្។  

លបើលទាបបរោលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ រ្ រពរារលធវើផ្អនារសាច់ក្ម្ក ់ ទាបទារឱ្យារពាករណ៍្នបវចំណាយ

លក្សពរក្ម្ក់លបរវត្ស, ទំ្កលវាើង និងារជ ួ ក្ត្ញ្វពំងផ្អែកល ើផ្អនារ ទ្ធកបិរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័នក៏លធយ, ារលធវើ

ផ្អនារ ទ្ធកបិលនបបិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលពញល ញលុល ើយ ផ្ទ រំឱ្យារពាករណ៍្ក្ត្ញ្វពំងផ្អែកល ើទិ្នងន័យ ហំបរ

សាច់ក្ម្កក់នាងបក និងាត្់បនថយារលក្បើទិ្នងនយ័ពាករណ៍្រប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័នល ើកបិវនធរចំណ្ប និងចំណាយ។ 

រម្យារណ៍្ពាករណ៍្សាច់ក្ម្ក ់ បកា ញផ្ត្កំណ្ត្ក់្ន រ្ រពរ ហំបរចប  និង ហំបរលចញរប្់សាច់ក្ម្កប់អុលណាណ ប។ 

ចំផ្ណ្ករផ្អនារសាច់ក្ម្កក់្គប់ក្ជងុលក្ោយផ្ទ  វនភាគសាថ នភាពសាច់ក្ម្ក ់ )ារលក្បើក្ម្្់សាច់ក្ម្ក់ផ្ទ ល ើ្ 

ឬយនរារបំលពញសាច់ក្ម្កផ់្ទ ខវប( បិនក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើយ។ ចំផ្ណ្ការក្ត្តិ្ពនិតិ្យយនរារ និងរម្យារណ៍្ 

ផ្ទ  វនភាគពរ ហំបរសាច់ក្ម្កច់ប ោក់ផ្ រ្ងលធរបនងំ ហំបរចប ពាករណ៍្លុមានកក្បតិ្លុល ើយ គតិ្ក្ត្ំបាំង ំ២១១៤។  

្មា្ធាត្លុនបទ្ទួ្ ម្នពិនកុ B លក្ពាបារពាករណ៍្ ហំបរសាច់ក្ម្កក់្បរំាំង ំក្ត្ញ្វម្នលររបចំ និងលធវើ

បចក្ុបតនងកបិក្បរំក្ត្រមា្ ផ្អែកល ើបប ធរ ន ហំបរសាច់ក្ម្កោ់ក់ផ្ រ្ងផ្ខបុន នងិពាករណ៍្ល ើងវនញ្ក្មាប់ផ្ខផ្ទ 

លុ្ ក់ងុងាំង ំ។ ពនិកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យារពាករណ៍្សាច់ក្ម្កក់្ត្ញ្វលធវើបចក្ុបតនងកបិនអ ងលហាចណា្់ក្បរំផ្ខ។ 

(២) ្ុក្កតំ្ភាព នងិារអរ វ់វនាក្គបក់្យនទ់ានល់ព លវកា្ក្មាបា់រលក្យងចណំាយលធយក្ក្ួង-សាថ បន័ 

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន និងរទរម្ ចំណ្ប  លររបចំកបិវនធរចំណ្ប  នងិចំណាយក្បរំក្ត្រមា្។ បរក ប់ពរ កបិវនធរ

ចំណ្ប  និងចំណាយក្បរំក្ត្រមា្ក្ត្ញ្វម្នរកភាព, ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថលុធវើារជបនទំណំ្ងលៅក្ក្ួង-សាថ ប័ន

នរបួយៗ វំពរកបិវនធរចំណ្ប និងចំណាយក្បរំក្ត្រមា្លធយបញ្ញជ ក់ពរពធិនសាច់ក្ម្ក់្ ក្មាប់ជំពបកនរបួយៗ និងកបិវនធរ

នរបួយៗ )វនុវត្ររប់ពរាំង ំ២១១៥(, និងជបនទំណំ្ងលៅាន់វងគភាពក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក ់ រយកធរ នរទរម្ នងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្បធានហិរញ្ញវត្ថលុុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន, បនកររែជធានរ-លខត្រ និងវវមិ្ ែជធានរ-លខត្រ។ ប្បបញ្ញជ ករ់ 

លនបគឺោផ្អនារសាច់ក្ម្ក់, បិនផ្បនោារធារចំណាយលទ្, និងោពិធនសាច់ក្ម្ក់្ក្មាប់ឱ្យក្ក្ួង-សាថ ប័នវនុវត្រ

ចំណាយ ) ប្បលបើ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ ២១ ្មា្ធាត្ុ ១ ល ើារក្ត្ិត្ពនិតិ្យធារចំណាយ(។ 

ោទ្បលៅ កងវបសាច់ក្ម្ក់បិនផ្បនោបញ្ញា ក្បឈបលទ្ បអុផ្នរគឺបញ្ញា រទរម្  និង្បត្ថភាពបស្តនររផ្ទ 

បណារ  ឱ្យារធារចំណាយ នងិារទ្បទាត្់ចំណាយមានារែងំ ក្ ប។ កងងុនយ័លនប ក្ក្ួងសាធារណ្ារ នងិទំកជញ្ជញ្ន, 

ក្ក្ួងវប់រ ំយុវជន និងករឡា នងិក្ក្ួង្ុខាវិម្  ម្នយ ់ក្្បរ ពកួលគបិនធាា ប់មានបទ្ពិលសាធនព៍ាកព់ន័ធ

នងំកងវបខាត្វវនា្ក្មាប់វនវុត្រចំណាយនបផ្អនារចំណាយលទ្ បអុផ្នរកងុងករណ្រខាប ារទកក្ម្ក់មានភាពយឺត្នអ វ

លធយសារផ្បបបទ្រទរម្  ។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពិនកុ B លក្ពាបក្ក្ួង-សាថ ប័ន ម្នលររបចំកបិវនធរចំណ្ប ចំណាយក្បរំក្ត្រមា្។ 

លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យក្ក្ួង-សាថ ប័នអរ ក់បិវនធរចំណ្ប ចំណាយផ្ទ ិចលជឿោកម់្ន លទើបតរោ

បប ធរ នលររបចំផ្អនារសាច់ក្ម្ក ់នអ ងលហាចណា្់ ៦ ផ្ខបុន។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

(៣) វក្នននារលកើត្ល ើង )frequency) និងត្មាា ភាពននារលអករវវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្លក្បចល ើ្ពរ

្បត្ថកចិក្រប្់ក្ក្ួង-សាថ បន័ 

វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្រួចក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្ពនិតិ្យលុរង ក់កណារ  នអ ងបអត្់ចត្់លុលព លធវើច រឥណ្ទាន។ 

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្ឱ្យលអករវវនាពរ្កបិភាពបួយលៅ្កបិភាពបួយលទ្រត្លុកងងុវនុកបិវនធរទបចយង  និង

លុកងងុជពំបកទបចយង ផ្ត្បអុលណាណ ប លធយបិនរំម្ច់ល ង្ ើ្ំុារវនុប័ត្ពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហរិញ្ញវត្ថ។ុ ចំលពាបារវនភាជ

ល ើងវនញនបវវវនាទនទ្លទ្រត្ ទាបទារឱ្យមានារវនុប័ត្ពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថោុបុន។ បអុផ្នរលបើ្ំលណ្ើ្ំុវវនា

ចំណាយកងុងាំង ំល ើ្ពរវវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្រួច រំម្ច់ក្ត្ញ្វល ង្ ើ្ំុារវនុប័ត្ពររទរ្ភា33។ ោទ្បលៅ ារល ង្ ើ្ំុវនភាជ

វវនាល ើងវនញលធយក្ក្ួង-សាថ ប័ននងំមានារលកើនល ើង ក្ប្ិនលបើារក្ត្ិត្ពនិតិ្យច រឥណ្ទានមានភាពធបរ ុង។ 

ក្កុបារករវាយត្នបា PEFA បិនម្នទ្ទួ្ ទិ្នងនយ័វពំរចំននួននារល ង្ ើ្ំុ វនភាជវវនាល ើងវនញផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្ន

វនញុ្ញញ ត្លទ្ បអុផ្នរារល ង្ ើ្ំុ វនភាជវវនាល ើងវនញផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្លរប ក្ត្ញ្វម្នកណំ្ត្់លព លវកាោលររងែ ា់ំង ំ

លធយវគគរយកធរ នវវនា។ កងុងាំង ំ២១១២, ្ំលណ្ើ្ំុចំននួ ១៧៣ បកានក់្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថកុ្ត្ញ្វម្ន

វនញុ្ញញ ត្ ផ្ទ មានទំ្កក្ម្កចំ់ននួ ៦៧១ ពានក់ានលររ ។ ក្កុបារករវាយត្នបា PEFA រកល ើញរ កងងុាំង ំ២១១៤ 

មានារផ្កត្ក្បញ្វ ១៥ ឬ ១៦ ទង កងងុក្ក្ួងវប់រ ំយុវជន នងិករឡា និងក្បផ្ហ  ២៣ ទង កងងុក្ក្ួង្ុខាវិម្ ។ 

ចលរា បាំង ំ២១១១ ទ ា់ំង ំ២១១៣ ចំននួ្ំលណ្ើ្ំុោបធយបបកានវ់គគរយកធរ នវវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្មាន 

៩២ ផ្ទ មានទំ្កក្ម្កចំ់ននួ ៦៨៩ ពានក់ានលររ  )ចលរា ប ៧% លៅ ៨% ននចំណាយ្រុប(។ លនងនបារវាយ

ត្នបានអកកងុង, ោលររងែ ា់ំង ំ មានារ្ក្បប្ក្ប ិោលក្ចើនម្នលកើត្ល ើងលទើបតរវនភាជវវនាល ើងវនញ ោពិល្្ ពរ

ជំពបកផ្ទ បិនទាន់វនភាជន៍ )ជំពបក ៩( ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្លធយវនកុ្កតំ្យ។ លបើលទាបបរោជំពបក ៩ មានលយ ល 

ចបតងចំលពាបវវនាជនំួយ្លស្តកគ ប្ក្មាប់លក្យបបហនរែយ នងិជនំួយ្លស្តកគ បបរក នល់អសងលទ្រត្, បអុផ្នរជពំបកលនបក្ត្ញ្វ

ម្នលក្បើក្ម្្់នអ ងទ្បកាយចំលពាបចំណាយបិននបគលក្មាងវវនា ផ្ទ រំម្ច់។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C លក្ពាបារលអករវវនាកងុងាំង ំមានចំននួលក្ចើននិងផ្ត្ងផ្ត្លកើត្ល ើងលក្ចើនទង 

បអុផ្នរមានត្មាា ភាព។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យារ្ក្បប្ក្បិ លអករវវនាកងុងាំង ំ ផ្ទ លធវើល ើង

លក្សពរផ្ទន្បត្ថកិចក្រប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន លកើត្ល ើងផ្ត្បួយទង ឬពររទងកងុងបួយាំង ំផ្ត្បអុលណាណ ប។ 

នែង គ.២៦៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ ១៦ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-16 ភាពិចម្អនក់្បមាណ្ម្ននបវវត្ថភិាពវវនា

្ក្មាបធ់ារចណំាយ 

C+ C+  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M1 

                                                           

33កងងុាំង ំ២១១១, ារវនភាជន៍បផ្នថបក្ត្ញ្វម្នបផ្នថបចប លៅកងងុវវនាកងងុាំង ំ។ ោារពតិ្ណា្ ់ចិប់វវនា ២១១១ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នពិនតិ្យល ើងវនញ និងវនុប័ត្នវាទ្រ

២៧ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១១ ម្នវនញុ្ញញ ត្ឱ្យមានកបក្របផ្នថបចនំនួ ៣១ កាន SDR ្ក្មាប់ាំង ំ២១១៩ និង ១៧១ កាន SDR ្ក្មាប់ាំង ំ២១១១ 



93 

គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

(១)  វនសា ភាពផ្ទ  ហំបរសាច់ក្ម្ក់ិច

ពាករណ៍្ម្ន និងក្ត្ញ្វម្នក្ត្តិ្ពិនតិ្យ 

C B ារពាករណ៍្សាច់ក្ម្ក់ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនង-

កបិក្បរំក្ត្រមា្ លធយផ្អែកល ើ ំហបសាច់

ក្ម្ក់ោក់ផ្ រ្ងក្ត្រមា្បនុ និងពាករណ៏្

ល ើងវនញចំលពាបលព លវកាផ្ទ លុ្ ់កងុង

ាំង ំ។ 

(២) ្ុក្កំត្ភាព និងារអរ វ់វនាក្គប់ក្យន ់ទាន់

លព លវកា្ក្មាប់ារលក្យងចំណាយលធយ

ក្ក្ងួ សាថ ប័ន 

B B ក្ក្ងួ សាថ ប័ន ិចលររបចំកបិវនធរចំណ្ប  

និងចំណាយរប្ខ់ាិន ោលររងែ ់ក្ត្រមា្ 

(៣) វក្នននារលកើត្ល ើង )frequency) និង  

ត្មាា ភាពននារលអករវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ល្ក្បចល ើ្ពរ្ បត្ថកិចក្រប្់ក្ក្ងួ-សាថ បន័ 

C C ារលអករវវនាកងុងាំង ំ មានចនំនួលក្ចើននិងលកើត្

ល ើងលក្ចើនទង បអុផ្នរ មានត្មាា ភាព ។ 

 

 

 

គ.៤.៥ ការកត្់ម្រ ន្ិងការម្គប់ម្គងសម្ត្ុលបាសាច់ម្បាក់ បាំណុល ន្ិងការធាន 

(PI-17) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើគុណ្ភាព នងិភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននកំណ្ត្ក់្នបំណ្ ុ, ារក្គប់ក្គង

បំណ្ ុ នងិារបបក្រុប នងិក្ត្ិត្ពនិតិ្យ្បត្ ុយសាច់ក្ម្ករ់ធរ វិម្ ោរបួ។ ារវាយត្នបា្មា្ធាត្ុ )១( នងិ

្មា្ធាត្ុ )២( ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងលុាំង ំវាយត្នបា ចំផ្ណ្ករ្មា្ធាត្ ុ)៣( ារវាយត្នបាក្ត្ញ្វផ្អែកល ើារវា្់ផ្វង

្បិទ្ធកបិកងងុាំង ំសារលពើពនធផ្ទ ម្នបញ្ក្ប់ចុងលក្ាយ។ 

(១) គណុ្ភាពននកណំ្ត្ក់្ន នងិារែយារណ៍្ទ្និងនយ័បណំ្ ុ 

គិត្ក្ត្ំបផ្ខវនចេិា ាំង ំ២១១៣ បំណ្ ុសាធារណ្ៈ លុកបយុោ មាន ២៧% នន អ.្.្ )រួបទាងំ

បំណ្ ុបរត្ក្ ព់រ្ប័យ្ស្តកគ បផ្ទ កំពងុក្ត្ញ្វម្នលធបក្សាយ(។ រយកធរ ន្ហក្បត្ិបត្រាិរនងិក្គប់ក្គង

បំណ្ ុ (DCDM) ននវគគរយកធរ នវវនា មានទំ្នួ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារកត្់ក្នទិ្នងន័យបំណ្ ុកងុងក្្ុក នងិបរលទ្្។ 

ក្បពន័ធទិ្នងនយ័្ក្មាប់ារកត្ក់្នបំណ្ ុសាធារណ្ៈ មានលឈិាបរ ក្បពន័ធក្គប់ក្គងបំណ្ ុ នងិ វនភាគហិរញ្ញវត្ថ ុ

ក្បវប ់គ.១៥៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

្មា្ធាត្ុ )២)៖ លុលព ក្បព័នធ FMIS ជំហា នទ្រ ១ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយកងុងផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥, ោពិល្្ 

កងុងបរនបទ្ារវនុវត្រ និងារក្ត្ិត្ពិនិត្យវវនា, ព័ត្៌មានចំលពាបក្ក្ួង-សាថ ប័ន ល ើពិធន្ក្មាប់ារធារចំណាយ នំង

ាន់ផ្ត្មានភាពលជឿោក់។ ារពក្ងរក ារវនុវត្រវវនាកបិវនធរកងុងាំង ំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នរំពំងទ្ុករនំងវនុញ្ញញ ត្ឱ្យក្ក្ួង-សាថ ប័ន

ាន់ផ្ត្លក្ចើនាត្់បនថយ្ំលណ្ើវនភាជនល៍ ើងវនញលុលព វរគត្។  
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

UNCTAD (DMFAS)។ ក្បព័នធលនបក្ត្ញ្វម្នទំល ើងលុរយកធរ ន្ហក្បត្ិបត្រិារនងិក្គប់ក្គងបំណ្ ុលទើបតរក្គប់ក្គង

ក្បត្ិបត្រាិរក្បរំនវា និងក្ត្ញ្វម្នភាជ ប់លៅនំងវគគរយកធរ នរត្រយរោត្,ិ រយកធរ នហិរញ្ញកិចក្ ននវគគរយកធរ ន

វវនា នងិវគគរយកធរ នលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ លទើបតរទាញយករម្យារណ៍្។ ក្បពន័ធ 

DMFAS មាន្បត្ថភាពកត្់ក្នបំណ្ ុ, ារទកសាច់ក្ម្ក់ និងល្វាបំណ្ ុ។ បអុផ្នរក្បព័នធលនបបិនមានបណារ ញ

ភាជ ប់ោបួយ KIT លុវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិលទ្។ លធយផ្ ក ារបញ្ក្ញ្ ទិ្នងនយ័ទាងំវ្់ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង

លធយរយកធរ ន្ហក្បត្ិបត្រិារនងិក្គប់ក្គងបំណ្ ុ។  

លបើលទាបបរោមានបណារ ញលវ ិចក្ត្ញ្និច ក្្មាប់ត្ភាជ ប់រវាងរយកធរ ន្ហក្បត្ិបត្រាិរនិងក្គប់ក្គងបំណ្ ុ 

និងវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ផ្ទ វនញុ្ញញ ត្ឱ្យវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិិចទាញយករម្យារណ៍្លធយតក  ់

ក៏លធយ, រកសាររទរម្ ោក្កធ្សាង ប លុផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នល ង្ ើ្ំុ និងបញ្ជញ្នលៅាន់រត្រយរោត្ិទផ្ទ  លទើបតរកត្់ក្ន

កងុងក្បពន័ធគណ្លនយយ។ 

ារលអកគងតក ត្រ់វាងារកត្ក់្នលុកងងុក្បពន័ធ DMFAS នងិារកត្់ក្នរប្់ឥណ្ទាយរ (Creditor) ក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំក្បរំាំង ំ លុលព ផ្ទ រយកធរ ន្ហក្បត្បិត្រិារនងិក្គប់ក្គងបំណ្ ុទ្ទួ្ ម្ន្ំលណ្ើ្ ុំទ្បទាត្ ់ ពរ

ឥណ្ទាយរ។ លនបោយនរារក្ត្ង ់ លក្ពាបមានផ្ត្គណ្នររប្់នទគបវវិវោដន៏ ចំននួ ១៤ នងិឥណ្ទាយរកងុងក្្ុកផ្ត្បួយ

បអុលណាណ ប )បំណ្ ុផ្ទ បិនិចជួញទបរម្នល ើារលធវើបប ធនរយកបិល ើងវនញរប្់ក្កុបហ ុនធារែបប់រងរប្់រទរ(។ 

រម្យារណ៍្សាថ នភាពបំណ្ ុ )ែប់បញ្ក្ញ្ បំណ្ ុទុ , ល្វាបំណ្ ុ នងិារក្គប់ក្គងបំណ្ ុ( ក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំនងិបញ្ជញ្នលៅវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ នងិធរយរោត្និនកបយុោ ោលររងែ ់ផ្ខ, លៅានធ់រយរ

ពិវពលកាកោលររងែ ក់្ត្រមា្ នងិលយរពជបនរយករទរបស្តនររ, រទរ្ភា នងិក្ពំទ្ធ្ ភា ោលររងែ ឆ់មា្ ក្ពបទាងំ

សាថ ប័នទនទ្លទ្រត្នបារល ង្ ើ្ ុំ។ 

លបើលទាបបរោារកត្់ក្នបំណ្ ុក្ត្ញ្វម្នពនិតិ្យល ើញរលពញល ញ នងិមានរម្យារណ៍្ោលររងែ ផ់្ខ 

បអុផ្នរារលអកគងតក ត្់ោបួយឥណ្ទាយរ គឺលធវើល ើងោលររងែ ា់ំង ំ។ 

្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទួ្ ម្នពិនកុ C លក្ពាបារកត្់ក្នបំណ្ ុកងុងក្្ុក និងបរលទ្្ មានភាពលពញល ញ 

នងិក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងកបិ នងិលអកគងតក ត្រ់ម្យារណ៍្កត្់ក្នបំណ្ ុោបួយឥណ្ទាយរោលររងែ ា់ំង ំ។ លទើបតរទ្ទួ្ 

ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យារលអកគងតក ត្ល់នបក្ត្ញ្វលធវើល ើងោលររងែ ក់្ត្រមា្។ 

(២)  វនសា ភាពននារបបក្របុ្បត្ ុយសាចក់្ម្ករ់ប្់រធរ វមិ្  

កងុងលព ននារអដ ់្ុព ភាពល ើារវាយត្នបានអកកងុង ពរទ្រក្បំកាខាងលក្ស (៩ កកកធ ២១១៥(, ែជ-

រធរ វមិ្ កបយុោមានគណ្នរផ្ទ កំពងុទំលណ្ើរារចំននួ ១ ១៣៧ លុធរយរោត្ិកបយុោ ផ្ទ  ៤៤៧ គណ្នរោ

ក្ម្ក់លររ  លហើយ ៥៩១ គណ្នរលទ្រត្ ោក្ម្ក់ទុកាា រ34។ ភាគលក្ចើនននគណ្នរលនបគឺោគណ្នរគលក្មាងផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

                                                           

34លុចុងាំង ំ២១១៤, ធរយរោត្កិបយុោ មាន១៣១១ គណ្នរ ោបួយទ្រភាង ក់ករែជរធរ វមិ្  ផ្ទ មានក្ម្ក់ចំននួ ១៦.២៣៦ ពានក់ានលររ , កំលណ្ើន្ុទ្ធ 

២៦៦ កងងុាំង ំ។ នបារពតិ្ គណ្នរវិរ ៣៩៩ ក្ត្ញ្វម្នលបើកលុាំង ំ២១១៤ ្ក្មាប់ទ្រភាង ក់ករក្ក្ួង និងវងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្ ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នរជជលទ្យយបុលរក្បទាន 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

លបើកនបារល ង្ ើ្ំុរប្់នទគបវវិវោដន៏។ លបើលទាបបរោមានារក្ត្តិ្ពនិតិ្យបអត្់ចត្់ល ើារលបើកគណ្នរវិរ ផ្ទ ារលបើក

គណ្នរវិរលនបិចលធវើលៅម្ន នបារវនញុ្ញញ ត្ពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថផុ្ត្បួយគត្់, បអផុ្នរមានារកត្់្មាគ  ់ល ើញ

រ ចំនួនគណ្នរបិនមានារវយចុបលទ្រប់នំងពរាំង ំ២១១១បក គឺមានផ្ត្លកើនល ើងបអុលណាណ ប។ លនងនបារវាយ

ត្នបានអកកងងុ បិនមានគណ្នរធរយររប្់ែជរធរ វមិ្ ទំលណ្ើរារលក្សគណ្នរលទា រត្រយរោត្ិល ើយ ល ើកផ្ ង

ផ្ត្គណ្នរធរយរ្ក្មាប់ារវនុវត្រគលក្មាងហរិញ្ញបតទានលធយនទគបវវិវោដន៏ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយវងគភាព

វនុវត្រគលក្មាងលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិក្ត្ញ្វម្នក្ត្តិ្ពនិិត្យលធយរយកធរ ន្ហក្បត្បិត្រាិរ នងិក្គប់ក្គងបំណ្ ុ។ 

្បត្ ុយសាច់ក្ម្កគ់ណ្នរលទា រត្រយរោត្ទិាងំពររ នងិ្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់គណ្នរលអសងលទ្រត្រប្់

ែជរធរ វមិ្  ក្ត្ញ្វម្នែយារណ៍្ោក្បរំនវាលធយធរយរោត្ិននកបយុោ លៅានវ់គគរយកធរ នរត្រយរោត្។ិ សាច់

ក្ម្ក់្ រុបក្បរំនវា ក្ត្ញ្វម្នែយារណ៍្ និងោធាត្ុចប បួយននារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក។់ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ 

 វនសា ភាពគណ្នរលទា រត្រយរ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងរកលៅានែ់ជធានរ-លខត្រ នបរយៈារលក្បើក្ម្្់ធរយរពាណិ្ជជមាន

ទបចោ ធរយរលវ្ុរ រធ ធរយរាណាោរនអ  នងិធរយររកលទ្្ វឯង )Wing(។ 

ក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថុទាងំវ្់រប្់គលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទានពរនទគបវវិវោដន៏ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងនប

រយៈក្បព័នធធរយរផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយរធរ វិម្ ។ 

មានារយតឺ្នអ វខាប កងុងារលអករសាច់ក្ម្កព់រចំណ្ប ពនធធរ  ចំណ្ប ពនធគយ នងិចំណ្ប បិនផ្បន

សារលពើពនធផ្ទ ក្បបប ម្នលធយក្ក្ួង-សាថ ប័ន ផ្ទ ក្បារលនបរំឱ្យសាច់ក្ម្កបួ់យចំននួ ថ្ ិត្លុលក្សគណ្នរ

លទា រត្រយរ នងិារក្គប់ក្គងរប្់វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ) ប្បលបើ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ ១៥ ្មា្-

ធាត្ុ ៣)។ 

្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទួ្ ម្នពិនកុ B លធយលហត្ុរ ្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់ពរក្គប់គណ្នរចំណ្ប រប្់

រធរ វិម្ ទាងំវ្់ក្ត្ញ្វម្នគណ្រ និងបបក្រុបនអ ងលហាចណា្់ក្បរំ្ម្រ ហ៍។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប 

ទាបទារឱ្យចំណ្ប សាច់ក្ម្កទ់ាងំវ្់ក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្ លៅកងងុគណ្នរចំណ្ប រប្់រធរ វមិ្  និងមានរម្យារណ៍្បបក

្រុប្បត្ុ យសាច់ក្ម្កទ់ាងំវ្់ក្បរំនវា។ 

(៣) ក្បពន័ធននារចបុកចិក្្នាខក្រ នងិារធារ 

មាក្ន ៦៨ ននចិប់ រ្ រពរក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ាំង ំ២១១៨ ម្នបញ្ញជ ករ់ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង

ហិរញ្ញវត្ថ ុ គឺោសាថ ប័នែជរធរ វមិ្ ផ្ត្បួយគត្ផ់្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្ឱ្យចុបកិចក្្នាខក្រ នងិលចញអាយារធារ

រប្់ែជរធរ វមិ្ ។ ចិប់លនបក៏បញ្ញជ ក់ផ្ទររកបក្រនិងពធិនារធាររប្់រទរក្ត្ញ្វកំណ្ត្ឱ់្យចិ្់កងុងចិប់ក្គប់ក្គង

ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ។ 

                                                                                                                                        

និងចំណាយលអសងលទ្រត្លធយតក  ព់រវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ នប ិខិត្ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុល ខ ២១៦ ្ហវឬវរត្ នវាទ្រ១៦ ផ្ខបកែ ាំង ំ

២១១៤ )រម្យារណ្៍ក្បរំាំង ំធរយរោត្កិបយុោ ាំង ំ២១១៤, ទ្ំព័រ ២៦(។ 
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រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុម្នលម្បអាយយុទ្ធសាស្ត រ្ ក្គប់ក្គងបំណ្ ុ )២១១១ - ២១១៨( កងងុាំង ំ

២១១១ ផ្ទ កំពងុក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងកបិ្ក្មាប់ាំង ំ២១១៥ - ២១១៨។ ោបួយនំងារលក្ត្គបធក់ឱ្យវនុវត្រលយ 

នលនម្យ រ្ រពរភាពោនទគបរវាងែជរធរ វិម្ និងវន្័យរកជន )គលក្មាងចនំនួ ១៣ កងុង វន្័យរបព  ផ្ទ 

កំពងុ ថ្ ិត្កងុងទំណាក់ា លររបចំ(, លយ នលនម្យ នងិលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំល ើារក្គប់ក្គងហានិវយ័ ក្ត្ញ្វម្ន

លររបចំ និងវនុប័ត្លធយគណ្ៈកមិាធិារក្គប់ក្គងបំណ្ ុសាធារណ្ៈ។ ារករលនបពាកព់ន័ធនំងារកំណ្ត្់ពធិន

្ក្មាប់បំណ្ ុ នងិារធាររប្់រទរ។  

រលព បចក្ុបតនង, ពធិនកបក្រ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លុកងងុចិប់ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ។ ល ើ្ពរលនប, 

កបក្រក្ត្ញ្វពំងផ្អែកលៅល ើ ករខណ្ឌ  វននិចេ័យចិ្់កា្់ ទបចផ្ទ ម្នកំណ្ត្ល់ុកងងុយុទ្ធសាស្ត រ្ ក្គប់ក្គងបំណ្ ុ។ 

បអុផ្នរបិនទានម់ាននរត្ិវនធរោកក់ាក ់និងារកំណ្ត្់ពធិន្ក្មាប់ារធាររប្់រទរល ើយ។ លនងរម្យារណ៍្ពិលក្យប

លនប ់មាក្ន៤ រប្់ IMF ាំង ំ២១១៤ )2014 Article 4 IMF Consultation Report), “ាត្ពវកិចក្បំណ្ ុ

ោយរលហតុ្ (contigent liability) ផ្ទ ពាក់ព័នធនំងារវវិវោដគលក្មាងបលងកើត្របព  លក្ាបភាពោនទគបរវាង

 វន្័យសាធារណ្ៈនងិរកជន (PPPs) បងកឱ្យមានហានវិ័យហិរញ្ញវត្ថុ គួរឱ្យកត្់្មាគ  ។់ ទំ្ហំគលក្មាង )ក្បផ្ហ ោ 

៥១% នន អ.អ.្ ាំង ំ២១១១( និងភាព មំ្កកងងុារកំណ្ត្់បរនមាណ្បំណ្ ុពរលព បុនៗ ទាបទារឱ្យមានារក្ត្តិ្

ពនិិត្យបនរបរក ប់ នងិក្ត្ញ្វក្បុងក្បយ័ត្ងខយ្់។ លទើបតរលធបក្សាយបញ្ញា លនប ែជរធរ វមិ្ ម្នលររបចំវនុក្កំត្យ លទើបតរវនវុត្រ

យុទ្ធសាស្ត រ្ ក្គប់ក្គងបំណ្ ុសាធារណ្ៈផ្ទ លទ្ើបលម្បអាយវិរៗ លទើបតរពក្ងំងារវាយត្នបា, ារចុបកិចក្្នា និង

ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យាត្ពវកិចក្បំណ្ ុោយរលហត្ ុ រួបទាងំារលររបចំារពនិតិ្យល ើងវនញនបវក្កបខណ័្ឌ ចិប់្ក្មាប់ភាពោ 

នទគបរវាង វន្័យសាធារណ្ៈនិងរកជន និងារវវិវោដលយ នលនម្យារធារវិរបួយ។ លទាបោនអ ងណាក៏លធយ 

គមាា ត្ព័ត្៌មានលុផ្ត្មាន រវាងភាង ក់ករែជរធរ វមិ្ ល ើទំ្ហំនងិសាថ នភាពកិចក្្នា និងារធាររប្់រទរ ”។ 

ារចុបកិចក្្ នាកបក្រ នងិារធាររប្់រទរ ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្លធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថផុ្ត្បួយគត្ ់

បអុផ្នរារលររបចំលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំនិង ករខណ្ឌ វននិចេ័យល ើារធាររប្់រទរ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់ទាងំក្្ុងលុ

ល ើយលទ្។  

្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទួ្ ម្នពិនកុ C លក្ពាបារចុបកិចក្្នាកបក្រ នងិារធាររប្់រទរ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្

លធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិ ថ្ ិត្កងុងផ្ទនកំណ្ត្ន់នបំណ្ ុ្រុប។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប 

ទាបទារឱ្យមានារកំណ្ត្ព់ធិនននារធាររប្់រទរ លហើយលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំនងិ ករខណ្ឌ វននិចេ័យក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

នងិវនុវត្រនប។ 

នែង គ.២៧៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១៧ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-17 ារកត្ក់្ន នងិារក្គបក់្គង្បត្ ុយ

សាចក់្ម្ក,់ បណំ្ ុ នងិារធារ 

C+ C+  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M2 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

(១) គុណ្ភាពននកំណ្ត្់ក្ន និងារែយ

ារណ៍្ទ្និងនយ័បំណ្ ុ 

C C ារកត្់ក្នបំណ្ ុកងុងក្្ុក និងបរលទ្្ មានភាព

លពញល ញ លធវើបចក្ុបតនងកបិ និងលអកគងតក ត្ោ់បួយ

នំងរម្យារណ៍្ឥណ្ទាយរោលររងែ ា់ំង ំ 

(២)  វនសា ភាពននារបបក្រុប្បត្ុ យ

សាច់ក្ម្ក់រប្ែ់ជរធរ វមិ្  

B B ្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នគណ្រ 

និងបបក្រុបនអ ងលហាចណា្ប់យួ្ម្រ ហប៍រង។ 

(៣) ក្បព័នធននារចុបកិចក្្នាខក្រ និង     

ារលចញអាយារធារ 

C C ារចុបកិចក្្នាខក្រនិងារធាររប្់រទរ ក្ត្ញ្វម្ន

វនុបត័្លធយក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ និង

កងុងផ្ទនកំណ្ត្់្ ក្មាបប់ំណ្ ុ្រុប បអុផ្នរបិន

ទានម់ាននរត្ិវនធរចិ្់កា្់្ក្មាបា់រធាររប្់

រទរ។ 

 

 

គ.៤.៦ ម្បសិទធសាពម្ន្ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បាបញ្ោ ីម្បាក់របៀវត្ស (PI-18) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើក្ប្ិទ្ធភាពននក្បពន័ធលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស។ វនសា ភាពនន ប្ចរករលនប 

គឺក្គបទណ្រ ប់ល ើក្គប់បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សទាងំវ្់លុរទរម្ រង ក់ោត្ ិ លធយរួបទាងំក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិវងគភាព

វ្យត័្ររ។ ប្ចរករលនប លតរ ត្ល ើារលធវើ្មាហរណ្កបិនងិារលអកគងតក ត្់រវាង ក្បព័នធទិ្នងន័យក្គប់ក្គងបុគគ កិ

នងិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស, ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក្ក្ប ិព័ត្ម៌ានបុគគ កិនងិបញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស, ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអក

កងុង, និងារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សផ្ទ បកា ញពរចំណ្ចុលខាយននារក្ត្ិត្ពនិិត្យ និង/ឬ ចំននួបស្តនររលខិាច។  

ប្ចរករលនបមាន ៤ ្មា្ធាត្ុ គឺ )១( ារលធវើ្មាហរណ្កបិ និងារលអកគងតក ត្់រវាងទិ្នងន័យចំននួបុគគ កិ  

នងិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស (២) ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក្ក្បិ ពត័្ម៌ានបុគគ កិនងិបញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស (៣) ារក្ត្តិ្

ពនិិត្យនអកកងុងលៅល ើបផ្ក្បបក្ប ិព័ត្ម៌ានបុគគ កិ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស នងិ (៤) ារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្ក់

លបរវត្សផ្ទ បកា ញពរចំណ្ចុលខាយននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ និង/ឬ ចំននួបស្តនររលខិាច។ ារវាយត្នបាលៅល ើ្មា្ធាត្ខុាង

ល ើ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង្ក្មាប់ារវនុវត្រកងុងាំង ំ២១១១, ២១១២ នងិ២១១៣ ល ើកផ្ ងផ្ត្្មា្ធាត្ុទ្រ៤ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ

ម្នវាយត្នបា ្ក្មាប់ារវនវុត្រកងុងាំង ំ២១១២,២១១៣ នងិ២១១៤។ 

ផ្អែកល ើចិប់ទ្បទាត្់វវនាាំង ំ២១១៣, ចំណាយ្ក្មាប់ក្ម្កល់បរវត្សមានចំននួ ៤២,៣% ននវវនាោត្ិ្រុប។ 

កងុងាំង ំ២១១៤ ចំណាយល ើក្ម្ក់លបរវត្សមានចំននួ ១៣ ២៦៥ ពានក់ានលររ ។ ោធបិន ចំណាយល ើក្ម្ក់លបរវត្ស 

ក្បវប ់គ.១៦៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

្មា្ធាត្ុ )៣)៖ នបរយៈផ្អនារ្កបិភាពទំណាក់ា ទ្រ២ វិរ , រយកធរ ន្ហក្បត្ិបត្រិារ និងក្គប់ក្គង

បំណ្ ុ ម្នលររបចំផ្អនារ្កបិភាព ល ើារលររបចំក្បា្ រ្ រពរារធារររប្់រទរ លទើបតរកំណ្ត្់នរត្ិវនធរ និងលយ ារណ៍្

ផ្ណ្រំឱ្យចិ្់កា្់ រួបទាងំារកំណ្ត្់ពិធនារធាររប្់រទរលធរបលៅនំង អ.្.្។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

គោឺបនកុកចំណាយទ៏ធំ្ក្មាប់រធរ វមិ្  បអុផ្នរយនរារ្ក្មាប់ក្ត្ិត្ពនិតិ្យល ើចំណាយលនប លុផ្ត្បិនទានម់ាន

ក្ប្ិទ្ធភាពលុល ើយ ផ្ទ លព ខាបមានល ចល ើងនបវភាពបនិក្បក្កត្របួយចនំនួល ើបុខចំណាយលនប។ 

កងុងាំង ំ២១១៣ ែជរធរ វិម្ ម្នទំល ើងល ខាធិារធរ នបុខករសាធារណ្ៈ លៅោក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ 

ផ្ទ ោក្ក្ួងទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារក្គប់ក្គងបស្តនររែជារ បស្តនររោប់កិចក្្ នា នងិបញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស។ បចក្បុតនង បស្តនររ

ែជារមានក្បមាណ្ ២១១ ១១១ រក់ ផ្ទ កងុងលរប ១៨១ ១១១ រក់ គឺោបស្តនររែជារក្កបខ័ណ្ឌ ផ្ទ ិចទ្ទួ្ 

ម្នក្ម្ក់លសាធននិវត្រន៍។ ក្ក្ួងម្នលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធពត័្៌មានវនទ្ា្ក្មាប់ក្គប់ក្គងធនធានបនុ្ ស )Human 

Resource Management Information System-HRMIS( លធយលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធទិ្នងន័យ SQL Database។ 

ក្បពន័ធលនប ម្នរកាទុ្កទិ្នងនយ័បស្តនររែជារលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន )ក្បមាណ្ ១៩%( នងិបស្តនររែជារលុរទរម្ 

រង ក់លក្ាបោត្ិ )ក្បមាណ្ ៨១%(។ 

លក្សពរបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់បស្តនររែជារ្ុរវន , មានបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សលអសងៗលទ្រត្ ផ្ទ មានទបចោ ១-បញ្ជ រ

ក្ម្កល់បរវត្ស្ក្មាប់កងកមាា ងំក្បធប់ិវុធារពារោត្ ិ ក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួងារពារោត្ិ ២-បញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស    

្ក្មាប់នគរម្  ក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួងបហានអក និង ៣-បញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស្ក្មាប់បស្តនររែជារ ថ្ តិ្កងងុ ករនរិកៈ

លធយផ្ ក ទបចោបស្តនររែជារលុកងងុសាថ ប័ននរត្ិបតញ្ញត្រ ិ ក្ពបបរបែជវាងំ ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ សាថ នត្ំណាងកបយុោ

លុបរលទ្្ និងបស្តនររែជារ ក្បមាណ្ ៣៨% ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ត្ងនំងកងុងកក្បិត្នលនម្យ )វនុរទរល ខាធិារល ើង

លៅ( លហើយផ្ទ បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់បស្តនររទាងំលនប បិនក្ត្ញ្វម្នលធវើារវាយត្នបាល ើយ។   

បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ ទាងំលុរង កក់ណារ   នងិរង ក់បនកររលុ

នបែជធានរ-លខត្រ។ ឧទាហរណ៍្ ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា មានបស្តនររែជារទាងំលុរង ក់ក្ក្ួង និងបនកររនប

ែជធានរ-លខត្រ ្រុបក្បមាណ្ ១១៥ ១១១រក។់ ចំផ្ណ្កក្ក្ួង្ុខាវមិ្  មានបស្តនររែជារក្បមាណ្ ២១ ១១១ រក ់

ផ្ទ កងុងលរប មាន ២៨% លុរង ក់កណារ   និង ៧២% លុនបរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ។ 

ារផ្ត្ងនំងបស្តនររក្ត្ញ្វលធវើល ើងក្ត្ំបក្កបខ័ណ្ឌ ក្ក្ួង-សាថ ប័នសាបរ លធយមានាររកភាពពរក្ក្ួងបុខករ 

សាធារណ្ៈ ្ក្មាប់បុខទំផ្ណ្ងវនុក្បធានរយកធរ នចុបលក្ាប ចំផ្ណ្ករារផ្ត្ងនំងទំផ្ណ្ងរប់ពរក្បធានរយក-

ធរ នល ើងលៅ ក្ត្ញ្វចុបហត្ថល ខាលធយរយករទរបស្តនររ។ ារធក់បស្តនររែជារឱ្យចប និវត្រន៍ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងលធយ

វ្ ័យក្បវត្រិ នបរយៈក្បពន័ធ HRMIS លធយផ្អែកល ើនវា ផ្ខ ាំង ំកំលណ្ើត្ ផ្ទ ម្នបញ្ក្ញ្ លៅកងុងក្បពន័ធលនប។ ក្ក្ួង-

សាថ ប័ននរបួយៗ បិនទានម់្នភាជ ប់បណារ ញលៅនងំក្បពន័ធ HRMIS លទ្។ ក្ក្ួង-សាថ ប័នភាគលក្ចើន រកាទុ្កសាថ នភាព

បស្តនររែជាររប្់ខាិនលធយលក្បើក្ម្្់នែងកងុង Microsoft Excel និងលធវើារទាក់ទ្ងោបួយក្ក្ួងបុខករ  

សាធារណ្ៈ នបរយៈារបញ្ជញ្នរកសារលៅវនញលៅបក។ ក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ លររបចំនែងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស និង

បញ្ជញ្នោលររងែ ផ់្ខ លៅក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ។ រយកធរ នពត័្៌មានវនទ្ា នងិគណ្លនយយ ននក្ក្ួងក្ក្ួង 

បុខករសាធារណ្ៈ លអកគងតក ត្ប់ញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សផ្ទ ទ្ទួ្ ម្ន ោបួយនងំក្បពន័ធទិ្នងនយ័ HRMIS។ បរក ប់ពរពនិតិ្យ

ល ើញរក្ត្ំបក្ត្ញ្វលហើយ លទ្ើបក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈលររបចំបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ។ 

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនិងលអកគងតក ត្់បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សលនប ក្ត្ញ្វឆាងាត្ន់រត្ិវនធរផ្វងវរា យផ្ទ របួមាន ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យរប្់
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យរប្់បស្តនររក្ត្តិ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុក្បរំក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង

ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ោវងកបលញ្ក្ញវវនាចំណាយ្ក្មាប់ក្ម្ក់លបរវត្សទាងំវ្់ លធយលអករវវនាទាងំ

លរបលៅគណ្នរក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ។ បរក ប់បក ក្ក្ួង-សាថ ប័នសាបរ បផ្ងវរក្ម្ក់លបរវត្ស

លៅានគ់ណ្នរតក  ់ខាិនរប្់បស្តនររែជារមាង ក់ៗ លុកងុងក្ក្ួង។ ក្ក្ួង-សាថ ប័នបួយចំននួ ម្នចុបកិចក្្នាោបួយ

ក្កុបហ នុរកជន )WING( ឱ្យជួយ្ក្ប ិារលបើកក្ម្ក់លបរវត្សលនប លធយលចញោបប បតទានបក្ត្ )cheques( 

្ក្មាប់បស្តនររែជារនរបួយៗ។ 

)១( ារលធវើ្ មាហរណ្កបិ នងិារលអកគងតក ត្រ់វាងទ្និងនយ័ចនំនួបគុគ កិ នងិបញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស 

ក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ បិនទាន់មានក្បពន័ធភាជ ប់ោ វ្ ័យក្បវត្រិលៅនំង HRMIS លទើបតរធារ្ងគត្ិភាពនន

ទិ្នងន័យលទ្។ ារលររបចំបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សលុកងុងនែង Microsoft Excel បិនមាន្ុវត្ថិភាពខយ្់ល ើយ លហើយក៏យិន

ារលធវើ្វនកបិលៅល ើនែងលុកងងុ Microsoft Excel ផ្ទរ។ ទិ្នងនយ័ននារតា ្់បរញ្រសាថ នភាពបស្តនររែជារ លុនប

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្នលៅក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ ោក្កធ្សាង ប ផ្ទ លព ខាបរកសារទាំងលនបមាន

ារផ្ក្ក្ប ិោញំកញាប់ នងិបញ្ជញ្នពរកផ្នាងបួយលៅកផ្នាងបួយលទ្រត្។ ារវនុវត្រផ្បបលនប ពតិ្ោពមិ្កធារនបវ

ក្ប្ិទ្ធភាព និង្័ករិ្ិទ្ធភាពននារក្គប់ក្គងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស នងិបស្តនររែជារណា្់ នងិផ្វបទាងំរំឱ្យខាត្លព 

លវកាកងុងារផ្ក្ក្ប ិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស និងសាថ នភាពបស្តនររែជារលទ្រត្អង។ 

ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ លធវើបចក្ុបតនងភាពបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស នងិសាថ នភាពបស្តនររែជារ ោក្បរំផ្ខ

លធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្ផ្ទ ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ម្នលអាើបក។  

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ B លធយសារបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សក្បរំផ្ខនរបួយៗ មានភាជ ប់បកោបួយ

រកសារលនងក្គប់ក្យន់ លហើយ ក្ក្ួង-សាថ ប័នម្នពិនិត្យ និងលអកគងតក ត្់ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ ល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សក្បរំផ្ខ

នរបួយៗ។ ពនិកុិចនំងទ្ទួ្ ម្នខយ្់ោងលនប ក្ប្ិនលបើមានារភាជ ប់យង ោក្បពន័ធរវាងទិ្នងន័យបស្តនររែជារលៅនងំ

បញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស។ 

(២) ភាពទានល់ព លវកាននារផ្ក្ក្ប ិពត័្ម៌ានបគុគ កិនងិបញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស 

ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ លធវើបចក្ុបតនងភាពបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស នងិសាថ នភាពបស្តនររែជារក្បរំផ្ខ លធយ

ផ្អែកល ើរម្យារណ៍្ផ្ទ ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ម្នលអាើបក។  

កិចក្្មាា ្ន៍ោបួយក្ក្ួង-សាថ ប័នបួយចំននួ ល ើារលធវើបចក្ុបតនងភាពននារតា ្់បរញ្រសាថ នភាពបស្តនររែជារ

នងិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ម្នបកា ញរារតា ្់បរញ្រសាថ នភាពបស្តនររែជារបិនក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងភាពទាន់លព លវកាលទ្ 

លធយសារផ្ត្ក្ក្ួង-សាថ ប័នបួយចំននួ បិនម្នែយារណ៍្ពរារតា ្់បរញ្រសាថ នភាពបស្តនររែជារលុក្ក្ួង-សាថ ប័ន

រប្់ខាិនលៅក្ក្ួងបុខករសារធារណ្ៈ ម្នទាន់លព លវកា លទាបបរោក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុម្នផ្ណ្រំ

នបរយៈសាែចរ កុឱំ្យមានភាពយឺត្នអ វកងងុារលររបចំារលបើកក្ម្ក់លបរវត្សក៏លធយ។ ភាពយតឺ្នអ វននារបញ្ជញ្ន
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

រម្យារណ៍្ រ្ រពរារតា ្់បរញ្រសាថ នភាពបស្តនររពរក្ក្ួង-សាថ ប័ន លៅក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ ិចមានរប់ពរ ១ផ្ខ លៅ 

៣ផ្ខ )លហើយមានករណ្របួយចំននួលទ្រត្ គឺយបរោងលនប(។ លហត្ុលនបលហើយ បស្តនររែជារបយួចំននួ ផ្ទ ម្នផ្ក

្ក្បិ ឋានៈ និងត្រួទ្ររប្់ខាិនរួចលហើយលរប ក្ត្ញ្វរង់រំរហបត្ទ ់បរផ្ខ លទ្ើបទ្ទួ្ ម្នក្ម្ក់លបរវត្ស្បក្្បលៅ

នងំឋានៈ នងិត្រួទ្រវិររប្់ខាិន។ 

ល ើ្ពរលនប រយកធរ នបុគគ ិកលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន ម្នបងកភាពសាញុំាបួំយចំននួ ទបចោ ារណ៍្

ផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យបុគគ ិកទាងំវ្់ បកា ញខាិន បំលពញទ្ក្បង់ នងិែយារណ៍្ពរារតា ្់បរញ្រសាថ នភាពរប្់ខាិន កងុងខណ្ៈ

ផ្ទ រយកធរ នបុគគ ិក មានព័ត្ម៌ាន រ្ រពរារតា ្់បរញ្រសាថ នភាពទាងំលរបរួចលហើយ។ ោ ទ្ធអ  មានបស្តនររែជារ

បួយចំននួ មានារយឺត្នអ វកងងុារែយារណ៍្ពរារតា ្់បរញ្រសាថ នភាពរប្់ខាិនលៅរយកធរ នបុគគ កិ  ផ្ទ ោលហត្ុ

រំឱ្យមានារផ្ក្ក្ប ិារចំណាយលៅល ើបុគគ ិក លហើយម្នាត្់បនថយភាពលជឿទុ្កចិត្រននវ វនា និងក្ប្ិទ្ធភាពនន

ារក្គប់ក្គងបស្តនររែជារ នងិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។  

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ C លធយសារផ្ត្មានារយតឺ្នអ វរហបត្ទ ់លៅ៣ផ្ខ កងុងារលធវើ

បចក្ុបតនងភាពបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្ពបទាងំមានារផ្ក្ក្ប ិល ើបញ្ជ រទាងំលរប )ក្បផ្ហ  ៣១%(។ ពិនកុិចនងំ

ទ្ទួ្ ម្នខយ្់ោងលនប ក្ប្ិនលបើមានារាត្់បនថយារផ្ក្ក្បិ ល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។ 

(៣) ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអកកងងុលៅល ើបផ្ក្បបក្ប ិពត័្ម៌ានបគុគ កិ នងិបញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្ស  

ទបចម្នលររបែប់ខាងល ើ ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ លអកគងតក ត្់ពត័្ម៌ានបុគគ កិ នងិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស

ក្បរំផ្ខ លធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្ផ្ទ ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ម្នលអាើបក។ នរត្ិវនធរននារលអកគងតក ត្់ ត្ក្បញ្វឱ្យក្ក្ួង-សាថ ប័ន

ពាកព់ន័ធ ពនិិត្យលបើ ឱ្យម្នហតិ្់ចត្ន់បវនែងបស្តនររែជារ នងិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សរប្់ខាិន បុននងំលអាើបកក្ក្ួងបុខ-

ករសាធារណ្ៈ លធយភាជ ប់បកោបួយរកសារពាក់ពន័ធរំម្ច់បួយចំននួ។ ោរួប នែងសាថ នភាពបស្តនររ នងិបញ្ជ រក្ម្ក់

លបរវត្សមានភាពចិ្់កា្់ លទាបបរោយិនារលធវើ្វនកបិលៅល ើនែងទាងំលរបក៏លធយ។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ B លធយសារនែងសាថ នភាពបស្តនររ នងិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សមានភាព

ចិ្់កា្់ លទាបបរោយិនារលធវើ្វនកបិលៅល ើនែងទាងំលរបក៏លធយ។ ពនិកុិចទ្ទួ្ ម្នខយ្់ោងលនប ក្ប្ិន

លបើមានារលធវើ្វនកបិលៅល ើនែងសាថ នភាពបស្តនររ នងិបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។ 

(៤) ារលធវើ្ វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្កល់បរវត្សផ្ទ បកា ញពរចណំ្ចុលខាយននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ នងិ/ឬ ចនំនួបស្តនររលខិាច 

ិោា ធរ្វនកបិោត្ ិ លធវើ្វនកបិោក្បរំាំង ំ ល ើក្ក្ួង-សាថ ប័ន បអុផ្នរបិនម្នលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រ

ក្ម្កល់បរវត្សលទ្ រឯររម្យារណ៍្្វនកបិ ក៏បិនម្នរំល ចរបកគំលហើញល ើារក្គប់ក្គងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សផ្ទរ។ ក្កុប

ារករវាយត្នបាបិនម្នទ្ទួ្ រម្យារណ៍្្វនកបិ រ្ រពរភាពបនិក្បក្កត្រ ចំលពាបចំណាយល ើក្ម្ក់លបរវត្ស ឬចំននួ 

បស្តនររលខិាចលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័នលទ្។ ទ្នកំបលនប ្វនកបិនអកកងុង ក៏ក្ត្ញ្វម្នលធវើលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័នផ្ទរ។ បអុផ្នរ

ារលធវើ្វនកបិ លតរ ត្ោ្ំខាន់ល ើបញ្ជ រវត្រមានបស្តនររ ផ្ត្បិនម្នលតរ ត្ារយកចិត្រទុ្កធក់ល ើចំណាយក្ម្ក់លបរវត្ស

ល ើយ។ លុកងងុក្ក្ួងសាធារណ្ៈារនងិទំកជញ្ជញ្ន ្វនកបិនអកកងុង លតរ ត្ល ើផ្អងកផ្ទ មានហានវិយ័ ទបចោបស្តនររ
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ផ្ទ មានលឈិាបោនយ់ង  នងិបស្តនររែជារផ្ទ ក្ត្ញ្វធកឱ់្យចប និវត្រន៍។ ទបចយង ផ្ទរ លុកងងុក្ក្ួងវប់រំ យុវជន នងិករឡា 

្វនកបិនអកកងងុ បិនម្នលតរ ត្លៅល ើចំណាយក្ម្ក់លបរវត្សលទ្ លធយសាររវាបិនផ្បនោវវនាកបិវនធរ។ ្វនកបិនអកកងងុ

លតរ ត្ារល្ុើបវលងកត្លៅល ើារវនុវត្រលៅនបនរតិ្វនធរហិរញ្ញវត្ថុោធរមាន។ វធិារកិចក្លតរ ត្ារល្ុើបវលងកត្លៅល ើ

ារត្វាប រប្់ក្គញ្បលក្ងគន ចំលពាបក្ម្ក់លបរវត្ស បអុផ្នរបិនក្ត្តិ្យង ោបួយារលធវើ្វនកបិនអកកងងុល ើយ។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ D លធយសារយិនារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ កងងុរយៈលព  ៣ាំង ំ ចុងលក្ាយ។ 

នែង គ.២៨៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ ១៨ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-18 ក្ប្ទិ្ធភាពននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យបញ្ជ រក្ម្ក់

លបរវត្ស 

D+ D+  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M1 

(១) ារលធវើ្មាហរណ្កបិ និងារលអកគងតក ត្់

រវាងទ្និងនយ័ចនំនួបគុគ ិក និងបញ្ជ រក្ម្ក់

លបរវត្ស 

B B យិនារភាជ បយ់ង លធយតក  ់រវាងបញ្ជ របុគគ ិក និង

បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។ បអុផ្នរបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្បរំផ្ខ

នរបួយៗ មានភាជ បប់កោបួយរកសារលនង 

ក្គប់ក្យនល់ហើយក្ក្ងួ-សាថ បន័ ម្នពិនតិ្យ និង 

លអកគងតក ត្់ក្ត្បំក្ត្ញ្វ លៅល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សក្បរំ

ផ្ខនរបួយៗ។ 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក្ក្បិ 

ព័ត្៌មានបុគគ ិកនិងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស 

C C មានារយតឺ្នអ វ រហបត្ទ ល់ៅ៣ផ្ខ កងុងារលធវើ 

បចក្ុបតនងភាពបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្ពបទាងំមានារ 

ផ្ក្ក្បិ ល ើបញ្ជ រទាងំលរប  )ក្បផ្ហ  ៣១%( 

(៣) ារក្ត្តិ្ពិនិត្យនអកកងុងលៅល ើបផ្ក្បប

ក្បិ ព័ត្ម៌ានបុគគ កិ និងបញ្ជ រក្ម្ក់

លបរវត្ស 

B B នែងសាថ នភាពបស្តនររ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស មាន

ភាពចិ្់កា្់ លទាបបរោយិនារលធវើ្វនកបិ 

លៅល ើនែងទាងំលរបក៏លធយ។  

(៤) 
ារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សផ្ទ 

បកា ញពរចំណ្ចុលខាយននារក្ត្ិត្ពិនតិ្យ 

និង/ឬ ចំននួបស្តនររលខិាច 

 

D D យិនារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សឱ្យម្ន

ក្គបក់្ជុងលក្ោយកងុងរយៈលព  ៣ាំង ំ ចុងលក្ាយ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

គ.៤.៧ ត្ម្មៃ សាព ការម្បកួត្ម្បកជង ន្ិងយន្តការរដ្ឋះម្សាយបណត ឹងត្វា៉ា កនុងកិចធាលទធកម្ា 

(PI-19) 

ប្ចរករ្ បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើក្ប្ិទ្ធភាពននក្បពន័ធ ទ្ធកបិ។ ្មា្ធាត្ុ )១( លតរ ត្ល ើក្កបខ័ណ្ឌ គត្ិយតុ្រ

្ក្មាប់ធារត្មាា ភាព ភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយ នងិារក្បកតួ្ក្បផ្ជងកងងុកិចក្ ទ្ធកបិ។ ចំផ្ណ្ករ្មា្ធាត្ុទនទ្លទ្រត្ 

លតរ ត្ល ើកិចក្ក្បត្ិបត្រិារននក្បពន័ធ ទ្ធកបិ។ ារវាយត្នបាក្គបទណ្រ ប់ ក្គប់កិចក្ ទ្ធកបិលុរង ក់កណារ  ទាងំវ្់ផ្ទ 

លក្បើក្ម្្់នរត្ិវឯធររប្់រធរ វមិ្  ផ្ទ រួបមានក្ក្ួង សាថ ប័ន នងិវងគភាព វ្យត័្ទាងំវ្់ នងិល ើចំននួាំង ំទាងំវ្់

ផ្ទ ក្ត្ញ្វវាយត្នបាល ើក្គប់្មា្ធាត្ុ ល ើកផ្ ងផ្ត្្មា្ធាត្ុ )១( ផ្ទ ក្ត្ញ្វវាយត្នបា្ក្មាប់ាំង ំវវនាបញ្ក្ប់ចុង

លក្ាយ។ 

ចំណាយសាធារណ្ៈបួយភាគធំ )ក្បផ្ហ  ៨% នន អ.្.្( ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងនបរយៈក្បព័នធ ទ្ធកបិ កងងុ

លរបមានក្បមាណ្ ៩,៥% នន អ.្.្ កងុងាំង ំ២១១៣, ៧,៩% កងុងាំង ំ២១១៤ នងិក្បមាណ្ ៧,៧% កងុងាំង ំ

២១១៥។ ក្បពន័ធ ទ្ធកបិផ្ទ មានទំលណ្ើរារ ែ នងំធាររវវនាក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាព និង

ទ្ទួ្ ម្ននបវត្នបាននក្ម្ក ់ )Value for Money)។ លទើបតរ្លក្បចម្នលយ បំណ្ងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានលយ ារណ៍្

គត្ិយតុ្រ រ្ រពរ ទ្ធកបិផ្ទ មានភាពចិ្់កា្់ ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងមានត្មាា ភាព លហើយវនធរសាស្ត រ្ ននកិចក្ ទ្ធកបិ

ក្ត្ញ្វវនុវត្រនបលយ ារណ៍្ក្បកួត្ក្បផ្ជងលធយចំហរ, សាធារណ្ជនទ្បលៅិចទ្ទួ្ ម្នពត័្ម៌ាន រ្ រពរ ទ្ធកបិក្ពប

ទាងំមានយនរារលធបក្សាយបណ្រ ំងរកែជយ។ 

វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ោសាថ ប័នកណារ   ផ្ទ ទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វកងងុកិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ លក្បើក្ម្្់

វវនារប្់ែជរធរ វិម្ ។ ចំលពាបកិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ លក្បើក្ម្្់វវនាជនំយួរប្់នទគប ក្ត្ញ្វលក្បើក្ម្្់នរត្ិវនធរ ទ្ធកបិ

លធយផ្ ក ផ្ទ កំណ្ត្ល់ធយនទគបលអសងៗពរយង  លហើយបិន ថ្ ិត្លុកងុង វនសា ភាពននារវាយត្នបា PEFAលទ្ ) ប្ប

ពនិិត្យលបើ ផ្អងក ខ.៣ ខាងល ើ រ្ រពរក្កបខ័ណ្ឌ គត្ិយតុ្រ(។ 

វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បិនវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិលធយខាិនរងល ើយ។ ារវនវុត្រកិចក្ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វ

ម្នលធវើ វន្ហបជការលៅឱ្យក្ក្ួង សាថ ប័ន និងែជធានរ លខត្រ លុាំង ំ២១១៥ )ក្បា្ល ខ ៤៥ ្ហវ.ក្បក ចុបនវាទ្រ

៣១ ផ្ខបកែ ាំង ំ២១១៥ រ្ រពរារវនុវត្រវន្ហបជការកិចក្ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ(។ ក្ក្ួង-សាថ ប័ន មាន្ិទ្ធិ្លក្បច

ក្បវប ់គ.១៧ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុនបក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ា )FMIS( ទំណាក់ា ទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រលុកងុងផ្ខកកកធ ាំង ំ

២១១៥។ ក្បព័នធ FMIS លនបិចជួយភាជ ប់ព័ត៌្មាន រ្ រពរបស្តនររែជារ លៅនំងក្បព័នធទ្ិនងន័យផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួង-

បុខករសាធារណ្ៈ។ ទបលចងបលុលព ផ្ទ ក្បព័នធ FMIS ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យទំលណ្ើរារម្នលពញល ញ ក្ពបទាងំារក្គប់ក្គង

បស្តនររែជារ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សនបក្បព័នធកុំពយញ្ទ្័រក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែ លព លរបារក្គប់ក្គប់ក្គងបស្តនររែជារ និងបញ្ជ រក្ម្ក់

លបរវត្សាន់ផ្ត្មានក្ប្ិទ្ធភាព នងិ្័ករិ្ិទ្ធភាពផ្វបលទ្រត្។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

លពញល ញ លុកងុងកិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ មានកក្បិត្ទំ្កក្ម្ក់ត្ិចោង ៥១១ កានលររ  )ក្បផ្ហ  ១២៥ ១១១ ទុកាា រ

ិលបរនក( ផ្ទ ពុំទាបទារឱ្យវនុវត្រ វនធរសាស្ត រ្ លទញនវាក្បកួត្ក្បផ្ជង។ ចំលពាបកិចក្្នាផ្ទ មានទំ្ហំទំ្កក្ម្ក់ល ើ្ពរ 

១២៥ ១១១ ទុកាា រិលបរនក រហបត្ទ  ់ ២៥១ ១១១ ទុកាា រិលបរនក ្ក្មាប់ារអគត្អ់គង់ទំ្នញិ និង ៣១១ ១១១ 

