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អកសរកាត្់
ADB

Asian Development Bank

ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ

AusAid

Australian Aid Agency

ភាងក់ករជំនួយវបស្តសារ រ

BS

Budget Support

ារយំក្ទ្វវនាលធយតក

BSP

Budget Strategic Plan

ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា

CAP

Consolidated Action Plan

ផ្អនារ្កបិភាពរួប

CCC

Cambodia Chamber of Commerce

្ភាពាណ្ិជជកបិកបយុោ

CDC

Council for the Development of Cambodia

ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ

CMTC

Cash Management Technical Committee

គណ្ៈកមាិធិារបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់

CMU

Cash Management Unit

វងគភាពក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់

CoA

Chart of Accounts

បាង់គណ្នរ

DMFAS

Debt Management and Financial Analysis
System

DCDM

Department of Cooperation and Debt

់

ក្បព័នធ វនភាគហិរញ្ញវត្ថុ និងក្គប់ក្គងបំណ្ុ

រយកធរន្ហក្បត្ិបត្រិារនិងក្គប់ក្គងបំណ្ុ

Management
DIC

Department of Investment and Cooperation

ន ិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារ
រយកធរនវន

EC

European Commission

គណ្ៈកបិ ារវឺរបុប

FAD

Financial Affairs Department

រយកធរនហិរញ្ញកិចក្

FMIS

Financial Management Information System

ក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

FY

Fiscal year

ាំងំសារលពើពនធ

GDB

General Department of Budget

វគគរយកធរនវវនា

GDCE

General Department of Customs and Excise

វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ

GDEPFP

General Department of Economic and Public

វគគរយកធរនលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និង

Finance Policy

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

GDIA

General Department of Internal Audit

វគគរយកធរន្វនកបិនអកកងុង

GDNT

General Department of National Treasury

វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ

GDPP

General Department of Public Procurement

វគគរយកធរន

GDSNAF

General Department of Sub-National

វគគរយកធរនហិរញ្ញវត្ថុរទរម្

Administration Finance
GDSPNTR

GDT

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ

General Department of State Property and

វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរ

Non-Tax Revenue

និងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ

General Department of Taxation

វគគរយកធរនពនធ ធរ

i

រងក់លក្ាបោត្ិ

GDP

Gross Domestic Product

អ

GFS

Government Financial Statistics

្ថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្

GSC

General Secretariat of Public Financial

វគគល ខាធិារធរនគណ្ៈកមាិធិារទំករំ ារករ

Management Reform Steering Committee

ផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (វ.គ.ហ.)

HRMIS

Human Resource Management Information
System

ិត្អ

កងុងក្្ុក្រុប

ក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ាក្គប់ក្គងធនធានបនុ្ស

IMF

International Monetary Fund

បប និធិរបបិយវត្ថុវនរ រោត្ិ

JICA

Japan International Cooperation Agency

ភាងក់ករ្ហក្បត្ិបត្រិារវនរ រោត្ិជបអុន

KHR

Cambodian Riel

ក្ម្ក់លររ

KIT

Khmer Information Technology

បលចក្ក វនទ្ាព័ត្៌មានផ្ខិរ

LM

Line ministry

ក្ក្ួង-សាថប័ន

LOT

Law on Taxation

ចិប់ពនធ ធរ

MAFE

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ក្ក្ួងក្ិកបិ រុារក្បមាញ់ និងលនសាទ្

MCS

Ministry of Civil Service

ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ

MCFA

Ministry of Culture and Fine Arts

ក្ក្ួងវបតធប៌និង វនចិក្ត្្ិ

MEF

Ministry of Economy and Finance

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

MEYS

Ministry of Education, Youth and Sports

ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា

MLVT

Ministry of Labor and Vocational Training

ក្ក្ួងារករនិងបណ្រុបបណា
រ

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

ក្ក្ួងសាធារណ្ារនិងទំកជញ្ជញ្ ន

MSAVYR

Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth
Rehabilitation

តៈ

ក្ក្ួង្ងគបកិចក្ វត្រត្យុទ្ជ
ធ ន និងយុវនរត្ិ្បតទា

MTEF

Medium-Term Expenditure Framework

ក្កបខ័ណ្ឌចំណាយរយៈលព

NAA

National Audit Authority

ិោាធរ្វនកបិោត្ិ

NBC

National Bank of Cambodia

ធរយរោត្ិននកបយុោ

NSDP

National Strategic Development Plan

ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ

OCM

Office of the Council of Ministers

ទ្រ្ររារគណ្ៈរទរ បស្តនរ រ

ODA

Official Development Assistance

ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រិារ

O&M

Operations and Maintenance

ក្បត្ិបត្រិារ និងជួ្ជុ

PAE

Public Administrative Entity

ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្
ii

វនោជជរវៈ

បធយប

-ផ្វទាំ

PCA

Post Clearance Audit

្វនកបិលក្ាយារទ្បទាត្់

PE

Public Enterprise

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ

PEFA

Public Expenditure and Financial

ចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ

Accountability
PFM

Public Financial Management

ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

PI

Performance Indicator

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ

PIP

Public Investment Program

កបិ វនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ

PPP

Public-Private Partnership

ភាពោនទគប វន្័យរកជន និងសាធារណ្ៈ

RGC

Royal Government of Cambodia

ែជរធរវិម្

SIDA

Swedish International Development Agency

ភាងក់ករវវិវោដន៍វនរ រោត្ិ្ុយផ្វត្

SNA

Sub National Administration

រទរម្

TIN

Taxpayer Identification Number

ល ខវត្រ្ញ្ញញណ្វងកោប់ពនធ

TOFE

Table of Fiscal and Economic Operations of
the Government

កបយុោ

រងក់លក្ាបោត្ិ

នែងក្បត្ិបត្រិារល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្

TSA

Treasury Single Account

គណ្នរលទា

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and

្នង ិ្រទ្វងគារ្ហក្បោោត្ិ

Development

្ដ រពរពាណ្ិជជកបិ និងារវវិវោដ

USD

United States Dollar

ទុកាារិលបរនក

VAT

Value Added Tax

ិករល ើត្នបាបផ្នថ ប

WB

World Bank

ធរយរពិវពលកាក

iii

រត្រយរ

iv

អារម្ភកថា

ារលក្បើក្ម្្់ក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបា្បិទ្ក
ធ បិ “ចាំណាយសាធារណៈន្ិងគណរន្យបាសាពហិរញ្ញវត្ថុ” (PEFA)
ម្នអរ ់ ទ្ធភាពឱ្យលយើងលធវា
ើ រវាយត្នបាល ើវោដនភាព បញ្ញាក្បឈប និងកិចក្ាររំម្ច់្ក្មាប់បនរវនុវត្រកបិ វនធរផ្ក
ទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
វោដនភាពផ្អងក្បត្ថភាពរប្់ែជរធរវិម្

ោពិល្្

ារវាយត្នបាលនបគឺោ វនញ្ញញសាបួយផ្ទ ម្នគប្បញ្ញជក់វំពរ

លធរបលៅនំង ទ្ធអ កងុងរម្យារណ្៍ាំងំ២១១១ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

លធយវងកវាយត្នបារកែជយ។
ទ្ធអ ននារវាយត្នបា PEFA ម្នាាយោធាត្ុចប ទ៏មានសារៈ្ំខាន់្ក្មាប់ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរួប
ទំណាក់ា ទ្រ៣ )CAP3) ននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។ ទ្នកំបលនប PEFA ម្នជួយកំណ្ត្់
វំពរ ករខណ្ឌ និងកងវបចលរាបននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វពិនត្
ិ យល ើងវនញនិងពក្ងំងបផ្នថប ោពិល្្
្ក្មាប់វគគរយកធរនពាក់ពន
័ ធ

ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក៏ទបចោក្ក្ួង-សាថប័នពាក់ពន
័ ធបួយចំនន
ួ លទ្រត្។

ន ញ សា PEFA ម្នជួយបលងកន
ល ើ្ពរលនប វញ្ញ
ើ ្បត្ថភាព អ.គ.ហ. លទើបតរកំណ្ត្់ទ្្សនវន្័យផ្វងាំាយ និងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ
វរគត្រប្់កបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។
លហត្ុទបលចងប វគគរយកធរនទាំងវ្់ននក្ក្ួងល្ទរ កិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ពបទាំងក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័នពាក់ព័នធ
គួរលតដត្ារយកចិត្រទ្ុកធក់ខយ្់ល ើ

ទ្ធអ

ននារវាយត្នបា PEFA និងគួររត្់ទ្ុករម្យារណ្៍លនបោបប

្ក្មាប់ពក្ងំងគុណ្ភាពននារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរប្់លររងៗខាិន។

v

ធរន

រសចកតីសរងេប

១. រសចកតីរ្តើម្
ែជរធរវិម្ កបយុោ

ម្នធក់ឱ្យវនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ

លុាំងំ២១១៤។

ារវាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ាំងំ២១១៩ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលម្បពុបអ
យ ាយកងុងាំងំ២១១១
)រម្យារណ្៍វាយត្នបា PEFA ាំងំ២១១១( ម្នបកាញនបវ្បិទ្ក
ធ បិ្ំខាន់ៗកងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំវវនា, ារផ្ក
បែារពាករណ្៍វវនាក្បរំាំងំ និងារពក្ងរការលក្បើក្ម្្់គណ្នរលទា រត្រយរោត្ិ។ ទ្នកំបលនប ារវាយត្នបាម្ន
ំ
បកាញឱ្យល ើញកិចក្ក្ បឈបររផ្ទ លកើត្មានកងុងទំណាក់ា ទំបបងននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ លទើបតរបនរផ្ក បែ និងពក្ងង
ភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនា។
ារវាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ កងុងាំងំ២១១៥លនប គឺោារវាយត្នបាល ើកទ្រ២
្ក្មាប់កបយុោ។ លយ បំណ្ងចបតងននារវាយត្នបាលនប គឺារផ្្វ ងរកធាត្ុចប បផ្នថប ្ក្មាប់ោបប ធរនននារលររបចំ
ផ្អនារ្កបិភាព្ក្មាប់ជហា
ំ នបរកប់ននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ និងលទើបតរនបធនវោដនភាព
ារករផ្កទ្ក្បង់ ផ្អែកល រើ ម្យារណ្៍ននារវាយត្នបាល ក
ើ ទ្រ១ កនាងបក។ ារវាយត្នបាលនប ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងផ្អែកនប
វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាននក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ )PEFA( លធយលនងនប
លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ និងារផ្ក្ក្បិ វិរៗននក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបាលនប។
ផ្អែកល ើលយ ារណ្៍ននក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ រម្យារណ្៍លនប
នំងបិនបកាញលុកងុងខាំបសារននរម្យារណ្៍ នបវវនុសា្ន៍ផ្ក បែល ើលយ នលនម្យ, ្បត្ថភាព និងក្បព័នធ
ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ផ្ទ ោកបិវត្ថុលធយផ្ កលរបល យ
ើ ។ លទាបនអងណា ក្កុបារករវាយត្នបារប្់ែជរធរវិម្

ម្នចងក្កងវនុសា្ន៍គនាបំ លៅនប្បចរករនរបយ
ួ ៗ និងម្នភាជប់ជន
ប កងុងឧប្បយ័នធ ៦។

រម្យារណ្៍លនប លកើត្លចញពរកិចក្ខិត្ខំក្បំងផ្ក្បងលររបចំវាយត្នបាជំហានទំបង
ប លធយក្កុបារករននែជរធរវិម្
និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ, ារអរ ្
់ ុព ភាព និងារបំលពញបផ្នថបល ា
ើ រករវាយត្នបាលនប លធយក្កុបទ្រក្បំកាបរលទ្្។
ារវាយត្នបាលនប លតរត្្ំខាន់ល ្
ើ បិទ្ក
ធ បិននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ កងង
ុ ឬ លក្ាយាំងំ២១១៤ លបើ្ន
ិ
មានទ្ិនងនយ
័ ិចលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់លធវើារវាយត្នបាម្ន។
លធយែប់បញ្ក្ញ្

ន
វសា
ភាពននារវាយត្នបាក្គបទណ្រប់រទរម្ រងក់កណា
រ

នបវក្គប់ ១២ វងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថ,ុ វងគភាពហិរញ្ញវត្ថុទនទ្លទ្រត្, ក្ក្ួង-

សាថប័នគនាបំ បួយចំនន
ួ ក្ពបទាំងបណា
ដ នទគបវវិវោដន៍ និងវងគារបិនផ្បនរធរវិម្ ្ំខាន់ៗបួយចំនន
ួ ។ ារវាយត្នបា

ល្ចកដរ្លងរប

1

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

លនប ក៏ក្គបទណ្រប់ល រើ ទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិលុរងក់ -ុំ ្កកត្់ និង្ហក្យ្សាធារណ្ៈចំនន
ួ ១៥ ផ្ទ ្ថ ិត្លុ
លក្ាបារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យផ្អងកហិរញ្ញវត្ថុរប្់រទរម្ រងក់កណា
រ
។
រម្យារណ្៍វាយត្នបាលនប
ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈកបយុោ។

នំងបកាញោបឋបវំពរទ្ិទរភាពទ្បលៅននចំណ្ច
ុ ខាាំងនិងចំណ្ច
ុ លខាយននក្បព័នធ
ទ្ធអ ននារវាយត្នបាលនបនំងិចជបឥទ្ធិព ទ ា
់ រ្លក្បចម្ននបវលយ -

បំណ្ង/ធាត្ុលចញ្ំខាន់ៗទាំង៣ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ផ្ទ រួបមាន វននយ
័ វវនា, ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពវនភាជន៍
វវនា និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ។ រម្យារណ្៍លនបនំងបកាញលធយ្លងរបវំពប
រ ផ្ក្បបក្បិ ្បិទ្ក
ធ បិ
ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ លធរបនំងារវាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ា
ពរាំងំ២១១១ និងបកាញលធយ្លងរបវំពា
រ រករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពុងបនរវនុវត្រ ក្ពបទាំងទ្្សនវន្័យរយៈលព ផ្វង
ននកបិ វនធផ្រ កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។

២. ទិដសា
ា ពទត្រញម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃ ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
នែង ក បកាញនបវទ្ិទរភាពទ្បលៅននារធក់ពិនកុ ល ើ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ ចំនួន ២៨ ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់
ែជរធរវិម្

និង្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិចំនន
ួ ៣ ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍ ផ្ទ រួបបញ្ក្ញ្

ទាំង្មា្-

ធាត្ុត្បចៗ ចំនន
ួ ៧៦ នន្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទាង
ំ វ្់។ ្ក្បង់ពន
ិ កុក្ត្ញ្វម្នយកលចញពរនែងធក់ពន
ិ កុនប្បចរករ
នរបយ
ួ ៗ កងុង ផ្អងក គ ននរម្យារណ្៍លនប ផ្ទ នែងទាំងលនប មានបកាញទាំងបរនារណ្៍, វ្រុ នង និងទ្ រក
ហ រណ្៍
្ក្មាប់ារធក់ពន
ិ កុនរបយ
ួ ៗ។

ធ
ំ ប់្បចរករ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលៅនបរចរ្បយន
័ ធននក្កបខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណ្ៈ

និងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
ោទ្បលៅ ក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈកបយុោ មានចំណ្ច
ុ ខាាំង )មានន័យរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A និង B(
ល ា
ើ រវនុវត្រវវនា ទាំងចំណ្ប និងចំណាយ )PI-1 និង PI-3), ត្មាាភាពននទ្ំរក់ទ្ំនងវវនាវនរររទរម្

)PI-8(

និង ធ
ំ ប់ ំលធយ និងារចប រួបរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន កងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំវ វនាក្បរំាំងំ )PI-11(។ លក្សពរ
លនប បុខករននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវា្់ផ្វងលធយ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលអសងលទ្រត្ ្ក្មាប់
ារវនុវត្ររប្់ែជរធរវិម្

ម្នបកាញពរចំណ្ច
ុ ខវបខាត្លធយវលនាើ (នបរយៈពិនកុ C និង D) លទាបបរោ្មា្ធាត្ុ

)dimension) បួយចំនន
ួ នន្បចរករទាំងលនប )្បចរករចំនន
ួ ១៥ កងង
ុ ចំលណាប ២៤( ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ ែក៏លធយ។
ោទ្បលៅ ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍ មានចំណ្ច
ុ ខវបខាត្លក្ចើន មានន័យរារយំក្ទ្
និងារចប រួបកងុងទំលណ្ើរារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈកបយុោ ពរនទគបវវិវោដន៍ លុមានកក្បិត្ទាបលុល យ
ើ ។
ទ្ធអ

ននារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈលនប នំងជួយយំក្ទ្ែជរធរវិម្

កងុងារពក្ងំង

ារវនុវត្រវ វនា និងារធារម្ននបវក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្គប់ក្គងធនធានហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ផ្ទ អារភាជប់លៅនំង
លយ បំណ្ងលយ នលនម្យ និងលយ ល រប្់ែជរធរវិម្ ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំ ារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

៣. ការវាយត្ម្ម្ៃ រលើ ចាំ ណុ ច ខាៃ ង
ាំ ន្ិ ង ចាំ ណុ ច រសោយ ម្ន្ម្បព័ ន្ធ ម្គប់ ម្គងហិ រញ្ញ វ ត្ថុ
សាធារណៈ
៣.១ វធន្័យិវធកា
វននយ
័ វវនា ក្ត្ញ្វម្នឆាុបបញ្ញក្ង
ំ នបរយៈវនសា ភាពក្គបទណ្ដប់ននរកសារវវនា និង ទ្ធភាពវនភាជន៍វវនាលៅនប
ផ្អនារ។ ារក្គប់ក្គងមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្មានសារៈ្ំខាន់ណា្់កង
ងុ ក្បព័នធល្ទរកិចក្ោត្ិ។ ក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ
ន យ
សាធារណ្ៈ ជួយឱ្យរធរវិម្ ិច្លក្បចម្ន ទ្ធអ នន វន
័ វវនា។
កបយុោ ទ្ទ្ួ ម្ន្បិទ្ក
ធ បិ ែ ល ា
ើ រវនុវត្រវ វនា ទាំងចំណ្ប កងង
ុ ក្្ុក )PI-3( និងចំណាយសាធារណ្ៈ
)PI-1(។ លធយផ្ ក ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវនាលុមានភាពទ្ន់លខាយលុល ើយ ផ្ទ មានទបចោ (ក) ចំនន
ួ លក្ចើន
នវាននបំណ្ុ កក្ក ប )PI-3 ្មា្ធាត្ុ ១(, និង (ខ) ភាពបិនលពញល ញននារក្គប់ក្គងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ
ោពិល្្ ចំណ្ប ពរក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

)PI-7 ្មា្ធាត្ុ ១(។ ភាពទ្ន់លខាយលនប បណា
ដ
បកពរភាពបិន

ក្គប់ក្ជុងលក្ោយននព័ត្៌មាននិងទ្ិនងន័យវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វធក់បញ្ក្ញ្

កងុងរម្យារណ្៍វ វនាក្បរំាំងំ ោពិល្្្បិទ្ក
ធ បិ

ពាក់ពន
័ ធនំងក្បត្ិបត្រា
ិ រវវនារប្់ែជរធរវិម្ ។
ទ្ធអ
ារក្គប់ក្គងចំណ្ប

ែននារវនុវត្រវវនា ោពិល្្ចំណ្ប សារលពើពនធ នំងបកាញនបរយៈារពាករណ្៍ាន់ផ្ត្្ុក្កំត្,
លៅនបផ្អនារ និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពបញ្ជញ្ នធនធានទាំងលរបលៅរត្រយរ )PI-5 ្មា្ធាត្ុ ៣(,

លទាបបរលុមានកងវបចលរាបលធយវលនាក
ើ ៏លធយ។ ទំលណ្ើរារលររបចំវ វនានប ធ
ំ ប់ ំលធយ និងម្នទាន់លព លវកា
ទាបទារឱ្យក្គប់វងគភាពវវនាទាំងវ្់មានភាពោមាក្្់ល វ
ើ វនារប្់ខិ ាន និងទំងពរារវនភាជវវនាចុងលក្ាយាន់ផ្ត្
ចិ្់ បុននំងរប់លអរើបាំងំសារលពើពនធវិរ )PI-11(។ រម្យារណ្៍វនុវត្រវវនា ក្ត្ញ្វធារភាពទាន់លព លវកាោក្បរំផ្ខ
ក្បកបលធយ្ុក្កំត្ភាព និង្ងគត្ិភាព ្ក្មាប់ារនបធនក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ើចំណ្ប និងចំណាយសាធារណ្ៈ្រុប
)PI-24(។ ារលររបចំផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ ផ្ទ អដ ន
់ បវព័ត្មា
៌ និចទ្ុកចិត្រម្នវំពសា
រ ច់ក្ម្ក់ ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ន
លររបចំផ្អនារលទើបតរល្ង ើធារចំណាយ ទ្ទ្ួ
្ហក្យ្សាធារណ្ៈ និងរទរម្

ម្នពិនកុ ែ )PI-16 ្មា្ធាត្ុ ១ និង ២(។ ារក្ត្ិត្ពិនិត្យ

ែល ើ

/ុំ ្កកត្់ ម្នបកាញរសាថប័នទាំងលរបបិនម្នល្ង ើវ វនារទរបផ្នថប លក្សពរ

ផ្អនារល ើយ )PI-9(។
លក្សពរលនប ចំណ្ច
ុ បួយចំនន
ួ ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ផ្ទ លុមានកងវបចលរាប ក៏មានសារៈន យ
្ំខាន់កង
ងុ ារធារ វន
័ វវនាអងផ្ទរ។ ក្បព័នធក្គប់ក្គងចំណ្ប

បិនទាន់ិចធារម្ននបវក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារចុបបញ្ជ រ

វងកោប់ពនធ ឬក្គប់ក្គងបំណ្ុ ពនធ លុល ើយ )PI-14( រឯរារាត្់បនថយកក្បិត្ននបំណ្ុ ពនធកក្ក បមានវោដនភាព
ត្ិចត្ួច )PI-15 ្មា្ធាត្ុ ១(។ កងវបក្បព័នធនបធនវនកកយបក្ត្ទ្ំនិញនិងល្វាកបិ ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ព មានន័យ
រព័ត្៌មានវំពា
រ រទ្បទាត្់ វនកកយបក្ត្ និងារក្គប់ក្គងបំណ្ុ កក្ក ប បិនក្ត្ញ្វម្នទំងល ើយ )PI-4 ្មា្ធាត្ុ ២(។
លទាបបរោារពាករណ្៍វំពា
រ រអដ វ
់ វនាលធយនទគបវវិវោដន៍លុមានកក្បិត្

បអុផ្នរចំណ្ច
ុ លនបបិនផ្បនោបញ្ញាចបតង

លរបលទ្ លធយសារមានារវយចុបននារយំក្ទ្វវនាលនប លធរបនំងារយំក្ទ្លធយវវនារទរ។

ល្ចកដរ្លងរប
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្បចរករបួយចំនន
ួ លទ្រត្

ិចជួយឱ្យរធរវិម្ លចរ្វាងនបវចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុកកងុងរយៈលព បធយប។

កងុងលរប ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនល ើបំណ្ុ មានក្ប្ិទ្ភា
ធ ព កងុងលព ផ្ទ បំណ្ុ រប្់កបយុោ្ថ ិត្លុកងុងកក្បិត្
ិចក្គប់ក្គងម្ន )PI-17 ្មា្ធាត្ុ ៣ និង PI-12 ្មា្ធាត្ុ ២(។ ក្កបខ័ណ្ឌវវនារយៈលព បធយប ្ថ ិត្លុកងុង
ទំណាក់ា

