សេចក្ត ីប្រកាេព័ត៌មា ន


សៅ ម្ងៃ ទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ អរគស លខាធិកា រដ្ឋានរណៈក្មាាធិការដឹក្នាំការងារខក្ទប្លង់កា រប្ររ់ប្រង
ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ បានសរៀរចាំ “េិកាាសាលាពិសប្រោះសោរល់សលើការវាយតម្លៃ ប្រព័នធប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ
សាធារណៈ ឆ្ន ាំ ២០១៥” សប្កាលអធិរតីភា ពឯក្ឧតតល រេ់ េីល វា៉ា អរគស លខាធីកា រ ម្នរណៈក្មាាធិកា រដឹក្នាំ
ការងារខក្ទប្លង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ តាំណាងដ៏ែពង់ែពេ់ររេ់ឯក្ឧតតលរណឌត
ិ អូន ព័នធលុនីរ័តន រដា លន្តនត ី
ប្ក្េួងសេដា ក្ិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ និងជាប្រធានរណៈក្មាាធិការដឹក្នាំ កា រងារខក្ទប្លង់កា រប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ សាធារ
ណៈ សដ្ឋយមានការចូល រួលពីត ាំណា ងប្ររ់ប្ក្េួងសាថរ័ន ប្ពលទាំ ងតាំណា ងម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍។
េិកាា សាលាពិសប្រោះសោរល់នម្ងៃ សនោះ ប្តូវបានសរៀរចាំស ើងក្នុ ងសរលរាំណងផ្សពវ ផ្ ាយទូល ាំទ ូលា យនូវ
សេចក្ដីប្ាងរបាយការណ៍លទធ ផ្ល ម្នការវាយតម្លៃ សលើប្រព័នធប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០១៥ និងសដើលបី
ទទួលបាននូវធាតុចល
ូ រខនថលពីអងគភាពសប្កាលឱវាទប្ក្េួងសេដា ក្ិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ និងប្ក្េួង-សាថរ័ន េាំសៅខក្លលអ
របាយការណ៍វាយតម្លៃ សលើប្រព័នធហរិ ញ្ញវតថុសាធារណៈក្លពុ ជា ឱយកាន់ខតមានេុប្ក្ឹត ភាព និង ភាពប្ររ់ប្រុងសប្ជាយ
សដើលបីជាលូលដ្ឋានេប្មារ់សរៀរចាំខផ្នការេលា ភាពរួលដាំណា ក្់កា លទី៣ (Consolidated Action Plan Stage 3,
CAP3) ជាពិស េេ ដាំណា ក្់កាលទី៣ រឺកា រផ្ារភាារ់ង វិកាសៅនឹងសរលសនសោបាយ ឬ ការអនុវតត ង វិកា ក្លា វិធី។
សយើងបានសប្រើប្បាេ់នវូ យនតការវាយតម្លៃ “ចាំណាយសាធារណៈនិង រណសនយយភាពហិរញ្ញវតថុ ” ខដល
សៅកាត់ថា PEFA សដើលបីវាយតម្លៃ សលើេ័ក្ដិេទ
ិ ធ ភាពនិងប្រេិទធ ភាពម្នប្រព័នធ ប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ទាំ ង
លូល ររេ់រាររដ្ឋាភិបាលក្លពុ ជា សធៀរជាលួយឧតតមានុវតតនន
៍ ង
ិ េដងដ្ឋ
់ រអនតរជាតិ ខដលមាន ៣១ េូចនក្រេលិទធក្លា
ខដលក្នុ ងសនោះ ២៨េូចនក្េលិទធក្លា សតតតសលើេលតថក្ិចចររេ់រដ្ឋាភិបាល និង ០៣េូចនក្រេលិទធ ក្លា ា ក្់ព័នធ
នឹងប្រសទេមាចេ់រាំនយ
ួ ។ សរើសធៀរនឹងលទធ ផ្លម្នការវាយតម្លៃ ស លើក្ទី១ សៅឆ្នាំ ២០១០ លទធ ផ្លរឋលម្នការ
វាយតម្លៃ សលើក្ទី២ ឆ្នាំ ២០១៥ សនោះ បាននិងក្ាំពង
ុ េថត
ិ សៅសលើវិងវី ឌ្ឍនការ រកក្ចសប្លើន ដ៏រួរជាទីេ ងឹឹលក្នុ ងការរតូរ
តត ច់ស មាោះលុត ែិត ែាំអនុវតត កា រងារខក្ទប្លង់កា រប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ ក្នុ ង រយៈសពល ១០ ឆ្នាំ ក្នៃ ងលក្
សនោះ។
វឌ្ឍនភាពដ៏រួរជាទីសលើក្ទឹក្ចិតតសនោះ រឺជាេលិទធផ្លខដលសក្ើតសចញពីឆនទ ៈនសោបាយដ៏លុត ប្េួចនិងឥត
រាងយ និងការក្ាំណត់ទិេសៅនិងយុទធសាន្តេតដ៏ប្តឹលប្តវូ និងប្បាក្ដនិយ ល ររេ់រាររដ្ឋា ភិបាលក្លពុ ជា ជាលួយ នឹង
ការចងអុ ល ខណនាំតទល់ជាប្រចាំររេ់ឯក្ឧតតលរណឌត
ិ អូន ព័នធលុនីរ័តន រដា លន្តនត ីប្ក្េួងសេដា ក្ិចចន ិងហិរញ្ញវតថុ និង
ជាប្រធានរណៈក្មាាធិការដឹក្នាំការងារខក្ទប្លង់ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ រួរផ្ស ាំនឹងការែិតែាំប្រឹងខប្រង
អនុវតត ររេ់ថានក្់ដឹក្នាំ នង
ិ លន្តនតរា
ី រការប្ររ់ល ាំដ្ឋ រ់ថានក្់ម្ នប្ក្េួង សាថរ័ន ទាំ ងអេ់ ម្នប្ពោះរាជាណាចប្ក្ក្លពុ ជា
សោងតាលរបាយការណ៍រូក្េរុរររេ់ឯក្ឧតត លរណឌិត ហហ៊ែល ចាំស រើន អរគស លខាធិកា ររង ម្នអរគសលខាធិកា រដ្ឋា នរណៈក្មាាធិកា រដឹក្នាំ កា រងារខក្ទប្លង់កា រប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ េិកាា សាលាបាន
ដាំស ណើរការ សដ្ឋយរលូន មានការរខរក្ខវក្ខញក្ពិភាក្ាោ៉ាងេក្លា រេ់រស វកក្ ផ្ុល ផ្ុេ និងរសងក ើត បានជាធាតុ
ចូល ោ៉ា ងសប្ចើនជាពិសេេ តាលរយៈេាំនរួ -ចសលៃ ើយសលើរទរងាាញ និងលទធ ផ្លខដលទទួលបានលក្ពីប្ក្ុលពិភា ក្ា
នីលួយ ៗ

នឹងសធវ ើជាលូល ដ្ឋា នក្នុ ងការសដ្ឋោះប្សាយនូវរញ្ហា ប្រឈលនិងេប្មារ់ខ ក្លលអ របាយការណ៍

PEFA

ប្រក្រសដ្ឋយេុប្ក្ឹត យភាព និងប្ររ់ប្រុងសប្ជាយ ។
សេចក្តីប្រកាេព័ទ៌មានេតីពីេ ិកាាសាលាេតីពីពិស ប្រោះសោរល់ស លើការវាយតម្លៃប្រព័នធប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថសាធារណៈ
ុ
២០១៥

ម្ងៃប្ពហេបតិ៍ 22 តុលា 2015