ទុកាា រិលបរនក ្ក្មាប់ារអគត្អ់គង់ល្វា គឺត្ក្បញ្វឱ្យមានារលទញនវាក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុងក្្ុក។ កិចក្្ នាផ្ទ មានទំ្ក

ក្ម្ក់ល ើ្ពរលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានារលទញនវាក្បកតួ្ក្បផ្ជងោវនររោត្ិ។ ក្ក្ួង-សាថ ប័នទាងំវ្់ក្ត្ញ្វលររបចំផ្អនារ

 ទ្ធកបិក្បរំាំង ំ ផ្ទ ក្ត្ញ្វទ្ទួ្ ាររកភាពយ ់ក្ពបពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើកិចក្្នា ផ្ទ មានទំ្កក្ម្ក់ល ើ្ ពរទំ្ហំផ្ទ ម្នកណំ្ត្ ់

ផ្ទ រួបមានារក្ត្តិ្ពនិតិ្យបុននងំអសពវអាយរកសារលទញនវា នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យបុនារក្បគ ក់ិចក្្នា។ សាថ ប័ន

វនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្នរកសារបកវគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ លទើបតរពនិិត្យភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វក្្បនប

 ិខតិ្បទ្ធរ នគត្ិយតុ្រ នងិវនុប័ត្ល ើរកសារទាងំលរប។ វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បិនរំម្ច់ចុបលៅពនិតិ្យ

ទ ់ទ្រកផ្នាងលទ្។ វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈបិនក្ត្ិត្ពនិិត្យកិចក្្នា ផ្ទ មានទំ្កក្ម្ក់លក្ាបទំ្ហំផ្ទ 

ម្នកំណ្ត្់លទ្ បអុផ្នរត្ក្បញ្វឱ្យសាថ ប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិនរបួយៗ លអាើរម្យារណ៍្ក្បរំក្ត្រមា្បកវគគរយកធរ ន។ 

លទាបបរនអ ងណា សាថ ប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិទាងំវ្់បិនទានវ់នុវត្រនបនរត្ិវនធរោធរមានលុល ើយលទ្ លធយសារវគគ-

រយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈមាន្ិទ្ធិវំណាចត្ិចតួ្ចកងុងារបងរំឱ្យសាថ ប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិលអាើរម្យារណ៍្

វនុវត្របកវគគរយកធរ ន។ នបារម្អ នសិ់ាន មានសាថ ប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ ក្បមាណ្ ៨១%-៩១% ម្នលអាើរម្យ-

ារណ៍្។ លទាបោនអ ងណាក៏លធយ វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បិនិចពនារលព យ ក់្ពបល ើរកសារ

 ទ្ធកបិរប្់សាថ ប័នវនុវត្រកចិក្ ទ្ធកបិលទ្ លក្ពាបវាិចបអបពា ់ទ ់គលក្មាង ឬកបិវនធរផ្ទ ោិទិ្ភាព។  បចក្ុបតនង

លនប វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បបក្រុបរម្យារណ៍្ ទ្ធកបិផ្ទ សាថ ប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិលអាើបកលធយ

បិនទានម់ានក្បព័នធព័ត្ម៌ានវនទ្ាលុល ើយ ផ្ទ កិចក្ារករកសាងក្បពន័ធក្គប់ក្គងកិចក្ ទ្ធកបិនបព័ត្ម៌ានវនទ្ា កពំុង

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយទ្រក្បំកាកងុងក្្ុក។ 

បចក្ុបតនងលនប កិចក្ ទ្ធកបិបិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្្បនបលយ ារណ៍្ជំរញវនោជ ជរវៈលុល ើយលទ្។ វគគ-

រយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បិនមានត្ួល ខបស្តនររ ទ្ធកបិ្រុបលទ្ បអុផ្នរនបារម្អ នសិ់ាន គឺមានក្បមាណ្ ១ ១១១ 

រក់។ ារលក្ជើ្លរឯ្បស្តនររ ទ្ធកបិ ក្ត្ញ្វលយរព ករខណ្ឌ បួយចំននួពាក់ពន័ធនងំចំលណ្បទំងនិងបទ្ពិលសាធន៍ បអុផ្នរសាថ ប័ន

វនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិបិនម្នវនុវត្រលៅនប ករខណ្ឌ លនបលទ្ និងបិនម្នែយារណ៍្បកវគគរយកធរ ន ទ្ធកបិ

សាធារណ្ៈ វពំរារលក្ជើ្លរឯ្  ឬារតា ្់បរញ្របស្តនររ ទ្ធកបិ ល ើកផ្ ងផ្ត្បស្តនររផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ត្ងនំងោក្បធានារន-

ន យ័ ទ្ធកបិ។ សាថ ប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ ិចតា ្់បរញ្របស្តនររ ទ្ធកបិលៅានក់ផ្នាងលអសង និងលអករបស្តនររវិរបកាន់

ារករ ទ្ធកបិម្ន។ បស្តនររ ទ្ធកបិទ្ទួ្ ារបណ្រុ បបណារ  ោ ករណ្ៈចំលពាបកិចក្ ផ្ទ លររបចំលធយវគគរយកធរ ន

 ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ។ សាថ ប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិបួយចំននួ ខវបបស្តនររ ទ្ធកបិ ទបចោក្ក្ួងសាធារណ្ារនិងទំកជញ្ជញ្ន 

ផ្ទ ក្ត្ញ្វវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិកងុងទំ្កក្ម្ក់ក្បមាណ្ ២៥១ ពានក់ានលររ  កងុងាំង ំ២១១៤ មានបស្តនររ ទ្ធកបិផ្ត្ ១២ រក់

បអុលណាណ ប។ លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ រ្ រពរកិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លក្ាបជំនួយបលចក្កលទ្្រប្់ធរយរពិវពលកាក 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ក្ត្ញ្វម្នធកឱ់្យវនុវត្រលុាំង ំ២១១៥ លហើយផ្ទ នំងាា យលៅោបប ធរ ន្ក្មាប់ារបណ្រុ បបណារ  ល ើកិចក្ ទ្ធកបិ

រលព វរគត្។ 

ក្កបខ័ណ្ឌ គត្ិយតុ្រ្ក្មាប់កិចក្ ទ្ធកបិកងងុក្្ុករួបមាន ចិប់ រ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )ាំង ំ២១១២( និង ិខតិ្

បទ្ធរ នគត្ិយតុ្របួយចនំនួលទ្រត្ផ្ទ កំណ្ត្់លុកងងុចិប់លនប។ បចក្ុបតនងលនប មានវនកុ្កតំ្យ ១១ នងិក្បា្ ១៥ 

កំពងុផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នពនិតិ្យ នងិពភិាកា លហើយផ្ទ នំងក្ត្ញ្វធក់ឱ្យវនុវត្រលុកងងុាំង ំ២១១៥លនប។ 

លុកងងុាំង ំ២១១១ ារវាយត្នបាល ើកិចក្ ទ្ធកបិមានារតា ្់បរញ្រ។ ទបចលនប ារលក្បគបលធរបពនិកុវាយត្នបាលុាំង ំ

២១១១ និង ២១១៥ បិនិចលធវើលៅម្នលទ្។ 

 វនធរសាស្ត រ្កងុងារវាយត្នបា PEFA លុាំង ំ២១១១ រួបមាន ៤ ្មា្ធាត្ុ ផ្ទ វនធរសាស្ត រ្  ល ើកបុនមានផ្ត្ ៣

្មា្ធាត្ុបអុលណាណ ប។  

(១) វត្ថិភាពននក្កបខ័ណ្ឌ គត្ិយុត្រ្ក្មាប់ធារត្មាា ភាព ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងារក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុងកចិក្

 ទ្ធកបិ 

្មា្ធាត្គុនាបំននចិប់ រ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )ាំង ំ២១១២( ក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបា ទបចមានកងុងនែង គ.២៩ 

ខាងលក្ាប។ លគហទំ្ព័ររប្់វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្លុាំង ំ២១១១ លទើបតរអសពវអាយ

ព័ត្ម៌ានររ រ្ រពរកិចក្ ទ្ធកបិ។ 

នែង គ.២៩៖ ្មា្ធាត្គុនាបំននក្កបខណ័្ឌ នងិ ខិតិ្បទ្ធរ នគត្យិតុ្រ្ ក្មាប ់ទ្ធកបិ 

ក្កបខណ័្ឌ នងិ ខិតិ្បទ្ធរ នគត្យិតុ្រ្ក្មាប ់ទ្ធកបិ៖ 

មានារលររបចំលៅនប ំធប់ឋារនុក្កប និង មានភាពចិ្់កា្់  មាន 

សាធារណ្ជនិចទ្ទួ្ ម្នព័ត្ម៌ានលធយកយក្្ិ នបបលធាម្យ្បក្្ប មាន 

ក្គប់កិចក្ ទ្ធកបិទាងំវ្់ផ្ទ លក្បើក្ម្្់វវនារទរ ក្ត្ញ្វវនុវត្រលៅនបនរត្ិវនធរ ទ្ធកបិផ្ទ មាន

ផ្ចង 

មាន 

ក្ត្ញ្វលក្បើក្ម្្់វនធរសាស្ត រ្ ក្បកតួ្ក្បផ្ជងោចំហរ។ ក្ប្ិនលបើលក្បើក្ម្្់ វនធរសាស្ត រ្ លអសងពរលនប ក្ត្ញ្វ

មានារពនយ ់ ឱ្យម្ន្បក្្ប 

មាន 

សាធារណ្ជនិចទ្ទួ្ ម្នព័ត្ម៌ាន រ្ រពរ  (ក ) ផ្អនារ ទ្ធកបិ  (ខ ) ល្ចកររជបនទំណ្ំង រ្ រពរ  

ារលទញនវា )គ(  ទ្ធអ ននារលធបក្សាយបណ្ដ ំងត្វាប  និង ) ( ារក្បគ ់កិចក្្នា  

យិន។ មានផ្ត្ល្ចកររ

ជបន ទំណ្ំង រ្ រពរ   

ារលទញនវាបអុលណាណ ប 

មានលររបចំនរត្ិវនធរក្ត្ិត្ពនិិត្យ និងលធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិលធយសាថ ប័នរកែជយ

បុននំងចុបហត្ថល ខាល ើកិចក្្នា 

យិន 

ចិប់ រ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )ាំង ំ២១១២( លឆាើយត្បម្ននប ករខណ្ឌ ត្ក្បញ្វ ចំននួ៤ កងងុចំលណាប៦។  

្មា្ធាត្លុនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ B លធយសារលឆាើយត្បម្ននប ករខណ្ឌ ត្ក្បញ្វ៤ កងងុចំលណាប៦។ ពនិកុិចទ្ទួ្ 

ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ក្ប្ិនលបើ ករខណ្ឌ ទាងំ៦ ក្ត្ញ្វម្នបំលពញ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

(២) ារលក្បើក្ម្្់វនធរសាស្ត រ្ ក្បកតួ្ក្បផ្ជងកងងុកចិក្ ទ្ធកបិ 

រប់នំងពរាំង ំ២១១៣ បក ែជរធរ វិម្ ម្នកំណ្ត្់លយ នលនម្យផ្បងផ្ចកគលក្មាងកងុងក្្ុក លធយ

ឈរល ើបប ធរ នននារលទញនវា។ គលក្មាងផ្ទ អរ ហ់ិរញ្ញបតទានលធយនទគបវវិវោដនក៍្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្បកបលធយ

ត្មាា ភាពោងគលក្មាងផ្ទ អរ ហ់ិរញ្ញបតទានលធយែជរធរ វិម្ ។ ផ្អែកល ើចិប់ រ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ារលទញនវា

ផ្ទ មាន ករណ្ៈោារក្បកតួ្ក្បផ្ជងកក្បតិ្ទាប ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលុលព ផ្ទ  )១( កចិក្ ទ្ធកបិមាន ករណ្ៈបរក ន ់

)២( ារអគត្អ់គង់ទំ្នញិ ឬល្វា មានក្បវពផ្ត្ ១ ឬ )៣( វងកផ្ទ ឈងបារលទញនវា ម្នបំពានកិចក្្ នា លធយបិនម្ន

អគត្អ់គង់ទំ្នញិ ឬល្វា នបាររកភាពយង លុកងុងកិចក្្នា។ ចំលពាប វន្័យរកជន ារក្បកួត្ក្បផ្ជងពតិ្ក្ម្កទលុ

កងុងកិចក្ទំលណ្ើរារ ទ្ធកបិលុមានកក្បិត្លុល ើយ។ 

លុាំង ំ២១១២ កងុងចំលណាបកិចក្្នាទាំង ២ ៣៥១ ផ្ទ កិចក្្នានរបួយៗមានទំ្កក្ម្ក់ល ើ្ពរ 

១១១ កានលររ  មានកិចក្្នា ១ ៥៧៧ )៦៧%( ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបវនធរសាស្ត រ្ារក្បកតួ្ក្បផ្ជងលពញល ញ នងិ

កិចក្្នា ៧៧៤  )៣៣%( ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រវនធរសាស្ត រ្ារក្បកតួ្ក្បផ្ជងកក្បិត្ទាប។ ក្កបុារករវាយត្នបាបិនទ្ទួ្ 

ម្នព័ត្ម៌ានវពំរចនំួនកិចក្្នានប វនធរសាស្ត រ្ ក្បកតួ្ក្បផ្ជងកក្បិត្ទាប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបនរត្ិវនធរចិប់លរបលទ្។ 

្វនកបិល ើកិចក្ ទ្ធកបិ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងលធយវគគរយកធរ ន្វនកបិនអកកងុង ចំលពាបកចិក្្នាផ្ទ មានទំ្កក្ម្ក់

ផ្ទ ថ្ ិត្លក្ាបទំ្ហំកណំ្ត្។់ បអុផ្នរារលធវើ្ វនកបិលនប បិនទានម់ាន ទ្ធអ ោទំុកវំនួផ្ទ ឈានលៅទ ា់រផ្ក បែ

កិចក្ ទ្ធកបិលុល ើយលទ្។ វងគភាពវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិចំននួ ៦១ ក្ត្ញ្វរងារលធវើ្ វនកបិកងងុាំង ំ២១១៤។ ក្កុបារករ

វាយត្នបាបិនម្នទ្ទួ្ កិចក្្ នា ផ្ទ វនុវត្រវនធរសាស្ត រ្ ក្បកតួ្ក្បផ្ជងលុកងុងាំង ំ ២១១៤ លទ្ )ាំង ំ២១១៤ ោាំង ំផ្ទ 

ក្ត្ញ្វវាយត្នបា្ក្មាប់ ប្ចរករលនប( លហើយក៏យិនត្ួល ខ្មាមាក្ត្ននចនំនួកិចក្្នាលនបផ្ទរ។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ D លធយសារយិនទិ្នងនយ័ទាក់ទិ្នលៅនំងារវនុវត្រវនធរសាស្ត រ្ បិន

ក្បកួត្ក្បផ្ជង។ 

(៣) សាធារណ្ជនិចទ្ទ្ ួម្នពត័្ម៌ាន រ្ រពរកចិក្ ទ្ធកបិម្នក្គបក់្ជងុលក្ោយ ទានល់ព លវកា នងិិចទ្កុចតិ្រ

ម្ន 

្មា្ធាត្ុគនាបំវពំរារអសពវអាយព័ត្៌មាន ដ្ រពរកិចក្ ទ្ធកបិ មានកំណ្ត្់កងងុនែង គ.៣១ ខាងលក្ាប 

ផ្ទ ក្ត្ញ្វវាយត្នបាលធយ PEFA។ 

នែង គ.៣១៖ ្មា្ធាត្គុនាបំននកចិក្ ទ្ធកបិផ្ទ ក្ត្ញ្វអសពវអាយោសាធារណ្ៈ 

លត្ើ្ មា្ធាត្គុនាបំៗ ននពត័្ម៌ាន រ្ រពរកចិក្ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ នបបលធាម្យ្ប

ក្្បផ្ទរឬលទ្? 

ផ្អនារ ទ្ធកបិ បិនម្នអសពវអាយ 

ល្ចកររជបនទំណ្ំង រ្ រពរារលទញនវា អសពវអាយ 

ារក្បគ ់កិចក្្នា បិនម្នអសពវអាយ 

ត្លួ ខ រ្ រពរទំលណាបក្សាយលៅល ើបណ្រ ំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិ បិនម្នអសពវអាយ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

កងុងចំលណាប្មា្ធាត្ុទាងំ១៤ខាងល ើលនប មានផ្ត្្មា្ធាត្ុផ្ត្១១ បអុលណាណ បគលឺ្ចកររជបនទំណំ្ង

រ្ រពរារលទញនវា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ។ ផ្អនារ ទ្ធកបិ ារក្បគ ក់ិចក្្នា នងិត្ួល ខ រ្ រពរ

ទំលណាបក្សាយលៅល ើបណ្រ ំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិ បិនក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈលទ្។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ D លធយលហត្ុរ មានផ្ត្្មា្ធាត្ផុ្ត្បួយបអុលណាណ បកងុងចំលណាប

្មា្ធាត្ទុាងំ១៤ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ។ ពិនកុិចទ្ទួ្ ម្នខយ្់ោងលនប ក្ប្ិនលបើមាន្មា្-

ធាត្ុ២ ក្ត្ញ្វម្នលធវើារអសពវអាយោសាធារណ្ៈ។ 

(៤) មានយនរាររកែជយ្ក្មាបល់ធបក្សាយែ ប់ណ្រ ងំត្វាប ល ើកចិក្ ទ្ធកបិ 

មាក្ន៦២ និងមាក្ន៦៣ ជពំបកទ្រ១១ ននចិប់ រ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើ

លធយក្ពបែជក្កបល ខ ន្ឬរកបឬ១១១២ឬ១១៤ ចុបនវាទ្រ១៤ ផ្ខបកែ ាំង ំ២១១៤ ម្នកំណ្ត្់ពរារលធបក្សាយ

ជលមាា ប និងបណ្រ ងំត្វាប  បអុផ្នរបិនម្នត្ក្បញ្វឱ្យបលងកើត្សាថ ប័នរកែជយ្ក្មាប់លធបក្សាយជលមាា បនងិបណ្រ ំងត្វាប លទ្។ កងុង

ករណ្រផ្ទ មានជលមាា បលកើត្ល ើង ទំលណាបក្សាយក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងរវាងវងគភាពផ្ទ ពាក់ពន័ធកងុងកិចក្ ទ្ធកបិលរប។ 

ក្ប្ិនលបើបិនយ ់ក្ពបចំលពាបទំលណាបក្សាយ វងកត្វាបិចបនរបរំងលៅក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ ក្ប្ិនលបើលុ

ផ្ត្បិនលពញចិត្រចំលពាបទំលណាបក្សាយរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ វងកត្វាបិចបនរបរំងលៅត្ុកាារផ្ត្បរង។ 

ទបលចងប យិនយនរារលធបក្សាយបណ្រ ងំត្វាបរកែជយល ើកិចក្ ទ្ធកបិលទ្ លហើយក៏បិនទាន់លកើត្មានបណ្ដ ំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធ-

កបិលុល ើយផ្ទរ។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ D លធយសារយិនយនរាររកែជយ្ក្មាប់លធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាប ល ើ

កិចក្ ទ្ធកបិ។ 

នែង គ.៣១៖ ្មា្ធាត្គុនាបំ្ក្មាបយ់នរារលធបក្សាយបណ្រ ងំត្វាប ល ើកចិក្ ទ្ធកបិ 

លត្ើបណ្រ ំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នលធបក្សាយលធយសាថ ប័ន ផ្ទ ៖ 

មានវងកជរំញក្បកបលធយបទ្ពិលសាធន៍ និងមានចំលណ្បទំងផ្អងក ទ្ធកបិ ផ្ទ បកពរវន្័យរកជន 

វងគារ្ងគប្ុរវន  និងែជរធរ វិម្  
លទ្ 

បិនទាក់ទ្ិននំងទំលណ្ើរារននកិចក្ ទ្ធកបិ ឬទំលណ្ើរារននារលធវើល្ចកដរ្លក្បចល ើារចុបកិចក្្នា លទ្ 

បិនគិត្នវាល្វា ផ្ទ រំឱ្យវងកពាក់ព័នធបិនិចចប រួបម្ន មាន 

មាននរត្ិវនធរចិ្់កា្់កងុងកិចក្ទំលណ្ើរារធក់ពាកយបណ្រ ំង និង ារលធបក្សាយបណ្រ ំង លហើយ

សាធារណ្ជនទ្បលៅ ិចទ្ទួ្ ម្នព័ត្៌មានទាងំលនប 
មាន 

មាន្ិទ្ធិវំណាចកងុងារបញ្កប់កិចក្ទំលណ្ើរារ ទ្ធកបិ មាន 

លចញល្ចកដរ្លក្បចកងុងក្កបខ័ណ្ឌ លព លវកាផ្ទ កំណ្ត្់លធយ ិខិត្បទ្ធរ នគត្ិយុត្រ លទ្ 

លចញល្ចកដរ្លក្បចផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យក្គប់វងកពាក់ព័នធទាងំវ្់ក្ត្ញ្វលយរពនប មាន 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.៣២៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ១៩ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-19 ត្មាា ភាព ារក្បកតួ្ក្បផ្ជង នងិយនរារ

លធបក្សាយបណ្រ ងំត្វាបកងុងកចិក្ ទ្ធកបិ 

NA D  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា  M2 

(១) មានក្កបខ័ណ្ឌ គត្យិុត្រ្ក្មាបធ់ារ  

ត្មាា ភាព ភាពក្គបក់្ជុងលក្ោយ និងារ

ក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុងកិចក្ ទ្ធកបិ 

NA B ចិប់ រ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )២១១២( លឆាើយ

ត្បម្ននប ករខណ្ឌ ត្ក្បញ្វ៤ កងុងចំលណាប ៦ 

(២) ារលក្បើក្ម្្់វនធរសាស្ត រ្ ក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុង

កិចក្ ទ្ធកបិ 

NA D យិនព័ត្ម៌ានក្គប់ក្យន់ ្ក្មាប់កំណ្ត្់រលត្ើ 

កិចក្្នាកងុងាំង ំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនិងវនុ

វត្រ ក្្បនប ិខតិ្បទ្ធរ នគត្យិុត្រផ្ទរឬលទ្  

(៣) សាធារណ្ជនិចទ្ទ្ ួម្នព័ត្ម៌ាន រ្ រពរ

កិចក្ ទ្ធកបិម្នក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ទាន់

លព លវកា និងិចទ្ុកចិត្រម្ន 

NA D យិនក្បព័នធ្ក្មាបា់រអរ ់ព័ត្ម៌ានោក់កាក់

រ្ រពរកិចក្ ទ្ធកបិទ ់សាធារណ្ជនលទ្ 

(៤) មានយនរាររកែជយ្ក្មាបល់ធបក្សាយ

ែ ់បណ្រ ំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិ 

NA D យិនសាថ បន័រកែជយ្ក្មាបល់ធបក្សាយបណ្រ ំង

ត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិលទ្ 

 

 

គ.៤.៨ ម្បសិទធសាពម្ន្ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បាម្ ន្្ទកនុងរញរលើចាំណាយម្ិន្កម្ន្របៀវត្ស (PI-20) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបាក្ប្ិទ្ធភាព ននក្បព័នធ និងយនរារក្ត្ិត្ពិនិត្យនរត្ិវនធរ

ធារចំណាយ នងិារទ្បទាត្។់ ារវាយត្នបាលនបលតរ ត្ល ើារធារចំណាយ នងិារទ្បទាត្់ទំ្នញិនងិល្វាកបិ, ក្ពប

ទាងំក្ម្ក់បំណាច់ររ។ ចំផ្ណ្ករារក្គប់ក្គងបំណ្ ុ ារក្គប់ក្គងបញ្ជ រលបរវត្ស នងិារក្គប់ក្គងបុលរក្បទានក្ត្ញ្វ

ម្នវាយត្នបាកងងុ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលអសងៗលទ្រត្។ 

កងុងាំង ំ២១១៣ ចំណាយលបរវត្សមានចំននួ ៤២% ននចំណាយវវនាោត្ទិាងំបប  ទបចលនបចំណាយបិនផ្បន

លបរវត្ស មានក្បមាណ្ជិត្ ៥១% ននចំណាយវវនាោត្ទិាងំបប ។ 

)១( ក្ប្ិទ្ធភាពននក្បពន័ធក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើារធារចណំាយ 

្មា្ធាត្ុលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបាក្បពន័ធក្ត្ិត្ពនិតិ្យល ើារធារចំណាយ ផ្ទ ោកនរ ្ំខាន់

លុកងុងវនន័យវវនា លទើបតរធាររារចំណាយមានកក្បិត្បិនល ើ្ពរកញ្ក្ប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្។ ារធារចំណាយ 

ក្បវប ់គ.១៨ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ែជរធរ វិម្ កបយុោកពំុងផ្ក បែត្មាា ភាព និងល ើកកបយ្់ារអសពវអាយោសាធារណ្ៈនបវព័ត្៌មាន រ្ រពរកិចក្ ទ្ធកបិ

កងុងលព វរគត្ាំប់ៗលនប។ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ នំងអសពវអាយលុកងុងលគហទ្ំព័ររប្់វគគរយកធរ ន ទ្ធកបិ  

សាធារណ្ៈនបវារទ្ទ្ ួម្នកិចក្្នា លុាំង ំ២១១៦។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្ន់យិបនយ័លុកងុងល្រវលៅផ្ណ្រំ ដ្ រពរារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ រគឺោ “ាត្ពវកិចក្ផ្ទ ែជរធរ វិម្ 

ធារចំណាយ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់រលព វរគត្”។ ារធារចំណាយលកើត្ល ើង លុលព មានារល ង្ ើ្ំុលក្ជើ្លរឯ្

បុគគ កិនងិារល ង្ ើ្ំុលររបចំកចិក្ ទ្ធកបិទ្ំនិញនិងល្វា។ ារធារចំណាយផ្ចកលចញោពររក្បលវទ្ គឺារធារ

ចំណាយចរនរ ទបចោក្ម្ក់លបរវត្ស ារទ្បទាត្់ទំ្ក-លវាើង នងិល្វាបំណ្ ុសាធារណ្ៈររ ផ្ទ បិនត្ក្បញ្វឱ្យមានោ

កិចក្្នាោកក់ាក ់នងិារធារចំណាយ វននិលនគ ផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យមានកិចក្្ នាោកក់ាក់្ ក្មាប់ទំ្នញិ នងិល្វាកបិ។ 

រយកធរ នហិរញ្ញកិចក្ ននវគគរយកធរ នវវនាគោឺវងគភាពទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារក្ត្ិត្ពនិតិ្យល ើារធារ

ចំណាយចរនរ ចំផ្ណ្កររយកធរ នវននិលនគ ននវគគរយកធរ នវវនា ទ្ទួ្ បនកុកក្ត្ិត្ពនិិត្យល ើារធារចំណាយ

បប ធន។ ារក្ត្ិត្ពនិិត្យល ើារធារចំណាយ លធវើល ើងលធយបិនទានម់ានលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធព័ត្ម៌ានវនទ្ាលុល ើយ។ 

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ ម្នលធវើក្បត្ិវបកបិទ ់បស្តនររក្ត្ិត្ពនិិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ក្បរំារលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន 

នបវ្ ិទ្ធិពិនិត្យ្ លក្បចចំលពាបចំណាយផ្ទ បិនឆាងាត្់កិចក្ ទ្ធកបិ ទបចោក្ម្ក់លបរវត្សោលទើប។ ក្បា្រប្់ក្ក្ួង

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ កងុងាំង ំ២១១៦ ម្នអដ ់្ិទ្ធិកងុងារក្ត្ិត្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថ ុ ល ើារវនញុ្ញញ ត្ចំលពាបចណំាយក្ម្ក់

លបរវត្សរប្់បស្តនររែជារ, បុគគ ិកោប់កិចក្្នា, បស្តនររចប និវត្រន៍ នងិបស្តនររផ្ទ កាឈប់ពរារករ ក្ពបទាងំបស្តនររ

ទ្ទួ្ ម្និហារបបករណ៍្អងផ្ទរ។ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុម្នលររបចំលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ រ្ រពរនរត្ិវនធរចំណាយ 

នងិផ្បបបទ្ក្ត្ិត្ពនិិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ក្ពបទាងំម្នអសពវអាយវនុវត្រលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័នលុាំង ំ២១១៣។ បអុផ្នរនរត្ិវនធរ

លនប ផ្ចងវពំរនរត្ិវនធរធារចំណាយចរនរផ្ត្បួយបអុលណាណ ប។ 

កងុងករណ្រផ្ទ ារល ង្ ើ្ំុធារចំណាយមាន ករណ្ៈបរក ន ់ឬក៏ក្ត្ញ្វម្នរត្់ទុ្កោករណ្រពលិ្្ ារក្ត្តិ្

ពនិិត្យារធារចំណាយបិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបនរត្ិវនធរលរបលទ្។ លយ ារណ៍្នងិនរត្ិវនធរផ្ទ កំពងុវនុវត្រោធរមាន 

លុបិនទានក់្គបទណ្រ ប់ក្គប់ក្ជងុលក្ោយល ើារចំណាយទាងំវ្់ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាពលុល ើយ។ ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យ

ធារចំណាយ ក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រលធយផ្អែកល ើចិប់ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ នងិកបិវនធរចំណ្ប -ចំណាយក្បរំក្ត្រមា្។ 

ល្រវលៅផ្ណ្រំ ដ្ រពរារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ កំណ្ត្រ់ក្ក្ួង-សាថ ប័នក្ត្ញ្វធាររយិនចំណាយណាបួយល ើ្ពរផ្ទន

កំណ្ត្ស់ាច់ក្ម្ក់ផ្ទ មាន្ក្មាប់ផ្ខនរបួយៗល ើយ។ បអុផ្នរ ារអរ ធ់ារចំណាយនបវគលក្មាងសាង្ង់ធំៗ ផ្ទ 

លក្បើក្ម្្់រយៈលព លក្ចើនផ្ខ ឬាំង ំ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំោា វនភាគទ្បទាត្់ និងរកាពធិនសាច់ក្ម្កក់ងុងផ្ខ។ ារក្គប់ក្គង

ធារចំណាយនរបួយៗ គឺបិនផ្អែកល ើសាថ នភាពសាច់ក្ម្ក់ផ្ទ លុ្ ់លុវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិល ើយ។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ C លធយសារផ្ត្មាននរត្ិវនធរក្ត្តិ្ពនិតិ្យារធារចំណាយ នងិមាន

ក្ប្ិទ្ធភាពកងងុាររកាារធារចំណាយក្្បនបារពាករណ៍្សាច់ក្ម្ក់ផ្ទ មាន លបើលទាបបរោបិនែប់បញ្ក្ញ្ 

ចំណាយបប ធន នងិបិនទានវ់នុលកាបលៅនបារធារចំំណាយឥត្លក្យងទុ្កនងិបរក ន។់ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់

ោងលនប ក្ត្ញ្វាត្់បនថយល ើារធារចំណាយល ើករណ្របរក ន់ ឬករណ្រពិល្្ ឧទាហរណ៍្ ារធារចំណាយ

្ក្មាប់ចំណាយបប ធន។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

)២( ភាពក្គបក់្ជងុលក្ោយ, ភាព្បក្្ប នងិារយ ទ់ងំពរ ខិតិ្បទ្ធរ នគត្យិតុ្រនងិនរត្ិវនធរននារក្ត្តិ្ពនិិ

ត្យនអកកងងុ 

ក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងនបរយៈវនុក្កំត្យ ក្បា្ និងសាែចរ លធយក្គបទណ្រ ប់ល ើ

ទិ្ទរភាពភាគលក្ចើនពាកព់ន័ធនងំារក្ត្តិ្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថ ុ ក្ពបទាងំារក្ត្ិត្ពនិតិ្យបិនផ្បនហិរញ្ញវត្ថុបួយចនំនួលទ្រត្។ 

លទាបនអ ងណា លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ រ្ រពរនរត្ិវនធរចំណាយនិងារក្ត្ិត្ពនិតិ្យហិរញ្ញវត្ថុក្គបទណ្រ ប់ផ្ត្ល ើចំណាយចរនរផ្ត្

បអលុណាណ ប។ ចំលពាបចំណាយបប ធន លុបិនទាន់មានលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំចិ្់កា្់លុល ើយ កងងុលព ផ្ទ ចំណាយ

បប ធនកងងុក្្ុកមានក្បមាណ្ ២៤% ននចំណាយបិនផ្បនក្ម្ក់លបរវត្ស។ ក្បពន័ធក្ត្តិ្ពនិតិ្យនបធននងិក្គប់ក្គង

ចំណាយលអសងលទ្រត្លុផ្ត្មានផ្ទនកំណ្ត្់កងុងារវនុវត្រ។ ឧទាហរណ៍្ ក្បព័នធក្ត្ិត្ពនិតិ្យ លុបិនទានម់ានក្បពន័ធកុំពយញ្ទ័្រ

លទើបតរក្គប់ក្គងក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរ។ 

នរត្ិវនធរននារក្ត្ិត្ពនិតិ្យមានភាព្ុិគសិាញ នងិចំណាយលព លវកាលក្ចើន ទាងំលុកក្បតិ្ក្ក្ួង-សាថ ប័ន

ផ្ទ ល ង្ ើ្ំុធារចំណាយ នងិលុក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហរិញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វអរ ា់រវនុប័ត្ល ើ្ ំលណ្ើ្ំុធារចំណាយ35។ 

ែ ់ារធារចំណាយក្ត្ញ្វឆាងាត្់ទំណាកា់ លក្ចើន ពរបស្តនររជំរញរហបត្ទ រ់ង ក់ទំករំក្ក្ួង-សាថ ប័ន ផ្ទ លធវើឱ្យ

ខាត្បង់លព លវកា នងិធនធានបផ្នថប។ ទ្នកំបលនប ារក្ត្តិ្ពនិិត្យលក្ាយចំណាយមានារក្ត្ិត្យង រវាងារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ

លធយវយគ ធិារធរ នននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងរយកធរ ន្វនកបិនអកកងុងរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន។  

លធយលហត្រុលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំរំម្ច់ររលុមានកងវបចលរា ប ្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអដ ព់និកុ C 

ពរលក្ពាបក្បពន័ធក្ត្ិត្ពនិតិ្យនអកកងងុមានផ្ត្ចំលពាបារចំណាយបិនផ្បនក្ម្ក់លបរវត្សផ្ត្បអុលណាណ ប។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់

ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានក្បពន័ធក្ត្ិត្ពនិិត្យផ្ទ មានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ផ្ទ ក្គបទណ្ដ ប់ទាងំល ើចំណាយបប ធន។ 

)៣( កក្បតិ្ននវនលុកាបភាពលៅនងំវនធានននកចិក្ទលំណ្ើរារនងិារកត្ក់្នកចិក្ក្បត្បិត្រាិរ 

ភាគលក្ចើននននរត្ិវនធរវនុវត្រ នងិារកត្ក់្ននបវែ ក់្បត្ិបត្រាិរហិរញ្ញវត្ថកុ្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ បអុផ្នរកម៏ានករណ្រ

ោលក្ចើនលទ្រត្ផ្ទ បិនវនុលកាបនបនរត្ិវនធរវនុវត្រ។ រម្យារណ៍្រប្់ិោា ធរ្វនកបិោត្ិល ើារវនុវត្រវវនាាំង ំ

២១១៣ ម្នបកា ញរ៖ ១-ិណ្ត្រិចំននួ ១ ២១៧ ផ្ទ ល្ិើនងំទំ្កក្ម្កក់្បមាណ្ ៧១១ពានក់ានលររ  ក្ត្ញ្វម្ន

ធកជ់បនលៅវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ )GDNT( បរក ប់ពរារបិទ្បញ្ជ រចុងាំង ំ )ផ្ខបកែ-កុបាៈ ាំង ំ២១១៤( និង ២-ទំ្ក

ក្ម្កបុ់លរក្បទានក្បមាណ្ ២១៥ ពានក់ានលររ  បិនទានជ់ំរបក្ត្ំបទំណាច់ាំង ំ ២១១៣។ ារលអកគងតក ត្់គណ្នរលុនប

ក្ក្ួង-សាថ ប័នមានារយតឺ្នអ វពរ ១១ ផ្ខ លៅ ១៥ ផ្ខ, ារលអកគងតក ត្់គណ្នរចំណ្ប លៅល ើក្ក្ួង-សាថ ប័ន ១៩ 

មានារយតឺ្នអ វពរ ១១ ផ្ខ ទ  ់១៤ ផ្ខ។ 

                                                           

35មានារផ្ក បែបួយចំនួនលុកងុង វនបជការក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុង។ លុកងុងទំណាក់ា ទ្រ ១ ននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ បស្តនររក្ត្តិ្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ កងុងរយកធរ នហិរញ្ញកិចក្ ននក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅក្គប់ក្ក្ងួ-សាថ បន័ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នធកព់និកុ C លធយសារផ្ត្លយ ារណ៍្្ំខាន់ៗភាគលក្ចើនបិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ 

ទបចផ្ទ ម្នបកា ញកងុងរម្យារណ៍្ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប គឺទាបទារឱ្យមាន

វនុលកាបភាពលក្ចើនោងបុនលៅនំងលយ ារណ៍្ និង ិខិត្បទ្ធរ នគត្យិតុ្រររ។ 

នែង គ.៣៣៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២១ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-20 ក្ប្ទិ្ធភាពននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអកកងងុ

លៅល ើចណំាយបនិផ្បនលបរវត្ស 

C D+  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M1 

(១) ក្ប្ិទ្ធភាពននក្បព័នធក្ត្តិ្ពិនិត្យនន

ារធារចំណាយ 

C C លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំម្នផ្ណ្រំផ្ត្វពំរនរត្ិវនធរ្ក្មាប់

ធារចណំាយចរនរបអុលណាណ ប។ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ 

្ំលណ្ើធារចំណាយបរក ន់ ឬ ្ំលណ្ើធារចណំាយ

ពិល្្ បិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបនរត្ិវនធរទាងំក្្ុងលទ្។ 

(២) ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ភាព្បក្្ប 

និងារយ ់ទំងពរ ិខតិ្បទ្ធរ ន

គត្ិយុត្រ និងនរត្ិវនធរននារក្ត្ិត្ពិនិត្យ

នអកកងុង 

C C មានលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំវំពរារក្ត្ិត្ពិនតិ្យោទ្បលៅ 

ក៏បអុផ្នរករណ្របួយចនំនួ ទបចោ ចំណាយវននលិនគនិង

ារក្គប់ក្គងក្ទ្ពយ្កបិ លុបនិទានម់ានលយ 

ារណ៍្ផ្ណ្រំចិ្់កា្ល់ុល ើយ។ 

(៣) កក្បិត្ននវនុលកាបភាពលៅនំងវនធាន

ននកិចក្ទំលណ្ើរារនិងារកត្់ក្នកិចក្

ក្បត្ិបត្រិារ 

C C វនសុា្ន៏រប្់ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ ម្នបកា ញ

រ ារបនិវនលុកាបលៅនបចិបម់ានារលកើត្ល ើង

ោញំកញាប់។ 

 

 
 

ក្បវប ់គ.១៩ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

លទើបតរវនុវត្រារធារចំណាយក្្បនបារវនុវត្រវវនាកបិវនធរ លុលទើបាំង ំ២១១៥ លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ រ្ រពរារវនុវត្រ

វវនាកបិវនធរ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្ និងអសពវអាយទ ់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ។ ល ើ្ពរលនប ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ នំងធក់

ឱ្យវនុវត្រារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុនបក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ាលុផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥ និង លុកងុងាំង ំ២១១៥ លនបផ្ទរ វគគ-

រយកធរ នវវនា នំងបញ្ក្ប់ារលររបចំលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ រ្ រពរនរត្ិវនធរក្បត្ិបត្រិ្ក្មាប់គលក្មាងវននិលនគ និងចំណាយ

្ក្មាប់ារផ្វទា។ំ ទបចលនប ្បចរករលនបនំងមានារផ្ក្បក្បិ  ្ក្មាប់ារវាយត្នបាល ើកលក្ាយ ក្ប្ិនលបើវនធានារខាង

ល ើក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលពញល ញ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

គ.៤.៩ ម្បសិទធសាពម្ន្សវន្កម្ាម្ ន្្ទកនុង (PI-21) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើក្ប្ិទ្ធភាពននក្បពន័ធ្វនកបិនអកកងងុ )ផ្ទ អកុយពរារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអកកងុង( 

លធយផ្អែកល ើពត័្ម៌ានក្បត្ិបត្រិារ នងិហិរញ្ញវត្ថុចុងលក្ាយបំអតុ្ផ្ទ មាន។ 

បុខករ្វនកបិនអកកងុង )IA) ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលធយចិប់ ដ្ រពរ្វនកបិ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើ

លធយក្ពបែជក្កបល ខ ជ្ឬរកបឬ១៣១១ឬ១១ និងមានលចញអាយលុល ើលគហទំ្ព័ររប្់វគគរយកធរ ន្វនកបិ

នអកកងុង )www.gdia.mef.gov.kh)។ មាក្ន ៤១ ទ ់ ៤៣ ននចិប់ ដ្ រពរ្វនកបិ ត្ក្បញ្វឱ្យបលងកើត្រយកធរ ន្វនកបិ

នអកកងុង លុកងុងក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិ្ហក្យ្សាធារណ្ៈ។  រឯររម្យារណ៍្្វនកបិ ក្ត្ញ្វែយារណ៍្លៅក្បធាន

សាថ ប័នសាបរ នងិចិប់ចបាងលអាើជបនិោា ធរ្វនកបិោត្។ិ លយ បំណ្ងននរម្យារណ៍្លនប គឺលទើបតរពនិិត្យនងិវាយត្នបា

ក្បព័នធក្ត្ិត្ពនិិត្យនអកកងុង ភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វននរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ នងិវនុលកាបភាពនបចិប់និងបទ្បតញ្ញត្រិោធរមាន។ 

ារលររបចំនិងារក្បក្ពតំ្រលៅនន្វនកបិនអកកងងុលុនបបណាដ ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិ្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្ន

កំណ្ត្់លធយវនុក្កំត្យល ខ៤១ ាំង ំ២១១៥។ 

វគគរយកធរ ន្វនកបិនអកកងុង ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ មានត្ួរទ្រពររ គឺ៖ )១) លធវើ្ វនកបិល ើវងគភាព

លក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ (២) អរ ជ់នំយួបលចក្កលទ្្, គក្បញ្រម្យារណ៍្ នងិារបណ្រុ បបណារ  

ររទ ់រយកធរ ន្វនកបិរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័នទនទ្លទ្រត្។ លទាបនអ ងណាក៏លធយ វនុលកាបនបចិប់ វគគរ-

យកធរ ន បិនមាន្ិទ្ធិវំណាចក្គប់ក្គងល ើក្ក្ួងទនទ្លទ្រត្ នងិបិនមាន្ិទ្ធិវនុប័ត្ល ើផ្អនារ្វនកបិ ឬទ្ទួ្ 

ម្នចិប់ចបាងននរម្យារណ៍្រប្់រយកធរ ន្វនកបិននក្ក្ួង-សាថ ប័នល ើយ។ ា ពរលព វិរៗលនប វគគ-

រយកធរ ន ម្នលររបចំល្ចកររក្ពាងល្រវលៅផ្ណ្រំ្វនកបិ ក្្បនប រ្ងធ់រ្វនកបិវនររោត្។ិ វគគរយកធរ ន

្វនកបិនអកកងងុ ោ្មាជកិននវនទ្ាសាថ ន្វនករនអកកងុង )IIA)។ គិត្ក្ត្ំបផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥ វគគរយកធរ ន្វន-

កបិនអកកងងុ មានបុគគ ិក២៣រក ់កងុងលរបមានបុគគ ិកផ្ត្មាង កប់អុលណាណ ប ផ្ទ មានគុណ្វុោដិបញ្ក្ប់្ញ្ញញ បក្ត្គណ្លនយយករ

ជំរញ ACCA )បុគគ កិលអសងលទ្រត្កំពងុទ្ទួ្ ម្នារបណ្រុ បបណារ  (។  

វគគរយកធរ ន្វនកបិនអកកងុង ជួយពនិិត្យនងិអរ ់វនសុា្ន៍ផ្ក បែល ើារករ្វនកបិរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ 

លធយផ្ ក វយគ ធិារធរ នននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើទំលណ្ើរារននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុរប្់

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ ត្ួរទ្រនិងភារកិចក្រប្់វយគ ធាិរធរ ន នងិរយកធរ ន្វនកបិនអកកងុង លុកងងុក្ក្ួងទាងំលរប លុ

បិនទានក់្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ចិ្់កា្់លុល ើយ នងិិចោនា់រករយង ។ 

ប្ចរករលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបា ទ្ធភាពរប្់្វនកបិនអកកងងុ លធយពនិតិ្យលៅល ើវនសា ភាពនងិ

ក្ប្ិទ្ធភាពនន្វនកបិនអកកងងុ ភាពលទ្រងទាត្ន់ងិារផ្ចករយននរម្យារណ៍្្វនកបិនអកកងុង និងារវនុវត្រលៅនប

វនសុា្ន៍ផ្ទ ្វនកបិនអកកងុងម្នល ើកល ើង នបរយៈ្មា្ធាត្ុចំននួ បរ គឺ )១)  វនសា ភាពនងិគុណ្ភាពនន

បុខកររប្់្វនកបិនអកកងុង (២) ភាពលទ្រងទាត្ន់ិងារផ្ចករយននរម្យារណ៍្្វនកបិនអកកងុង នងិ )៣) ារវនុវត្រ

លៅនបវនសុា្ន៍ផ្ទ ្វនកបិនអកកងងុម្នល ើកល ើង។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

)១(  វនសា ភាពនងិគណុ្ភាពននបខុកររប្់្វនកបិនអកកងងុ 

កងុងចំលណាបក្ក្ួង-សាថ ប័នទាងំ៤១ មានក្ក្ួង-សាថ ប័នចំននួ២៩ ម្នបលងកើត្វងគភាព្វនកបិនអកកងងុ។ 

កងុងក្កបខ័ណ្ឌ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហរិញ្ញវត្ថុ ារលធវើ្ វនកបិនអកកងុង លតរ ត្ោ្ំខានចំ់លពាបវងគភាពរង ក់បប ធរ ន )ែជធានរ 

លខត្រ(។ ារពនិតិ្យល ើផ្អនារ្វនកបិក្បរំាំង ំ ម្នបកា ញរ ៨១% ននវងគភាពលុបប ធរ នក្ត្ញ្វរងារចុបលធវើ្វនកបិ

នអកកងងុ លហើយលុរទរម្ រង កោ់ត្ិ មានវងគភាពក្បមាណ្ពរ ៣១ លៅ ៤១%បអុលណាណ ប ផ្ទ ក្ត្ញ្វរង វ្នកបិនអកកងងុ។ លធយ

ផ្ ក ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្បមាណ្ ៥៧% ្លក្បចម្នផ្អនារ្វនកបិនអកកងុងរប្់ខាិន ម្នក្បមាណ្៥១%។ ោរួប 

ារលធវើ្វនកបិនអកកងងុ គឺពនិតិ្យលៅល ើផ្ត្ារវនុវត្រោក់ផ្ រ្ង រលត្ើវនុវត្រលៅនប ខិិត្បទ្ធរ នគត្យិុត្រផ្ទរឬលទ្ 

នងិពនិតិ្យលៅល ើារកររប្់បស្តនររ លធយបិនម្នលតរ ត្លៅល ើបញ្ញា ក្បពន័ធលរបលទ្។ 

របព់រាំង ំ២១១៤ ្បត្ថភាពក្បព័នធ្វនកបិក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើង ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នម្អន់ក្បមាណ្រ ិច

ាត្់បនថយលព លវការប្់បស្តនររ ពរ២១% លៅ ៥១% បអុផ្នរលុផ្ត្បិនទានម់្នបំលពញនប រ្ងធ់រ IIA ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

លររបចំនបរយៈារអរ ជ់នំយួបលចក្កលទ្្កងងុាំង ំ២១១៤។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ C លធយលហត្រុបុខករ្វនកបិនអកកងងុ ម្នក្គបទណ្រ ប់ល ើក្គប់

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិវងគភាពរប្់ែជរធរ វមិ្  និងម្នក្ត្ិត្ពនិិត្យផ្ក បែល ើចំណ្ចុបួយចនំនួននក្បពន័ធ។ លទើបតរ

ទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប គឺត្ក្បញ្វឱ្យារលធវើ វ្នកបិនអកកងងុ ក្ត្ញ្វលតរ ត្ល ើបញ្ញា ោក្បពន័ធឱ្យម្នកក្បិត្ខយ្់ និងារក្បាន់

ខាជ ប់លៅនងំ រ្ង់ធរវនររោត្និន្វនកបិនអកកងុង។ 

)២( ភាពលទ្រងទាត្ន់ងិារផ្ចករយននរម្យារណ៍្្វនកបិនអកកងងុ 

រម្យារណ៍្្វនកបិផ្ទ លររបចំលធយវគគរយកធរ ន្វនកបិនអកកងុង ននក្ក្ួងល្ទរកចិក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ក្ត្ញ្វលអ ាើលៅវងគភាពផ្ទ រង្វនកបិ លទើបតរពនិិត្យបញ្ញជ ក់បផ្នថប្ំល ធារភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វននរម្យារណ៍្។ បរក ប់់បក 

រម្យារណ៍្លរបក្ត្ញ្វលអ ាើលៅាន់រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងិោា ធរ្វនកបិោត្ិ។ លធយផ្ ក ក្ក្ួង-

សាថ ប័ន ក្ត្ញ្វលអ ាើរម្យារណ៍្្វនកបិរប្់ខាិនលៅាន់រទរបស្តនរររប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័នសាបរ និងិោា ធរ្វនកបិោត្ ិ

លធយបនិត្ក្បញ្វឱ្យលអាើបកក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថលុ ើយ។ លទាបនអ ងណាក៏លធយ សាែចរល ខ ១១៣ ្ហវ 

ចុបនវាទ្រ១៦ ផ្ខបកែ ាំង ំ២១១៤ ម្នផ្ណ្រំឱ្យក្ក្ួង-សាថ ប័ន លអាើរម្យារណ៍្្វនកបិរប្់ខាិនលៅានក់្ក្ួង

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ោលររងែ ផ់្ខ និងលៅាន់ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ ោលររងែ ់ក្ត្រមា្។ បចក្ុបតនង ក្ក្ួង-សាថ ប័ន 

លុបិនទានម់្នលអាើចិប់ចបាងបកក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុលុល ើយលទ្។ ក្ក្ួងសាធារណ្ារនិងទំកជញ្ជញ្ន 

ែយារណ៍្ពរារបញ្ក្ប់្វនកបិនរបួយៗ លៅានវ់ងគភាពរង្វនកបិ និងបបក្រុបរម្យារណ៍្ខាិនក្បរំក្ត្រមា្ 

នងិក្បរំាំង ំ។ ក្ក្ួងលនប កប៏ញ្ជញ្នរម្យារណ៍្ពិល្្លៅាន់ិ ោា ធរ្វនកបិោត្ិ ោលររងែ ឆ់មា្ នងិក្បរំ

ាំង ំ។ លនងនបរម្យារណ៍្ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្ន ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្បមាណ្ ៧៣% ម្នបញ្ជញ្នរម្យារណ៍្្វនកបិ

លៅានរ់ទរបស្តនរររប្់ខាិន និងកងងុចំលណាបលរប មានក្បមាណ្ ២២% ម្នបញ្ជញ្នរម្យារណ៍្លៅាន់ិ ោា ធរ្វនកបិ

ោត្ិ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នធកព់និកុ C លធយសារវងគភាព្វនកបិនអកកងងុ ម្នលររបចំនងិធក់ជបនរម្យ-

ារណ៍្្វនកបិរប្់ខាិនលៅរទរបស្តនររសាបរ និងិោា ធរ្វនកបិោត្ិ។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនបគឺត្ក្បញ្វឱ្យ

វងគភាព្វនកបិនអកកងុងក្ត្ញ្វលអ ាើរម្យារណ៍្្វនកបិលៅិោា ធរ្វនកបិោត្ិោក្បរំ។ 

)៣( ារវនវុត្រលៅនបវនសុា្នផ៍្ទ ្វនកបិនអកកងងុម្នល ើកល ើង 

លនងនបរម្យារណ៍្ និងារជួបោបួយវគគរយកធរ ន្វនកបិនអកកងងុននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

វនសុា្ន៍ផ្ទ ម្នល ើកល ើងកងងុរម្យារណ៍្ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលធយយកចិត្រទុ្កធក ់ ផ្ទ ោលហត្រំុឱ្យចំណ្ចុ

ខវបខាត្ផ្ទ ម្នល ើកល ើងលុកងងុរម្យារណ៍្្វនកបិ មានារវយចុបពរបួយាំង ំលៅបយួាំង ំ។ វគគរយកធរ ន

្វនកបិនអកកងងុ ម្នែយារណ៍្រ ក្បមាណ្ ៦១% លៅ ៧១% ននវនសុា្ន៍ ក្ត្ញ្វម្នទ្ទួ្ ារលឆាើយត្បោ

 វនជជមាន កងុងរយៈលព បួយាំង ំ )វនសុា្ន៍បួយចំននួ ម្នលក្បើក្ម្្់លព យបរកងងុារវនវុត្រ ឬមានារពាកព់ន័ធនងំ

ក្ក្ួង-សាថ ប័នលអសងលទ្រត្(។ លធយផ្ ក្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័នទាងំវ្់ មានផ្ត្វងគភាព្វនកបិផ្ត្ ២៥% បអុលណាណ ប 

ម្នែយារណ៍្រ វនុសា្នផ៍្ទ ម្នល ើកល ើងក្ត្ញ្វម្នរត្់វនធានារលទើបតរផ្ក បែ។ កងុងលរប វងគភាព្វនកបិកងុង

ក្ក្ួង-សាថ ប័នគំរបបួយចនំនួ ម្នែយារណ៍្រមានារលឆាើយត្បពររង ក់ទំករំខយ្់ោងបុន )ឧទាហរណ៍្ កងងុចំលណាប

វនសុា្ន៍ក្បមាណ្ពរ ១១ លៅ ២១ ចំណ្ចុ ្ក្មាប់ក្ក្ួងវប់រ ំយុវជន នងិករឡា, ារវនុវត្រនបវនសុា្ន ៍គឺ

មានក្បមាណ្ ៩១% លៅលហើយ(។ 

្មា្ធាត្ុលនប ម្នទ្ទួ្ ពនិកុ C ពរលក្ពាបវនសុា្ន៏រប្់្វនករក្ត្ញ្វម្នយកលៅវនុវត្រនបលុ

ក្ក្ួង-សាថ ប័នបួយចនំនួ ោពិល្្វនសុា្ន៏្ំខាន់ៗ លបើលទាបបរោារផ្ក បែនបវនសុា្ន៍លរបមានារយឺត្

នអ វក៏លធយ។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្ត្ញ្វរត្់វនធានារលឆាើយត្បវនុសា្ន៍រប្់្វនករ 

លធយបនិឱ្យមានភាពយតឺ្នអ វ។ 

នែង គ.៣៤៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២១ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-21 ក្ប្ទិ្ធភាពនន្វនកបិនអកកងងុ D+ C  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M1 

(១)  វនសា ភាពនិងគុណ្ភាពននបុខករ

រប្់្វនកបិនអកកងុង 

D C បុខករោ្វនកបិនអកកងុង ក្គបទណ្រ ប់ក្ក្ងួ-សាថ បន័និង

វងគភាពរប្ែ់ជរធរ វិម្ និងារពិនតិ្យោក្បព័នធ )ោង 

20% ននលព លវកា្វនករ( 

(២) ភាពលទ្រងទាត្ន់ិងារផ្ចករយនន

រម្យារណ៍្្វនកបិនអកកងុង 

C C ្វនកបិនអកកងុងធក់រម្យារណ្៍ជបនក្បធានសាថ បន័សាបរ 

និងលអាើជបនិោា ធរ្វនកបិោត្ិ បអុផ្នរលុបនិទានល់អាើបក

ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

(៣) ារវនុវត្រលៅនបវនសុា្នផ៍្ទ 

្វនកបិនអកកងុងម្នល ើកល ើង 

C C វនសុា្ន៏រប្់្វនករក្ត្ញ្វម្នយកលៅវនុវត្រនប លុ

ក្ក្ងួ-សាថ បន័បយួចនំនួបអលុណាណ ប ពិល្្បញ្ញា ក្បឈប

ចំបង បអុផ្នរោញំកញាបម់ានារពនារលព វនុវត្រ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

គ.៥ គណរន្យបា ការកត្់ម្រ ន្ិងរបាយការណ ៍

គ.៥.១ សាពទាន្់រពល ន្ិងសាពរទៀងទាត្់ម្ន្ការរ ន្្ទៀងផ្ទន្ទ ត្់គណន្ី (PI-22) 

រម្យារណ៍្ព័ត្ម៌ានហិរញ្ញវត្ថផុ្ទ គួរឱ្យលជឿទុ្កចិត្រម្ន ត្ក្បញ្វឱ្យមានារក្ត្ិត្ពនិតិ្យនិងលអកគងតក ត្ា់រកត្់ក្ន

ោក់ផ្ រ្ងរប្់គណ្លនយយករ ផ្ទ លនបោផ្អងកបួយទ៏មានសារៈ្ំខានក់ងុងារក្ត្ិត្ពនិតិ្យនអកកងងុ នងិោបប ធរ នបួយ

្ក្មាប់ព័ត៌្មានក្បកបលធយគុណ្ភាព ែ ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គង និង្ក្មាប់រម្យារណ៍្នអកលក្ស។ ារលអកគងតក ត្់

កងុងលព លវកា្បក្្បនងិញកំញាប់ នបវទិ្នងន័យលចញពរក្បវពលអសងៗយង  លធវើឱ្យទិ្នងន័យគរួឱ្យទុ្កចិត្រម្ន។ ារលអកគង

តក ត្ ់មានពររក្បលវទ្្ំខាន់ៗ  រួបមាន៖ (១) ារលអកគងតក ត្ទិ់្នងនយ័គណ្លនយយ ផ្ទ មានលុកងងុល្រវលៅរប្់រធរ វ-ិ

ម្  ោបួយនំងទិ្នងន័យគណ្នរធរយររប្់រធរ វមិ្  លុធរយរកណារ  និងធរយរពាណិ្ជជ, និង (២) ារទ្បទាត្់

នងិារលអកគងតក ត្គ់ណ្នររង់រំ (suspense accounts) និងគណ្នរបុលរក្បទាន (advances accounts)។       

ប្ចរករលនបលធវើារវាយត្នបាល ើភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតក ត្់គ់ណ្នរធរយរ និង ភាពលទ្រងទាត្់និងារទ្បទាត្់

គណ្នររងរំ់ នងិគណ្នរសាច់ក្ម្ក ់ (imprest accounts)។ ្មា្ធាត្រុរ ផ្ទ នំងក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបារួបមាន៖ 

(១) ភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្ធ់រយរ និង (២) ភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្ន់ិងារទ្បទាត្គ់ណ្នររងរំ់ និង

គណ្នរបុលរក្បទាន។ ប្ចរករលនប វាយត្នបាសាថ នភាពផ្ទ លកើត្មានលុកងងុវំ ុងលព ននារវាយត្នបា។ 

(១) ភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្ធ់រយរ  

លុកងងុារវាយត្នបាលនប ល ើញរ គណ្នរធរយររប្់រធរ វមិ្ មានចំននួ ១ ១៣៧ ( ប្បលបើ     

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ១៧ ្មា្ធាត្ ុ២)។ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ លធវើារលអកគងតក ត្គ់ណ្នរលទា រត្រយរោត្ ិ  

(TSA) ចំននួពររ (បួយោក្ម្កល់ររ  នងិបួយលទ្រត្ោក្ម្កទុ់កាា រិ លបរនក) នងិគណ្នរគលក្មាងរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិ

ហិរញ្ញវត្ថោុលក្ចើនលទ្រត្។ លុាំង ំ២១១៣ មានគណ្នរគលក្មាងរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ចំននួ៦៥។ ែ ់

គណ្នរទាងំវ្់លនប និង TSA ក្ត្ញ្វម្នលធវើារលអកគងតក ត្់ោក្បរំផ្ខ ោបួយនំងរម្យារណ៍្ររបកពរធរយរ

ោត្ិននកបយុោ។ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិទ្ទួ្ រម្យារណ៍្ោក្កធ្ និងោ Soft លធយលធវើារលក្បគបលធរប

លធយហត្ថកបិលៅនំងារបញ្ក្ញ្ ទិ្នងនយ័ឥណ្ពនធ នងិឥណ្ទាន ោបួយនំងទិ្នងនយ័ផ្ទ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ

ម្នកត្់ក្នទុ្ក, កងុងលរបផ្ទរ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្កិំណ្ត្ភ់ាពខុ្យង , ផ្ វ្ងរការម្ត្់បងន់បវ្ កាកបក្ត្ចុប

ឥណ្ទាន នងិឥណ្ពនធ,  វនក័យបក្ត្ចំណាយ និង វនក័យបក្ត្ទកសាច់ក្ម្កព់រធរយរោត្ិននកបយុោ និងកត្់ក្នបផ្នថបនបវ

ែ ់ចំណ្ចុខុ្យង  លទើបតរិចឱ្យទិ្នងន័យចំណ្ប /ចំណាយននរម្យារណ៍្រប្់វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ និង

ក្បវប ់គ.២១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ពុំមានរម្យារណ៍្ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ធរយរោត្ិននកបយុោឆាុបបញ្ញក្ ំងយង លៅវនញលៅបក។ ារលអកគងតក ត្ធ់រយររប្់វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ក្ត្ញ្វម្ន

បញ្ក្ប់លុកងុងរយៈលព  ២ ្ម្រ ហទំ៍បបង ននផ្ខបរក ប់។ 

គណ្នរធរយរលអសងលទ្រត្ លពា គគឺណ្នរគលក្មាងរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្ត្ញ្វម្នលធវើារលអកគងតក ត្ល់ធយ

វងគភាពវនុវត្រគលក្មាងលអសងៗយង  ផ្ទ ថ្ ិត្លុកងុងរយកធរ នវននិលនគនងិ្ហក្បត្ិបត្រិារ លធយបិនមានារពាក់

ពន័ធនំងវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិលទ្។ 

្មា្ធាត្លុនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ B ពរលក្ពាបារលអកគងតក ត្គ់ណ្នរធរយរទាងំវ្់ ផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយ

វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់ោក្បរំផ្ខ លុកងុងរយៈលព ៤ ្ម្រ ហ។៍ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោង

លនប គឺត្ក្បញ្វឱ្យារលអកគងតក ត្ ់ក្ត្ញ្វម្នលធវើអងផ្ទរលៅល ើក្គប់គណ្នររប្់រទរម្ កណារ  ទាងំវ្់ ទាងំគណ្នរផ្ទ 

បិនក្គប់ក្គងលធយរត្រយរោត្ិ។  

(២) ភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្ ់នងិទ្បទាត្គ់ណ្នររងរំ់ នងិគណ្នរបលុរក្បទាន 

គណ្នររង់រំ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លទើបតរកត្់ក្ន វនក័យបក្ត្បលណារ បិ្នង ផ្ទ ពុំទានទ់្ទួ្ ម្ននបវព័ត្៌មាន

ក្គប់ក្យន ់ លទើបតរចុបលៅកងុងគណ្នរចំណ្ប ោកក់ាកណ់ាបួយ។ លុទំណាច់ាំង ំ២១១៤, ្បត្ ុយលុគណ្នររង់រំ