លររបចំបឋប ផ្ទ

ារអារភាជប់វ វនាពរវទរ បួយលៅវទរបួយលទ្រត្ លុមានកក្បិត្លុល ើយ )PI-12

្មា្ធាត្ុ ១ និង ៤(។ ារពិនិត្យហានិវ័យវវនា ផ្ទ

មានបកាញពរ្ំលណ្ើវវនាោយរលហត្ុរប្់្ហក្យ្

សាធារណ្ៈ និងក្បត្ិបត្រិារវវនាទនទ្លទ្រត្ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលុល ើយ )PI-9( រឯរារធាររប្់រទរល ក
ើ បក្រ បិន
្ថ ិត្កងុងផ្ទនកំណ្ត្់ននពិធនវវនា ឬយនរារក្បហាក់ក្បផ្ហ ល ើយ )PI-17 ្មា្ធាត្ុ ៣(។
ន យ
កងវបចលរាបទាំងលនប ម្នបកាញឱ្យល ញ
ើ រ ្បិទ្ក
ធ បិ ែល ើ វន
័ វវនា ិចក្បឈបនំងហានិវយ
័ លបើ្ន
ិ ោ
ារក្បបប

ចំណ្ប

កងុងរយៈលព

ខាររប្់ែជរធរវិម្

ជួបក្បទ្បបញ្ញា

ឬកំលណ្ើនល្ទរ កិចក្កងុងរយៈលព

បធយប

មានារធាាក់ចុប។

៣.២ យុទធសា្សត វធសាជន្៍ធន្ធាន្
យុទ្សា
ធ ស្ត្រ វនភាជន៍ធនធាន ឆាុបបញ្ញក្ង
ំ នបវ ទ្ធភាពរប្់ែជរធរវិម្ កងុងារអរ ធ
់ នធានហិរញ្ញវត្ថ្
ុ បក្្ប
ជបនវងគភាពអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ និងកងង
ុ ារលកររគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុពសា
រ ធារណ្ជន និង្ហក្យ្ លទើបតរលឆាើយត្ប
លៅនំងលយ បំណ្ងលយ នលនម្យ និងលយ ល ។
ក្បព័នធវ វនាផ្ទ ខាាំង គឺ្ថត្
ិ ក្ត្ង់ារលររបចំក្បរំាំងំ លធវើល ើងនប ធ
ំ ប់ ំលធយ និងមានារចប រួបខយ្់,
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្ម្
រិ នទាន់លព លវកា និងនបនរត្ិ វនធលរ ររបរយក្ត្ំបក្ត្ញ្វ )PI-11 និង PI-27 ្មា្ធាត្ុ ២(, និងភាពទាន់លព លវកានិងភាពិចលជឿោក់ម្នននព័ត្មា
៌ នវំពា
រ រលអករធនធានលៅឱ្យ -ុំ ្កកត្់ ផ្ទ
មាន្វ ័យភាពកងុងារលររបចំវ វនា )PI-8 ្មា្ធាត្ុ ១ និង ២(។
លទើបតរ្លក្បចម្នោវត្ិបរមានបវលយ បំណ្ងលយ នលនម្យននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ គឺទាបទារារអារ
ភាជប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យកងុងរយៈលព បធយប។ បអុផ្នរ ក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ បិនទាន់វនុវត្រ
ម្ន ែលុល យ
ើ លធយសារផ្ត្ារលររបចំផ្អនារវវនាពហុាំងំ្ក្មាប់ វន្័យិទ្ិភាពលុមានភាពទ្ន់លខាយ ល ក
ើ ផ្ ង
ផ្ត្វន្័យ្ុខាវិម្

និងវន្យ
័ វប់រំ )PI-12 ្មា្ធាត្ុ ៣), ផ្ទ

គលក្មាងវននិ លនគ

និងកងវបារគិត្គបរ ែត្
ិ
ែនវ
់ ំពផ្រ អនារចំណាយវវនាចរនរផ្ទ បណា
ដ
បកពរារបញ្ក្ ប់គលក្មាង

រំ ឱ្យមានកងវប ចលរាបកងុងារលក្ជើ្លរឯ្

)PI-12 ្មា្ធាត្ុ ៤(។ ល ើ្ពរលនប ក្កបខ័ណ្ឌចំណាយរយៈលព បធយប បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្និងលធវើ្មាហរណ្កបិលពញល ញលៅកងុងទំលណ្ើរារលររបចំវវនា

ន
ោបួយារអារភាជប់វវនាចិ្់កា្់ពរវទរវវនាបួយលៅវទរវវា

បួយលទ្រត្លរបលទ្ ល ើកផ្ ងផ្ត្្ក្មាប់វវនា្រុប )PI-12 ្មា្ធាត្ុ ១(។
ល ើ្ពរលនប ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនល ើារវនភាជនិងារវនុវត្រវ វនា បិនក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងម្នលពញល ញ
ល ើយ លធយសារកងវបបាង់គណ្នររួបផ្ទ មាន

ករណ្ៈរកភាព ផ្ទ

បាង់គណ្នរលនបបកាញពរចំណាត្់រងក់វ វនាលៅ

នបវន្័យ, បុខករ និងនបកបិ វនធរ )PI-5( និងកងវបរម្យារណ្៍ បែិត្វំពា
រ រវនុវត្រគលក្មាងផ្ទ លក្បើក្ម្្់ហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស ផ្ទ មានក្បមាណ្ ៣ ភាគ ៤ ននគលក្មាង វននិលនគសាធារណ្ៈទាំងវ្់ )PI-7 ្មា្ធាត្ុ ២,
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំ ារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

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

់ធនធានទ ់វងគភាពអរ

់

ល្វាសាធារណ្ៈ )PI-23(។
ក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈកបយុោ ក៏ម្នជួបក្បទ្បនំងារវនភាជវវនាល ើងវនញលុកងុងាំងំ ោញំកញាប់
និងលុកងុងទ្ំហំធំ )PI-16 ្មា្ធាត្ុ ៣( នបរយៈ្ិទ្ិវ
ធ ំណាចរប្់រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ម្ន
កំណ្ត្់កងុងចិប់ )PI-23(។
ោ ទ្ធអ
ល្ង ើលធយរធរវិម្

ារវនភាជវវនាោក់ផ្្រ ង លក្ចើនផ្ត្មានភាពខុ្យងខាាំង លបើលធរបនំងគលក្មាងវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន
)PI-2( លហើយផ្ទ

ក្ត្ញ្ វម្នវនុ ប័ត្ លធយវងគនរ ត្ិបតញ្ញត្ិរលធយពុំមានារផ្កផ្ក្បធំ ទុំល ើ យ។

៣.៣ ម្បសិទធសាពម្ន្ការ្តល់រសវាសាធារណៈ
ារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈទ៏មានក្ប្ិទ្ភា
ធ ព ឆាុបបញ្ញក្ង
ំ ឱ្យល ើញពរារលក្បើក្ម្្់ធនធានហិរញ្ញវត្ថម្
ុ នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ,
ចំលយ ល

ននារអរ ល់ ្វាសាធារណ្ៈ

រំ ម្ ច់ លទើ បតរបលងកើនក្ប្ិ ទ្ភា
ធ ពននារអរ

និងារាត្់បនថយារលក្បើក្ម្្់ធនធានលធយខជបខាជយ។
់ល្វាសាធារណ្ៈឱ្យ្បក្្បនំងកំ លណ្ើន ារក្បបប

លនបោារករ

ចំ ណ្ប

ផ្ទ

នំង

រំ បកនបវគណ្លនយយភាពកងុងារលក្បើក្ម្្់ធនធានសាធារណ្ៈលុក្គប់កក្បិត្។
ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្នននវត្ថិភាពវវនា ្ក្មាប់ារវនុវត្រវវនារប្់ក្ក្ួង សាថប័ន និងវងគភាពរទរ )PI-16
្មា្ធាត្ុ ២( និងរប្់ /ុំ ្កកត្់ )PI-8 ្មា្ធាត្ុ ២( នំងជួយពក្ងំងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារអរ ល់ ្វាសាធារណ្ៈ។
ក៏ បអុផ្នរ ក្បព័នធ ក្គប់ ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ មានភាពខាាំង កក្បិត្ណាកងុងារទ្ប់ ទ្
បអបពា

់ារក្បបប

ចំ ណ្ប

លុបិន ទាន់ិ ច្នងិធរនម្នលុល ើយ

់នំង វនបត្រិធាន់ធារផ្ទ

រំ ឱ្យ

លធយសារក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ើារធារ

ចំណាយលុបិនទាន់មាន ករណ្ៈលពញល ញ )PI-20 ្មា្ធាត្ុ ១(។
ចំណ្ច
ុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វយកចិត្ទ្
រ ុកធក់ោពិល្្លទើបតរពក្ងំងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារលក្បើក្ម្្់ធនធាន មានទបចោ្បិទ្ក
ធ បិ
បិន ែននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន, បញ្ញាត្មាាភាពននក្បព័នធ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ, កងវបវងគភាពលធបក្សាយបណ្រំងរកែជយ
កងុងកិចក្

ទ្ធកបិ )PI-19( និងភាពយឺត្នអវ ឬារពនារលព ននារទ្បទាត្់ចំណាយល ទ្
ើ ំនញ
ិ និងល្វា )PI-4( ផ្ទ

ិចនំងរំឱ្យត្នបាបួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វម្នទំល ើងបផ្នថប មានន័យរ វវនានំងបិនក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លធយ្នស្ំ
ំ នចល ើយ។
លក្សពរារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យទាន់លព លវកានិងនប ធ
ំ ប់ ំលធយពរវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ )PI-28(, កងវបចលរាបននក្បព័នធ
ក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកង
ងុ )PI-18 ្មា្ធាត្ុ ៤, PI-20 ្មា្ធាត្ុ ២ និង ៣, និង PI-21(, ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពលុមានកក្បិត្
ននក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកលក្សទាប )PI-26( និងត្មាាភាពសាធារណ្ៈលុមានកក្បិត្ទាប )PI-10) បញ្ញជក់បផ្នថបរ
លុមានចំណ្ច
ុ ោលក្ចើនលទ្រត្ផ្ទ ទាបទារឱ្យផ្ក បែ លទើបតរធារក្ប្ិទ្ភា
ធ ពខយ្់កងុងារលក្បើក្ម្្់ធនធានសាធារណ្ៈ។

៣.៤ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយម្ន្ព័ត្េម្មន្ិវធកា
ារវាយត្នបាល ើ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិខាងល ើ ពំងផ្អែកល ើភាពក្គប់ក្យន់ននទ្ិនងន័យវវនាផ្ទ ិចក្បបប ម្ន។
ក៏បអុផ្នរ ទ្ិនងនយ
័ ទាំងលនបលុបិនទាន់ិចលជឿទ្ុកចិត្រម្នទាំងក្្ុងលុល យ
ើ ។ ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិបួយចំនន
ួ
នំង
បកាញឱ្យល ើញពរភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វននទ្ិនងន័យវវនា។

ល្ចកដរ្លងរប

5

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

កងុងន័យលនប ចំណ្ច
ុ លខាយបួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វម្នកត្់្មាគ ។
់ បផ្នថបល ើ ព័ត្៌មានវវនាផ្ទ ក្គបទណ្រប់បិន
ម្នលពញល ញល ើក្បត្ិបត្រា
ិ ររប្់ែជរធរវិម្

(PI-7) និងារក្គប់ក្គងបំណ្ុ កក្ក បផ្ទ លុបិនទាន់ម្ន

ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ )PI-4(, លុមានកងវបចលរាបបួយចំនន
ួ លទ្រត្ ទបចោារលអកគងតកត្់បក
ប ្រុបទ្ិនងនយ
័ និងារលររបចំ
រម្យារណ្៍ )PI-22 និង PI-25(។ ល ើ្ពរលនប កងវបខាត្ចបតងៗ ក៏ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ និងក្ត្ញ្វម្ននបធនក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ
ោលទ្រងទាត្់ លទើបតរធារភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និង្ុក្កំត្ភាពននារកត្់ក្នចំណ្ប និងចំណាយ និងលទើបតរលររបចំ
វនធានារទ្ប់សាកត្់ ឬផ្ក បែកងវបខាត្លនប រួបបញ្ក្ញ្

ទាំងបុខករ្វនកបិនអកកងុង )PI-21( និងារលឆាើយត្បលៅនំង

្វនកបិនអកលក្ស )PI-26(។
នែង ក៖ ល្ចកដ្
រ លងរបរួបវំពព
រ ន
ិ កុននារវាយត្នបា្បិទ្ក
ធ បិននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈាំងំ២១១៥

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

A.

្មា្ធាត្ុ

ន សា
វធ
រ ស្ត្រ
ធក់ពន
ិ កុ

១

២

៣

ពិនកុ
៤

្រុប

ន
ទ្ធអ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ៖ ភាពលជឿទ្ុកចិត្រននវវា

PI-1

ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្

M1

A

PI-2

្មា្ធាត្ុចំណាយលធរបនំងចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្

M1

D

PI-3

ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្

M1

A

PI-4

្នង ិធិបំណ្ុ កក្ក ប និងារនបធនបំណ្ុ

M1

D

M1

C

C

M1

C

C

M1

C

C

M2

A

A

M1

C

A

M1

D

M2

A

A

A

M2

C

A

C

កក្ក ប

A
B

D+
A

C

D+

ន
B. ារករក្ត្ិត្្ុរយង្ំខាន់ៗ៖ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងត្មាាភាពននវវា
PI-5

ចំណាត្់រងក់វ វនា

PI-6

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

PI-7

ទ្ំហនំ នក្បត្ិបត្រិាររប្់រធរវិម្

PI-8

ត្មាាភាពននទ្ំរក់ទ្ំនងហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់រងក់ននរទរម្

PI-9

លុកងុងរកសារវវនា

ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យហានិវ័យវវនា
ពរវងគភាពសាធារណ្ៈទនទ្លទ្រត្លក្សពរក្ក្ួង-សាថប័ន
ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជនកងុងារទ្ទ្ួ ម្នព័ត្៌មានវវនា្ំខាន់ៗ

PI-10

C
D

B
C+
D

ន
C. វទរវ វា
ន លៅនំងលយ នលនម្យ
C(i) ារអារភាជប់វ វា
PI-11
PI-12

6

ាកានុក្កប និងារចប រួបកងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំវ វនាក្បរំាំងំ
ទ្្សនៈ វន្័យលក្ចើនាំងំកងុងារលធវើផ្អនារវវនា, លយ នលនម្យ
ចំណាយ និងារលររបចំវ វនា

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

A
C

C+

គណ្ៈកមាិធិារទំករំ ារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្មា្ធាត្ុ

ន សា
វធ
រ ស្ត្រ

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ពិនកុ

ធក់ពន
ិ កុ

១

២

៣

M2

C

B

C

C+

M2

D

C

C

D+

៤

្រុប

ន
C(ii) ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យារវនុវត្រវ វា
PI-13
PI-14

ត្មាាភាពននាត្ពវកិចក្ោប់ពនធ និងបំណ្ុ ពនធ រប្់វងកោប់ពនធ
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននវនធានារ្ក្មាប់ចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ និង
ារវាយត្នបាពនធ

PI-15

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្បបប ពនធ

M1

D

B

C

D+

PI-16

ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ននបវវត្ថភា
ិ ពវវនា្ក្មាប់ធារចំណាយ

M1

B

B

C

C+

PI-17

ារកត្់ក្ននិងារក្គប់ក្គង្បត្ុ

M2

C

B

C

C+

PI-18

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស

M1

B

C

B

D

D+

M2

B

D

D

D

D+

PI-19

យសាច់ក្ម្ក់, បំណ្ុ

និងារធារ

ត្មាាភាព ារក្បកួត្ក្បផ្ជង និងយនរ ារលធបក្សាយបណ្ដំងត្វាប កងុង
កិចក្ ទ្ធកបិ

PI-20

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងលៅល ើចំណាយបិនផ្បនលបរវត្ស

M1

C

C

C

C

PI-21

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនន្វនកបិនអកកងុង

M1

C

C

C

C

M2

B

D

M1

D

C(iii) គណ្លនយយ, ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ្៍
PI-22
PI-23

ភាពទាន់លព

និងភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់គណ្នរ

វត្ថិភាពននព័ត្៌មាន្រ រពរធនធាន
ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពរវងគភាពអរ

់ល្វា

C
D

PI-24

គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព ននរម្យារណ្៍វ វនាកងុងាំងំ

M1

C

A

C

C+

PI-25

គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព

M1

D

B

C

D+

M1

NR

A

C

NR

M1

C

B

C

M1

B

B

B

M1

D

D

D

M1

C

D

D+

M1

D

លវកាននរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្បរំាំងំ

C(iv) ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនិង្វនកបិ នអកលក្ស
PI-26

វនសា ភាព ចរនត្

PI-27

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើចិប់វវនាក្បរំាំងំ លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

PI-28

ករណ្ៈ និងារនបធនបនរ នន្វនកបិនអកលក្ស

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើរម្យារណ្៍្វនកបិនអកលក្ស
លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

B

C+
B

D. ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍
D-1

ារម្អ ន់ក្បមាណ្ារយំក្ទ្វវនាលធយតក
ព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ

D-2

់

់លធយនទគបវវិវោដន៍្ក្មាប់

ារលររបចំវ វនានិងារែយារណ្៍ពរហិរញ្ញបតទាន
្ក្មាប់គលក្មាងនិងកបិ វនធរ

D-3

ទ្ំហំននហិរញ្ញបតទានផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនបនរត្ិ វនធោ
រ ត្ិ

D

ល្ចកដរ្លងរប

7

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

៤. បកម្ម្បម្ម្ួលការអន្ុវត្តរធៀបន្ឹងការវាយត្ម្ម្ៃ ឆ្ន២
ាំ ០១០
នែង ខ លក្បគបលធរបពិនកុ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិននារវាយត្នបា ល ើកលនប ោបួយនំងពិនកុននារវាយត្នបាាំងំ
២១១១។ លុកងុងនែង ខ លនប មានកបលឡានបួយបកាញពរ “ភាពិចលក្បគបលធរបយង” ម្នននពិនកុវាយត្នបាទាង
ំ ពររល ើក។
ារលក្បគបលធរបបិនិចលធវលើ ៅរួចល ្
ើ បចរករចំនន
ួ ១២ កងុងចំលណាប្បចរករទាំង ៣១ លធយលហត្ុរ )ក(

ករខណ្ឌ

វននិច័យ
េ រប្់រចរ្បយ័នធ និងឬឬ ពិនកុ្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបា ក្ត្ញ្វម្នតា្់បរញ្រខុ្ពរារវាយត្នបាារក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈកបយុ ោ កងុងាំងំ២១១១ )PI-2, PI-3, និង PI-19); ឬ )ខ( ារវាយត្នបាាំងំ ២១១១ បិនមាន
បប ធរនទ្ិនងនយ
័ ក្គប់ក្យន់ ឬមានភាពខុ្យងរវាងារបកក្សាយព័ត្មា
៌ នរំម្ច់

ឬកនរលអសងៗផ្ទ មានឥទ្ធិព

ទ ់ារអដ ព
់ ន
ិ កុ។ ចំផ្ណ្ក្បចរករចំនួន ២ លអសងលទ្រត្ )PI-27 និង PI-28( បិនិចលក្បគបលធរបម្ន លក្ពាបបិនមាន
កងុងារវាយត្នបាា ពរាំងំ២១១១។

លទាបោបិនិចលក្បគបលធរបរវាងពិនកុនង
ំ ពិនកុ្ក្មាប់្បចរករចំនន
ួ

ចំលណាប្បចរករទាំង១៤ ខាងល ើ ផ្ត្លគលុផ្ត្ិចលធវា
ើ រលក្បគបលធរបម្នលៅនបទ្ិ្ល

១១

កងង
ុ

ននបផ្ក្បបក្បិ ។ គួរកត្់

្មាគ អ
់ ងផ្ទររ ារតា្់បរញ្រ្បិទ្ក
ធ បិនន្មា្ធាត្ុនរបយ
ួ ៗរប្់្បចរករក្បផ្ហ ោិចមានលុកងង
ុ ារវាយត្នបា
ា ពរាំងំ២១១១ បអុផ្នរបិនមានបមាា្់បរញ្រកងង
ុ ពិនកុ្រុបល យ
ើ ។ ផ្អែកល ើបប ធរនលនប ទ្ិ្ល ននារតា្់បរញ្រក្ត្ញ្វម្ន
បកាញលុកងង
ុ កបលឡានខាងសារក
ំ ងុងនែងលនប

លហើយបួយចំនួនិចបញ្ញជក់ម្នរភាពទ្ន់លខាយោបប

ធរនលុផ្ត្

មានលុកងុង្បចរករលរប លទាបោមានភាព ែក្បល្ើរលុកងុងទ្ិទរភាពលអសងលទ្រត្ក៏លធយ។
ភាព ែក្បល្ើរល ើងកងុង្បិទ្ក
ធ បិ ក្ត្ញ្វម្នបកាញកងុង្បចរករចំនន
ួ ៧ ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់ែជរធរវិម្
ចំផ្ណ្ករារធាាក់ចុបពិនកុនន្បិទ្ក
ធ បិក្ត្ញ្វម្នរកល ញ
ើ កងុង្បចរករចំនន
ួ ៣ លអសងលទ្រត្។ ារវា្់ផ្វង្បិទ្ក
ធ បិបិន
ិចលធវើលៅម្នលទ្្ក្មាប់្បចរករចំនួន ៤ លអសងលទ្រត្។ លធយផ្ ក ្បិទ្ក
ធ បិនន្បចរករចំនួន ១៤ បិនម្ន
បកាញវំពរារតា្់បរញ្រ្ំខាន់ណាបួយគួរឱ្យកត្់្មាគ

់កងុងទ្ិ្ល

ទាំងពររ។

ភាពក្បល្ើរល ង
ើ នន្បិទ្ក
ធ បិក្ត្ញ្វម្នលគរកល ញ
ើ រ ភាគលក្ចើនោ្បចរករផ្ទ ោ ករខណ្ឌ វននិច័យ
េ ្ក្មាប់
វនន័យវវនា (PI-1, PI-3, និង PI-16) និង្បចរករផ្ទ ពាក់ពន
័ ធនង
ំ ារនបធន និងរម្យារណ្៍ក្បត្ិបត្រិារ
វវនា (PI-21, PI-24, PI-25, និង PI-26)។
ារធាាក់ចបុ រប្់្បិទ្ក
ធ បិក្ត្ញ្វម្នរកល ញ
ើ ោចបតង កងង
ុ ្បចរករផ្ទ ោ ករខណ្ឌ វននិច័យ
េ ្ក្មាប់យុទ្សា
ធ ស្ត្រ
វនភាជន៍ធនធាន និងត្មាាភាព (PI-2, PI-6, PI-10)។ ារធាាក់ចុបបួយចំនន
ួ លុកងង
ុ ចំណាត្់រងក់្បិទ្ក
ធ បិ លកើត្ល ង
ើ
លធយសារារធាាក់ចបុ បនរិចបនរិ ចននក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារវនុវត្រ

ផ្ទ

ពិនុកទាង
ំ លនបិចលកើន ល ើង វនញក្ប្ិនលបើមាន

ារផ្ក បែារវនុវត្រ, ឧទាហរណ្៍ ភាពទាន់លព លវកាននារអសពវអាយរម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនាកងុងាំងំ )PI-10)។
ចំលពាបារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍

ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្នននារយំក្ទ្វវនាតក ក្់ ត្ញ្វម្នពក្ងំងពរ

កក្បិត្ចលរាប ១២-១៥% លៅកក្បិត្ ២៥% ននហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស លធយសារារផ្ក

បែកងុងារលធវរើ ម្យារណ្៍

ល ា
ើ រយំក្ទ្គលក្មាងនបរយៈក្បព័នធក្គប់ក្គងទ្ិនងនយ
័ ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រា
ិ ររប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ
(CDC database) និងារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធរប្់ោត្ិ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំ ារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

៥. ទិសរសាបន្ត ម្ន្ការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
្បិទ្ក
ធ បិោរួបននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
២១១១ លធយារផ្ក្បក្បិ បួយចំនន
ួ មានទ្ិ្ល

ំ និងផ្ក បែបនរិចបនរិច
ក្ត្ញ្វម្នពក្ងង

អកុយយង, បអុផ្នរារករផ្កទ្ក្បង់្ំខាន់ៗក្ត្ញ្វម្នលររបចំកងុងវំ ង
ុ

លព លរប និងសាថនភាពវនុវត្ររលព បចក្ប
ុ តនងបកាញរកិចក្ខិត្ខំក្បំងផ្ក្បងផ្ក
ទ្ធអ

គិត្រប់ពាំ
រ ងំ

ែកងុងលព ាំប់ៗខាងបុខលនប។ ារវាយត្នបាលនប គិត្បញ្ក្ញ្

បែទាង
ំ លនប នំងរំឱ្យទ្ទ្ួ ម្ន

ផ្ត្វោដនភាពររលុបុនទំណាច់ាំងំ២១១៤

បអុលណាណប។ ារករផ្កទ្ក្បង់ោលក្ចើនផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបនរនិងរប់លអដើបវនុវត្រលុកងុងាំងំ២១១៥ នំងក្ត្ញ្វម្នលររបែប់លុ
កងុងក្បវប់ “ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពុងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ” លៅនប្បចរករនរបួយៗ កងុង ផ្អងក គ ននរម្យារណ្៍លនប។
ល ើ្ពរលនប ារធក់ឱ្យទំលណ្ើរារក្បព័នធព័ត្មា
៌ នវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ (FMIS) វិរទំបបង កងុងាំងំ
ំ
២១១៥ និងលពញល ញលុាំងំបនរបរកប់ ក៏ទបចោារផ្ណ្រំកងុងារលក្បើក្ម្្់បាង់គណ្នររួប ិចរំឱ្យមានារពក្ងង
បផ្នថ បល ើ្បត្ថភាព វនភាជន៍ធនធាន។ ក្បព័នធពត្
័ មា
៌ នវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈលនប នំងជួយឱ្យារលររបចំ
រម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនា្ថ ិត្កងុងទ្ក្បង់ផ្ត្បួយក្្បោបួយចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុបត្
័ )PI-24( ក្ពបទាំងារបបក
្រុបទ្ិនងនយ
័ ោរួបរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងរទរម្ ក្គប់រងក់ (PI-8 ្មា្ធាត្ុ ៣)។
ោផ្អងកបួយយំក្ទ្ទ យ
់ ុទ្សា
ធ ស្ត្រ វនភាជន៍វ វនា គឺារាត្់បនថយវវនាបិនម្នលក្យងទ្ុក លធយ វនភាជន៍វ វនា
ឱ្យចំលយ ល

ទ ់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន រប់ពាំ
រ ង ំ២១១៦ ត្លៅ ក្ពបទាំងារបនរពក្ងរការវនុវត្រវ វនាកបិ វនធរ, បាង់

ំ ារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
គណ្នរវិរ និងារពក្ងង
ធ ស្ត្រ វវនា។
ក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ន ័យវវនា
នំងិចបំលពញកងវបខាត្ររកងុងារពក្ងំង វន

និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារលក្បើក្ម្្់ធនធាន លធយពក្ងំងារវនភាជវវនាទ ់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន )P-16 ្មា្ធាត្ុ ២(,
ពក្ងំងារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើារធារចំណាយ )P-20 ្មា្ធាត្ុ ២(, ពក្ងំងរម្យារណ្៍ននារធារចំណាយ និង
្បត្ុ យធារចំណាយ )P-24 ្មា្ធាត្ុ ១( និងារនបធនារទ្បទាត្់បំណ្ុ
ននារទ្ទ្ួ

កក្ក បគិត្រប់ពរ ា

បរនលចេទ្

ម្ន វនកកយបក្ត្ )P-4 ្មា្ធាត្ុ ២(។

យុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-២១១៨ ផ្ទ រប់លអរើបវនុវត្រលធយវងគភាពក្បបប ចំណ្ប
ំ ្បិទ្ក
នំងពក្ងង
ធ បិនន្បចរករ PI-13, PI-14 និង PI-15 នបរយៈារបលងកន
ើ ចំនន
ួ ននវងកបង់ពនធ្ិ័ក្គចិត្រ។
រប់នំងពរាំងំ២១១៤ ែជរធរវិម្ ម្នធក់ឱ្យវនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈផ្ទ
ផ្ចកលចញោ ៤ទំណាក់ា ។ លក្ាយពរម្ន្លក្បចលោគជ័យល ើភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនា លុកងុងទំណាក់ា ទ្រ១
កបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ម្នឈានលៅទំណាក់ា ទ្រ២ គឺគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ទំណាក់ា បរកប់ គឺារលររបចំផ្អនារ
្កបិភាពរួប ទំណាក់ា ទ្រ៣ (CAP3) ផ្ទ

នំងលតរត្ល ើារអារភាជប់វ វនាលៅនំងលយ

នលនម្យ។

រម្យារណ្៍លនបនំងាាយោឧបករណ្៍ជួយទ ់ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរួបទំណាក់ា ទ្រ៣ លធយក្បបប
អរន
ុ ទំណាក់ា ទ្រ១, (ខ) ្កបិភាពផ្ទ ម្ន្លក្បចកងុងទំណាក់ា ទ្រ២
ុំ បវ (ក) ្កបិភាពផ្ទ ម្ន្លក្បចកងង
និង (គ) ្កបិភាពផ្ទ ក្ត្ញ្វលររបចំលទើបតរ្លក្បចឱ្យម្នកងង
ុ ទំណាក់ា ទ្រ៣។

ល្ចកដរ្លងរប
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នែង ខ៖ បផ្ក្បបក្បិ ល ើ ទ្ធអ /្បិទ្ក
ធ បិ លធរបនំងារវាយត្នបាាំង២
ំ ១១១
ន សា
វធ
រ ស្ត្រ

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

A.

ធក់ពន
ិ កុ

ពិនកុិច
២១១១ ២១១៥ លក្បគបលធរប បផ្ក្បបក្បិ
ម្ន

ន
ទ្ធអ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ៖ភាពលជឿទ្ុកចិត្រននវវា

PI-1

ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្

M1

B

A

បិនម្ន

PI-2

្មា្ធាត្ុចំណាយលធរបនំងចិប់វវនាផ្ទ ម្នវនុបត្
័

M1

D

D+

បិនម្ន

PI-3

ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុបត្
័

M1

A

A

បិនម្ន

PI-4

្នង ិធិបំណ្ុ កក្ក ប និងារនបធនបំណ្ុ

M1

C+

D+

បិនម្ន

?

M1

C

C

ម្ន

យិន

M1

B

C

ម្ន

M1

C

C

ម្ន

យិន

M2

C+

B

បិនម្ន

យិន

M1

C+

C+

ម្ន

យិន

M1

C

D

បិនម្ន

M2

A

A

ម្ន

យិន

M2

B

C+

ម្ន

យិន

M2

B

C+

បិនម្ន

យិន

M2

C

D+

បិនម្ន

យិន

កក្ក ប

ន
B. ារករក្ត្ិត្្ុរយង្ំខាន់ៗ៖ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងត្មាាភាពននវវា
PI-5
PI-6

PI-7

PI-8

PI-9

PI-10

ចំណាត្់រងក់វ វនា
ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្
លុកងុងរកសារវវនា
ទ្ំហនំ នក្បត្ិបត្រិាររប្់រធរវិម្
ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍
ត្មាាភាពននទ្ំរក់ទ្ំនងហិរញ្ញវត្ថុ
លុក្គប់រងក់ននរទរម្
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យហានិវ័យវវនាពរវងគភាព
សាធារណ្ៈទនទ្លទ្រត្ លក្សពរក្ក្ួង-សាថប័នរទរ
ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជន
កងុងារទ្ទ្ួ ម្នព័ត្៌មានវវនា្ំខាន់ៗ

ន
C. វទរវ វា
ន លៅនំងលយ នលនម្យ
C(i) ារអារភាជប់វ វា
PI-11

PI-12

ាកានុក្កបនិងារចប រួបកងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំ
វវនាក្បរំាំងំ
ទ្្សនៈ វន្័យលក្ចើនាំងំកងុងារលធវើផ្អនារវវនា, លយ
នលនម្យចំណាយ និងារលររបចំវ វនា

ន
C(ii) ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យារវនុវត្រវ វា
PI-13

PI-14
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ត្មាាភាពននាត្ពវកិចក្ោប់ពនធនិង
បំណ្ុ ពនធ រប្់វងកោប់ពនធ
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននវនធានារ្ក្មាប់ចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ
និងារវាយត្នបាពនធ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំ ារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

PI-15 ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្បបប ពនធ
PI-16

PI-17

ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន
នបវវត្ថភា
ិ ពវវនា្ក្មាប់ធារចំណាយ
ារកត្់ក្ននិងារក្គប់ក្គង្បត្ុ
បំណ្ុ

យសាច់ក្ម្ក់,

និងារធារ

PI-18 ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស
PI-19

PI-20

ត្មាាភាព ារក្បកួត្ក្បផ្ជង និងយនរ ារលធបក្សាយ
បណ្ដំងត្វាប កងុងកិចក្ ទ្ធកបិ
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងលៅល ើ
ចំណាយបិនផ្បនលបរវត្ស

PI-21 ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនន្វនកបិនអកកងុង

ន សា
វធ
រ ស្ត្រ
ធក់ពន
ិ កុ

ពិនកុិច
២១១១ ២១១៥ លក្បគបលធរប បផ្ក្បបក្បិ
ម្ន

M1

D+

D+

ម្ន

យិន

M1

C+

C+

ម្ន

M2

C+

C+

ម្ន

យិន

M1

D+

D+

ម្ន

យិន

M2

C

D+

បិនម្ន

?

M1

C

C

បិនម្ន

យិន

M1

D+

C

ម្ន

M2

C

C

ម្ន

យិន

M1

C

D

បិនម្ន

យិន

M1

C+

C

ម្ន

M1

D+

D+

ម្ន

M1

D+

NR

M1

NU

C+

NA

?

M1

NU

B

NA

?

M1

C

D

បិនម្ន

C(iii) គណ្លនយយ, ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ្៍
PI-22

PI-23

PI-24

PI-25

ភាពទាន់លព និងភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់
គណ្នរ
វត្ថិភាពននព័ត្៌មាន្រ រពរធនធាន
ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពរវងគភាពអរ

់ល្វា

គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព នន
រម្យារណ្៍វ វនាកងុងាំងំ
គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព

លវកា

ននរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្បរំាំងំ

C(iv) ារក្ត្ិត្ពិនិត្យ និង្វនកបិ នអកលក្ស
PI-26

PI-27

PI-28

វនសា

ភាព ចរនត្

ករ ណ្ៈ និង

ារនបធនបនរ នន្វនកបិនអកលក្ស
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើចិប់វវនាក្បរំាំងំ
លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើរម្យារណ្៍្វនកបិនអកលក្ស
លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

ម្ន
)បួយផ្អងក(

D. ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍
D-1

ារម្អ ន់ក្បមាណ្ននារយំក្ទ្វវនាលធយតក
់

ល្ចកដរ្លងរប
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ
D-2

ន សា
វធ
រ ស្ត្រ
ធក់ពន
ិ កុ

ពិនកុិច
២១១១ ២១១៥ លក្បគបលធរប បផ្ក្បបក្បិ
ម្ន

់លធយនទគបវវិវោដន៍

្ក្មាប់ារលររបចំវ វនានិងារែយារណ្៍ពរហិរញ្ញ

M1

D

D+

ម្ន

M1

D

D

ម្ន

បតទាន្ក្មាប់គលក្មាងនិងកបិ វនធរ
D-3

ទ្ំហំននហិរញ្ញបតទានផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គង

នបនរត្ិ វនធោ
រ ត្ិ

ចំណាំ៖ កងុងកបលឡាន “បផ្ក្បបក្បិ ” បកាញពរទ្ិ្ល ននារផ្ក្បក្បិ លធរបនំងារវាយត្នបាាំងំ២១១១ និងាំងំ២១១៥ លធយ
ន គ បែិត្លៅល ្
វភា
ើ មា្ធាត្ុនរបួយៗ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ក. រសចកតីរ្តើម្

ក.១ សាវររ ន្ិងរញលបាំណងម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃ ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ែជរធរវិម្ កបយុោម្នលបរោាផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ កងុងទ្ិ្ល ផ្ក បែក្បព័នធក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈកបយុោ ោជំហានៗលាំយបលៅរក្រ ង់ធរវនររោត្ិ លរបគឺ ារតា្់បញ្ររោបលណ្រើរៗពរក្បព័នធក្គប់ក្គង

ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈផ្ទ ផ្អែកល ធា
ើ ត្ុចប និងបជការ លាំយបលៅរកក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈផ្ទ ផ្អែកល ើ
ទ្ធអ

ន ជការ នបរយៈារវនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ឬ្បិទ្ក
ធ បិ និង វប
ុ ធារណ្ៈរយៈលព

ផ្វង ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងវនុវត្រយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ៤ជំហាន ឬ/និង ៤ទំណាក់ា គឺ )១( ារបលងកើនភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនា
)២( ារបលងកើនគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ )៣( ារអារភាជប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យ និង )៤( ារបលងកើន
គណ្លនយយភាព្បិទ្ក
ធ បិ។ ោក់ផ្្រ ង ភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនាផ្ទ ោលយ ល
រប់លអរើបធក់ឱ្យវនុវត្រលុចុងាំងំ២១១៤

ចបតងននទំណាក់ា ទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្ន

និងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនអងលពញល ញលុាំងំ២១១៥

័ ោបួយនំងារក្បា្ធក់ឱ្យវនុវត្រទំណាក់ា
លធយលោគជយ

លហើយក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់

ទ្រ២ “គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” លុចុងាំងំ២១១៨

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនអងលពញល ញលុលទើបាំងំ២១១៩។
័ កងុងារធារនបវភាពលជឿទ្ុកចិត្រ
លទាបបរោារវនុវត្រទណា
ំ
ក់ា ទ្រ១និងទំណាក់ា ទ្រ២ ្លក្បចម្នលោគជយ
ននវវនាគួរោទ្រលមាទ្នៈ ក្្បលព

ផ្ទ

គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ញ្វម្នបលងកើនក៏លធយ ក៏ែជរធរវិម្

ម្ន

វាយត្នបារ ភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនា និងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ពិត្ោរំម្ច់ក្ត្ញ្វបនរពក្ងំងបផ្នថបលទ្រត្លុកងុង
ទំ ណា ក់ ា

បរក ប់ គឺ ទំ ណា ក់ ា

ទ្រ ៣ “ារអារភាជ ប់ វ វន ា លៅនំ ង លយ

នលនម្យ”។ ទ្នកំ ប លនប ារពក្ងំ ង

ារអារភាជប់វ វនាលៅនំងលយ នលនម្យរំម្ច់ក្ត្ញ្វផ្ត្្លក្បចឱ្យម្ន បុននំងិចឈានលៅទំណាក់ា ទ្រ៤ គឺ
“ារបលងកន
ើ គណ្លនយយភាព្បិទ្ក
ធ បិ” ផ្ទ ោលយ ល ចុងលក្ាយននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។
កងុងន័យលនប ឧបករណ្៍វាយត្នបាចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ )PEFA( ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់
្ក្មាប់វាយត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់កបយុោ កងុងលយ បំណ្ងវា្់ផ្វងពរ ទ្ធអ ោក់ផ្្ដ ង និង
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនិង្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ពននារវនុវត្រទំណាក់ា ទាំង២ )ទំណាក់ា ទ្រ១ និងទ្រ២( ក្ពបទាំងកំណ្ត្់ឱ្យម្ននបវ
ារករិទ្ិភាពផ្ទ ក្ត្ញ្វផ្ក បែ និងបនរវនុវត្រលុកងុងទំណាក់ា បរកប់។ ឧបករណ្៍ PEFA ធាាប់ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់
ា ពរាំងំ២១១១ បរងរួចបកលហើយ លធយលព លរប

ទ្ធអ ននារវាយត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្ន

លក្បើក្ម្្់ោបប ធរនកងុងារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរួប ទំណាក់ា ទ្រ២ )CAP2(។ ទបចយងលនបផ្ទរ ារលក្បើក្ម្្់
ឧបករណ្៍ PEFA កងុងាំងំ២១១៥ លនប មានលយ ល

ផ្្វ ងរកឱ្យល ញ
ើ ចិ្់នបវកងវបខាត្ននារវនុវត្រកបិ វនធរផ្ក

ក. ល្ចកដរលអដើប
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ក៏ទបចោបប ធរនបុត្ក្្ិច្ក្មាប់ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពរួប ទំណាក់ា
ទ្រ៣ )CAP3( ផ្ទ លក្យងនំងធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំងំ២១១៦ ខាងបុខ។

ក.២ កិចធាដាំរណើរការម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
លទើបតរធារម្ននបវារវវិវោដ្បត្ថភាពនអកកង
ងុ ារវាយត្នបាក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រោពររទំណាក់ា ។ ទំណាក់ា
ទ្រ១ គឺារលររបចំល្ចកររក្ពាងរម្យារណ្៍បឋប (ារវាយត្នបានអកកុង
ង ) លធយក្កុបារកររប្់វគគល ខាធិារធរន
គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ (វ.គ.ហ) ផ្ទ មានារចប រួបពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសាថប័នរទរផ្ទ ពាក់ពន
័ ធ កងុងកិច្
ក្ ហារោបួយទ្រក្បំកាល ា
ើ រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
ក្បរំត្ំបន់ននសាថប័នរបបិយវត្ថវ
ុ នររោត្ិ (IMF) ផ្ទ មានារនន យ
័ ្ថ ិត្លុែជធានរវលងំ ពញ លក្ាបារត្ក្បង់ទ្ិ្
តក ព
់ គ
រ ណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ )គ.ហ.្.( ផ្ទ មានភារកិចទ
ក្ ំករំ
លររបចំ ្ក្បប្ក្បិ ារវនុវត្រ នបធនក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យារវនុវត្រកបិ វនធផ្រ កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់
ែជរធរវិម្

ក្ពបទាំង្ក្បប្ក្បិ កិចក្្ហក្បត្ិបត្រិារោបួយនទគបវវិវោដន៍ផ្ទ មានារពាក់ពន
័ ធ។ ទំណាក់ា

ទ្រ២ គឺារពិនិត្យ លអកគងតកត្់ និងអដ ់្ព
ុ
ភាពល រើ ម្យារណ្៍បឋប លធយទ្រក្បំកាបរលទ្្ោន់ខយ្់ ៣របប ផ្ទ
មានបទ្ពិលសាធន៍យបរាំងំ និងមានជំរញចិ្់កា្់កង
ងុ ារលក្បើក្ម្្់ឧបករណ្៍វាយត្នបា PEFA លធយ្ហារ
ោបួយក្កុបារករ វ.គ.ហ. និងទ្រក្បំកា IMF ក្បរំត្ំបន់។ វងកផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បំកាលនប មា
់ នបកាញកងង
ុ បញ្ជ រ
ឧប្បយ័នធ ២។
ោបួយនំងារផ្ណ្រំបផ្នថបពរទ្រក្បំកាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ រប្់ IMF ក្បរំែជធានរវងំលពញ
ក្កុបារករ វ.គ.ហ. ម្នរប់លអដើបក្បបប ទ្ិនងនយ
័ កងង
ុ វំ ុងាំងំ២១១៤។ កិចក្ទំលណ្ើរារក្បបប ទ្ិនងនយ
័ ក្ត្ញ្វម្ន
បញ្ក្ ប់កង
ងុ វំ ុងក្ត្រមា្ទ្រ១ ាំងំ២១១៥ រឯរល្ចកររក្ពាងរម្យារណ្៍បឋបក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ បល់ ុនវាទ្រ២៤ ផ្ខឧ្ភា ាំងំ
២១១៥។
ក្កុបារករទ្រក្បំកាបរលទ្្ ម្នពិនត្
ិ យរម្យារណ្៍បឋប ផ្ទ លររបចំលធយក្កុបារករ វ.គ.ហ. កងុងវំ ុងផ្ខ
បិវុរ ាំងំ២១១៥ លទើបតរកំណ្ត្់ពត្
រ ក្បញ្វារទ្ិនងន័យបផ្នថប និងបញ្ញាលអសងៗ បុននំងចុបបកបំលពញលប្កកបិតក ល់ ុ
កបយុោ។ លប្កកបិលនប មានរយៈលព

២្ម្ដហ៍ រប់ពនរ វាទ្រ១៦ ទ ន់ វាទ្រ១៧ ផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៥។ ក្កុបារករ

ទ្រក្បំកាបរលទ្្ ក្ត្ញ្វម្នវបលធយក្កុបារករ វ.គ.ហ. កងង
ុ វំ ង
ុ លព បំលពញលប្កកបិចុបជួបោបួយសាថប័នពាក់
ព័នធកង
ងុ ែជធានរវងំលពញ រួបមានក្ក្ួង-សាថប័នរងក់កណា
រ
, នទគបវវិវោដន៍ពាក់ពន
័ ធ, វងគារ្ងគប្ុរ វន

និង

ត្ំណាងវន្័យរកជន។ ក្កុបារករទ្រក្បំកាបរលទ្្ ម្នលអាើល្ចកររក្ពាងរម្យារណ្៍ទ្១
រ បក វ.គ.ហ. លុនវាទ្រ១១
ផ្ខ្រហា ាំងំ២១១៥។ បរកប់បក ក្កុបារករ វ.គ.ហ. ម្នអរ ល់ នប ់ល លើ ្ចកដរក្ពាងរម្យារណ្៍ខាងល ើ និង
ម្នលររបចំល្ចករក្រ ពាងរម្យារណ្៍ទ្រ២ លុនវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ ាំងំ២១១៥ លធយមានបញ្ក្ញ្
ទ្ទ្ួ ម្នលក្ាយារបំលពញលប្កកបិរប្់ក្កុបារករទ្រក្បំកា។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ទ្ិនងនយ
័ បផ្នថបផ្ទ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ក្បវប់ ក.១: ារក្គប់ក្គងារវាយត្នបា និងារធារគុណ្ភាព
រចរ្បយន
័ ធារក្គប់ក្គងវាយត្នបា PEFA
 ក្កុបារករ្ងញ្

: ្មាជិករួបមាន ក្ហវ/វ.គ.ហ.,សាថប័នរបបិយវត្ថុវនរ រោត្ិ, ធរយរពិវពលកាក, ្ហភាព

វឺរបុប, ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ, ទំករំ លធយក្បធាន រ.ឧ. បណ្ឌិត្ ្ុខ សាែវុោដ និង រ.ឧ. រ្់ ្រ វាប (ឧប្បយ័នធ ២)
 វងកក្គប់ក្គងារវាយត្នបា : រ.ឧ. បណ្ឌិត្ ផ្ហ