ចំណ្ប  គឺមានចំនួន ៦១ ពានក់ានលររ  (ល ខកបទ ៤៧១.៨.១.២ និង ៤៧១.៨.១.៣) ផ្ទ ល្ិើនំង ១,៦% នន

ចំណ្ប ្រុប្ក្មាប់ាំង ំលនប។ លទាបបរោនអ ងណា ្បត្ុ យចំណ្ប លុគណ្នររង់រំម្ននងិកំពុងលកើនល ើងនអ ងាំប់

រហ័្ពរ ៨ ពានក់ានលររ  លុទំណាច់ាំង ំ២១១១ ផ្ទ លនបគប្បញ្ញជ កព់រត្ក្បញ្វារលធវើចំណាត្រ់ង កចំ់ណ្ប ឱ្យម្ន

ាន់ផ្ត្ាំប់រហ័្ នងិាន់ផ្ត្្ុក្កំត្ លុលព មាន វនកកយបក្ត្។     

គណ្នរបុលរក្បទាន ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លទើបតរកត់្ក្នបុលរក្បទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ ់ជបនក្ក្ួង-សាថ ប័ន 

្ក្មាប់ចំណាយល ើារវនុវត្រគលក្មាងរប្់ខាិន ផ្ទ នំងក្ត្ញ្វែបប់រងលធយវងគភាពរប្់រធរ វិម្  ទបចោារក្បបប 

បុលរក្បទាន្ក្មាប់គលក្មាងោលទើប។ បុលរក្បទាន បិនផ្បនោចំណាយក្បរំនវាលរបលទ្ បអុផ្នរោចំណាយ្ក្មាប់ត្ក្បញ្វារ

វនុវត្រគលក្មាងណាបួយផ្ត្បអុលណាណ ប។ គណ្នរបុលរក្បទានខាបក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់លុកងងុរយៈលព ខារ បអុផ្នរគណ្នរបុលរក្បទាន

ខាបលទ្រត្ ចំណាយលព លវកាយបរកងុងារទ្បទាត្់។ ារទ្បទាត្់គណ្នរបុលរក្បទានកងុងាំង ំយឺត្ នងំមានអ បអបពា ល់ ើ

ចំណាយោក់ផ្ ដ្ ង ពរលក្ពាបវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិបិនិចកត្់ក្នចំណាយទាំងលរបម្នលទ្ រហបត្ទ ់បុលរ-

ក្បទានទាងំលរបក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់រួចែ ់។ ោបួយយង លនប មាក្ន៥ ននវនុក្កំត្យល ខ ១៥៥ វនក្ក.បក រ្ រពរនរត្ិវនធរ

ននារលបើកអរ ់ក្ម្ក់បុលរក្បទាន្ក្មាប់ចំណាយវវនាចរនរនិងចំណាយវវនា វននិលនគសាធារណ្ៈ កំណ្ត្រ់៖ 

“កងងុករណ្រោយរលហត្ណុាបួយផ្ទ ក្ម្កបុ់លរក្បទានាំង ំបុនបិនម្នទ្បទាត្់ ក្ត្ញ្វាត្ទុ់្កឥណ្ទានវវនាាំង ំបរក ប់ោ

បុន្ិនលហើយក្ត្ញ្វលររបចំលធវើារទ្បទាត្់ឱ្យម្នក្ជបក្្ បបុននងំរប់លអរើបក្បត្ិបត្រាិរវវនា នងិកងុងករណ្រារវនុវត្រ

គលក្មាង ឬារបំលពញនរត្ិវនធរ្ ក្មាប់គលក្មាងមានារយតឺ្នអ វផ្ទ លធវើឱ្យារទ្បទាត្បុ់លរក្បទានបិនិចលធវើទានក់ងុងាំង ំ

ក្ត្ញ្វាត្ទុ់្កឥណ្ទានវវនាាំង ំបរក ប់ លទើបតរលធវើារទ្បទាត្ល់្ិើនងំទំ្កក្ម្កបិ់នទានទ់្បទាត្់ននគលក្មាងទាងំបប ។”     

គណ្នរបុលរក្បទានក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នកងុងឥណ្ពនធកងុងល ខកបទ ៤៧៣ និង៤៧៨។ លុនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ

២១១៤  ្បត្ុ យផ្ទ បិនទានម់្នទ្បទាត្ ់ល ើល ខកបទទាងំលនបមានចំននួ ១៩៧ ពានក់ានលររ ។ ្បត្ ុយសាក តង
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

លុនវាទ្រ២៨ ផ្ខកុបាៈ ាំង ំ២១១៥ ម្នបកា ញរមានឥណ្ទាន្ុទ្ធ (ទ្បទាត្់បុលរក្បទានាំង ំបុន) ផ្ទ មានចំននួទ ់លៅ

១៦ ពានក់ានលររ  (បរញ្រល ខកបទលៅ១៥១៥១ និង ១៥១៥២) ទបលចងប ទំ្កក្ម្កចំ់ននួ ១៨១ ពានក់ានលររ លទ្រត្ 

លុបិនទាន់ទ្បទាត្់ម្ន កងុងរយៈលព ពររផ្ខបរក ប់ពរទំណាច់ាំង ំ (ក្បផ្ហ  ១,៣% ននចំណាយ្ក្មាប់ាំង ំលនប)។ 

បុលរក្បទានភាគលក្ចើនបិនក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់លុកងុងរយៈលព ពររផ្ខ ទបលចងប្មា្ធាត្ុលនប គទឺ្ទួ្ ម្នពនិកុ D ។ 

នែង គ.៣៥៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២២  

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-22 ភាពទានល់ព នងិភាពលទ្រងទាត្ន់នារ

លអកគងតក ត្គ់ណ្នរ 

C C  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M2 

(១) ភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្ធ់រយរ 

 

B B ារលអកគងតក ត្គ់ណ្នរធរយរផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយ

រត្រយរោត្ទិាងំវ្់ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្បក់្បរំផ្ខលុ

កងុងរយៈលព  ២ ្ម្រ ហ៍។ 

(២) ភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្ន់ិងារ

ទ្បទាត្គ់ណ្នររង់រំនិងគណ្នរបុលរក្បទាន 

D D ារលអកគងតក ត្ន់ិងារទ្បទាត្ន់នគណ្នរបុលរក្បទាន

ភាគលក្ចើនចំណាយលព លវកាយបររហបត្ទ  ់២ ផ្ខ។ 

 

 

គ.៥.២ អត្ថិសាពម្ន្ព័ត្េម្មន្សតីពីធន្ធាន្កដលទទួលបាន្ពីអងគសាព ត្ល់រសវា (PI-23) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈផ្ទ យំក្ទ្ល្វាជួរបុខ ក្បកបលធយ

ក្ប្ិទ្ធភាព (ឧទាហរណ៍្ សាកាលររន និងបណ្ឌ  ផ្វទាំ្ ខុភាពបឋប) នបរយៈារអរ ព់័ត្ម៌ានវំពរារលអករធនធាន

លៅវងគភាពទាងំលរប )ោសាច់ក្ម្ក ់ឬ្មាា រៈ) ្ក្មាប់ារពាករណ៍្វវនា។ ារវាយត្នបាលនប លតដ ត្ល ើ ទ្ធអ នន

ារវនុវត្រកងងុាំង ំសារលពើពនធ ៣ាំង ំ ចុងលក្ាយ ផ្ទ ម្នបញ្ក្ប់លពញល ញ។    

រប់ពរាំង ំ២១១៥បក សាកាបឋប្ិកាមានក្បពន័ធវិរបួយ ផ្ទ សាកាទាងំលរបែយារណ៍្លៅក្ក្ួងវប់រំ 

យុវជន នងិករឡា ៣ទង កងងុបួយាំង ំ វំពរធនធានផ្ទ ទ្ទួ្ ម្ន លធយផ្ចកលចញោ ៣ ក្បវព គឺ ធនធានផ្ទ 

ទ្ទួ្ ម្នពររធរ វមិ្  ធនធានផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពរវងគារបិនផ្បនរធរ វមិ្  នងិធនធានផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពរ្ ហ-

គបន៍  រឯរក្បវពនរបួយ ក្ត្ញ្វ បែិត្បុខ្ញ្ញញ ោពររ គឺ សាច់ក្ម្ក់ និង ្មាា រៈ។ សាកានរបួយៗ ទ្ទួ្ ម្ន ហិរញ្ញបតទាន

ពក្ងងំសាកា លធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្ ដ្ រពរចំននួ្ិ្សចុបលឈិាបចប លររន។ ល្រវលៅ្ិកា ក្ត្ញ្វម្នអដ ជ់បន

លធយក្ក្ួងវប់រំ យុវជន នងិករឡា  រឯរត្នបាល្រវលៅលរប ក្ត្ញ្វម្នរត្់បញ្ក្ញ្ ោចំណាយលុកងងុគណ្នរចំណាយ

រប្់ក្ក្ួង។  លុបុនាំង ំ២១១៥ សាកាទាងំលរបផ្ត្ងផ្ត្អដ ់រម្យារណ៍្លទ្រងទាត្ ់ បអុផ្នរលុបិនទានក់្គប់ក្ជុង

ក្បវប ់គ.២១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ា្ក្មាប់ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ )FMIS) ទំណាក់ា ទ្រ១ នំងក្ត្ញ្វធក់ឱ្យវនុវត្រលុ 

ពាកក់ណារ  ាំង ំ២១១៥ ផ្ទ នងំ្ក្បប្ក្បិ ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ៍្លុវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

លក្ោយ ទបចោបិនម្នបញ្ក្ញ្ ព័ត្ម៌ានវពំរធនធានផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពរវងគារបិនផ្បនរធរ វមិ្ ររ។ សាកាមានារ រ

លខរនកត្់ក្នផ្ទ គួរក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់កត្់ក្នវវនា និងចំណាយោក់ផ្ រ្ង ោក្បរំក្ត្រមា្ បអុផ្នរារវនុវត្រ

ោក់ផ្ ដ្ង បិនមានទបលចងបល ើយ។  

បណ្ឌ  ្ុខភាពក៏មានក្បពន័ធវិរបួយអងផ្ទរ ផ្ទ ម្នរប់លអរើបលុកងងុាំង ំ២១១៥។ បណ្ឌ  ្ុខភាពែយារណ៍្

លៅក្្ុកក្បត្ិបត្ររិប្់ខាិន បរក ប់បកក្្ុកក្បត្ិបត្រិ ែយារណ៍្លៅបនកររ្ុខាវមិ្  នងិចុងលក្ាយបនកររ្ុខាវមិ្  

ែយារណ៍្បនរលៅក្ក្ួង្ុខាវិម្  )ារនន ័យព៏ត្៌មាន្ុខាវិម្ ( ោក្បរំផ្ខ វំពរចំណ្ប -ចំណាយ។ លុ

បុនាំង ំ២១១៥ បនកររ្ុខាវិម្ លខត្រនរបួយៗ ផ្ត្ងផ្ត្ទ្ទួ្ ម្នរម្យារណ៍្ក្បរំក្ត្រមា្ ោលទ្រងទាត្់ ពរក្គប់

បណ្ឌ  ្ុខភាព និងបនកររលពទ្យ។ លក្សពរព័ត្៌មាន បែិត្ពាកព់ន័ធនងំបុគគ ិក, ចំននួវងកជបា ឺ ក្ត្ញ្វម្នរត្រ់ង កផ់្បងផ្ចក

លៅនបក្បវពននហិរញ្ញបតទាន (បប និធិ្ បធប៌្ុខភាព “Health Equity Fund”, ប័ណ្ណ្ុខភាព “Health Card”

នងិកនក្បោលទើប) ផ្ទ ពត័្ម៌ានទាងំលរប ក្ត្ញ្វម្ន បែតិ្ល ើចំណ្ប ចំណាយោ ករណ្ៈ្រុប ផ្ត្បិនមាន បែតិ្

្ក្មាប់បណ្ឌ  ្ុខភាពនរបួយៗលទ្។  

្មា្ធាត្លុនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព់និកុ D ពរលក្ពាបពុមំានារក្បបប ោលទ្រងទាត្់ នបវទិ្នងន័យននធនធានផ្ទ ទ្ទួ្ 

ម្នលធយសាកា ឬ បណ្ឌ  ្ុខភាពនរបួយៗល ើយ ឬ ពុមំានារចុបក្្ងទិ់្នងនយ័ពិល្្ណាបួយ វំពរសាច់ក្ម្ក ់

នងិធនធានោ្មាា រៈ លុកងុងវំ ុងាំង ំ២១១២-២១១៤ ល ើយ។ 

នែង គ.៣៦៖ ពនិកុ្ ក្មាប់្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២៣ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-23 វត្ថិភាពននព័ត្៌មាន រ្ រពរធនធានផ្ទ 

ទ្ទ្ ួម្នពរវងគភាពអរ ល់្វា 

C D បនិមានារក្បបប ទ្និងនយ័ព័ត្៌មានក្គប់ក្ជុងលក្ោយ

វំពរធនធានផ្ទ ទ្ទ្ ួម្នលធយសាកាបឋប

្ិកា និងបណ្ឌ  ្ុខភាពលរបលទ្។ 

 

 

គ.៥.៣ គុណសាពន្ិងសាពទាន្់រពលម្ន្របាយការណ៍ិវធកាកនុងឆ្ន ាំ (PI-24) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើ ទ្ធភាពអ ិត្រម្យារណ៍្ផ្ទ ្ុក្កំត្នងិក្គប់ក្ជងុលក្ោយ ពរក្បពន័ធ

គណ្លនយយ ល ើក្គប់ទិ្ទរភាពននវវនា ទាងំទំណាក់ា ធារចំណាយ នងិទំណាក់ា ទ្បទាត្់។ ារវាយត្នបាលនប 

ផ្អែកល ើាំង ំសារលពើពនធផ្ទ ម្នបញ្ក្ប់ា ពរាំង ំ២១១៤ កនាងលៅ។ ប្ចរករលនបមាន ៣ ្មា្ធាត្ុ លទើបតរវាយត្នបា

គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព ននរម្យារណ៍្វវនាកងុងាំង ំ ផ្ទ រួបមាន (១)  វនសា ភាពននរម្យារណ៍្វវនាកងុងាំង ំ កងងុ

ក្បវប ់គ.២២៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ាររប់លអដើបធក់ឱ្យវនុវត្រក្បព័នធរម្យារណ៍្វិរលុកងុង វន្័យវប់រំ និង្ុខាវិម្  លុកងុងាំង ំ២១១៥។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នយ័វនសា ភាពនងិ្បិត្ភាពោបួយនំងារពាករណ៍្វវនា (២) ភាពទានល់ព ននារលចញអាយរម្យារណ៍្ និង 

(៣) គុណ្ភាពននព័ត្ម៌ាន។    

 ទ្ធភាពននារវនុវត្រវវនា ទាបទារនបវារអដ ព់័ត្ម៌ានលទ្រងទាត្ន់ងិទានល់ព លវកា វំពរ ទ្ធអ ននារវនុវត្រ

វវនាោក់ផ្ ដ្ង ្ក្មាប់ឱ្យក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ កទ៏បចោគណ្ៈរទរបស្តនររ លធវើារក្ត្ិត្ពនិិត្យល ើ្បិទ្ធកបិ នងិ

កងុងករណ្ររំម្ច់ ិចនងំឈានលៅកំណ្ត្់្ កបិភាពវិរៗ លទើបតរឱ្យារវនភាជវវនាចំលយ ល  នងិ្ក្មាប់ក្ក្ួង-

សាថ ប័ន លទើបតរលររបចំ្កបិភាពលក្ាបារទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វរប្់ខាិន។ ប្ចរករលនបលតរ ត្ល ើ ទ្ធភាពអ ិត្រម្យ

ារណ៍្ផ្ទ ្ុក្កំត្នងិក្គប់ក្ជងុលក្ោយ ពរក្បព័នធគណ្លនយយ ល ើក្គប់ទិ្ទរភាពននវវនា។  វនសា ភាពននារវាយត្នបា

ផ្ទ ក្គបទណ្ដ ប់ទាងំល ើទំណាកា់ ធារចំណាយ នងិទំណាកា់ ទ្បទាត្ ់ មានសារៈ្ំខាន់្ ក្មាប់ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ

នបធនល ើារវនុវត្រវវនានងិារលក្បើក្ម្្់បប នធិផិ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ ឱ់្យ។ គណ្លនយយ្ក្មាប់ារចំណាយ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ

ម្នលធវើល ើង្ក្មាប់ារលអករធនធាន លៅានវ់ងគភាព វន្ហបជការរប្់រធរ វិម្  ទបចោរទរម្ រង កល់ខត្រ ក្ត្ញ្វម្ន

ែប់បញ្ក្ញ្ អងផ្ទរ។ 

(១)  វនសា ភាពននរម្យារណ៍្វវនាកងងុាំង ំ កងងុនយ័វនសា ភាពនងិ្បតិ្ភាពោបយួនងំារពាករណ៍្វវនា 

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លររបចំរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុោលក្ចើន កងុងាំង ំនរបួយៗ ផ្ទ មានទបចត្លៅ៖ 

រម្យារណ៍្កងុងាំង ំផ្ទ ្ំខានោ់ងលគគឺ TOFE (នែងក្បត្ិបត្រាិរហិរញ្ញវត្ថនុងិល្ទរកិចក្រប្់រទរ)

ផ្ទ ោរម្យារណ៍្ក្គប់ក្ជុងលក្ោយក្បរំផ្ខនងិក្បរំាំង ំ ដ្ រពរារវនុវត្រវវនារប្់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័នរង ក់កណាដ   

នងិរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ។ រម្យារណ៍្ TOFE លនប ក្ត្ញ្វម្នទាញយកពរក្បពន័ធបលចក្កវនទ្ាព័ត្ម៌ានផ្ខិរ (KIT) 

ផ្ទ លររបចំលធយរយកធរ នចំណ្ប នងិចំណាយវវនា ននវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិផ្ទ ព័ត្ម៌ានក្ត្ញ្វម្នអរ ់

លធយវងគភាពទនទ្លទ្រត្លក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហរិញ្ញវត្ថ ុ ទបចោ វគគរយកធរ នពនធធរ,  វគគរយកធរ ន

គយនិងរធរ ករកបយុោ,  រយកធរ ន វននិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារននវគគរយកធរ នវវនា និងធរយរោត្ិននកបយុោ។ 

រម្យារណ៍្ក្ត្ញ្វម្នធកជ់បនរង ក់ទំករំននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយល ើលគហទំ្ព័ររប្់

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុលធយវគគរយកធរ នលយ នលនម្យល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ 

រយកធរ នហិរញ្ញកិចក្ លររបចំរម្យារណ៍្ក្បរំផ្ខ ដ្ រពរសាថ នភាពននិណ្ត្រទិ្បទាត្់ លធយផ្បងផ្ចកោជំពបក។ 

លទាបបរោរម្យារណ៍្លនបបកា ញពរិ ណ្ត្រិលបើកក្ម្កផ់្ទ ពុំទាន់ទ្បទាត្រ់ួច ក៏បអុផ្នររម្យារណ៍្លនបបិនម្នបកា ញ

នបវ្ំលណ្ើធារចំណាយ ផ្ទ កក ក្បលុបុនលព មានារលម្បអាយិណ្ត្រិទ្បទាត្់លធយក្ក្ួង-សាថ ប័នល ើយ      

(លបើ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ៤ ្មា្ធាត្ ុ១)។      

ល ើ្ពរលនប បនកររល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថែុជធានរ-លខត្រ ក្ត្ញ្វលររបចំរម្យារណ៍្ក្បរំផ្ខ វពំរចំណ្ប នងិ

ចំណាយ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់លធយរត្រយរលខត្រ។ រម្យារណ៍្ទាងំលនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលធយផ្អែកល ើិ ណ្ត្រិ

លបើកក្ម្ក ់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅរត្រយរែជធានរ-លខត្រ លហើយក្ត្ញ្វលធវើារលអកគងតក ត្ោ់បួយរម្យារណ៍្ននចំណាយ 

នងិចំណ្ប ផ្ទ លររបចំលធយរត្រយរលខត្រនរបួយៗ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

រយកធរ នវននិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារ ននវគគរយកធរ នវវនា លររបចំរម្យារណ៍្ក្បរំផ្ខ វំពរ

ចំណាយ វននិលនគសាធារណ្ៈ ផ្ទ ផ្បងផ្ចកលៅនបជំពបក លធយម្នបកា ញចំណាយបប ធនយំក្ទ្លធយបប នធិិ

កងុងក្្ុក ិណ្ត្រិទ្បទាត្ផ់្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ នងិព័ត្៌មានវំពរកបក្រ។     

ប្ចរករលនប ក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបា លធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្ TOFE ផ្ទ ោរម្យារណ៍្កងុងាំង ំផ្ទ 

ក្គប់ក្ជុងលក្ោយោងលគ។ រម្យារណ៍្លនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនបមាត្ិាវវនា ោចំណាត្់រង ក់រទរម្  និងចំណាត្់រង ក់

ល្ទរកិចក្ ផ្ត្មានផ្ត្ល ើារទ្បទាត្ប់អុលណាណ ប នងិបិនមានបញ្ក្ញ្ ទិ្នងន័យវពំរារធារចំណាយល ើយ។ 

ប្ចរករលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C ពរលក្ពាបារលធវើចំណាត្រ់ង កទិ់្នងន័យលុកងុងរម្យារណ៍្ររ ិចរំឱ្យ

ារលក្បគបលធរប លធវើលៅម្នោបួយវវនាននក្គប់វងគភាពរទរម្ ្ំខាន់ៗ បអុផ្នរលុក្ត្ំបផ្ត្ទំណាកា់ ទ្បទាត្ប់អុលណាណ ប។ 

លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានព័ត្ម៌ានបផ្នថបវំពរារធារចំណាយ។  

(២) ភាពទានល់ព លវកាននារលចញអាយរម្យារណ៍្ 

បចក្ុបតនង រម្យារណ៍្ TOFE ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនិងលចញអាយោទ្បលៅ លុកងុងរយៈលព  ៤្ម្រ ហ៍បរក ប់

ពរទំណាច់ផ្ខនរបួយៗ។ ភាពទាន់លព លវកាលនប ិចលធវើលៅម្ន លធយសារផ្ត្ារបញ្ជញ្នរម្យារណ៍្ពររត្រយរលខត្រ 

ម្នល ឿនោងបុន។  

្មា្ធាត្លុនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ A ពរលក្ពាបរម្យារណ៍្ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំក្បរំផ្ខ នងិម្នលចញ

អាយលុកងងុរយៈលព ពររ្ម្រ ហ។៍  

(៣) គណុ្ភាពននពត័្ម៌ាន  

រម្យារណ៍្គណ្លនយយបិនម្នបញ្ក្ញ្  ចំណាយលក្ាបហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្សលទ្ (លបើ ប្ចរករ

្បិទ្ធកបិទ្រ៧ ្មា្ធាត្ ុ២)។ 

ទបចផ្ទ ម្នល ើកល ើងលុកងុង ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ២២ មានារពនារលព ខាបលុកងុងារលធវើចំណាត្់

រង កចំ់ណ្ប  ផ្ទ រំឱ្យចំណ្ប បួយចំនួនត្បចបិនក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្ន។  រឯរារពនារលព ទ្បទាត្បុ់លរក្បទាន ករំ៏ឱ្យារកត្់

ក្នចំណ្ប ត្ិចោងទំ្ហំោក់ផ្ ដ្ងអងផ្ទរ។ បញ្ញា ទាងំលនបក្ត្ញ្វម្នទ្ទួ្ សាគ   ់បអុផ្នរពុំបអបពា ល់ៅល ើទំ្ហំចំណាយឬ

ចំណ្ប ្រុប ឬគុណ្ភាពននរម្យារណ៍្លរបលទ្។ 

ប្ចរករលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C ពរលក្ពាបសារៈ្ំខានោ់រួបននរម្យារណ៍្ររលុផ្ត្រកាម្ន លទាបបរ

ោារកត្ក់្នចំណាយននគលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស មានកងវបចលរា បក៏លធយ។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់

ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានារយកចិត្រទុ្កធកល់ ើបញ្ញា គុណ្ភាពទិ្នងន័យ និងលធបក្សាយបញ្ញា កងវបចលរា បននទិ្នងន័យររ

ទបចក្ត្ញ្វម្នគប្បញ្ញជ កខ់ាងល ើ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង គ.៣៧៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២៤ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វលំណាបវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-24 គណុ្ភាព នងិភាពទានល់ព ននរម្យ

ារណ៍្វវនាកងុងាំង ំ 

C+ C+  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M1 

(១) 
 វនសា ភាពននរម្យារណ៍្វវនាកងុង

ាំង ំ កងងុនយ័វនសា ភាពនិង្បិត្ភា

ពោបួយនំងារពាករណ៍្វវនា 

 

C C ារលធវើចំណាត្រ់ង ក់ទ្និងនយ័លុកងុងរម្យារណ៍្

ររ ិចរំឱ្យារលក្បគបលធរប លធវើលៅម្នោបយួ

វវនាននក្គបវ់ងគភាពរទរម្ ្ំខាន់  ៗបអុផ្នរលុក្ត្ំប

ផ្ត្ទំណាក់ា ទ្បទាត្ប់អុលណាណ ប 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារលចញ

អាយរម្យារណ៍្ 

B A រម្យារណ៍្ក្ត្ញ្វម្នលររបចំក្បរំផ្ខ និងលចញអាយ

លុកងុងរយៈលព ៤ ្ម្រ ហ។៍ 

(៣) គុណ្ភាពននព័ត្៌មាន C C ចំណាយលក្ាបគលក្មាងហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស ពំុ

មានធក់បញ្ក្ញ្ កងុងរម្យារណ៍្ ផ្ត្បញ្ញា វំពរ     

្ុក្កំត្ភាព មានត្ិចត្ួចបអលុណាណ ប និងបនិបអបពា ់

ទ គ់ុណ្ភាពននរម្យារណ៍្ល ើយ។ 

 

 

គ.៥.៤ គុណសាព ន្ិងសាពទាន្់រពលម្ន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្បំាាំឆ្ន ាំ (PI-25) 

ប្ចរករ្ បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើ ទ្ធភាពលររបចំរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថលុុទំណាច់ាំង ំឱ្យម្នទានល់ព លវកា។ 

ប្ចរករលនប  វនភាគល ើភាពលពញល ញនិងភាពទាន់លព លវកាននរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំនងិបទ្ធរ ន

គណ្លនយយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់កងុងារលររបចំរម្យារណ៍្។ 

ារវាយត្នបាល ើ្ មា្ធាត្ទុ្រ១ លតរ ត្ល ើរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ ចុងលក្ាយផ្ទ ម្នអរ ។់ ារវាយ

ត្នបាល ើ្មា្ធាត្ុទ្រ២ លតរ ត្ល ើរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ ចុងលក្ាយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ ់្ ក្មាប់ារលធវើ្ វនកបិ 

(ល ើកផ្ ងផ្ត្ពនិកុ “D” ផ្ទ ក្ត្ញ្វារទិ្នងនយ័រយៈលព បរាំង ំ)។ ារវាយត្នបាល ើ្ មា្ធាត្ទុ្រ៣ លតរ ត្ល ើរម្យ-

ារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថនុនបរាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។  

រយកធរ នគណ្លនយយ ននវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ទ្ទួ្ បនកុកលររបចំត្ុ យារសាក តងក្បរំផ្ខ និង

រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំរប្់រធរ វិម្ ។ ត្ុ យារសាក តងក្បរំផ្ខ គឺោក្បវពឬធាត្ុចប ្ក្មាប់

ារលររបចំរម្យារណ៍្ TOFE នងិរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ។  

ក្បវប ់គ.២៣៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

បាង់គណ្នរវិរ (COA) នំងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលុកងុងរយកធរ នគណ្លនយយទាងំវ្់ ផ្ទ នំងពក្ងំង្ុក្កំត្ភាពនន

គណ្នរ ារកត្់ក្ន និងគណ្លនយយ។  បាង់គណ្នរវិរទបចយង នំងក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លុកងុងវងគភាពរទរម្ សាធារណ្ៈ។  
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

(១) ភាពលពញល ញននរម្យារណ៍្ហរិញ្ញវត្ថ ុ

មាក្ន ១១៣ ននវនុក្កំត្យ៨២ ាំង ំ១៩៩៥ កំណ្ត្់រចិប់ ដ្ រពរារទ្បទាត្់វវនា ក្ត្ញ្វលររបចំោក្បរំាំង ំលធយ

រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហរិញ្ញវត្ថ។ុ ចិប់ ដ្ រពរារទ្បទាត្វ់វនាក្បរំាំង ំលនប ិចរត្់ទុ្កោរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្បរំាំង ំរប្់រធរ វមិ្ ។ រម្យារណ៍្លនប មានបញ្ក្ញ្ នបវត្ ុយភាពទ្បលៅននគណ្នរផ្ទ ម្ន្ំលនគគណ្នររប្់

គណ្លនយយករសាធារណ្ៈ, ល្ចកដរ បែតិ្វំពរចំណ្ប វវនា, ល្ចកដរ បែិត្វំពរចំណាយវវនាបកា ញ្ក្មាប់ក្ក្ួង

នរបួយៗ នបវចំននួទំ្កក្ម្កចំ់ណាយនបជំពបក ផ្ទ បញ្ញជ កល់ធយរទរបស្តនររក្ក្ួងពាកព់ន័ធ, ល្ចកដរ បែតិ្វំពរក្បត្ិបត្រិ

ារផ្ទ ម្នពិនតិ្យល ើញកងុងគណ្នរពិល្្រប្់រត្រយរ និងល្ចកដរ បែតិ្វំពរគណ្នរ ទ្ធអ ។ រម្យារណ៍្

ហិរញ្ញវត្ថ ុបិនម្នបកា ញក្ទ្ពយហិរញ្ញវត្ថ ុ)រួបទាងំ្បត្ុ យគណ្នរធរយរ) ឬ បំណ្ ុ។ 

្មា្ធាត្លុនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ  D លធយលហត្ុរ្បត្ុ យធរយរបិនមានបកា ញលុកងុងរម្យារណ៍្

ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ។  ពនិកុិចទ្ទួ្ ម្នខយ្់ោងលនប  បុក្នផ្ត្្បត្ ុយធរយរ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ លៅកងុងរម្យារណ៍្

ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ។ 

(២) ភាពទានល់ព លវកាននារបញ្ជញ្នរម្យារណ៍្ហរិញ្ញវត្ថ ុ 

ក្ក្ួង សាថ ប័ន និងរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ ក្ត្ញ្វម្នត្ក្បញ្វឱ្យលររបចំនិងបញ្ជញ្នរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំ

ាំង ំ លៅវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ ផ្ទ ទ្ទួ្ បនកុកបបក្រុបរម្យារណ៍្លនប។  បចក្ុបតនង រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ 

លររបចំរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ ម្នលទ្រងទាត្់លព លវកា ផ្ទ ា ពរបុន ផ្ត្ងផ្ត្មានភាពយឺត្នអ វ។ រម្យ-

ារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំក្ត្ញ្វម្នលអាើលចញ កងុងលព  ១ ផ្ខ ននទំណាច់ាំង ំ។ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ ក្ត្ញ្វលអកគង

តក ត្អ់ងផ្ទរលធយហត្ថកបិ នបវរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថពុរក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ 

បរក ប់បក វគគរយកធរ នរត្រយរោត្បិបក្រុបរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថ ុ ពរក្ក្ួង សាថ ប័ន នងិរទរម្ 

ែជធានរ-លខត្រ ្ក្មាប់ារលររបចំល្ចកររក្ពាងចិប់ទ្បទាត់្វវនា ផ្ទ នំងក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្នលៅ្វនកបិនអកកងុង ទ្រ ដ្ រារ-

គណ្ៈរទរបស្តនររ នងិិោា ធរ្វនកបិោត្។ិ ចិប់ រ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈបិនមានកំណ្ត្ា់ បរនលចេទ្ោក់

កាកន់នារបញ្ជញ្នល្ចកររក្ពាងចិប់ រ្ រពរារទ្បទាត្វ់វនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វវនុវត្រលធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថលុរបលទ្។ 

ារក្ត្តិ្ពនិិត្យល ើារអដ រ់ម្យារណ៍្ ដ្ រពរារទ្បទាត្វ់វនា ក្្មាប់ាំង ំ២១១១-២១១៣ បកា ញររយៈលព 

អដ រ់ម្យារណ៍្ មានលក្ចើនផ្ខ ែប់របព់រទំណាច់ាំង ំសារលពើពនធនរបួយៗ ផ្ទ មានទបចខាងលក្ាប៖ 

នែង គ.៣៨៖ ារអដ រ់ម្យារណ៍្ហរិញ្ញវត្ថលុទើបតរលធវើ្ វនកបិ  

ាំង ំសារលពើពនធ ា បរនលចេទ្អដ រ់ម្យារណ៍្ រយៈលព ែបព់រទណំាចា់ំង ំនរបយួៗ 

២១១១ ផ្ខកញ្ញញ  ាំង ំ២១១២ ៨-៩ ផ្ខ 

២១១២ ផ្ខ្រហា ាំង ំ២១១៣  ៧-៨ ផ្ខ 

២១១៣ នវាទ្រ២៤ ផ្ខត្កុា ាំង ំ២១១៤  ៩-១១ ផ្ខ 

២១១៤ លុបិនទានម់្នអដ ល់ុល ើយ គិត្ក្ត្ំបផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥ ? 

ក្បវពពរ៖ វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ និង ិោា ធរ្វនកបិោត្ ិ
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបា លធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ ននបណាដ ាំង ំសារលពើពនធ

ចុងលក្ាយបងែ្់ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ន្ក្មាប់ារលធវើ្ វនកបិលុកងងុាំង ំ២១១៣។ លបើនបវគគរយកធរ នរត្រយរ

ោត្ិ រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថទុាងំលនបក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅិោា ធរ្វនកបិោត្ិ លុកងងុផ្ខឧ្ភា ាំង ំ២១១៤ ផ្ទ មាន

នយ័រ កងងុរយៈលព  ៥ ផ្ខ បរក ប់ពរទំណាច់ាំង ំសារលពើពនធ២១១៣។ ក៏បអុផ្នរ ិោា ធរ្វនកបិោត្ ិម្នឱ្យទំងរ 

រម្យារណ៍្លនបក្ត្ញ្វម្នអដ ជ់បនិោា ធរ្វនកបិោត្ិ លុនវាទ្រ២៤ ផ្ខត្កុា ាំង ំ២១១៤ មាននយ័រ កងងុរយៈលព  

៩ផ្ខ បរក ប់ពរទំណាច់ាំង ំ ផ្ទ រំឱ្យទ្ទួ្ ម្នពិនកុ B។  

(៣)  បទ្ធរ នគណ្លនយយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់  

វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ លក្បើក្ម្្់បប ធរ នសាច់ក្ម្កផ់្ក្ក្ប ិ (Modified Cash Basis) នន

គណ្លនយយ នងិរម្យារណ៍្។ លយ បំណ្ងននារលក្បើក្ម្្់លនប គឺលទើបតរវនុលកាបនបបទ្ធរ នវនររោត្និនគណ្លនយយ

សាធារណ្ៈ  (Cash-IPSAS) ្ក្មាប់ារលររបចំរម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំ និងជនំយួបលចក្កលទ្្បួយចនំនួផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

អរ ល់ធយធរយរពិវពលកាក។ ក៏បអុផ្នរ ោក់ផ្ ដ្ង គណ្នរក្បរំាំង ំចុងលក្ាយបំអតុ្ (២១១៣) ផ្ទ វនុលកាបលៅ

នបទ្ក្បង់ននបទ្ធរ ន IPSAS លុបិនទាន់ល ចលចញោរបបែងលុល ើយលទ្ ផ្ទ ទ្ក្បង ់ IPSAS លនប ត្ក្បញ្វឱ្យ

បញ្ក្ញ្ នបវរម្យារណ៍្សាច់ក្ម្ក ់ និងារទ្បទាត្ ់ (រួបបញ្ក្ញ្ ទាងំ្បត្ ុយលទើបក្យនងិចុងក្យ) ក្ពបទាងំារទ្បទាត្់

ចំណាយលធយនទគបវវិវោដន ៍ កងុងរបែជរធរ វមិ្  (ផ្ទ បចក្ុបតនងក្ត្ញ្វម្នលររបចំោវវនា បអុផ្នរ ហំបរោក់ផ្ រ្ង

បិនម្នកត្់ក្នលៅគណ្នរលរបលទ្), ារបបក្រុបរម្យារណ៍្ននវងគភាព វ្យ័ត្ទាងំវ្់ (autonomous 

administrative bodies) ផ្ទ ថ្ ិត្លក្ាបរធរ វិម្  នបនិយបន័យនន ថ្ ិត្ហិិរញ្ញវត្ថរុធរ វិម្  (GFS), ឥណ្ទាន

វវនាលទើបាំង ំនិងឥណ្ទានវវនាបផ្នថប នងិរម្យារណ៍្ននលយ នលនម្យគណ្លនយយ និងល្ចកដរពនយ ់លកិបកិយ36។ 

លទាបបរនអ ងណា រម្យារណ៍្ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន្ងគត្ិភាពខាបលៅនំងទ្ក្បង់ននបទ្ធរ ន

គណ្លនយយ (ផ្ទ បប ធរ នសាច់ក្ម្ក់ផ្ក្ក្ប ិននគណ្លនយយ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់)។ ្មា្ធាត្លុនបទ្ទួ្ ម្ន

ពនិកុ C។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានារធកឱ់្យវនុវត្រនបវបទ្ធរ នគណ្លនយយផ្ទ លឆាើយត្បលៅ

នងំបទ្ធរ នវនររោត្។ិ 

នែង គ.៣៩៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២៥ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ
ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-25  គណុ្ភាព នងិភាពទានល់ព លវកានន D+ D+  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M1 

                                                           

36 មានភាព មំ្កកងងុារល ើកល ើងនបវក្បលទ្្កំពុងវវិវោដន៍ណា ផ្ទ បិនទានម់្ន្លក្បចនបវបទ្ធរ នលពញល ញលុល ើយ លហើយបចក្ុបតនងលនប IFAC កំពុងព ិ

ពិនតិ្យពិររណាល ើក្បព័នធ IPSAS ផ្ទ ាត្់បនថយត្ក្បញ្វារននវនលុកាបភាព និងផ្វបទាងំល ើកទ្ំកចតិ្រឱ្យវនលុកាបនបលទ្រត្។ ក្បព័នធ IPSAS ផ្ទ ផ្អែកល ើ

គណ្នរបងគរ (accrual-based IPSAS) រួបមានារកំណ្ត្ប់ទ្ធរ នររផ្ទ ផ្អែកល ើបទ្ធរ នរម្យារណ្ហ៍ិរញ្ញវត្ថវុនររោត្ិ (IFRS) លហើយផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យ

មាន្បត្ថភាព វនោជ ជរវៈ និងលក្ចើនាំង ំ លទើបតរ្លក្បចម្ន។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ
ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

រម្យារណ្ហ៍រិញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ 

(១) ភាពលពញល ញននរម្យារណ្ហ៍ិរញ្ញវត្ថុ 
D D 

ព័ត្៌មាន្ំខាន់ៗ បិនមានលុកងុងរម្យារណ៍្

ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ន 

រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ  

 

C B 

រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាបា់ំង ំ២១១៣ ក្ត្ញ្វម្

នធក់បញ្ក្ញ្នលៅ NAA លុកងុងរយៈលព  ១១ ផ្ខ

បរក បព់រទំណាចា់ំង ំ។ 

(៣) បទ្ធរ នគណ្លនយយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើ

ក្ម្្ ់

 

D C 

រម្យារណ្រ៍រក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន្ងគ

ត្ិភាពខាបលៅនំងទ្ក្បង់ននបទ្ធរ នគណ្លនយយ។ 

 

 

ក្បវប ់គ.២៤៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ោបយួនំងជំនួយពរខាងលក្ស្ក្មាប់ារលក្បើក្ម្្់ និងារក្គប់ក្គងក្បព័នធ IPSAS, បស្តនររវគគរយកធរ នរត្រយ

រោត្ិ ម្នពក្ងំងារយ ់ទំងរប្់ពួកលគ វពំរសារៈ្ំខាន់ននក្បព័នធលនប។ 

ក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ថ្ ិត្លុកងុងារលររបចំរប់នំងពរាំង ំ២១១៦ ក្ត្ញ្វម្នងិកំពុងធក់ឱ្យវនុ

វត្រលធយកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ និងរយកធរ នព័ត្៌មានវនទ្ា ននវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ 

លក្ាបកិចក្្នាផ្ទ ម្នរប់លអរើបកងុងផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៣ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអរ ជ់ំនួយលធយធរយរពវិពលកាក។  គលក្មាង

លនបក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រសាក តងលុក្ក្ួង សាថ ប័ន ចំនួន ១១។ បអបោុ ង្ញ្ ចំនួន ២ គឺ បុខករល្រវលៅធំ (General 

Ledger) និងារ វនភាជវវនា (Budget Allocation), ក្ត្ញ្វម្នទំល ើង និងម្នធកឱ់្យទំលណ្ើរារ ា ពរនវាទ្រ២១ ផ្ខកកកធ 

ាំង ំ២១១៥ ផ្ទ ក្គបទណ្ដ ប់អងផ្ទរ នបវចំណាយលុែជធានរ-លខត្រ។ លក្សពរលនប បអបោុ លអសងលទ្រត្ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំោបនរ

បរក ប់ រួបមានារបញ្ញជ ទ្ិញ (payment order), គណ្នរក្ត្ញ្វ្ង (accounts payable) , គណ្នរក្ត្ញ្វទារ (accounts 

receivable) និងារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់។ ោទំណាក់ា វនវុត្រទំបបង នរត្ិវនធរារករនំងបិនមានារតា ្់បដញ្រលទ្។ ែ ់

ធាត្ុចប ទាងំវ្់ ក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្ លុរង ក់កណាដ   )វគគរយកធរ នពាក់ព័នធ នន ក្ហវ.( បអុផ្នរក្បព័នធលនបក្ត្ញ្វម្នលររបចំឱ្យ

ទំលណ្ើរារលុល ើបណារ ញ ផ្ទ លុកងុងទំណាក់ា ទ្រ២ ារធក់បញ្ក្ញ្ ទិ្នងន័យនំងក្ត្ញ្វវនុវត្រលធយក្ក្ួង-សាថ ប័ន

តក  ់ផ្ត្បដង។ ក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ាទនទ្លទ្រត្លុកងុងរទរម្ សាធារណ្ៈ នំងក្ត្ញ្វម្នភាជ ប់ោបួយយង  កងុងលរបរួបមាន  

ារក្គប់ក្គងបំណ្ ុ និងក្បព័នធវនភាគហិរញ្ញវត្ថុ (DMFAS), ក្បព័នធព័ត្៌មានក្គប់ក្គងធនធានបនុ្ស (HRMIS), ក្បពន័ធ

រប្់ធរយរោតិ្ននកបយុោ (NBC) និងក្បព័នធននធរយរពាណ្ិជជចំនួនពររ។ រកសារយុទ្ធសាស្ត រ្ ព័ត្៌មាន វនទ្ា រប្់ែជ-

រធរ វិម្ កំពុង ថ្ ិត្លុកងុងទំណាក់ា ននល្ចកររក្ពាងបឋប។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

គ.៦ ការម្ត្ួត្ពិនិ្ត្បានិ្ងសវន្កម្ាខាងរម្កា 

គ.៦.១  វធសាលសាព ចរធត្លកេណៈ ន្ិងការរម្ដ្ឋន្បន្តម្ន្សវន្កម្ាពីខាងរម្កា (PI-26) 

ប្ចរករលនប វាយត្នបាល ើគុណ្ភាពនន្វនកបិពរខាងលក្ស ផ្ទ ក្គប់ទណ្រ ប់ល ើវនសា ភាពនងិទិ្ទរភាពនន

ារករ្វនកបិ, ារក្បានខ់ាជ ប់នបវ រ្ងធ់រ្វនកបិ (រួបទាងំរកែជយភាពននសាថ ប័ន្វនកបិពរខាងលក្ស), ារលតរ ត្

ល ើបញ្ញា ្ំខាន់ៗនងិមាន ករណ្ៈោក្បពន័ធននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ លុកងងុរម្យារណ៍្្វនកបិ នងិ

្បិទ្ធកបិននក្គប់្វនកបិហិរញ្ញវត្ថ ុ ទបចោ ភាពិចលជឿទុ្កចិត្រម្នននរម្យារណ៍្ហរិញ្ញវត្ថ ុ ភាពលទ្រងទាត្ន់ន

ក្បត្ិបត្រាិរហិរញ្ញវត្ថកុ្បរំនវា និងារក្បក្ពំត្រលៅននារក្ត្ិត្ពនិិត្យនអកកងុងនិងក្បពន័ធ ទ្ធកបិ។ ារវាយត្នបាក្គបទណ្រ ប់

ល ើ្ វនកបិពរខាងលក្សល ើរទរម្ រង ក់កណារ   លធយែប់បញ្ក្ញ្ ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ នងិ

វងគភាព វ្យ័ត្។ ារវាយត្នបា លតរ ត្ល ើរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថនុនាំង ំចុងលក្ាយបងែ្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិ។ 

្ក្មាប់ក្បលទ្្កបយុោ សាថ ប័ន្វនកបិកំពប  គឺិ ោា ធរ្វនកបិោត្ិ។ សាថ ប័នលនប គឺោសាថ ប័នរកែជយផ្អងក

បុខករពររធរ វមិ្  ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលធយចិប់ ដ្ រពរ្វនកបិ កងុងាំង ំ២១១១។ វវរត្តិត្មានរកែជយភាពនប

អាញ្វចិប់ ក៏បអុផ្នរិោា ធរ្វនកបិោត្ិក្ត្ញ្វលយរពលយ ារណ៍្ននក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ ោក់ផ្ រ្ង ិោា ធរ-

្វនកបិោត្ ិ លុផ្ត្ក្ត្ញ្វវនុលកាបនបារក្ត្ិត្ពនិិត្យហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិារទ្បទាត្ចំ់ណាយលធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិ

ហិរញ្ញវត្ថ ុ  រឯរផ្អងកបុខករសាធារណ្ៈ )ារក្គប់ក្គងបស្តនររ( ក្ត្ញ្វ ថ្ ិត្លក្ាបារក្ត្ិត្ពនិិត្យលធយក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ 

លទាបបរោមានលយ ារណ៍្ នងិ ករខណ្ឌ លធយផ្ ក្ក្មាប់បស្តនររ្វនករ ននិោា ធរ្វនកបិោត្ិ ក៏លធយ។ 

(១)  វនសា ភាពឬចរនត្ ករណ្ៈនន្វនកបិ )របួទាងំារលយរពលៅនបបទ្ធរ ន្វនកបិ( 

ិោា ធរ្វនកបិោត្ ិមានផ្អនារ ៥ាំង ំ )២១១២-២១១៦( នងិផ្អនារក្បរំាំង ំ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

លធយផ្អែកល ើបប ធរ នននហានវិ័យននក្បត្ិបត្រិារ។ លនងនបវគគល ខាធិារននិោា ធរ្វនកបិោត្ិ, ផ្អនារ

ក្បរំាំង ំ កំណ្ត្ឱ់្យមានារចុបលធវើ្វនកបិល ើក្បមាណ្ ៥១-៦១% ននក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្ពបទាងំមានារចុបពនិិត្យ

នបលយ ល /ផ្អងកផ្ទ លុ្ ។់ កិចក្្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងលធយបស្តនររ្វនករចំននួក្បមាណ្ ១៧១ របប 

លធយវនុលកាបនប រ្ងធ់រនងិបទ្បតញ្ញត្រផិ្ណ្រំ ននវងគារវនររោត្និនសាថ ប័ន្វនកបិកំពប  )International 

Organization of Supreme Audit Institutions)។ លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ ដ្ រពរ្ វនកបិល ើ្ បិទ្ធកបិ លុពុំទាន់

ម្នធកឱ់្យវនុវត្រសាក តងលុល ើយ លុកងុងក្បលទ្្កបយុោ។ ទ្នកំបលនប ្វនកបិហិរញ្ញវត្ថុ្ ក្មាប់គលក្មាង និង

្វនកបិល ើ្ ហក្យ្សាធារណ្ៈបួយចំននួ ក្ត្ញ្វម្នចុបកចិក្ក្ពបលក្ពគងឱ្យក្កុបហ នុរកលទ្្្វនកបិ ចុបលធវើ្ វន-

កបិ។ ្មា្ធាត្ុលនប បិនិចធកព់ិនកុម្នល ើយ លធយលហត្រុពុំមានរកសារវំណ្បវណំាងក្គប់ក្យន។់ 

(២) ភាពទានល់ព លវកាននារបញ្ជញ្នរម្យារណ៍្្វនកបិលៅាន់្ ភា 

រម្យារណ៍្្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ្ក្មាប់រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ នងិ

្ក្មាប់គលក្មាង ចំននួក្បមាណ្ ៨១ កងងុបួយាំង ំ។ ា បរនលចេទ្ោក់កាក់ ននារបញ្ក្ប់រម្យារណ៍្ទាងំលនប ពុំិ ច

ផ្ វ្ងរកម្នលទ្ បអុផ្នររម្យារណ៍្្វនកបិលយ  មានកងុងរម្យារណ៍្ទ្បទាត្់វវនាក្បរំាំង ំ។ រម្យារណ៍្្វនកបិ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

ផ្ទ ោទំបបងក្ត្ញ្វម្នលររបចំជបនសាថ ប័នរង្វនកបិ លៅរ “រម្យារណ៍្បឋប” កងុងទ្ក្បងោ់ ិខិត្រទរម្ ្ក្មាប់

រង ក់ទំករំននសាថ ប័នរង្វនកបិ។ បរក ប់ពរលនប សាថ ប័នរង្វនកបិ ក្ត្ញ្វលឆាើយត្បលៅល ើារ្លងកត្ និងវនសុា្ន៍ បុន

នងំិោា ធរ្ វនកបិោត្ិបញ្ជញ្ន “រម្យារណ៍្ចុងលក្ាយ” រួបទាងំវនសុា្ន ៍លៅរទរ្ភា។ ា បរនលចេទ្ ននារទ្ទួ្ 

នបវរម្យារណ៍្ទ្បទាត្់វវនា ារលចញអាយរម្យារណ៍្បឋប និងរម្យារណ៍្ចុងលក្ាយ មានទបចខាងលក្ាប៖ 

នែង គ.៤១៖ ភាពទានល់ព លវកាននារលធវើ្ វនកបិល ើរម្យារណ៍្ហរិញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ ្ក្មាបា់ំង ២ំ១១៣ 

ាំង ំ ា បរនលចេទ្ទ្ទួ្ ម្ន 

រម្យារណ្ទ៍្បទាត្វ់វនា 

ា បរនលចេទ្លចញអាយ 

រម្យារណ្ប៍ឋប 

ា បរនលចេទ្បញ្ជញ្ន 

រម្យារណ្ច៍ងុលក្ាយលៅរទរ្ភា 

២១១៣ ២៤ ត្ុកា ២១១៤37 ១២  វនចេិា ២១១៤ ១៦ ធងញ្ ២១១៥ 

លនងនបនែងខាងល ើ រម្យារណ៍្បឋបនន្វនកបិចុងលក្ាយ )ាំង ំ២១១៣( ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលចញ

អាយជបនសាថ ប័នរង្វនកបិ កងុងវំ ុងលព  ១១ ផ្ខ ននារទ្ទួ្ ម្នរម្យារណ៍្ទ្បទាត្់វវនា។ ចំផ្ណ្កររម្យ-

ារណ៍្ចុងលក្ាយ កក៏្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នទ រ់ទរ្ភា កងងុវំ ុងលព  ១៤ ផ្ខ ននារទ្ទួ្ ម្នរម្យារណ៍្ទ្បទាត្់វវនា។ 

ទបចលនប ្មា្ធាត្លុនបក្ត្ញ្វទ្ទួ្ ម្នពិនកុ A។ 

(៣) វ រ្ុនងននារនបធនបនរលៅល ើវនសុា្ន៍្ វនកបិ 

ក្កុប្វនករននិោា ធរ្វនកបិោតិ្ បកា ញ ទ្ធអ រកល ើញនន្វនកបិលុកងុងកិចក្ក្បជុំបិទ្វគគ

្វនកបិ។  ទ្ធអ រកល ើញទាងំលនប ក្ត្ញ្វធកជ់បនទ ស់ាថ ប័នរង្វនកបិ លទើបតរពិនតិ្យនងិអដ ់លនប ក់ងុងវំ ុង

លព  ២៨ នវា ក្ប្ិនលបើមាន លធយភាជ ប់បកោបួយនបវវ រ្ុនងវិរ។ លនប ់ទាងំលនប នងំក្ត្ញ្វិោា ធរ្វនកបិោត្ ិ

ទ្ទួ្ យក រួចលររបចំរម្យារណ៍្ចុងលក្ាយផ្ទ រួបមានទាងំវនសុា្ន។៍ រម្យារណ៍្លនប ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្នលៅរទរ្ភា 

លធយចបាងជបនសាថ ប័នរង្វនកបិ លទើបតរវនុវត្រនបវនសុា្នខ៍ាងល ើ។ 

ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ នបធនចំណាត្ា់ររប្់រង ក់ទំករំសាថ ប័នលៅល ើវនសុា្នទ៍ាងំលនប លុកងុង

ារចុបលធវើ្ វនកបិលុាំង ំបរក ប់។ លនងនបិោា ធរ្វនកបិោត្ិ វនសុា្ន៍ល ក្ ើរផ្ត្ទាងំវ្់ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនប 

បអុផ្នរពុំមានវំណ្បវណំាងណាបួយោកាយ ករណ្វ៍កសរល ើយ។ 

                                                           

37 លនង PI-25 (២). 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង គ.៤១៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២៦ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ
ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-26   វនសា ភាព ចរនត្ ករណ្ៈ នងិារនប

ធនបនរនន្វនកបិពរខាងលក្ស 

D+ NR  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M1 

(១)  វនសា ភាព/ចរនត្ ករណ្ៈរប្់្វនកបិ

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង (របួទាងំារលយរព

លៅនបបទ្ធរ ន្វនកបិ) 

D NR ៥១-៦១% ននចំណាយ្រុបក្ត្ញ្វម្នក្គប

ទណ្ដ ប់ បអុផ្នររកសារវំណ្បវំណាងពំុមានក្គប់

ក្យនល់ ើយ 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្នរម្យ

ារណ៍្្វនកបិលៅាន់្ភា 

C A រម្យារណ៍្្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅរទរ-

្ភាកងុងវំ ុងលព  ១៤ ផ្ខ បរក បព់រទ្ទ្ ួ

ម្នរម្យារណ៍្ទ្បទាត្់វវនា 

(៣) វ រ្ុនងននារនបធនបនរលៅល ើ 

វនសុា្ន៍្វនកបិ 

C C មានចណំាត្ា់រវនុវត្រោអាញ្វារនបវនសុា្ន៍ 

បអុផ្នរបនិមានវ ដ្ុនងបញ្ញជ ក់ពរារវនុវត្រោ

ក្បព័នធ នបវនសុា្ន៍្ វនកបិ។ 

 

 
 

គ.៦.២ ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បារលើចាប់ិវធកាម្បំាាំឆ្ន ាំរដ្ឋយអងគន្ីត្ិបបញ្ញត្តិ (PI-27) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើារក្ត្តិ្ពនិិត្យនងិារជផ្ជកពភិាការប្់វងគនរត្បិតញ្ញត្រិល ើល្ចកដរក្ពាង

ចិប់វវនា )ចិប់ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គងក្បរំាំង ំ( លធយផ្អែកល ើ វនសា ភាពននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ, នរត្ិវនធរនអកកងងុ

្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យនិងារជផ្ជកពភិាកា នងិលព លវកា្ក្មាប់កិចក្ទំលណ្ើរារទាងំលនប។ ភាពក្គប់ក្យនន់នរក

សារវវនា ក្ត្ញ្វវាយត្នបាលធយ ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ៦លនប (PI-6)។ ារវាយត្នបា ប្ចរករលនប ផ្អែកល ើាំង ំសារលពើ-

ពនធចុងលក្ាយ។ 

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ រួបមានរទរ្ភា នងិក្ពទឺ្ធ្ ភា។ ល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាក្ត្ញ្វបញ្ជញ្នលៅរទរ្ភា។ បរក ប់ពរ

ទ្ទួ្ ម្នារវនុប័ត្ពររទរ្ភា ល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាក្ត្ញ្វបញ្ជញ្នលៅក្ពំទ្ធ្ ភា លទើបតរល ង្ ើ្ំុារវនុប័ត្។ 

(១)  វនសា ភាពននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យលធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិទ្ទួ្ ល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា លក្ាយលព ផ្ទ ព័ត្ម៌ាន បែតិ្ននចំណ្ប -ចំណាយក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំលធយែជរធរ វិម្ ។ វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ បិនចប រួបកងុងារកំណ្ត្់ិទិ្ភាពលយ នលនម្យសារលពើពនធ 

្ក្មាប់រយៈលព ផ្វង ឬបធយបល ើយ។ 

ក្បវប ់គ.២៥ ៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

លុកងុងកិចក្ក្បជុំក្ត្ិត្ពិនិត្យក្បរំាំង ំ២១១៤ ននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ្លបដចលត្លោ

រយករទរបស្តនររ ម្នមានក្បសា្នឱ៍្យិោា ធរ្វនកបិោត្ិអសពវអាយរម្យារណ៍្្វនកបិ លទើបតរបលងកើនត្មាា ភាព។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

កងុងារក្ត្ិត្ពិនិត្យល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា រទរ្ភាិចល ង្ ើឱ្យវងកជំរញារផ្ទ បំលពញារករលុ

កងុងគណ្ៈកបិារទ្រ២ ននរទរ្ភា និងវងកបលចក្កលទ្្ននរយកធរ នក្សាវក្ោវចិប់ ននវគគល ខាធាិរធរ នរទរ្ភា ពនិតិ្យ 

នងិអដ ់លនប ។់ 

រទរ្ភា មាន្ិទ្ធិល ង្ ើផ្កផ្ក្បនងិផ្ក្ក្ប ិល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា ផ្ទ កងុងារវនុវត្រ រទរ្ភាធាា ប់

ម្នល ង្ ើឱ្យផ្កផ្ក្បរួចបកលហើយ ក៏បអុផ្នរ លុបអរិុនាំង ំចុងលក្ាយលនប ពុំមានារផ្ក្ក្បិ ធទំុំលៅល ើល្ចកដរក្ពាងចិប់

វវនាល ើយ។  

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពិនកុ C លក្ពាបវងគនរត្ិបតញ្ញត្ររិប់លអដើបក្ត្ិត្ពនិតិ្យល ើចំណ្ប -ចំណាយ លុ

ទំណាក់ា ផ្ទ ល្ចកដរក្ពាងចំណ្ប -ចំណាយ បែតិ្ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំបញ្ក្ប់លធយែជរធរ វមិ្ រួចលៅលហើយ។ 

លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យវងគនរតិ្បតញ្ញត្រិក្ត្ិត្ពិនិត្យអងផ្ទរល ើលយ នលនម្យសារលពើពនធ និង

ារម្អ នសិ់ានចំណ្ប -ចំណាយ្រុប ្ក្មាប់ាំង ំលៅបុខលទ្រត្ បុននងំល្ចកដរក្ពាងចិប់ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់។ 

(២) កក្បតិ្ននារលររបចនំរត្ិវនធរម្ន ែនងិារវនវុត្រនរត្ិវនធរម្នក្ត្បំក្ត្ញ្វកងងុវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ

លុលព ផ្ទ រទរ្ភាទ្ទួ្ ម្នល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ វគគល ខា-

ធិារធរ នរទរ្ភាបញ្ជញ្នល្ចកដរក្ពាងចិប់លនប បនរលៅគណ្ៈកបិារទ្រ២ននរទរ្ភា គឺគណ្ៈកបិារល្ទរកិចក្ ហិរញ្ញវត្ថុ 

ធរយរ និង្វនកបិ។ បរក ប់បក គណ្ៈកបិារទ្រ២ បញ្ជញ្នល្ចកដរក្ពាងចិប់បនរលៅគណ្ៈកបិារពាក់ពន័ធទនទ្លទ្រត្ 

លទើបតរពិនតិ្យល ើផ្អងកបួយចំននួននល្ចកដរក្ពាងចិប់លនប។ ារ្លក្បចល ើល្ចកដរក្ពាងចិប់ លុកងងុគណ្ៈកបិារ

ទាងំឡាយ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងនបារលម្បលាំង ត្លធយារល ើកនទ លធយយក ល្បាងភាគលក្ចើនធច់ខាត្។ គណ្ៈកបិារទាងំលនប 

លររបចំកិចក្ក្បជុនំអកកងុង និង្ិារ សាកាបួយចំនួន។ បរក ប់ពរម្នពិនតិ្យ និងទ្ទួ្ ម្នារបញ្ញជ ករ់រពរគណ្ៈកបិារ

ជំរញ ល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាក្ត្ញ្វបញ្ជញ្នលៅគណ្ៈកមិាធិារវចិនស្តនរយន៍នរទរ្ភា លទើបតរពិនតិ្យធក់បញ្ក្ញ្ កងុង

រលបរបវារៈនន្ប័យក្បជុំលពញវងគននរទរ្ភា។ លក្ាយពរទ្ទួ្ ម្នារវនុប័ត្ពររទរ្ភា ល្ចកដរក្ពាងចិប់ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ន

លៅក្ពំទ្ធ្ ភា ផ្ទ មាននរត្ិវនធរលធយផ្ ក ផ្ត្មាន ករណ្ៈក្បហាកក់្បផ្ហ នងំនរត្ិវនធរននរទរ្ភាផ្ទរ។ ពុមំាន

ត្ក្បុយណា បកា ញរនរត្ិវនធរទាងំលនបបនិក្ត្ញ្វម្នលយរពលរបល ើយ។ 

្មា្ធាត្លុនបក្ត្ញ្វម្នអដ ព់និកុ B លក្ពាបនរត្ិវនធរសាបញ្ញ្ ក្មាប់ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ នងិវនុប័ត្ននរទរ្ភា 

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ នងិវនុវត្រ។ ពនិកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យមានារពក្ងងំនិងពក្ងរកនរត្ិវនធរក្ត្ិត្ពនិិត្យនអកកងុង។ 

(៣) លព លវកាក្គបក់្យន់្ ក្មាបវ់ងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិកងងុារលឆាើយត្បលៅនងំ្ំលណ្ើវវនា 

ផ្អែកល ើក្បត្ិទិ្នវវនា )លនង PI-11 ្មា្ធាត្ុ ១(, វងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិានលព ក្បមាណ្ ៧ ្ម្ដ ហ ៍

លក្ាយពរទ្ទួ្ ម្នល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាពរក្ក្ួងល្ទរកចិក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ពនិិត្យនងិវនុប័ត្។ កងងុារវនុវត្រ
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ោក់ផ្ ដ្ង ារពនិតិ្យនងិវនុប័ត្លនប ក្ត្ញ្វារលព ក្បមាណ្ពរ ៣ លៅ ៦្ម្ដ ហ៍
38 ្ ក្មាប់វវនាាំង ំ២១១៤ នងិាំង ំ២១១៥។ 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព់និកុ C លក្ពាបវងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិានរយៈលព  ១១ ផ្ខ ្ក្មាប់ពិនតិ្យ នងិ

វនុប័ត្។ គួរកត្់្មាគ  រ់ ករខណ្ឌ  វននិចេ័យ លទើបតរធកព់និកុ B និង C ពុខំុ្យង ល ើយ 39។ ពនិកុ A ទាបទារឱ្យអដ រ់យៈ