ចំល រឯន

 វងកទំករំ ក្កុបវាយត្នបា និង្មាជិកក្កុប : បញ្ក្ រកងុងឧប្បយ័នធ ២ ទំករំ លធយលកាក លយអត្ វឯផ្ណ្

និង លកាក

លទ្រង ្ុខវររបយ
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យទ្្សរទាន និង/ឬ ករខណ្ឌលនង
 ា បរនលចេទ្ពិនិត្យល្ចកររក្ពាងទ្្សរទាន និង/ឬ

ករខណ្ឌលនង: នវាទ្១
រ ៦ ផ្ខកុបាៈ ាំងំ២១១៤, រួបមាន វ.គ.ហ.,

សាថប័នរបបិយវត្ថុវនរ រោត្ិ, ធរយរពិវពលកាក, ្ហភាពវឺរបុប, ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ និង ល ខាធិារធរន PEFA
 វងកផ្ទ ម្នអរ

់លនប :់ រ.ឧ. រ្់ ្រ

វាប វគគល ខាធិារ វ.គ.ហ., លកាក Suhas Joshi ននសាថប័នរបបិយវត្ថុ

វនរ រោត្ិ, Leah April ននធរយរពិវពលកាក, Christian Provoost នន្ហភាពវឺរបុប, ល ខាធិារធរន PEFA
លុនវាទ្១
រ ៨ ផ្ខកុបាៈ ាំងំ២១១៤
 ា បរនលចេទ្ននទ្្សរទានចុងលក្ាយ និង/ឬ

ករខណ្ឌលនង: នវាទ្២
រ ១ ផ្ខបិរ ាំងំ២១១៤

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យរម្យារណ្៍វាយត្នបា
 ា បរនលចេទ្ពិនិត្យល្ចកររក្ពាងរម្យារណ្៍ ៖ ល្ចកររក្ពាងរម្យារណ្៍ទ្រ២ នវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ ាំងំ២១១៥ និង
ល្ចកររក្ពាងចុងលក្ាយ នវាទ្រ២៤ ផ្ខវនចិា
េ ាំងំ២១១៥
 វងកក្ត្ញ្វម្ន្មាា្ : ក្គប់វងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្ ក្ហវ, សាថប័នរបបិយវត្ថុវនរ រោត្ិ, ធរយរពិវពលកាក, ្ហភាព
វឺរបុប, ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុ,រ UNICEF និង ក្ក្ួង-សាថប័នពាក់ព័នធ
 វងកផ្ទ ម្នអរ

់លនប ់

o សាថប័នរបបិយវត្ថុវនរ រោត្ិ,
វគគរយកធរន

វគគរយកធរនវវនា,

វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ,

វគគរយកធរនពនធ ធរ,

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ និងវគគរយកធរនលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណ្ៈ

o ល ខាធិារធរន PEFA (១៩ ត្ុកា ២១១៥ និង ១៦ ធងញ្ ២១១៥)
o វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ និងធរយរពិវពលកាក )ម្នលឆាើយត្ប ផ្ត្បិន
មានលនប )់ ។

គុណ្ភាពននារវាយត្នបា ក្ត្ញ្វម្នធារ លធយក្កុបារករវាយត្នបាម្នវលញ្ជ ញ
ើ ភាគរពាក់ពន
័ ធ រួបមាន ភាគរែជរធរវិម្

នទគបវវិវោដន៍ និងល ខាធិារធរន PEFA ផ្ទ មានារនន ័យលុកងុងរទរធានរ Washington DC លទើបតរ

ពិនិត្យល្ចកររក្ពាងទ្រ២ )នវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ ាំងំ២១១៥( និងអរ ់លនប ់បផ្នថប (លនងក្បវប់ ក.១)។ ្ិារសាកា
ពិលក្យបលនប ទ្
់ ប ទ្
ំ បកាយបួយ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលុនវាទ្រ២១ ផ្ខត្ុកា ាំងំ២១១៥ ្ក្មាប់ឱ្យភាគរែជរធរវិម្
និងនទគបវវិវោដន៍ពិនិត្យពិភាកាល ើ

ទ្ធអ

ននារវាយត្នបា កងុងល្ចកដរក្ពាងរម្យារណ្៍ ទ្រ២ និងលទើបតរក្បបប

ធាត្ុចប និងទ្ិនងនយ
័ បផ្នថប្ក្មាប់ារលររបចំបញ្ក្ ប់រម្យារណ្៍ចុងលក្ាយ។ ល្ចកដក្រ ពាងរម្យារណ្៍ចុងលក្ាយ

ក. ល្ចកដរលអដើប

15

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្ត្ញ្ វ ម្នលររបចំ លុកងុ ង ផ្ខ វនចិ ា
េ
ាំងំ ២១១៥ និ ង ក្ត្ញ្ វម្នលអាើលចញលទើ បតរ ពិ និ ត្យោល ើក ចុ ង លក្ាយកងុ ងក្កុ បារករ
វាយត្នបា និង្លក្បចម្នសាថពរលុផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៥។

ក.៣ វធធីសា្សតម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃ
ារវាយត្នបាក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយលក្បើក្ម្្់ក្កបខ័ណ្ឌ PEFA ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្បិ ោវិរ លុកងង
ុ ផ្ខបកែ
ាំងំ២១១១។ វនធសា
រ ស្ត្រ ននារវាយត្នបា និងារផ្ក្ក្បិ

វនធរសាស្ត្រ ទាំងលនប មានផ្ចងកងង
ុ បគគុលទ្្ក៍ផ្ណ្រំ PEFA

)Fieldguide) ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវប
ើ ចក្ុបតនងភាពលុកងុងផ្ខឧ្ភា ាំងំ២១១៥ លធយល ខាធិារធរន PEFA។
ក្កបខ័ណ្ឌ

PEFA

គឺោឧបករណ្៍្ងញ្ ្ក្មាប់វាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់ក្បលទ្្

លធយលតរត្ល ើចំណាយសាធារណ្ៈ

កិចក្ ទ្ធកបិ

និងក្បព័នធគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ

និងារវវិវោដ្បត្ថភាព

្ក្មាប់ារករផ្កទ្ក្បង់ លទើបតរធារឱ្យម្ននបវ ១). វនន័យវវនា ២).ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព វនភាជន៍ធនធាន និង ៣).ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព
ននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ។ ក្កបខ័ណ្ឌ PEFA ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើលុផ្ខបិវុរ ាំងំ២១១៥ និងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ក្បមាណ្ោ ៣៦១ ល ក
ើ កងង
ុ ១៤១ ក្បលទ្្ផ្ទ មានសាថនភាពរទរម្
PEFA ក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្បិ ត្ិចត្ួចបអុលណាណបកងុងរយៈលព

និងរចរ្បយ័នធខុ្ៗយង។ ក្កបខ័ណ្ឌ

១១ ាំងំចង
ុ លក្ាយលនប លធយកងុងាំងំ២១១១1 ក្កបខ័ណ្ឌ

PEFA មាន ៣១្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ កងុងលរប ចំនន
ួ ២៨ ក្គបទណ្រប់ល ា
ើ រវនុវត្ររប្់រធរវិម្

និងចំនន
ួ ៣

លអសងលទ្រត្ ្ក្មាប់ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍។
របបភាព ក.១ រចរ្បយន
័ ធ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិរប្់ PEFA

1

ក្កបខ័ណ្ឌ

PEFA

ផ្ទ ម្នលធវប
ើ ចក្ុបតនងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ

ម្ននិងកំពង
ុ លក្បើក្ម្្់នបរយៈកបិ វនធរចណា
ំ
យសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្កបខ័ណ្ឌផ្ទ ម្នផ្ក្ក្បិ ចុងលក្ាយលនប ក្ត្ញ្វម្នរំពំងរនំងធក់លចញឱ្យវនុវត្រលទើបាំងំ២១១៦ និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារវាយត្នបា PEFA នំងក្ត្ញ្វធក់ឱ្យលក្បើ
ក្ម្្់បរកប់។ ក្កបខ័ណ្ឌផ្ទ ម្នផ្ក្ក្បិ ចុងលក្ាយលនប បិនមានោបចក្័យិក្កក់្ក្មាប់ារវាយត្នបារលព បចក្ុបតនងលទ្។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិនរបួយៗ មាន្មា្ធាត្ុចំនន
ួ ១១ ឬ លក្ចើន លទើបតរវាយត្នបាធាត្ុគនាបំ ននកិចក្ទំលណ្ើរារ
ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។ វនធសា
រ ស្ត្រ វាយត្នបាអដ ព
់ ន
ិ កុ មានពររ គឺ៖

ន រសាស្ត្រ វាយត្នបាអដ ព
- វធ
់ ន
ិ ុកទ្១
រ )M1( គឺក្ត្ញ្វពិនិត្យលបើ ល ្
ើ មា្ធាត្ុនរបួយៗ និង្មា្ធាត្ុទាំង
វ្់

រួចត្ក្បញ្វឱ្យលធវើារអរ

់ ពិនកុ ្ក្មាប់ ក្គប់្មា្ធាត្ុនរ បួយ ៗផ្ទ

ម្នកំ ណ្ត្់លុកងុង ្បចរករ

្បិទ្ក
ធ បិ នំងក្ត្ញ្វលក្ជើ្យក្មា្ធាត្ុណាផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុទាបោងលគ ោបប ធរននន ទ្ធអ
ចុងលក្ាយលធយអរ ់្ញ្ញញបបកបផ្នថប )+(, មានន័យរ លបើលទាបោ្មា្ធាត្ុណាបួយនន្បចរករ
្បិទ្ក
ធ បិលរបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុទាបោងលគ ក៏នំងបិនជបឥទ្ធិព ោវវនជជមានលៅទ ែ
់
្
់ មា្ធាត្ុទនទ្
ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្ោ
់ ងល ើយ។

ន រសាស្ត្រ វាយត្នបាអដ ព
- វធ
់ ន
ិ ុកទ្រ២ (M2) គឺត្ក្បញ្វឱ្យបបក្រុបក្គប់ពន
ិ កុរប្់្មា្ធាត្ុនរបយ
ួ ៗ ផ្ទ ម្ន
កំណ្ត្់លុកងុង្បចរករ

និងរកបធយបភាគរប្់វា,

មានន័យរ

ចំលណាប្មា្ធាត្ុទាង
ំ វ្់ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុទាបោងលគ

លបើ្ន
ិ ្មា្ធាត្ុបួយណាកងង
ុ

នំងលធវើឱ្យបអបពា ោ
់ វវនជជមានទ ់្មា្

ធាត្ុទនទ្ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់។
ារវាយត្នបាលនបគឺផ្អែកល រ
ើ កសារសាធារណ្ៈ និងរកសារនអកកងុងរប្់សាថប័នរទរ។ ព័ត្មា
៌ នក្ត្ញ្វម្នក្បបប
នបរយៈកិច្
ក្ មាា្ន៍ោបួយភាគរពាក់ពន
័ ធកង
ងុ វំ ង
ុ លព បំលពញលប្កកបិ ទបចមានកងុងឧប្បយ័នធ ៣។ បញ្ក្ រលឈាិប
រកសារ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើ្ក្មាប់ារអរ ព
់ ន
ិ កុនន្បចរករនរបយ
ួ ៗ ក្ត្ញ្វម្នបកាញកងុងឧប្បយ័នធ ៤។
លយ បំណ្ងននារវាយត្នបា

គឺារនបធនវោដនភាពននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

រប់ពាំ
រ ងំ

២១១១។ លទាបបរោារវាយត្នបាល ក
ើ ទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្នយកោបប ធរន្ក្មាប់វា្់ផ្វងបផ្ក្បបក្បិ នន្បិទ្ក
ធ បិ ក៏បអុផ្នរ
ារវាយត្នបា

បិនផ្បនលតដត្ផ្ត្ល ា
ើ រផ្្វ ងរកបផ្ក្បបក្បិ កងុង្បចរករនរបយ
ួ ៗល ើយ។

បាអ ងលទ្រត្

ក្កបខ័ណ្ឌ

PEFA លតដត្ល ភា
ើ ពក្បទាក់ក្កឡាននក្គប់ផ្អងកននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ និងឥទ្ធិព ននារ្លក្បចម្ន
ននផ្អងកនរបួយៗ លៅល ា
ើ រ្លក្បចម្នោរួប នបវលយ ល វវនារប្់ែជរធរវិម្

ផ្ទ រួបមាន វនន័យវវនា, ក្ប្ិទ្ ធ

ភាពវនភាជន៍វ វនា និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារអដ ់ល្វាសាធារណ្ៈ។ លធយសារផ្ត្ក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបាលនប អដ សា
់ រៈ
្ំខាន់លៅល ភា
ើ ពក្បទាក់ក្កឡាននក្គប់ផ្អងកននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ

លទ្ើបារវាយត្នបាលនបក្ត្ញ្វម្ន

រត្់ទ្ុករោារឆាុបបញ្ញក្ង
ំ ពរកិចក្ទំលណ្ើរារននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈទាំងបប

រប្់ែជរធរវិម្ ។

វនធរសាស្ត្រ ននក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបាលនប មានពនយ វ
់ ំពា
រ រផ្ក្បក្បិ ពិនកុ ឬ ករខណ្ឌ ផ្ទ ិចរំឱ្យ្បចរករ
្បិទ្ក
ធ បិណាបួយិចទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្ោ
់ ងបុន។ បអុផ្នរ កងុងករណ្រផ្ទ មានារផ្ក្បក្បិ ពិនកុលធយពុមា
ំ នារផ្ក្ប
ក្បិ កងុង វនធរសាស្ត្រ លរបនំងមានារពនយ ោ
់ យរលហត្ុ។ លធយសារមានារផ្កផ្ក្បក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបា PEFA កងង
ុ
ាំងំ២១១១

និងារផ្ក្ក្បិ

ោបនរបរកប់

ារលក្បគបលធរបនិងារពនយ វ
់ ព
ំ រារផ្ក្បក្បិ នន

ទ្ធអ ្បចរករ

្បិទ្ក
ធ បិចំនន
ួ ៣ បិនិចលធវលើ ៅម្នលធយលពញល ញល ើយ។ លធយផ្ ក ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទនទ្លទ្រត្ ពិនកុភាគ
លក្ចើន ិចលក្បគបលធរបម្ន ល ក
ើ ផ្ ងផ្ត្កងុងករណ្របួយចំនន
ួ ផ្ទ មានារពនយ ខ
់ ុ្ផ្បាកពរយង រវាងារវាយត្នបា
ាំងំ២១១១ និងាំងំ២១១៥ ឬកងុងករណ្រពុំមានរកសារក្គប់ក្គង្ក្មាប់វាយត្នបាធក់ពន
ិ កុម្ន។

ក. ល្ចកដរលអដើប
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក.៤ វធសាលសាពម្ន្ការវាយត្ម្ម្ៃ
ារវាយត្នបា លនប បកាញវំពរសាថនភាពននក្បព័នធ ក្គប់ ក្គងហិ រញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ លុលព

ផ្ទ

ក្កុបារករ

វ.គ.ហ. ម្នក្បបប និងទ្ទ្ួ ទ្ិនងនយ
័ ភាគលក្ចើន លពា គឺលុកងុងវំ ុងក្ត្រមា្ទ្រ១ ននាំងំ២១១៥។ ទបចលនប ្បចរករ
្បិទ្ក
ធ បិ បកាញពរសាថនភាពននក្បព័នធ គិត្ក្ត្ំបទំណាច់ាំងំ២១១៤ លធយ្បចរករភាគលក្ចើនលតដត្ល ្
ើ បិទ្ក
ធ បិកងុងាំងំ
សារលពើពនធចុងលក្ាយគឺ ាំងំ២១១៤។ ក៏ បអុផ្នរ កងុងករណ្រ បួយ ចំនួន ផ្ទ

ទ្ិ នង ន័យកងុងាំងំ២១១៤ ពុំមាន ឬពុំិច

ក្បបប ម្ន គិត្ក្ត្ំបា បរនលចេទ្ននលប្កកបិចុបលអកគងតកត្់ទ្ិនងន័យលធយក្កុបទ្ំក្បំកាបរលទ្្ ោិទ្ិ៍ ្បចរករ
PI-1, PI-2, PI-3, PI-7 ្មា្ធាត្ុ ១ និង PI-15 ្មា្ធាត្ុ ១, លរបារវាយត្នបា ម្នយកទ្ិនងន័យក្ត្ំបាំងំ
សារលពើពនធ ២១១៣ បកលធវោ
ើ បប ធរន។ ល្ចកដរបរននយវំព្
រ បចរករ្បិទ្ក
ធ បិនរបួយៗ នំងបញ្ញជក់បផ្នថបពរបប ធរនាំងំ
ននទ្ិនងនយ
័ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នយកបកលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារវាយត្នបា។ គួរកត្់្មាគ អ
់ ងផ្ទររ ារផ្ក្បក្បិ

និងវោដនភាព

ររននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់កបយុោ ផ្ទ លកើត្មានលុលក្ាយនវាទ្រ១១ ផ្ខបកែ ាំងំ២១១៥ បអុផ្នរ
ផ្ទ បិនមានឥទ្ធិព រំឱ្យផ្ក្បក្បិ

ទ្ធអ ននារវាយត្នបាលរប ក្ត្ញ្វម្នរត្់ទ្ុកោ “ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វ

ម្នវនុវត្រ” ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្លងរបខារ និងធក់លុកងុងក្បវប់លុខាងលក្ាបារវាយត្នបា្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិនរបួយៗ។
វនុលកាបនបក្កបខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ,

ារវាយត្នបាលនបមាន វនសា ភាព

ក្គបទណ្ដប់ល ើកិចក្ក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់រទរម្ រងក់ោត្ិ ផ្ទ រួបមាន ក្ក្ួង-សាថប័ន, វងគភាព និងបនកររ
ជំរញែជធានរ-លខត្រ និងរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ ផ្ទ រួបមាន រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ និងក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ ក្ពបទាំង
ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

និង្ហក្យ្សាធារណ្ៈទាំង២៦ លៅនបវនសា ភាពនន្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិនរ បួយ ៗ

)កងុងឧប្បយន
័ ធ ៥.១(។ ារវាយត្នបាលនប បិនក្គបទណ្ដប់ទ រ់ ទរម្

-ុំ ្កកត្់ )ទបចមានកងុងារបកក្សាយកងុងផ្អងក

ខ.៣.៨( និង្ហក្យ្សាធារណ្ៈទាំង១៥ )កងុងឧប្បយ័នធ ៥.២( លក្សពរបុខករក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ្បិទ្ក
ធ បិរប្់រទរម្
រងក់កណា
ដ

ទបចមានកងុង្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ PI-7, PI-8 និង PI-9 ល ើយ។

ក.៥ រចនសម្ព ័ន្ធរបាយការណ៍
រម្យារណ្៍វាយត្នបាល ើក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ផ្អែកល ក្ើ កបខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណ្ៈ និង
គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ាំងំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចកោ ៦ ផ្អងក្ំខាន់ៗ លៅនប ហ
ំ បរសាថនភាពោក់ផ្្រ ងនន
ារវាយត្នបាទបចខាងលក្ាប៖
 ល្ចករ្
រ លងរប ៖ បរននយវំពរចំណ្ច
ុ ខាាំងនិងចំណ្ច
ុ លខាយ ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈកបយុោ
និងារវាយត្នបាផ្ទ មានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងផ្ទ ពាក់ពន
័ ធទ្ិទរភាពននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
ទាំងបប

ផ្ទ រួបមាន ារធារឱ្យម្ននបវវនន័យវវនា, ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពវនភាជន៍វវនា និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារអដ ់

ល្វាសាធារណ្ៈ។ ផ្អងកលនប រំល ចនបវវោដនភាព ឬារផ្ក្បក្បិ ផ្ទ លកើត្មាន លធរបនំង ទ្ធអ ននារវាយ
ត្នបារាំងំ២១១១ និងបកាញោ្លងរបនបវារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ និងផ្ទ ក្ត្ញ្វគិត្គបរ
លររបចំធក់ឱ្យវនុវត្រ។

18

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

 ក. ល្ចករលរ អរប
ើ ៖

បរននយវំពលរ យ បំណ្ងរួបននារវាយត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ

និង

បកាញពរ វនធរសាស្ត្រ និង វនសា ភាពននារវាយត្នបា ក្ពបទាំងកិចក្ទំលណ្ើរារននារលររបចំរម្យារណ្៍។
 ខ. សាថនភាពក្បលទ្្កបយោ
ុ ៖
ទ្ក្បង់រររប្់ែជរធរវិម្
ទ្ធអ

បរននយវំពរទ្ិទរភាពរួបននរទរម្ សាធារណ្ៈកបយុោ,
សាថនភាព និងលយ

ននារវនុ វត្រ វ វន ា កងុ ង រយៈលព

បរនបទ្ននារផ្ក

នលនម្យមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ ក៏ទបចោារបកាញពរ

៤ាំងំ ចុង លក្ាយលនប។ ទ្នកំ បលនប ក្កបខ័ ណ្ឌ ចិប់ និ ង សាថ ប័ ន

្ក្មាប់ ារវនុវត្រារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ក៏មានយកបកបកាញអងផ្ទរ។
ន រ និងសាថប័ន៖ បកាញវំពា
 គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ នរត្ិវធ
រ រវាយត្នបាក្បព័នធ
នរត្ិ វនធរ និងសាថប័ន លៅនប្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ ផ្ទ

រួបមាន

្បចរករនរបួយៗ រួបនំងារបកាញពរទ្ រហករណ្៍ននារអដ

ទ្ធអ

នន្បចរករ និង្មា្ធាត្ុកងុង

់ពិនុកអងផ្ទរ។

ទ្ធអ

ននារវាយត្នបាក្ត្ញ្វ

ម្នផ្បងផ្ចកលៅនបក្កុបទាំង ៧ នន្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ ទបចមានកងុងទាក្ាប ទ្ធអ វាយត្នបាខាងល ើ
ផ្ទ រួបមាន៖ គ.១).ភាពលជឿទ្ុកចិត្រននវវនា គ.២).ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងត្មាាភាពវវនា គ.៣).វវនា
អារភាជប់លៅនំងលយ

នលនម្យ គ.៤). ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ននិងារក្ត្ិត្ពិនិត្យារវនុវត្រ វ វនា

គ.៥).គណ្លនយយ ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ្៍ គ.៦). ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនិង្វនកបិខាងលក្ស និង គ.៧).
ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍។


. បផ្ក្បបក្បិ

្បិទ្ក
ធ បិ លធរបនំងារវាយត្នបា ាំងំ២១១១៖ បរន ន យលធយ្លងរ ប នប វ

ទ្ធអ

ននារ

វាយត្នបាកងុងាំងំ២១១១ លធរបនំង ទ្ធអ ននារវាយត្នបាកង
ងុ ាំងំ២១១៥ និងកត្់្មាគ វ
់ ព
ំ រារផ្ក្បក្បិ នន
ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។
ន ផ្រ កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
 ង. ារវវន ត្រននកបិ វធ
ុ ធារណ្ៈ៖ បរននយវំពរវោដនភាពផ្ទ ្លក្បចម្ន
និងជំហានបរកប់ននកបិ វនធផ្រ កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ លធយបកាញពរសារៈ្ំខាន់ននឆនកៈ
ំ រំ និងយនរារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនល ា
នលនម្យនិងសាថប័ន រួបទាំងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ភាពោវងកទក
ើ រវនុវត្រ។

ក. ល្ចកដរលអដើប
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ស. សាថន្សាពម្បរទសកម្ពុជា

ស.១ ការពិពណេនអាំពសា
ី ថ ន្សាពរសដាកិចធា
ស.១.១ ទិដសា
ា ពទត្រញរបស់ម្បរទស
ក្បលទ្្កបយុោ

ក្បាន់របបែោនិយបិក្្័យរទរធបិនញ្
ុ ញ

លធយលយរពលយ ារណ្៍

ទ្ធិក្បោធិបលត្យយ

ល្រឯពហុបកស។ ចំនន
ួ ក្បោជនមានក្បមាណ្ ១៥កានរក់ កងង
ុ លរបក្បមាណ្ោ ៧៨% រ្់លុកងង
ុ ត្ំបន់ជនបទ្
លហើយកំលណ្ើនក្បោជនោបធយបគឺ ១,៥% កងុង១ាំងំ គិត្នំងពរាររប់លអដើបវនុវត្ររបបនលនម្យបចក្ុបតនង កងុងវំ ុង
ាំងំ១៩៩១។

ទ្នកំបលនប

ារករផ្កទ្ក្បង់ទាង
ំ ឡាយក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រ

កងុងលយ

ល

ពក្ងំងសាថប័ន្ក្មាប់

ំ លយ នលនម្យល្ទរកិចក្។
វវិម្ កិចន
ក្ បផ្បបក្បោធិបលត្យយ និងពក្ងង
ក្កបខ័ណ្ឌវវិម្ កិចក្ )រួបទាំង ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ( និងលយ នលនម្យពាក់ពន
័ ធលអសងៗ ក្ត្ញ្វ
ំ ផ្ទ ារណ្៍លនបម្នចប រួបចំផ្ណ្កជំរញ
ម្នពក្ងង
ុ កំលណ្ើនល្ទរកិច,ក្ វក្នវត្ិអរណាទាប និងារាត្់បនថយភាព
ក្ករក្ក។ ោក់ផ្្រ ង កំលណ្ើនល្ទរកិចក្ោបធយបមានក្បមាណ្ ៧% កងង
ុ បួយាំងំកង
ងុ រយៈលព

៤ាំងំចុងលក្ាយលនប នបរយៈ

ាររឯកចលក្បើននន វន្័យឧ្ាហកបិ វន្័យផ្រប និង្ំណ្ង់។ លទាបោនអងណា វន្័យក្ិកបិ លុផ្ត្មានភាពរំម្ច់
្ក្មាប់ល្ទរកិចក្កបយុោ។ វក្នវត្ិអរណាលុផ្ត្រកាម្នកងង
ុ រងវង់ ៣% កងង
ុ បួយាំងំ គឺលក្ាបលយ ល

៥%។

ក្បត្ិបត្រា
ិ រល្ទរកិចក្ ពំងផ្អែកខាាំងល ើរបបយ
ិ ប័ណ្ណទកា
ុ ា រិលបរនក ផ្ទ កនរលនបម្នរួបចំផ្ណ្ករកាម្ននបវ្ថ ិរភាពនន
វក្នបរញ្រក្ម្ក់ លហើយទ្ុនបក្បុងរប្់ែជរធរវិម្ ោរបបិយប័ណ្ណវនររោត្ិរកាម្នកងុងបរនមាណ្ល ើ្ពរចន
ំ ន
ួ ៤ ផ្ខ
ននាររំចប ្រុប ោបួយនំងចំណ្ប ្ក្មាប់ក្បោជនមាងក់ក្បមាណ្ ១ ១៤២ ទុកាារិលបរនក រំឱ្យកបយុោឈានលៅ
ាាយោក្បលទ្្ផ្ទ មានចំណ្ប បធយបកក្បិត្ទាប។
វក្នភាពក្ករក្កម្នធាាក់ចុបពរ ៤៧% ោបធយបលុចលរាបាំងំ ១៩៩១-១៩៩៥ លុក្ត្ំប ៣១% កងុងាំងំ ២១១៧
និង ១៨% កងង
ុ ាំងំ២១១៣ ក្្បលព ផ្ទ វក្នភាពក្ករក្កកងង
ុ ទ្រក្បជុំជន មានកក្បិត្ទាប គឺ ១៤-១៥% បអុលណាណប។
្បចរករ្ងគបក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែ លធយរួបមាន ារចុបលឈាិបចប លររនកងុងកក្បិត្បឋប្ិកាលកើនល ើងពរ ៩១% លៅ
៩៧% កងង
ុ វំ ង
ុ ១៦ាំងំចង
ុ លក្ាយ។ ទ្នកំបលនប

ទ្ធភាពទ្ទ្ួ ម្នារលក្បើក្ម្្់ទ្ំកសាែត្លុជនបទ្ម្នលកើនល ើង

ពរ ៤១% លៅ ៤៤% លហើយវក្និយុ្ងឃំបរ្់ោបធយបក៏មានភាព ែក្បល្ើរ គឺ ៦៧ាំងំ ្ក្មាប់បុរ្ និង ៧១ាំងំ
្ក្មាប់ក្្ររ ។

ខ. សាថនភាពក្បលទ្្កបយុោ
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ស.១.២ កម្ា វធធីកកទម្ម្ង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
វវិម្ កិចក្ ែ លុផ្ត្ោ្ងញ្

ននយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិរប្់ែជរធរវិម្

ោក់ផ្្ដ ងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ចត្ុលាណ្

ទំណាក់ា ទ្រ៣រប្់ែជរធរវិម្ កបយុោ។ កបិ វនធផ្រ កទ្ក្បង់ធំៗ ៤ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រ កងង
ុ លយ ល
កបយ្់វវិម្ កិចក្ ែ ផ្ទ កបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ទាង
ំ លនបលុផ្ត្ោារករិទ្ិភាព្ក្មាប់ែជរធរវិម្

ល ក
ើ

កងុងារលាំយបលៅ

ាន់ារវវិវោដល្ទរកិចក្្ងគបក្បកបលធយចររភាព ្ថ ិរភាព និង្បភាពននារទ្ទ្ួ ម្នឱ្ា្ ្បភាពចំលពាបបុខ
ចិប់ និងយុត្រិធ៌ប្ងគប។ កំផ្ណ្ទ្ក្បង់្ំខាន់ៗទាំងលនបរួបមាន )១( ារក្បយុទ្ក្ធ បាំំ ងវំលពើពុករ
ទ្ក្បង់ចិប់ និង ក្បព័នធត្ុកាារ )៣( កំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្

ួយ )២( កំផ្ណ្

សាធារណ្ៈ )រួបទាំង វនបជការនិង វន្ហបជការ( និង

)៤( កំផ្ណ្ទ្ក្បង់កងកមាា ំងក្បធប់ិវុធ។ ទ្នកំបលនប លយ ល ចបតងននកបិ វនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ទាង
ំ វ្់ លធយែប់បញ្ក្ញ្
រ ារ, កំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ នក្ពលឈើនង
ារផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ, កំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ ទធ
ិ ជ អ

គឺ

ំ ្បត្ថភាព ក្ប្ិទ្ភា
ពក្ងង
ធ ព និងគុណ្ភាពននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ លទើបតរបលងកើនភាពលជឿទ្ុកចិត្រពរសាធារណ្ជនលៅ
ល ើារវនុវត្រារកររប្់ែជរធរវិម្

និងលទើបតរលឆាើយត្បនំងត្ក្បញ្វាររប្់ក្បោជន និង្ហគបន៍ធុរកិចក្។

លធយផ្ ក បញ្ញាក្បឈបបួយចំនន
ួ ផ្ទ នំងជួបក្បទ្បកងង
ុ ារវវិវោដរលព វរគត្ ក្ត្ញ្វម្នគប្បញ្ញជក់
លុកងង
ុ ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ ២១១៤-២១១៨ ទបចខាងលក្ាប៖
 ោបួយនំងារលម្បជំហានល្ទរកិចក្លៅាន់ក្បលទ្្ផ្ទ មានចំណ្ប បធយបកក្បិត្ទាប ក្បលទ្្កបយុោ
នំងក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ ម្នហិរញ្ញបតទានោជំនយ
ួ ឥត្្ំណ្ងាន់ផ្ត្ត្ិច

លហើយនំងក្ត្ញ្វពំងផ្អែកលក្ចើនល ក
ើ បក្រ

លទើបតរយំក្ទ្ទ ា
់ រ វននិលនគល ើ វន្័យសាធារណ្ៈ
 កបយុោរំពំងរនំងលធវើ្មាហរណ្កបិលៅកងង
ុ ្ហគបន៍ល្ទរកិចក្ិសាន
ឧប្គគោលក្ចើនរវាងក្បលទ្្និងក្បលទ្្នំងលកើត្ល ើង។

លុទំណាច់ាំងំ២១១៥។

ែជរធរវិម្ រំម្ច់ក្ត្ញ្វលក្ត្គបខាិន្ក្មាប់

ច រារននបប ធន និងព ករជំរញ ្បភាវបបនរយកបិននវក្នពនធ និងារាត្់បនថយវក្នពនធ
ចំលពាបពាណ្ិជជកបិវនររោត្ិ។

ទាំងលនប

នំងបលងកត្
ើ ោបញ្ញាលុកងុងទ្រអារព កបិ

លយ នលនម្យ

ឧ្ាហកបិ ារលក្បើក្ម្្់ទរ និងារក្បបប ចំណ្ប រប្់រទរ។
 ជំហានបរកប់ននវវិម្ កិចក្ ែ

នំងទាបទារនបវារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធពត្
័ ៌មានវនទ្ាកងុងវន្័យសាធារណ្ៈ

)E-Governance( លទើបតរពក្ងំងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពវវិម្ កិច។
ក្ លទើបតរិចវនុវត្រកិចា
ក្ រលនបម្ន ែជរធរវិម្
រំម្ច់ក្ត្ញ្វបំពាក់ក្បព័នធបលចក្កវនទ្ាព័ត្មា
៌ នលុទ្បទាង
ំ ក្បលទ្្ កសាងក្បព័នធក្គប់ក្គងទ្ិនងនយ
័ ល វ
ើ ន
ុរ លធើផ្ណ្ត្
)Online Database( លុក្គប់កក្បិត្ននរទរម្ សាធារណ្ៈ និងអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈនបក្បព័នធ
ព័ត្មា
៌ នវនទ្ា )E-Services(។ ារវននិលនគល ្
ើ បត្ថភាពធនធានបនុ្សលុកងង
ុ រទរម្ សាធារណ្ៈ
ន ិលនគល រើ ចរ្បយន
និងារវន
័ ធរបបវ័នរ មានសារៈ្ំខាន់កង
ងុ ារលធវើទ្ំលនើបកបិវវិម្ កិចក្។
 ្ក្មាប់កបយុោ កងុងារក្គប់ក្គងវនសា ភាពននល្ទរកិចក្ ោពិល្្ លយ នលនម្យរបបិយវត្ថុ ក្ម្ក់លររ
គួរផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ក្គប់ក្បត្ិបត្រា
ិ រទាំងកងុងក្្ុក និងកងង
ុ ត្ំបន់ កងុងលយ ល
ទុកាារភាវបបនរយកបិ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ាត្់បនថយ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

 បញ្ញាបរនសាថនក៏ក្ត្ញ្វផ្ត្ោចំណ្ច
ុ ្ំខាន់ននកិចក្ទំលណ្ើរារវវិវោដ

ផ្ត្បចក្ុបតនងបន
ិ ទាន់ក្ត្ញ្វម្នគិត្គបរ

ែត្
ិ
ែនល់ ុល ើយ។ លទាបោនអងណា កិចក្ខត្
ិ ខំក្បំងផ្ក្បងផ្ទ គួរកត្់្មាគ ់ មានលុកងុងារវវិរកស
ធនធានទ្ំក ទប ចោបំង ទ្លនា សាបោលទើប, ារវវិរកសនក្ពលឈើលទើ បតរ ារវវិវោដក្បកបលធយចរ រភាព,
ារគិត្គបរពរចររភាព ននជរវភាពរប្់ក្បោជនលុជនបទ្ និងកងុងារលធវក
ើ ្ិកបិក្បកបលធយចររភាព។

ស.១.៣ សម្មន្គត្ិសាពម្ន្ការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ារពិពណ្៌រននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ នំងបរននយលុកងង
ុ ផ្អងក ង ននរម្យារណ្៍។

ស.២ ការពិពណេនអាំពកា
ី រអន្ុវត្តិ វធកា
ស.២.១ ការអន្ុវត្ត ិ វធកា
នែង ខ.១ និង ខ.២ ខាងលក្ាប បកាញពរារវនុវត្រវ វនារប្់ែជរធរវិម្ ពរាំងំ២១១១ ទ ាំ
់ ង ំ២១១៤
)ពាករណ្៍(។ នែងទាំងលនប ក្ត្ញ្វម្នទកក្្ង់លចញពរ រម្យារណ្៍ពិលក្យបលនប ់ រប្់សាថប័នរបបិយវត្ថវ
ុ នររោត្ិ
“Article 4 Consultation” ្រ រពរារពិលក្យបលនប ់ និងារវនភាគបុគគ

ិក ផ្ទ ក្គបទណ្រប់ល រើ ទរម្ សាធារណ្ៈ

ន
ទាំងបប ។ កិចក្ារទាំងលនប មានវសា
ភាពធំោងវនសា ភាពននរម្យារណ្៍ចណា
ំ
យសាធារណ្ៈនិងគណ្លនយយភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ )PEFA( លក្ពាបវាែប់បញ្ក្ញ្
នំងបិនលធវឱ្
ើ យមានភាពខុ្យងផ្ទ

-ុំ ្កកត្់។ លទាបោនអងណាក៏លធយ ារបញ្ក្ញ្

គួរឱ្យកត្់្មាគ ់លរបលទ្ លធយលហត្ុរ រទរម្

និងពំងផ្អែកល ើារលអក រវវនាពររទរម្
រធរវិម្

ទាំងរទរម្

ទ្ិទរភាពទាំងលនប

-ុំ ្កកត្់ក្បបប ចំណ្ប ម្នត្ិច

រងក់ោត្ិល្ក ើរផ្ត្ទាំងក្្ុង។ មាត្ិាវវនា មាន្ងគត្ិភាពនំង្ថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុ

ាំងំ១៩៨៦ )GFS 1986( ផ្ទ

ារលររបចំរម្យារណ្៍បចក្ុបតនង ភាគលក្ចើនមាន្ងគត្ភា
ិ ពោបួយនំង្ថ ត្
ិ ិ

ហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្ ាំងំ២១១១ )GFS 2001(2។ លហត្ុទបចលនប ទ្ិនងនយ
័ កងុងនែងទាំងលនប ិចបិនទបចយងនំងទ្ិនងនយ
័
កងុងឧប្បយន
័ ធ ៥ ផ្ទ

គណ្រពិនកុ ្ក្មាប់្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ១ (PI-1), ទ្រ២ (PI-2) និងទ្រ៣ (PI-3) ផ្ទ កងុង

ចំណ្ច
ុ នរបួយៗនំងមានវំណ្បវំណាងលអសងៗទបចោ ារបិនែប់បញ្ក្ញ្

ចំណាយ្ក្មាប់គលក្មាងយំក្ទ្លធយហិរញ្ញ-

បតទានខាងលក្ស នន្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ និងទ្រ២ ោលទើប។
នែងលនប បកាញពរយនរារលកររគរចំណ្ប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែកង
ងុ រយៈលព

៣ ាំងំចង
ុ លក្ាយ គឺកំលណ្ើន

ចំណ្ប ពរ ១៣,១% លៅ ១៥,១% ននអ ត្
ិ អ កងង
ុ ក្្ុក្រុប )អ.្.្(។ លធយផ្ ក កំលណ្ើនននចំណាយ ម្ន
ជួបក្បទ្បបញ្ញាក្បឈប លធយលហត្ុរក្ម្ក់លបរវត្សលកើនល ើងខយ្់លធរបនំង អ.្.្ ផ្ទ រំឱ្យវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន
រកាទ្ុក្ក្មាប់ចណា
ំ
យល ើបប ធន ក្ត្ញ្វធាាក់ចុបពរ ៦,៥ លៅ ៥,៩% នន អ.្.្។ ទ្នកំបលនប ឱ្នភាពវវនា ក្ត្ញ្វ
ម្នផ្ក បែពរ ៧,៥% លៅ ៥,៥% នន អ.្.្ ផ្ទ រំឱ្យ ទ្ធភាពវវនាាន់ផ្ត្មាន វនសា ភាពធំោងបុន ក្្ប
លព ផ្ទ វត្ិលរកវវនាចរនរ ាន់ផ្ត្មានភាព ែក្បល្ើរ គឺលកើនល ើងពរ ១,៩% លៅ ២,២% នន អ.្.្។

2

មាក្នទ្រ៤ ននរម្យារណ្៍អរ ន
់ បវារបកាញទាំងទ្ក្បង់ាំងំ១៩៨៦ និង២១១១។
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ស.២.២ ការវធសាជិវធកា
បុននំងារធក់ឱ្យវនុវត្របាង់គណ្នរវិរកង
ងុ ាំងំ២១១៥

បិនមានារលក្បើក្ម្្់មាត្ិាបុខកររប្់រធរវិម្

)COFOG) ឬមាត្ិាបុខករលអសងល យ
ើ
លក្សពរារលក្បើក្ម្្់មាត្ិានប វន្័យ ផ្ទ រួបមាន វន្័យរទរម្ ទ្បលៅ,
ារពារោត្ិនង
ិ ្នរិ្ខ
ុ សាធារណ្ៈ, ្ងគបកិចក្ និងវន្យ
័ ល្ទរកិចក្។ ទបចលនប គឺយិនមាត្ិាបុខករ្ក្មាប់ារវនុវត្រ
វវនា ក្ត្ញ្វម្នបកាញ្ក្មាប់រយៈលព ននារវាយត្នបា និងលររបចំរម្យារណ្៍លនបលទ្។

ស.២.៣ រញលរសាម្ន្រញលន្រផ្សបាយសាររពើពន្ធ ២០១៤-២០១៨
លធយផ្អែកល ើផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ លយ ល ននារក្បបប ចំណ្ប ្ក្មាប់វ វនាោត្ិ គឺក្ត្ញ្វលធវើ
នអងណាបលងកើនារក្បបប ចំណ្ប ឱ្យមានកំលណ្ើនោបធយប ១,៥% នន អ.្.្ កងុងបួយាំងំ។ ទ្នកំបលនប ចំណ្ប
វវនាោត្ិ នំងរំពំងរលកើនទាបបំអុត្ក្ត្ំប ១៦,៩% នន អ.្.្ លុកងុងាំងំ២១១៨ វវរលបើោក់ផ្្រ ង ត្ួល ខផ្ទ ម្ន
គប្បញ្ញជក់លុកងង
ុ កបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ គឺ ១៨%។
លធយផ្ ក ្ក្មាប់ចំណាយ ែជរធរវិម្

នំងបនរ លតរត្ោិទ្ិភាពល ើ វន្័យ្ងគបកិចក្ លហធររចរ្-

បយ័នធរបបវ័នរ និងារផ្ក បែ្បត្ថភាព និងារក្ទ្ក្ទ្ង់ជរវភាពបស្តនរែ
រ ជារនិងកងកមាា ំងក្បធប់ិវុធ។ បផ្នថបពរលនប
រប់ពរាំងំ២១១៨ ារវនភាជវវនាលៅវន្័យវប់រំ នំងក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់បិនឱ្យទាបោង ៣% នន អ.្.្ និង វន្័យ
្ុខាវិម្ បិនទាបោង ២% នន អ.្.្។
ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ ក៏ម្នកំណ្ត្់កក្បិត្ននបំណ្ុ សាធារណ្ៈ បិនឱ្យល ើ្ពរ ៣១% នន អ.្.្
លុកងង
ុ ាំងំ២១១៣។ ល ើ្ពរលនប យនរាររំម្ច់នង
ំ ក្ត្ញ្វបលងកើត្ល ើង លទើបតរបលងកន
ើ វត្ិលរកវវនាចរនរ កងុងលយ ល
ធារបិនឱ្យមានារែំង្ក បទ

់ វននិលនគសាធារណ្ៈ និងារ្ងបំណ្ុ

ទ្នកំបនំងាររកាទ្ុនបក្បុងរប្់ែជរធរ-

វិម្ ឱ្យម្ននអងត្ិចល្ិ ើនង
ំ ៤ផ្ខ ននាររំចប ្រុប។ ោក់ផ្្រ ង ែជរធរវិម្ ម្នកំណ្ត្់នបវផ្អនារាត្់
បនថយឱ្នភាពវវនាឱ្យលុក្ត្ំប ៣% នន អ.្.្ រាំងំ២១១៨។
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គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ន ទ្បលៅរប្់រធរវិម្
នែង ខ.១ ៖ ារវនុវត្រវវា

ចំណ្ប ្រុប

២១១១-២១១៤ )ពាន់កានលររ (

២១១១

២១១២

២១១៣

២១១៤

)ទ្ិនងនយ
័ បឋប(

)ទ្ិនងនយ
័ បឋប(

)ពាករណ្៍(

)ពាករណ្៍(

6 822

8 596

9 070

10 427

5 476

6 674

7 526

8 616

960

1 276

1 550

1 780

4 132

4 932

5 478

6 236

385

465

498

601

ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ

959

1 344

1 192

1 451

ចំណ្ប បប

386

579

352

359

10 744

12 176

12 549

14 202

5 997

6 946

7 344

8 570

លបរវត្ស

2 233

2 598

3 086

3 782

បិនផ្បនលបរវត្ស

3 521

4 039

3 970

4 400

243

308

287

388

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

198

107

122

0

-3 922

-3 579

-3 879

-3775

3 922

3 579

3 879

3 775

ហិរញ្ញបតទានបរលទ្្

3 457

3 923

4 091

4 025

ហិរញ្ញបតទានោជំនយ
ួ ឥត្្ំណ្ង

1 678

1 572

1 982

2 002

កបក្រ

1 943

2 541

2 389

2 355

-164

-190

-280

-331

465

-344

-212

-250

ចំណ្ប សារលពើពនធ
ពនធតក

់

ពនធ ក្បលន
ពនធរងក់ែជធានរ-លខត្រ

ធន

ចំណាយ និងារអដ ក
់ បក្្
រ រុប
ចំណាយចរនរ

ចំណាយរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ
ចំណាយបប

ធន

កបក្រ្រុប

្បត្ុ យ

ហិរញ្ញបតទាន

រំ ្់បំណ្ុ
ហិរញ្ញបតទានកងុងក្្ុក

ក្បវព៖ ក្ពំត្រិប័ក្ត្ល

ខ ៤ រម្យារណ្៍បប និធិរបបិយវត្ថុវនរ រោត្ិ
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ន ទ្បលៅរប្់រធរវិម្
នែង ខ.២៖ ារវនុវត្រវវា