លព នអ ងត្ិច ១២ ផ្ខ ្ក្មាប់រទរ្ភាក្ត្តិ្ពនិតិ្យនងិវនុប័ត្ល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា។ 

(៤)  វនធាន ដ្ រពរារផ្កត្ក្បញ្វវវនាកងងុាំង ំ លធយពុរំំម្ចម់ានារយ ក់្ពបោបនុឬលក្ាយពរវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ

មាក្ន ៥៥ ទ ់ ៦២ ននចិប់ ដ្ រពរក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លុាំង ំ២១១៨ ម្ន

កំណ្ត្់វំពរនរត្ិវនធរកងុងារលធវើ វនលសាធនកបិចិប់វវនាក្បរំាំង ំ។ វនលសាធនកបិ ក្ត្ញ្វវនុវត្រនបនរត្ិវនធរទបចយង នំង

ារលររបចំល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាផ្ទរ។ ោលយ ារណ៍្ នយិ័ត្កបិឥណ្ទានវវនាពរសាថ ប័នបួយលៅសាថ ប័នបួយលទ្រត្ 

ក្ត្ញ្វោកបិវត្ថុននារវនុប័ត្ពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ។ ទបចយង ផ្ទរ នយិ័ត្កបិឥណ្ទានវវនាពរចំណាយបប ធន លៅចំណាយ

ចរនរលុកងុងសាថ ប័នផ្ត្បយួ ក្ត្ញ្វល ង្ ើ្ំុារវនុប័ត្ពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ។ិ ក៏បអុផ្នរ កងុងករណ្របួយចំននួ ្ិទ្ធិវណំាចក្ត្ញ្វម្ន

អដ ជ់បនែជរធរ វិម្ កងុងារលធវើនិយត័្កបិខាងល ើ ទបចោករណ្រលក្យបធបិោត្ិ និងារក្បា្ិ្នងររ ក្ពបទាងំ

ារលអករឥណ្ទានលុកងុងជំពបក នងិគណ្នរ ទែបណាារលអករលនបក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងកងុងលយ បំណ្ងពក្ងងំរចរ្បយ័នធ 

ឬវវមិ្ កិចក្ននែជរធរ វមិ្ ។ ារលអករឥណ្ទានទនទ្លទ្រត្ ិចលធវើល ើងក្បា្រប្់រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង

ហិរញ្ញវត្ថុ ឬលធយវនុក្កំត្យ រួបទាងំារលអករឥណ្ទានពរជំពបកចំណាយបិនម្នលក្យងទុ្ក។ ចំផ្ណ្ករចំណ្ប ល ើ្

ារកំណ្ត្់កងងុចិប់វវនា ក្ត្ញ្វលនងលៅាំង ំបរក ប់ ល ើកផ្ ងផ្ត្មាននយិ័ត្កបិឥណ្ទាន នបរយៈវនលសាធនកបិចិប់

វវនា )លនង ចិប់ ដ្ រពរក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ាំង ំ២១១៨ មាក្ន ៣៣ វាកយខ័ណ្ឌ ទ្រ២(។ 

្មា្ធាត្លុនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព់និកុ B លក្ពាបបទ្បតញ្ញត្រិ្ ក្មាប់ារផ្ក្ក្ប ិឥណ្ទានវវនាលុកងុងាំង ំ

វនុវត្រវវនាលធយពុំរំម្ច់មានារវនុប័ត្ោបុនពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វម្នផ្ចងនិងវនុវត្រនបចិ្់កា្់ ក្ពបទាងំពុំ

វនញុ្ញញ ត្ឱ្យមានារបលងកើនចំណាយលុកងុងាំង ំល ើយ )លទាបបរោារក្បបប ចំណ្ប  ទ្ទួ្ ម្នល ើ្ពរារផ្ចងកងុង

ចិប់ក៏លធយ(។ ពនិកុផ្ទ ខយ្់ោងលនប នំងត្ក្បញ្វឱ្យមានារកំណ្ត្ត់្ំងរុ៉ឹង លៅល ើលយ ារណ៍្ និងជលក្ ននារផ្ក

្ក្បិ កញ្ក្ប់វវនា។ 

 

 

 

 

                                                           

38 រយៈលព លនប ក្ត្ញ្វម្នគណ្រលធយយកអ ទករវាងា បរនលចេទ្បញ្ជញ្ន និងទ្ទួ្ រកសារវវនា ផ្ទ អដ ន់ិងទ្ទួ្ លធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រទរ្ភា និងក្ពំទ្ធ្ ភា និងក្ពបបរបែជវាងំ។ 

39 ្មា្ធាត្ ុ)៣( មាន ករខណ្ឌ វននចិេ័យធក់ពនិកុទបចយង  រវាងពិនកុ B និង C។ ពិនកុនន្មា្ធាត្លុនប ក្ត្ញ្វ្លក្បចផ្អែកល ើ្ មា្ធាត្ុទនទ្លទ្រត្ លធយលនង

លៅល ើបគគលុទ្្ក៏ផ្ណ្រំ ២៧-b។ លហត្ុលនប លទ្ើបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.៤២៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២៧ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-27  ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើចិបវ់វនាក្បរំាំង ំ 

លធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ

NU C+  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាធក់ពិនកុ M1 

(១)  វនសា ភាពននារក្ត្តិ្ពិនិត្យរប្់វងគនរត្ិ

បតញ្ញត្រ ិ

NU C វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិក្ត្ិត្ពិនតិ្យល ើល្ចកដរ បែិត្ននចំ

ណ្ប  -ចំណាយ លុទំណាក់ា ផ្ទ ល្ចកដរ

ក្ពាងចំណ្ប -ចំណាយ បែតិ្ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

បញ្ក្បល់ធយែជរធរ វមិ្ រចួលៅលហើយ។ 

(២) 
កក្បិត្ននារលររបចនំរត្ិវនធរម្ន ែនិងារ

វនុវត្រនរត្ិវនធរម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វកងុងវងគនរត្ិ

បតញ្ញត្រ ិ

 

NU B មាននរត្ិវនធរសាបញ្ញ្ ក្មាបា់រពិនតិ្យនិងវនុបត័្

លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ លហើយនរត្ិវនធរលនបក្ត្ញ្វម្ន

វនុវត្រ។ 

(៣) លព លវកាក្គប់ក្យន់្ក្មាប់វងគនរត្ិ

បតញ្ញត្រិ កងុងារលឆាើយត្បលៅនំង្ំលណ្ើ

វវនា 

NU C រយៈលព ្ក្មាបា់រពិនតិ្យ និងវនបុ័ត្លធយ  

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិានក្បមាណ្ ៧ ្ម្ដ ហ៍។ កងុង

ារវនុវត្រោក់ផ្ ដ្ង វងគនរត្ិបតញ្ញត្រកិ្ត្ញ្វារលព 

លវកាត្ិចោងលនប្ក្មាបពិ់នតិ្យនិងវនុបត័្

ល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា។ 

(៤)  វនធាន ដ្ រពរារផ្កត្ក្បញ្វវវនាកងុងាំង ំ លធយ

ពំុរំម្ចម់ានារយ ់ក្ពបោបនុ

ឬលក្ាយពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ

NU B បទ្បតញ្ញត្រិ្ ក្មាបា់រផ្ក្ក្បិ ឥណ្ទាន

វវនាលុកងុងាំង ំវនុវត្រវវនាលធយពំុរំម្ចម់ាន

ារវនុប័ត្ោបុនពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វម្នផ្ចង

និងវនុវត្រនបចិ្់កា្់, ក្ពបទាំងពំុវនញុ្ញញ ត្

ឱ្យមានារបលងកើនចំណាយលុកងុងាំង ំល ើយ 

(លទាបបរោារក្បបប ចំណ្ប  ទ្ទ្ ួម្នល ើ្

ពរារផ្ចងកងុងចិប់ក៏លធយ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្បវប ់គ.២៦៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ពុំមាន្កបិភាពផ្កទ្ក្បង់ល ើយ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

គ.៦.៣ ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បារលើរបាយការណ៍សវន្កម្ាពីខាងរម្កា រដ្ឋយអងគន្ីត្ិបបញ្ញត្តិ

(PI-28) 

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិានត្រួទ្រគនាបំ កងុងារក្ត្ិត្ពនិិត្យល ើារវនុវត្រវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្រួចែ ។់ យនរារ 

នបធនក្ត្ិត្ពនិិត្យល ើារវនុវត្រវវនាលនប គកឺ្បក្ពំត្រលៅនបរយៈគណ្ៈកបិារជំរញននរទរ្ភា ឬគណ្ៈកមិាធិារ 

ផ្ទ ពនិិត្យល ើរម្យារណ៍្្វនកបិ នងិល ើក្ំណួ្រលៅសាថ ប័នពាកព់ន័ធ វំពរ ទ្ធអ រកល ើញផ្ទ មានកងុងរម្យ-

ារណ៍្្វនកបិ។ កិចក្ទំលណ្ើរារននគណ្ៈកបិារជំរញ ពំងផ្អែកល ើភាពក្គប់ក្យន់ននធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និង

បលចក្កលទ្្ និងលព លវកាផ្ទ អដ ជ់បនគណ្ៈកបិារកងុងារនបធនរម្យារណ៍្្វនកបិ។ ោបួយនំងារវនុប័ត្

ល ើវនសុា្នផ៍្ទ មានកងុងរម្យារណ៍្្វនកបិ គណ្ៈកបិារជំរញិចអដ វ់នុសា្ន៍ នងិល ង្ ើទ្ណ្ឌ កបិលអសងៗ 

លទើបតរឱ្យែជរធរ វិម្ វនុវត្រនប ) ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ២៦)។  

ារវាយត្នបាកងុង ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប លតដ ត្ល ើរទរម្ រង កក់ណាដ   រួបទាងំវងគភាព វ្យ័ត្ ផ្ទ មាន

 ករណ្ៈវននិចេ័យទបចត្លៅ ១-ក្ត្ញ្វម្នត្ក្បញ្វលធយចិប់ឱ្យអដ រ់ម្យារណ៍្្វនកបិ លៅវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិឬ ២-ក្ក្ួង-

សាថ ប័និណាពាម្  ក្ត្ញ្វលឆាើយ្ំណួ្រ នងិមានចំណាត្ា់រររល ើវងគភាព វ្យ័ត្ទាងំលនប។ ារវាយត្នបាល ើ

្មា្ធាត្ ុ (១) ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងលធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្្វនកបិផ្ទ បញ្ជញ្នលៅវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ លុកងុងវំ ុង

លព  ១៣ ាំង ំចុងលក្ាយ រឯរារវាយត្នបានន្មា្ធាត្ទុនទ្លទ្រត្ នន ប្ចរករលនប ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងផ្អែកល ើរម្យ-

ារណ៍្កងងុវំ ុងលព  ១២ ផ្ខចុងលក្ាយ។ 

គណ្ៈកបិារល្ទរកិចក្ ហរិញ្ញវត្ថុ ធរយរ និង្វនកបិ )គណ្ៈកបិារទ្រ២ ននរទរ្ភា( មានបុខករក្ត្ិត្ពនិិត្យ

វវនា និងក្ត្តិ្ពនិតិ្យលក្ាយ្វនកបិ ទបចផ្ទ ម្នបរននយលុកងុង ប្ចរករ្បិទ្ធកបិទ្រ២៧ )PI-27(។ កិចក្

ពិភាកានងិារ្លក្បចររ ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វលធវើល ើងោរកចេនក បអុផ្នរកងុងករណ្របិនិចផ្ វ្ងរក្លបាងរកចេនកម្ន 

ក្បធានិចល ង្ ើឱ្យលម្បលាំង ត្លធយល ើកនទ )នប្លបាងភាគលក្ចើនធច់ខាត្(។ 

)១) ភាពទានល់ព លវកាននារពនិតិ្យល ើរម្យារណ៍្្វនកបិ លធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ

ចិប់ ដ្ រពរ្វនកបិននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ ពុមំានផ្ចងកណំ្ត្់ា បរនលចេទ្ ផ្ទ ិោា ធរ្វនកបិ-

ោត្ិក្ត្ញ្វបញ្ជញ្នរម្យារណ៍្លៅគណ្ៈកបិារទ្រ២ ឬរយៈលព ននារពិនិត្យល ើរម្យារណ៍្្វនកបិលនបលធយ

គណ្ៈកបិារទ្រ២ ល ើយ។ គណ្ៈកបិារទ្រ២ លររបចំកិចក្ក្បជុោំក្បរំ នបា បរនលចេទ្្បក្្ប។ នែងខាងលក្ាប

បកា ញពរា បរនលចេទ្ននារទ្ទួ្ ម្ននបវរម្យារណ៍្្វនកបិ កងងុវំ ុងលព  ១៣ ាំង ំចុងលក្ាយ នងិា -

បរនលចេទ្ផ្ទ រទរ្ភាវនុប័ត្ល ើចិប់វវនាក្បរំាំង ំ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.៤៣៖ ភាពទានល់ព លវកាននារពនិតិ្យរម្យារណ៍្្វនកបិ 

ាំង ំសារលពើពនធ 

ផ្ទ ម្នលធវើ្ វនកបិ 

ា បរនលចេទ្ទ្ទួ្ ម្ន 

រម្យារណ្ទ៍្បទាត្វ់ វនា* 

ា បរនលចេទ្ផ្ទ រទរ្ភា 

វនបុត័្ចិបវ់វនាក្បរំាំង ំ 

រយៈលព ្ក្មាបប់ញ្ក្ប់

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ 

២១១១ ២៧ ធងញ្ ២១១២ ២៥ បកែ ២១១៣ ត្ិចោង ១ ផ្ខ 

២១១២ ២១ បកែ ២១១៤ ១១ លបសា ២១១៤ ២ ផ្ខ កនាប 

២១១៣ ១៦ កុបាៈ ២១១៥* ២៩ បិវុរ ២១១៥ ៤ ផ្ខ កនាប 

*ា បរនលចេទ្លនប ខុ្ពរា បរនលចេទ្ )១៦ កុបាៈ ២១១៥( ផ្ទ អដ ល់ធយិោា ធរ្វនកបិោត្ិ។ ភាពខុ្យង លនប ពុំលធវើឱ្យបអបពា ទ់ ់ារធក់ពិនកុល ើយ។ 

រយៈលព ោបធយបននារក្ត្តិ្ពនិិត្យ កងុងវំ ុងលព ពររាំង ំ ននបរាំង ំចុងលក្ាយ គឺ ៣ ផ្ខកនាប។  ទ្ធអ 

លនបរំឱ្យទ្ទួ្ ម្នពិនកុ  B លធយលហត្ុរ រយៈលព ក្ត្ិត្ពិនិត្យត្ិចោង ៦ ផ្ខ។ ពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យ

រយៈលព ក្ត្ិត្ពនិតិ្យ មានលក្ាប ៣ ផ្ខ។ 

)២) ារលររបចំ្ វរារលធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិល ើរបកគលំហើញគនាបំ 

្វរារលនប មានារចប របួពរបស្តនររពាក់ពន័ធននក្ក្ួង-សាថ ប័នរង្វនកបិ ត្ំណាងននិោា ធរ្វន-

កបិោត្ិ និងត្ំណាងននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ្វរារបិនរំម្ច់ក្ត្ញ្វលររបចំ្ក្មាប់ក្គប់សាថ ប័នរង្វនកបិ

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ វ់នសុា្នល៍ធយិោា ធរ្វនកបិោត្លិ ើយ។ ្វរារ និងកិចក្ក្បជុមំាន ករណ្ៈបិទ្ជិត្ បអុផ្នរ

្នងិ រ្ទ្ព័ត្ម៌ានិចក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយក្បធាន្វរារឬកិចក្ក្បជុំ លក្ាយកិចក្ក្បជុំក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់។ គណ្ៈកបិារ

ទ្រ២ មានជនំយួផ្អងករទរម្ -ល ខាធាិរ បអុផ្នរជំនយួបលចក្កលទ្្មានត្ិចត្ួចបអុលណាណ ប លក្ពាបពុមំានវងគភាពពាកព់ន័ធ

វវនាោជំនយួារក្សាវក្ោវ ្ក្មាប់្មាជកិគណ្ៈកបិារល ើយ។ 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព់និកុ B លក្ពាប្វរារ បែិត្ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយមានារចប រួបពរបស្តនររ

ពាកព់ន័ធននសាថ ប័នរង្វនកបិ។ ពនិកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យ្វរារលធវើល ើងល ើភាគលក្ចើនននសាថ ប័នរង្វនកបិ 

ផ្ទ មានបញ្ញា ្វនកបិ។ 

 )៣) វនុសា្ន៍រប្់វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ និងារវនុវត្រនបវនុសា្ន៍លធយវងគនរត្ិក្បត្ិបត្រិ 

គណ្ៈកបិារទ្រ២ អដ វ់នសុា្ន៍រប្់ខាិន ផ្ទ នងំក្ត្ញ្វនបធនលុកងុង្វរារល ើកលក្ាយ

ោបួយសាថ ប័នរង្វនកបិនរបួយៗ។ វនុសា្ន៍បួយចំនួនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ របួយចំនួនលទ្រត្ក៏ពុំក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ។ 

ារវាយត្នបាោភាគរយននារវនុវត្រនបវនសុា្ន៍ ពុំិចផ្ វ្ងរកម្នល ើយ។ 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព់និកុ B លធយលហត្រុវងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិ្នអដ វ់នសុា្នទ៍ វ់ងគនរត្-ិ

ក្បត្ិបត្រ ិ លហើយវនសុា្នបួ៍យចនំនួក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនប។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ក្គប់វនសុា្ន៍ក្ត្ញ្វផ្ត្

មានារលឆាើយត្បនិងក្ត្ញ្វម្នរត្់វនធានារវនុវត្រនបោទ្បលៅ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

នែង គ.៤៤៖ ពនិកុ្ បចរករ្បទិ្ធកបិទ្រ២៨ 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

PI-28  ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើរម្យារណ៍្្វនកបិពរ

ខាងលក្ស លធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ

NR B  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M1 

(១) ភាពទាន់លព លវកាននារពិនតិ្យល ើរម្យ

ារណ៍្្វនកបិ លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ

NR B រម្យារណ៍្្វនកបិក្ត្ញ្វម្នពិនិត្យ លហើយ

ារក្ត្តិ្ពិនិត្យលធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិក្ត្ញ្វម្ន

បញ្ក្បក់ងុងរយៈលព  ៣ ផ្ខោបធយប កងុង

វំ ុងលព ពររាំង ំចុងលក្ាយលនប។ 

(២) ារលររបចំ្ វរារលធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ 

ល ើរបកគំលហើញគនាំប 

NR B ្វរារ បែតិ្ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន 

ារចប របួពរបស្តនររពាក់ព័នធននវងគភាពរង  

្វនកបិ បអុផ្នរពំុក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាបក់្គប់

សាថ បន័រង្វនកបិល ើយ។ 

(៣) វនសុា្ន៍រប្វ់ងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ នងិារ

វនុវត្រ្កបិភាពវនុលកាបនបវនុ

សា្នល៍ធយវងគនរត្កិ្បត្ិបត្រ ិ

 

NR B វងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិ្នអដ វ់នុសា្នទ៍ វ់ងគ-

នរត្ិក្បត្ិបត្រិ លហើយវនុសា្នប៍ួយចំននួក្ត្ញ្វ

ម្នវនវុត្រនប។ 

 

 

គ.៧ ការអន្ុវត្តរបសម់្ដគត្អភិវនអន៍្ 

កងុងក្បលទ្្កបយុោ ចំណាយបប នធិិរប្់នទគបវវិវោដន៍ ោផ្អងកបយួទ៏្ំខានន់នធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ្ក្មាប់

ចំណាយសាធារណ្ៈ។ លនងនែង គ.៤៦ ខាងលក្ាប កងងុាំង ំ២១១២ បប និធនិទគបវវវិោដនម៍ានក្បមាណ្ ៥១% 

ននចំណាយ្រុបរប្់រធរ វមិ្  រឯរបចក្ុបតនង មានក្បមាណ្ ៤៣%។ នទគបវវិវោដន៍ផ្ទ កពំុងទំលណ្ើរារកងុងក្បលទ្្

កបយុោមានក្បមាណ្ ៣៥ លៅ៤១ រួបបញ្ក្ញ្ ទាងំសាថ ប័នបប នធិិរបបិយវត្ថុវនររោត្,ិ នទគបពហភុាគរ នងិនទគបលទ្វភាគរ 

ក្ពបទាងំវងគារបិនផ្បនរធរ វមិ្ ោលក្ចើនលទ្រត្ )NGOs) ទបចមានកងុងឧប្បយ័នធ ៥ កងុងនែង ៥.៤។ នទគបវវិវោដនធ៍ំ

ោងលគ គកឺ្បលទ្្ចិន )២៦% ននបប នធិិ្រុប(, ជបអនុ នងិធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ (ពរ៩-១១%(, ្ហរទរិលបរនក, 

វបស្តសារ  រ, ្ហភាពវឺរបុប (ពរ៣-៦%( ផ្ទ គណ្នររួបរប្់នទគបវវិវោដន៍ទាំងលនបបបកបញ្ក្ញ្ យង  មានលក្ចើនោង

ពាក់កណារ  ននហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស្រុប។ ព័ត្៌មានទាំងលនប ក្ត្ញ្វម្នរត់្ទុ្ករោព័ត្៌មានលពញល ញ ផ្ត្

ក្បវប ់គ.២៧៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

ពុំមាន។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

មាននទគបវវិវោដន៍បួយចំននួ បិនម្នែយារណ៍្នបវក្គប់ព័ត្ម៌ានហិរញ្ញបតទានផ្ទ ម្នអរ ជ់បនល ើយ ោពិល្្ 

ក្បលទ្្ចិន និង្ហរទរិលបរនក(។ 

នែង គ.៤៥៖ ែជរធរ វមិ្ កបយុោ នងិារអរ ក់ញ្ក្បវ់វនារប្់នទគបវវវិោដន ៍)គតិ្ោកានទកុាា រិលបរនក( 

ាំង ំ ចណំាយ្របុ 

រប្រ់ធរ វមិ្  )១( 

ារអរ ក់ញ្ក្បវ់វនា 

រប្ន់ទគបវវវិោដន ៍)២( 

ភាគរយននកញ្ក្បវ់វនារប្ន់ទគបវវវិោដន ៍)២( 

កងុងចណំាយ្របុរប្រ់ធរ វមិ្ កបយុោ )១( 

២១១១ ២ ៣៧៥ ១ ៤២៣ ៥៩,៩% 

២១១២ ២ ៦៩១ ១ ៤៩៩ ៥៥,៧% 

២១១៣ ២ ៩៨១ ១ ៤៥១ ៤៨,៧% 

២១១៤ ៣ ៤១៦ ១ ៤៧២ ៤៣,១% 

ក្បវព៖ វគគរយកធរ នវវនា 

គ.៧.១ សាពអាចបាត្ ន្់ម្បម្មណបាន្ម្ន្ការញាំម្ទិវធការដ្ឋយផ្ទន្ទ ល់ (D-1) 

ប្ចរករ្បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាារម្អ ន់ក្បមាណ្វំពរ ហំបរននារយំក្ទ្វវនាលធយតក  ់រប្់នទគបវវិវោដន ៍

)Budget Support)។ ារវាយត្នបា្មា្ធាត្ុទ្រ១ គឺផ្អែកល ើារពាករណ៍្ផ្ទ អរ ល់ធយភាង ក់ករនទគបវវិវោដន ៍

ោងល ើវវនាយំក្ទ្លធយតក  ់លធយនទគបវវិវោដន ៍ រឯរារវាយត្នបាល ើ្មា្ភាពទ្រ២ គឺផ្អែកល ើារផ្បងផ្ចកោក់

ផ្ ដ្ងោក្បរំក្ត្រមា្ នបវ ហំបរនន Budget Support លធរបនំងផ្អនារផ្ទ ម្នរកភាព។ ារវាយត្នបាលតរ ត្ល ើាំង ំ

សារលពើពនធ១៣ាំង ំចុងលក្ាយ។ 

(១) គមាា ត្រវាងារវនវុត្រោកផ់្ ដ្ងនន Budget Support នងិារពាករណ៍្ 

នទគបវវិវោដន៍អរ ់ារពាករណ៍្ Budget Support ក្បរំាំង ំ កងុងវំ ុងលព ននារវាយត្នបា នបរយៈ

ក្បពន័ធក្គប់ក្គងទិ្នងនយ័ហិរញ្ញបតទានរប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដនក៍បយុោ។ គមាា ត្ននារអរ ហ់ិរញ្ញបតទានោបួយនំងារ

ពាករណ៍្មានទំ្ហធំំ នងិោទ្បលៅ ារអរ ហ់ិរញ្ញបតទានទាបោងារម្អ នក់្បមាណ្រាំង ំកនាងលៅ ទបចម្នបកា ញកងងុ

នែង គ.៤៥ ខាងលក្ាប។ Budget Support ក្ត្ញ្វអរ ឱ់្យែជរធរ វមិ្ កបយុោកងងុាំង ំ ២១១២-២១១៣ លធយ្ហភាព

វឺរបុប និងធរយរវវិវោដន៍ិ ្ុរផ្ត្បអុលណាណ ប លធយលហត្រុ នទគបវវិវោដន៍លអសងលទ្រត្ )ទបចោ ធរយរពវិពលកាក( 

ម្នបញ្កប់ Budget Support កងុងាំង ំ២១១១។ លហត្ុលនប ទំ្ហំ្រុបនន Budget Support ម្នធាា ក់ចុបនអ ងគំហុក 

ទាងំវវនាផ្ទ ម្នលក្យង ទាងំារអដ ហ់ិរញ្ញបតទានោក់ផ្ ដ្ង។ ារអរ ហ់ិរញ្ញបតទាននបរយៈ Budget Support 

លធយ្ហភាពវឺរបុបនិងធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ្ក្មាប់ វន្័យោក់កាក់ណាបួយបអុលណាណ ប លធយ

្ហភាពវឺរបុប លតរ ត្ល ើវន្័យវប់រ ំ រឯរធរយរវវិវោដន៍ិ ្ុរ យំក្ទ្ទ ា់រផ្កទ្ក្បងល់យ នលនម្យផ្ទ ក្គបទណ្រ ប់

ល ើ វនសា ភាពននវន្័យធំៗ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ D លធយសារារអដ  ់ Budget Support ោក់ផ្ ដ្ង មានត្ិចោង

ផ្អនារ ល ើ្ពរ ១៥% កងងុរយៈលព ២ាំង ំ នន៣ាំង ំចុងលក្ាយ )២១១២-២១១៤( គឺមាន ៦៧% នងិ៦៤% ននាំង ំ
នរបួយៗ។ 

នែង គ.៤៦៖ ារម្អ នក់្បមាណ្ នងិារទ្ទ្ ួម្នោកផ់្ ដ្ងនបវវវនាយំក្ទ្ )គតិ្ោកានទកុាា រិលបរនក( 

ក្បលវទ្ជនំយួ 

២១១១ ២១១២ ២១១៣ ២១១៤ 

ផ្អនារ វនវុត្រ ផ្អនារ វនវុត្រ ផ្អនារ វនវុត្រ ផ្អនារ វនវុត្រ 

ហិរញ្ញបតទាន

ឥត្្ំណ្ង 
៤២,២ ៤៦,៤ ១១,៤ ៨,៩ ២១,៨ ១,១ ៣៨,៨ ២២,១ 

កបក្រ ៣៥,៤ ៦១,៩ ៦១,៩ ១៤,៧ ៥៩,១ ៨២,២ ២២,១ ១,១ 

្រុប ៧៧,៦ ១១៨,៣ ៧២,៣ ២៣,៦ ៧៩,៨ ៨២,២ ៦១,៨ ២២,១ 

គមាា ត្ពរផ្អនារ 
 

+៤១% 
 

-៦៧% 
 

+៣% 
 

-៦៤% 

ក្បវព៖ ផ្អងកវវនា, ឃាា ងំអកុកទិ្នងន័យ ODA ផ្ខលបសា ២១១៥ និងព័ត្៌មានពរ ADB40 

(២) ភាពទានល់ព លវកាននារអរ ហ់រិញ្ញបតទានរប្់នទគបវវវិោដន ៍

នទគបវវិវោដន៍បិនម្នអរ ា់រម្អ នសិ់ានារអដ ់ហិរញ្ញបតទាននបារយំក្ទ្វវនាតក   ់ ក្បរំក្ត្រមា្

ល ើយ។ ្មា្ធាត្ុលនបគកឺ្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ D។ 

នែង គ.៤៧៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិ D-1 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ
ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិក 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

D-1  ារម្អនក់្បមាណ្ Budget Support C D ារអរ ់ពិនកុនបវនធរសាស្ត រ្  M1 

(១) គមាា ត្ារវនុវត្រ Budget Support 

ក្បរំាំង ំពរារពាករណ៍្ផ្ទ ម្នអរ ់

លធយនទគបវវិវោដនល៍ធយនអ ងលហាច

ណា្់ ៦្ម្រ ហប៍នុលព រធរ វិម្ 

C D ារអដ  ់Budget Support ោក់ផ្ ដ្ង មានត្ិច

ោងផ្អនារ គលឺ ើ្ពរ ១៥ % កងុងរយៈលព ២

ាំង ំ នន៣ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ (២១១២-

២១១៤( គឺមាន ៦៧% និង៦៤% ននាំង ំនរបួយៗ។ 

                                                           

40 Budget Support ពរ្ ហភាពវឺរបុបក្ត្ញ្វរត្់ចណំាត្រ់ង ក់កងងុឃាា ងំទិ្នងន័យលធយ CDC  រឯរវវនាយំក្ទ្ពរ ADB រួបោបួយទំលណ្ើរារជនំយួកបនាត្ល់ធយបញ្ក្ញ្ 

កបក្រវននិលនគ, ជនំយួបលចក្កលទ្្ និងារយំក្ទ្វវនាអារភាជ ប់លៅនំងលយ នលនម្យ។ ទិ្នងនយ័ ADB ល ើារធារចណំាយ Budget Support និងារអរ ់

វវនាក្ត្ញ្វម្នបផ្នថបល ើទិ្នងនយ័ Budget Support អាញ្វារពរឃាា ងំទិ្នងនយ័ ODA លធយារធារចំណាយរប្ ់ ADB ឆាុបបញ្ញក្ ងំារពាករណ៍្ ពរលក្ពាបោផ្អងក

បួយននកិចក្ទំលណ្ើរារ Budget Support រប្់ ADB។ លបើលទាបបរោ ារបផ្នថបទ្ិនងនយ័រប្់ ADB បិនម្នលធវើឱ្យពនិកុខុ្យង ក៏លធយ ផ្ទ កងងុករណ្រលនបគឺ 

ទ្ទួ្ ពនិកុ “D”។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ
ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិក 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

បញ្ជញ្ន្ំលណ្ើវវនារប្់ខាិនលៅសាថ បន័

នរត្ិបតញ្ញត្រ ិ

 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារអរ ហ់ិរញ្ញបត

ទានរប្ន់ទគបវវិវោដន៍ (វនុលកាបភាព

ោបួយារម្អនសិ់ានក្បរំក្ត្រមា្្រុប( 

NU D បនិម្នអរ ា់រពាករណ៍្ហិរញ្ញបតទានក្បរំ     

ក្ត្រមា្ 

 

 

គ.៧.២ ព័ត្េម្មន្ហិរញ្ញវត្ថុកដលម្ត្ូវបាន្ ត្ល់រដ្ឋយម្ដគត្អភិវនអន្៍សម្ម្មប់ការររៀបចាំ

ិវធកា ន្ិងការរាយការណ៍ពីហិរញ្ញបបទាន្សម្ម្មប់គរម្ម្មងន្ិងកម្ាវធធី (D-2) 

ប្ចរករលនបវាយត្នបាល ើព័ត្ម៌ានផ្ទ ម្នអរ ឱ់្យលធយនទគបវវិវោដន ៍ ពាក់ពន័ធារយំក្ទ្្ក្មាប់កបិវនធរនិង

គលក្មាង )រួបបញ្ក្ញ្ ទាងំជនំយួោ្មាា រៈ( ផ្ទ វនលុកាបនបបទ្បតញ្ញត្រលិអសងៗ ផ្ទ ធារ្ុក្កំត្ភាពនិងភាពទាន់

លព លវកាននារពាករណ៍្ហរិញ្ញបតទាន លទើបតរធក់បញ្ក្ញ្ កងុង្ំលណ្ើវវនា និងារលររបចំរម្យារណ៍្។ ារវាយ

ត្នបាលនប គឺផ្អែកល ើគុណ្ភាពទិ្នងន័យរប្់នទគបវវិវោដនធ៍ំៗ ទាងំ៥ ផ្ទ យំក្ទ្គលក្មាង និងលតរ ត្ល ើាំង ំសារលពើពនធ

បញ្ក្ប់ចុងលក្ាយ។ 

(១) ភាពលពញល ញ និងភាពទាន់លព លវកាននារម្អ ន់ក្បមាណ្វវនារប្់មាក្ ្់ជំនយួ្ក្មាប់ារយំក្ទ្គ

លក្មាង 

ោទ្បលៅ ក្គប់នទគបវវិវោដន៍ )រួបបញ្ក្ញ្ ទាងំនទគបវវិវោដនធ៍ំៗ( អរ ា់រពាករណ៍្វវនាក្បរំាំង ំនបរយៈ

ក្បព័នធក្គប់ក្គងទិ្នងន័យហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្ិរាររប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដនក៍បយុោ។ ារលររបចំរម្យារណ៍្រប់

លអដើបលុផ្ខបររ-លបសា ននាំង ំនរបួយៗ ោបួយនំងារពាករណ៍្វវនា្ក្មាប់២ាំង ំបរក ប់។ កងុងនយ័លនប ទិ្នងនយ័

ក្បបប លធយក្កុបក្បំកាវវិវោដនក៍បយុោ កងុងផ្ខបររ-លបសា ាំង ំ២១១៤ មានបញ្ក្ញ្ ារពាករណ៍្្ក្មាប់ាំង ំ២១១៤

នងិាំង ំ២១១៥ )លនងរម្យារណ៍្រប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដនក៍បយុោ រ្ រពរនរិង ារននហរិញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រាិរលុ

កបយុោ លចញអាយលុផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៤(។ ទិ្នងនយ័លនបក្ត្ញ្វម្នផ្ញកលចញោលឈិាបគលក្មាង នងិក្បលវទ្ននហិរញ្ញ-

បតទាន )៦ក្បលវទ្( បអុផ្នរបិនម្នលររបចំផ្ចករង កន់បចំណាត្រ់ង ក់វវនារប្់ែជរធរ វិម្ លរបលទ្។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ C ពរលក្ពាបនបារវនុវត្រ ក្គប់នទគបវវិវោដនអ៍រ ា់រពាករណ៍្វពំរ

ារអដ វ់វនាក្បរំាំង ំ ម្នបុនារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំរប្់ែជរធរ វមិ្ ។ ព័ត្ម៌ាន ដ្ រពរហិរញ្ញបតទានផ្ទ បិនក្ត្ញ្វ

ម្នែយារណ៍្លធយក្បលទ្្ចិន នងិ្ហរទរិលបរនក ភាគលក្ចើនគពឺាកព់ន័ធនំងជនំយួោ្មាា រៈ បអុផ្នរ ារខកខាន

ក្បវប ់គ.២៨៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

បិនមានរម្យារណ៍្ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

លនប បិនមានឥទ្ធិព ធំទំុរំឱ្យធាា កព់និកុលទ្។ លទើបតរម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ពត័្ម៌ានពាក់ពន័ធទាងំឡាយ ក្ត្ញ្វលររបចំនប 

ក្បពន័ធននមាត្ិាវវនារប្់ែជរធរ វិម្ ។ 

)២( វក្នននារលកើត្ល ើង នងិវនសា ភាពននារែយារណ៍្លធយមាក្ ្់ជនំយួ វពំរ ហំបរជនំយួោកផ់្ រ្ង

្ក្មាបា់រយំក្ទ្គលក្មាង 

នទគបវវិវោដនអ៍រ ់ទិ្នងន័យក្បរំាំង ំវំពរារអដ វ់វនាោក់ផ្ រ្ ង នងិកងុងវំ ុងលព  ៣-៤ ផ្ខ បុនទំណាច់

ាំង ំ។ នទគបវវិវោដនោ៍លក្ចើន អរ ់ទិ្នងនយ័លររងែ  ់១៦ផ្ខបរង ក្្បនបនរត្ិវនធររប្់ក្កុបក្បំកាវវវិោដនក៍បយុោ  ្ក្មាប់

លធវើបចក្ុបតនងភាពក្បពន័ធក្គប់ក្គងទិ្នងនយ័ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្ិរារ។ អកុយលៅវនញ រម្យារណ៍្ក្បរំក្ត្រមា្បិន

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលទ្។ ទិ្នងនយ័ទាងំលនប ក្ត្ញ្វម្ន បែតិ្ក្ត្ំបផ្ត្នបលឈិាបគលក្មាង នងិក្បលវទ្ននហិរញ្ញបតទាន )៦ក្បលវទ្( 

បអុផ្នរបិនក្ត្ញ្វម្នលររបចំនបមាត្ិាវវនារប្់ែជរធរ វមិ្ ល ើយ។ 

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព់និកុ D លធយលហត្ុរមាននទគបវវិវោដន៍ផ្ត្បួយចំននួត្បចបអុលណាណ ប ផ្ទ អរ ់

ទិ្នងន័យោក្បរំក្ត្រមា្វពំរារអដ វ់វនាោក់ផ្ រ្ង។ លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពនិកុខយ្់ោងលនប ភាគលក្ចើនននារអដ វ់វនា

្ក្មាប់ារអរ ់ហិរញ្ញបតទានគលក្មាងខាងលក្ស ក្ត្ញ្វផ្ត្ែយារណ៍្ោក្បរំក្ត្រមា្។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

នែង គ.៤៨៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិ D-2 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ
ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 
វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

D-2  ព័ត្ម៌ានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអរ ល់ធយ

នទគបវវិវោដន៍្ ក្មាបា់រលររបចំវវនា និង

ារែយារណ៍្ពរហិរញ្ញបតទាន្ក្មាប់

គលក្មាងនិងកបិវនធរ 

D D+ ារអរ ់ពិនកុនបវនធរសាស្ត រ្  M1 

(១) ភាពលពញល ញ និងភាពទានល់ព លវកា

ននារម្អ ន់ក្បមាណ្វវនារប្់មាក្ ្់

ជំនយួ្ក្មាប់ារយំក្ទ្គលក្មាង 

D C ក្គបន់ទគបវវិវោដនអ៍រ ា់រពាករណ៍្វំពរារ

អដ វ់វនាក្បរំាំង ំ ម្នបនុារលររបចំវវនា 

ក្បរំាំង ំរប្ែ់ជរធរ វមិ្  ផ្ត្ព័ត្៌មាន 

ពាក់ព័នធទាងំឡាយ ក្ត្ញ្វលររបចំនបក្បព័នធនន

មាត្ិាវវនារប្់ែជរធរ វមិ្ ។ 

(២) វក្នននារលកើត្ល ើង និងវនសា ភាពនន

ារែយារណ៍្លធយមាក្ ្់ជំនួយ វពំរ   

 ំហបរជនំយួោក់ផ្ រ្ង្ក្មាប់ារយំក្ទ្

គលក្មាង 

D D ក្គបន់ទគបវវិវោដន៍ ម្នអរ ទ់្និងនយ័ោក្បរំាំង ំ

វំពរារអដ ់វវនាោក់ផ្ ដ្ង ផ្ត្បនិមានរម្យ

ារណ៍្ោក្បរំក្ត្រមា្លទ្  រឯរព័ត្៌មានបនិក្ត្ញ្វ

ម្នអរ ់នបទ្ក្បង់ននក្បព័នធមាត្ាិវវនារប្់

រធរ វិម្ លទ្។ 

 

 
 

គ.៧.៣ ទាំហាំហិរញ្ញបបទាន្កដលម្ត្ូវបាន្ម្គបម់្គងរម្ន្ីត្ិវធធីជាត្ិ (D-3) 

ប្ចរករ្ បិទ្ធកបិលនប វាយត្នបាល ើទំ្ហំហរិញ្ញបតទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនបនរត្ិវនធរោត្ិ ទបចោកិចក្ ទ្ធកបិ, 

គណ្លនយយ/ារទ្បទាត្់, ្វនកបិ និងារលររបចំរម្យារណ៍្ល ើារអដ ់វវនា។ ារយំក្ទ្វវនាលធយតក   ់ )Budget 

Support) លក្បើក្ម្្់នបនរត្ិវនធរោត្ិ។ ារវាយត្នបាលនប គលឺតដ ត្ល ើាំង ំសារលពើពនធបញ្ក្ប់ចុងលក្ាយ។ 

នរត្ិវនធរោត្ិផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លធយនទគបវវិវោដន៍ អដ ា់រល ើកទំ្កចិត្រនិងជួយរធរ វមិ្  កងុងារផ្ក

 បែនរត្រវនធរោត្ោិធរមាន។ ប្ចរករលនប វាយត្នបាល ើទំ្ហំននហិរញ្ញបតទានទាងំវ្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនប 

នរត្ិវនធរោតិ្ ល ើារករផ្ទ រួបមានចំនួន ១៤ គឺ ១-កិចក្ ទ្ធកបិ, ២-គណ្លនយយ/ារទ្បទាត្់, ៣-្វនកបិ និង 

៤-ារលររបចំរម្យារណ៍្ល ើារអដ ់វវនា។  

ោធបិន នទគបវវិវោដន៍បិនអរ ហ់ិរញ្ញបតទាននបរយៈក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់ែជរធរ វិម្  

ល ើយ។ ទ្នកំបលនប ារអដ  ់Budget Support ផ្ទ នបនយិបនយ័ោហិរញ្ញបតទានផ្ទ លក្បើក្គប់ទិ្ទរភាពននក្បព័នធ

ហិរញ្ញវត្ថុរប្់រធរ វមិ្ លរប ក្ត្ញ្វម្នាត្់បនថយោបនរបរក ប់។ ក៏បអុផ្នរ ទ្នកបំលនប នទគបវវវិោដន៍បួយចំននួ លក្ជើ្ លរឯ្

ក្បវប ់គ.២៨៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

បិនមានរម្យារណ៍្។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

យកនបវារវនុវត្រលធយវលនាើនបវនរត្ិវនធរោត្ិ ្ក្មាប់ទំណាក់ា ណាបួយននវទដវវនា។ ោក់ផ្ ដ្ង ទិ្នងន័យពរវគគ-

រយកធរ នវវនា បកា ញរមានារលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធ/នរត្ិវនធរោត្ិ ្ក្មាប់ទិ្ទរភាព/ទំណាក់ា ននារវនុវត្រវវនា 

ទបចមានកងុងនែង គ.៤៨ ខាងលក្ាប។ ពត័្ម៌ានលនប បកា ញរ ហិរញ្ញបតទានត្ិចោង ៣១% ននហិរញ្ញបតទាន្រុប 

កងុងាំង ំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនបនរត្ិវនធរោត្ិ ោបួយនងំបធយបភាគ្រុបមានក្បមាណ្ ២៥% ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ក្គប់ក្គងនបនរត្ិវនធរោត្ិ លធយលនងនបទំ្ហំ្ រុបននារអដ វ់វនាលធយនទគបពហភុាគរ។  

នែង គ.៤៩ ៖ ារលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធោត្លិធយនទគបវវវិោដ (ពហភុាគរ) ាំង ំ២១១៤ 

%ននហរិញ្ញបតទានរប្ក់្គបន់ទគបផ្ទ លក្បើ៖ ាំង ំសារលពើពនធ ២១១៤ 

នរត្ិវនធរ ទ្ធកបិរប្់ោត្ិ ២១% 

នរត្ិវនធរគណ្លនយយ/ារទ្បទាត្់រប្់ោត្ិ ២៨% 

នរត្ិវនធរ្វនកបិរប្់ោត្ិ ២៧% 

នរត្ិវនធរននារលររបចំរម្យារណ្៍រប្់ោត្ិ ២៦% 

ក្បវព៖ វគគរយកធរ នវវនា 

 ទិ្នងន័យបកា ញពរារលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធោត្ិលធយនទគបវវិវោដនទ៍ាងំវ្់ ិចផ្ វ្ងរកម្នលុក្កុបក្បំកា

វវិវោដន៍កបយុោ ្ក្មាប់ាំង ំ២១១៣
41 លធយលនងនប “ ទ្ធអ វលងកត្នបធនប បសាន” ផ្ទ បកា ញរោបធយប

មានក្បមាណ្ ៣២% ផ្ទ ម្នលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធ ទ្ធកបិ និងក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់រធរ វិម្  

លពា គឺខយ្់ោងារម្អ នសិ់ាន ្ក្មាប់នទគបពហភុាគរ ទបចមានកងុងនែង គ.៤៩។ បាអងលទ្រត្ ារម្អ នក់្បមាណ្ោ

បធយប្ក្មាប់ារវនុវត្រនបនរត្ិវនធរោត្ិកងុងាំង ំ២១១៤ មានក្បមាណ្ ២៤,៧%42 ផ្អែកល ើក្បព័នធទិ្នងនយ័ ODA។ 

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុ D លធយលហត្រុ ារលក្បើក្ម្្់ក្បពន័ធោត្ិទាងំបប  ្ក្មាប់ហិរញ្ញបតទាន

រប្់នទគបវវិវោដន៍ មានលក្ាប៥១%។  

នែង គ.៥១៖ ពនិកុ ប្ចរករ្បទិ្ធកបិ D-3 

្បចរករ ្មា្ធាត្ ុ ពនិកុ 

ាំង ំ២១១១ 

ពនិកុ 

ាំង ំ២១១៥ 

វណំ្បវណំាង្ក្មាបព់និកុាំង ំ២១១៥ 

D-3 ទ្ហំនំនហរិញ្ញបតទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ក្គបក់្គងនបនរត្ិវនធរោត្ ិ

D D ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធោត្ិ ថ្ តិ្កងុងចលរា បពរ ២៣ % - 

៣១  % លពា គឺទាបោង ៥១%ផ្ទ ោភាគរយ

រំម្ច់ ្ក្មាបទ់្ទ្ ួម្នពិនកុ C។ 

 

                                                           

41 CDC Development Cooperation Trends in Cambodia July 2014 Table 5. 

42 Estimate dated 26th December 2014 and based on extract from the ODA Database. 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថ បន័   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្បវប ់គ.៣១៖ ារករផ្កទ្ក្បងផ់្ទ កពំងុក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ 

្បិទ្ធកបិកងុង្បចរករលនប ិចនំងផ្ក បែម្នលក្ចើនលុកងុងាំង ំខាងបុខ លធយលហត្ុរនទគបវវិវោដន៍ ិចបកា ញ 

ទ្ំលររកងុងារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធ/នរត្ិវនធរោត្ិ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់, គណ្លនយយ និងារលររបចំរម្យារណ្៍ លុលព ផ្ទ ក្បពន័ធ 

FMIS ក្ត្ញ្វម្នលររបចំរួចែ ់, ធក់ឱ្យវនុវត្រទាន់លព លវកា នងិក្បកបលធយគុណ្ភាព។ បចក្ុបតនង ក្បព័នធ FMIS ម្ននិង

កំពុងលររបចំនិងធក់ឱ្យទំលណ្ើរារ។ ទ្នកំបលនប ជនំួយបលចក្កលទ្្្ក្មាប់ារលររបចំបទ្ធរ ននិងក្បព័នធកិចក្ ទ្ធកបិ និង

្វនកបិ ិចទាក់ទាញនទគបវវិវោដន៍លជឿទុ្កចិត្រនិងកកបកវនុវត្រនបនរត្ិវនធរោត្ ិ ក៏បអុផ្នរលនបោទ្្សនវន្័យរយៈលព 

ផ្វង។ 
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  . បផ្ក្បបក្បិ ្បិទ្ធកបិ រប់ពរាំង ំ២១១១   

 

 

 

 

ឃ.១ ទិដាសាពរួម្ម្ន្លទធ្លវាយត្ម្ម្ៃឆ្ន ាំ២០១០ 

ល្ចកររ្លងរបវពំរ ទ្ធអ វាយត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១១ នងំក្ត្ញ្វបកា ញ

ោបនរបរក ប់លុខាងលក្ាប លធយផ្អែកល ើ្មា្ធាត្នុន ប្ចរករ្បិទ្ធកបិផ្ទ ម្នវនុវត្រ នងិកពំុងបនរវនុវត្រលុ

កងុងារករក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (PFM)។ ារអរ ព់និកុ្ក្មាប់ ប្ចរករ នងិ្មា្ធាត្រុប្់ ប្ចរករ

នរបួយៗ ក្ត្ញ្វម្នបកា ញលុកងងុឧប្បយ័នធទ្រ១។ 

ភាពលជឿទ្កុចតិ្រននវវនា ក្ត្ញ្វម្នពក្ងងំនបរយៈភាពិចម្អន់ក្បមាណ្ម្នននចំណ្ប  (PI-3 ម្នពនិកុ A) 

លធយលហត្រុ វនធរសាស្ត រ្  ឬបលធាម្យពាករណ៍្ចំណ្ប ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្បកបលធយភាពក្ម្កទនិយប និងចំណាយ

ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គង ែក្បល ើ្រ ( ប្ចរករចំណាយ្រុប PI-1 ទ្ទួ្ ម្នពនិកុ B) ផ្ទ កនរ ទាងំលនបរំឱ្យារ ុប

បំម្ត្់បំណ្ ុកក ក្ប ិចក្បក្ពំត្រលៅម្នក្បកបលធយ្័ករិ្ិទ្ធភាព (PI-4 ្មា្ធាត្ុ ១, ពនិកុ A)។ ារ ុប

បំម្ត្់វបំណ្ ុកក ក្ប ម្នលធវើឱ្យារទ្បទាត្់ចំណាយទ វ់ងកអគត្អ់គង់ទំ្នញិនងិល្វាកបិ ាន់ផ្ត្រ បន និងមានភាព

លជឿោក់ ក្្បលព ផ្ទ ារពាករណ៍្វវនារប្់វងគភាពវវនាានផ់្ត្មាន្ុក្កំត្ភាព។ លនងនប្មា្ធាត្នុន 

ចំណាយវវនា (PI-2), ្បត្ថភាពពាករណ៍្រប្់វងគភាពវវនានរបួយ លៗុមានកក្បិត្ ោកផ់្ រ្ងគមាា ត្រវាងារពាករណ៍្

នងិារវនុវត្រ នន្មា្ធាត្ចំុណាយ មានក្បមាណ្ល ើ្ពរ ១១% លុវំ ុង ១២ ឬ ១៣ាំង ំ ចុងលក្ាយលនប ផ្ទ 

បួយផ្អងកលនបននគមាា ត្លនប លកើត្លចញពរារវនភាជវវនាល ើងវនញ ពរជំពបកបិនទាន់ផ្បងផ្ចក ឬបក្បុង។ លទាបោនអ ងលនប ក៏

ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនាលុផ្ត្រកាម្ន ែ លុកងងុវន្័យិទិ្ភាព ទបចោ  វន្័យវប់រំ នងិ វន្័យ្ុខាវមិ្ ។ 

ត្មាា ភាពនងិភាពក្គបក់្ជងុលក្ោយននវវនា ទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C កងុង ប្ចរករ PI-17 ផ្ទ បកា ញពរទំ្ហធំនំន

ក្បត្ិបត្រាិរវវនាបិនម្នែយារណ៍្។ កនរ ចបតងផ្ទ រំឱ្យមានបញ្ញា លនបលកើត្ល ើង គឺិ ចលកើត្លចញពរចំណ្ប បិន

ផ្បនសារលពើពនធបិនក្ត្ញ្វម្នក្បា  ្នងិារលបើកគណ្នរធរយរលធយផ្ កលធយយិនារវនញុ្ញញ ត្ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។ លធយផ្ ក 

្ក្មាប់ត្មាា ភាពវវនា ននគលក្មាងផ្ទ អរ ់ហិរញ្ញបតទានលធយនទគបវវិវោដន ៍ នងិគលក្មាងហិរញ្ញបតទានឥត្្ំណ្ង 

(ពនិកុ D លុកងុង D2-D3) ក៏ិ ចោកនរ រំឱ្យភាពទុ្កចិត្រននវវនាធាា ក់ចុបអងផ្ទរ លក្ពាប (១) ារល ើកទំ្កចិត្រ

បុគគ កិកងងុក្ក្ួង-សាថ ប័នផ្ទ មានវងគភាពវនុវត្រគលក្មាង (PIUs) រំឱ្យមានារយ ល់ ើញរ វវនារទរបិនិច

ាា យធនធានចបតង្ក្មាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ារអដ ់ល្វាសាធារណ្ៈ; (២) បុគគ ិក ឬបស្តនររមាន្បថភាពក្ត្ញ្វម្នជំរញុឱ្យ

ចប បលក្បើារករកងងុវងគភាពវនុវត្រគលក្មាង (PIUs) លធយលហត្ុរក្បពន័ធល ើកទំ្កចិត្រមានភាពក្បល ើ្រោងកងងុបុខ

ករសាធារណ្ៈ ទបលចងបលហើយលទ្ើប្បត្ថភាពននារលររបចំវវនាឱ្យមានភាពលជឿទុ្កចិត្រក្ត្ញ្វម្នាត្់បនថយ; និង (៣) 

ភាពបិនចិ្់កា្់ននារយំក្ទ្វវនាពរនទគបវវិវោដន៍ រំឱ្យបអបពា ់ទ ់ចំណាយចរនរ្ក្មាប់គលក្មាង។ 

ឃ. បកម្ម្បម្ម្ួលសម្ិទធកម្ា ំាប់ពីឆ្ន ាំ២០១០ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

PI-10 ម្នពិនកុ C ផ្ទ បកា ញរ សាធារណ្ជនបិនទាន់មានព័ត៌្មានក្គប់ក្យន់វំពរផ្អនារ និងារវនុវត្រ

វវនា។ គណ្លនយយភាពកងុងារលក្បើក្ម្្់ធនធានសាធារណ្ៈនំងក្ត្ញ្វម្នល ើកកបយ្់ លុលព ផ្ទ សាធារណ្ជន

មានពត័្ម៌ានវវនាទាងំលរប។ 

កងុងផ្អងក វវនាអារភាជ បល់យ នលនម្យ, នរត្ិវនធរលររបចំវវនាមានភាពចិ្់កា្់ នងិក្បល ើ្រ )PI-11( នប

រយៈាររប់លអរើបលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា (BSP) ោបួយនងំារយកចិត្រទុ្កធក់ល ើចំណាយរយៈលព 

បធយប និងយុទ្ធសាស្ត រ្ ចំណាយនប វន្័យ (PI-12) ទបចោ វន្័យវប់រំ និងវន្័យ្ុខាវមិ្  ផ្ទ ិចោកនរ ជំរញុ

ឱ្យវវនាលាំយ បលៅរកភាពលជឿទុ្កចិត្រអងផ្ទរ។ ក្កបខ័ណ្ឌ យនរារទាងំលនប ម្នវនញុ្ញញ ត្ឱ្យបនរអដ  ់វនភាជវវនា្ក្មាប់

ក្ទ្ក្ទ្ង់ារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈកងុងកក្បិត្បចក្ុបតនង ក្ពបទាងំវនញុ្ញញ ត្ឱ្យ វនភាជវវនាបផ្នថប លៅទ ់ល្វាសាធារណ្ៈ

ិទិ្ភាពទនទ្លទ្រត្រប្់រធរ វមិ្  )ផ្ទ ិចផ្កផ្ក្បលុកងុងវទដវវនាបរក ប់(។ ចំណ្ចុលខាយចបតង គឺលុក្ត្ង់ភាពបិន

ក្គប់ក្យន ់ននារលធវើ្ មាហរណ្កបិវវនាបប ធនោបួយនងំវវនាចរនរ ផ្ទ រំឱ្យ PI-12 (១ នងិ ៤) ម្នពនិកុ C។ 

កងុងន័យលនប លុលព ផ្ទ ភាពក្បទាក់ក្កឡាយង រវាងវវនាចរនរ និងវវនាបប ធនក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើង ្ក្មាប់ាំង ំបរក ប់ 

និង្ក្មាប់រយៈលព បធយប ភាពលជឿទុ្កននវវនានំងាន់ផ្ត្មានភាពរ៉ឹងមា ំ មាននយ័រ ភាពក្គប់ក្យន ់ ននធនធាន

ហិរញ្ញវត្ថ ុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចក្ក្មាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ារអដ ល់្វាសាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើនលុកងងុរយៈលព បធយប 

(ឧទាហរណ៍្ ារសាង្ងស់ាកាលររនមាន្ងគត្ភិាពោបួយនងំចំននួ្ិ្ស នងិចំណាយក្បត្ិបត្ិរក្ត្ញ្វម្នលក្យង្ប

ក្្ប)។ ារខកខានបិនម្នអដ ់វវនាក្គប់ក្យន់ នងំរំឱ្យភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនាធាា ក់ចុប។ 

ភាពិចម្អនក់្បមាណ្ម្ន នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យារវនវុត្រវវនា: ផ្អងករទរម្ ចំណ្ប  លទាបបរលុផ្ត្ក្ត្ញ្វារ

វវិវោដន៍បផ្នថប (PI-13 ទ  ់15 ម្នពនិកុ C) ម្នរួបចំផ្ណ្កលធវើឱ្យវវនាានផ់្ត្មានភាពលជឿទុ្កចិត្រម្ននបរយៈ

ត្មាា ភាពាន់ផ្ត្ក្បល ើ្រ ននាត្ពវកិចក្ នងិបំណ្ ុវងកោប់ពនធ, ារបលងកើនក្ប្ិទ្ធភាពននារចុបបញ្ជ រសារលពើពនធ និង

ារវាយត្នបាពនធ (ឧទាហរណ៍្ ាររប់លអរើបលររបចំ នងិវនុវត្រក្បពន័ធព័ត្ម៌ានវនទ្ា និងារពក្ងងំារករ្វនកបិ) និង

ារពលនាឿនារលអករក្ម្ក់ចប លៅកងុងគណ្នរលទា រត្រយរ។ កងុងន័យលនប កិចក្ក្បឈបចបតងមាន (១) បញ្ញា វនុលកាប-

ភាព ននារចុបបញ្ក្ រសារលពើពនធ ារក្បា្ និងារក្បបប ពនធ និង (២) បញ្ញា ននារក្គប់ក្គងនអកកងុង។ ទ្នកំបលនប 

ារបនិម្នក្បត្ិបត្ិរនបចិប់ពនធធរ នងិាត្ពវកិចក្ពនធ (ឧទាហរណ៍្ ារលគចលវ្ពនធ) លធវើឱ្យចំណ្ប ្ក្មាប់យំក្ទ្

ទ ា់រអរ ់វវនាលៅឱ្យវងគភាពល្វាសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នវយចុប។ ោកផ់្ រ្ង ក្ប្ិនលបើយិនធនធានហិរញ្ញវត្ថុក្គប់ក្យន់

្ក្មាប់យំក្ទ្ទ ់ល្វាសាធារណ្ៈលទ្ កនរ លនបិចនំងបណាដ  ឱ្យភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនាជួបក្បទ្បនបវបញ្ញា ក្បឈប។ 

លធយផ្ ក ្ក្មាប់ផ្អងកចំណាយ ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្គប់ក្គងក្ត្ញ្វមានភាពរ៉ឹងមា ំលទើបតរាត្់បនថយារខាត្បង់

កងុងារលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស និងកងុងចំណាយបិនផ្បនលបរវត្ស (PI-18 ទ ់ 21ពិនកុចលរា បពរ C លៅ D)។ លុលព 

ារទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារក្គប់ក្គងចំណាយសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នលធវើក្បត្វិបកបិលៅទ ់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិរទរម្ រង ក់

លក្ាបោត្ ិ ទ្នកំបនងំារវវិវោដក្បពន័ធក្គប់ក្គងនអកកងងុលុនបក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិក្គប់វងគភាពសាធារណ្ៈលរប ត្រួទ្រ

្វនកបិនអកកងងុនងំាន់ផ្ត្មានសារៈ្ំខានក់ងងុារពក្ងំងក្បព័នធក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអកកងងុលនប។ ទ្នកំបលនប ទំ្ហំធនំនចំណាយ
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

  . បផ្ក្បបក្បិ ្បទិ្ធកបិ រប់ពរាំង ំ២១១១   

បិនម្នលក្យងទុ្កកងុងវវនាោត្ ិ (ល ើ្ពរ ១១% ននចំណាយ្រុប) នងិារ វនភាជវវនាកងុងាំង ំកម៏្នបកា ញពរកងវប

ខាត្ត្មាា ភាព )នងិភាពបិនិចម្អន់ក្បមាណ្ម្ន( កងងុវវនាោត្ិ (មានកងងុ PI-16, ្មា្ធាត្ុ ៣)។ 

បអុផ្នរភាពិចម្អនក់្បមាណ្ម្នននសាច់ក្ម្កក់ងុងាំង ំ (PI-16) ម្នចប រួបចំផ្ណ្កធារនបវភាពលជឿទុ្កចិត្រ

ននវវនាអងផ្ទរ នបរយៈក្កបខ័ណ្ឌ ក្គប់ក្គង ំហបរសាច់់ក្ម្កក់្បរំក្ត្រមា្, ក្្បលព ផ្ទ ក្ប្ិទ្ធភាពននារបង់

ក្ម្ក់ចប គណ្នរលទា រត្រយរក្ត្ញ្វម្នបលងកើននិងពក្ងរកបនរិចបរងៗោបួយនំងារបិទ្គណ្នរធរយរផ្ទ ម្នលបើក

លធយយិនារវនញុ្ញញ ត្ )រំឱ្យធនធានហិរញ្ញវត្ថកុ្ត្ញ្វម្នក្បបប អដុំ្ក្មាប់យំក្ទ្ទ ា់រវនុវត្រវវនា, PI-17(។ 

គណ្លនយយ ារកត្ក់្ន នងិរម្យារណ៍្, ោទ្បលៅ ប្ចរករ PI-22 ទ ់ PI-25 ម្នពនិកុ C នងិ D លក្ពាបកងងុ

ទំណាក់ា ទ្រ១ ននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ គឺោទំណាក់ា ផ្ទ លតរ ត្ល ើារពក្ងងំភាព

ិចម្អន់ក្បមាណ្ម្នននធនធានផ្ទ មាន ្ក្មាប់យំក្ទ្ទ ់ារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ។ ារ្លក្បចម្ននបវ

គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ )ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប( គឺោលយ ល ចបតងរប្់ទំណាកា់ ទ្រ២ ននកបិវនធរ

ផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ។ កងុងនយ័លនប ារពក្ងងំគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ និងរំបកនបវភាពលជឿ

ទុ្កចិត្រននវវនាអងផ្ទរ លក្ពាបសាធារណ្ជនិចល ើញាន់ផ្ត្ចិ្់ រលត្ើធនធានហិរញ្ញវត្ថកុ្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់នអ ង

មានក្ប្ិទ្ធភាព្ក្មាប់លយ បំណ្ងផ្ទ ចងម់្ន ឬនអ ងណាលរប។ 

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនងិ្វនកបិនអកលក្ស, ប្ចរករ PI-26 ម្នពនិកុទាប )ពិនកុ D+) ផ្ទ បកា ញរ្វនកបិនអកលក្ស

បិនទាន់ម្នលទើរត្រួទ្រលពញល ញ កងុងារពក្ងំងគណ្លនយយភាពននវងគនរត្ិក្បត្ិបត្រិលុល ើយ។ ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ 