២១១១-២១១៤ )% ននចំណ្ប កងង
ុ ក្្ុក្រុប(

២១១១

២១១២

២១១៣

២១១៤

)ទ្ិនងនយ
័ បឋប(

)ទ្ិនងនយ
័ បឋប(

)ពាករ(

)ពាករ(

13,1

15,2

14,5

15,1

12,3

14,3

1,7

14,2

10,5

11,8

12,0

12,5

ពនធ ក្បលន

1,8

2,3

2,5

2,6

ពនធរងក់ែជធានរ-លខត្រ

7,9

8,7

8,8

9,0

ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ

1,8

2,4

1,9

2,1

ចំណ្ប បប

0,7

1,0

0,6

0,5

20,6

21,5

20,7

20,5

11,5

12,2

11,7

12,4

លបរវត្ស

4,3

4,6

4,9

5,5

បិនផ្បនលបរវត្ស

6,8

7,1

6,3

6,4

ចំណាយរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ

0,5

0,5

0,5

0,6

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

0,4

0,2

0,2

0,0

្បត្ុ យ

-7,5

-6,3

-6,2

-5,5

ហិរញ្ញបតទាន

7,5

6,3

6,2

5,5

ហិរញ្ញបតទានបរលទ្្

6,6

6,9

6,5

5,8

ហិរញ្ញបតទានោជំនយ
ួ ឥត្្ំណ្ង

3,2

2,8

3,2

2,9

កបក្រ

3,7

4,5

3,8

3,4

រំ ្់បំណ្ុ

-0,3

-0,3

-0,4

-0,5

ហិរញ្ញបតទានកងុងក្្ុក

0,9

-0,6

-0,3

-0,4

ចំណ្ប ្រុប
ចំណ្ប សារលពើពនធ
ពនធតក

់

ធន

ចំណាយ និងារអដ ក
់ បក្្
រ រុប
ចំណាយចរនរ

ចំណាយបប

ធន

កបក្រ្រុប

ក្បវព៖ រម្យារណ្៍បប និធិរប
ប ិយវត្ថុវនរ រោត្ិ “Article 4 Consultation”
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ស.៣ ម្កបស័ណឌគត្ិយត្
ុ ត ន្ិងម្កបសណឌសាថប័ន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ស.៣.១ ម្កបស័ណឌអភិបាលកិចធា
រទរធបិនញ្
ុ នញ នក្ពបែោណាចក្កកបយុោ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ធក់ឱ្យវនុវត្រ លុនវាទ្រ២១ ផ្ខកញ្ញញ ាំងំ១៩៩៣ ោ
ចិប់កំពប ននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ។ ែ ់ចិប់ និងបទ្បតញ្ញត្ិរទាង
ំ ឡាយ ក្ត្ញ្វធារនបវធបិនញ្
ុ ភា
ញ ពឱ្យម្នោធច់ខាត្។
មាក្ន៥១ ននរទរធបិនញ្
ុ ញ ាំងំ១៩៩៣ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្បិ កងុងាំងំ១៩៩៩ ម្នផ្ចងរ ក្បោជនកបយុោទាំងវ្់
មាន្ិទ្ិក
ធ ងុងារល្ង ើ ឬបលញ្ក្ ញលនប ន
់ បរយៈ រទរ្ភា ក្ពំទ្្
ធ ភា ែជរធរវិម្

)គណ្ៈរទរបស្តនររ( និងនបរយៈ

សាថប័នត្ុកាារ លធយសាថប័នទាំងលនបមានបុខករធច់លធយផ្ កពរយង។ រទរធបិនញ្
ុ ក
ញ ៏ម្នបញ្ញជក់ពរបបរណ្ភាពទ្ំកទរ
របបនលនម្យ, សាថប័នក្ពបបហាកសក្ត្, សាថប័ននរត្ិបតញ្ញត្រិ, សាថប័ននរត្ិក្បត្ិបត្រិ, សាថប័នត្ុកាារ, ក្កុបក្បំកាធបិនញ្
ុ ញ
ក្ពបទាំងបប ធរននន្ិទ្ិ ធ និងករណ្រយកិចក្ននក្បោព រទរ, ល្ទរកិចក្,និងារវប់រំ វបតធប៌ និងកិចក្ារ្ងគប។
ចិប់ផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយសាថប័ននរត្ិបតញ្ញត្រិ

នំងក្ត្ញ្វក្បា្ធក់ឱ្យវនុវត្រលធយក្ពបែជក្កបរប្់

ក្ពបបហាកសក្ត្។ ទ្នកំបលនប វនធានននារវនុវត្រចិប់ទាង
ំ លនប នំងក្ត្ញ្វកំណ្ត្់កងុង ិខត្
ិ បទ្ធរនរប្់វងគនរត្ក្ិ បត្ិបត្រិ
នបឋារនុក្កប ផ្ទ រួបមាន វនុក្កំត្យ ផ្ទ លចញលធយក្បបុខែជរធរវិម្

)នបរយៈ ឬបិននបរយៈារវនុប័ត្

លធយគណ្ៈរទរបស្តនររ( និងក្បា្ ផ្ទ លចញលធយរទរបស្តនររក្ក្ួង។
វំណាចនរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វវនុវត្រលធយរទរ្ភា និងក្ពំទ្្
ធ ភា។ ្មាជិកក្ពំទ្្
ធ ភា ្មាជិករទរ្ភា និងរយករទរ បស្តនររ មាន្ិ ទ្ិ អ
ធ ិ ដ ចលអដើ បបលងកើ ត្ ចិប់ លធយលររបចំ ោល្ចកររ ល្ង ើ ចិប់ ឬល្ចកដរ ក្ពាងចិប់ ។ កិ ចក្ទំលណ្ើ រ ារនន
ារវនុបត្
័ ចិប់លធយវងគនរត្ប
ិ តញ្ញត្រិ ោធបិនក្ត្ញ្វាររយៈលព ក្បមាណ្ពរ ៣ លៅ ៤ផ្ខ។ លទាបោនអងណា កងុង
ករណ្ររំម្ច់បរកន់ ចិប់បួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ និងវនុប័ត្កងង
ុ កងុងរយៈលព ផ្ត្ ២ ឬ ៣នវា។ ល្ចកដរក្ពាងចិប់
ិចនំងក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយ្លបាងភាគលក្ចើនធច់ខាត្ ឬ្លបាង ២ ភាគ ៣ ននចំនន
ួ ត្ំណាងែស្ត្រ ្រុប លៅនប
ក្បលវទ្ននចិប់ និងក្ត្ញ្វចប ោធរមានលៅនបបទ្បតញ្ញត្រិផ្ទ ម្នកំណ្ត្់លុកងុងចិប់លរប។
ក្បព័នធត្កា
ុ ារកបយុោ មានបររងក់ គឺសាកាទំបបង សាកាឧទ្ធរណ្៍ និងត្ុកាារកំពប ។ លនងនបមាក្ន
១២៨ ននរទរធបិនុញ្ញ ត្ុកាារក្ត្ញ្វធារនបវរកែជយភាព ល ើកកបយ ្់ និងារពារ្ិទ្ិន
ធ ិងល្រឯភាពក្បោព

រទរ។

រទរធបិនញ្
ុ ក
ញ ម្
៏ នបញ្ញជក់ផ្ទររ វំណាចត្ុកាារ ោវំណាចរកែជយ ផ្ទ បិន្ថ ិត្លុលក្ាបវំណាចណាបួយលអសង
លទ្រត្ល ើយ លហើយក្ត្ញ្វក្គបទណ្រប់ល ក្ើ គប់លរឿងកដរទាង
ំ វ្់ រួបទាំង វនវាទ្រទរម្
វំណាចនរត្ិក្បត្ិបត្រិ ក្ត្ញ្វវនុវត្រលធយែជរធរវិម្

។

ផ្ទ មានរយករទរបស្តនរោ
រ ក្បបុខ។

ស.៣.២ រចនសម្ព័ន្ធម្ន្វធស័យសាធារណៈ
រទរម្ រងក់ោត្ិមាន ៣៨ ក្ក្ួង-សាថប័ន )គិត្ក្ត្ំបាំងំ២១១៣(។ ក្ក្ួង-សាថប័ននរបួយៗ មានវគគរយកធរន រយកធរន លុរងក់កណា
ដ

និងបនកររជំរញលុនបបណា
រ ែជធានរ-លខត្រ។ ក្ក្ួងផ្ទ មានត្ួរទ្រ និងភារកិចក្

កងុងារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ

មានក្ក្ួងល្ទរកច
ិ ក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ក្ួងផ្អនារ។

រចរ្បយន
័ ធរប្់

ខ. សាថនភាពក្បលទ្្កបយុោ
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ នំងបកាញកងង
ុ ឧប្បយ័នធ ៦។ លធយផ្ ក សាថប័នផ្ទ មាន្បត្ថកិចលក្ ធវើ្វនកបិល ើ
កិចក្ក្បត្ិបត្រា
ិ ររប្់ែជរធរវិម្

គឺិោាធរ្វនកបិោត្ិ។

រទរម្ រងក់ោត្ិ មានែប់បញ្ក្ញ្

អងផ្ទរនបវក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

ផ្ទ ោវងគភាព្វ យ័ត្ ចំនន
ួ ២៦

)ាំងំ ២១១៣( លហើយវងគភាពនរបយ
ួ ៗក្ត្ញ្វែយារណ្៍ជន
ប ក្ក្ួង-សាថប័នផ្ទ ោិណាពាម្

បលចក្កលទ្្ (លនង

ឧប្បយ័នធ ៥.១)។ ក្ម្ក់ចណ្
ំ ប ផ្ទ ម្នបកពរារក្បបប តក រ់ ប្់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈចំនន
ួ ១៦ មានក្បមាណ្
៣៣១

ពាន់កានលររ

ក្បផ្ហ នំង

៦១%

ន ោត្ិលៅវងគភាពទាំងលនប។
ននហិរញ្ញបតទានផ្ទ ម្នលអករពរវ វា

ចំណាយរប្់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈមានចំផ្ណ្កក្បផ្ហ ោ ៥% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ។
រទរម្ កណា
ដ

ក៏មានភារកិចក្ក្គប់ក្គង្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ចំនន
ួ ១៥ ផ្ទ រទរមានភាគកបិទាង
ំ ក្្ុង ឬ

ភាគលក្ចើន ននភាគកបិ ្រុប។ ក្ម្ក់ ចំណ្ប
៣ ២២៦ ពាន់កានលររ

្រុបនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈចំនួន ១៥ កងុងាំងំ ២១១៤ មានក្បមាណ្

កងង
ុ លរប ៨១% ោក្ម្ក់ចំណ្ប ផ្ទ ម្នបកពរវគគិ្នរកបយុោ។

លក្សពររទរម្ រងក់ោត្ិ ារវាយត្នបាលនបក៏មានវនសា ភាពក្គបទណ្រប់លៅល ើរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ ក្ត្ំប
កក្បិត្ែជធានរ-លខត្រ ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ (លនង ផ្អងក ខ.៣.៨)។ លធយផ្ ក
ារវាយត្នបាលនបល ើយ។ គួរបញ្ញជក់អងផ្ទររ ចំណាយ្រុបរប្់រទរម្

-ុំ ្កកត្់ បិនក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ក្ញ្

កងុង

-ុំ ្កកត្់ មានក្បមាណ្ោ ២,៥% នន

ចំណាយ្រុបរប្់រទរ។

ស.៣.៣ ម្កបស័ណឌគត្ិយុត្តសម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងចាំណត្ល-ចាំណាយ
ចិប់្ររពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ លុកងុងផ្ខឧ្ភា ាំងំ២១១៨ វបលធយ ិខិត្បទ្ធរន
លអសងៗផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលទើបតរវនុវត្រក្កបខ័ណ្ឌននចិប់លនប3។ ោក់ផ្្រ ង មាក្ន ២ ននវនុក្កំត្យល ខ ៨១ វនក្ក.បក,
ារបញ្ញជចំណាយក្ត្ញ្វទាបទារឱ្យមានារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និងលម្បក្នលធយបស្តនររក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថរុ ប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ
ហិរញ្ញវត្ថោ
ុ បុន។ លុកងង
ុ មាក្ន៨ ក្បធានសាថប័នផ្ទ ោិណាប័កក្ត្ញ្វលម្បអាយិណ្ត្រទ្
ិ បទាត្់ វបលធយរកសារយំក្ទ្
ពាក់ពន
័ ធ្ក្មាប់គណ្លនយយករសាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ បនកុកទ្បទាត្់ចំណាយ។

មានផ្ត្គណ្លនយយករសាធារណ្ៈ

បអុលណាណប ផ្ទ មាន្ិទ្ិវ
ធ ណា
ំ
ចកងុងារវនុវត្រវ វនារទរ (មាក្ន៧២)។ ទបចលនប វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ នន
ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរត្រយរែជធានរ-លខត្រ ោវងគភាពផ្ត្បួយគត្់ផ្ទ ទ្ទ្ួ បនកុកទ្បទាត្់លបរវត្ស និង
ទ្បទាត្់ជន
ប វងកអគត្អ
់ គង់។
មាក្ន៤៧-៥១ ននវនុក្កំត្យល ខ ៨២ វនក្ក.បក ក្គបទណ្រប់ល ើារធារចំណាយ រឯរមាក្ន៥៣-៥៦
ក្គបទណ្រប់ល ា
ើ របញ្ញជចំណាយ (ិណ្ត្រិោបួយនំងទ្ិធរារលម្បក្ន), មាក្ន៥៧-៦៣ ក្គបទណ្រប់ល ា
ើ រវនុវត្រ

3

ចិប់លនបបិន ទាន់ម្ នធក់ឱ្យវនុវត្រលពញល

ញលុល ើយ ពាក់ ព័នធ នំ ងារវនុវត្រវ វនា (មាក្ន ៧៦) លធយលហត្ុរ ារផ្ក្ក្បិ

ឆា ង គណ្ៈរទរបក្នររ) បិនទាន់ម្នបញ្ក្ បល់ ុល ើយ។

28

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

វនុ ក្កំត្យ (ម្នធក់

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ចំណាយ និងមាក្ន៦៤-៦៧ ក្គបទណ្រប់ល រើ ជជលទ្យយបុលរក្បទាន។ មាក្ន៩៤-១១៦ ក្គបទណ្រប់ល ា
ើ រលររបចំនិង
ក្បក្ពំត្រលៅរប្់គណ្លនយយ លធយែប់បញ្ក្ញ្

ារលររបចំរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំ (មាក្ន១១៣)។

មាក្ន ១១៣ ផ្ចងរ រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំគួរក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្

នបវ (១) នែង្បត្ុ យសាក តងនន

គណ្នរ ផ្ទ ោារក្បបប អរន
ុំ បវ ទ្ធអ រប្់គណ្នររួបលធយគណ្លនយយករសាធារណ្ៈ (២) សាថនភាពចំណ្ប
វវនា (៣) សាថនភាពននារលររបចំចំណាយវវនាលធយវគគរយកធរន/រយកធរនរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ននរបយ
ួ ៗ រួបទាំង
ទ្ំហំចំណាយ្រុបកងុងជំពបកនរបួយៗផ្ទ ម្នបញ្ញជក់លធយក្ក្ួង-សាថប័នពាក់ពន
័ ធ (៤) សាថនភាពននក្បត្ិបត្រិារកងុង
គណ្នរពិល្្រត្រយរ និង (៥) រម្យារណ្៍ចំណ្ប ។
ល្ចកររក្ពាងចិប់វ វនាក្បរំាំងំ

ន នគត្ិយត្
ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយផ្អែកល ើ វធា
ុ រផ្ទ ផ្ចងកងង
ុ ចិប់្ដរពក្រ បព័នធ

ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈខាងល ើ រឯរចិប់ទ្បទាត្់វ វនា (និងរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំ) ក្ត្ញ្វក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ លររបចំ និងលអាើលៅិោាធរ្វនកបិោត្ិ។
ារផ្កផ្ក្បវវនាកងង
ុ ាំងំ ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្លធយមាក្ន៥៥-៦២ ននចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ នបរយៈ
ារលររបចំចិប់វវនាផ្កត្ក្បញ្វ ឬវនុក្កំត្យ ឬក្បា្រប្់រទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្បា្រប្់រទរបស្តនររ
ក្ក្ួងសាបរ។ ារលអករឥណ្ទានវវនាពរវងគភាពសាធារណ្ៈបួយ លៅវងគភាពសាធារណ្ៈបួយលទ្រត្ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងលធយ
ចិប់វវនាផ្កត្ក្បញ្វ ឬវនុក្កំត្យ។ ារផ្ក្ក្បិ ឥណ្ទានវវនាកងុងករណ្រលក្យបធបិោត្ិ និងករណ្របរកន់ ឬិ្នង ក៏
ក្ត្ញ្វលធវើល ើងកងុង ករខណ្ឌទបចយង លហើយារផ្ក្ក្បិ លនប ក្ត្ញ្វរំល ចលចញលុកងុងចិប់វ វនាាំងំបរកប់។
ារលអករឥណ្ទានពរជព
ំ បកបួយលៅជំពបកបួយលទ្រត្ (ឧទាហរណ្៍៖ ារទ្ិញទ្ំនិញ កងុងជំពបក៦១ ននបាង់គណ្នរ
លអករលៅោល្វា កងុងជំពក
ប ៦១) កងុងសាថប័នផ្ត្បួយ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងលធយវនុក្កំត្យ។ បអុផ្នរ ារលអករឥណ្ទានពរចំណាយ
បប ធន (ជំពបក២១) លៅឥណ្ទានចំណាយចរនរ (ជំពក
ប ៦១-៦៥) គឺបិនក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្ល ើយ។ ារលអករឥណ្ទាន ពរ
ជំពក
ប ១៩ ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក លៅជំពបកណាបួយលអសងលទ្រត្ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងលធយវនុក្កំត្យ។
ារលអករឥណ្ទានឆាងគណ្នរ លុកងុងជំពបកផ្ត្បួយ ក្ត្ញ្វលធវើល ើងលធយក្បា្រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ
រឯរារលអករឥណ្ទានឆាងវនុគណ្នរ

លុកងុងគណ្នរផ្ត្បួយ

ិចលធវើល ើងលធយក្បា្រប្់ក្ក្ួង-សាថប័នសាបរ

លធយក្ត្ញ្វចបាងជបនវគគរយកធរនវវនា ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ។
ារក្បបប

និងក្គប់ក្គងចំណ្ប

លធយវងគភាពចំណ្ប ធំៗ ទបចោ វគគរយកធរនពនធធរ និងវគគរយក-

ធរនគយនិងរធរករកបយុោ ក្ត្ញ្វក្គប់ក្គងលធយចិប់្ដរពរសារលពើពនធ និងចិប់្ដរពរគយ ផ្ទ ព័ត្មា
៌ ន បែិត្ននចិប់
លនប ក្ពបទាំង ិខិត្បទ្ធរនពាក់ពន
័ ធនំងក្ត្ញ្វម្នបកាញកងុង្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ៣ ្មា្ធាត្ុ ១។ លធយផ្ ក
ារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ ក្ត្ញ្វក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួង-សាថប័នសាបរ លហើយមានផ្ចងកងង
ុ សាែចររប្់ែជរធរវិម្

លុកងង
ុ ផ្ខវនចិា
េ ាំងំ២១១៦ និងក្បា្លអសងៗលទ្រត្ក៏ម្នអរ ់បប ធរនបលចក្កលទ្្ និងរទរម្ ្ក្មាប់

ារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ។

ខ. សាថនភាពក្បលទ្្កបយុោ
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ស.៣.៤ ការររៀបចាំក្ន្ការ ន្ិងិវធកា
ក្បព័នធននារលររបចំវវនាក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបយនរារពររធច់លធយផ្ កពរយង្ក្មាប់វវនាចរនរ និងវវនាបប ធន។
រយកធរនវវនានរយកបិ ននវគគរយកធរនវវនា ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ទ្ួ

បនកុកលររបចំវ វនាចរនរ និង

ក្កបខ័ណ្ឌននារវនុវត្រវវនាកងង
ុ ាំងំ។ កិចក្ទំលណ្ើរារ ក្ត្ញ្វម្នបិរនយកងុង PI-11 និង PI-16 ននផ្អងក គ។ លធយផ្ ក
ក្ក្ួងផ្អនារទ្ទ្ួ

បនកុ កលររបចំកបិ វនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ

លធយផ្អែកល ើផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ

ន ិលនគពរក្ក្ួង-សាថប័ន ក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្ពិនិត្យលធយក្ក្ួង
២១១៤-២១១៨។ កងង
ុ ន័យលនប ែ ់្ំលណ្ើគលក្មាងវន
ផ្អនារ លទើបតរពិររណារកបិ វនធរ ឬគលក្មាងណាគួរក្ត្ញ្វធក់បញ្ក្ញ្

លុកងង
ុ កបិ វនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ។ ោទ្បលៅ

វវនាវននិលនគក្ត្ញ្វម្នយំក្ទ្លធយហិរញ្ញបតទានទគបវវិវោដន៍ លហើយក្ក្ួង-សាថប័នរំម្ច់ក្ត្ញ្វវនុវត្រកិចក្្ក្បប្ក្បិ
តក ់ោបួយនទគបវវិវោដន៍ ឬនបរយៈក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ ផ្ទ ោសាថប័នមានបុខករលកររគរហិរញ្ញបតទានខាង
លក្ស្ក្មាប់គលក្មាង ក៏ទបចោក្គប់ក្គងល ក្ើ បព័នធក្គប់ក្គងទ្ិនងនយ
័ ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្ិរារ។ ទ្នកំបលនប ារធក់
ឱ្យវនុវត្រវ វនាកបិ វនធរ និងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា គឺារករិទ្ិភាពកងុងាំងំ២១១៤ (PI-12) ផ្ទ ម្នជំរញ
ុ ឱ្យលធវើ
្មាហរណ្កបិវ វនាចរនរោបួយនំងវវនា វននិលនគ។
ន ិលនគ និង្ហក្បត្ិបត្រិារ ទ្ទ្ួ បនកុកកងង
ន វននិលនគ។ ្ក្មាប់
រយកធរនវន
ុ ារលររបចំបបក្រុបរួបនបវវវា
វវនាបប ធនផ្ទ យំក្ទ្លធយហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស (ោក់ផ្្រ ង វវនានទគបវវិវោដន៍ គឺធក់បញ្ក្ញ្

្មា្ធាត្ុ

ចំណាយ) ផ្ទ ទាញយកពរ្ំលណ្ើរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងកបិ វនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ លធយបនសុព
រ រល ើចុបលក្ាប
ោបួយនំងទ្ំហនំ នារអរ វ
់ វនាកងុងាំងំោក់ផ្្រ ង

(ោគលក្មាងផ្ទ យិនារផ្កផ្ក្បឱ្យយឺត្ោងារលក្យងផ្អនារ)។

ន លិ នគ និង្ហក្បត្ិបត្រា
រយកធរនវន
ិ រ ោលយ ារណ្៍ រំម្ច់ក្ត្ញ្វក្ត្ិត្ពិនិត្យារវនុវត្រគលក្មាងវននិលនគផ្ទ យំក្ទ្
លធយហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស ផ្ទ ក្ត្ញ្វត្បក

ក
់ ងុងគណ្នរលុកងុងធរយរោត្ិននកបយុោ (រួបទាំងកិចក្ ទ្ធកបិ) រួបមាន កបក្រ

ហិរញ្ញបតទានពរធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ និងគលក្មាងរប្់ធរយរពិវពលកាក។ កងង
ុ លរប វងគភាពវនុវត្រគលក្មាង ក្ត្ញ្វ
ន ិលនគ ផ្ទ ោវងគភាពមានបុខករក្គប់ក្គងគលក្មាង។ ទ្នកំបលនប រយកធរន
ម្នបលងកត្
ើ ល ើងលុកងង
ុ រយកធរនវន
វននិលនគ និង្ហក្បត្ិបត្រិារ ក៏រំម្ច់ក្ត្ញ្វនបធនារអរ

់វ វនា និងចំណាយរប្់គលក្មាងតក

់ (ោពិល្្

ារយំក្ទ្វវនាតក )់ ផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួង-សាថប័ន នបរយៈវងគភាពក្គប់ក្គងគលក្មាងនអកកង
ងុ ផ្ទ ម្នបលងកត្
ើ
ល ើ ង ។ លទាបោនអ ងលនបក៏ លធយ

ំ ហប រននព័ ត្៌ មានលុបិ ន ទាន់ មានភាពរ

ប ន ្ក្មាប់ គ លក្មាងផ្ទ

្ថ ិ ត្ លក្ាប

ារក្គប់ក្គងរប្់រយកធរនវននិលនគ និង្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រលុល ើយ។
ន ិលនគ ក្គប់ក្គងវវនាវននិលនគផ្ទ យំក្ទ្លធយហិរញ្ញបតទានកងុងក្្ុកផ្ទ ល្ិ ើនំងបួយភាគបួន
រយកធរនវន
ននចំណាយវវនា្រុប។

ស.៣.៥ ការងារលទធកម្ា
ចិប់្ដរពរ

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើលធយក្ពបែជក្កបល ខ ន្ឬរកបឬ១១១២ឬ១១៤ ចុប

នវាទ្រ១៤ ផ្ខបកែ ាំងំ២១១២។ បុនមានចិប់លនប កិចក្ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយក្កបខ័ណ្ឌគត្ិយត្
ុ រ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ផ្ទ មានភាពផ្បកផ្ខាកយងបិនក្បបប អរុ។
ំ ចិប់ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈវិរ មានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងមាន វនសា ភាព
វនុវត្រលុក្គប់កិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ លក្បើក្ម្្់វ វនារទរ ក៏បអុផ្នរបិនមានបញ្ក្ញ្

នបវទ្ិទរភាពគត្ិយុត្របយ
ួ ចំនន
ួ
នន ទ្ធកបិ

សាធារណ្ៈទ្ំលនើបលនបលទ្ ទបចោផ្អនារ ទ្ធកបិ, ារវនុវត្រក្បព័នធនបធន, វនធរសាស្ត្រ
្ក្មាប់លធបក្សាយបណ្រំងត្វាប

ទ្ធកបិ, និងយនរាររកែជយ

ទ្ធកបិ4។ ទ្នកំបលនប ចិប់លនប ក៏បិនមានផ្ចងចិ្់កា្់ពន
រ ិែករណ្៍ ឬារបនរវនុវត្រ

នបវ ិខត្
ិ បទ្ធរនោលក្ចើនផ្ទ ពាក់ពន
័ ធនង
ំ វន្័យ

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ទបចោ វនុក្កំត្យ និងក្បា្ល ខ ៣១៩ ាំងំ

១៩៩៥ និងារធក់ឱ្យវនុវត្រនបវបទ្បតញ្ញត្រិក្គប់ក្គង ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ផ្ទ លចញកងង
ុ ាំងំ២១១១។ ក្កុបារករវាយ
ត្នបាក៏ក្ត្ញ្វម្នក្ម្ប់អងផ្ទររ រប់នំងពរារធក់ឱ្យវនុវត្រចិប់វិរបក វនុក្កំត្យ និងក្បា្ចំនន
ួ ៥ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្ន
ពិភាកា។
វគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ

ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្ទ្ួ បនកុកល ា
ើ រវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ

លធយវវនាោត្ិ ផ្ទ ារវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ វនបជការលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងវងគភាព
វនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ។ លធយផ្ ក កិចក្ ទ្ធកបិ្ក្មាប់កបិ វនធ/រ គលក្មាងហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយ
បទ្បតញ្ញត្រិរប្់បណា
រ នទគបវវិវោដន៍ពាក់ពន
័ ធ។ លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ដរពរ ទ្ធកបិ្ក្មាប់គលក្មាងរប្់នទគបវវិវោដន៍
ន ិលនគ និង្ហក្បត្ិបត្រា
ក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយកងុងផ្ខកញ្ញញ ាំងំ២១១៥។ រយកធរនវន
ិ រ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ
ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្ទ្ួ បនកុកក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និងនបធនកិចក្ ទ្ធកបិទាង
ំ លនប។

ស.៣.៦ ការអន្ុ វ ត្ត ិ វធ កា ការម្គប់ ម្គងបាំ ណុ ល ន្ិ ង សាច់ ម្បាក់ គណរន្យបា ន្ិ ង
ការររៀបចាំ រ បាយការណ៍
ារវនុវត្រវវនារប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន ត្ក្បញ្វឱ្យមានារពិនត្
ិ យ និងវនុបត្
័ លធយបស្តនររក្ត្ិត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ និង
ន ិលនគ និង្ហក្បត្ិបត្រិ
មានារវនុបត្
័ ពររយកធរនហិរញ្ញកិចនក្ នក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ (និងរយកធរនវន
ារ ្ក្មាប់ចំណាយវននិលនគហិរញ្ញបតទានកងង
ុ ក្្ុក) ្ក្មាប់ារល្ង ធា
ើ រចំណាយ។ ោក់ផ្្រ ង លុលព ផ្ទ គលក្មាង
ក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ (ផ្អែកល ភា
ើ ពក្ត្ំបក្ត្ញ្វ្បក្្បោបួយនំងវវនាផ្ទ ម្នវនុបត្
័ ) ក្ក្ួង-សាថប័ន ិចពិនត្
ិ យ និង
នបធនារធារចំណាយ និងកិចទ
ក្ ំលណ្ើរារ ទ្ធកបិ (ល ា
ើ រកំណ្ត្់ពធ
ិ ន ទបចកងង
ុ PI-19 លធយកិចក្ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វ
ក្គប់ក្គងលធយវគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ)។ កងង
ុ ន័យលនប លុលព ផ្ទ ទ្ំនញ
ិ
និងល្វា ក្ត្ញ្វម្នទ្ទ្ួ
ន ិលនគនិង
និងក្ត្ិត្ពិនិត្យ ក្ក្ួង-សាថប័នក្ត្ញ្វលររបចំ្ំលណ្ើបញ្ញជារទ្បទាត្់ លអាើលៅរយកធរនហិរញ្ញកិចក្/រយកធរនវន
្ហក្បត្ិបត្រិារ

លធយភាជប់ោបួយនំងរកសារពាក់ពន
័ ធ។

បរកប់ពរពន
ិ ត្
ិ យ

និងលអកគងតកត្់ល ើ្ំលណ្ើទ្បទាត្់រួចបក

រយកធរនហិរញ្ញកិច/ក្ រយកធរន វននិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារ ក្ត្ញ្វលម្បក្នល ើិណ្ត្រិទ្បទាត្់ រួចលអាើបនរ លៅវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់ចំណាយោក់ផ្្រ ងលៅវងកអគត្អ
់ គង់។

4

ចិប់លនបបិនមានលម្បអាយោភាសាវង់លគា្លទ្។ មានារផ្ក្ប្ក្បិ លក្សអាញ្វារលធយារនន ័យធរយរពិវពលកាកក្បរំក្បលទ្្។

ខ. សាថនភាពក្បលទ្្កបយុោ
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

លុរងក់ែជធានរ-លខត្រ ក្បធានបនកររ ល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ញ្វលទើរត្ួរទ្រោវងកក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុ លហើយវវិម្
ននគណ្ៈវវិម្ លខត្រ ក្ត្ញ្វចុបហត្ថល ខាល ើិណ្ត្រិទ្បទាត្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វលអាើលៅរត្រយរលខត្រ (គឺក្បក្ពំត្រិលៅទបចនំងបុខករ
រប្់វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិលុរងក់ោត្ិផ្ទរ) ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់។
លធយផ្ ក ារលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស គឺក្ត្ញ្វម្នលអករក្ត្ង់ចប កងុងគណ្នរតក រ់ ប្់បស្តនរែ
រ ជារ។ រឯរចំណ្ប ក៏ក្ត្ញ្វ
បង់ចប លៅកងង
ុ គណ្នរលទា រត្រយរ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលុកងុងាំងំ២១១៣។
លយ ារណ្៍លធយផ្ ក និងនរត្ិ វនធន
រ ិងក្បព័នធពាក់កណា
ដ
្វ ័យក្បវត្រិ លុផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់កងុងារវនុវត្រ
វវនា ារលររបចំរម្យារណ្៍ និងទំលណ្ើរារគណ្លនយយ។ ្បបតរផ្ត្លុកងង
ុ ក្ក្ួងល្ទរកច
ិ ក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ វគគរយកធរន/រយកធរននរបួយៗ

លុផ្ត្លក្បើក្ម្្់ក្បព័នធតក

់ខិ ន
ា លធយយិនារយំក្ទ្ពរក្បព័នធបលចក្ក វនទ្ា។

លទាបោនអង

លនប វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ម្ននិងកំពង
ុ លក្បើក្ម្្់ក្បព័នធកុំពយញ្ទ្័រ (ក្បព័នធពត្
័ ៌មានវនទ្ាផ្ខិរ KIT) បអុផ្នរវាលុ
ផ្ត្មានបញ្ញាពាក់ពន
័ ធនង
ំ ទំលណ្ើរារ (មានពនយ
រយកធរនរត្រយរោត្ិ

់កងុង PI-4 ្មា្ធាត្ុ ២ កងុងផ្អងក គ)។ ល ើ្ពរ លនប វគគ-

បិនមានភាជប់ក្បព័នធកព
ុំ យញ្ទ្័រោបួយវគគរយកធរន/រយកធរនរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ

ន ិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារ និងវងគភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ (រយកធរនវវនានរយកបិ រយកធរនហិរញ្ញកិចក្ រយកធរនវន
ក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់) ឬោបួយក្ក្ួង-សាថប័នល ើយ។ លទាបនអងណា រលព បចក្ប
ុ តនង ារលធវើ្មាហរណ្កបិក្បព័នធ
ព័ត្មា
៌ នវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

)FMIS(

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាប់ធក់ឱ្យវនុវត្រកង
ងុ វងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្

ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ និងកំពុងលក្ត្គបបនរលៅក្ក្ួង-សាថប័នផ្ទ ពាក់ពន
័ ធ ផ្ទ នំងភាជប់ោបួយក្បព័នធលអសង
លទ្រត្។

ស.៣.៧ សវន្កម្ាម្្ន្ទកនុង ន្ិងម្្ន្ទរម្កា
បុខករ្វនកបិនអកកងុងក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្លធយចិប់្ដរពរ្វនកបិ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើលធយក្ពបែជក្កប
ល ខ ជ្/រកបឬ១៣១១ឬ១១ ចុបនវាទ្រ១៣ ផ្ខបររ ាំងំ២១១១ និងវនុក្កំត្យល ខ ៤១ វនក្ក.បក កងង
ុ ផ្ខកុបាៈ ាំងំ
២១១៥ ្រ រពរារលររបចំ និងារក្បក្ពំត្រលៅ រប្់្វនកបិនអកកង
ងុ ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និង្ហក្យ្រទរ លហើយ
កបិវត្ថនុ នចិប់លនប គឺលទើបតរវនុញ្ញញត្ឱ្យបលងកត្
ើ ្វនកបិនអកកង
ងុ លុនបក្ក្ួង-សាថប័ន និង្ហក្យ្រទរនរបួយៗ។
លធយផ្អែកល ើបប ធរនវនុក្កំត្យល ខ ៤១ វនក្ក.បក ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ លធយមានារពិលក្យប
លនប ់ោបួយិោាធរ្វនកបិោត្ិ ម្នលចញក្បា្ល ខ ៤១៥ ្ហវ.ក្បក )ផ្ខឧ្ភា ាំងំ២១១៥( ្រ ព
រ រ
“បទ្ធរន្វនកបិនអកកង
ងុ ្ក្មាប់ារវនុវត្រ វនោជជរវៈ្វនកបិនអកកងុង” និង “ក្កប្រ ធប៌្វនករ” (លុកងុងលគហទ្ំព័រ
រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ( និងក្បា្ល ខ ១១១៩ ្ហវ.ក្បក )ផ្ខវនចិា
េ ាំងំ២១១៦( ្រ រពរ “រម្យារណ្៍លយ នលនម្យក្គប់ក្គងនអកកងុង”។
ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលុកងុងចិប់្វនកបិ ាំងំ២១១១ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ វនលសាធនកបិលុ
ផ្ខ វនចិា
េ ាំងំ២១១១ (ក្ពបែជក្កបល ខ ន្/រកប/១១១១/១១) និងផ្ខ្រហា ាំងំ២១១៦ (ក្ពបែជក្កបល ខ ន្/
រកប/១៨១៦/១២៤)។ ទ្នកំបលនប ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ក៏មានវវនាធច់លធយផ្ ករប្់ខិ ាន ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអរ
លធយវវនាោត្ិ បអុផ្នរក៏ក្ត្ញ្វ្ថ ិត្លុលក្ាបបទ្បតញ្ញត្នរិ នចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ )មាក្ន ១៧( និងត្ក្បញ្វ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

់

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ឱ្យចប លឆាយ
ើ បំវាឺលុចំលពាបបុខរទរ្ភា ក្ពំទ្្
ធ ភា និងែជរធរវិម្ អងផ្ទរ )មាក្ន ១៤(។ រម្យារណ្៍្វនកបិក្ត្ញ្វ
ម្នរត្់ទ្ុករោរកសារសាធារណ្ៈ

)មាក្ន

២៩(

ល ើកផ្ ងផ្ត្ខាំបសារបួយចំនន
ួ ផ្ទ ិចលធវើឱ្យបអបពា ់ទ ់

ក្បលនជន៍សាធារណ្ៈ។ វគគ្វនករមានឋានៈ និងបុពវ្ិទ្ិលធ ្ិ ើលទ្្រទរបស្តនររ លហើយវគគ្វនកររងមានឋានៈ និងបុពវ្ិទ្ិ ធ
ល្ិ ើរទរបស្តនរ។
រ វគគ្វនករ និងវគគ្វនកររងក្ត្ញ្វផ្ត្ងនំងលធយក្ពបែជក្កំត្យនប្ំលណ្ើរប្់ែជរធរវិម្

និងក្ត្ញ្វ

ិ ្ភា។ វគគ្វនករ មាន្ិទ្ិក
ម្នវនុបត្
័ លធយ្លបាងពររភាគបរ )មាក្ន ១៨( នន្មាជក
ធ ងុងារកំណ្ត្់ក្ម្ក់
លបរវត្សរប្់បស្តនរែ
រ ជារលុកងង
ុ ិោាធរ្វនកបិោត្ិ។
មាក្ន ២ ផ្ចងរ ិោាធរ្វនកបិ ោត្ិ មាន្ិ ទ្ិវ
ធ ំណា ចកងុងារលធវើ ្វនកបិ ែ
ែជរធរវិម្

់សាថ ប័ន ទាំងវ្់ រប្់

រួបទាំងរទរវណា
ំ
ចរងក់បប ធរន និងវងគភាពលអសងៗលទ្រត្ រួបមាន្ហក្យ្សាធារណ្ៈផ្ទ ទ្ទ្ួ

ម្ន្បតទាន ឬវត្ថក្បលនជន៍ពរែជរធរវិម្ អងផ្ទរ។

ស.៣.៨ រដាបាលថានក់រម្កាម្ជាត្ិ
រទរម្

រងក់លក្ាបោត្ិ ផ្ចកលចញោបរកក្បិត្ គឺ កក្បិត្ែជធានរ -លខត្រ កក្បិត្ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ និងកក្បិត្

ុំ-្កកត្់ )របបភាព ខ.១(។ កងុងាំងំ ២១១៤ រទរម្

រងក់លក្ាបោត្ិ មានែជធានរចំនួន ១, លខត្រចំនួន ២៤,

ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌចំនន
ួ ១៨៥ និង -ុំ ្កកត្់ចំនន
ួ ១៦៣៣។

-ុំ ្កកត្់ មានវបបិចន
ំ ន
ួ ១៤ ១៣៩ បអុផ្នរពមា
ុំ នកងុង

រចរ្បយន
័ ធរទរម្ ល ើយ។ រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ មានបកាញកងុងរបបភាព ខ.១ ខាងលក្ាប។
រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ និងរទរម្ ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយរទរម្ រងក់ោត្ិ នបរយៈាររត្់
នំងគណ្ៈវវិម្

វបនំងក្កុបក្បំកាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្ជើ្លរឯ្លធយារលម្បលាំងត្វ្ក ។

រទរម្ ទាំងពររ

កក្បិត្លនប ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ង
ើ កងុងាំងំ២១១២ លហើយកំពង
ុ ្ថ ិត្កងុងទំណាក់ា វវិវោដ។ រទរម្

-ុំ ្កកត្់ ក្ត្ញ្វ

ក្គប់ក្គងតក

់លធយក្កុបក្បំកាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្ជើ្លរឯ្លធយារលម្បលាំងត្ោ្ក

លុបប ធរន )៥ាំងំបរង(។

របបភាព ខ.១៖ រចរ្បយន
័ ធននរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ
រដាបាលថានក់រម្កាម្ជាត្ិ
លខត្រ

ក្្ុក

ុំ

ែជធានរ

ក្កុង

ខណ្ឌ

្កកត្់

្កកត្់

ខ. សាថនភាពក្បលទ្្កបយុោ
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ារលររបចំវ វនា្ក្មាប់រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ និងក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ ក្ត្ញ្វលររបចំោបួយនំងារលររបចំវ វនានន
រទរម្ រងក់ោត្ិ រារវនុវត្រវ វនាក៏ក្ត្ញ្វវនុវត្រនបវនធាននិងនរត្ិ វនធរទបចយង។ រប់ពាំ
រ ង ំ២១១២ រទរម្
ក្ត្ញ្វលររបចំវ វនាធច់លធយផ្ ក និងបិនទាបទារឱ្យមានារវនុប័ត្ពរែជរធរវិម្

ល ើយ លទាបបរោចំណ្ប

-ុំ ្កកត្់ពំងផ្អែកខាាំងលៅល ើឧបត្ថបាកធនពររងក់ោត្ិក៏លធយ។ ារវនុវត្រវ វនាននរទរម្

រទរម្

-ុំ ្កកត្់
រប្់

-ុំ ្កកត្់ ក្ត្ញ្វ

ឆាងាត្់រត្រយរែជធានរ-លខត្រ។
វវនាផ្ទ ម្ន វនភាជលៅរទរម្ ក្កុង-ក្្ុក កងង
ុ ាំងំ២១១៤ មានក្បមាណ្ ៦៨ ពាន់កានលររ
១,៨% ននចំណ្ប វវនាចរនរ្រុបរប្់រទរ។ ារលអករឥណ្ទានលៅរទរម្
២៣៧ ពាន់កានលររ
កានលររ

គឺក្បផ្ហ

គឺក្បផ្ហ នំង

-ុំ ្កកត្់ កងង
ុ ាំងំ២១១៤ មានក្បមាណ្

២,៨% ននចំណ្ប វវនាចរនរ្រុបរប្់រទរ, ផ្ទ កងង
ុ ឥណ្ទានលនប ១១៥ ពាន់

្ក្មាប់កិចក្ទំលណ្ើរាររទរម្

និង ១៣២ពាន់កានលររ លទ្រត្ ្ក្មាប់គលក្មាងវវិវោដន៍លុបប ធរន

ផ្ទ វនុញ្ញញត្ឱ្យ -ុំ ្កកត្់កណ្
ំ ត្់នបវិទ្ិភាពននារវវិវោដរប្់ខិ ាន។
លទើបតរជំរុញារវនុវត្រកបិ វនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ វនបជការ និង វន្ហបជការ ចិប់្ដរពា
រ រក្គប់ក្គងរទរម្ ែជធានរ
លខត្រ ក្កុង ក្្ុក ខណ្ឌ ក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ កងង
ុ ាំងំ២១១៨។ ារលម្បលាំងត្លក្ជើ្លរឯ្ក្កុបក្បំកាននរទរម្ ទាំងពររ
កក្បិត្លនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងទំបបងលុកងុងាំងំ២១១៩ ទ្នកំបនំងារបលងកើត្កបិ វនធរោត្ិ្ក្មាប់ារវវិវោដនបផ្បប
ក្បោធិបលត្យយលុរងក់លក្ាបោត្ិ កងង
ុ ាំងំ២១១១។ កបិ វនធលរ នប រប់លអដើបវនុវត្រលុកងុងាំងំ២១១១។
លោគជ័យ្ំខាន់ៗននារវនុវត្រចិប់វិរលនប រួបមានារលររបចំរចរ្បយ័នធរទរម្ វិរ និងារលធវ្
ើ មាហរណ្កបិបស្តនរែ
រ ជារក្បមាណ្ ១១ ១១១ រក់ លៅកងង
ុ រចរ្បយ័នធវិលរ នប។ យនរារគត្ិយុត្រចន
ំ ន
ួ ពររ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ
លទើបតរវនុញ្ញញត្ឱ្យមានារលធើវ វនបជការ្ិទ្ិវ
ធ ំណាច និងារទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វ កងុងារលក្ជើ្លរឯ្ ផ្ត្ងនំង តា្់បដញ្រ និង
បញ្ក្ បភា
់ រកិចរក្ ប្់បស្តនររែជារលុរងក់លក្ាបោត្ិ។ ល ើ្ពរលនប បប និធក្ិ កុង-ក្្ុក ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ង
ើ លធយ
ទ្ទ្ួ
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ម្នារលអករឥណ្ទានក្បរំាំងំក្បមាណ្ ១,៨% ននចំណ្ប វវនាចរនរ រប់ពាំ
រ ង ំ២១១៤។

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គ. ការវាយត្ម្ម្ៃ ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
កិចធាដាំរណើរការ ន្ិងសាថប័ន្

គ.១ សាពរជឿទុកចិត្តម្ន្ិវធកា
គ.១.១ ចាំណាយសរុបរធៀបន្ឹងចាប់ិ វធកា (PI-1)
ន ផ្ទ ម្នវនុបត្
)១) ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់វវា
័
វនសា ភាពផ្ទ រធរវិម្ វនុវត្រចំណាយវវនាលក្យងទ្ុក
កងុងាំងំ

ផ្ទ ម្នបកាញកងង
ុ រលបរបវារៈលយ នលនម្យ

)Policy

គឺោចំណ្ច
ុ គនាំបននារអរ ល់ ្វាសាធារណ្ៈ
Statements)

ារ្នាល ើ ទ្ធអ កងុងាំងំ

(Output Commitments) និងផ្អនារារករ (Work Plans)។ ្បចរករលនប វា្់ផ្វងចំណាយោក់ផ្្រ ង្រុប
ន រប្់រធរវិលធរបនំងចំណាយ្រុបលយ ផ្ទ ម្នលក្យង )ទបចម្នកំណ្ត្់កង
ងុ រកសារវវនា និងរម្យារណ្៍វវា
ម្ ( លធយបិនរួបបញ្ក្ញ្
ល្វាបំណ្ុ

នបវចំណាយ ១២ ផ្អងក ផ្ទ រធរវិម្

មានារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនត្ិចត្ួច គឺារទ្បទាត្់

)debt service payments) និងចំណាយវននិលនគសាធារណ្ៈលធយគលក្មាងហិញ្ប
ញ តទានលក្សក្បលទ្្។