បិនម្នអសពវអាយរម្យារណ៍្រប្់ខាិនឱ្យម្នទាន់លព លវកា ឬនបា បរនលចេទ្កំណ្ត្់លរបលទ្ ទបលចងបសាធារណ្ជន

បិនិចមានបលធាម្យទំងរ ហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លៅនបលយ ល ផ្ទ ម្នកំណ្ត្់ទុ្កលរបល ើយ។ 

ក្កុបារករវាយត្នបា ពុំម្នជបួោបួយគណ្ៈកបិារទ្រ២ ននរទរ្ភាលរបលទ្ បអុផ្នរត្ួរទ្ររប្់គណ្ៈកបិារលនប កងងុ

ារទាបទារឱ្យវងគនរត្កិ្បត្ិបត្រមិានគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុកហ៏ាក់លុមានកក្បិត្ផ្ទរ។ 

ារវនវុត្ររប្់នទគបរវវវិោដន,៍ ទបចផ្ទ ម្នបកា ញកងុង ប្ចរករ D-2 នងិ D-3 ក្ត្ញ្វពិភាកាកងងុត្មាា ភាព 

នងិភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវនាខាងល ើ។ ប្ចរករ D-1 (ភាពិចម្អន់ក្បមាណ្ម្នននារយំក្ទ្វវនាតក  )់ ម្ន

ពនិកុ C កប៏អុផ្នរអ បអបពា ល់ ើភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនាកម៏ានកក្បិត្ទាបផ្ទរ លធយលហត្ុរ ារយំក្ទ្វវនាតក  រ់ប្់

នទគបវវិវោដន ៍មានទំ្ហតំ្បចលបើលធរបនងំធនធានហិរញ្ញវត្ថុទនទ្លទ្រត្។ 

ឃ.២ ទិដាសាពរមួ្ម្ន្លទធ្លវាយត្ម្ម្ៃឆ្ន ាំ២០១៥ 

ភាពលជឿទ្កុចតិ្រននវវនា (PI-1 ទ  ់ PI-4) លុផ្ត្ិចធារម្ន នបរយៈារពក្ងងំនបវក្កបខ័ណ្ឌ ក្បបប 

ចំណ្ប កងងុក្្ុក និងចំណាយផ្ទ លក្បើក្ម្្់វវនាោត្ិ (PI-1 និង PI-3)។ ោក់ផ្ រ្ង ារវនុវត្រលនបម្ន ែក្បល ើ្ររចួ

លៅលហើយកងុងាំង ំ២១១១ បអុផ្នដក្ត្ញ្វម្នលធវើឱ្យក្បល ើ្រល ើងបផ្នថបលទ្រត្។  ទ្ធអ ទាងំលនប បិនក្ត្ញ្វម្នបអបពា ់លធយ

ភាពបិនិចម្អន់ក្បមាណ្ម្នននារយំក្ទ្វវនាលធយហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្សលរបលទ្ លក្ពាបហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស

រួបចំផ្ណ្កត្បចបអុលណាណ បកងងុចំណាយសាធារណ្ៈ ) ប្ចរករ D-1(។ លធយផ្ ក ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា លុផ្ត្ជួបក្បទ្ប
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

កិចក្ក្បឈបពាកព់ន័ធនងំយុទ្ធសាស្ត រ្ វនភាជនវ៍វនា លៅឱ្យវងគភាពវវនា វវរលបើចំណ្ចុខវបខាត្លនបធាា ប់ម្នបកា ញរួចបក

លហើយកងុងាំង ំ២១១១ (PI-12)។ ទ្នកំបលនប ារកំណ្ត្់ា បរនលចេទ្ននារ្ងបំណ្ ុមានរយៈលព ផ្វង ក្បពន័ធក្ត្តិ្

ពនិិត្យបំណ្ ុក៏បិនទាន់ក្គប់ក្យន់ ឬក្គប់ក្ជងុលក្ោយលុល ើយ លហើយភាពក្បល ើ្រល ើងររននារ្ងបំណ្ ុ ក៏

បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ៍្ផ្ទរ។  

ត្មាា ភាព នងិភាពក្គបក់្ជងុលក្ោយននវវនា (PI-5 ទ ់ PI-10) ោរួបផ្អងកលនបទ្ទួ្ ម្នពនិកុចលរា បពរ C លៅ D 

ល ើកផ្ ងារវាយត្នបាផ្ទ មាន វនសា ភាពក្គបទណ្រ ប់ល ើទំ្រក់ទំ្នងរវាងរទរម្ រង ក់ោត្ិ នងិរទរម្ រង ក់

លក្ាបោត្ ិ ( ុ-ំ្កក ត្់) ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប។ ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវនាលុផ្ត្បិនិចពក្ងំងម្ន

លពញល ញ លធយសារផ្ត្្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ៗននក្បត្ិបត្រាិរហិរញ្ញវត្ថុរប្់ែជរធរ វមិ្ បិនក្ត្ញ្វម្នឆាុបបញ្ញក្ ងំលុ

កងុងរម្យារណ៍្ចំណ្ប -ចំណាយលរបលទ្ ោពិល្្ក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថរុប្់ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  នងិ

គលក្មាងលធយហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស (PI-7)។ រលព បចក្ុបតនងក្បពន័ធចំណាត្រ់ង ក់វវនា នងិបាង់គណ្នរ មានផ្ត្ាររត្់

រង កោ់បប ធរ នបអុលណាណ ប លពា គឺកំណ្ត្ផ់្ត្ចំណាត្រ់ង ក់ល្ទរកិចក្ នងិចំណាត្រ់ង ករ់ទរម្ បអុលណាណ ប លទាបបរោមាន

កិចក្ខិត្ខំក្បំងផ្ក្បងបផ្នថបកងងុារធកឱ់្យវនុវត្រលពញល ញនបវចំណាត្រ់ង កក់បិវនធរ និងចំណាត្រ់ង កបុ់ខករ  (PI-5) 

លក្ពាបចំណាត្់រង កវ់វនាវិរលុបិនទានម់្នលររបចំលពញល ញ និងធកឱ់្យវនុវត្រលុក្គប់វងគភាពសាធារណ្ៈលុល ើយ។ 

លធយផ្ ក ពនិកនុនត្មាា ភាពវវនា ម្នធាា ក់ចុប។ កងុងនយ័លនប ពត័្៌មានវវនាផ្ទ ម្នធក់បញ្ក្ញ្ កងុងល្ចកដរក្ពាង

ចិប់វវនា នងិម្នបញ្ក្ញ្នលៅវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ(ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយបរក ប់ពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិ្នពនិតិ្យ នងិវនុប័ត្) ក្ត្ញ្វ

ម្នាត្់បនថយ (PI-16, ម្នពនិកុ B ាំង ំ២១១១ លៅ C ាំង ំ២១១៥) លហើយ ទ្ធភាពសាធារណ្ជនកងុងារទ្ទួ្ ម្ន

ព័ត្ម៌ានវវនា្ំខាន់ៗ ក៏ម្នធាា ក់ចុប លធយសារារពនារលព  អសពវអាយ លទាបបរោរម្យារណ៍្នអកកងុងក្ត្ញ្វម្ន

លររបចំម្នទាន់លព លវកាក៏លធយ (PI-10, ម្នពនិកុ C ាំង ំ២១១១ លៅ D ាំង ំ២១១៥), លនង PI-24 ្មា្ធាត្ ុ

២, PI-25 ្មា្ធាត្ ុ២, នងិ PI-26 ្មា្ធាត្ុ ២ ផ្ទ នងំបកា ញោបនរបរក ប់ខាងលក្ាប។ 

ត្មាា ភាព និងារពាករណ៍្ទុ្កោបុន ្ក្មាប់ទំ្រក់ទំ្នងរវាងរទរម្ រង ក់ោត្ិ នងិរទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ លុ

ផ្ត្ ថ្ ិត្លុកក្បិត្បយួ ែក្បល ើ្រ លក្ពាបារលអករវវនាលៅ ុ-ំ្កក ត្់ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រផ្អែកល ើវនធានចិ្់កា្់ លហើយ

ឥណ្ទានវវនាម្អ នក់្បមាណ្ ក្ត្ញ្វម្នអដ ល់ៅឱ្យ ុ-ំ្កក ត្់ ទាន់លព លវកា នងិិចលជឿទុ្កចិត្រម្ន (PI-8, ១ នងិ 

២ ទ្ទួ្ ម្នពនិកុ A)។ ទ្នកំបលនប ក្បពន័ធក្ត្តិ្ពនិតិ្យក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថុ ធាររ រទរម្  ុ-ំ្កក ត្់ នំងបិនិច

បលងកើត្ោហានវិ័យវវនាទ ់រទរម្ រង ក់ោត្ិលទ្ (PI-9, ២ ម្នពនិកុ A)។ លទាបោនអ ងលនបកររ ក៏ារវនភាជធនធាន 

លុបិនទាន់ិ ចអារភាជ ប់លៅលយ ល យុទ្ធសាស្ត រ្ លុរង កោ់ត្ិម្នលុល ើយ លធយលហត្ុរ ចំណាត្់រង ក់វវនាលុ

បិនទានម់ាន្ងគត្ិភាពរវាងរង ក់ោត្ិ នងិរង កល់ក្ាបោត្ ិ លហើយចំណាត្រ់ង កល់ពញល ញនបបុខករ និង វន្័យលុ 

បិននទានម់ានល ើយ )PI-8, ៣ ម្នពិនកុ D)។ ទ្នកំបលនប ារក្ត្ិត្ពនិតិ្យហានវិ័យវវនាពរ្ហក្យ្សាធារណ្ៈលុ

មានភាពខវបចលរា ប (PI-8, ១ ម្នពនិកុ A ទាងំពររាំង ំ) ទបចោារបិនម្នលររបចំ និងែយារណ៍្ារ វនភាគហានវិយ័

ហិរញ្ញវត្ថរុប្់្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ផ្ទ ករណ្រលនបានផ់្ត្បនិ ែ លធយសារកងវបារកំណ្ត្ព់ិធនននារធារ

រប្់រទរល ើាត្ពវកិចក្រប្់្ហក្យ្សាធារណ្ៈ (PI-17, ៣)។ 
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  . បផ្ក្បបក្បិ ្បទិ្ធកបិ រប់ពរាំង ំ២១១១   

វវនាអារភាជ បល់ៅនងំលយ នលនម្យ (PI-11 នងិ 12) ម្នបកា ញនបវ្បិទ្ធកបិ ែក្បល ើ្រ កងងុទំលណ្ើរារ 

លររបចំវវនាក្បរំាំង ំ ផ្ទ មានភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយ, ម្នលររបចំលុកងុងលក្ចើនកក្បិត្ លធយមានារចប រួបពរភាគរពាកព់ន័ធ

្បក្្ប ទាងំកងងុកក្បិត្នលនម្យ និងកក្បតិ្បលចក្កលទ្្ននក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ នងិម្នលររបចំទានា់រកំណ្ត្់

កងុងចិប់។ ្បិទ្ធកបិ ែលនបក្ត្ញ្វម្នរកានំងពរាំង ំ២១១១ បកលបាអប (PI-11 ម្នពនិកុ A ទាងំពររល ើក)។ លទាបោនអ ង

លនបក៏លធយ ារលររបចំវវនារយៈលព បធយបផ្ទ អារភាជ ប់លៅនំងលយ នលនម្យ លុកពំុងក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែោបលណ្រ ើរៗ  

រប់នំងពរាំង ំ ២១១១ បអុផ្នរលុពុំទានម់្ន ែក្បល ើ្រទបចារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំលុល ើយ ផ្ទ កនរ លនប លធវើឱ្យារយំក្ទ្

ទ ល់យ នលនម្យិទិ្ភាពពុមំានចររភាពល ើយ លុកងុងរយៈលព បធយប នងិរយៈលព ផ្វង។ ារគណ្រចំណាយ

 បែិត្្ក្មាប់ វន្័យនរបួយៗ លុបិនទានម់្នលររបចំលពញល ញ (PI-12, ្មា្ធាត្ុ ៣) លហើយារលររបចំវវនាចរនរ 

នងិបប ធន លុផ្ត្ ថ្ ិត្លុកងុងនរត្ិវនធរពររធច់លធយផ្ កពរយង  លហើយមានទំ្រក់ទំ្នងនងំយង ត្ិចត្ួច (PI-12, ្មា្-

ធាត្ុ ៤ ម្នពនិកុ C ទាងំពររល ើក)។ លទាបបរោក្កបខ័ណ្ឌ វវនារយៈលព បធយបក្ត្ញ្វម្នលររបចំ បអុផ្នរារអារភាជ ប់វវនា

លៅនំងលយ នលនម្យពរាំង ំសារលពើពនធបួយ លៅាំង ំបរក ប់ លុមានកងវបចលរា ប (PI-12, ្មា្ធាត្ុ ៣ ម្នពនិកុ C 

ទាងំពររល ើក)។ ក៏បអុផ្នរ ារវនភាគវំពរនិរនររភាពននបំណ្ ុ មានភាព ែក្បល ើ្រ នងិចិ្់កា្់ (PI-12 ្មា្ធាត្ ុ

២ ម្នពនិកុ A ទាងំពររល ើក) លហើយែជរធរ វិម្ ម្នពក្ងំង្បត្ថភាពនអកកងុងបផ្នថប និងម្នឈានលៅ វនភាគហានិវ័យ

បំណ្ ុោក្បរំាំង ំ។ 

ភាពិចម្អនក់្បមាណ្ម្ន នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យកងងុារវនវុត្រវវនា (PI-13 ទ ់ PI-12), ប្ចរករទាងំ៩លនប 

ទ្ទួ្ ម្នពិនកុទាប កងុងចលរា ប C នងិ D, លទាបបរោទិ្ទរភាពរួបភាគលក្ចើននន ប្ចរករបកា ញរមានភាពក្បល ើ្រល ើង

ក៏លធយ (្មា្ធាត្ុបួយចំននួម្នពនិកុ B)។ ផ្អងករទរម្ ចំណ្ប  មានារផ្ក្បក្បិ ត្ិចត្ចួនំងពរាំង ំ២១១១ ពាក់ពន័ធ

នងំារក្គប់ក្គងចំណ្ប ។ ទ្នកំបលនប ចិប់ រ្ រពរសារលពើពនធ ក៏លុមានកងវបខាត្បួយចនំនួ ផ្ទ ម្នអដ ់្ ិទ្ធិវំណាច

ល ើ្ ុបទ រ់ទរម្ សារលពើពនធ លហើយយនរារត្វាបពនធរកែជយលុពុទំានក់្ត្ញ្វម្នលររបចំលុល ើយ។ លទាបោនអ ង

លនបកររ កិចក្ខតិ្ខំក្បំងផ្ក្បងក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង លទើបតរអរ  ់ទ្ធភាពឱ្យវងកបងព់នធិចទ្ទួ្ ម្នពត័្ម៌ានក្គប់ក្យនព់ាក់ពន័ធ

នងំារបង់ពនធ បអុផ្នរ្បត្ថភាព នងិបរនមាណ្ធនធានបនុ្ សនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថ ុ ិចលធវើឱ្យព័ត្ម៌ានររបិនមាន

ភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយ និងក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងភាពោក្បរំលរបលទ្ (PI-13)។ ារវនុវត្រារចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្

ពនធលុមានារ ំម្ក លធយសារកងវប វនធរសាស្ត រ្ បុលរ្កបិកងុងាររួបបញ្ក្ញ្ ិជរវកបិទាងំវ្់លៅកងុងបញ្ជ រវងកោប់ពនធ, 

ភាពបិនក្គប់ក្យនន់នារវនុវត្រលទា្ទ្ណ្ឌ ទ ់វងកបិនលយរពនបលយ ារណ៍្ចិប់ និងារលធវើ្វនកបិពនធ លុពុំទាន់

ម្នវនុវត្រលៅនបហានវិយ័លពញល ញលុល ើយ (PI-24)។ ារក្បបប ចំណ្ប ពនធិចក្ត្ញ្វម្នពក្ងងំបផ្នថប។ 

បំណ្ ុពនធលុមានទំ្ហខំយ្់ លបើលទាបោមានភាពក្បល ើ្រល ើងកងងុារក្បបប  លហើយារនបធន នងិារលអកគងតក ត្់

ារក្បបប ពនធនងិបំណ្ ុពនធក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រោក្បរំាំង ំបអុលណាណ ប។ លទាបនអ ងណា ារក្បបប ចំណ្ប ពនធ ក្ត្ញ្វម្ន

លអករលៅរត្រយរោត្ិោក្បរំលធយមានារពនារលព ត្ិចត្ួច (PI-15)។ 

ារពាករណ៍្សាច់ក្ម្កម់ាន្បិទ្ធកបិ ែ នងិាន់ផ្ត្មានភាព ែក្បល ើ្រលុកងុងបអរិុនាំង ំចុងលក្ាយលនប លធយ

វនញុ្ញញ ត្ឱ្យក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិវងគភាពវវនា ិចមាន ទ្ធភាពលររបចំគលក្មាងធារចំណាយលធយខាិនរង នអ ងលហាច
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ណា្់ក្បរំក្ត្រមា្ (PI-26 ្មា្ធាត្ុ ១ និង ២) បអុផ្នរនយិ័ត្ភាពវវនាកងុងាំង ំ លកើត្មានល ើងោញំកញាប់ កងុង

ទំ្ហំធំ (PI-16 ្មា្ធាត្ ុ៣) លធយសារផ្ត្្ិទ្ធិវំណាចទ្ប ំទ្បកាយរប្់រទរបស្តនររក្ក្ួង នងិក្បធានសាថ ប័នររ 

(លនង PI-27 ្មា្ធាត្ុ ៤) ផ្ទ ិចរំឱ្យមានភាពខុ្ យង រវាងវវនាផ្ទ ម្នវនប័ុត្ នងំារវនុវត្រោក់ផ្ ដ្ង 

(PI-2, ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា)។ ក្បពន័ធក្គប់ក្គងបំណ្ ុមានភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វនិងចិ្់កា្់ លធយលហត្រុបំណ្ ុ

រប្់ែជរធរ វិម្ លុមានកក្បិត្ទាប។ ារបបក្រុប្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់ មានទំលណ្ើរារ ែ លធយសារផ្ត្ក្ប្ិទ្ធភាព

ននារវនុវត្រគណ្នរលទា រត្រយរ (PI-27) នងិលុផ្ត្ ែក្បល ើ្ររបន់ំងពរាំង ំ២១១១ បក។ លធយផ្ ក ារករ

 ទ្ធកបិបិនទានម់ានត្មាា ភាពលពញល ញ លហើយយនរារលធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាប ទ្ធកបិរកែជយបិនក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើង

លុល ើយ។ ារនបធនននវនុលកាបភាពនបបទ្បតញ្ញត្រិ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វែំង ក្បលធយកងវបខាត្ទិ្នងន័យ (PI-21)។ 

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអកកងុងលុមានភាពខវបចលរា បបួយចនំនួ។ ពាក់ពន័ធនងំលបរវត្សបុគគ កិ (PI-21) ទិ្នងនយ័បុគគ កិ និង

ទិ្នងន័យបញ្ជ រលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស និងបិនមាន្ងគត្ិភាពនំងយង  លហើយបញ្ជ រលបើកក្ម្ក់លបរវត្សបិនក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិ

ឱ្យម្នទ្ប ំទ្បកាយលុល ើយ។ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ ារលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស ោញកំញាប់ ក្ត្ញ្វម្នពនារលព ផ្ទ 

ោ ទ្ធអ រំឱ្យាា យោបំណ្ ុកក ក្ប (លនង PI-4)។ ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអកកងុង្ក្មាប់ចំណាយបិនផ្បនលបរវត្ស បិន

មានភាពទ្ប ំទ្បកាយ នងិោទ្បលៅរម្យារណ៍្្វនកបិម្នបកា ញពរារបិនលយរពនបវនធានោធរមាន )PI-12(។ 

បុខករនន្វនកបិនអកកងុង លុបិនទានម់ានភាពរ៉ឹងមាលំុល ើយ បអុផ្នរមានារវវិវោដោវនជជមាន លក្ពាប្វនកបិម្ន

លតរ ត្ល ើបញ្ញា ោ ករណ្ៈក្បពន័ធ ោោងារលធវើ្វនកបិល ើក្បត្ិបត្រាិរធច់លធយផ្ កៗ )PI-12(។ 

គណ្លនយយ ារកត្ក់្ន នងិរម្យារណ្, ្បិទ្ធកបិ ប្ចរករចំននួបួន (PI-22 ទ  ់25) ោទ្បលៅម្នពនិកុទាប, 

ចលរា បពរ C លៅ D បអុផ្នរារវវិវោដោវនជជមានក្ត្ញ្វម្នកត្់្ មាគ  ់កងុងទិ្ទរភាពោលក្ចើននន ប្ចរករ។ ារលអកគងតក ត្់

ធរយរលុផ្ត្បនរម្ននអ ងទ្ប ំទ្បកាយ នងិទាន់លព លវកា )PI-22 ្មា្ធាត្ុ ១ ម្នពនិកុ B ទាងំពររល ើក( នងិ

លព លវកាននារលររបចំរម្យារណ៍្វវនាក្បរំាំង ំ )រម្យារណ៍្ TOFE) មានភាពក្បល ើ្រល ើង )PI-12 ្មា្ធាត្ ុ

២)។ ោក់ផ្ ដ្ង ារលររបចំរម្យារណ៍្វវនាក្បរំាំង ំលនប ក្ត្ញ្វម្នបកា ញឱ្យល ើញពរារផ្ក បែ ទាងំលុកងុងភាពទាន់

លព លវកា នងិកងងុារបកា ញពរបទ្ធរ នគណ្លនយយ។ 

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ នងិ្វនកបិនអកលក្ស,  វនសា ភាព្វនកបិល ើសាថ ប័ន នន្វនកបិនអកលក្ស និងារក្បានខ់ាជ ប់

លៅនំង ដ្ងធ់រ្វនកបិវនដរោត្ិលុផ្ត្មានកក្បិត្ទាប (PI-26 ្មា្ធាត្ុ ១ បិនិចវាយត្នបាម្ន និង ្មា្ធាត្ ុ

៣ ទ្ទួ្ ម្នពនិកុ C ទាងំពររល ើក) បអុផ្នរនបពិត្លៅ ភាពទាន់លព លវកាននារលររបចំរម្យារណ៍្្វនកបិក្ត្ញ្វម្ន

ផ្ក បែគួរឱ្យកត្់្មាគ  ់ (PI-26 ្មា្ធាត្ ុ២ ម្នពនិកុ C កងុងាំង ំ២១១១ រហបត្ទ្ទួ្ ម្នពិនកុទ ់លៅ A កងុងាំង ំ

២១១៥)។ បុខករក្ត្ិត្ពិនិត្យននវងគនរតិ្បតញ្ញត្រិ ោទ្បលៅក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រម្ន ែលុកងុងកក្បិត្ពិនកុ B (PI-27 និង 

PI-18) លបើលទាបបរោារចប របួរប្់វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិលុកងងុទំលណ្ើរារវវនាលុមានកក្បិត្ លធយសារផ្ត្ារពនិតិ្យនន

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រកិ្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងលក្ាយគលក្មាងវវនាក្ត្ញ្វម្នលររបចំ បែិត្រួចលៅលហើយលធយែជរធរ វិម្  ទ្នកំបនំង

ទំ្ហំធំលធងនន្ិទ្ធវំណាចរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ និងែជរធរ វមិ្  កងុងារ វនភាជវវនាល ើងវនញលធយពុំ

រំម្ច់ល ង្ ើ្ំុារវនុប័ត្ពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រោិបុន (PI-27 ្មា្ធាត្ ុ១ នងិ ៤)។ ារតា ្់បរញ្ររវាងាំង ំ២១១១ និងាំង ំ
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

  . បផ្ក្បបក្បិ ្បទិ្ធកបិ រប់ពរាំង ំ២១១១   

២១១៥ បិនិចបកក្សាយម្នល ើយ ខណ្ៈលព ផ្ទ ប្ចរករទាងំពររលុល ើារក្ត្តិ្ពនិិត្យលធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ

បិនក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបាលុាំង ំ២១១១លរបលទ្ ។ 

ារវនវុត្ររប្់នទគបវវវិោដន,៍ ប្ចរករារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដនល៍ុផ្ត្បនរមានពនិកុទាប លធយសារ ប្ច-

រករទាងំ៣ ទ្ទួ្ ម្នពនិកុ D ។ ភាពិចម្អនក់្បមាណ្ម្នននារយំក្ទ្វវនាតក  ់ ាន់ផ្ត្មានភាពទ្ន់លខាយ )D-1 

ម្នពនិកុ C កងុងាំង ំ២១១១ លហើយាំង ំ២១១៥ ម្ន D) បអុផ្នរសារៈ្ំខានន់នារយំក្ទ្វវនាតក  ក់៏ម្នធាា ក់ចុបលធរបនងំ

ត្ក្បញ្វារចំណាយសាធារណ្ៈ្រុប ទបលចងបអ បអបពា ន់នារធាា ក់ចុបពនិកុលនបគតឺ្ិចត្ួចណា្់។ ភាពក្បល ើ្រល ើង 

មានលុកងុងារែយារណ៍្ពរារយំក្ទ្គលក្មាងនបរយៈបប ធរ នទិ្នងន័យរប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ CDC (D-2) 

ទាងំ្ក្មាប់ារលររបចំវវនា និងារែយារណ៍្្ក្មាប់ារលធវើរម្យារណ៍្ចំណាយោក់ផ្ រ្ ង។ លទាបោនអ ងណា 

ារែយារណ៍្ារវនុវត្រវវនាលធយហិរញ្ញបតទាននទគបវវវិោដន ៍ លុផ្ត្មានភាពផ្បកផ្ខាក នងិមានភាពយឺត្នអ វ 

ផ្ទ បិនិចបញ្ក្ញ្ ម្នលពញល ញលុកងុងរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនា។ ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធរប្់ោតិ្លុមាន

កក្បិត្ទាប (D-3 ម្នពនិកុ D ទាងំពររល ើក) បអុផ្នរមានារផ្ក បែគួរឱ្យកត្់្មាគ  ់ គាឺរលកើនល ើងននារលក្បើក្ម្្់

ក្បពន័ធរប្់ោត្ិ ពរកក្បតិ្ ១២-១៥% កងុងាំង ំ២១១១ ទ ់បចក្ុបតនងលនបក្បមាណ្ ២៥% ននារអរ ជ់នំួយពរខាងលក្ស

ទាងំវ្់ លបើលទាបបរោបិនក្គប់ក្យន់លទើបតរបលងកើនពនិកុក៏លធយ។ 

ឃ.៣ សរងេបបកម្ម្បម្ម្ួលសម្ិទធកម្ាពឆី្ន ាំ២០១០ 

ឧប្បយ័នធ ១ លក្បគបលធរប្បិទ្ធកបិរប្់ពិនកុ ប្ចរករកងុងារវាយត្នបាបចក្ុបតនងលៅនងំពនិកុននារវាយត្នបាាំង ំ

២១១១ លធយលក្បគបលធរប ប្ចរករនំង ប្ចរករ និងរវាង្មា្ធាតុ្ ប្ចរករលៅនំង្មា្ធាតុ្ ប្ចរករ។ 

ប្ចរករ នងិ្មា្ធាត្ុលុកងងុកបលឡានខាងសារ  ំ បកា ញពរ ទ្ធភាពននារលក្បគបលធរបពិនកុវាយត្នបាទាងំពររលធយ

តក   ់នងិលក្បគបលធរបបផ្ក្បបក្បិ ្បិទ្ធកបិកងងុារវាយត្នបាាំង ំ២១១៥។ 

ារលក្បគបលធរបបិនមានវត្ថនយ័ចំលពាប្បចរករចំននួ ១២ កងងុចំលណាប ប្ចរករទាងំ ៣១ លធយលហត្ុរ 

)ក(  ករណ្ៈវននិចេ័យរប្់រចរ្បយ័នធ និងឬឬ ពនិកុ ប្ចរករននក្កបខ័ណ្ឌ វាយត្នបា ក្ត្ញ្វម្នតា ្់បរញ្ររប់នំងពរារវាយ

ត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈកបយុោ កងងុាំង ំ២១១១ )PI-2, PI-3, នងិ PI-19); ឬ )ខ( ារវាយត្នបាាំង ំ

២១១១ បិនមានបប ធរ នទិ្នងនយ័ក្គប់ក្យន ់ ឬមានភាពខុ្យង រវាងារបកក្សាយព័ត្ម៌ានរំម្ច់ ឬកនរ លអសងៗ

ផ្ទ មានឥទ្ធិព ទ ា់រអដ ព់និកុ។ ចំផ្ណ្ក ប្ចរករចំននួ ២ ទនទ្លទ្រត្  )PI-27 នងិ PI-28( បិនិចលក្បគប

លធរបម្នលទ្ លក្ពាបបិនមានកងងុារវាយត្នបាា ពរាំង ំ២១១១។ 

លទាបោបិនិចលក្បគបលធរបរវាងពនិកុនងំពិនកុ្ក្មាប់ ប្ចរករចំននួ ១១ កងងុចំលណាប ប្ចរករទាងំ១៤ ខាងល ើ 

លគិចលធវើារលក្បគបលធរបម្នលៅនបទិ្្ល ននបផ្ក្បបក្ប ិ។ គួរឱ្យកត្់្មាគ  អ់ងផ្ទររ ារតា ្់បរញ្រ្បិទ្ធកបិ

នន្មា្ធាត្នុរបួយៗរប្់ ប្ចរករក្បផ្ហ ោិចមានលុកងុងារវាយត្នបាា ពរាំង ំ២១១១ បអុផ្នរបិនមានបមាា ្់

បរញ្រកងងុពនិកុ្រុបល ើយ។ ផ្អែកល ើបប ធរ នលនប ទិ្្ល ននារតា ្់បរញ្រក្ត្ញ្វម្នបកា ញលុកងុងកបលឡានខាងសារ កំងងុនែង 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

លនប លហើយបួយចំនួនិចបញ្ញជ ក់ម្នរភាពទ្ន់លខាយោបប ធរ នលុផ្ត្មានលុកងុង ប្ចរករលរប លទាបោមាន

ារលធវើឱ្យក្បល ើ្រកងងុទិ្ទរភាពលអសងលទ្រត្ក៏លធយ។ 

ភាពក្បល ើ្រល ើងកងងុ្បិទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នបកា ញកងុង ប្ចរករចំននួ ៧ រប្់ែជរធរ វិម្  ចំផ្ណ្ករារធាា ក់

ចុបពនិកុនន្បិទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នរកល ើញកងុង ប្ចរករចំនួន ៣ លអសងលទ្រត្។ ារវា្់្បិទ្ធកបិបិនិចលធវើលៅម្នលទ្

្ក្មាប់ ប្ចរករចំនួន ៤ លអសងលទ្រត្ រប្់ែជរធរ វិម្ ។ លធយផ្ ក ្បិទ្ធកបិរប្់ ប្ចរករចំនួន ១៤ បិន

ម្នបកា ញវំពរារតា ្់បរញ្រ្ំខាន់ណាបួយគួរឱ្យកត្់្មាគ  ់កងុងទិ្្ល ទាងំពររ ) ប្ចរករ និង្មា្ធាតុ្(។ ប្-

ចរករទាងំ២៨ រប្់ែជរធរ វិម្  នងិ្មា្ធាត្នុន ប្ចរករទាងំលនប ក្ត្ញ្វម្នវា្ផ់្វង, ្មា្ធាត្ុ ១១ ម្ន

បកា ញរ ្បិទ្ធកបិមានារក្បល ើ្រល ើង លទាបបរោារលកើនពនិកុ ប្ចរករចំននួ ៣ បិនមានភាពក្គប់ក្យន់្ ក្មាប់

ទំល ើងពិនកុរួបក៏លធយ។ ្បិទ្ធកបិ ប្ចរករចំនួន ៣ លអសងលទ្រត្ ម្នធាា ក់ចុបគួរឱ្យកត្់្មាគ  ់ ចំផ្ណ្ករ្មា្ធាត្ ុ

៣៩ លអសងលទ្រត្បិនមានារតា ្់បរញ្រណាបួយគរួឱ្យកត្់្មាគ  ់លរបល ើយ។ ារលក្បគបលធរប្បិទ្ធកបិបិនិចលធវើលៅ

ម្ន្ក្មាប់្មា្ធាត្នុន ប្ចរករចំននួ ១៨ លអសងលទ្រត្។ 

ភាពក្បល ើ្រល ើងនន្បិទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នលគរកល ើញរ ភាគលក្ចើនោ ប្ចរករផ្ទ ោ ករខណ្ឌ វននិចេ័យ្ក្មាប់

 វនន័យវវនា (PI-1, PI-3, នងិ PI-16) និង ប្ចរករផ្ទ ពាកព់ន័ធនងំារនបធន នងិរម្យារណ៍្ក្បត្ិបត្រិារ

វវនា (PI-21, PI-24, PI-25, និង PI-26)។ 

ារធាា ក់ចុបរប្់្បិទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នរកល ើញោចបតង កងងុ ប្ចរករផ្ទ ោ ករខណ្ឌ  វននងិចេ័យ្ក្មាប់យុទ្ធសាស្ត រ្

 វនភាជន៍ធនធាន នងិត្មាា ភាព (PI-2, PI-6, PI-10)។ ារធាា ក់ចុបបយួចំននួលុកងងុចំណាត្រ់ង ក់្បិទ្ធកបិ លកើត្ល ើង

លធយសារារធាា ក់ចុបបនរិចបនរិចននក្ប្ិទ្ធភាពននារវនុវត្រ ផ្ទ ពិនកុទាងំលនបិចលកើនល ើង វនញក្ប្ិនលបើមាន

ារផ្ក បែារវនុវត្រ, ឧទាហរណ៍្ ភាពទាន់លព លវកាននារអសពវអាយរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនាកងុងាំង ំ )PI-10)។ 
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 ង. ារវនវត្រននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្ែ់ជរធរ វិម្    

 

 

 

 

 

 

ង.១ វនអន្សាព និ្ងជាំនន្បនន្ទ ប់ម្ន្ការកកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា គោឺ ទ្ធអ ននារវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ផ្ទ 

ិច្លក្បចម្ន បុក្នផ្ត្្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ចំននួ៥ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងងំ នងិវនុវត្រម្នក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាពនិង

្័ករិ្ិទ្ធភាពទបចោ៖ 

(១( ភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយនិងត្មាា ភាពវវនា៖ ារពាករណ៍្ហានវិយ័ននវវនា )ចំណ្ប -ចំណាយ( មាន

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ នងិសាធារណ្ជនិចទ្ទួ្ ម្ននបវពត័្៌មាន្ំខាន់ៗ ដ្ រពរវវនា។ 

(២( វវនាអារភាជ ប់លយ នលនម្យ៖ ារលយរពនបក្បត្ិទិ្នននចិប់ក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ្ក្មាប់

ារលររបចំវវនា, ារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា៣ាំង ំរំក ិ ក្ត្ញ្វកំណ្ត្ល់យ បំណ្ងលយ -

នលនម្យ កបិវនធរ វនកុបិវនធរ ចលកក ប្កបិភាព និង្កបិភាពឱ្យមាន្ងគត្ភិាពោបួយចករុវន្័យ

រប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដន៍ោត្ិ នងិយុទ្ធសាស្ត រ្ចត្ុលាណ្រប្់ែជរធរ វមិ្ ។ 

(៣( ភាពិចម្អនក់្បមាណ្ម្ន នងិារក្គប់ក្គងារវនុវត្រវវនា៖ ារវនុវត្រវវនាវនុលកាបនបលយ -

ារណ៍្ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ នងិិចម្អនក់្បមាណ្ម្ន និងមានយនរារ្ក្មាប់ក្គប់ក្គងារវនុវត្រវវនា។ 

(៤( គណ្លនយយ ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ៍្៖ ារកត្ក់្នម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ នងិក្គប់ក្ជងុលក្ោយ នបបាង់

គណ្នរផ្ទ វនុវត្រនបក្បពន័ធគណ្លនយយ រ្ងធ់រវនររោត្ិ )IPSAS), រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថកុ្ត្ញ្វម្ន

រកាទុ្កនិងជបនោរម្យារណ៍្ទ រ់ង កទំ់ករំ្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពនិិត្យ ក្គប់ក្គង នងិារ្លក្បចររ។ 

(៥( ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ នងិ្វនកបិនអកលក្ស៖ មានយនរារកងងុារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ នងិនបធនារវនវុត្រវនសុា្ន៍

កងុងវន្័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ, ត្រួទ្ររប្់សាថ ប័នក្ត្តិ្ពនិតិ្យ និង្វនកបិខាងលក្សមានក្ប្ិទ្ធភាព 

ត្មាា ភាព និងគណ្លនយយភាពល ើារវនុវត្រវវនានិង្បិទ្ធកបិរប្់វងគភាពវនុវត្រវវនា។ 

ទ្នកំបលនប ារវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់រយៈលព  ១១ាំង ំកនាងលៅ ្លក្បចម្ន ទ្ធអ ោសារវន័រទបចត្លៅ៖ 

១.ទណំាកា់ ទ្រ១ )២១១៤-២១១៨( 

  ទ្ធអ ននារវនុវត្រផ្អនារក្បបប ចំណ្ប ខិត្លៅរកវវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ 

 ម្ន ុបបំម្ត្់កងវបសាច់ក្ម្ក់ែុនំរប 

  ុបបំម្ត្់បំំណ្ ុកក ក្បផ្ទ មានរយៈលព ល ើ្ពរ៩១នវារប់ពរាំង ំ២១១៧បក 

ង. ការវធវត្តម្ន្កម្ាវធធកីកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈ របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 ម្នក្បបប អរុគំណ្នររប្់ែជរធរ វមិ្ នងិវនុវត្រគណ្នរលទា រត្រយរ )TSA) 

 ារផ្ក បែារលររបចំវវនា 

 ចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈវិរ )ាំង ំ២១១៨( 

 មាត្ាិល្ទរកិចក្វិរ 

 វនុវត្រផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនាលុាំង ំ២១១៨ 

 វវនាកបិវនធរ )ក្ក្ួងចំននួ៧ក្ត្ញ្វម្នធកឱ់្យវនុវត្រសាក តងលុាំង ំ២១១៨( 

 ារក្គប់ក្គងបំណ្ ុ 

  វនបជការហិរញ្ញវត្ថុ។ 

២.ទណំាកា់ ទ្រ២ )២១១៩-២១១៥(  

 ម្នក្បបប អរុគំណ្នរលទា រត្រយរ )យិនគណ្នររធរ វិម្ ក្ត្ញ្វម្នលបើកលធយយិនារវនញុ្ញញ ត្( 

 បស្តនររែជារក្ក្ួង-សាថ ប័នចំននួ៣៦ ម្នលបើកក្ម្ក់លបរវត្សនបក្បពន័ធធរយរ 

 ម្នផ្ក បែនរត្ិវនធរ ទ្ធកបិ )ចិប់ ដ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រកងុងាំង ំ២១១២, 

វនុក្កំត្យនិងក្បា្ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំនងិធកឱ់្យវនុវត្រ រ ិខិត្បទ្ធរ នទនទ្លទ្រត្កពំុងក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំ( 

 វងគភាពក្បបប ចំណ្ប ម្នបង់ចំណ្ប វវនានបក្បពន័ធធរយរ 

 យុទ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-២១១៨ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រ 

 ម្នលររបចំយុទ្ធសាស្ត រ្ ក្គប់ក្គងបំណ្ ុ នងិវនុវត្រក្បពន័ធក្គប់ក្គងបំណ្ ុនងិវនភាគហិរញ្ញវត្ថ ុ

)DMFAS) ក្ពបទាងំម្នលររបចំក្កបខ័ណ្ឌ គត្យិតុ្រ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គងបំណ្ ុ។ 

 ក្បពន័ធពត័្ម៌ានវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ )FMIS) ទំណាក់ា ទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រ

លុផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥ 

 ម្នលររបចំបាងគ់ណ្នរវិរពរល ខកបទ ៤ខកង ់បក ៥ខកង ់

 ម្នអសពធអាយពត័្៌មាន្ំខាន់ៗ លៅសាធារណ្ជន ទបចោ TOFE នងិវវនា្លងរបោលទើបនបរយៈ

លគហទំ្ព័ររប្់ក្ក្ួងល្ទរកចិក្នងិហិរញ្ញវត្ថ ុនិងារលររបចំលវទិ្ាសាធារណ្ៈ 

 ក្ក្ួងចំននួ១១ ក្ត្ញ្វម្នធកឱ់្យវនុវត្រវវនាកបិវនធរលពញល ញ 

 ក្ក្ួង-សាថ ប័នម្នបលងកើត្វងគភាព្វនកបិនអកកងងុ។ 

៣. ារករក្ត្ញ្វលធវើបនរកងងុកបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ 

 ពក្ងងំារវនុវត្រកបិវនធរចំណ្ប -ចំណាយ 

 លររបចំចំណាត្រ់ង ក់បុខកររធរ វិម្  )COFOG) ឱ្យម្នលពញល ញ 

 លររបចំនងិវនុវត្រផ្អនារ្កបិភាពននារធក់ឱ្យវនុវត្រ FMIS ទំណាកា់ ទ្រ២ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ង. ារវនវត្រននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្ែ់ជរធរ វិម្    

 ពក្ងរងលយ នលនម្យវនបជការហិរញ្ញវត្ថ ុគឺរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិក្ត្ញ្វលររបចំផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្

វវនា 

 ធក់ឱ្យវនុវត្រវវនាកបិវនធរលពញល ញទាងំលុរង ក់ោត្ ិនិងរង ក់លក្ាបោត្ ិ  

  វនលសាធនកបិចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈាំង ំ២១១៨ក្ពបទាងំ ិខិត្បទ្ធរ នពាកព់ន័ធលអសងៗ

លទ្រត្ មានទបចោវនកុ្កំត្យល ខ៨១ នងិវនកុ្កតំ្យល ខ៨២ 

 ពក្ងងំ្បត្ថភាពវនភាគ នងិពាករមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ 

 ពក្ងងំារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនិងវាយត្នបាារវនុវត្រយុទ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-

២១១៨ 

 ក្កបខ័ណ្ឌ វវនារយៈលព បធយបក្ត្ញ្វម្នធកឱ់្យវនុប័ត្លធយគណ្ៈរទរបស្តនររ 

 ្មាហរណ្កបិចំណាយចរនរ នងិចំណាយបប ធន ក្ពបទាងំហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន ៍

 លររបចំក្បពន័ធនបធនក្ត្តិ្ពនិតិ្យនងិវាយត្នបាារវនុវត្រវវនា នងិលររបចំក្បពន័ធក្គប់ក្គង្បិទ្ធកបិ 

 ល ើកកបយ្់គណ្លនយយភាពននក្ក្ួង-សាថ ប័ន នបរយៈារពក្ងំងបុខករ្វនកបិនអកកងុងនិងនអកលក្ស។ 

ង.២ កម្ាវធធីកកទម្ម្ង់វធស័យរដាបាល 

ង.២.១ ការកកទម្ម្ង់រដាបាលសាធារណៈ 

វវមិ្ កិចក្ ែ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ញជ ក់នអ ងចិ្់លុកងុងយុទ្ធសាស្ត រ្ចត្ុលាណ្ ទបចលនបកបិវនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ -

សាធារណ្ៈ ោារករ ង្ញ្ កងងុារឈានលៅ្លក្បចម្ននបវលយ បំណ្ង នងិលយ ល រប្់ែជរធរ វមិ្  លទើបតរ

បលក្បើ និងល ើកកបយ្់ជរវភាពក្បោជន ក៏ទបចោភាពរងុលរឿងរប្់ក្បោោត្ិទាងំបប ។ ទ្នកំបលនបកបិវនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់

រទរម្ សាធារណ្ៈ ក៏្ំល លតរ ត្ារយកចិត្រទុ្កធក់លៅល ើារផ្ក បែ និងពក្ងំងគុណ្ភាពនងិភាពទានល់ព លវកា

ននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈជបនក្បោជន។ កំផ្ណ្ទ្ក្បងរ់ទរម្ សាធារណ្ៈ គឺោយុទ្ធសាស្ត រ្ ទ៏្ំខាន់្ក្មាប់

វរគត្ននារវវិវោដក្បលទ្្ នបរយៈាររកាម្ននបវ្ុខ្និរភាព ថ្ ិរភាពនលនម្យ យុត្រធិ៌ប្ងគប និងនិរនរភាព

ននារវវិវោដ នងិភាព្បតញ្រ្បិយ្ក្មាប់ក្បោជន នងិក្បលទ្្ោត្ិ។ ក្ប្ិទ្ធភាព នងិ្័ករិ្ិទ្ធភាពននរទរម្ 

សាធារណ្ៈ គឺក្ត្ញ្វលអរើបលចញពរវកររភាព ឆនកៈខយ្់ ជរំញវនោជ ជរវៈ ោពិល្្ ភាពរ៉ឹងមា ំនងិលជឿោកន់នសាថ ប័ន។ បួយ

ផ្អងកននកំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ សាធារណ្ៈ ក៏ម្នលតដ ត្ល ើវនបជការ និងវន្ហបជការកងុងបិរបទ្ននារអដ ់ល្វា-

សាធារណ្ៈអងផ្ទរ។ 

ង.២.២ ការកកទម្ម្ង់វធម្ជឈការ ន្ិងវធសហម្ជឈការ 

ែជរធរ វមិ្ កបយុោ មានឆនកៈនអ ងលមាបបុត្ចំលពាបកបិវនធរកផំ្ណ្ទ្ក្បង់ វនបជការ នងិវន្ហបជការ នងិមាន

ជំលនឿលជឿោក់ចំលពាបត្រួទ្រទ៏មានសារៈ្ំខាន់រប្់រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ កងុងារអរ ល់្វា នងិារវវិវោដល្ទរកិចក្

លុបប ធរ ន ្ំល ល ើកកបយ្់ជរវភាពរប្់ក្បោព រទរ នងិចប រួបចំផ្ណ្កាត្់បនថយភាពក្ករក្កក្បកបលធយ

ក្ប្ិទ្ធភាព។ លអរើបលចញពរឆនកៈលនប ែជរធរ វិម្ កបយុោម្នជំរុញ និងយំក្ទ្នអ ង្កបិទ ់ារលររបចំ នងិារវនុវត្រ
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

កបិវនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់វនបជការ នងិ វន្ហបជការ លធយរបល់អរើបលចញពរារលធវើកំផ្ណ្ទ្ក្បង់លុរង ក់ ុំ-្កក ត្់ រាំង ំ

២១១២ នងិលុរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្លិអសងលទ្រត្ រួបមានលុរង កែ់ជធានរ-លខត្រ ក្កងុ-ក្្ុក-ខណ្ឌ  រាំង ំ២១១១ ឱ្យ

មានារវនវត្រលៅបុខោ ធំប់ នងិទ្ទួ្ ម្ននបវ្បិទ្ធអ គនាបំៗោលក្ចើន។ 

កិចក្ទំលណ្ើារកំផ្ណ្ទ្ក្បង ់គាឺរលអករោជហំានៗនបវារទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វកងងុារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ នងិារវវិវោដ

បួយចំននួរប្់រង ក់ោត្ិ លៅឱ្យរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ ោពិល្្រទរម្ ក្កងុ-ក្្ុក-ខណ្ឌ  នងិ ុ-ំ្កក ត្់ លធយ

មានារ្លក្បចចិត្រនអ ងចិ្់កា្់ ក្្បយង ោបួយនំងារពក្ងំង្បត្ថភាពរប្់រទរម្ រង ក់ែជធានរ-លខត្រ 

កងុងារលររបចំផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្  ារ្ក្បប្ក្បិ  ារយំក្ទ្ និងារក្ត្ិត្ពិនិត្យលបើ ពរល ើ។ លុកងុងាំង ំ

២១១១ ែជរធរ វិម្  ម្នលររបចំនក់ផ្ត្ងកបិវនធរោត្ិ្ក្មាប់ារវវិវោដនបផ្បបក្បោធិបលត្យយលុរង ក់

លក្ាបោត្ិ រយៈលព  ១១ាំង ំ )២១១១-២១១៩( លទើបតរលធវើោផ្អនទ្របកា ញអាញ្វ្ក្មាប់ារវនវុត្រកិចក្ទំលណ្ើរារកផំ្ណ្

ទ្ក្បង់វនបជការ និងវន្ហបជការ។ ារវនុវត្រកបិវនធរោត្ិក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចកោ ៣ ទំណាកា់  នងិក្ត្ញ្វក្គប់ក្គង នងិ

្ក្បប្ក្ប ិលធយគណ្ៈកមិាធាិរោត្ិ្ក្មាប់ារវវិវោដនបផ្បបក្បោធិបលត្យយលុរង ក់លក្ាបោត្ ិ )គ.ជ.វ.ប(។ 

កងុងទំណាកា់ ទ្រ១ ផ្អនារវនុវត្ររយៈលព  ៣ ាំង ំ )អវ៣-ទ្រ១( ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នពនារលព បួយាំង ំបផ្នថបលទ្រត្ 

)២១១១-២១១៤( លតរ ត្ល ើារវវិវោដក្បពន័ធ នងិនរត្ិវនធរវនុវត្រារកររប្់រទរម្ រង កល់ក្ាបោត្ិ និងក្ត្ញ្វបញ្ក្ប់

លុផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៤ និងបនរវនុវត្រទំណាក់ទ្រ២ ផ្ទ រប់លអរើបពរាំង ំ២១១៥ ទ ា់ំង ំ២១១៧ លធយលតរ ត្ោ្ំខាន់លៅ

ល ើរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្អិរ ់ល្វា នងិវវិវោដបប ធរ នម្នាន់ផ្ត្លក្ចើន ាន់ផ្ត្ក្បល ើ្រ ានផ់្ត្មាន ករណ្ៈ

លឆាើយត្ប ចំលពាបល្ចកររក្ត្ញ្វាររប្់ក្បោព រទររប្់ខាិន នបរយៈ ៖ ារលធវើវនបជការបុខករកងុងារអរ ់ល្វា 

នងិវវិវោដបប ធរ នរំម្ច់ររ )ពរក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិែជធានរ-លខត្រ ឱ្យលៅក្កងុ-ក្្ុក-ខណ្ឌ  និង ុ-ំ្កក ត្់( ារល ើក

កបយ្់គណ្លនយយភាពរប្់រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ ារបលងកើននបវគនំតិ្អរិចលអរើបនងិ វ្ យ័ភាពបប ធរ ន នងិារបលងកើន

ធនធានរប្់រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្។ិ 

ង.៣ ការញាំម្ទក ន្កន្រផ្សបាយ និ្ងសាថ ប័ន្ 

ពិត្ណា្់ទបចម្នវបិង និងបរននយខាងលទើបរួចបកលហើយ ែជរធរ វិម្ កបយុោម្នលបរោា ផ្កទ្ក្បង់

ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កងុងទិ្្ល ផ្ក បែក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈោជំហានៗ លាំយ បលៅរក

រ្ង់ធរវនររោត្ិ លរបគឺារតា ្់បរញ្រោបលណ្រ ើរៗ ពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈផ្ទ ផ្អែកល ើធាត្ុចប  និង

បជការ លាំយ បលៅរកក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈផ្ទ ផ្អែកល ើ ទ្ធអ  ឬ្បិទ្ធកបិ និង វនបជការ នបរយៈ

ារវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរយៈលព ផ្វង ក្គប់ក្ជងុលក្ោយ នងិវនុវត្រយុទ្ធសាស្ត រ្  ៤

ជហំាន ឬឬនិង ៤ទំណាកា់ គឺ )១( ារបលងកើនភាពលជឿទុ្កចិត្រននវវនា )២( ារបលងកើនគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ

)៣( ារអារភាជ ប់វវនាលៅនងំលយ នលនម្យ នងិ )៤( ារបលងកើនគណ្លនយយភាព្បិទ្ធកបិ។ លទើបតរ្លក្បចម្ន

ារករទាងំ៤ ទំណាក់ា ខាងល ើ ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាពនងិ្័ករិ្ិទ្ធភាព វគគល ខាធាិរធរ នគណ្ៈកមិាធាិរ

ទំករំារករផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ )វ.គ.ហ( ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងោល្រធិារ ននគណ្ៈកមិា-
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ង. ារវនវត្រននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្ែ់ជរធរ វិម្    

ធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វបំលពញបុខករកងុងារទំករំ លររបចំ ក្្បប ក្្បិ 

ារវនុវត្រ ារនបធននិងក្ត្តិ្ពនិិត្យារវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្់ែជរធរ វិម្ 

ក្ពបទាងំកងុងារ្ក្បប្ក្បិ កិចក្្ហក្បត្ិបត្រិារោបួយនទគបវវិវោដន៍។ 

ារធារម្នរវវនាពិត្ោឧបករណ៍្ននលយ នលនម្យ គឺោលយ បំណ្ងចបតងននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់

ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្ទ នងំទាបទារារលបរោា ក្បកបលធយឆនកបលមាបបុត្ឥត្ែវយរប្់ែជរធរ វិម្  

កងុងារបនរជំរុញវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់លនប។ ោារទកក្្ង់បទ្ពិលសាធនន៍៍ ចំណ្ចុខាា ំងផ្ទ រំឱ្យ្លក្បចម្ន

លោគជ័យកងុងលព កនាងបកលរបគឺែជរធរ វិម្ មានភាពោមាក្ ្់ខយ្់ នងិមាន៖ )១(-ចករុ វន្័យក្ត្ំបក្ត្ញ្វ )២(-ឆនកៈ

នលនម្យបុត្ក្្ិចឥត្ែវយ )៣(-ារទំករំឈាា ្នវរ្់រលវឯកនងិបុលរ្កបិ )៤(-ារចប រួបនអ ង្កបិពរក្គប់

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នងិវងគភាពពាកព់ន័ធ )៥(-ារចប រួបឧបត្ថបាយំក្ទ្នអ ងលពញទំ្ហំងពរ្ណំាកន់ទគបវវិវោដនន៍ងិ )៦(-

យនរារក្គប់ក្គងនបធនក្ត្តិ្ពនិតិ្យក្បកបលធយ្័ករិ្ិទ្ធភាព នងិក្ប្ិទ្ធភាព។ 

ោក់ផ្ រ្ងទបចវវរផ្ទ  សរម្តចអគគម្នរសនបត្ីរត្រជា ហ ុន្ កសន្ រយករទរបស្តនររននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ 

ម្នមានក្បសា្នរ៍៖ លបើគិត្វំពរវត្ថក្បលនជន៍ផ្ទ លយើងទ្ទួ្ ម្ន លហើយនំងបនរទ្ទួ្ ម្នពរារវនុវត្រារផ្ក

ទ្ក្បង់ទាងំលនប លធរបលៅនងំនវាផ្ទ លយើងក្ត្ញ្វបង់ លយើងចិ្់ោទ្ទួ្ សាគ  រ់វាពិត្ោមានត្នបាទ៏ល ើ្ ប់ទបច

ពាកយរ “យិន ទ្ធអ ណាផ្ទ ម្នបកលធយបនិមានារបងន់វាលរបលទ្ លហើយកយិ៏នកផំ្ណ្ទ្ក្បង់ណាផ្ទ 

្លក្បចម្នលធយបិនមានារ បបង់លរបផ្ទរ”។ លហត្ុលនបលហើយលទ្ើបោលរឿយៗ បរងលហើយបរងលទ្រត្ ្លបរចម្ន

បញ្ញជ ក់រ កកទម្ម្ង់ គឺរស់ ម្ិន្កកទម្ម្ង ់ គឺសាៃ ប់ ផ្ទ រំម្ច់ត្ក្បញ្ឱ្យមានារគិត្គបរឱ្យម្នក្គប់ក្ជងុលក្ោយ នងិ

ទ្ប ំទ្បកាយហួ្ ពរក្ពំ រ្មារប្់ខាិនកងុងារវនភាគ នងិារលធវើល្ចកររ្ លក្បចចិត្រលទ្រត្អងផ្ទរ លទ្ើបិចធារម្ននបវ

ភាពក្បកួត្ក្បផ្ជង នងិារវវិវោដក្បកបលធយចររភាព។ កងុងសិារត្រលនប ារ្លក្បចម្ននបវចករុវន្័យចុងលក្ាយនន

កបិវនធរផ្កទ្ក្បងល់ុាំង ំ២១២៥ នងំរំកបយុោឱ្យមានក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈទំ្លនើបបួយ ផ្ទ នងំល ើកកបយ្់

ារលក្បើក្ម្្់ក្បវពធនធានសាធារណ្ៈទ៏កក្បក្បកបលធយក្ប្ិទ្ធភាព និងភាព្័កកិ្ិទ្ធ លហើយិចឱ្យែជរធរ វិម្ 

ផ្ក បែារអរ ល់្វាសាធារណ្ៈោបប ធរ នជបនក្បោព រទរម្នានផ់្ត្ ែក្បល ើ្រល ើង។ ទ្នកំបលនបក្បពន័ធទាងំបប  

នងំមាន្បត្ថភាពលក្បើក្ម្្់ធនធានលៅនបលយ នលនម្យិទិ្ភាពរប្់ែជរធរ វមិ្ , ែ ់ចំណ្ប  នងិចំណាយ

សាធារណ្ៈ នំងក្ត្ញ្វម្នក្បបប អរុនំិងកត្់ក្នក្បកបលធយត្មាា ភាព លទាបោម្នបកពរក្បវពណាក៏លធយ លហើយមាន

ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ្បិទ្ធកបិ លទើបតរធារ្លក្បចម្ន ទ្ធអ ចុងលក្ាយក្្បនបវនធាននងិបទ្បតញ្ញត្រិហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ង.៤ យុទធសា្សត ការដឹកនាំ និ្ង យន្តការរម្ដ្ឋន្និ្ងម្តួ្ត្ពិនិ្ត្បា 

យុទ្ធសាស្ត រ្  ារទំករំ នងិយនរារនបធន និងក្ត្ិត្ពនិតិ្យកងុងវំ ុងលព ោង១១ាំង ំកនាងបកលនប កបយុោម្ន

្លក្បច ទ្ធអ ោលក្ចើនកងងុារផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់ខាិន បអុផ្នរក៏លុ្ ក់ិចក្ារោលក្ចើន

ផ្ទ រំម្ច់ក្ត្ញ្វបនរលធវើ។ វវិក្កបោទំណាក់ៗ )Platform Approach) ក្ត្ញ្វម្នលក្ជើ្លរឯ្ោយុទ្ធសាស្ត រ្កងុងារវនុវត្រ

ារផ្កទ្ក្បងក់្បពន័ធក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ក្បកបលធយភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយ និងនបបលធាម្យ



154 

ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

រប្់ខាិន។ លោគជ័យននារវនុវត្រជំហានទ្រ១លុាំង ំ២១១៨ គឺលុលព ផ្ទ ក្បពន័ធលយ ារណ៍្ោបប ធរ ន និង   

ារពក្ងំងកិចក្ាររទរម្ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ ភាពលជឿទុ្កចិត្រម្នននវវនាក្ត្ញ្វម្នបលងកើននងិក្ត្ញ្វម្នឆាុបបញ្ញក្ ងំ នបរយៈ   

ារផ្ក បែល ើារក្បបប ចំណ្ប , ារបលញ្ក្ញវវនា នងិារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់។ ោ ទ្ធអ ភាពិចម្អនសិ់ានម្ន 

នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យារវនុវត្រវវនាក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែិក្្័យលធយារ ុបបំម្ត្ល់រ នបវបំណ្ ុកក ក្ប នងិបញ្ញា

ខវបសាច់ក្ម្ក ់ ារវនុវត្រចំណាយវវនាានផ់្ត្រ បន និងារក្បបប ចំណ្ប ក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែ។ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ 

្បត្ថភាពរប្់ែជរធរ វមិ្ ក្ត្ញ្វម្នបកា ញនបរយៈ លោគជ័យកងុងារទ្ប់ទ្ ់លៅនងំវនបត្រិល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្ក កងុងវំ ុងាំង ំ២១១៩ ទ ់២១១១ លធយសារផ្ត្ក្ម្កប់លញ្ញើរប្់ែជរធរ វិម្ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្នសពំរាំង ំ២១១៤ 

ទ ់២១១៨។ ឥ ញ្វលនប ោចំណ្ចុរបត្់ទ៏្ំខាន់បួយននជហំានទ្រ២ ផ្ទ ្មា្ធាត្ុវិរៗ នំងក្ត្ញ្វធកប់ញ្ក្ញ្  រួបមាន

បាង់គណ្នរវិរ, មាត្ិាវវនាវិរ និងកិចក្ក្បត្ិបត្រិារារករវិរ ចប លៅកងុងក្បព័នធបចក្ុបតនង ោបួយនំងារធកឱ់្យវនុវត្រ

ក្បពន័ធពត័្ម៌ានវនទ្ា្ក្មាប់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ )FMIS)។ ្មា្ធាត្ុ នងិក្បពន័ធវិរលនប ពិត្ណា្់នងំទាបទារនបវ

ជំរញវិរ និងវនធរសាស្ត រ្ វិរ កងុងារក្បត្ិបត្រិ និងក្គប់ក្គង។ ទ្នកំបលនប លទើបតរពក្ងំងារករទំករំ និងក្គប់ក្គងារវនុវត្រ

កបិវនធរផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ្មា្ធាត្ុលអសងលទ្រត្ក៏ក្ត្ញ្វម្នលក្ត្គប និងធក់បញ្ក្ញ្ ោទំណាក់

ា សាក តងអងផ្ទរ លទើបតរឈានលៅរការបលងកើនារអារភាជ ប់វវនា នងំលយ នលនម្យ កងងុលយ ល បលងកើន

ក្ប្ិទ្ធភាពវនភាជន ៍ និងក្ប្ិទ្ធភាពននារលក្បើក្ម្្់វវនា ផ្ទ រួបមានផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា, វវនាកបិវនធរ នងិ

វងគភាពវវនា។ ផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្វវនា និងវវនាកបិវនធរក្ត្ញ្វម្នធកឱ់្យវនុវត្រសាក តងរប់នំងពរាំង ំ២១១៨បក 

ផ្ទ ោទំណាក់ា ទំបបងននារផ្កទ្ក្បង់ក្បព័នធវវនា។ ទ្្សរទាន រ្ រពរទិ្្ល យុទ្ធសាស្ត រ្្ក្មាប់ារផ្កទ្ក្បង់

ក្បព័នធវវនាលុកបយុោាំង ំ២១១៣-២១២១ ក៏ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លទើបតរបកា ញឱ្យម្នចិ្់កា្់នបវទិ្្ល  ក៏ទបចោ

ារធារនបវភាព្ុរ្កវ ក់យង  និង្ងគតិ្ភាពោបួយនំងលយ បំណ្ងរួបននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ នងិរវាងបណារ កបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ោគនាបំលអសងលទ្រត្រប្់ែជរធរ វមិ្  ទបចោកំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ សាធារណ្ៈ 

នងិកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ ផ្ទ កំពុងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលុកងុងក្ពបែោណាចក្កកបយុោ។ 

ោយនរារនបធន នងិក្ត្ិត្ពនិតិ្យកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ មានយនរារ៣ គាឺរនបធន 

នងិក្ត្ិត្ពនិិត្យក្បរំផ្ខ ក្បរំក្ត្រមា  ្និងក្បរំាំង ំ។ ារនបធន នងិក្ត្តិ្ពនិតិ្យក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងោក្បរំផ្ខ មាន ករណ្ៈ 

នអកកងុង្ក្មាប់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ នបរយៈគណ្ៈកបិារផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់

ក្ក្ួង )MEF PFM Reform Committee), ោក្បរំផ្ខ និងក្បរំក្ត្រមា្្ក្មាប់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន នបរយៈ

ក្កុបារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈរប្់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន )PFM Working Groups) និងនបរយៈ

កិចក្ក្បជុគំណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ )PFM Steering Committee) 

នងិោក្បរំក្ត្រមា្ និងក្បរំាំង ំ្ក្មាប់គណ្ៈកមិាធិារនទគបវវិវោដន ៍ )PFM Development Partners 

Committee) នបរយៈកិចក្ក្បជុំក្កុបារករបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (PFM-TWG)។ រម្យារណ៍្

ក្បរំផ្ខ និង ទ្ធអ ននកិចក្ក្បជុំក្បរំផ្ខទាងំលនប វវរត្តិត្ផ្ត្លធវើល ើងោ ករណ្ៈនអកកងងុ ផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នផ្ចកអាយនអ ង

ទ្បកាយ នងិោបប ធរ ន្ក្មាប់ារលររបចំរម្យារណ៍្ក្បរំក្ត្រមា្ ក្ពបទាងំោកបិវត្ថុ្ក្មាប់ារលាបក្បជុំ
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ង. ារវនវត្រននកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្ែ់ជរធរ វិម្    

 វនសាបញ្ញ រប្់គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ )PFM Steering 

Committee) ឬឬនងិក្កុបារករបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ )PFM Technical Working Group) 

កងុងករណ្ររំម្ច់។ ារនបធននិងក្ត្ិត្ពនិតិ្យក្បរំក្ត្រមា្ គឺោារវនុវត្ររួបយង ផ្ទ រម្យារណ៍្ក្បរំក្ត្រមា្ ក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំល ើង លធយវគគល ខាធាិរធរ នគណ្ៈកមិាធាិរទំករំារករផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ 

)វ.គ.ហ( លធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិរប្់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ រម្យារណ៍្

ក្បរំក្ត្រមា្ គោឺរម្យារណ៍្អាញ្វារ នងិក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ លក្ាយពរមានាររកភាពនបរយៈកិចក្ក្បជុំ

ននគណ្ៈកបិារផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ, គណ្ៈកមិាធាិរ

ទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នងិក្កុបារករបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ 

ារនបធន និងក្ត្តិ្ពិនតិ្យក្បរំាំង ំ គឺោារវនុវត្ររួបយង ផ្ទ រម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំ នងំក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលធយ  

វ.គ.ហ លធយផ្អែកល ើរម្យារណ៍្រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិរប្់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័នជំរញ។ រម្យ-

ារណ៍្ក្បរំាំង ំ គោឺរម្យារណ៍្អាញ្វារ នងិក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ លក្ាយពរមានាររកភាពនបរយៈកិចក្ក្បជុ ំ

ននគណ្ៈកបិារផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ  គណ្ៈកមិាធិារ

ទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នងិក្កុបារករបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ 

ទ្នកំបលនប រម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំគឺោកបិវត្ថុ្ក្មាប់ារក្ត្តិ្ពនិិត្យក្បរំាំង ំ ) វនប្សរ( ផ្ទ ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យក្បរំាំង ំ 

មាន ករណ្ៈទ្បកាយ នងិ្ុរជលក្ លធយមានទាងំរម្យារណ៍្វាយត្នបារប្់ក្កុបវាយត្នបារកែជយ និងបិនក្ត្ំបផ្ត្

ោារក្ត្តិ្ពនិតិ្យវោដនភាពននផ្អនារ្កបិភាពបអុលណាណ បលទ្ ផ្ត្ក៏ោលវទិ្ា្ក្មាប់ារវាយត្នបាក្ប្ិទ្ធភាព និង

្័ករិ្ិទ្ធភាពននារវនុវត្រកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់ទាងំបប  ក្ពបទាងំោយនរារ្ក្មាប់ារផ្ក បែ្កបិភាព ឬឬនងិទិ្្ល 

យុទ្ធសាស្ត រ្  ផ្វបទាងំិចឈានទ ា់រផ្ក្ក្ប ិទិ្្ល ននកំផ្ណ្ទ្ក្បង់លទ្រត្អងកងងុករណ្ររំម្ច់។ 
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 ឧប្បយន័ធ    

ឧបសម្ព័ន្ធ 

ឧប្បយ័នធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប ប្ចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ 

ឧប្បយ័នធ ២៖ ្មា្ភាពក្កុបារករវាយត្នបា 

ឧប្បយ័នធ ៣៖ បញ្ជ រែយរបភាគរពាក់ពន័ធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា ្ន ៍

ឧប្បយ័នធ ៤៖ បញ្ជ ររកសារលនង 

ឧប្បយ័នធ ៥៖ នែងទិ្នងន័យ 

ឧប្បយ័នធ ៥.១៖ បញ្ជ រក្គបំសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  

ឧប្បយ័នធ ៥.២៖ បញ្ជ រ្ហក្យ្សាធារណ្ៈ 

ឧប្បយ័នធ ៥.៣៖ ទិ្នងនយ័ បែិត្្ក្មាប់គណ្រគមាា ត្នន PI-2 ្មា្ធាត្ុ )១( 

ឧប្បយ័នធ ៥.៤៖ កបក្រ នងិហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រាិរពរនទគបវវិវោដន៍ ២១១២-២១១៤  

ឧប្បយ័នធ ៦៖ វនសុា្នផ៍្ក បែកងវបខាត្ននក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ 

ឧប្បយ័នធ ៧៖ វងគារល ខននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ រសចកដសីរងេបសត្ចនករម្ន្ម្កបស័ណឌ រងាវ ស់សម្ិទធកម្ាម្ន្ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

១ លទធ្លម្ន្ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៖ សាពរជឿទុកចិត្តម្ន្ិវធកា 

PI-1  ចណំាយ្របុលធរបនងំចិបវ់វនា

ផ្ទ ម្នវនបុត័្ 

B A គមាា ត្ននារវនុវត្រចំណាយលធរបនំងចិប់វវនា ផ្ទ ោត្នបា

ធច់ខាត្ គឺ ាំង ំ២១១១ )២,៤%(, ាំង ំ២១១២ )៣,១%(,និងាំង ំ

២១១៣ )៦,១%( 

ពិនកុទាងំលនប បនិិចលក្បគបលធរបយង ម្នទាងំក្្ុងលទ្ 

លធយលហត្រុបប ធរ នននារវាយត្នបាចំណាយ្រុប 

កងុងរម្យារណ៍្វាយត្នបា PEFA ាំង ំ២១១១ បនិមាន

ចំណាយបប ធន។ 

ារទកចំណាយបប ធនលចញពរារវាយត្នបាលនប គឺ

លធយសារចំណាយបប ធនទាងំលរប បិនក្ត្ញ្វម្ន វនភាជ 

នបក្ក្ងួ-សាថ ប័នលទ្ ផ្ត្ចំណាយបប ធន គឺ ថ្ ិត្កងុង

បរក ត្់ននមាត្ាិវវនាបួយលធយផ្ ក។ លទាបនអ ងណា 

លហត្អុ លនប បនិក្ត្ញ្វម្នរត្់ទ្ុករក្ត្បំក្ត្ញ្វ។ ក៏បអុផ្នរ 

លបើ្ិនោបប ធរ នននារវាយត្នបាាំង ំ ២១១១ ក្ត្ញ្វម្ន

លក្បើកងុងារវាយត្នបា ាំង ំ២១១៥ ផ្ទរលរប ពិនកុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ

ទ្ទ្ួ ម្ន លុផ្ត្  A ទផ្ទ ។ 

PI-2  ្មា្ធាត្ចុណំាយលធរបនងំចិប់

វវនាផ្ទ ម្នវនបុត័្ 

D D+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ្ក្មាបា់រវាយ

ត្នបាាំង ំ២១១១ ្បចរករលនប មានផ្ត្ ១ ្មា្ធាត្ុ

បអុលណាណ ប។ 

(១) កក្បិត្ននារផ្ក្បក្ប ិកងុង្មា្

ភាពចំណាយ លុកងុងរយៈលព បរាំង ំ

ចុងលក្ាយលធយបនិគិត្បញ្ក្ញ្ នបវចំ

ណាយបនិម្នលក្យងទ្ុក 

D D គមាា ត្នន្មា្ធាត្ុកងុងារវនុវត្រចណំាយមានល ើ្ពរ១៥% 

កងុងរយៈលព ៣ាំង ំចុងលក្ាយលនប គាឺំង ំ២១១១ )៣៧,៩%( ាំង ំ

២១១២ )២៥,៤%( និងាំង ំ២១១៣ )៣១,៤%(។ 

គមាា ត្្ក្មាប ់ PI-2 (១) កងុងរម្យារណ៍្ាំង ំ២១១១ 

មានបប ធរ នលអសង ផ្ទ រំឱ្យបិនិចលក្បគបលធរបម្ន។ 

លុលព ផ្ទ ត្ួល ខក្ត្ញ្វម្នគណ្រល ើងវនញ លធយ

លក្បើក្ម្្់វនធរសាស្ត រ្  PEFA ាំង ំ២១១១ គមាា ត្លុកងុង
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ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

្មា្ភាគចំណាយមានកក្បិត្ល ើ្  ១៥% ផ្ត្លុ

កងុងាំង ំ២១១៨ គឺក្ត្ំប ១៦,១%។ ារលក្បគបលធរបលនប 

បញ្ញជ ក់រ គមាា ត្មានទ្ហំំធំ លុកងុងាំង ំ២១១១, ២១១២ 

និងាំង ំ២១១៣។ 

(២) ចំននួោបធយបននារចំណាយផ្ទ 

ម្នលកើត្ល ើងោក់ផ្ រ្ងកងុងខកង់

ចំណាយផ្ទ បនិម្នលក្យងទ្ុកលុ

កងុងរយៈលព បរាំង ំចុងលក្ាយ 

- B ចំណាយបនិម្នលក្យងទ្ុកោក់ផ្ ដ្ងោបធយប្ក្មាបា់ំង ំ២១១១ 

ាំង ំ២១១២ និង២១១៣ មានល្ិើនំង ៥,៣ % ននចិប់វវនា។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ្មា្ធាត្ុ នន

្បចរករលនប បនិមានលុកងុងារវាយត្នបាាំង ំ២១១១ 

ល ើយ។  

PI-3  ចណំ្ប ្របុលធរបនងំចិបវ់វនា

ផ្ទ ម្នវនបុត័្ 

A A ចំណ្ប កងុងក្្ុក្រុបលធរបនំងចិប់វវនាកងុងាំង ំ២១១១ 

)១១១.៦%( និង ២១១៣ )១១៣.៥%( លធយផ្ ការ វនុវត្រ

គឺ ថ្ ិត្ចលរា ប៩៧%- ១១៦% ្ក្មាប២់ាំង ំ ននរយៈលព ៣ ាំង ំ

ចុងលក្ាយលនប។ 

 ករណ្ៈវននិចេយ័ននារអដ ់ពិនកុ្ក្មាប់ PI-3 ម្នបដញ្រ

លុាំង ំ២១១១។ នបរយៈវនធរសាស្ត រ្ ល ើកបនុ )លក្បើលុ

ាំង ំ២១១១( ែជរធរ វិម្ កបយុោ ម្នទ្ទ្ ួពិនកុ A 

លធយសារ ទ្ធអ ចំណ្ប កងុងាំង ំ២១១៦ ក្បបប ម្ន 

១១៥,១%, ាំង ំ២១១៧ ក្បបប ម្ន ១២៤,៣% និងាំង ំ

២១១៨ ក្បបប ម្ន ១៣៤, ល្ិើ ៧% ននចិប់វវនា។ 

ននិយបាអងលទ្រត្  ករខណ្ឌ  “ារក្បបប ចំណ្ប កងុង

ក្្ុកោក់ផ្ ដ្ង មានលក្ាប ៩៧% ននចំណ្ប កងុងក្្ុក

ផ្ទ លក្យងទ្ុកកងុងវវនា បិនមានលក្ចើនោងបួយាំង ំ កងុង

៣ាំង ំចុងលក្ាយ” ក្ត្ញ្វម្ន្លក្បច លទើបតរទ្ទ្ ួម្នពិនកុ 

A។ លបើ្ិនោ វនធរសាស្ត រ្បចក្ុបតនង ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ 

លរបពិនកុនំងធាា ក់លៅកក្បិត្ D  វនញ លធយលហត្រុ    

ារក្បបប ចំណ្ប កងុងក្្ុកោក់ផ្ ដ្ង មានល ើ្ពរ 

១១៦%  ននចំណ្ប កងុងក្្ុកផ្ទ លក្យងទ្ុកកងុងវវនា 
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

មាន២ាំង ំ គាឺំង ំ២១១៧ និង ាំង ំ២១១៨។ ទបចលនប  

្បិទ្ធកបិរប្់ែជរធរ វមិ្  ក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងកងុងាំង ំ

២១១៥ លបើលធរបនំងាំង ំ២១១១។ 

PI-4  ្នងិធិបំណ្ ុកក ក្បនិងារក្តិ្ត្

ពនិតិ្យនបធនបណំ្ ុកក ក្ប 

C+ D+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 ារលក្បគបលធរប បិនិចលធវើលៅរចួ  រឯរារតា ្់បដញ្រនំងពរ

ាំង ំ២១១១ បនិិចវាយត្នបាម្ន។ 

(១) កក្បិត្ រ្ុ កននចំណាយផ្ទ លុ

ជំពាក់ )គិត្ោភាគរយននចណំាយ

្រុបោក់ផ្ រ្ង្ក្មាបា់ំង ំវវនា

ផ្ទ ពាក់ព័នធ( និងារផ្ក្បក្បិ វិរៗ

លុកងុង រ្ុ កចំណាយផ្ទ លុជំពាក់

លនប 

A D ចំននួម្អ នសិ់ានននបំណ្ ុផ្ទ បនិទាន់្ង ផ្ទ ល ើ្ពរ៦១នវា 

្ក្មាបទ់្នំញិនិងល្វា ក្ពបទាងំបំណ្ ុកក ក្បននលបរវត្ស និង

បំណ្ ុកក ក្បននវក្នារក្ម្ក់បណំ្ ុ របួទាងំារពិនយ័ 

បញ្ញជ ក់រ ្នងិធិ្រុបននបំណ្ ុកក ក្ប មានទ្ំហំធំោង ១១%

ននចណំាយ្រុប។ ារម្អ នសិ់ានលនបក្បផ្ហ ច្លរឯនោងលនបលទ្រត្

ក្ប្ិនលបើទ្និងនយ័ិចរកម្នកងុងវនកកយបក្ត្្ក្មាប់ិ ណ្ត្រទិ្បទាត្់

ផ្ទ បនិទានក់្ត្ញ្វម្នលម្បអាយ។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ពិនកុ ាំង ំ២១១១ 

ផ្អែកល ើារពិនតិ្យចំលពាបកិចក្ ល ើិ ណ្ត្រិផ្ទ បនិទាន់

ម្នទ្បទាត្់ ផ្ត្បិនម្នបញ្ក្ញ្ បំណ្ ុកក ក្បននលបរវត្ស 

ឬ ល្វាបំណ្ ុល ើយ។ 

 

(២) ទ្និងនយ័ផ្ទ ិចផ្ វ្ងរកម្ន

្ក្មាបា់រក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធននន

ចំណាយផ្ទ លុជពំាក់ 

C C លទាបបរោទ្និងនយ័ផ្ទ រកាទ្ុកកងុងក្បព័នធកត្់ក្និចទាញយក

ធក់កងុងក្បព័នធ Excel លទើបតរលររបចោំរម្យារណ៍្ និងក្ត្ញ្វម្ន

លក្បើក្ម្្់លទើបតរអរ ទ់្និងនយ័្ក្មាប ់ PEFA ២១១៥លនប, ារ

លររបចំរម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំ បនិផ្បនោបខុករក្បរំនវាល ើយ រឯរ

ក្បព័នធក៏បិនទានម់ានបខុករលពញល ញលុល ើយ។ 

លុាំង ំ២១១១ ក្កុប PEFA ម្នបញ្ញជ ក់វំពរសាថ នភាពនន

ិណ្ត្រលិបើកក្ម្ក់ នបរយៈារពិនតិ្យ )លធយបនិ

វ្ ័យក្បវត្រិ( គនំរននិណ្ត្រលិបើកក្ម្ក់ ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វ

ម្នទ្បទាត្់លុវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ។ របនំ់ង

ពរលព លរបបក ក្បព័នធ KIT ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើង។ 

លទាបនអ ងណា ក្បព័នធ វ្ យ័ក្បវត្រិលនប ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្

ល ើងលទើបតរនបធនារបញ្ញជ ារទ្បទាត្់ រប់ពរារទ្ទ្ួ 

 វនកកយបក្ត្លុវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ ផ្ត្បនិផ្បន

លក្បើលទើបតរក្ត្តិ្ពិនតិ្យ ដ្ុ កននបំណ្ ុកក ក្បទាងំវ្់

លរបលទ្។ ពិនកុបនិិចលក្បគបលធរបម្ន លធយសារ
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ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

បំណ្ ុកក ក្ ប ោលបរវត្ស និង ល្វាបំណ្ ុ បនិក្ត្ញ្វ

ម្នរត្ប់ញ្ក្ញ្ លុកងុងារវាយត្នបា ាំង ំ២១១១ ។ 

២ ការងារម្តួ្ត្សីុញន សាំខាន្់ៗ ៖ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយ ន្ិងត្ម្មៃ សាពម្ន្ិវធកា 

PI-5  ចំណាត្រ់ង កវ់វនា C C មាត្ិាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារលររបចំវវនានិងគណ្

លនយយ កងុងាំង ំសារលពើពនធ២១១៤ មានផ្ត្ចំណាត្រ់ង ក់រទរម្ និង

ចំណាត្រ់ង ក់ល្ទរកិចក្បអុលណាណ ប។ 

ក្បព័នធចណំាត្រ់ង ក់ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើ្ក្មាបកិ់ចក្ទំលណ្ើរ

ារននារលររបចវំវនា និង គណ្លនយយ  បិនខុ្យង ពរ

ារវាយត្នបាល ើកបុនលទ្។ ារផ្ក បែល ើចំណាត្់រង ក់

នបបុខករនិងកបិវនធរ បិនទានក់្គបក់្ជុងលក្ោយ លទើបតរ

ម្នពិនកុ ែោងលនបលុល ើយ។ 

PI-6  ភាពក្គបក់្ជុងលក្ោយននពត្ម៌ានផ្ទ 

ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ លុកងុងរកសារវវនា 

B C រកសារវវនាចំននួ ៣ កងុងចំលណាបរកសារវវនា្រុបចំននួ ៩ 

(១,៣,៨) មានកងុងរកសារ្ំលណ្ើវវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅ

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ កងុងាំង ំ២១១៥។ 

ចំននួ្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ៗ ផ្ទ ោ ករខណ្ឌ ្ក្មាប់

ារវាយត្នបានិងធក់ពិនកុ ម្នធាា ក់ចុបពរចំននួ ៥ លុាំង ំ

២១១១ បក ចំននួ ៣ លុាំង ំ២១១៥ លធយសារផ្ត្

្មា្ធាត្ទុ្រ២ និងទ្រ៩ បនិក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ បក្្ប

នប ករខណ្ឌ ។ ឱ្នភាពវវនា បិនក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់នប

ទ្ក្បង់ GFS លទ្ រឯរារម្អ ន់ក្បមាណ្វំពរអ បអបពា ់

ផ្អងកវវនា លធយសារារតា ្់បដញ្រលយ នលនម្យ បិន

ក្ត្ញ្វម្នពនយ ់លុកងុងរកសារវវនាល ើយ។ 

PI-7 ទ្ហំនំនក្បត្បិត្រាិររប្រ់ធរ វមិ្ 

ផ្ទ បនិក្ត្ញ្វម្នែយារណ្ ៍

C C  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ យិនារតា ្់បដញ្រនំង

ពរាំង ំ២១១១។ 

(១) ចំណាយវវនាបផ្នថបផ្ទ បនិក្ត្ញ្វ

ម្នែយារណ៍្ 

C C ផ្អែកល ើគំរបរប្រ់យកធរ ន ារពាករណ៍្ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើ

ពនធ បញ្ញជ ក់រកក្បិត្ននចំណាយបផ្នថបផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយ

ារណ៍្មានលក្ចើនោង ៥% បអុផ្នរទាបោង ១១% ននចំណាយវវនា

្រុបរប្់រទរ។ 

យិនារតា ្់បដញ្រពិនកុ នំងពរាំង ំ២១១១ ក៏បអុផ្នរវនធរសាស្ត រ្

ននារម្អ នក់្បមាណ្ ្ក្មាបា់ំង ំ២១១១ និង ាំង ំ២១១៥ 

គឺខុ្យង ទាងំក្្ុង។ លទាបនអ ងណា ខកង់ចំណាយ

ក្បហាក់ក្បផ្ហ  ផ្ទ បនិក្ត្ញ្វម្នែយារណ៍្ មាន
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

ទ្ំហទំបចយង  ្ក្មាបទ់ាងំ ២ ាំង ំលនប។ ទបចយង  ្ក្មាបា់រ

ក្បបប និងារែយារណ្៍វំពរចំណ្ប បនិផ្បនសារលពើពនធ 

បនិមានារតា ្់បដញ្រ គរួឱ្យកត្់្មាគ  ់ រវាងាំង ំ២១១១ 

និង ាំង ំ២១១៥ លទ្។ 

(២) ព័ត្៌មាន រ្ រពរចំណ្ប -ចំណាយ

្ក្មាប់គលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយ

ហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន ៍

C C ក្គប់វវនាគលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយនទគបវវិវោដនខ៍ាងលក្ស )ារ

ពាករណ៍្( មានបកា ញលុកងុងរកសារវវនា ផ្អែកល ើកបិវនធរ វននិ

លនគសាធារណ្ៈ។ ារវនុវត្រចំណាយ ោក់ផ្ រ្ង មានបកា ញកងុង

រម្យារណ្៍វនវុត្រវវនា និងរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំង ំ បអផុ្នរ

មានភាពលពញល ញ ចំលពាបផ្ត្គលក្មាងផ្ទ លក្បើក្ម្្ក់បក្រ។ ារ

ពាករណ៍្ឱ្យម្ន្ុក្កំត្ពរទ្ំហំគលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទាន្ហ

ក្បត្ិបត្រាិរ ផ្ទ មានកត្់ក្នលុកងុងរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនា 

និងរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំង ំបនិិចលធវើលៅរចួល ើយ បអផុ្នរនប

ារម្អនសិ់ានមានទ្ហំតំ្ិចោង ៥១%។ 

យិនារតា ្់បដញ្រ រប់ពរាំង ំ២១១១។ ក្បព័នធ បិនមាន 

ារតា ្ប់ដញ្រគួរឱ្យកត្់្មាគ  ល់ទ្។ 

PI-8  ត្មាា ភាពននទ្រំកទ់្នំងហរិញ្ញវត្ថលុុ

ក្គបរ់ង កន់នរទរម្  )រង កោ់ត្និងិ

លក្ាបោត្(ិ 

C+ B  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M2 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន លធយសារ  

្មា្ធាត្ុ )១(។  យិនារតា ្់បដញ្រ លុកងុង ទ្ធអ ។ 

(១) ត្មាា ភាព និងភាពបនិ លបែគងកងុង

ារផ្បងផ្ចកធនធានកងុងចំលណាបរទរ

ម្ រង ក់លក្ាបោត្ ិ

C A  ំុ្កក ត្់ ោទ្បលៅពំងផ្អែកទាងំក្្ុងល ើ ឧបត្ថបាកធនពរបប និធិ

 ំុ-្កក ត្់។ ារវនភាជ នបផ្ខសបលណាដ យ )Vertical( លៅបប និធិ 

និងារវនភាជនបផ្ខសទ្ទ្ំង )Horizontal( លៅក្គប់ ំុ-្កក ត្ ់

ផ្អែកល ើក្បព័នធផ្ទ មានត្មាា ភាពនិងមានរបបបនរចិ្់កា្់។ 

មានារតា ្់បដញ្រត្ិចត្ចួលុកងុងក្បព័នធ្បិទ្ធកបិ។    

ភាពខុ្យង ននារអដ ់ពិនកុ ក្បផ្ហ ោលធយសារវងក

វាយត្នបាលុាំង ំ២១១១ មានារបកក្សាយលអសង វំពរ

ត្មាា ភាព លធយអារភាជ បោ់បួយារគណ្រវំពរវក្ននន

ភាពក្ករក្កនិងវក្នក្បោជន ្ក្មាប់ ំុ-្កក ត្់នរបួយៗ។ 

 



164 រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

(២) ភាពទានល់ព លវកាននព័ត្៌មានផ្ទ 

ិចលជឿទ្ុកចិត្រម្ន រ្ រពរារវនភា

ជវវនា ្ក្មាបរ់ទរម្ រង ក់លក្ាប

ោត្ិ 

A A  ំុ-្កក ត្់ក្ត្ញ្វម្នអរ ់ព័ត្ម៌ាន វំពរឧបត្ថបាកធនផ្ទ នំងក្ត្ញ្វ

ទ្ទ្ួ ម្ន កងុងរវាងបអុរិនផ្ខ បុននងំបញ្ក្ប់ារលររបចំវវនារប្់

ខាិន រឯរារអរ វ់វនាលធវើល ើងនបា  វនភាគចិ្់កា្់ លធយ

មានារពនារលព ផ្ត្ចលំពាប  ំុ-្កក ត្់ណាផ្ទ បិនម្នអរ ់

រម្យារណ៍្ក្ត្រមា្ទានល់ព លវកា 

យិនារតា ្់បដញ្រ លុកងុង ទ្ធអ ។ 

(៣) កក្បិត្ននារបបក្រុបទ្និងនយ័

សារលពើពនធរប្់រធរ វិម្ លធយ

វនលុកាបនបយុទ្ធសាស្ត រ្នប វន្័យ 

D D ចំណាត្រ់ង ក់បុខករ និងចំណាត្រ់ង ក់វន្័យនន ចំណាយ បនិក្ត្ញ្វ

ម្នបញ្ក្ញ្ ទាងំកងុងបាង់គណ្នររប្់រទរម្ រង ក់ោត្ិ និងរប្រ់ទរ

ម្  ំុ-្កក ត្់។ 

យិនារតា ្់បដញ្រ លុកងុង ទ្ធអ ។ 

PI-9 ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យហានវ័ិយវវនា ពរវងគ

ភាពសាធារណ្ៈទនទ្លទ្រត្ លក្សពរ

ក្ក្ងួ-សាថ បនរ័ទរ 

C+ C+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ យិនារតា ្់បដញ្រគួរឱ្យ

កត្់្មាគ  ់ រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

(១) កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្ 

រង ក់កណារ  លៅល ើវងគភាព វ្ ័យត្

និង្ហក្យ្រទរ 

C C វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចណំ្ប បនិផ្បនសារលពើពនធ 

ទ្ទ្ួ ម្នរម្យារណ៍្ក្បរំាំង ំពរក្គប់្ហក្យ្សាធារណ្ៈ 

និងភាគលក្ចើនននក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ ។ ារបបក្រុបរួប 

ននរម្យារណ៍្វវនាក្ត្ញ្វម្នលររបច ំ (បិនែប់បញ្ក្ញ្ ធរយរោត្ិ

ននកបយុោ) បអុផ្នរបនិម្នកំណ្ត្់ និងវនភាគពរហានិវ័យហិរញ្ញវត្ថុលៅ

ល ើរទរម្ រង ក់ោត្លិ ើយ លហើយក្គបទណ្រ បផ់្ត្ ៦១%នន 

ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ បអុលណាណ ប។ 

មានាររឯកចលក្បើនត្ិចត្ចួ។ បចក្ុបតនង វគគរយកធរ ន

ក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បនិផ្បនសារលពើពនធ លររបចំ

ារបបក្រុប ព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ 

និងក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  លៅកងុងរម្យារណ៍្

ក្បរំាំង ំ។ ក៏បអុផ្នរ លុផ្ត្បិនក្គប់ក្យន ់្ក្មាបម់្នពិនកុ

ខយ្់ោងបុន។ 

 

(២) កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្ 

រង ក់ោត្ិលៅល ើសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ

រប្រ់ទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ ិ

A A សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់កក្បតិ្ននរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ គឺ

ក្ត្ញ្វម្ននបធនោក្ត្រមា្ នងិលររបចំោរម្យារណ៍្ធច់

លធយផ្ កពរយង  ្ក្មាបរ់ង ក់នរបួយៗននរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ។ 

ោក់ផ្ រ្ង រម្យារណ៍្លនបបនិម្នកំណ្ត្់ ឬ  វនភាគពរបញ្ញា ហានិ

បនិមានារតា ្់បដញ្រកងុង ទ្ធអ ។ 
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

វ័យហិរញ្ញវត្ថុលទ្ នបារវនុវត្រ  ំុ-្កក ត្់បនិិចបលងកើត្ោហានិ

វ័យលៅល ើរទរម្ រង ក់ោត្មិ្នលទ្។ 

PI-10   ទ្ធភាពរប្ស់ាធារណ្ជនកងុងារ

ទ្ទ្ ួម្នពត័្ម៌ានវវនា្ខំាន់ៗ  

C D ពំុមាន ករខណ្ឌ ណាបយួ កងុងចំលណាប ៦ ក្ត្ញ្វម្នបំលពញល ើយ។ 

លទាបបរោមានរកសារចំននួ ៤ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ 

ក៏មានារយឺត្នអ វកងុងារអសពវអាយផ្ទរ។ 

ពិនកុិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ភាពយតឺ្នអ វ ននារ

អសពវអាយរម្យារណ៍្កងុងាំង ំ រំឱ្យពិនកុធាា ក់ចុប។ លក្ស

ពរលនប មានារ រឯកចលក្បើន លុល ើចណំ្ចុលអសងលទ្រត្ ក៏

បអុផ្នរ លុផ្ត្បនិក្គបក់្យន ់ លទើបតរម្នពិនកុខយ្់ោងបនុ 

ផ្ទ មានទបចោ ករខណ្ឌ  [iii], [iv] និង [vi]។ 

្ក្មាប ់ករខណ្ឌ  [i]  ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជន 

លទើបតរសាដ ប់្នុករកររប្រ់ទរបស្តនររក្ក្ងួល្ទរកិចក្និង

ហិរញ្ញវត្ថុ រឱ្ា្ពិនិត្យល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា ាំង ំ

២១១៥ គឺោាររឯកចលក្បើនបួយ។ 

៣ វដតិ វធកា 

៣.១ ារអារភាជ បវ់វនាលៅនងំលយ នលនម្យ 

PI-11  ាកានកុ្កបនងិារចប របួកងងុកចិក្

ទលំណ្ើរារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំ 

A A  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M2 ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ យិនារតា ្់បដញ្រគរួឱ្យ

កត្់្មាគ  ់ រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

(១) វត្ថិភាព និងារក្បាន់ខាជ ប ់    

ា វនភាគវវនា 

 

 

A A ក្ក្ងួ-សាថ បន័មានរយៈលព  ៤ លៅ ៥្ម្រ ហ៍ កងុងបួយទំណាក់-

ា  លទើបតរលររបចំវវនាទាងំពររទំណាក់ា  លពា គឺ្ រុប 

ក្បផ្ហ  ៩ ្ម្រ ហ៍។ ទំណាក់ា ទាងំ២ មានពិធនវវនា 

)ទ្ន់វាន(់  ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុបត័្លធយគណ្ៈរទរបស្តនររ។ ទ្នកំបលនប 

មានារពនាររយៈលព ខារលធយក្ក្ងួ-សាថ បន័បួយចនំនួ ផ្ត្បនិ

មានវវរគួរឱ្យកត្់្មាគ  ល់ទ្ និងបនិមានវវរបអបពា ់ទ ា់រវនុវត្រ

នបា  វនភាគល ើយ។ 

យិនារតា ្់បដញ្រលុកងុង ទ្ធអ ។ ក្បព័នធ និងារវនវុត្រ

ក្បព័នធ លុផ្ត្ទផ្ទ  ក៏បអុផ្នរ ារវាយត្នបាាំង ំ២១១១ 

ម្នអដ ពិ់នកុ A លទាបបរមានារពនារារអដ គ់លក្មាង

វវនា លុកងុងផ្ខកកកធ លធយក្ក្ងួ-សាថ បន័ បួយចំននួ

ក៏លធយ ផ្ទ បញ្ញា លនប លកើត្ល ើងកងុងាំង ំ២១១៨ និង 

ាំង ំ២១១៤ 
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ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

(២) ភាពចិ្ក់ា្់ឬភាពក្គប់ក្ជុង

លក្ោយ និងារចប របួផ្អងក

នលនម្យ កងុងារផ្ណ្រំវំពរ    

ារលររបចធំក់្ំលណ្ើវវនា 

A A សាែចរផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្វវនា ក្ត្ញ្វម្នធក់លចញលធយ     

ែជរធរ វិម្  លធយផ្អែកល ើារវនបុ័ត្ក្កបខ័ណ្ឌ មាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ 

និងារល្ើលរុឯ និងារលធវើិទ្ិភាវបបនរយកបិល ើងវនញនបវលយ នលន

ម្យ។ សាែចរលររបចំកញ្ក្ប់វវនា ក្ត្ញ្វម្នធក់លចញលធយ    

ែជរធរ វិម្  និងលអាើជបនក្គបក់្ក្ងួ-សាថ បន័ និងែជធានរ-លខត្រ។ 

ារកំណ្ត្់ពិធនពរល ើចុបលក្ាប គឺកំណ្ត្់្ក្មាប់ចំណាយ្រុប 

)វវនាចរនរ និងវវនាបប ធន ក្ត្ញ្វកំណ្ត្់ធច់ពរយង ( និង្ក្មាប់  

 វន្័យទាងំ ៤ )្ងគបកិចក្ ល្ទរកិចក្ រទរម្ ទ្បលៅ និងារពារោត្ិ

និង្នរិ្ុខសាធារណ្ៈ( ោភាគរយ នន អ.្.្ )ោារចងែុ 

បកា ញ(។ ារលររបចំគលក្មាងវវនា បែិត្ លធយក្ក្ងួ-សាថ បន័ 

និងែជធានរ-លខត្រ ក្ត្ញ្វផ្អែកល ើ កក្បិត្កំលណ្ើនលធរបនំងាំង ំរ្ ់

ផ្ទ វនញុ្ញញ ត្ ្ក្មាប់ចំណាត្រ់ង ក់ល្ទរកិចក្  នរបយួៗ។ 

យិនារតា ្់បដញ្រលុកងុង ទ្ធអ ។ ក្បព័នធ និង ារវនុវត្រ

ក្បព័នធ លុផ្ត្ទផ្ទ ។ 

(៣) ារវនុប័ត្វវនាទានល់ព លវកា

លធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រិ ឬសាថ បន័មាន

្បត្ថកិចក្ក្បហាក់ក្បផ្ហ    

A A ចិប់វវនាក្ត្ញ្វម្នវនបុត័្លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ និងឡាយ     

ក្ពបហ ថ្ ល ខាលធយក្ពបបហាកសក្ត្បនុនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ្ក្មាប់ 

៣ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយលនប 

យិនារតា ្់បដញ្រលុកងុង ទ្ធអ ។ ក្បព័នធ និង ារវនុវត្រ

ក្បព័នធ លុផ្ត្ទផ្ទ  

PI-12  ទ្្សនៈវន្ យ័លក្ចើនាំង ំកងងុារលធវើ

ផ្អនារវវនា លយ នលនម្យ

ចំណាយនងិារលររបចំវវនា 

B C+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M2 ពិនកិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ យិនារតា ្់បដញ្រលុ

កងុង ទ្ធអ  រប់ពរាំង ំ២១១១ លក្ពាបារតា ្់បដញ្រពិនកុ គឺ

លធយសារមានារតា ្់បដញ្របនដិចបនដិចបអុលណាណ ប លុកងុង

 ទ្ធអ នន្មា្ធាត្ ុ)៣(។ 

(១) ារលររបចំនបវារពាករណ៍្វវនាពហុ

ាំង ំ និងារវនភាជនបបុខករ 

C C ារពាករណ៍្វវនា្រុបរយៈលព ៣ាំង ំ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំោលររង

ែ ា់ំង ំលធយផ្អែកល ើ្ មា្ធាត្ុធំៗននល្ទរកិចក្។ បអុផ្នរបនិមាន

ារផ្ញកលចញោចំណាត្រ់ង ក់វន្័យ បុខករ ឬរទរម្  លហើយប

មានារតា ្់បដញ្របនដិចបនដិចបអលុណាណ ប លុកងុង ទ្ធអ នន

្មា្ធាត្លុនប។ 
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

ផ្ក្បបក្ប ិពរបួយាំង ំលៅបួយាំង ំលទ្រត្ក៏បិនក្ត្ញ្វម្នពនយ ់ បែតិ្

ល ើយ។ 

(២)  វនសា ភាពនិងភាពញំកញាបន់ន   

ារវនភាគនិរនររភាពបំណ្ ុ 

A A ារវនភាគចររភាពបំណ្ ុផ្ទ ក្គបទណ្រ ប់បំណ្ ុបរលទ្្ និង

កងុងក្្ុក ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនិងពិនតិ្យោក្បរំាំង ំលធយក្ក្ងួ

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

“ារវនភាគចររភាពបំណ្ ុ” លុផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នបនរលធវើបចក្ុបត-

នងកបិោក្បរំាំង ំ )បនិមានារតា ្់បដញ្រពិនកុ(។ លទាបនអ ង

ណា ្បត្ថភាពកងុងារលររបចំ “ារវនភាគ    ចររភាព

បំណ្ ុ” ក្ត្ញ្វម្នបលងកើនលុកងុង ក្ហវ ផ្ទ កំពុង

ែបប់រងបុខករលនបលធយខាិនរង ផ្ទ ា ពរកងុង      

ារវាយត្នបាល ើកបុន បុខករលនប គឺែបប់រងលធយបប និធិ

របបិយវត្ថវុនររោត្ិ និង ធរយរពិវពលកាក។ 

 

(៣) យុទ្ធសាស្ត រ្នបវន្័យផ្ទ មាន   

ារគណ្រចំណាយចរនរនិងចំណាយ

 វននិលនគ្ក្មាបរ់យៈលព លក្ចើនាំង ំ 

B C  វន្័យវប់រំ និងវន្័យ្ុខាវិម្ ម្នលធវើារកំណ្ត្់ចំណាយ

នអ ងលពញល ញកងុងផ្អនារយុទ្ធសាស្ត រ្ លធយម្នត្ក្បំបោបយួ

នំងវវនា្រុប។  វន្័យទាងំពររលនប ល្ិើនំងក្បមាណ្ ២៣%នន

ចំណាយិទ្ិភាព្រុប។ លធយផ្ ក ្ក្មាប ់វន្័យលអសងលទ្រត្ក៏

មានផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្ ផ្ទរ បអផុ្នរបនិមានារពាករណ៍្ចំណាយ

ចិ្់កា្់ និងលុបនិទាន់មាន្ងគត្ិភាព។ 

្បិទ្ធកបិ មានារតា ្់បដញ្រត្ិចត្ចួបអុលណាណ ប។ វន្័យវប់រ ំ

និង ្ុខាវិម្  លុផ្ត្ោវន្័យផ្ទ មានារលររបចំ

ចំណាយកងុងយុទ្ធសាស្ត រ្វវិវោដន ៍វន្័យ ឱ្យមាន្ងគត្ិ-

ភាពលៅនំងារពាករណ៍្ណ៍្វវនា។ លទាបនអ ងណា សា

រៈ្ំខានន់ន វន្័យទាងំលនប ម្នធាា ក់ចុបពរ ២៦% បក 

២៣% ននចំណាយវវនា ផ្ទ លធវើឱ្យពិនកុធាា ក់បក  C 

 វនញ លធយសារកក្បតិ្ចំណាយវវនាកងុងវន្័យទាងំលនប 

ក្ត្ញ្វមាននអ ងត្ិច ២៥% ននចំណាយវវនា្រុប លទើបតរ

ម្នពិនកុល ើ្ពរលនប។ 

)៤) ារអារភាជ ប់យង រវាងវវនាវននលិនគ

និងារពាករណ៍្ចំណាយរកិំ  

C C ារ្លក្បចចិត្រវននលិនគ គលឺធវើល ើងលធយផ្អែកល ើក្បវពធនធាន

ខាងលក្សចិ្់កា្់ ោោងារយកយុទ្ធសាស្ត រ្  វន្័យោ      

បប ធរ ន។ បចក្័យោចំណាយចរនរ្ក្មាប់ិ ទ្ិភាពគលក្មាងបនិ

្បិទ្ធកបិមានភាពខុ្យង ត្ិចត្ួចបអលុណាណ ប លក្ពាបារលររ

បចំវវនាចរនរ និង វននលិនគ លុផ្ត្លររបចំនបទំលណ្ើរ

ារធចល់ធយផ្ កពរយង ទផ្ទ   រឯរារអារភាជ បរ់វាង
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ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

ម្នធក់បញ្ក្ញ្ ធាត្អុស ំ្ ខំាន់្ក្មាប់ារលក្ជើ្លរឯ្  និងមានផ្ត្

លុកងុង វន្័យអាញ្វវង ់ និងធាែសាស្ត រ្  វបលធយវវនាចរនរ

្ក្មាបក់្បត្ិបត្រាិរ និងារផ្វទា ំ

ល្ចកដរ្លក្បច វននលិនគ និងយទុ្ធសាស្ត រ្្ក្មាប ់វន្័យ 

លុបនិទាន ់ែលុល ើយ។ 

 

៣.២ ភាពិចម្អនក់្បមាណ្ម្ន នងិារក្ត្តិ្ពនិតិ្យារវនវុត្រវវនា 

PI-13  ត្មាា ភាពននាត្ពវកចិក្ោបព់នធ នងិ

បណំ្ ុពនធរប្វ់ងកោបព់នធ 

B C+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M2 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ្បិទ្ធកបិទាងំ

បប  បនិមានារតា ្់បដញ្រគរួឱ្យកត្់្មាគ  ់លទ្។ 

(១) ភាពចិ្់កា្់ និងភាពក្គប់ក្ជុង

លក្ោយ ននលយ ារណ៍្ចិប់ និង

នរត្ិវនធររទរម្ រ្ រពរបំណ្ ុពនធ 

B C លុមានកងវបខាត្៖ )១(  ិខតិ្បទ្ធរ នគត្យិុត្រពនធ ក្ត្ញ្វលររបចំឱ្យ

មាន ករណ្ៈក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងចិ្់កា្់ និង )២( ារលក្បើ

ក្ម្្់្ិទ្ធិវណំាចរប្់បស្តនរររទរម្ ចំណ្ប កងុងារ្លក្បច ឬ

ារបកក្សាយភាពបនិចិ្់កា្ន់ន ិខតិ្បទ្ធរ នគត្យិុត្រក្ត្ញ្វ

មានារវយចុប លទើបតរឱ្យក្កបខ័ណ្ឌ ចិប់មានត្មាា ភាពនិងយុត្រិធប ៌

)ឧទាហរណ៍្ ពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ, ិករល ើត្នបាបផ្នថប និងពនធ

គយ(។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្ 

PEFA ាំង ំ២១១១ បិនម្នកំណ្ត្់ឱ្យចិ្់នបវចលរា ប

ក្បលហាង និងបញ្ញា ផ្ទ មានលុកងងុចិប់ ដ្ រពរសារលពើព

នធលទ្។ លទាបបរលនបោចំណ្ចុទ៏មានសារៈ្ំខាន ់  ផ្ត្លុ

ផ្ត្បនិមានារផ្ក្បក្បិ ពរល ើកបនុ។ លទាបនអ ងណា   

ារពិនិត្យផ្ក្ក្បិ ល ើបទ្បតញ្ញត្រពិាក់ព័នធ កំពុងក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចបំនរ។ 

(២)  ទ្ធភាពរប្់វងកោប់ពនធកងុងារ

ទ្ទ្ួ ម្ននបវព័ត្ម៌ាន រ្ រពរាត្ពវកិចក្

បង់ពនធ បំណ្ ុពនធ និងនរត្ិវនធរ    

រទរម្  

B B មានព័ត្ម៌ានោលក្ចើន ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយលុកងុងលគហទ្ំព័ររប្់

វគគរយកធរ នពនធធរ និងវគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ 

និងមានលវទ្ិាផ្ទ ជំរុញារជផ្ជកពិភាកា រវាងរធរ វមិ្ និងវន

្័យរកជន។  បអុផ្នរក្ត្ញ្វពក្ងំង្បត្ថភាពបស្តនរររទរម្ ចំណ្ប  

និងធារឱ្យមានធនធានវវនា លទើបតរពក្ងំងល្វាពនធ និងវនញុ្ញញ ត្

ឱ្យវងកោប់ពនធិចទ្ទ្ ួម្នព័ត្ម៌ានក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងកយ

ក្្ ិ, ទានល់ព លវកា )ឧទាហរណ៍្ នបរយៈ្ិារ សាកា

អសពវអាយោបនរបរក ប(់ 

ព័ត្៌មានាន់ផ្ត្មានលក្ចើនោងបុន លុល ើលគហទ្ំព័រ

រប្វ់គគរយកធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ និងវគគរយ

កធរ នពនធធរ, កិចក្្នករ និងារវប់រំ្ក្មាបវ់ងកបង់

ពនធ។ នអ ងលនបក៏លធយ បញ្ញា កងវបធនធាន ោឧប្គគ

ននារពក្ងរកវនសា ភាពល្វា្ក្មាប់វងកបង់ពនធ ផ្ទ 

រំឱ្យ្បិទ្ធកបិទាងំបប  បនិមានារតា ្់បដញ្រគួរឱ្យកត្់

្មាគ  ់ពរារវាយត្នបាល ើកបនុ។ 

 

(៣) ទំលណ្ើរារននយនរារត្វាបពនធ C C ក្បព័នធនិងយនរារលធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាបពនធមានផ្ចង បនិមានារតា ្់បដញ្រគរួឱ្យកត្់្មាគ  ។់ 
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

ចិ្់កា្់រួចលហើយ បអផុ្នរកងុងារវនុវត្រោក់ផ្ រ្ង ក្បព័នធលនប

ទំលណ្ើរារ បនិម្នលពញល ញនបចិប់ោធរមានលទ្។ 

PI-14  ក្ប្ិទ្ធភាពននវនធានារ្ក្មាបចុ់ប

បញ្ជ រវងកោបព់នធ នងិារវាយត្នបាពនធ 

C D+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M2 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ បនិមានារតា ្់

បដញ្រ គរួឱ្យកត្់្មាគ  ់ លុកងុង ទ្ធអ ។ 

(១) ារក្ត្តិ្ពិនិត្យក្បពន័ធចុបបញ្ជ រវងក

ោប់ពនធ 

C D ក្បព័នធចុបបញ្ជ រពនធលុមានកងវបខាត្ ោពិល្្ ព័ត្៌មានវងកោប់

ពនធលុបនិទានភ់ាព្ុក្កំត្ឬភាពលពញល ញ ក្ពបទាងំទំលណ្ើរារ

ធក់បញ្ក្ញ្ វងកោប់ពនធវិរបនិទាន់្ុរ្ កវ ក់យង រវាងសាថ បន័ និង 

សាថ បន័ និងនអកកងុងសាថ បន័។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្  

PEFA ាំង ំ២១១១ អដ ់ពិនកុ C ្ក្មាប់ PI-14 (១) 

លធយលហត្រុល ខវត្រ្ញ្ញញ ណ្កបិសារលពើពនធ )TIN( 

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ ្ក្មាបក់្គបក់្បលវទ្សារលពើពនធធំៗ។ 

លទាបនអ ងណា រម្យារណ៍្វាយត្នបាាំង ំ២១១១ បនិ

ម្នល ើកល ើងនបវ ចំណ្ចុលខាយទ៏ចបតង ននារក្ត្ិត្  

ពិនតិ្យ លុកងុងក្បព័នធចុបបញ្ជ រលទ្។ ្ក្មាបា់រវាយត្នបា

ល ើកលនប ពិនកុ C ិចទ្ទ្ួ ម្ន  បុក្នផ្ត្ារចុប

វលងកត្វំពរវងកបង់ពនធ ផ្ទ មាន្ាដ នុព  ក្ត្ញ្វម្នលធវើ 

ផ្ត្ោក់ផ្ ដ្ង ្កបិភាព បិនក្ត្ញ្វម្នលររបចំលទ្។ យិន

ារតា ្់បដញ្រគរួឱ្យកត្់្មាគ  ់ លុកងុង ទ្ធអ ។ 

(២) ក្ប្ិទ្ធភាពននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ

្ក្មាបា់របនិវនុវត្រនបាត្ពវកិចក្

ចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធ 

C C នតិ្ិវនធរចិប់ននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ ្ក្មាបា់របនិវនុវត្រនប

ាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធបិនក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ

ក្បកបលធយក្ប្ទិ្ធភាពលធយលហត្រុ )១( ារតកពិនយ័លុ

មានកក្បតិ្ទាប )២(មានបញ្ញា ក្បឈបលក្ចើន កងុងារនបធន និង

ាររប់បងរំឱ្យវនុវត្រនបចិប់។ 

យិនារតា ្់បដញ្រ។ ទ្ំហនំនារតកពិនយ័ បនិមាន    

ារតា ្់បដញ្រ។ ារពក្ងំងារវនុវត្រ លុផ្ត្ោបញ្ញា ។ 

(៣) ារលធវើផ្អនារ និងារក្ត្តិ្ពិនិត្យ

នបធនកបិវនធរ្វនកបិពនធ និង

C C លុលព ផ្ទ ារវនុវត្រ្វនកបិពនធក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែនំងពក្ងំង 

 ករណ្ៈ វននិចេយ័វាយត្នបាហានិវយ័ននារលគចលវ្ពនធ បនិទាន់

យិនបផ្ក្បបក្បិ ពិនកុ គរួឱ្យកត្់្មាគ  ់។ រប់នំងពរ

មានវោដនភាព ែ លក្ាយាំង ំ២១១១ ារលធវើ្វនកបិ 
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ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

កបិវនធរល្ុើបវលងកត្ារលគចលវ្ពនធ ក្ត្ញ្វម្នលររបចមំ្នលពញល ញ និងនប រ្ ង់ធរ។ ល ើ្ពរលនប

លៅលទ្រត្  វនសា ភាពននារវនុវត្រ្វនកបិលុមានកក្បិត្ គកឺ្ត្ញ្វ

ម្នវនវុត្រលៅល ើផ្ត្ទ្នំញិរំចប នងិរំលចញ )ចំលពាបវគគរយក

ធរ នគយនិងរធរ ករកបយុោ( និងក្គបទណ្ដ ប់ល ើវងកោប់ពនធធំនប

របបពិត្ ត្ិចត្ួចបអុលណាណ ប )ចំលពាបវគគរយកធរ នពនធធរ( 

លុកងុង វគគរយកធរ នពនធធរ និងវគគរយកធរ នគយ

និងរធរ ករកបយុោ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ផ្ត្្ក្មាបវ់ងកបង់ពនធ 

បួយចំននួ។ 

PI-15  ក្ប្ទិ្វភាពននារក្បបប ពនធ D+ D+  វនធរសាស្ត រ្ ននារអដ ពិ់នកុ M1 ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ យិនបផ្ក្បបក្ប ិគួរ

ឱ្យកត្់្មាគ  ់ លុកងុង ្បិទ្ធកបិ។ 

(១) វនមុ្ត្ក្បបប ពនធចំលពាបបំណ្ ុ

ពនធទ ុ ផ្ទ ោភាគរយននបំណ្ ុ

ពនធលុលទើបាំង ំសារលពើពនធ និងផ្ទ 

ក្ត្ញ្វម្នក្បបប កងុងាំង ំសារលពើពនធ

លរប 

D D បំណ្ ុពនធ្រុបមានទ្ំហំធំ លហើយវនមុ្ត្ក្បបប ពនធកងុងាំង ំ

២១១១ ទ ់ាំង ំ២១១៣ ថ្ ិត្លក្ាប ៦១% )១៧,៨% កងុងាំង ំ

២១១២ និងាំង ំ២១១៣( 

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ លទាបនអ ងណា បំណ្ុ

 ពនធ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បបប  គិត្ោភាគរយ នន ដ្ុ ក

បំណ្ ុពនធលុលទើបាំង ំ មានកំលណ្ើន លុាំង ំ២១១២ និង

ាំង ំ២១១៣ រហបត្ទ ១់៧,៨% លធរបនំងាំង ំ២១១៨ 

ផ្ទ ក្បបប ម្នផ្ត្ ៤,៥%។ លទាបនអ ងណា  ទ្ធអ 

 វនជជមានលនប បនិទានក់្គបក់្យនល់ទើបតរម្នពិនកុខយ្ោ់ង

ល ើកបុនលទ្។ 

(២) ក្ប្ិទ្ធភាពននារលអករក្ម្ក់ពនធផ្ទ 

ក្បបប ម្នលៅរត្រយរ លធយ   

រទរម្ ចំណ្ប  

B B ចំណ្ប ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នលអករលៅាន់ រត្រយរោត្ិោលររងែ ់

នវា។ ចំណ្ប ពនធបួយចំននួក្ត្ញ្វម្នក្បបប លធយារនន ័យ

គយនិងរធរ ករ   កបយុោ និងសាខាពនធធរលខត្រ-ខណ្ឌ  និងក្ត្ញ្វម្ន

រកាទ្ុកលុធរយរ។ ក្ម្ក់ទាងំលនបបិនក្ត្ញ្វម្នលអករោលររងែ ់

នវាលទ្ បអផុ្នរនអ ងលហាចណា្ោ់លររងែ ់្ ម្រ ហ។៍ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ ពិនកុ។ ក្បព័នធននារលអករចំណ្ប  សារលពើ

ពនធ បនិមានារផ្ក្បក្ប ិ។ 

(៣) លព លវកា ននារលអកគងតក ត្គ់ណ្នរ

លពញល ញលធយរត្រយររវាង     

ារវាយត្នបាពនធ, ារក្បបប ពនធ, 

C C ពនធផ្ទ ក្បបប ម្នក្ត្ញ្វម្នលអកគងតក ត្ោ់លររងែ ន់វា។ លទាបោ

នអ ងណាក៏លធយ ក្កុបារករទ្ទ្ួ ម្នវ រ្ុនងផ្ទ បញ្ញជ ក់រ

វវរលអសងៗលទ្រត្ក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នោលររងែ ា់ំង ំ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ ។ រម្យារណ៍្ PEFA ាំង ំ២១១១ 

ផ្អែកល ើព័ត្៌មាន ផ្ទ អដ ល់ធយវគគរយកធរ ន-     

ពនធធរ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលអកគងតក ត្់ ោក្បរំផ្ខ ្ក្មាប់     
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ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

កំណ្ត្់ក្នបំណ្ ុពនធ និង    

 វនកកយបក្ត្ 

ារក្បបប និងារវាយត្នបាពនធ និងោក្បរំាំង ំ ្ក្មាប់

បំណ្ ុពនធ។ លុកងងុរម្យារណ៍្ PEFA ាំង ំ២១១៥ 

មានផ្ត្ារលអកគងតក ត្់ោក្បរំាំង ំបអលុណាណ ប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

្លងកត្ល ើញ និងក្ត្ញ្វម្នយកបកលធវើោបប ធរ ននន  

ារវាយត្នបា។ 

PI-16  ភាពិចម្អនក់្បមាណ្ម្ននបវ

វត្ថភិាពវវនា្ក្មាបធ់ារចំណាយ 

C+ C+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ាររឯកចលក្បើន មាន

លុកងុង្មា្ធាត្ ុ)១(។ 

(១)  វនសា ភាពផ្ទ  ហំបរសាច់ក្ម្ក់

ិចពាករណ៍្ម្ន និងក្ត្ញ្វម្នក្ត្តិ្

ពិនតិ្យ 

C B ារពាករណ៍្សាច់ក្ម្ក់ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនង-កបិក្បរំក្ត្រមា្ 

លធយផ្អែកល ើ ំហបសាច់ក្ម្ក់ោក់ផ្ រ្ងក្ត្រមា្បនុ និងពាករ

ណ៏្ល ើងវនញចំលពាបលព លវកាផ្ទ លុ្ ក់ងុងាំង ំ។ 

្មា្ធាត្ុ )១( ៖ ារលកើនពិនកុល ើ្ពិនកុា ពរាំង ំ

២១១១ លធយសារ ំហបរព័ត្ម៌ាន ពរក្ក្ងួ-សាថ បន័ បក

វងគភាពក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងឱ្យានផ់្ត្

ក្បល្ើរោងបនុ រឯរារពាករណ៍្សាច់ក្ម្ក់រប្់       

គណ្ៈកមិាធិារបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ ានផ់្ត្

គួរឱ្យលជឿោក់។ 

(២) ្ុក្កំត្ភាព និងារអរ វ់វនាក្គប់

ក្យន ់ទានល់ព លវកា្ក្មាប់    

ារលក្យងចំណាយលធយក្ក្ងួ- 

សាថ បន័ 

B B ក្ក្ងួ សាថ ប័ន ិចលររបចំកបិវនធរចំណ្ប  និងចំណាយរប្ខ់ាិន 

ោលររងែ ់ក្ត្រមា្ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

(៣) វក្នននារលកើត្ល ើង )frequency) 

និង  ត្មាា ភាពននារលអករវវនាផ្ទ 

ក្ត្ញ្វម្ន ល្ក្បចល ើ្ពរ្ បត្ថកិចក្

រប្ក់្ក្ងួ-សាថ បន័ 

C C ារលអករវវនាកងុងាំង ំ មានចនំនួលក្ចើននិងលកើត្ល ើងលក្ចើនទង បអុផ្នរ 

មានត្មាា ភាព។ 

 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

PI-17  ារកត្ក់្ននងិារក្គបក់្គង      ្ប C+ C+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M2 ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ យិនបផ្ក្បបក្ប ិគួរ
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ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

ត្ ុយសាចក់្ម្ក,់ បណំ្ ុ នងិារធា

រ 

 ឱ្យកត្់្មាគ  ់ លុកងុង ទ្ធអ ។ 

(១) គុណ្ភាពននកំណ្ត្់ក្ន និងារែយ

ារណ៍្ទ្និងនយ័បំណ្ ុ 

C C កំណ្ត្់ក្នបំណ្ ុកងុងក្្ុក និងលក្សក្្ុក មានភាពលពញល ញ 

និងក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងកបិ និងលអកគងតក ត្ោ់បួយនំងរម្យារណ៍្

ឥណ្ទាយរោលររងែ ា់ំង ំ 

មានាររឯកចលក្បើន លុកងុងារែយារណ៍្វំពរបំណ្ ុ ក៏

បអុផ្នរលុបនិទាន់ក្គប់ក្យន់ លទើបតរម្នពិនកុខយ្់ោងបុន។ 

 

(២)  វនសា ភាពននារបបក្រុប្ប

ត្ុ យសាច់ក្ម្ក់រប្់ែជរធរ វមិ្  

B B ត្ុ យភាពសាច់ក្ម្ក់ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នគណ្រ និងបបក្រុបនអ ង

លហាចណា្ប់យួ្ម្រ ហប៍រង។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ ។ 

(៣) ក្បព័នធននារចុបកិចក្្នាខក្រ និង     

ារលចញអាយារធារ 

C C ារចុបកិចក្្នាកបក្រ និងប័ណ្ណធារ ្ុទ្ធ្ ំងក្ត្ញ្វម្នវនុបត័្

លធយក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកងុងផ្ទនកំណ្ត្់្ ក្មាប់

បំណ្ ុ្រុប បអុផ្នរបនិផ្បនពំុទានម់ានប័ណ្ណធារលទ្។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ ។ 

PI-18  ក្ប្ទិ្ធភាពននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យបញ្ជ រ

ក្ម្កល់បរវត្ស 

D+ D+  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 

 

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ យិនបផ្ក្បបក្ប ិ 

លុកងុង ទ្ធអ ។ 

(១) ារលធវើ្មាហរណ្កបិ និងារលអកគង

តក ត្់រវាងទ្និងនយ័ចនំនួបុគគ ិក និង

បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស 

B B យិនារភាជ បយ់ង លធយតក  ់រវាងបញ្ជ របុគគ ិក និងបញ្ជ រក្ម្ក់    

លបរវត្ស។ បអុផ្នរបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្បរំផ្ខនរបយួៗ មានភាជ បប់ក

ោបួយរកសារលនងក្គប់ក្យន់ លហើយក្ក្ងួ សាថ ប័នម្នពិនតិ្យ 

និងលអកគងតក ត្់ក្ត្បំក្ត្ញ្វ លៅល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សក្បរំផ្ខ 

នរបួយៗ។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  លុកងុង ទ្ធអ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក

្ក្បិ ព័ត្ម៌ានបុគគ ិកនិងបញ្ជ រ

ក្ម្ក់លបរវត្ស 

C C មានារយតឺ្នអ វរហបត្ទ ល់ៅ៣ផ្ខ កងុងារលធវើបចក្ុបតនងភាពបញ្ជ រ

ក្ម្ក់លបរវត្ស ក្ពបទាងំមាននយិត័្កបិលក្ចើនល ើបញ្ជ រទាងំលរប  

)ក្បផ្ហ  ៣១%( 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  លុកងុង ទ្ធអ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

(៣) ារក្ត្តិ្ពិនិត្យនអកកងុងលៅល ើបផ្ក្បប

ក្បិ ព័ត្ម៌ានបុគគ កិ និងបញ្ជ រក្ម្ក់

B B ្ិទ្ធវំណាចននារ្លក្បចល ើារតា ្់បដញ្រសាថ នភាពបស្តនររ និងបញ្ជ រ

ក្ម្ក់លបរវត្ស មានផ្ចងចិ្់កា្់ លទាបបរោយិនារលធវើ្វនកបិ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  លុកងុង ទ្ធអ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

លបរវត្ស លៅល ើារវនុវត្រ្ិទ្ធវំណាចលនបក៏លធយ។ 

(៤) 
ារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស

ផ្ទ បកា ញពរចំណ្ចុលខាយននារ

ក្ត្ិត្ពិនិត្យ និង/ឬ ចំនួនបស្តនររលខិាច 

D D យិនារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សឲ្យម្នក្គបក់្ជុងលក្ោយ

កងុងរយៈលព ៣ាំង ំចុងលក្ាយ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  លុកងុង ទ្ធអ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

PI-19  ត្មាា ភាព ារក្បកតួ្ក្បផ្ជង នងិយនរ

ារលធបក្សាយបណ្រ ងំត្វាបកងុងកចិក្

 ទ្ធកបិ 

NA D  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាអដ ់ពិនកុ M2 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ បផ្ក្បបក្ប ិ លុ

កងុង ទ្ធអ  បនិិចវាយត្នបាម្ន។ 

(១) មានក្កបខ័ណ្ឌ គត្យិុត្រ្ក្មាបធ់ារ  

ត្មាា ភាព ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និង

ារក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុងកិចក្ ទ្ធកបិ 

NA B ចិប់ រ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )២១១២( លឆាើយត្បម្ននប

 ករខណ្ឌ ត្ក្បញ្វ៤ កងុងចំលណាប ៦ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន លធយលហត្រុ   

ារវាយត្នបា ទាងំពររល ើក វនលុកាបនបវនធរសាស្ត រ្

លធយផ្ កពរយង ។ 

(២) ារលក្បើក្ម្្់វនធរសាស្ត រ្ ក្បកួត្

ក្បផ្ជងកងុងកិចក្ ទ្ធកបិ 

NA D យិនព័ត្ម៌ានក្គប់ក្យន់ ្ក្មាប់កំណ្ត្់រលត្ើ 

កិចក្្នាកងុងាំង ំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនិងវនុវត្រ ក្្បនប

 ិខតិ្បទ្ធរ នគត្ិយតុ្រផ្ទរឬលទ្  

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន លធយលហត្រុ   

ារវាយត្នបា ទាងំពររល ើក វនលុកាបនបវនធរសាស្ត រ្

លធយផ្ កពរយង ។ 

(៣) សាធារណ្ជនិចទ្ទ្ ួម្ន

ព័ត្៌មាន រ្ រពរកិចក្ ទ្ធកបិម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ ទានល់ព លវកា និង

ិចទ្ុកចិត្រម្ន 

NA D យិនក្បព័នធ្ក្មាបា់រអរ ់ព័ត្ម៌ានោក់កាក់ រ្ រពរកិចក្ ទ្ធកបិ

ទ ់សាធារណ្ជនលទ្ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន លធយលហត្រុ   

ារវាយត្នបា ទាងំពររល ើក វនលុកាបនបវនធរសាស្ត រ្

លធយផ្ កពរយង ។ 

(៤) មានយនរាររកែជយ្ក្មាបល់ធប

ក្សាយែ ់បណ្រ ំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធ

កបិ 

NA D យិនសាថ បន័រកែជយ្ក្មាបល់ធបក្សាយបណ្រ ំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធ

កបិលទ្ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន  លធយលហត្រុ  

ារវាយត្នបា ទាងំពររល ើក វនលុកាបនបវនធរសាស្ត រ្

លធយផ្ កពរយង ។ 

PI-20  ក្ប្ទិ្ធភាពននារក្ត្តិ្ពនិតិ្យនអកកងងុ

លៅល ើចណំាយបនិផ្បនលបរវត្ស 

C C  វនធរសាស្ត រ្អដ ពិ់នកុ M1 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន ទាងំក្្ុង។ លទាប

នអ ងណា យិនបផ្ក្បបក្ប ិគួរឱ្យកត្់្ មាគ  ់ លុកងុង



174 រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

 ទ្ធអ ល ើយ។ 

 

(១) ក្ប្ិទ្ធភាពននក្បព័នធក្ត្តិ្ពិនិត្យនន

ារធារចំណាយ 

C C លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំម្នផ្ណ្រំផ្ត្វពំរនរត្ិវនធរ្ ក្មាបធ់ារ

ចំណាយចរនរបអលុណាណ ប។ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ ្ំលណ្ើធារចំណា

យបរក ន់ ឬ ្ំលណ្ើធារចណំាយពិល្្ បិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនប

នរត្ិវនធរទាងំក្្ុងលទ្។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  លុកងុង ទ្ធអ រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

(២) ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ភាព្បក្្ប 

និងារយ ់ទំងពរ ិខតិ្បទ្ធរ នគត្ិ

យុត្រ និងនរត្ិវនធរននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអក

កងុង 

C C មានលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំវំពរារក្ត្ិត្ពិនតិ្យោទ្បលៅ ក៏បអុផ្នរករណ្រ

បួយចនំនួ ទបចោ ចំណាយវននលិនគនិងារក្គប់ក្គងក្ទ្ពយ្កបិ 

លុបនិទានម់ានលយ ារណ៍្ផ្ណ្រំចិ្់កា្់លុល ើយ។ 

មានារ មំ្ក កងុងារលក្បគបលធរបពិនកុទាងំពររល ើក 

លធយលហត្រុ ារវាយត្នបាាំង ំ២១១១ បិនម្នល ើក

ល ើងវំពរគមាា ត្និងភាពបនិចិ្់កា្់ នន វនធាននន  

ារក្ត្តិ្ពិនិត្យនអកកងុង។ លទាបនអ ងណា មានារតា ្់បដញ្រ

ត្ិចត្ួចបអលុណាណ ប លុកងុងវំ ុងលព  ៥ ាំង ំលនប។  

(៣) កក្បិត្ននវនុលកាបភាពលៅនំងវនធាន

ននកិចក្ទំលណ្ើរារនិងារកត្់ក្នកិចក្

ក្បត្ិបត្រិារ )Transaction( 

C C វនសុា្ន៏រប្់ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ ម្នបកា ញរ ារបនិ

វនលុកាបលៅនបចិប់មានារលកើត្ល ើងោញំកញាប់។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

PI-21  ក្ប្ទិ្ធភាពនន្វនកបិនអកកងងុ D+ C  វនធរសាស្ត រ្អដ ់ពិនកុ M1 ពិនកុិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ាររឯកចលក្បើន មាន

លុកងុង ្មា្ធាត្ុ )១(។ 

 

(១)  វនសា ភាពនិងគុណ្ភាពននបុខករ

រប្់្វនកបិនអកកងុង 

D C បុខករោ្វនកបិនអកកងុង ក្គបទណ្រ ប់ក្ក្ងួ-សាថ បន័និងវងគភាព

រប្ែ់ជរធរ វិម្ និងារពិនតិ្យោក្បព័នធ )ោង 20% ននលព 

លវកា្វនករ( 

ពិនកុ ម្នលកើនល ើងល ើ្ពរាំង ំ២១១១ ផ្ទ ម្នក្ត្ំប D 

លធយលហត្រុ ា ពរល ើកបនុបនិមានារលតដ ត្លៅល ើ

បញ្ញា ផ្ទ មាន ករណ្ៈោក្បព័នធ។ 

(២) ភាពលទ្រងទាត្ន់ិងារផ្ចករយនន

រម្យារណ៍្្វនកបិនអកកងុង 

C C ្វនកបិនអកកងុងធក់រម្យារណ្៍ជបនក្បធានសាថ បន័សាបរ និងលអាើ

ជបនិោា ធរ្វនកបិោត្ិ បអុផ្នរលុបនិទានល់អាើបកក្ក្ងួល្ទរកិចក្

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

និងហិរញ្ញវត្ថុ 

(៣) ារវនុវត្រលៅនបវនសុា្នផ៍្ទ 

្វនកបិនអកកងុងម្នល ើកល ើង 

C C វនសុា្ន៏រប្់្វនករក្ត្ញ្វម្នយកលៅវនុវត្រនប លុក្ក្ងួ-

សាថ បន័បយួចនំនួបអុលណាណ ប 

ពិល្្បញ្ញា ក្បឈបចំបង បអុផ្នរោញំកញាបម់ានារពនារលព 

វនុវត្រ។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

៣.៣ គណ្លនយយ, ារកត្ក់្ន នងិរម្យារណ្ ៍

PI-22  ភាពទានល់ព នងិភាពលទ្រងទាត្ន់ន

ារលអកគងតក ត្គ់ណ្នរ 

C C  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M2 ពិនកុិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ យិនបផ្ក្បបក្ប ិគួរ

ឱ្យកត្់្មាគ  ់ លុកងុង ទ្ធអ ។ 

 

(១) ភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្់

ធរយរ  

B B ារលអកគងតក ត្គ់ណ្នរធរយរផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយរត្រយរោត្ិ

ទាងំវ្់ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្បក់្បរំផ្ខលុកងុងរយៈលព  ២ ្ម្រ ហ៍។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

(២) ភាពលទ្រងទាត្ន់នារលអកគងតក ត្ន់ិងារ

ទ្បទាត្គ់ណ្នររង់រំនិងគណ្នរបុលរ

ក្បទាន 

D D ារលអកគងតក ត្ន់ិងារទ្បទាត្ន់នគណ្នរបុលរក្បទានភាគលក្ចើនចំណាយ

លព លវកាយបររហបត្ទ  ់២ ផ្ខ។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

PI-23  វត្ថភិាពននពត័្ម៌ាន រ្ រពរធនធានផ្ទ 

ទ្ទ្ ួម្នពរវងគភាពអរ ល់្វា 

C D បនិមានារក្បបប ទ្និងនយ័ព័ត្៌មានក្គប់ក្ជុងលក្ោយវំពរធនធាន

ផ្ទ ទ្ទ្ ួម្នលធយសាកាបឋប្ិកា និងបណ្ឌ  ្ុខភាព

លរបលទ្។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ារវាយត្នបាកងុង

ាំង ំ២១១១ ម្នអដ ពិ់នកុ C លធយបនិម្ន្ំិងល ើ  

ារទ្ទ្ ួធនធាន។ យិនបផ្ក្បបក្ប ិ ម្នលកើត្ល ើង

បនុាំង ំ២១១៥ លទ្។ 

PI-24  គណុ្ភាព នងិភាពទានល់ព នន

រម្យារណ៍្វវនាកងុងាំង ំ 

C+ C+  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M1 

 

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ាររឯកចលក្បើន មាន

លុកងុង ្មា្ធាត្ុ )១(។ 

(១) 
 វនសា ភាពននរម្យារណ៍្វវនា

កងុងាំង ំ កងងុនយ័វនសា ភាពនិង

C C ារលធវើចំណាត្រ់ង ក់ទ្និងនយ័លុកងុងរម្យារណ៍្ររ ិចរំឱ្យ

ារលក្បគបលធរប លធវើលៅម្នោបយួវវនាននក្គបវ់ងគភាពរទរម្ ្ំ

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 



176 រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

្បិត្ភាពោបួយនំងារពាករណ៍្

វវនា 

 

ខាន់  ៗបអុផ្នរលុក្ត្បំផ្ត្ទណំាក់ា ទ្បទាត្ប់អុលណាណ ប 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារលចញ

អាយរម្យារណ៍្ 

B A រម្យារណ៍្ក្ត្ញ្វម្នលររបចំក្បរំផ្ខ និងលចញអាយលុកងុងរយៈ

លព ៤ ្ម្រ ហ។៍ 

ភាពទាន់លព លវកាននរម្យារណ៍្វនុវត្រវវនា ពររង ក់

លខត្រ មានវោដនភាពគួរឱ្យកត្់្មាគ  ។់ 

 

(៣) គុណ្ភាពននព័ត្៌មាន C C ចំណាយលក្ាបគលក្មាងហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស ពំុមានធក់

បញ្ក្ញ្ កងុងរម្យារណ៍្ ផ្ត្បញ្ញា វំពរ្ុក្កំត្ភាព មានត្ិចត្ួច

បអុលណាណ ប និងបិនបអបពា ទ់ គ់ុណ្ភាពននរម្យារណ៍្ល ើយ។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

PI-25  គណុ្ភាព នងិភាពទានល់ព លវកានន

រម្យារណ្ហ៍រិញ្ញវត្ថកុ្បរំាំង ំ 

D+ D+  វនធរសាស្ត រ្ធក់ពិនកុ M1 ពិនកុិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ាររឯកចលក្បើន មាន

លុកងុង ្មា្ធាត្ ុ)១( និង )៣( ។ 

 

(១) ភាពលពញល ញននរម្យារណ្ ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ 

D D ព័ត្៌មាន្ំខាន់ៗ បិនមានលុកងុងរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ។ យិនបផ្ក្បបក្បិ  រប់ពរាំង ំ២១១១។ 

 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ន 

រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ  

 

C B រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាបា់ំង ំ២១១៣ ក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ក្ញ្នលៅ 

NAA លុកងុងរយៈលព  ១១ ផ្ខបរក ប់ពរទំណាចា់ំង ំ។ 

ភាពទាន់លព លវកាននរម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ

ម្នបញ្ជញ្នបក ល ឿនោងបនុ ពរ៣ លៅ ៥ផ្ខ។ 

(៣) បទ្ធរ នគណ្លនយយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

លក្បើក្ម្្ ់

 

D C រម្យារណ្៍ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន្ងគត្ិភាពខាបលៅនំង

ទ្ក្បង់ននបទ្ធរ នគណ្លនយយ។ 

វោដនភាព របួមាន ារលររបចរំម្យារណ៍្កងុងទ្ក្បង់ផ្ត្

បួយ លធយម្នបកា ញោវលនាើពរបទ្ធរ នគណ្លនយយ

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់។ 

៣.៤ ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ នងិ្វនកបិខាងលក្ស 
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

PI-26   វនសា ភាព ចរនត្ ករណ្ៈ នងិ   ារ

នបធនបនរនន្វនកបិពរខាងលក្ស 

D+ NR  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M1 ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ្មា្ធាត្ុ )១( និង 

)២( មានវោដនភាពរឯកចលក្បើនគួរឱ្យកត្់្មាគ  ់។ 

(១)  វនសា ភាព/ចរនត្ ករណ្ៈរប្់

្វនកបិផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង (របួ

ទាងំារលយរពលៅនបបទ្ធរ ន្វន

កបិ) 

D NR ៥១-៦១% ននចំណាយ្រុបក្ត្ញ្វម្នក្គបទណ្ដ ប់ បអុផ្នររកសារវំ

ណ្បវំណាងពំុមានក្គប់ក្យនល់ ើយ 

វោដនភាពក្បល ើ្រោងបនុ លធយលហត្ុរ វនសា ភាព

នន្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងរក នំងពរាំង ំ២១១១។ បិនិច

លក្បគបលធរបម្នលធយសារខវបរកសារវំណ្បវំណាង។ 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ន

រម្យារណ៍្្វនកបិលៅាន់្ភា 

C A រម្យារណ៍្្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្នលៅរទរ្ភាកងុងវំ ុងលព  

១៤ ផ្ខ បរក បព់រទ្ទ្ ួម្នរម្យារណ្៍ទ្បទាត្់វវនា 

វោដនភាពក្បល្ើរោងបនុ។  ទ្ធអ  ទ៏គួរឱ្យកត្់្មាគ  ់ 

គឺ ភាពទាន់លព លវកាននរម្យារណ្៍្វនកបិ។ 

(៣) វ រ្ុនងននារនបធនបនរលៅល ើ 

វនសុា្ន៍្វនកបិ 

C C មានចណំាត្ា់រវនុវត្រោអាញ្វារនបវនសុា្ន៍ បអុផ្នរបនិមាន

វ ដ្ុនងបញ្ញជ ក់ពរារវនុវត្រោក្បពន័ធ នបវនសុា្ន៍្ វនកបិ។ 

យិនបផ្ក្បបក្បិ  គួរឱ្យកត្់្មាគ  ់ នំងពរាំង ំ២១១១។ 

PI-27  ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើចិបវ់វនាក្បរំាំង ំ

លធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ

NU C+  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបាធក់ពិនកុ M1 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ បផ្ក្បបក្ប ិនន

 ទ្ធអ  បនិិចវាយត្នបាម្ន។ 

(១)  វនសា ភាពននារក្ត្តិ្ពិនិត្យរប្់

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ

NU C វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិក្ត្ិត្ពិនតិ្យល ើល្ចកដរ បែិត្ននចំណ្ប  -ចំណាយ 

លុទំណាក់ា ផ្ទ ល្ចកដរក្ពាងចំណ្ប -ចំណាយ បែតិ្ ក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចបំញ្ក្បល់ធយែជរធរ វិម្ រចួលៅលហើយ។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្វាយ

ត្នបា ាំង ំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ ប្ចរករលនប លក្ពាប

បនិមាន ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្ម៌ានឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។ 

(២) 
កក្បិត្ននារលររបចនំរត្ិវនធរម្ន ែ

និងារវនុវត្រនរត្ិវនធរម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ

កងុងវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ

 

NU B មាននរត្ិវនធរសាបញ្ញ្ ក្មាបា់រពិនតិ្យនិងវនុបត័្លធយវងគនរត្ិ

បតញ្ញត្រិ លហើយនរត្ិវនធរលនបក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រ។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្វាយ

ត្នបា ាំង ំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ ប្ចរករលនប លក្ពាប

បនិមាន ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្ម៌ានឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។ 

(៣) លព លវកាក្គប់ក្យន់្ក្មាប ់    

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ កងុងារលឆាើយត្បលៅ

NU C រយៈលព ្ក្មាបា់រពិនតិ្យ និងវនបុ័ត្លធយ  វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

មានក្បមាណ្ ៧ ្ម្ដ ហ៍។ កងុងារវនុវត្រោក់ផ្ ដ្ង វងគនរត្-ិ

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្វាយ

ត្នបា ាំង ំ២១១១ បនិម្នធក់ពិនកុ ប្ចរករលនប លក្ពាប



178 រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

នំង្ំលណ្ើវវនា បតញ្ញត្រ ិក្ត្ញ្វារលព លវកាត្ិចោងលនប្ក្មាបពិ់និត្យនិងវនុបត័្

ល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា។ 

បនិមាន ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្ម៌ានឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។ 

(៤)  វនធាន ដ្ រពរារផ្កត្ក្បញ្វវវនាកងុងាំង ំ 

លធយពំុរំម្ច់មានារយ ់ក្ពបោ

បនុឬលក្ាយពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិ

NU B បទ្បតញ្ញត្រិ្ក្មាបា់រផ្ក្ក្បិ ឥណ្ទានវវនាលុកងុងាំង ំវនុវត្រ

វវនាលធយពំុរំម្ច់មានារវនុប័ត្ោបុនពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វ

ម្នផ្ចងនិងវនុវត្រនបចិ្់កា្់, ក្ពបទាងំពំុវនុញ្ញញ ត្ឱ្យមាន

ារបលងកើនចណំាយលុកងុងាំង ំល ើយ )លទាបបរោារក្បបប ចំណ្ប  

ទ្ទ្ួ ម្នល ើ្ពរារផ្ចងកងុងចិប់ក៏លធយ( 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្វាយ

ត្នបា ាំង ំ២១១១ បនិម្នធក់ពិនកុ ប្ចរករលនប លក្ពាប

បនិមាន ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្ម៌ានឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។ 

PI-28  ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យល ើរម្យារណ៍្្វន

កបិពរខាងលក្ស លធយវងគនរត្បិតញ្ញត្រ ិ

NU B  វនធរសាស្ត រ្វាយត្នបា M1 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ បផ្ក្បបក្ប ិ លុ

កងុង ទ្ធអ  បនិិចវាយត្នបាម្ន។ 

(១) ភាពទាន់លព លវកាននារពិនតិ្យល ើ

រម្យារណ៍្្វនកបិ លធយវងគ

នរត្ិបតញ្ញត្រ ិ

NU B រម្យារណ៍្្វនកបិក្ត្ញ្វម្នពិនិត្យ លហើយារក្ត្តិ្ពិនតិ្យលធយ

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រ ិក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្បក់ងុងរយៈលព  ៣ ផ្ខោបធយប កងុង

វំ ុងលព ពររាំង ំចុងលក្ាយលនប។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្វាយ

ត្នបា ាំង ំ២១១១ បនិម្នធក់ពិនកុ ប្ចរករលនប លក្ពាប

បនិមាន ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្ម៌ានឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។ 

(២) ារលររបចំ្ វរារលធយវងគនរត្-ិ

បតញ្ញត្រិ ល ើរបកគំលហើញគនាំប 

NU B ្វរារ បែតិ្ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន ារចប របួពរបស្តនររពាក់

ព័នធននវងគភាពរង  ្វនកបិ បអុផ្នរពំុក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាបក់្គប់

សាថ បន័រង្វនកបិល ើយ។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្វាយ

ត្នបា ាំង ំ២១១១ បនិម្នធក់ពិនកុ ប្ចរករលនប លក្ពាប

បនិមាន ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្ម៌ានឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។ 

(៣) 
វនសុា្ន៍រប្វ់ងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ និង

ារវនុវត្រ្កបិភាពវនលុកាបនប

វនសុា្នល៍ធយវងគនរត្កិ្បត្ិបត្រ ិ

 

NU B វងគនរត្ិបតញ្ញត្រមិ្នអដ វ់នុសា្នទ៍ វ់ងគនរត្ិក្បត្ិបត្រិ លហើយ

វនសុា្នប៍ួយចនំនួក្ត្ញ្វម្នវនវុត្រនប។ 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ រម្យារណ៍្វាយ

ត្នបា ាំង ំ២១១១ បនិម្នធក់ពិនកុ ប្ចរករលនប លក្ពាប

បនិមាន ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្ម៌ានឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។ 

៤ ការអន្ុវត្តរបស់ម្ដគត្អភិវនអន្៍ 
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ឧប្បយន័ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌ រកវ ្់្បិទ្ធកបិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ  

ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

D-1  ារម្អនក់្បមាណ្  Budget Support C D  វនធរសាស្ត រ្អដ ពិ់នកុ M1 ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង លធយតក  ម់្ន។  

្បិទ្ធកបិ មានារធាា ក់ចុប គឺោវំណ្បវំណាង។  

(១) គមាា ត្ារវនុវត្រ Budget Support 

ក្បរំាំង ំពរារពាករណ៍្ផ្ទ ម្នអរ

 ់លធយនទគបវវិវោដនល៍ធយនអ ង

លហាចណា្់៦្ម្រ ហ៍បនុលព រធរ

វិម្ បញ្ជញ្ន្ំលណ្ើវវនារប្់ខាិន

លៅសាថ បន័នរត្បិតញ្ញត្រ ិ

C D ារអដ  ់ Budget Support ោក់ផ្ ដ្ង មានត្ិចោងផ្អនារ គឺ

ល ើ្ពរ ១៥ % កងុងរយៈលព ២ាំង ំ នន៣ាំង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ 

(២១១២-២១១៤( គឺមាន ៦៧ % នងិ៦៤ % ននាំង ំនរបួយៗ។ 

 

ពិនកុ បនិិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។ ារធាា ក់ចុបននារ

វនុវត្រោក់ផ្ ដ្ងនបវារយំក្ទ្វវនាតក  ល់ធរបនំងកិចក្

ក្ពបលក្ពគងឬគលក្មាង ានផ់្ត្មានភាពបិន ែ គិត្របព់រ

ាំង ំ២១១១។ លទាបោនអ ងណា វំណ្បវំណាង្ក្មាប់

ពិនកុាំង ំ២១១១ គួរផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នពិនកុ A ទបចលនបលុផ្ត្ោ 

ារធាា ក់ចុបននពិនកុ។ 

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារអរ ់

ហិរញ្ញបតទានរប្ន់ទគបវវិវោដន ៍

(វនលុកាបភាពោបួយារម្អនសិ់ាន

ក្បរំក្ត្រមា្្រុប( 

NU D បនិម្នអរ ា់រពាករណ៍្ហិរញ្ញបតទានក្បរំក្ត្រមា្ យិនបផ្ក្បបក្បិ លុកងុង ទ្ធអ  លធយលហត្រុ មាក្ ្់

ជំនយួ បនិម្នផ្បងផ្ចកអដ វ់វនា ោក្បរំក្ត្រមា្ 

កងុងរយៈលព  ៣ ាំង ំ បុនាំង ំ២១១១។  

D-2  ពត័្ម៌ានហរិញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអរ ់

លធយនទគបវវវិោដន៍្ ក្មាបា់រលររបចំ

វវនា នងិារែយារណ្ព៍រហរិញ្ញបត

ទាន្ក្មាបគ់លក្មាងនងិកបិវនធរ 

D D+ ារអរ ់ពិនកុនបវនធរសាស្ត រ្  M1 ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយង ម្ន។  ទ្ធអ វាយត្នបា 

ក្បល្ើរោងបនុ។ 

(១) ភាពលពញល ញ និងភាពទានល់ព 

លវកាននារម្អ នក់្បមាណ្វវនារប្់

មាក្ ្់ជំនយួ្ក្មាប់ារយំក្ទ្        

គលក្មាង 

D C ក្គបន់ទគបវវិវោដនអ៍រ ា់រពាករណ៍្វំពរារអដ វ់វនាក្បរំាំង ំ 

ម្នបនុារលររបចំវវនាក្បរំាំង ំរប្ែ់ជរធរ វមិ្  ផ្ត្ព័ត្៌មាន 

ពាក់ព័នធទាងំឡាយ ក្ត្ញ្វលររបចំនបក្បព័នធននមាត្ិាវវនារប្់  

ែជរធរ វមិ្ ។ 

ារបញ្ជញ្នរម្យារណ៍្ លៅកងុងក្បព័នធទ្និងនយ័រប្ ់

ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងនិងម្នអដ ់

្ំងក្គប់គលក្មាងជំនយួរប្់នទគប ្ក្មាបា់ំង ំបរក ប។់ 

(២) វក្នននារលកើត្ល ើង និងវនសា 

ភាពននារែយារណ៍្លធយមាក្ ្់

D D ក្គបន់ទគបវវិវោដន៍ ម្នអរ ទ់្និងនយ័ោក្បរំាំង ំវំពរារអដ ់វវនា

ោក់ផ្ ដ្ង ផ្ត្បនិមានរម្យារណ៍្ោក្បរំក្ត្រមា្លទ្  រឯរព័ត្៌មាន

ារអដ ់រម្យារណ៍្ វំពរារអដ វ់វនាបចក្ុបតនង ក្ត្ញ្វ

ម្នពក្ងំងឱ្យានផ់្ត្ក្បល្ើរោងបនុ នំងពរាំង ំ២១១១  
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ល.រ សត្ចនករ 
ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១០ 

ពិន្ន្ទុ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន ាំ២០១៥ 

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ និ្ងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្មួ្ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកមុ្ន្ 

ជំនយួ វំពរ ំហបរជនំយួោក់ផ្ រ្ង

្ក្មាបា់រយំក្ទ្គលក្មាង 

បនិក្ត្ញ្វម្នអរ ន់បទ្ក្បង់ននក្បព័នធមាត្ិាវវនារប្ ់           

រធរ វិម្ លទ្។ 

បអុផ្នរ លុផ្ត្បនិទានក់្គប់ ករខណ្ឌ  លទើបតរទ្ទ្ ួម្ននបវ

ពិនកុខយ្់ោងបនុ។  ព័ត្៌មាន ានផ់្ត្មានភាពលពញល ញ។ 

D-3 ទ្ហំនំនហរិញ្ញបតទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ក្គបក់្គងនបនរត្ិវនធរោត្ ិ

D D ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធោត្ិ ថ្ ិត្កងុងចលរា បពរ ២៣ % - ៣១ % 

លពា គឺទាបោង ៥១%ផ្ទ ោភាគរយរំម្ច់ ្ក្មាបទ់្ទ្ ួ

ម្នពិនកុ C។ 

លទាបបរពិនកុ បនិមានារផ្ក្បក្ប ិ  ផ្ត្ ទ្ធអ នន្បចរ

ករលនប មានភាព ែក្បល្ើរោងបនុ គួរឱ្យកត្់្មាគ  ។់ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបា ាំង ំ២១១១ ម្នបកា ញរ មានពរ 

១២-១៦% ននជំនយួវវិវោដន ៍ម្នលក្បើក្ម្្ន់បវក្បព័នធ

កងុងក្បលទ្្ រលព លរប។   
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ឧប្បយន័ធ ២៖ ្មា្ភាពននក្កុបារករវាយត្នបា 

ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ សម្មសសាពម្កុម្ការងារវាយត្ម្ម្ៃ 

រ ា្ ះ សាថ ប័ន្ ម្ុសត្ាំកណង 

អនកម្គប់ម្គងការវាយត្ម្ម្ៃ ម្ន្ អ.គ.ហ 

ឯកឧត្តម្បណឌ ិត្ សុស សារាវុនអ ក្ហវ វនុរទរល ខាធិារ ក្ហវ និងោវគគល ខាធិារ នន វ.គ.ហ  

រហបត្បកទ ់នវាទ្រ១១ ផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥ 

ឯកឧត្តម្ រស់ សីលវា៉ា  ក្ហវ វនុរទរល ខាធិារ ក្ហវ និងោវគគល ខាធិារ នន វ.គ.ហ  

ពរនវាទ្រ១៣ ផ្ខកកកធ ាំង ំ២១១៥ 

អនកសម្ម្បសម្ម្ួលន្ិង ដ្ល់ការកណនាំរលើកិចធាដាំរណើរការវាយត្ម្ម្ៃ 

Mr. Joshi Suhas IMF ទ្រក្បំកា IMF ក្បរំត្ំបន់ 

ម្កុម្ទទួលបន្ន្ទុកការវាយត្ម្ម្ៃ ម្ន្ អ.គ.ហ 

ឯកឧត្តម្បណឌ ិត្ កហ ល ចាំររើន្ ក្ហវ វគគល ខាធិារ នន ក្ហវ និងោវគគល ខាធិាររង នន វ.គ.ហ 

រលាក រយត្ត្ វើកណល ក្ហវ វគគល ខាធិាររង នន ក្ហវ នងិោវគគល ខាធិាររង នន វ.គ.ហ 

រលាក ម្មស សុសរសន្សាន្ ក្ហវ វគគល ខាធិាររង នន ក្ហវ នងិោវគគល ខាធិាររង នន វ.គ.ហ 

រលាក ប ត្ វងសសុខា ក្ហវ វគគរយករង ននវគគរយកធរ នហិរញ្ញវត្ថុរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ 

និងោវគគល ខាធិាររង នន វ.គ.ហ 

រលាក កបត្ន្ ធីរុងគ ក្ហវ វគគរយករង ននវគគរយកធរ នវវនា 

និងោវគគល ខាធិាររងនន វ.គ.ហ 

រលាក អ ុង លុយណា ក្ហវ វគគរយករង ននវគគរយកធរ នវវនា 

និងោវគគល ខាធិាររងនន វ.គ.ហ 

រលាក អ ត្ច រសាភ័ណ ក្ហវ បស្តនររជរំញ PFM 

រលាក រទៀង សុសភីរម្បា ក្ហវ បស្តនររជរំញ PFM 

រលាក អ ុ៊ុំ យុទធ ី ក្ហវ បស្តនររជរំញោន់ខយ្់ PFM 

រលាក យន្ ម្មត្ លឹម្រេង ក្ហវ បស្តនររជរំញ PFM 

រលាក រហៀង សត្ផ្សត្ រ៉ាត្ ក្ហវ បស្តនររជរំញ PFM 

រលាក លី វ៉ាុង ក្ហវ បស្តនររជរំញ PFM 

រលាកម្សី សុគន្ធ ចរធផ្ស ក្ហវ បស្តនររជរំញ PFM 

រលាក ម្បាង ឧត្តម្ ក្ហវ បស្តនររជរំញ PFM 

ម្កុម្ទីម្បឹកោខាងរម្កា 

Mr. Frans Erik Ronsholt រកត្រជន ទ្រក្បំកាលក្ជើ្លរឯ្លធយ ក្ហវ និងោក្បធានក្កុបទ្រក្បំកា 

Mr. Tony Bennett រកត្រជន ទ្រក្បំកាលក្ជើ្លរឯ្លធយ ក្ហវ 

Ms. Elizabeth Kariuki រកត្រជន ទ្រក្បំកាលក្ជើ្លរឯ្លធយ ក្ហវ 
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  ឧប្បយន័ធ ៣៖ បញ្ជ រែយរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា ្ន៍ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣៖ បញ្ោ រីាយនម្សាគពីាក់ព័ន្ធកដលម្ត្វូបាន្សម្មភ សន៍្ 

ម្កសួង-សាថ ប័ន្/អងគសាព រ ា្ ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង 

ម្កសួងរសដាកិចធាន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ 

អគគនយកដ្ឋា ន្ិវធកា លកាក វ ុង  ុយណា, វគគរយករង 

លកាក ឡាយ ្ុខល រង, វនុក្បធានរយកធរ ន 

បណ្ឌ ិត្ ក្្រ វុធ, វនុក្បធានរយកធរ ន 

លកាក  ័្ ពិនិត្យ, វនុក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ល្ង ចំលរឯន, ក្បធានារនន ័យ 

លកាក ផ្កប រន់លោឿន, វនុក្បធានារនន ័យ 

លកាក លខរវ ណាវាប , វនុក្បធានារនន ័យ  

អគគនយកដ្ឋា ន្ 

សវន្កម្ាម្ ន្្ទកនុង 

កញ្ញញ  ផ្ងអត្ បអបវុឯផ្ ន, វគគរយករង  

លកាក ទ្ក ្ុខុប, វនុក្បធានរយកធរ ន  

លកាក ឈិត្ រនន់ិបិត្រ, ្វនករព័ត្៌មានវនទ្ា  

លកាក ឈួន ្ភុា, ្វនករព័ត្៌មានវនទ្ា 

លកាក តត្ វា្រ, ្វនករព័ត្ម៌ានវនទ្ា  
អគគនយកដ្ឋា ន្រញល

ន្រផ្សបាយរសដាកិចធា ន្ិង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

លកាក គំប អកាា , វគគរយករង  

លកាក ឈាង វណាណ រនទ្ធ, ក្បធានរយកធរ នមាអ ក្កិល្ទរកិចក្និងលយ នលនម្យសារលពើពនធ  

លកាក ោ កុកហុង, វនុក្បធានរយកធរ ន  

កញ្ញញ  ឈុន ធ រន, វនុក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ហងស វន្ុទ្ធ, ក្បធានារនន ័យ  

លកាក ឆបវ ្ុលបធា, ក្បធានរយកធរ ន ថ្ ិត្ិ  

មាអក វនចិក្ត្្កកធ, បស្តនររ  

សាបអុន កផ្នថ , បស្តនររ  

ម្ន កុ្ , បស្តនររ 

ោរ រន់ វាបនន់រ, បស្តនររ  

ជបន រត្នៈ, បស្តនររ 

ផ្្ប ្ុោ, បស្តនររ 

គរ ្ុខគរប, បស្តនររ   

អគគនយកដ្ឋា ន្រត្នញរជាតិ្ លកាក ្នួ វនចិក្ត្, វគគរយករង  

លកាក លបឿន  រន  

លកាក លអង ្ុតន់ណា  

លកាក ហួត្ ្ិរឯបងគ   
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ម្កសួង-សាថ ប័ន្/អងគសាព រ ា្ ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង 

លកាក គិត្ ប ុនលហឿន  

លកាក លហង ឆវឯ  

លកាក នហ វណាណ វុទ្ធ  
អគគនយកដ្ឋា ន្ម្ទពបាសម្បត្តិ

រដាន្ិងចាំណត្លម្ិន្កម្ន្សាររពើ

ពន្ធ 

លកាក ផ្បអន វុនថ , ក្បធានរយកធរ ន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ 

លកាក ្ុខ ធរ, វនុក្បធានរយកធរ នចំណ្ប ពរក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរ 

លកាក លទត្ វា្រ, វនុក្បធានរយកធរ ន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ 

លកាក តត្ ពិ្រ, វនុក្បធានរយកធរ នចំណ្ប សាធារណ្ៈ 

លកាក ប ប នែ, ក្បធានារនន យ័សារលពើវណ្ឌ រង ក់នរត្ិបុគគ សាធារណ្ៈ 

លកាក គប រងសរ, បស្តនរររយកធរ ន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ 

អគគនយកដ្ឋា ន្គយ ន្ិង      

រដ្ឋា ករកម្ពុជា 

លកាក ្ុខ ក្ទ្រ, វនុក្បធានរយកធរ នរទរម្ និងក្គបក់្គង  

លកាក ោ ្ំវុន, វនុក្បធានារនន ័យគណ្លនយយនិងហិរញ្ញវត្ថុ  

អគគនយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ លកាក ផ្្ប សាខន, វនុក្បធានរយកធរ នចិប់ វនវាទ្ និង ថ្ ិត្ិ 

លកាក បអប ្ណាដ ប់, វនុក្បធានារនន ័យ្វនកបិទ្រ២ ននរយកធរ នក្គប់ក្គងវងកោប់ពនធធំ  

លកាក គង់ បអបបបរឯន, វនុក្បធានារនន ័យរទរម្  ននរយកធរ នក្គប់ក្គងវងកោប់ពនធធ ំ 

លកាកក្្រ នប ្ុរបន, វនុក្បធានារនន ័យចិប់ ននរយកធរ នចិប់ វនវាទ្ និង ថ្ ិត្ិ  

លកាក ល្ង ពិ្ិទរ, វនុក្បធានារន.បុគគ ិក ននរយកធរ នបុគគ ិក និងរទរម្ ហិរញ្ញវត្ថុ  

លកាក លយអត្ កុ ្ត្ា, បស្តនរររយកធរ នក្គប់ក្គងវងកោប់ពនធធំ 

លកាក ្ ុន វុទ្ធរ, បស្តនររល ខាធិារធរ ន  

លកាក ្ ្ុបអុនណា, បស្តនររល ខាធិារធរ ន 

អគគនយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ញវត្ថុ   

រដាបាលថាន ក់រម្កាម្ជាតិ្ 
លកាក ប ប វងស្ុខា, វគគរយករង 

 ក ោរ ្ុវណ្ណ, វគគរយករង 

លកាក នន់  ញ្, វនុក្បធានរយកធរ ន 

អគគនយកដ្ឋា ន្លទធកម្ា 

សាធារណៈ 

រកឧត្រប ឈំប សាលរបត្, វគគរយក  

លកាក កអ ន់ វិរបយ, វគគរយករង 

លកាក ហួត្ វោដរ, វគគរយករង 

លកាក លខរវ លខបរៈោត្ិ, ក្បធានរយកធរ ន 

លកាក  ុង ជរនិត្, ក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ផ្បអន ល្្, ទ្រក្បំកា 

លកាក ល អ  ្ុវ័ណ្, ក្បធានរយកធរ ន 

លកាក  រ សារុន, ក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ្ បន ្បភាប, វនុក្បធានរយកធរ ន  

នយកដ្ឋា ន្ព័ត្េម្មន្វធទា  លកាក បនរ ក្ម្រង , ក្បធានរយកធរ ន 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៣៖ បញ្ជ រែយរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា ្ន៍ 

ម្កសួង-សាថ ប័ន្/អងគសាព រ ា្ ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង 

ម្កសួង-សាថ ប័ន្ រ្សងរទៀត្ 

ម្កុម្ម្បឹកោអភិវនអន្៍កម្ពុជា រកឧត្រប រុនត្ វុទ្ធរ, វគគល ខាធិាររង CDC/CRDB 

លកាក លគរង ្នថ វុធ, ក្បធានរយកធរ ន  

លកាក ឈុន មាអ ោរ, បស្តនររ  

ម្កសួងក្ន្ការ រកឧត្រប ្ន ្ុរវន, រទរល ខាធិារ  

លកាក លវង បញ្ញញ ធុន, វគគរយក  

លកាក គង់ ្ុតត្, ក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ហុរង ច័នកបអុនថ , វនុក្បធានរយកធរ ន  

លកាក សាន វណ្ណៈលរបត្, ក្បធានរយកធរ ន 

លកាក លវឿ ្ុអ , វនកុ្បធានរយកធរ ន  

លកាកក្្រ លវង  រឯធរ , បស្តនររ  

កញ្ញញ  អ  ចនកចរនន  

ម្កសួងសាធារណការ ន្ិង  

ដឹកជញ្ោូ ន្ 

លកាក ល្ឿន ប ុន រ, វគគរយករងរទរម្  

លកាក ញំក រន់វណាណ ែប, វនកុ្បធានរយកធរ ន  

លកាក ្ ុន ្បតត្រិ, វនុក្បធានារនន ័យ  

លកាក បអក ោុ , ក្បធានារនន ័យ 

លកាក ផ្ញអប ល្រឯនោរ, វនុក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ញាណ្ ពុន, ក្បធានារនន ័យ 

លកាក ធា ឈាងវរ, បស្តនររ  

លកាក វ ុយ ្បតត្រិ, បស្តនររ  

ម្កសួងអប់រំ យុវជន្ ន្ិង

កីឡា 

លកាក វ ុង បបែត្, វគគរយករងលយ នលនម្យនិងផ្អនារ   

លកាក ាន់ ពុទ្ធរ, បស្តនររ  

លកាក បអុប ន លហង, បស្តនររ  

លកាក សារឯ លៅ, វនុក្បធានរយកធរ ន  

លកាក លវត្ ក្បុ្, វនុក្បធានរយកធរ ន  

ម្កសួងសុខាភិបាល លកាកជំទាវ យក់ ្បតត្រិ, វគគរយករទរម្ និងហិរញ្ញវត្ថុ 

លកាក យប ពិ្រ, វគគរយករងរទរម្ និងហិរញ្ញវត្ថុ  

លកាក ្ុខ ្ំិង, ក្បធានរយកធរ ន  

លកាក ខួត្ រែបវឯ, វនុក្បធានរយកធរ ន  

លកាកក្្រ ្ប ណារឯ, ក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ត្ប លសាវ័ណ្, ក្បធានារនន ័យ  

លកាក ្ុរវ ្ុខកាង 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ម្កសួង-សាថ ប័ន្/អងគសាព រ ា្ ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង 

លកាក ្ ន ល្រកខបយ  

ម្កសួងម្ុសងារសាធារណៈ រកឧត្រប វុ  របប, វគគរយក  

លកាក មា្ ្ុវ័ស្តករ, វនុក្បធានរយកធរ ន  

លកាក ផ្្ប វណ្ណៈ, វនុក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ផ្បអន ពិ្ិទរ, វនុក្បធានរយកធរ ន 

ម្កសួងពាណិជោកម្ា លកាក រទរ សាបអន, វគគរយករងរទរម្ និងហិរញ្ញវត្ថុ 

លកាក ្ប បបរឯ, វនកុ្បធានរយកធរ នហិរញ្ញវត្ថុ  

កញ្ញញ  វាបន់ ធាែប, វនុក្បធានរយកធរ នចុបបញ្ជ រពាណ្ិជជកបិ  

លកាក ប ុន ្បតត្រិ, ក្បធានារនន ័យ ទ្ធកបិ  

លកាក វាប   រវាបន,់ វនុក្បធានារនន ័យ ទ្ធកបិ  

អាជាា ធរសវន្កម្ាជាតិ្ 

 រកឧត្រប វ ុក សាែវុោដ, វគគល ខាធិារ  

លកាក លម្អ  ប ុន, ក្បធានរយកធរ ន 

លកាក សាន វនសា , វនុក្បធានរយកធរ ន 

លកាក ហុក ្ុវករិ, វនកុ្បធានរយកធរ ន 

រដាសសា 

 រកឧត្រប  ន ជ,ឺ ល ខារប្ប់ណ្ឌ ិត្រទរ ោប លយរប, ្មាជិកគណ្ៈកបិារវចិនស្តនរយ៍  នន

រទរ្ភា និងោក្បធានគណ្ៈកបិារល្ទរកិចក្ ហិរញ្ញវត្ថុ ធរយរ និង្វនកបិ  

លកាក ត្បច លសាវ័ណ្, ជំនួយារ  
ធនញរជាតិ្ម្ន្កម្ពុជា 

 លកាក លិ រន់ធែប, ក្បធានរយកធរ នគណ្លនយយ 

លកាក លមាក វុធរ, ក្បធានរយកធរ ន្ហក្បត្ិបត្រិារធរយរ 

ម្ដគត្អភិវនអន្៍ 

ការធផ្សល័យត្ាំណាង 

ធនញរពិភពរលាក 

វងកក្្រ Leah April,វងកជរំញោន់ខយ្់ក្គប់ក្គង វន្័យសាធារណ្ៈ 

បណ្ឌ ិត្ ្ប ្ុខប ុនលធឿន, វងកជំរញវន្័យសាធារណ្ៈ  

លកាក  រ ្បលទត្, ល្ទរវនទ្ប 

លកាក លឡា ឡាត្់ររបប, បស្តនររជរំញ ទ្ធកបិ 

ម្បិត្ភត្ម្ន្សហសាពអឺរ៉ាុប លកាក Christian Provoost, វនុពន័ធផ្អងក 

ការធផ្សល័យត្ាំណាង 

ធនញរអភិវនអន្៍អាសុី 

លកាក Jan Hansen, ល្ទរវនទ្បោន់ខយ្់ក្បរំក្បលទ្្ 

លកាក វ បច ចំលរឯន, បស្តនររោន់ខយ្់ផ្អងកកបិវនធរ 

អងគការ JICA លកាកក្្រ Odashima Yoko, វងកក្បំកាលនប ់ផ្អងកលយ នលនម្យគយនិងរទរម្ លុ 

វគគរយកធរ នគយនិងរធរ ករ 
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 ឧប្បយន័ធ ៣៖ បញ្ជ រែយរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា ្ន៍ 

ម្កសួង-សាថ ប័ន្/អងគសាព រ ា្ ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង 

សាថ ប័ន្ ម្ិន្កម្ន្រដា 

រវទិកាម្ន្អងគការ 

ម្ិន្កម្ន្រដ្ឋា ភិបាល 

(NGO Forum) 

លកាក គំប នណ្, ក្បធានកបិវនធរបញ្ញា វវិវោដន៍ 

សសាពាណិជោកម្ាកម្ពុជា រកឧត្រប ងួង លបអងត្ិច, វគគរយក  

លកាក ផ្កវ និបិត្រ, ក្បធានផ្អងក្ហក្បត្ិបត្រិារនិងវវិវោដន៍ 
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  ឧប្បយន័ធ ៤៖ បញ្ជ ររកសារលនង 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤៖ បញ្ោ ីឯកសាររផ្សង 

សត្ចនករ ម្បភពព័ត្េម្មន្ 

សាថ ប័ន្ ឯកសារ/រគហទាំព័រ 

PI-1 GDB, GDNT  ចិប់ ដ្ រពរារទ្បទាត្់វវនា២១១១, ២១១២ និង ២១១៣,  

www.national-assembly.org.kh 

 រម្យារណ៍្ ដ្ រពរវោដនភាព ននារវនុវត្រផ្អនារ្កបិភាពកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់  

ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្ក់្ក្ងួល្ទរកិចក្ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្បរំាំង ំ

២១១៤  

 IMF (Febr 2014) Cambodia: 2013 Article IV Consultation. IMF 

Country Report No. 14/33. 

PI-2 GDB, GDNT  ចិប់ ដ្ រពរារទ្បទាត្់វវនា២១១១, ២១១២ និង ២១១៣,  

www.national-assembly.org.kh 

PI-3 GDB, GDEPFP  ចិប់ ដ្ រពរារទ្បទាត្់វវនា២១១១, ២១១២ និង ២១១៣,  

 TOFE ល ើលគហទ្ំព័រ www.mef.gov.kh 

 IMF (2013) Cambodia: 2012 Article IV Consultation. IMF Country 

Report No. 13/2. 

 វពទ: យុទ្ធសា រ្ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប (២១១៤-២១១៨) 

 វគរ: យុទ្ធសាស្ត រ្ កំផ្ណ្ទ្ក្បង់គយរយៈលព បធយប (២១១៤-២១១៨) 

PI-4 GDNT, GDB, 

MOC, CCC 

 រម្យារណ៍្ ដ្ រពរបំណ្ ុកក ក្ បកងុងាំង ំ២១១៣ និង២១១៤ រប្វ់គគរយក-

ធរ នរត្រយរោត្ ិ

 នែងបកា ញពរបំណ្ ុកក ក្បក្បរំផ្ខល ើក្ម្ក់លបរវត្ស កងុងវំ ុងាំង ំ២១១១ និង

២១១៤ លធយវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ

 រម្យារណ៍្វោដនភាពននារវនុវត្រផ្អនារ្កបិភាពកបិវនធរផ្កទ្ក្បង់        

ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

PI-5 GDB, GDNT, GDEPFP  ចិប់វវនា ាំង ំ២១១៥, 

 បាង់គណ្នរ២១១៧/២១១៣ 

 GFS 2001/1986 

 មាត្ិាវវនាវិរ 

 IMF: Cambodia  Priority Issues for the FMIS Implementation, 

Gentry, Wiest, Joshi, Bradley, and Ujvarosy, March 2014 

PI-6 GDB, GDEPFP  ល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនា ាំង ំ២១១៥ ោបួយនំងកំណ្ត្់បកា ញរប្់រទរបស្តនររក្ក្ងួ

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ, 

PI-7 GDSPNTR 

NBC 

MEYS, MOH 

 ចិប់វវនា ាំង ំ២១១៥, 

 ចិប់ ដ្ រពរារទ្បទាត្់វវនាទ្បលៅរប្់រទរ ្ក្មាបា់រក្គប់ក្គង ាំង ំ២១១៣, 

www.national-assembly.org.kh 

http://www.national-assembly.org.kh/
http://www.mef.gov.kh/
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

សត្ចនករ ម្បភពព័ត្េម្មន្ 

សាថ ប័ន្ ឯកសារ/រគហទាំព័រ 

CDC  GDSPNTR 2014: បញ្ជ រលឈិាបក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  និងរម្យារណ៍្ ដ្ រ

ពរារបិទ្បញ្ជ រចំណ្ប -ចំណាយ ាំង ំ២១១៣ ្ក្មាប់ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  

 GDSPNTR ផ្ខធងញ្ 2014: រម្យារណ្៍ ដ្ រពរិជរវកបិហិរញ្ញវត្ថុ, ល្វាកបិ និង

ចំណ្ប លអសងៗនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ាំង ំ២១១៣ 

 រម្យារណ៍្ TOFE ល ើ www.mef.gov.kh 

PI-8 GDFSNA  ចិប់ ដ្ រពរារក្គប់ក្គងរទរម្  ំុ ្កក ត្ ់

 ចិប់ ដ្ រពរារក្គប់ក្គងរទរម្  ែជធានរ លខត្រ ក្កុង ក្្ុក ខណ្ឌ  

 ផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្ ដ្ រពរគណ្លនយយភាព្ងគប ននារវវិវោដនបផ្បប       

ក្បោធិបលត្យយលុរង ក់លក្ាបោត្ ិ

 ចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ចិប់ ដ្ រពររបបហិរញ្ញវត្ថុនិងារក្គប់ក្គងក្ទ្ពយ្បតត្រិរប្់រទរម្ រង ក់លក្ាប

ោត្ិ 

 វនុក្កំត្យ ដ្ រពរបប និធិក្កុង ក្្ុក 

 វនុក្កំត្យ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុ ំុ ្កក ត្ ់

 វនុក្កំត្យ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុក្កុង ក្្ុក 

 ក្បា្ និង សាែចរ និង លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ ដ្ រពរារវនភាជវវនា្ក្មាប់     

រទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ ិ 

PI-9 GDSPNTR 

GDFSNA 

NBC 

 GDSPNTR 2014: បញ្ជ រលឈិាបក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  និងរម្យារណ៍្ ដ្ រ

ពរារបិទ្បញ្ជ រចំណ្ប -ចំណាយ ាំង ំ២១១៣ ្ក្មាប់ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  

 GDSPNTR ផ្ខធងញ្ 2014: រម្យារណ្៍ ដ្ រពរិជរវកបិហិរញ្ញវត្ថុ, ល្វាកបិ និង

ចំណ្ប លអសងៗនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ាំង ំ២១១៣ 

 ចិប់ ដ្ រពរ ករនរ ិកៈទ្បលៅនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ 

 លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ ដ្ រពរារចុបបញ្ជ រក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរ 

 រម្យារណ៍្រប្់ក្កុបក្បំកាវិម្ ននក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  និង្ហ

ក្យ្សាធារណ្ៈ 

PI-10 National Assembly 

NAA 

GDEPFP, GDB, 

NGO Forum 

MEYS, MOH 

 លវទ្ិាវងគារបនិផ្បនរធរ វមិ្  )២១១៣(, “្លងរបត្មាា ភាពវវនាលុកបយុោ 

២១១២”, www.cambodianbudget.org 

 លគហទ្ំព័រ ិោា ធរ្វនកបិោត្ ិ

 លគហទ្ំព័រ រទរ្ភា www.national-assembly.org.kh 

 TOFE ល ើលគហទ្ំព័រ ក្ហវ www.mef.gov.kh 

PI-11 GDB 

MEYS 

MOH 

MPWT 

National Assembly 

 ចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ាំង ំ២១១៨ 

 ចិប់វវនា ាំង ំ២១១៥,  

 សាែចរ ដ្ រពរារលររបចំផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្វវនា ាំង ំ២១១៥ 

 សាែចរ ដ្ រពរារលររបចលំ្ចកដរក្ពាងចិប់ ដ្ រពរហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាបា់រក្គប់ក្គងាំង ំ

២១១៥ 

http://www.cambodianbudget.org/
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៤៖ បញ្ជ ររកសារលនង 

សត្ចនករ ម្បភពព័ត្េម្មន្ 

សាថ ប័ន្ ឯកសារ/រគហទាំព័រ 

PI-12 GDEPFP, GDB, MOP, CDC, 

MEYS, MOH, MPWT  

 ចិប់វវនា ាំង ំ២១១៥ 

 យុទ្ធសាស្ត រ្ ក្គប់ក្គងបំណ្ ុសាធារណ្ៈ ២១១១-២១១៨ 

 ផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្វវិវោដន៍ោត្ិ ២១១៤-២១១៨ 

 ផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្  វន្័យ្ុខាវិម្  ២១១៨-២១១៥ 

 ផ្អនារយទុ្ធសាស្ត រ្  វន្័យវប់រំ ២១១៤-២១១៨ 

PI-13 GDT, 

GDCE,  

Bureau of Statistics, 

IMF, 

JICA, 

CCC 

 RGC (2013) Enforcement Trends and Compliance Challenges in 

Cambodia. Presentation by Mr. Eng Ratana at IMF-Japan High 

Level Tax Conference for Asian Countries. 

 KPMG (2013) Cambodia Tax Profile. Produced in conjunction with 

the KPMG Asia Specific Tax Centre. 

 ចិប់ និង ិខតិ្បទ្ធរ នពាក់ព័នធនំងារបលងកើត្ និងារក្គប់ក្គងត្ំបនល់្ទរកិចក្

ពិល្្ )ែជរធរ វមិ្  ២១១៣(. លម្បពុបយល ើកទ្រ១ 

 Deloitte (2015) Cambodia: Highlights 2015. International Tax. 

http://www2.deloitte/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax

/dttl-tax-cambodiahighlights-2015.pdf [Accessed 21 July 2015]. 

 GDT (2012) Cambodia: Tax Revenue Reform and Issue, Further 

Reforms. Presentation by Mr. Um Seiha at IMF-High Level Tax 

Conference for Asian and Pacific Countries. 

 IMF (2013) Cambodia: 2012 Article IV Consultation. IMF Country 

Report No. 13/2. 

 កិចក្ក្បជុំល ើកទ្រ៤ ននយនរាររទរ និង វន្័យរកជន កងុងវន្័យគយ, ែជធានរ

វងំលពញ, ផ្ខលបសា ាំង ំ២១១៤ 

 GDT (2012) Cambodia: Tax Revenue Reform and Issue, Further 

Reforms. Presentation by Mr. Um Seiha at IMF-High Level Tax 

Conference for Asian and Pacific Countries. 

 វពទ : យទុ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប  រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨) 

 វគរ : យុទ្ធសាស្ត រ្ រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨) 

PI-14 GDT, 

GDCE,  

IMF, 

JICA, 

CCC 

 Unteroberdoerster, O. (2014) Cambodia: Entering a New Phase of 

Growth. International Monetary Fund. Washington D.C. 

 រម្យារណ៍្ជំលរឿនល្ទរកិចក្កបយុោាំង ំ២១១១,  វនទ្ាសាថ នោត្ិ ថ្ ិត្ិ, ក្ក្ងួ

ផ្អនារ, ផ្ខបររ ាំង ំ២១១២ 

 Galliano, A (2015) The urgent need for tax reform. The Phnom 

Post. 8 April 2015.  

 De Carteret, D. and Kimsay, H. (2013) Customs’ taxing dilemma. 

The Phnom Penh Post. 21 November 2013. 



192 

ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

សត្ចនករ ម្បភពព័ត្េម្មន្ 

សាថ ប័ន្ ឯកសារ/រគហទាំព័រ 

 RGC (no date) Post-Clearance Audit. 2nd edition. 

 វពទ : យទុ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប  រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨) 

 វគរ : យុទ្ធសាស្ត រ្ រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨) 

PI-15 GDT, 

GDCE,  

 RGC (2013) Enforcement Trends and Compliance Challenges in 

Cambodia. Presentation by Mr. Eng Ratana at IMF-Japan High 

Level Tax Conference for Asian Countries. 

 វពទ : យទុ្ធសាស្ត រ្ លកររគរចំណ្ប  រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨) 

 វគរ : យុទ្ធសាស្ត រ្ រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨) 

PI-16 GDNT,  

MEYS,  

MOH 

MPWT 

 សាែចរ ដ្ រពរារវនុវត្រចិប់ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាបា់រក្គប់ក្គងក្បរំាំង ំ,  

 ល្រវលៅវវនារប្ក់្ក្ងួសាធារណ្ារ និងទំកជញ្ជញ្ន ាំង ំ២១១៥ 

 ល្រវលៅក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់,  

 ចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ២១១៨ 

 ចិប់ហិរញ្ញវត្ថុ ាំង ំ២១១៣,  

 ា វនភាគ នននិយត័្កបិឥណ្ទានពរជំពបក៩១ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនញុ្ញញ ត្លធយវគគ

រយកធរ នវវនា កងុងាំង ំ២១១៣, www.treasury.gov.kh 

PI-17 GDB/Department of 

Cooperation and Debt 

Management, MEYS,  

MOH  

MPWT  

 យុទ្ធសាស្ត រ្ ក្គប់ក្គងបំណ្ ុ,  

 ចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ២១១៨,  

 Summary of Debt Situation as of 31.3.2015,  

 IMF Article IV report of February 2014,  

 IMF-FAD (2012) Strengthening Treasury Management 

PI-18 Ministry of Civil Service, 

MEYS, MOH,  

MPWT , GDIA, NNA 

 

PI-19 GDPP, MEYS,  

MOH  

MPWT , Chamber of 

Commerce 

 ចិប់ ដ្ រពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ាំង ំ២១១២,  

 Implementing Rules and Regulations Governing Procurement, 

2010,  

 ក្បា្ល ខ៤៥, mef.gov.kh/old/procurement 

PI-20 GDB,  

MEYS, MOH  

MPWT ,  

MEF General Inspectorate 

Department, GDIA 

 ក្បា្ ាំង ំ២១១៦,  

 ល្រវលៅក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់,  

 រម្យារណ៍្ិោា ធរ្វនកបិោត្ិ ាំង ំ២១១៣ ដ្ រពរារវនុវត្រវវនា,  

 Transparency International CPI Results Tables 

www.transparency.org 

PI-21 GDIA  ចិប់ ដ្ រពរ្វនកបិននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ ាំង ំ២១១១, វនុក្កំត្យល ខ ៤១ ាំង ំ

២១១៥, សាែចរល ខ១១៣ ាំង ំ២១១៤, ក្បា្ល ខ៤១៥ និង ល ខ ១១១៩.  
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៤៖ បញ្ជ ររកសារលនង 

សត្ចនករ ម្បភពព័ត្េម្មន្ 

សាថ ប័ន្ ឯកសារ/រគហទាំព័រ 

 ល្រវលៅ្វនកបិនអកកងុង, www.gdia.mef.gov.kh 

 GDNT,  

NBC, 

 វនុក្កំត្យល ខ ១៥៥ 

 ារបកា ញពរចនំនួ និង្បត្ ុយននគណ្នរបក្បុង និងបុលរក្បទានកងុងទំណាចា់ំង ំ

២១១១, ២១១២ និង២១១៣ 

 ្បត្ុ យសាក តងកងុងទំណាច់ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៤ និងទំណាចផ់្ខកុបាៈ ាំង ំ២១១៥ 

 រម្យារណ៍្្បត្ុ យរប្់គណ្នរែជរធរ វមិ្ កងុងនវាទ្រ៩ ផ្ខកកកធ ាំង ំ

២១១៥, ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលអកគងតក ត្ល់ធយវគគរយកធរ នរត្រយរោត្ ិ

PI-23 MEYS,  

MOH  

 

 រម្យារណ៍្ ដ្ រពរចំណ្ប -ចំណាយរប្់បណ្ឌ  ្ុខភាពនិងបនកររលពទ្យ, ក្បរំ

ក្ត្រមា្ គិត្ក្ត្ំបផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៣ 

PI-24 Budget Revenue and 

Expenditure 

Department/GDNT, 

GDEPFP, Financial Affairs 

Department/GDNT 

 TOFE examples,  

 រម្យារណ៍្ ដ្ រពរារវនុវត្រវវនារទរ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១១ 

PI-25 GDNT  វនុក្កំត្យ 1995.  

 រម្យារណ៍្ចិប់ ដ្ រពរារទ្បទាត្់វវនាទ្បលៅរប្់រទរ ាំង ំ២១១៣ (ផ្ខត្កុា ាំង ំ

២១១៤) 

PI-26 NAA  ចិប់ ដ្ រពរ្វនកបិននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ ាំង ំ២១១១,  

  វនលសាធនកបិកងុងាំង ំ២១១១ និងកងុងាំង ំ២១១៦  

 រម្យារណ៍្ាំង ំ ២១១៣ (ផ្ខវនចេាិ ាំង ំ២១១៤) 

PI-27 National Assembly 2nd 

Commission 

 ចិប់ ដ្ រពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ២១១៨ 

 

PI-28 National Assembly 2nd 

Commission 

 ចិប់ ដ្ រពរ្វនកបិននក្ពបែោណាចក្កកបយុជ 

D-1 CDC, WB, ADB, EU  CDC Database as updated June 2015 at http://cdc.khmer.biz/ 

D-2 CDC, GDB, WB, ADB, EU  CDC Database as updated June 2015 at http://cdc.khmer.biz/ 

 CDC Development Cooperation Trends in Cambodia July 2014 

D-3 CDC, GDB  CDC Development Cooperation Trends in Cambodia July 2014. 
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  ឧប្បយន័ធ ៥៖ នែងទ្និងនយ័ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥៖ ររាងទិន្នន័្យ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.១៖ បញ្ោ ីម្គឹះសាថ ន្សាធារណៈរដាបាល 

រ ា្ ះម្គឹះសាថ ន្ 
ម្កសួង 

អាណាពាបាល 

ឧបត្ថម្ភកធន្ 

របស់រដ្ឋា ភិបាល 

ឆ្ន ាំ២០១៣ 

(គិត្ជាពាន្់លាន្

ររៀល) 

ចាំណត្លផ្ទន្ទ ល់ 

ឆ្ន ាំ២០១៣ 

(គិត្ជាពាន្់លាន្

ររៀល) 

សាក វនទ្ា ័យោត្ិក្គប់ក្គង ក្ក.វប់រំ យុវជន ករឡា 0.8 27.9 

សាក វនទ្ា ័យវបបិនកនរត្ិសាស្ត រ្និង វនទ្ាសាស្ត រ្

ល្ទរកិចក្ 
ក្ក.វប់រំ យុវជន ករឡា 

0.9 26.1 

សាក វនទ្ា ័យវនទ្ាសាស្ត រ្្ុខាវិម្  ក្ក្ួង្ុខាវិម្  5.6 32.7 

បនកររលពទ្យ ា ់ផ្បអត្ ក្ក្ួង្ុខាវិម្  28.9 63.9 

បនកររលពទ្យបិត្រភាពផ្ខិរ ្បលវរត្ ក្ក្ួង្ុខាវិម្  10.3 14.9 

បនកររលពទ្យ ក្ពបកុ្ុបៈ ក្ក្ួង្ុខាវិម្  6.4 5.4 

បនកររលពទ្យ ក្ពបវងគោួង ក្ក្ួង្ុខាវិម្  2.5 1.3 

បនកររលពទ្យ កុមារោត្ិ ក្ក្ួង្ុខាវិម្  [7.6] យិនទ្ិនងន័យ 

បជកបណ្ឌ  ោត្ិពិលសាធន៍្ុខាវិម្  ក្ក្ួង្ុខាវិម្  1.1 1.5 

 វនទ្ាសាថ នោត្ិ្ុខភាពសាធារណ្ៈ ក្ក្ួង្ុខាវិម្  4.1 1.9 

សាក វនទ្ា ័យវបបិនកក្ិកបិ ក្ក្ួង្ុខាវិម្  2.7 5.9 

សាកាោត្ិក្ិកបិ ផ្ក្ពកល រប ក្ក្ួង្ុខាវិម្  [1.1] យិនទ្ិនងន័យ 

សាកាោត្ិក្ិកបិ កំពង់រប ក្ក្ួង្ុខាវិម្  1.8 0.3 

 វនទ្ាសាថ នក្សាវក្ោវលស្ ប កបយុោ ក្ក្ួង្ុខាវិម្  1.9 3.1 

 វនទ្ាសាថ នក្សាវក្ោវនិងវវិវោដន៍ក្ិកបិកបយញ្ោ ក្ក្ួង្ុខាវិម្  17.3 0.2 

 វនទ្ាសាថ នបលចក្កវនទ្ាកបយុោ ក្ក.ារករ និងប.វន. 17.0 6.8 

លបឡាោត្ិរបប្នដិ្ុខ្ងគប ក្ក.ារករ និងប.វន. 1.0 47.7 

លបឡាោត្ិ្នដិ្ុខ្ងគប្ក្មាប់បស្តនររែជារ ក្ក.្.វ.យ. [2.8] យិនទ្ិនងន័យ 

លបឡាោត្ិវត្រត្យុទ្ធជន ក្ក.្.វ.យ. [5.5] យិនទ្ិនងន័យ 

Persons with Disabilities Foundation ក្ក.្.វ.យ. [2.9] យិនទ្ិនងន័យ 

ិោា ធរវបសែ ទ្រ ដ្ រារគណ្ៈរទរបស្តនររ 69.9 យិនទ្ិនងន័យ 

ែជបណ្ឌ ិត្្ភាកបយុោ ទ្រ ដ្ រារគណ្ៈរទរបស្តនររ [1.9] យិនទ្ិនងន័យ 

សាកាវបបិនករទរម្  ក្ក.បុខករសាធារណ្ៈ យិនទ្ិនងន័យ យិនទ្ិនងន័យ 

 វនទ្ាសាថ នវនទ្ាសាស្ត រ្្ុខាវិម្  ខ.វ.ប. ក្ក្ួងារពារោត្ិ 8.5 4.1 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ឧបត្ថបាកធន រួបមាន លបរវត្ស នងិ វំលណាយ )grants) ្ក្មាប់ចំណាយចរនរ ផ្ទ បិនផ្បនលបរវត្ស នងិ 

ចំណាយវននលិនគ។ 

ក្បវព៖ វទ្ច ២១១៤ : បញ្ជ រលឈិាបក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  និងរម្យារណ៍្ ដ្ រពរារបិទ្បញ្ជ រចំណ្ប -ចំណាយ ាំង ំ២១១៣ 

្ក្មាបក់្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្  )ទ្និងនយ័បលំពញបផ្នថបលធយ វទ្ច កងុងនែងបញ្ជ រ )កងុងរងវង់ក្កចក( ល ើ ឧបត្ថបាកធន ាំង ំ២១១៣ ្

ក្មាប់ ក្គំបសាថ នសាធារណ្ៈរទរម្ បយួចនំនួ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្ជើ្លរឯ្ ។ 

  

សាក វនទ្ា ័យវបបិនកវនចិក្ត្្ិ តៈ ក្ក.វបតធប៌ និង វនចិក្ត្. [3.8] យិនទ្ិនងន័យ 

សាក វនទ្ា ័យវបបិនកវងំលពញ ក្ក.វប់រំ យុវជន ករឡា យិនទ្ិនងន័យ យិនទ្ិនងន័យ 

្រុប - ក្គប់ក្គំបសាថ ន 

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍ 
 

206.4 143.8 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៥៖ នែងទ្និងនយ័ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.២៖ បញ្ោ ីសហម្ញសសាធារណៈ 

រ ា្ ះសហម្ញស 

សាគហ ុន្របស់ 

រដ្ឋា ភិបាល 

 

ចាំណត្លសរុប ឆ្ន ាំ

២០១៣ 

 (គិត្ជាពាន្់លាន្ររៀល) 

ពន្ធ ន្ិង សាគលាភ 

សម្ម្មប់រដ្ឋា ភិបាល 

ឆ្ន ាំ២០១៣  

(គិត្ជាពាន្់លាន្ររៀល)   

កំពង់ផ្អ វ្យ័ត្ក្កុងក្ពប្រហន ុ 100% 146.9 17.9 

កំពង់ផ្អ វ្យ័ត្ក្កុងវងំលពញ 100% 44.4 7.7 

ភាង ក់ករកបយុោរវាចរ 100% 21.3 2.8 

ក្កុបហ ុនក្គរនលក្ត្ទ 100% 15.0 0.4 

ក្គំបសាថ នលម្បពុបយនិងផ្ចកអាយ 100% 11.4 2.5 

ទ្បរគបរគបន៍កបយុោ 100% 92.5 6.8 

នក្ប្ណ្រយ៍កបយុោ 100% 18.9 0.2 

បនកររពិលសាធន៍សាធារណ្ារ 100% 1.4 0.2 

រធរ ករទ្ំក វ្យ័ត្ក្កុងវងំលពញ 100% 160.2 10.5 

រធរ ករទ្ំក វ្យ័ត្ល្របែប 100% 8.0 0.1 

វគគិ្នរកបយុោ 100% 2673.5 83.8 

ធរយរវវិវោដន៍កបយុោ 100% 17.6 0.9 

ក្កុបហ ុនរកជនចំរុប 

ក្កុបហ ុនធារែបប់រងិយុជរវនត្កបយុោ 

“កបយុោ ន ហវ” 
51% 

0.9 0.0 

Kampcheary Insurance 80% 13.9 1.0 

អារបប បក្ត្កបយុោ 55% យិនទ្ិនងន័យ យិនទ្ិនងន័យ 

សរុប - ម្គប់សហម្ញសសាធារណៈកដល

ម្តូ្វបាន្រាយការណ ៍
 3,225.8 134.9 

 

ែជរធរ វមិ្ កបយុោ មានភាគហ នុភាគត្ិចលុកងុង្ហក្យ្ពាណិ្ជជកបិ ៥ លអសងលទ្រត្។ 

ក្បវព៖ វទ្ច ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៤ : រម្យារណ៍្ ដ្ រពរិជរវកបិហិរញ្ញវត្ថុ, ល្វាកបិ និងចំណ្ប លអសងៗនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ាំង ំ

២១១៣ )Report on financial business, service and other revenue pf public enterprises in 2013) 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.៣៖ ទិន្នន្័យលម្អិត្ សម្ម្មប់ការគណនគម្មៃ ត្ ម្ន្ PI-2 សម្មសធាត្ុ (១) 

ឆ្ន ាំសាររពើពន្ធ ២០១១ 

បកម្ម្បម្មួ្ល ម្ន្សម្មសសាគិវធកា កនុងឆ្ន ាំ២០១១ (លាន្ររៀល)   

ចាំណាយរម្ម្កសួង-សាថ ប័ន្ 
ចាប់ិវធកា ការអន្ុវត្ត ការកកត្ម្មូ្វ គម្មៃ ត្ 

គម្មៃ ត្ 

ជាត្ម្ម្ៃ

ដ្ឋចខ់ាត្ 

សាគរយ 

1 2 3* 4=2-3 5=abs(4) 6=5/3 

វប់រ ំយុវជន និងករឡា 915,898 802,394 939,344 -113,504 113,504 12.08% 

ារពារោត្ ិ 779,879 791,203 799,843 11,324 11,324 1.42% 

្ុខាវិម្  694,331 675,236 712,105 -19,095 19,095 2.68% 

បហានអក )្នដិ្ុខសាធារណ្ៈ( 467,904 466,417 479,881 -1,487 1,487 0.31% 

្ងគបកិចក្និងវត្រត្យទុ្ធជន 258,249 281,366 264,860 23,117 23,117 8.73% 

ទ្រ ដ្ រារគណ្ៈរទរបស្តនររ 244,696 526,154 250,960 281,458 281,458 112.15% 

រទរ្ភា 107,894 109,077 110,656 1,183 1,183 1.07% 

ក្ិកបិ រុារ ក្បមាញ់ និងលនសាទ្ 98,791 97,312 101,319 -1,479 1,479 1.46% 

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 87,813 209,284 90,061 121,471 121,471 134.88% 

វវិវោដន៍ជនបទ្ 86,068 268,348 88,271 182,280 182,280 206.50% 

ារករនិងបណ្ដុ បបណាដ  វនោជ ជរវៈ 79,570 62,508 81,606 -17,062 17,062 20.91% 

ារបរលទ្្និង្ហក្បត្ិបត្រាិរវនររោត្ិ 74,366 69,343 76,270 -5,023 5,023 6.59% 

នគរបបនរយកបិនិង្ំណ្ង់ 58,350 55,139 59,844 -3,211 3,211 5.37% 

បហានអក )រទរម្ ( 55,749 78,171 57,176 22,423 22,423 39.22% 

ចំណាយលក្យងទ្ុកមានបុខ្ញ្ញញ  1,953,074 857,675 2,003,070 -1,095,399 1,095,399 54.69% 

ចំណាយរទរម្ លខត្រ 357,583 472,984 366,737 115,401 115,401 31.47% 

ក្ក្ងួ-សាថ បន័ ២៣ លអសងលទ្រត្ 597,345 1,272,026 612,636 674,682 674,682 110.13% 

ចំណាយ្រុបផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន វនភាជ 6,917,560 7,094,638 7,094,638 177,078 2,689,597 37.91% 

ចំណាយលក្យងទ្ុកបនិមានបខុ្ញ្ញញ  369,675 366,689         

ចំណាយ្រុប  7,287,235 7,461,327         

គមាា ត្ PI-1           2.39% 

គមាា ត្ PI-2           37.91% 

ចំណាយបនិម្នលក្យងទ្ុក លុកងុងវវនា            5.03% 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៥៖ នែងទ្និងនយ័ 

ឆ្ន ាំសាររពើពន្ធ ២០១២ 

បកម្ម្បម្មួ្ល ម្ន្សម្មសសាគិវធកា កនុងឆ្ន ាំ២០១២ (លាន្ររៀល)   

ចាំណាយរម្ម្កសួង-សាថ ប័ន្ 
ចាប់ិវធកា ការអន្ុវត្ត ការកកត្ម្មូ្វ គម្មៃ ត្ 

គម្មៃ ត្ 

ជាត្ម្ម្ៃ

ដ្ឋចខ់ាត្ 

សាគរយ 

1 2 3* 4=2-3 5=abs(4) 6=5/3 

វប់រ ំយុវជន និងករឡា 1,007,626 907,813 1,040,410 -99,813 99,813 9.59% 

ារពារោត្ ិ 876,394 910,015 904,908 33,621 33,621 3.72% 

្ុខាវិម្  794,214 781,178 820,053 -13,035 13,035 1.59% 

បហានអក )្នដិ្ុខសាធារណ្ៈ( 522,043 549,121 539,028 27,078 27,078 5.02% 

្ងគបកិចក្និងវត្រត្យទុ្ធជន 353,188 345,239 364,679 -7,949 7,949 2.18% 

ទ្រ ដ្ រារគណ្ៈរទរបស្តនររ 235,441 263,340 243,101 27,899 27,899 11.48% 

រទរ្ភា 124,707 156,602 128,764 31,895 31,895 24.77% 

ក្ិកបិ រុារ ក្បមាញ់ និងលនសាទ្ 109,656 120,795 113,224 11,138 11,138 9.84% 

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 108,344 108,287 111,869 -57 57 0.05% 

វវិវោដន៍ជនបទ្ 99,371 92,644 102,604 -6,727 6,727 6.56% 

ារករនិងបណ្ដុ បបណាដ  វនោជ ជរវៈ 99,153 96,293 102,379 -2,860 2,860 2.79% 

ារបរលទ្្និង្ហក្បត្ិបត្រាិរវនររោត្ិ 95,872 248,301 98,991 152,429 152,429 153.98% 

នគរបបនរយកបិនិង្ំណ្ង់ 76,132 56,593 78,609 -19,539 19,539 24.86% 

បហានអក )រទរម្ ( 67,763 69,818 69,968 2,055 2,055 2.94% 

ចំណាយលក្យងទ្ុកមានបុខ្ញ្ញញ  1,724,991 1,019,247 1,781,114 -705,744 705,744 39.62% 

ចំណាយរទរម្ លខត្រ 427,830 578,121 441,749 150,291 150,291 34.02% 

ក្ក្ងួ-សាថ បន័ ២៣ លអសងលទ្រត្ 734,819 1,396,767 758,726 661,948 661,948 87.24% 

ចំណាយ្រុបផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន វនភាជ 7,457,542 7,700,174 7,700,174 242,632 1,954,078 25.38% 

ចំណាយលក្យងទ្ុកបនិមានបខុ្ញ្ញញ  457,270 457,225         

ចំណាយ្រុប  7,914,812 8,157,399         

គមាា ត្ PI-1           3.06% 

គមាា ត្ PI-2           25.38% 

ចំណាយបនិម្នលក្យងទ្ុក លុកងុងវវនា            5.78% 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

ឆ្ន ាំសាររពើពន្ធ ២០១៣ 

បកម្ម្បម្មួ្ល ម្ន្សម្មសសាគិវធកា កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ (លាន្ររៀល)   

ចាំណាយរម្ម្កសួង-សាថ ប័ន្ 
ចាប់ិវធកា ការអន្ុវត្ត ការកកត្ម្មូ្វ គម្មៃ ត្ 

គម្មៃ ត្ 

ជាត្ម្ម្ៃ

ដ្ឋចខ់ាត្ 

សាគរយ 

1 2 3* 4=2-3 5=abs(4) 6=5/3 

វប់រ ំយុវជន និងករឡា 1,119,566 1,042,643 1,048,005 -76,923 76,923 7.34% 

ារពារោត្ ិ 980,515 1,011,000 917,842 30,485 30,485 3.32% 

្ុខាវិម្  901,501 893,317 843,878 -8,184 8,184 0.97% 

បហានអក )្នដិ្ុខសាធារណ្ៈ( 620,125 639,571 580,488 19,446 19,446 3.35% 

្ងគបកិចក្និងវត្រត្យទុ្ធជន 411,033 392,524 384,760 -18,509 18,509 4.81% 

ទ្រ ដ្ រារគណ្ៈរទរបស្តនររ 249,275 275,814 233,342 26,539 26,539 11.37% 

រទរ្ភា 236,191 208,393 221,094 -27,797 27,797 12.57% 

ក្ិកបិ រុារ ក្បមាញ់ និងលនសាទ្ 121,191 154,398 113,445 33,207 33,207 29.27% 

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 114,698 117,773 107,367 3,075 3,075 2.86% 

វវិវោដន៍ជនបទ្ 109,283 338,741 102,297 229,458 229,458 224.30% 

ារករនិងបណ្ដុ បបណាដ  វនោជ ជរវៈ 107,407 96,603 100,542 -10,805 10,805 10.75% 

ារបរលទ្្និង្ហក្បត្ិបត្រាិរវនររោត្ិ 81,392 79,103 76,190 -2,289 2,289 3.00% 

នគរបបនរយកបិនិង្ំណ្ង់ 79,858 56,761 74,753 -23,097 23,097 30.90% 

បហានអក )រទរម្ ( 79,234 67,804 74,169 -11,430 11,430 15.41% 

ចំណាយលក្យងទ្ុកមានបុខ្ញ្ញញ  1,919,593 621,499 1,796,896 -1,298,094 1,298,094 72.24% 

ចំណាយរទរម្ លខត្រ 520,221 599,058 486,969 78,837 78,837 16.19% 

ក្ក្ងួ-សាថ បន័ ២៣ លអសងលទ្រត្ 829,881 1,343,871 776,836 513,990 513,990 66.16% 

ចំណាយ្រុបផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន វនភាជ 8,480,961 7,938,871 7,938,871 -542,090 2,412,165 30.38% 

ចំណាយលក្យងទ្ុកបនិមានបខុ្ញ្ញញ  452,333 451,784         

ចំណាយ្រុប  8,933,294 8,390,655         

គមាា ត្ PI-1           -6.07% 

គមាា ត្ PI-2           30.38% 

ចំណាយបនិម្នលក្យងទ្ុក លុកងុងវវនា            5.06% 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៥៖ នែងទ្និងនយ័ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.៤៖ កម្ធាី និ្ងហិរញ្ញបបទាន្សហម្បត្ិបត្តិការពីម្ដគត្អភិវនអន្៍ ២០១២-២០១៤ 

ម្ដគត្អភិវនអន្៍ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ចាំកណក 

ជាម្ធបាម្   គិត្ជា លាន្ (ដុលាៃ រសហរដាអារម្រធក) 

 សាន ក់ងារម្ន្ អ.ស.ប. 

   

 

 - FAO 3.4 7.7 0.5 0.3% 

 

 - IFAD 4.4 4.8 14.1 0.5% 

 

 - ILO 2.1 2.0 2.5 0.1% 

 

 - UN Women 1.4 1.7 0.8 0.1% 

 

 - UNAIDS 0.1 0.2 0.1 0.0% 

 

 - UNDP 17.4 16.5 20.0 1.2% 

 

 - UNESCO 2.6 1.8 1.0 0.1% 

 

 - UNFPA 5.0 5.3 5.7 0.3% 

 

 - UNICEF 18.8 17.5 19.1 1.2% 

 

 - UNIDO 1.1 1.5 1.7 0.1% 

 

 - UNODC 0.6 0.8 0.3 0.0% 

 

 - WFP 25.2 17.5 12.2 1.2% 

 

 - WHO 7.4 9.7 9.9 0.6% 

សាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុវនររោត្ិ 

    

 

 -ធរយរពិវពលកាក 93.8 39.8 58.7 4.2% 

 

 -បប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ n/a n/a n/a 0.0% 

 

 -ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ 100.8 190.4 138.2 9.3% 

រ្សងរទៀត្ 

     

 

 - Global Fund 20.1 45.4 51.6 2.5% 

 

 - GAVI 4.9 10.7 5.5 0.5% 

្ហភាពវឺរបុប 

    

 

 - EU/EC 41.7 37.5 73.7 3.3% 

 

 - ធណ្ឺមាអ ក 4.9 0.0 0.0 0.1% 

 

 - ហាវ ំង ង់ 4.4 5.4 4.4 0.3% 

 

 - ម្ែងំ 24.8 17.4 62.1 2.3% 

 

 - ិ ឺបអង់ 49.1 36.9 29.6 2.5% 

 

 - លវ្ អិ ញ 8.8 4.1 1.6 0.3% 

 

 - ្ ុយផ្វ ត្ 30.2 33.8 41.0 2.3% 

 

 - ចក្កវពវង់លគា្ 28.2 13.7 0.2 0.9% 

 

 - ្មាជិក ្ហភាពវរឺបុបលអសងលទ្រត្ 0.4 1.0 0.1 0.0% 

រទវសាគី 

     

 

 - វបស្តសារ  រ 79.5 64.0 68.5 4.6% 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

 - ាណាធ 20.5 11.0 4.5 0.8% 

 

 - ចិន 460.7 421.2 318.1 26.0% 

 

 -ជបអុន 172.3 133.2 153.3 9.9% 

 

 - នបផ្វ  លហស ង់ 3.8 3.4 4.5 0.3% 

 

 - សាធារណ្រទរ កបលរប 46.2 50.2 76.5 3.7% 

 

 - វ្ រ្ 4.3 7.7 11.4 0.5% 

 

 - ្ហរទរិលបរនក 86.6 85.9 85.8 5.6% 

 

     ម្គប់ម្មធា ស់ជាំន្ួយ ្របុ 1375.4 1299.9 1277.3 85.6% 

 

     អងគការរម្ការដ្ឋា ភិបាល ផ្ វ្ងរកវវនាយំក្ទ្លធយតក  ់ខាិន 212.3 225.8 226.1 14.4% 

      
សរុបរួម្ម្គប់ម្ដគត្អភិវនអន្ ៍ 1587.7 1525.7 1503.4 100.0% 

       

ក្បវព៖ CDC Database updated as of June 2015 
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  ឧប្បយន័ធ ៦៖ វនសុា្នផ៍្ក បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៦៖ អន្ុសាសន៍្កកលម្អកងវះខាត្ម្ន្ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

បញ្ជ រខាងលក្ាបលនប ោបត្លិនប ់ ្ក្មាប់ារផ្ក បែកងវបខាត្ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នរកល ើញនប ប្ចរករ

នរបួយៗ លុកងុងារវាយត្នបាល ើារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ បញ្ជ រលនប បិនមានខាំបសារអដ ់ិ ទិ្ភាព ឬ 

 ធំប់ ំលធយននារវនុវត្រវនសុា្នបួ៍យណាបនុ ឬ បួយណាលក្ាយលរបលទ្ ក៏បអុផ្នរវនសុា្ន៍ទាងំលនបគឺោ

បប ធរ នពិររណា្ក្មាប់ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពផ្កទ្ក្បង់ជហំានបរក ប់។ 

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា អន្ុសាសន្៍ 

១. លទធ្លម្ន្ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៖ សាពរជឿទុកចិត្តម្ន្ិវធកា 

PI-1 ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់

វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ 

គួរមានលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំោក់កាក់្ក្មាប់ារលររបចំចំណាយវវនាបប ធននងិារក

រពាក់ព័នធរប្ក់្ក្ួងផ្អនារ (MoP), ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ (CDC) និងក្ក្ួង-

សាថ បន័ទ៏នទ្លទ្រត្។ ល ើ្ពរលនប ារលធវើ្មាហរណ្កបិវវនារវាងចំណាយបប ធន និង 

ចំណាយចរនរ គឺមានសារៈ្ំខានណ់ា្់ផ្ទ ិចវនុញ្ញញ ត្ឱ្យក្ក្ួង-សាថ ប័ន កំណ្ត្់ 

នបវ្បចរករកំណ្ត្់លោគជ័យចបតង  ៗ ្ក្មាប់លយ បំណ្ងលយ នលនម្យនិងកបិវនធរ។ 

្មាហរណ្កបិវវនា ក្ត្ញ្វារយកចិត្រទុ្កធក់បផ្នថបលទ្រត្ នបរយៈារលររបចំនិងវនុវត្រ

្កបិភាពយំក្ទ្។ 

PI-2 ្មា្ធាត្ុចំណាយលធរប 

នំងចិប់វវនាផ្ទ ម្ន 

វនុប័ត្ 

ារអារភាជ ប់យង នអ ងជិត្ ង្ ិទ្ធរវាងលយ នលនម្យ និងវវនា គោឺចំណ្ុចទ៏្ំខាន់លទើបតរ

មាន ទ្ធអ  ែននារវនុវត្រវវនា។ ារអារភាជ ប់លនបទាបទារឱ្យមានារបលងកើត្ក្កបខ័ណ្ឌ

ចំណាយរយៈលព បធយប (MTEF) និងផ្ក បែនបវារអារភាជ ប់វវនាលៅនំងលយ        

នលនម្យ។ ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពោក់កាក់ ទាបទារោទំបបងនបវារ វនភាគពរ

កក្បិត្ខយ្់ននភាពខុ្យង រប្់ PI-2 ្មា្ធាត្ុ ១, រលត្ើវាបណារ  បកពរារលររបចំ 

ផ្អនារបិនម្ន ែ (និងច រឥណ្ទានញំកញាប់) ឬារវនុវត្របិនវនុលកាបនប

លយ ារណ៍្ផ្ណ្រំ។ ល ើ្ពរលនប, លទើបតរាត្់បនថយវវនាបិនម្នលក្យងទ្ុកគឺក្ត្ញ្វលធវើ 

ារ វនភាជវវនា្ក្មាប់កបិវនធរិ ទ្ិភាព នងិោក់កាក់ផ្ទ លធវើឱ្យារលររបចំាន់ផ្ត្មាន 

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ។ ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុកផ្ទ មានកក្បិត្ ៥,៣% បញ្ញជ ក់ឱ្យ

ល ើញពរត្ក្បញ្វារកងុងារតា ្់បរញ្រក្បក្ពំត្រកបិគណ្លនយយ (accounting treatment) 

និងអរ ចំ់ណាយោក់ផ្ រ្ងលៅឱ្យក្ក្ួង-សាថ ប័ន។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា អន្ុសាសន្៍ 

PI-3 ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់

វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្  

រធរ វិម្ ិចបលងកើត្នបវ ំហរវវនា លធយពក្ងំងារក្បបប ចំណ្ប កងុងក្្ុកទាងំចំណ្ប  

សារលពើពនធនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ, លធយធារឱ្យម្ននបវហិរញ្ញបតទានបផ្នថប

ខាងលក្ស, លធយាត្់បនថយចំណាយផ្ទ បិនរំម្ច់ ឬលធយកំចរកងុងក្្ុកឬលក្សក្្ុក។ 

ិទ្ិភាពទំបបងរប្់រធរ វិម្ កងុងារបលងកើត្ ំហរវវនា គកឺ្ត្ញ្វាត្់បនថយឱ្នភាពវវនា 

និងបលងកើនទុ្នបំរុងរធរ វិម្ ។ គរួពក្ងំងារពាករណ្៍ចំណ្ប  ឬបលងកើត្វនធរសាស្ត រ្កងុងារ

ពាករណ្៍ចំណ្ប  ផ្ទ ោទ្បលៅចិប់វវនាបិនកក្បិត្ទាបខាា ំង លធរបនំងារក្បបប 

ចំណ្ប រង ក់ែជធានរ-លខត្រ។ វនុសា្នទ៍បចយង ្ក្មាប់ារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បន    

សារលពើពនធ ផ្ទ មានកក្បិត្ ២៧% ទាបោងចិប់វវនា្រុបកងុងរយៈលព ៣ាំង ំចុង

លក្ាយ។ 

PI-4 ្នងិធិបំណ្ ុកក ក្ប និង

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន

បំណ្ ុកក ក្ប 

លទើបតរក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនបំណ្ ុកក ក្ប, វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ គួរបលងកើត្នបវ

រម្យារណ្៍លទើបតរក្គប់ក្គង្នងិធិបំណ្ ុកក ក្បោក្បរំក្ត្រមា្ និងក្បរំាំង ំ។  

រម្យារណ៍្លនបនំងជួយរង ក់ទំករំ ឱ្យិចទំងវំពរភាពរ បននន ំហបរសាច់ក្ម្ក់ និង

លហត្ុអ លអសងៗពរវងគភាពពាកព់ន័ធ នបរយៈ្កបិភាពចំនួន ២ ខាងលក្ាប៖  

(១) ារនបធនភាា ប នៗនក្បពន័ធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈនបរយៈក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ា 

(FMIS) និងបអបោុ គណ្នរក្ត្ញ្វបង់/គណ្នរបំណ្ ុ (accounts payable module) និង  

(២) ទំលណាបក្សាយបលណារ បិ្នងនបរយៈារទាញយកនបវព័ត្៌មាន KITចប លៅកងុង

ក្បព័នធ Excel។  

កងុងន័យលនប ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន ិចក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងនបរយៈារធក់ក្ម្ក់លបរវត្ស

និងបំណ្ ុកក ក្ប លៅកងុងារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន៖ 

-ពក្ងរកវនសា ភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន លធយគិត្គបរែប់រយៈលព រប់ពរនវា

ក្បគ ់ វនកកយបក្ត្ទ្បទាត្់លធយវងកអគត្់អគង ់

-្ក្បបរយៈលព ពនារផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន ោបួយរយៈលព ពនារនន

ារទ្បទាត្់ផ្ទ មានផ្ចងលុកងុងរកសារកិចក្ ទ្ធកបិ និងកិចក្្នា។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៦៖ វនសុា្នផ៍្ក បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា អន្ុសាសន្៍ 

២. ការងារម្តួ្ត្សីុញន សាំខាន្់ៗ ៖ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយន្ិងត្ម្មៃ សាពម្ន្ិវធកា 

PI-5 ចំណាត្់រង ក់វវនា ក្គប់វគគរយកធរ នពាក់ពន័ធ ោពលិ្្វគគរយកធរ នរត្រយរោត្ិ និងវគគរយកធរ ន

វវនា គរួពក្ងំងនិងពក្ងរការវនុវត្រចំណាត្់រង ក់រទរម្  ល្ទរកិចក្ និងបុខករ ផ្ទ 

វនុលកាបនប រ្ង់ធរវនររោត្ិ (របួបញ្ក្ញ្  GFS និង COFOG)។ ល ើ្ពរលនប វគគ

រយកធរ នពាក់ព័នធខាងល ើ គួរក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធននិងវាយត្នបាល ើារវនុវត្រ និង

បផ្នថបនបវ្មា្ធាត្ុកងុងបាង់គណ្នរ លទើបតរ្ក្បិ ទ ់ារលររបចំ GFS និង COFOG 

្ំល ល ើកកបយ្់្មានគត្ិភាពនិងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវនា ទបចោ (១) បកា ញ

ភាពចិ្់កា្់និងភាពក្គប់ក្ជងុលក្ោយននារកត្់ក្ននិងារែយារណ៍្ននក្បត្ិបត្រិារ

ហិរញ្ញវត្ថុ, (២) ពក្ងំង្ុក្កំត្ភាពកងុងារវនភាគ និងារលក្បគបលធរបារពាករណ្៍, (៣) 

ពក្ងំងារលររបចំវវនា, ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន និងារក្គប់ក្គង និង (៤) ល ើកកបយ្់

ត្មាា ភាពនិងគណ្លនយយភាពននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈោរួប។ ផ្អែកល ើភាព

ខុ្យង ននក្បត្ិបត្រិារារករនិងក្បព័នធ, លយើងលជឿរារវនុវត្រនបវចំណាត្់រង ក់ទាងំ៣

ខាងល ើ នំងបលងកើនពិនកុខយ្់ោងបុន។ ារផ្កទ្ក្បង់គនាំប គឺារផ្ណ្រំារវនុវត្រវវនាកបិ

 វនធរផ្ទ នំងិចឱ្យារវនុវត្រចំណាយនបចំណាត្់រង ក់វនុបុខករលពញល ញ ផ្ទ រួប

មាន (១) ធក់ឱ្យទំលណ្ើរារលពញល ញារវនុវត្រវវនាកបិវនធរលុក្គប់ក្ក្ួង-សាថ ប័ន និង 

(២) ែប់បញ្ក្ញ្ ចំណាយលបរវត្ស។ 

PI-6 ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនន

ព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្ 

លុកងុងរកសារវវនា 

 

លទើបតរ្លក្បចម្នភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននព័ត្៌មាន ផ្ទ ក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្ លុកងុងរកសារវវនា

ារបំលពញម្ននបវ ករខណ្ឌ ននរកសារព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វារ ទាងំ៩ កងុង្បចរករលនប គឺ

កនរ គនាំបកំណ្ត្់លោគជ័យ។ គួរអដ ់ិទ្ិភាពល ើារល ើកកបយ្់្បត្ថភាពកងុងារក្បបប អរុំ

នបវរកសារបួយចំនួនទបចត្លៅ (១) ទ្ធអ រំពំងទ្ុក្ក្មាប់ាំង ំកំពុងវនុវត្រ និង ទ្ធអ 

កងុងាំង ំរ្់, (២)ឱ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ (៣) ្នងិធបំិណ្ ុកក ក្ប ផ្ទ រួបបញ្ក្ញ្ នអ ង

លហាចណា្់ ្បត្ុ យលទើបក្យកងុងាំង ំវនុវត្រ និង (៤) ក្ទ្ពយ្កបិហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ រួប

បញ្ក្ញ្ នអ ងលហាចណា្់ ្បត្ុ យលទើបក្យកងុងាំង ំវនុវត្រ។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា អន្ុសាសន្៍ 

PI-7 ទ្ំហំននក្បត្ិបត្រិាររប្់រធរ

វិម្ ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយ

ារណ្៍ 

វងគភាពពាក់ព័នធ គរួក្ត្ិត្ពនិិត្យនងិលររបចំល ើងវនញនបវក្បព័នធ យនរារ និងនរត្ិវនធរ្ក្មាប់

ារកត្់ក្ននិងារែយារណ៍្ក្បត្ិបត្រិារវវនាបផ្នថបរប្់រទរ ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្ន 

ឬបិនម្នបញ្ក្ញ្ កងុងវវនាក្បរំាំង ំ។ ារបិនម្នែយារណ្៍វំពរចំណ្ប -ចំណាយរប្់

ក្ក្ួង-សាថ ប័ន ក្ត្ញ្វផ្ត្ោកបិវត្ថុននារក្ត្ិត្ពិនិត្យោរួបបួយ និងារ វនភាគលយ នលន-

ម្យកងុងកក្បិត្រង ក់ទំករំ បរក ប់បក ក្ត្ញ្វលររបចំ្កបិភាពផ្កទ្ក្បង់ បែិត្្ក្មាប់   

ារក្គប់ក្គងនិងារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនពនធ។ ក្ក្ួង-សាថ ប័នផ្ទ ទ្ទួ្ ខុ្ក្ត្ញ្វ 

ក្ត្ញ្វបនរក្បបប  និងរកាកត្់ក្នចំណ្ប  បអុផ្នរក្ត្ញ្វពក្ងំងព័ត្៌មានននវវនា ទាងំល ើផ្អនារ

និងារក្បបប ោក់ផ្ រ្ង ក្ពបទាងំពក្ងំងារលធវើ្វនកបិ។ 

 PI-8 ត្មាា ភាពននទ្រំក់ទ្ំនង

ហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់រង ក់ននរទរ

ម្  )រង ក់ោត្និិងលក្ាប

ោត្ិ( 

លបើលទាបោត្មាា ភាពននទ្ំរក់ទ្ំនងហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់រង ក់ននរទរម្  មានភាព ែក្បល្ើរ 

ក៏បអុផ្នរមានារករបួយចំននួទាបទារឱ្យមានារផ្ក បែនិងពក្ងំងបផ្នថបលទ្រត្ ទបចោ វនធរ

សាស្ត រ្ លអករបប និធិ ឬារវនភាជនវ៍វនាលៅរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ, ្បត្ថភាពកងុង     

ារលររបចំរម្យារណ្៍ចំណ្ប -ចំណាយ។ ទ្នកំបលនប គួរលធវើារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើងវនញល ើ 

ក្បព័នធនិងក្កបខ័ណ្ឌ ចិប់ោធរមាន ោពិល្្លទើបតរពក្ងំង្បត្ថភាពរទរម្ រង ក់លក្ាប

ោត្ិ ល ើារពាករណ៍្វវនា និងកក្បិត្ននារលររបចំរម្យារណ៍្។ ្ុខទុបនរយកបិនន 

បាង់គណ្នររប្់រធរ វិម្  គួក្ត្ញ្វម្នគិត្គបររត្់ោារករិទ្ិភាពននារផ្កទ្ក្បង់។  

ារបលងកើន្បត្ថភាពលុរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ គួរក្ត្ញ្វពិររណាអងផ្ទរ។ 

PI-9 ារក្ត្ិត្ពិនិត្យហានិវ័យ

វវនាពរវងគភាពសាធារណ្ៈ

ទនទ្លទ្រត្លក្សពរក្ក្ួង-  

សាថ បន័រទរ 

វគគរយកធរ នក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ និងវគគរយកធរ នហិរ-

ញ្ញវត្ថុរទរម្ រង ក់លក្ាបោត្ិ គួរពិនិត្យល ើារករលររបចំយនរារ នរត្ិវនធរ ឬ យុទ្ធសាស្ត រ្

លទើបតរក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធននិងក្គប់ក្គងហានិវ័យវវនា ោពិល្្ពាក់ពន័ធនំងារពាករណ៍្

និងារលររបចំចំណ្ប -ចំណាយរប្់វងគភាពសាធារណ្ៈ ផ្ទ ថ្ ិត្កងុង វនសា ភាពនន

ារវាយត្នបា្បចរករលនប លទើបតរលជរ្វាងនបវបញ្ញា ក្បឈបោវវនជជមាននិងផ្ទ ិច 

បអបពា ់ទ ់កិចក្ទំលណ្ើារលុរង ក់កណារ  ។ កងុងន័យលនប មានល្ចកដរក្ត្ញ្វាររំម្ច់

កងុងារពក្ងំង្បត្ថភាពក្គប់ក្គងហានិវ័យវវនាលុកងុងវគគរយកធរ នទាងំពររ។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៦៖ វនសុា្នផ៍្ក បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា អន្ុសាសន្៍ 

PI-10  ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជន

កងុងារទ្ទ្ ួម្នព័ត្៌មាន

វវនា្ំខាន់ៗ 

លនងនបារវលងកត្ វងគភាពពាក់ព័នធ គរួក្ត្ិត្ពនិិត្យនបធនល ើងវនញនិងបនរក្បំងផ្ក្បង

្ំល លម្បអាយរកសារវវនាចំននួ ១៣ ផ្ទ រួបមាន (១) រម្យារណ្៍្វនកបិពរ

ខាងលក្ស, (២) ារអរ ់កិចក្្នា៖ ារអរ ់កិចក្្នាទាងំវ្់ផ្ទ មានត្នបារប់ពរ

ក្បមាណ្ ១១១.១១១ទុកាា រ ្បបប  ល ើងលៅ និង (៣) ធនធានផ្ទ មាន្ក្មាប់ 

វងគភាពអរ ់ល្វាិទ្ិភាព/បឋប (PSUs)៖ នអ ងលហាចណា្់ វងគភាពអរ ល់្វា  

ិទ្ិភាព/បឋប ផ្ទ មានទ្បទាងំក្បលទ្្ ចំនួន ២  វន្័យ (ទបចោ សាកាបឋប្ិកា ឬ

បណ្ឌ  ្ុខភាពបប ធរ ន)។ គួរពិនិត្យនងិផ្ក្ក្បិ បទ្ធរ នគត្យិុត្រពាក់ព័នធ ឬវងគភាព

ទ្ទួ្ បនកុកពាក់ព័នធ។ 

៣. វដតិ វធកា 

៣.១ ការ្ោរសាោ ប់ិវធការញន្ឹងរញលន្រផ្សបាយ 

PI-11 ាកានុក្កបនិងារចប រួប 

កងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំ

វវនាក្បរំាំង ំ 

្បចរករ្បិទ្ធកបិលនបម្នទ្ទួ្ ពិនកុខយ្់ លធយសារទំលណ្ើរារលររបចំវវនាមានភាព

ចិ្់កា្់។ លទាបនអ ងណា វងគភាពពាក់ពន័ធក្ត្ញ្វបនរពក្ងងំនិងលក្ត្គបខាិន្ក្មាប់    

ារតា ្់បរញ្រក្បព័នធវវនាវិរ រលព វរគត្ (ាំង ំ២១២១)។ 

PI-12 ទ្្សនៈវន្័យលក្ចើនាំង ំកងុង

ារលធវើផ្អនារវវនា លយ 

នលនម្យចំណាយ និងារ

លររបចំវវនា 

ារលររបចំវវនានិងារវនុវត្រវវនា មាន្បិទ្ធកបិ ែ នបរយៈារធក់ឱ្យវនុវត្រផ្អនារ

យុទ្ធសាស្ត រ្វវនា វវនាកបិវនធរ និងក្កបខ័ណ្ឌ ចំណាយរយៈបធយប លទាបបរោ្បត្ថភាពរប្់

ក្ក្ួង-សាថ ប័នលុមានកក្បិត្លុល ើយ ោក់ផ្ ដ្ង ារលររបចំកងុងទ្ក្បង់ធច់លធយផ្ ក

ពរយង  នបវវវនាចរនរនិងវវនាបប ធន។ ្មាហរណ្កបិវវនាចរនរនិងវវនាបប ធន ឱ្យ

ថ្ ិត្លក្ាបពិធនវវនារបួបួយ គរួក្ត្ញ្វម្នគិត្គបរកងុងក្កបខ័ណ្ឌ ននារលររបចំផ្អនារ    

្កបិភាពរយៈលព បធយប។ ្កបិភាពបួយ នំងក្ត្ញ្វលររបចំលទើបតរធក់ឱ្យវនុវត្របាង់គណ្នរ 

ផ្ទ ្មាហរណ្កបិចំណាយបប ធននិងចំណាយចរនរ។ 

៣.២ សាពអាចបាត្ ន្់ម្បម្មណបាន្ ន្ិងការម្តួ្ត្ពិន្ិត្បាការអន្ុវត្តិវធកា 

PI-13 ត្មាា ភាពននាត្ពវកិចក្ោប់

ពនធ និងបំណ្ ុពនធរប្់វងក

ោប់ពនធ 

លទើបតរមានយនរារផ្ទ ិចលជឿទ្ុកចិត្រម្ន ្ក្មាប់ារលធបក្សាយបណ្ដ ំងពាក់ព័នធនំង

ពនធធរ និងលទើបតរធារយុត្រិធប៌ជបនវងកបង់ពនធ, វគគរយកធរ នពនធធរ គួរពលនាឿន     

ារបលងកើត្គណ្ៈកមិាធិារ្ំរុប្ំរួ សារលពើពនធ ផ្ទ កំពុងក្ត្ញ្វម្នលររបចំ។ យនរារ

លធបក្សាយបណ្ដ ំងលនប គួរក្ត្ញ្វវនុវត្រលពញល ញ លុលព ផ្ទ គណ្ៈកបិារលនបក្ត្ញ្វ

ម្នបលងកើត្ល ើង។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា អន្ុសាសន្៍ 

PI-14 ក្ប្ិទ្ធភាពននវនធានារ 

្ក្មាប់ចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ 

និងារវាយត្នបាពនធ 

លទើបតរពក្ងំងារចុបបញ្ជ របង់ពនធ និងារក្បា្ពនធឱ្យម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ, វគគរយកធរ ន

ពនធធរ គួរមានវនធានារត្ំងរុ៉ឹង ចំលពាប្ហក្យ្ផ្ទ បិនទានម់្នចុបបញ្ជ របង់ពនធ។ 

ទ្នកំបលនប ទ្ណ្ឌ កបិល ើ្ហក្យ្ផ្ទ បិនម្នបំលពញាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រ និងបង់ពនធ គួរ

ក្ត្ញ្វពក្ងំង និងវនុវត្រឱ្យខាជ ប់ខជិន និងក្បកបលធយយុត្រិធប៌ចំលពាបក្គប់វងកបង់ពនធ។ មាន

ត្ក្បញ្វារព័ត្៌មាន បែិត្បផ្នថប នងិារកំណ្ត្់ារទ្ទ្ ួខុ្ក្ត្ញ្វ។ 

PI-15 ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្បបប ពនធ គួរមាន វនធានារត្ំងរុ៉ឹង និងទំលណាបក្សាយោបរក នចំ់លពាបវងកផ្ទ ខកខានបិនម្នបង់

ពនធែុនំរប និងពក្ងំងារទារបំណ្ ុពនធផ្ទ ហួ្ ឱ្សានវាទ្ លទើបតរធារភាពលជឿទុ្កចិត្រនន

វវនា។ មានត្ក្បញ្វារព័ត្៌មាន បែិត្បផ្នថប និងារកំណ្ត្់ារទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វ។ 

 

PI-16 ភាពិចម្អ នក់្បមាណ្ម្ន

នបវវត្ថភិាពវវនា្ក្មាប់

ធារចំណាយ 

១. លទាបបរារពាករណ្៍ និងារនបធន ំហបរសាច់ក្ម្ក់ ទ្ទ្ ួម្នពិនកុ “B” ក៏លធយ,    

ារលររបចំរម្យារណ្៍ ដ្ រពរផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ លុបិនទានម់ានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយលុល ើ

យ។ រម្យារណ្៍្ ដ រពរផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ គួរបញ្ក្ញ្ សាថ នភាពសាច់ក្ម្ក់ ឧទាហរណ្៍ ារ

លក្បើក្ម្្់វត្ិលរកសាច់ក្ម្ក់ ឬ យនរារបំលពញបផ្នថបសាច់ក្ម្ក់លុលព មានឱ្នភាព។ 

ទ្នកំបលនប គួរលររបចំផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ក្បរំផ្ខ ផ្ទ មានបញ្ក្ញ្ ារវនភាគ ំហបរសាច់ក្ម្ក់     

ោក់ផ្ ដ្ង លធរបនងំារពាករណ្៍។ 

២. គួរផ្ក្ក្បិ ជំពបក ១៩ ននវវនា លទើបតរវនុញ្ញញ ត្ឱ្យលធវើច រឥណ្ទានម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។ 

PI-17 ារកត្់ក្ននិងារក្គប់ក្គង

្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់, 

បំណ្ ុ និងារធារ 

គួរលធវើារលអកគងតក ត្់្ បត្ុ យោបួយមាក្ ្់បំណ្ ុ។ 

PI-18 ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យ

បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស 

ារភាជ ប់ក្បព័នធទ្ិនងន័យបុគគ ិកននក្ក្ួង-សាថ ប័ន លៅនំងក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ាក្គប់ក្គង

ធនធានបនុ្សននក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ គឺោារករិទ្ិភាព។ ចំលពាបារលធវើបចក្ុបតនងភាព

ព័ត្៌មាន និងលបរវត្សបស្តនររ, រយកធរ នបុគគ ិក ននក្ក្ួង-សាថ ប័ន គួរពិនិត្យល ើងវនញ និង

ផ្ក្ក្បិ នរត្ិវនធរ្ ិុ គសិាញររ ផ្ទ ទាបទារឱ្យបស្តនររែជារ ក្ត្ញ្វបកបកា ញខាិន បំលពញ

ផ្បបបទ្ និងែយារណ្៍ពរារតា ្់បដញ្រននសាថ នភាពតក  ់ខាិន ្ក្មាប់ព័ត្៌មានណាផ្ទ 

មានលុកងុងរយកធរ នបុគគ ិករួចលហើយ។ លក្សពរលនប ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ គួរ

រំ ំកក្ក្ួង-សាថ ប័ន ឱ្យលអាើនែងបផ្ក្បបក្បិ បស្តនររែជារក្បរំផ្ខទាន់លព លវកា និង

គួរមានយនរារវចិនស្តនរយ៍្ក្មាប់នបធនារផ្ក្បក្បិ លនប លទើបតរលជរ្វាងារផ្កត្ក្បញ្វ

ចំណាយបនកុកបុគគ ិក ផ្ទ មានទ្ំហំធំ និងបិនិចក្គប់ក្គងម្ន។ 
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គណ្ៈកមិាធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 ឧប្បយន័ធ ៦៖ វនសុា្នផ៍្ក បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា អន្ុសាសន្៍ 

PI-19 ត្មាា ភាព ារក្បកួត្ក្បផ្ជង 

និងយនរារលធបក្សាយប

ណ្រ ំងត្វាបកងុងកិចក្ ទ្ធកបិ 

ារផ្កទ្ក្បង់ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈគឺោារករិទ្ិភាពខយ្់ លធយលហត្ុរកិចក្ ទ្ធកបិសា

ធារណ្ៈ ជបឥទ្ធិព នអ ងខាា ំងល ើក្ប្ិទ្ធភាពនិង្័កដិ្ិទ្ធភាពននល្វាសាធារណ្ៈ។ វគគ

រយកធរ ន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ គួរផ្ក បែ ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជនកងុងារទ្ទួ្ ម្ន

ព័ត្៌មានវំពរកិចក្ ទ្ធកបិ ភាពលជឿទ្ុកចិត្រម្ន និងភាពទាន់លព លវកាននារលម្បអាយ

ផ្អនារ ទ្ធកបិ, ារអដ ់កិចក្្នា, និងារលធបក្សាយ វនវាទ្កងុងកិចក្ ទ្ធកបិ និងគួរ

បលងកើត្ក្បព័នធរកែជយបួយ លទើបតរលធបក្សាយ វនវាទ្កងុងកិចក្ ទ្ធកបិ។ 

PI-20 ក្ប្ិទ្ធភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យ

នអកកងុងលៅល ើចំណាយបិនផ្បន

លបរវត្ស 

ារធក់ឱ្យវនុវត្រក្បព័នធ FMIS នំងអដ ន់បវទិ្នងន័យផ្ទ ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ និងមានបចក្ុបតនងភាព 

ល ើារធារចំណាយ។ ក្បព័នធទ្បទាត្់ គួរក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្បិ ឱ្យសាបញ្ញ លធយាត្់បនថយ

ទំណាក់ា ផ្ទ ក្ត្ញ្វឆាងាត្់ និងពលនាឿនារទ្បទាត្់ វនកកយបក្ត្។ 

PI-21 ក្ប្ិទ្ធភាពនន្វនកបិ 

នអកកងុង 

លទើបតរបលងកើន្បត្ថភាពនន្វនកបិនអកកងុង កងុងបរនបទ្ននារវនុវត្រវវនាកបិវនធរ គរួផ្ត្៖ 

)១( លតដ ត្ទំបបងល ើក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងននវងគភាព, )២( ្វនកបិនអកកងុងលតដ ត្ល ើ

 ទ្ធអ  ក្ប្ិទ្ធភាព និង្័ករិ្ិទ្ធភាពននារវនុវត្រវវនា, (៣( វគគរយកធរ ន វ្នកបិនអក

កងុងនងិវយគ ធិារធរ ន មានបុខករោន់យង  ផ្ទ គួរបញ្ក្ញ្ យង , (៤( បលងកើត្គណ្ៈកបិារ

្វនកបិនអកកងុងលុកងុងក្ក្ួង-សាថ ប័ននរបួយៗ ទំករំលធយបុគគ ផ្ទ មានបទ្ពិលសាធន ៍

និងបកពរលក្សក្ក្ួង-សាថ ប័ន )្បបលបើ រ្ង់ធរ វនទ្ាសាថ ននន្វនករនអកកងុង, IIA 

Standards) 

៣.៣ គណរន្យបា ការកត្់ម្រ ន្ិងរបាយការណ ៍

PI-22 ភាពទាន់លព និងភាពលទ្រង

ទាត្់ននារលអកគងតក ត្គ់ណ្នរ 

លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពិនកុ A កងុង្បចរករលនប, ក្គប់គណ្នរ គួរក្ត្ញ្វលអកគងតក ត្ោ់ក្បរំ និងឱ្យ

ម្នក្គប់ក្ជុងលក្ោយ លហើយារទ្បទាត្់បុលរក្បទានកងុងាំង ំ គួរក្ត្ញ្វពលនាឿន លទើបតរលជរ្វាង

ារយឺត្នអ វកងុងារទ្បទាត្់ ឬារលនងលៅាំង ំលក្ាយ។ 

PI-23 វត្ថិភាពននព័ត្៌មាន រ្ រពរ

ធនធានផ្ទ ទ្ទ្ ួម្នពរ

វងគភាពអរ ល់្វា 

លទើបតរទ្ទួ្ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ក្ក្ួង-សាថ ប័ន គួរពក្ងំងារក្បបប ទ្ិនងន័យ ឬក្បព័នធ

គណ្លនយយ លទើបតរក្បបប ទ្ិនងន័យផ្ទ ្ុក្កំត្ពាក់ពន័ធនំងធនធានវវនានិង្មាា រៈ 

ផ្ទ ទ្ទួ្ ម្នលុសាកាបឋប្ិកា និងបណ្ឌ  ្ុខភាពទ្បទាងំក្បលទ្្ លហើយ

ព័ត្៌មានទាងំលនប គួរក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្ កងុងរម្យារណ៍្ នអ ងលហាចណាច់ោក្បរំាំង ំ។ 

PI-24 គុណ្ភាព និងភាពទានល់ព 

ននរម្យារណ៍្វវនាកងុងាំង ំ 

គុណ្ភាពននរម្យារណ្វ៍នវុត្រវវនាកងុងាំង ំ គួរក្ត្ញ្វផ្ក បែ លធយបញ្ក្ញ្ នបវក្គប់ចំណាយ

ររ ផ្ទ លក្បើក្ម្្់វវនារប្់នទគបវវិវោដន៍។ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា អន្ុសាសន្៍ 

PI-25 គុណ្ភាព និងភាពទានល់ព 

លវកាននរម្យារណ៍្ហិរញ្ញ

វត្ថុក្បរំាំង ំ 

រម្យារណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំង ំ មានផ្ត្ចំណ្ប  និងចំណាយ លធយពុំមានែយារណ្៍ពរ

ក្ទ្ពយនិងបំណ្ ុ (Assets and Liabilities) ល ើយ។ ារបញ្ក្ញ្ សាថ នភាពននក្ទ្ពយ និង

បំណ្ ុ ទបចមានកងុងនែងត្ុ យារសាក តង )Trial Balances(, នំងោជំហាន

្ំខាន់្ ក្មាប់ារវនុលកាបនបក្បព័នធ IPSAS Cash-basis។ ារណ្៍លនប នំងត្ក្បញ្វឱ្យ

មានារផ្កផ្ក្បក្កបខ័ណ្ឌ គត្ិយុត្រ, ារវវិវោដទ្ក្បង់វិរ និងារបណ្ដុ បបណាដ  បផ្នថប។ 

៣.៤ ការម្តួ្ត្ពិន្ិត្បា ន្ិងសវន្កម្ាម្ ន្្ទរម្កា 

PI-26  វនសា ភាព ចរនត្ ករណ្ៈ 

និងារនបធនបនរនន្វន

កបិពរខាងលក្ស 

យិនវនុសា្ន ៍

PI-27 ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើចិប់

វវនាក្បរំាំង ំលធយវងគនរត្ិ

បតញ្ញត្រិ 

យិនវនុសា្ន ៍

PI-28 ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើរម្យ

ារណ្៍្វនកបិពរខាងលក្ស 

លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ 

យិនវនុសា្ន ៍

៤. ការអន្ុវត្តរបស់ម្ដគត្អភិវនអន្៍ 

D-1 ារម្អ ន់ក្បមាណ្  Budget 

Support 
យិនវនុសា្ន ៍

D-2 ព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វ

ម្នអរ ល់ធយនទគបវវិវោដន៍

្ក្មាប់ារលររបចំវវនា និង

ារែយារណ្៍ពរហិរញ្ញ

បតទាន្ក្មាប់គលក្មាងនិង

កបិវនធរ 

យិនវនុសា្ន ៍

D-3 ទ្ំហំននហិរញ្ញបតទានផ្ទ 

ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនបនរត្ិវនធរ

ោត្ិ 

យិនវនុសា្ន ៍
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រម្យារណ៍្វាយត្នបាល ើក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

 

 ឧប្បយន័ធ ៣៖ បញ្ជ រែយរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា ្ន ៍

 

 

 

  ឧប្បយន័ធ ៣៖ បញ្ជ រែយរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា ្ន ៍

 

 ឧប្បយន័ធ ៤៖ បញ្ជ ររកសារលនង 

 

   

ឧប្បយន័ធ ៧៖ វងគារល ខននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧៖ អងគការរលសម្ន្ម្កសួងរសដាកិចធាន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ )ឧប្បយ័នធ ននវនុក្កំត្យល ខ ១៩.វនក្ក.បក ចុបនវាទ្រ១៣ ផ្ខបររ ាំង ំ២១១៥( 





213 

 

  

យន្តការម្ត្ួត្ពនិ្ិត្បា ន្ិងធានគុណសាព 

យនរារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ នងិធារគុណ្ភាព ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលុកងុងទំណាកា់ លររបចំផ្អនារវាយត្នបា និង

លររបចំរម្យារណ៍្វាយត្នបា PEFA ្ក្មាប់ែជរធរ វិម្ កបយុោ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ប់លុនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៥។ 

យនរារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ និងធារគុណ្ភាពននារវាយត្នបា មានទបចខាងលក្ាប៖ 

១. ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យរកសារទ្្សរទាន នងិឬឬ  ករខណ្ឌ លនង 

- ល្ចកដរក្ពាងរកសារទ្្សរទាន43 ឬ ករខណ្ឌ លនង ចុបនវាទ្រ២១ ផ្ខបកែ ាំង ំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នធក់

ជបនវងកក្ត្ិត្ពនិិត្យ លុនវាទ្រ១៦ ផ្ខកុបាៈ ាំង ំ២១១៤ ទបចមានែយរបខាងលក្ាប៖ 

១. បណ្ឌ ិត្ ្ុខ សាែវុោដ, វគគល ខាធិារ ននគណ្ៈកមិាធាិរទំករំារករផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ 

២. លកាក Suhas Joshi, ទ្រក្បំកាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ននសាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ក្បរំ

កបយុោ 

៣. លកាក Christian Provoost, ត្ំណាងក្បត្ិវប្ហភាពវរឺបុប ក្បរំកបយុោ 

៤.  លកាកក្ រ្ Leah April, ត្ណំាងារនន ័យធរយរពវិពលកាក ក្បរំកបយុោ 

៥.  ត្ំណាងធរយរវវិវោដន៍ិ ្ុរ ក្បរំកបយុោ 

៦.  ល ខាធាិរធរ ន PEFA ផ្ទ មានទ្រសាង ក់ារលុទ្រក្កងុ Wahshington DC, ្ហរទរិលបរនក 

- រកសារទ្្សរទាន ឬ ករខណ្ឌ លនងចុងលក្ាយ នវាទ្រ២១ ផ្ខបររ ាំង ំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នធក់ជបនក្គប់

វងកក្ត្តិ្ពនិតិ្យខាងល ើ។  

២. ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្វាយត្នបា  

- លក្ាយារក្ត្ិត្ពនិតិ្យនអកកងុងល ើល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្ទ្រ១ និងទ្រ២ )នវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ  ាំង ំ២១១៥( 

លធយក្កុបារករ វ.គ.ហ., ល្ចកដរក្ពាងរម្យារណ៍្ទ្រ២ ក្ត្ញ្វម្នធក់ជបនពិនិត្យលធយភាគរ

ពាកព់ន័ធ ទបចខាងលក្ាប៖  

១. បណ្ឌ ិត្ ្ុខ សាែវុោដ, វគគល ខាធាិរននគណ្ៈកមិាធាិរទំករំារករផ្កទ្ក្បងា់រក្គប់ក្គង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ  

២. ក្គប់វគគរយកធរ នទាងំវ្់លក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួងល្ទរកចិក្នងិហិរញ្ញវត្ថុ 

៣. ក្ក្ួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធបួយចំននួននែជរធរ វមិ្ កបយុោ 

                                                           

43 ល្ចកររក្ពាងទ្្សនទាន ក៏ម្នធក់បញ្ក្ញ្  ក្កបខ័ណ្ឌ លព លវកា/ភារកិចក្/្កបិភាព/ា បរនលចេទ្/ទ្ក្បង់រួប ្ក្មាប់ារវាយត្នបា និងក្បបប ទ្និងន័យ លទើបតរ

វាយត្នបា PEFA លុកបយុោ 
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ក្ក្ងួល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រម្យារណ៍្វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំង ំ២១១៥ 

៤. លកាក Suhas Joshi, ទ្រក្បំកាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ននសាថ ប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ក្បរំ

កបយុោ 

៥. លកាក Christian Provoost, ត្ំណាងក្បត្វិប្ហភាពវរឺបុប ក្បរំកបយុោ 

៦. លកាកក្ រ្ Leah April, ត្ំណាងារនន យ័ធរយរពវិពលកាក ក្បរំកបយុោ 

៧. ត្ំណាងធរយរវវិវោដន៍ិ ្ុរ ក្បរំកបយុោ 

៨. ារនន យ័ UNICEF ក្បរំកបយុោ 

៩. ល ខាធាិរធរ ន PEFA, ក្បរំទ្រក្កុង Wahshington DC, ្ហរទរិលបរនក 

- បផ្នថបពរលនប ល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្ទ្រ២ ក្ត្ញ្វម្នលធវើបទ្បកា ញជបនភាគរពាកព់ន័ធននែជរធរ វមិ្ 

កបយុោ និងនទគបវវិវោដន ៍ និងធក់ឱ្យពិភាកាទ្បកាយ លុកងងុ្ិារ សាកាពិលក្យបលនប  ់ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំល ើងលុែជធានរវងលំពញ រនវាទ្រ២១ ផ្ខត្កុា ាំង ំ២១១៥។ 

៣. ារក្ត្តិ្ពនិតិ្យល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្ចងុលក្ាយ 

លក្ាយពរធក់ឱ្យពភិាកាទ្បកាយ លុកងុង្ិារ សាកាពិលក្យបលនប  ់ ល្ចកររក្ពាងរម្យារណ៍្ចុងលក្ាយ 

ចុបនវាទ្រ២៤ ផ្ខវនចេិា ាំង ំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នធកជ់បនភាគរពាកព់ន័ធក្ត្ិត្ពនិិត្យបផ្នថប ទបចមានបកា ញកងងុនែងននារអរ ់

លនប ់លធយវងកក្ត្ិត្ពនិិត្យទាងំវ្់។ 

៤. ព័ត្៌មាន បែិត្ននយនរារក្តិ្ត្ពិនិត្យ និងធារគុណ្ភាព ននារវាយត្នបា ក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ក្ញ្ កងុង

រម្យារណ៍្ចុងលក្ាយ ចុបនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៥ (កងងុក្បវប់ ១.១)។ 

 

 

របាយការណ៍វាយត្ម្ម្ៃ PEFA ម្ន្រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

នវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំង ំ២១១៥ 

 

យនរារក្ត្តិ្ពនិតិ្យ និងធារគុណ្ភាព ននារលររបចំរម្យារណ៍្វាយត្នបាលនប ម្នបំលពញក្គប់ ករខណ្ឌ កំណ្ត្់

លធយល ខាធាិរធរ ន PEFA, ផ្ទ រំឱ្យទ្ទួ្ ម្ន “PEFA CHECK”។ 

 

ល ខាធាិរធរ ន PEFA, នវាទ្រ២២ ផ្ខបកែ ាំង ំ២១១៦ 



 

ការលក្បើក្ាស់ក្កបខ័ណ្ឌ វាយត្ម្លៃសលិទ្ធកលម “ចាំណាយសាធារណៈនិ្ងគណរន្យយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” (PEFA) 

ានអត  ់ទ្ធភាពឱ្យលយើងល្វើការវាយត្ម្លៃល ើវឌ្ឍនភាព បញ្ហា ក្បឈល និងកិចចការចំាច់សក្ាប់បនតអនុវត្តកលមវិ្ីផ្ក

ទ្ក្លងក់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ជាពលិសស ការវាយត្ម្លៃលនេះគជឺាវិញ្ហញ សាលួយផ្ែ ានគូសបញ្ហា កអ់ំពវីឌ្ឍនភាព

ផ្អែកសលត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភាិ  ល្ៀបលៅនឹង ទ្ធអ កែងុរាយការណ៍្ឆ្ែ ំ២០១០ ផ្ែ ក្ត្ូវានលរៀបចំលដ្ឋយអែកវាយ

ត្ម្លៃឯករាជយ។  

 ទ្ធអ ម្នការវាយត្ម្លៃ PEFA ានកាៃ យជាធាត្ុចូ ែ៏ានសារៈសំខានស់ក្ាប់ការលរៀបចំផ្អនការសកលមភាពរួល  

ែំណាក់កា ទី្៣ (CAP3) ម្នកលមវិ្ីផ្កទ្ក្លង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ ទ្នទឹលលនេះ PEFA ានជយួកំណ្ត្់អពំី

 កខខណ្ឌ  និងកងវេះចល ៃ្ េះម្នក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ផ្ែ ក្ត្ូវពនិិត្យល ើងវិញនងិពក្ងឹងបផ្នថល ជាពិលសស 

សក្ាប់អគគ្យកដ្ឋា នពាក់ពន័ធ ម្នក្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ែូចជាក្កសួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធលួយចំននួលទ្ៀត្។ 

ល ើសពីលនេះ  វិញ្ហញ សា PEFA ានជយួបលងកើនសលត្ថភាព អ.គ.ហ. លែើលបីកំណ្ត្ទ់្សសនវិស័យផ្វងឆ្ា យ និងយុទ្ធសាស្តសត

អ្គត្របស់កលមវិ្ីផ្កទ្ក្លង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ។ 

លហត្ុែូលចែេះ អគគ្ យកដ្ឋា នទងំអស់ម្នក្កសួងលសែាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ក្ពលទងំក្គប់ក្កសួង-សាថ ប័នពាកព់ន័ធ 

គួរលដោ ត្ការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ខពស់ល ើ ទ្ធអ ម្នការវាយត្ម្លៃ PEFA និងគួរចត្់ទុ្ករាយការណ៍្លនេះជាលូ ដ្ឋា ន

សក្ាប់ពក្ងឹងគុណ្ភាពម្នការលរៀបចំផ្អនការសកលមភាពរបស់លរៀងៗខៃួន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អគគរលខាធកិារដ្ឋា ន្ ម្ន្គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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