ចំណាយ្រុប រួបបញ្ក្ញ្

ន ិលនគននរទរម្ រងក់កណា
ចំណាយចរនរ និងចំណាយវន
រ

និងរងក់បប ធរន )បនកររជំរញ

ែជធានរ-លខត្រ( ក្ពបទាំងសាកាែជធានរ-លខត្រ។
នែង គ.១ បកាញពរារវនុវត្រវ វនា លធរបនំងចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្លធយរទរ្ភា កងង
ុ រវាងាំងំ
២១១១ និង២១១៣។ រលព វិរៗលនប ារវាយត្នបាល ភា
ើ ពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនា បកាញរ្ថ ិរភាពននារវនុវត្រលុ
ពុំទាន់ិចរកាម្ន ែលុល ើយ លហើយារករបួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វបនរផ្ក បែបផ្នថបលទ្រត្ ោពិល្្ារករពាក់ពន
័ ធនង
ំ
កិចក្ ទ្ធកបិ និងារក្ត្ិត្ពិនិត្យនិងារក្គប់ក្គងចំណាយ 5។ លុកងុងារវាយត្នបា PEFA ាំងំ២១១១ ករណ្រខាងល ក្ើ ត្ញ្វ
ម្នកត្់្មាគ រ
់ មានារផ្ក បែ ោក់ផ្្ដ ងកងុងាំងំ ២១១៨ ារចំណាយោក់ផ្្រ ងមានគមាាត្វវនាក្ត្ំបផ្ត្ ១២,២%
បអុលណាណបពរវវនាលក្យងទ្ុក។ លទាបបរោមានារបលងកើនក្ម្ក់លបរវត្សវបតបរមា្ក្មាប់បស្តនររែជារ្ុរ វន នអងណាក៏លធយ
វវរផ្ទ គួរឱ្យកត្់្មាគ ក
់ ងុងាំងំ ២១១៣ លរប គឺចំណាយវននិលនគសាធារណ្ៈលធយហិរញ្ញបតទានកងង
ុ ក្បលទ្្ ក្ត្ញ្វ
ម្នរកាលុកងុងកក្បិត្ផ្ទ ម្នកំណ្ត្់កងុងកញ្ក្ ប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្។ នអងណាក៏លធយ ារបនរលកើនល ង
ើ នន

5

ន
ន រផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ
វ.គ.ហ.ឬក្ហវ )២១១៤( រម្យារណ្៍្ររពរារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើងវញ
ទ្ធអ ននារវនុវត្រកបិ វធ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

លបរវត្សលុកងុងាំងំ ២១១៤ កងុងរងវង់ ១,៥% ននអ ិត្អ កងុងក្្ុក្រុប )អ.្.្.( ផ្ទ លបរវត្ស្រុបលកើនល ើងទ ់
៥,៥% នន អ.្.្.6 គឺោចំណ្ច
ុ គួរឱ្យម្របាបួយននចំណាយសាធារណ្ៈ។
នែង គ.១៖

ន ផ្ទ ម្នវនុបត្
ទ្ធអ ចំណាយ្រុបលធរបវវា
័ 7
២១១១

គិត្ោកានលររ

២១១២

ន
ចិប់វ វា

ារវនុវត្រ

ន
ចិប់វ វា

ចំណាយចរនរ

៥ ៨១១ ៨១៨

៦ ១៤៨ ៣៧៤

៦ ៦៧៣ ៤៦៩

ចំណាយបប ធន

១ ៨១៥ ៤២៧

១ ៦១៦ ៣១២

ចំណាយ្រុប

៧ ៦១៧ ២៣៥

ទក ារទ្បទាត្់វក្នារក្ម្ក់
ទក ារទ្បទាត្់ក្ម្ក់លទើប
ចំណាយលយ ្រុប

២១១៣
ន
ចិប់វ វា

ារវនុវត្រ

៧ ១២៧ ៥៦៥

៧ ៦១៥ ៣៨៧

៧ ៤៣៨ ៤៤១

១ ៦៦២ ៣៤៣

១ ៥២៥ ១៨៩

១ ៨៥៣ ៩១៧

១ ៦៣៣ ៧៧១

៧ ៧៦៤ ៦៧៦

៨ ៣៣៥ ៨១២

៨ ៦៥២ ៧៥៤

៩ ៤៦៩ ២៩៤

៩ ១៧២ ២១១

១៤១ ១១១

១៣៩ ៦៥១

១៧១ ១១១

៣១៥ ១១៧

២៥៦ ១១១

៤៣៩ ២៩៨

១៨១ ១១១

១៦៣ ៦៩៨

២៥១ ១១១

១៩១ ២៣៨

២៨១ ១១១

២៤២ ២៥៦

៧ ២៨៧ ២៣៥

៧ ៤៦១ ៣២៨

៧ ៩១៤ ៨១២

៨ ១៥៧ ៣៩៩

៨ ៩៣៣ ២៩៤

៨ ៣៩១ ៦៥៦

គមាាត្

២,៤%

ារវនុវត្រ

៣,១%

-៦.១%

ក្បវព៖ វគគរយកធរនវវនា និងវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ

ផ្អែកល ើទ្ិនងនយ
័ ខាងល ើ ពិនកុ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុទបចមានកងុងនែងខាងលក្ាប 8។
្ប ច រករលនប ទ្ទ្ួ

ម្នពិ នកុ A ពរ លក្ពាបគមាា ត្ផ្ទ

មានខយ ្់ ោ ង៥% មានផ្ត្បួ យ ាំងំ បអុ លណាណបកងុ ង

រយៈលព ៣ាំងំចុងលក្ាយ។
នែង គ.២៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ
្បចរករ
PI-1

6

ន សា
្មា្ធាត្ុ / វធ
រ ស្ត្រ

ពិនកុ

ពិនកុ

វាយត្នបាអដ ព
់ ន
ិ កុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់

B

A

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុ ាំងំ២១១៥
គមាាត្ននារវនុវត្រចណា
ំ
យលធរបនំងចិប់វ វនា ផ្ទ

ន ផ្ទ ម្នវនុបត្
វវា
័

ោត្នបាធច់ខាត្ គឺ ាំងំ២១១១ )២,៤%(, ាំងំ២១១២

)M1)

)៣,១%(,និងាំងំ២១១៣ )៦,១%(

បប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ )២១១៤( កបយោ
ុ ៖ ារពិលក្យបលនប ់វត្ថបទ្ IV ាំងំ២១១៣ រម្យារណ្៍នបក្បលទ្្ រប្់បប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ។

ចំនន
ួ ្រុបផ្ទ បកាញកងង
ុ នែងគឺបិនម្នបញ្ក្ញ្

7

ន ិលនគសាធារណ្ៈលធយគលក្មាងហិញ្ប
ចំណាយវន
ញ តទានលក្សក្បលទ្្លទ្។ ចំណាយោក់ផ្្រ ងលធយចំណាយ

វននិលនគសាធារណ្ៈលធយគលក្មាងហិញ្ប
ញ តទានលក្សក្បលទ្្ មានចំនន
ួ ៣.៤១២.៧១៤កានលររ
២១១២ និង ៤.៣១៦.១៨៤កានលររ
8

្ក្មាប់ាំងំ២១១១, ៤.១២៧.៤៨៧កានលររ

្ក្មាប់ាំងំ២១១៣។

ទ្ិនន
ង ័យបឋប្ក្មាប់ាំងំ២១១៤ បកាញរគមាាត្្រុបរវាងចំណាយោក់ផ្្រ ង និងចំណាយផ្ទ ម្នលររបចំផ្អនារគឺ ៦,៨%។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

្ក្មាប់ាំងំ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

គ.១.២ សម្មសធាត្ុចាំណាយរធៀបន្ឹងចាប់ិ វធកា (PI-2)
្បចរករលនបលក្បគបលធរបចំណាយលយ ្រុប )ផ្អនារចំណាយនិងារវនុវត្រ( លៅនបក្ក្ួង-សាថប័ន។
្មា្ធាត្ុទ្រ១ វា្់ផ្វងវំពក
រ ក្បិត្ននារវនភាជល ើង វនញនបវវវនារប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន កងុងវំ ុងលព វនុវត្រវ វនា
ផ្ទ រួបចំផ្ណ្កលធវឱ្
ើ យមានគមាាត្លុកងុង្មា្ភាគចំណាយ លធយបិនគិត្ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុករប្់ក្ក្ួង
សាថប័ន។ ារលក្បើក្ម្្់ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុករប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន នំងក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបាលុកងង
ុ ្មា្ធាត្ុទ្រ២។
ារវាយត្នបាលធវើល ើង្ក្មាប់រទរម្ រងក់កណា
រ
និងផ្អែកល ទ្
ើ ិនងន័យផ្ទ មានកងុងរយៈលព

៣ ាំងំចង
ុ លក្ាយ។

(១) កក្បិត្ននារផ្ក្បក្បិ កងង
ុ ្មា្ភាគចំណាយលុកងង
ុ រយៈលព បរាំងច
ំ ង
ុ លក្ាយលធយបិនគិត្បញ្ក្ញ្

នបវ

ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក
កងុងករណ្រផ្ទ ្មា្ភាគចំណាយ មានភាពខុ្យងពរចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុបត្
័ លរបវវនានំងបិន
ិចលទើរត្ួរទ្រោឧបករណ្៍ននលយ

នលនម្យម្នពិត្ក្ម្កទល ើយ។ ារវា្់ផ្វងនន្បចរករលនបត្ក្បញ្វឱ្យមាន

ារវាយត្នបា ា រវនុ វត្រ ចំណា យផ្អែ ក ល ើ បទ្ពិ លសាធន៍និ ងកក្បិ ត្ ចំ ណា យ្រុ បលធរបនំ ង ចិប់ វ វនា ។ ្ប ចរករ
្បិទ្ក
ធ បិទ្រ២ លធវើារលក្បគបលធរបារវនុវត្រ លៅនំងវវនាផ្ទ ម្នលក្យង្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ន។ ្មា្ភាគចំណាយ
ផ្ទ ម្នលក្យង និងចំណាយផ្ទ ម្នែយារណ្៍លធយវងគភាពរទរម្

គឺក្ត្ញ្វម្នលររបចំកងុងនែង គ.៣។

នែង គ.៣ បកាញរវវនាផ្ទ ម្នលក្យង បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន ែលុល ើយ។ គមាាត្
្រុបកងុង្មា្ភាគចំណាយរវាងចំណាយោក់ផ្្រ ងនិងចិប់វ វនា មានរប់ពរ២៥% ទ ់ ៣៨% កងុងវំ ុងាំងំ
២១១១-២១១៣9។ ្ក្មាប់រយៈលព

៣ាំងំចុងលក្ាយ វវនារប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន ទបចោក្ក្ួងវវិវោដន៍ ជនបទ្

មានគមាាត្ោបធយប ១៩៥%, ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ មានគមាាត្ោបធយប ៥៧% និងចំណាយកងុងជំពក
ប បិន
ម្នលក្យងទ្ុកផ្ទ មានបុខ្ញ្ញញ មានគមាាត្ោបធយប ៥៦%។ កងុងវំ ុងាំងំនប
រ ួយៗ ក្ក្ួងវវិវោដន៍ជនបទ្ ម្ន
ទ្ទ្ួ បប និធិបផ្នថបពរទ្ុនបក្បុងរប្់ែជរធរវិម្ កបយុោ្ក្មាប់ចំណាយផ្វទាំនង
ិ ជួ្ជុ

និងចំណាយវននិលនគ

លធយក្ត្ញ្វទ្បទាត្់ក្ត្ង់ )លនបបកាញពរគមាាត្ខយ្ន់ នាំងំនប
រ ួយៗ(។ វគគរយកធរនវវនា ម្នបញ្ញជក់អងផ្ទររ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ោវងកបញ្ញជចំណាយកងុងជំពក
ប ចំណាយមានបុខ្ញ្ញញផ្ទ ពុំទាន់ផ្បងផ្ចក កងង
ុ របក្ក្ួង-សាថប័ន
លអសងលទ្រត្។ បចក្ុបតនង ែជរធរវិម្ កបយុោ ម្នចំណាយឥណ្ទានចំណាយផ្ទ មានបុខ្ញ្ញញ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ន
ត្ិ ចោងាំងំ ២១១១, ាំងំ ២១១២ និ ងាំងំ ២១១៣ លធយសារកញ្ក្ ប់ វ វនា ្ក្មាប់ លក្បើ ក្ម្្់ លធយ ុំ -្កកត្់ និ ង
កិចក្ារបរកន់ បិនក្ត្ញ្វម្នចំណាយ។

9

ទ្ិនន
ង ័យបឋប្ក្មាប់ាំងំ២១១៤ បកាញរគមាាត្្មា្ធាត្ុគឺ ១៧,៦%

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ន ផ្ទ ម្នលក្យង លធរបនំងារវនុវត្រនបក្ក្ួង-សាថប័ន
នែង គ.៣៖ គមាាត្ោភាគរយននវវា
គមាាត្
ក្ក្ួង-សាថប័ន
២១១១

២១១២

២១១៣

១២,១%

៩,៦%

៧,៣%

ក្ក្ួងារពារោត្ិ

១,៤%

៣,៧%

៣,៣%

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

២,៧%

១,៦%

១,១%

ក្ក្ួងបហានអក (្នរិ្ុខសាធារណ្ៈ(

១,៣%

៥,១%

៣,៣%

ក្ក្ួង្ងគបកិចក្ វត្រត្យុទ្ជ
ធ ន និងយុវនរត្ិ្បតទា

៨,៧%

២,២%

៤,៨%

១១២,២%

១១,៥%

១១,៤%

រទរ្ភា

១,១%

១,១%

២,៩%

ក្ក្ួងក្ិកបិ រុារក្បមាញ់ និងលនសាទ្

១,៥៥

៩,៨%

២៩,៣%

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្ និងហិរញ្ញវត្ថុ

១៣៤,៩%

២៤,៨%

១២,៦%

ក្ក្ួងវវិវោដន៍ជនបទ្

២១៦,៥%

១៥៤,១%

២២៤,៣%

២១,៩%

៦,៦%

១១,៧%

ក្ក្ួងារបរលទ្្ និង្ហក្បត្ិបត្រិារវនររោត្ិ

៦,៦%

២,៨%

៣,១%

ក្ក្ួងផ្ទនទរ នគរបបនរយកបិ និង្ំណ្ង់

៥,៤%

២៤,៩%

៣១,៩៥

៣៩,២%

-

-

-

២,៩៤%

១៥,៤%

ចំណាយលក្យងទ្ុកមានបុខ្ញ្ញញ

៥៤,៧%

៣៩,៦%

៧២,២%

ែជធានរ-លខត្រ

៣១,៥%

៣៤,១%

១៦,២%

ក្ក្ួង ២៣លអសងលទ្រត្

១១១,១%

៨៧,២%

៦៦,២%

ចំណាយ្រុបផ្ទ ម្នវនភាជ )គមាាត្ PI-2(

៣៧,៩%

២៥,៤%

៣១,៤%

ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា

ទ្រ្ររារគណ្ៈរទរបស្តនររ

ក្ក្ួងារករ និងបណ្រុបបណា
រ

វនោជជរវៈ

ក្ក្ួងបហានអក )រទរម្ ទ្បលៅ(
គណ្ៈកមាិធិារោត្ិលររបចំារលម្បលាំងត្

ក្បវព៖ វគគរយកធរនវវនា និងវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ

លទើបតរគណ្រធក់ពន
ិ កុល ្
ើ មា្ធាត្ុ )១( ក្ត្ញ្វយការវនុវត្រោក់ផ្្ដ ងនបវចំណាយមានបុខ្ញ្ញញផ្ទ ពុំ
ទាន់ផ្បងផ្ចក

10

10

លធរបនំងចំណាយមានបុខ្ញ្ញញផ្ទ ម្នលក្យង។ រឯរចំណាយលក្យងទ្ុកផ្ទ បិនមានបុខ្ញ្ញញ គឺ

្មា្មាត្ុននចំណាយគឺក្ត្ញ្វម្នបកាញោ ចំណាយ “មានបុខ្ញ្ញញ” គឺក្ក្ួង សាថប័នម្នទំងនំងពរលទើបាំងំ។ ែ ់បុខ្ញ្ញញលក្យងទ្ុករួបបញ្ក្ញ្

បប និធិ

ផ្វទាំអាញ្វវង ់ )ក្ហវ លអករបប និធិលៅក្ក្ួងសាធារណ្ារ និងទំកជញ្ជញ្ ន(, ពនធ និងិករ, ចំណាយគណ្ៈកមាិធិារោត្ិលររបចំារលម្បលាំងត្, ចំណាយាត្់
រំសាយកងទ្័ព និងឧបត្ថបាកធនផ្អែកល នើ វាលក្បង្ក្មាប់វគគ្
ិ នរកបយុោ។

38

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ោចំណាយ្ក្មាប់ករណ្របរកន់ ឬក្បធាន្័ករិ។ ចំណាយក្បលវទ្លនប បិនម្នបញ្ក្ញ្

កងង
ុ ារគណ្រខាងល ើល ើយ។

ភាគរយននចំណាយបិនមានបុខ្ញ្ញញ

ោចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក។

គឺក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបាកងុង្មា្ធាត្ុបរកប់

ព័ត្មា
៌ ន បែិត្ននារគណ្រ ក្ត្ញ្វម្នបកាញកងុងាំងំនប
រ ួយៗ កងុងឧប្បយន
័ ធ ៥.៣។
្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វអរ ព
់ ន
ិ កុ D លធយសារគមាាត្្មា្ធាត្ុចំណាយល ើ្ពរ ១៥% កងុងរយៈលព
៣ ាំងំចង
ុ លក្ាយ។
(២) ចំនន
ួ ោបធយបននចំណាយផ្ទ ម្នលកើត្ល ង
ើ ោក់ផ្្រ ងកងង
ុ ខកងច
់ ណា
ំ
យផ្ទ បិនម្នលក្យងទ្ុកលុកងង
ុ
រយៈលព បរាំងំចង
ុ លក្ាយ
នែង គ.៤ បកាញនបវភាគរយននចំណាយវនុវត្រោក់ផ្្រ ង កងុងរយៈលព

៣ ាំងំ គឺពាំ
រ ង ំ ២១១១ ទ ់

២១១៣ ផ្ទ ោចំណាយបិនមានបុខ្ញ្ញញ )ឬ ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ន(។ ចំណាយបិន
ម្នលក្យងទ្ុកោក់ផ្្ដ ងោបធយប្ក្មាប់ាំងំ២១១១ ាំងំ២១១២ និង២១១៣ មានល្ិ ន
ើ ង
ំ ៥,៣ % ននចិប់វ វនា។
នែង គ.៤៖ ភាគរយននចំណាយោក់ផ្្រ ងផ្ទ ោចំណាយបិនមានបុខ្ញ្ញញ
ចំណាយ

២១១១

២១១២

២១១៣

ចំណាយលក្យងទ្ុកបិនមានបុខ្ញ្ញញ

៥,១%

៥,៨%

៥,១%

ោបធយបរយៈលព

៣ ាំងំ

៥,៣%
ក្បវព៖ វគគរយកធរនវវនា និងវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ B ពរលក្ពាបោបធយប ភាគរយននចំណាយោក់ផ្្រ ងផ្ទ ោចំណាយ
បិនម្នលក្យងទ្ុក មានខយ្់ោង ៣% បអុផ្នរទាបោង ៦% កងង
ុ រយៈលព

៣ ាំងំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។

នែង គ.៥៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ
្បចរករ
PI-2

្មា្ធាត្ុ
្មា្ធាត្ុចណា
ំ
យលធរបនំងចិប់

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D

D+

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥
វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ន ផ្ទ ម្នវនុបត្
វវា
័

(១)

កក្បិត្ននារផ្ក្បក្បិ កងុង្មា្

គមាាត្នន្មា្ធាត្ុកងុងារវនុវត្រចណា
ំ
យមាន

ភាពចំណាយ លុកងុងរយៈលព បរាំងំ

ល

ចុងលក្ាយលធយបិនគិត្បញ្ក្ញ្ នបវចំ
ណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក

D

D

ើ្ពរ១៥% កងុងរយៈលព ៣ាំងំចង
ុ លក្ាយលនប

គឺាំងំ២១១១ )៣៧,៩%( ាំងំ២១១២ )២៥,៤%(
និងាំងំ២១១៣ )៣១,៤%(។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

39

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ចំនន
ួ ោបធយបននារចំណាយផ្ទ

(២)

-

B

ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុកោក់ផ្្ដ ងោបធយប

ម្នលកើត្ល ើងោក់ផ្្រ ងកងុងខកង់

្ក្មាប់ាំងំ២១១១ ាំងំ២១១២ និង២១១៣ មាន

ចំណាយផ្ទ បិនម្នលក្យងទ្ុកលុ

ន ។
ល្ិ ន
ើ ំង ៥,៣ % ននចិប់វ វា

កងុងរយៈលព បរាំងំចុងលក្ាយ

ក្បវប់ គ.១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
លទើបតរជំរុញឱ្យមានត្មាាភាព

ែជរធរវិម្

កំពុងឈានលៅាត្់បនថ យវវនាផ្ទ

វនភាជទ្ុក្ក្មាប់ចំណាយបិនម្ន

លក្យងទ្ុក ទាំងមានបុខ្ញ្ញញ និងបិនមានបុខ្ញ្ញញ។ ្ក្មាប់ារលក្យងវវនាាំងំ២១១៦ ែជរធរវិម្
បញ្ញក្ង
ំ វវនាលពញល

កបយុោនំងឆាុប

ញរប្់ក្ក្ួងិទ្ិភាពចំនួន៥ ទបចោ ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា, ក្ក្ួងសាធារណ្ារនិងទំក

ជញ្ជញ្ ន, ក្ក្ួងវវិវោដន៍ជនបទ្, ក្ក្ួងធនធានទ្ំកនិងឧត្ុនិយប និងក្ក្ួង្ុខាវិម្

ឬនិនយបាអ ងលទ្រត្រ នំងយិន

លទ្រត្ល ើយ ារវនភាជចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក ្ក្មាប់ក្ក្ួងទាំង៥លនប។

គ.១.៣ ចាំណត្លសរុបរធៀបន្ឹងចាប់ិ វធកា (PI-3)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប លក្បគបលធរបចំណ្ប កងុងក្្ុកោក់ផ្្រ ង្រុប ោបួយចំណ្ប កងុងក្្ុកផ្ទ ម្នវនុបត្
័
្ក្មាប់រយៈលព

១៣ ាំងំសារលពើពនធចង
ុ លក្ាយ

11

។

វគគរយកធរនលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ លធវើារពាករណ្៍ចំណ្ប

លធយលធវើារពិលក្យបលនប ់ោបួយវគគរយកធរនពនធធរនិងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ។

រយកធរនលយ នលនម្យមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្នង
ិ សារលពើពនធ

ននវគគរយកធរនលយ នលនម្យល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងកងុងាំងំ ២១១២។ រយកធរនលនប ពាករណ្៍ចំណ្ប

ផ្ទ

រំពំងក្បបប

ម្នលធយ

វគគរយកធរនពនធធរ និងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ រួបទាំងនិរងារល្ទរកិចក្នង
ិ និរងារវន្័យលអសងលទ្រត្។
រយកធរនលនបលក្បើបអបផ្ទ លទើបតរបលងកើត្ ល្ណារឯយអបបប ធរន )Baseline Scenarios( លធយផ្អែកល ើក្បវត្រិទ្ន
ិ ងនយ
័
និ ង ល្ណារឯយអប ន បករណ្រ លអសងៗ )ករណ្រ ទា ប និ ង ខយ ្់( លធយផ្អែ ក ល ើនិរង ារឬកនរ ខាងលក្សលអសងៗលទ្រត្។
ល្ណារឯយអបបប ធរន និងល្ណារឯយអបនបករណ្រលអសងៗ លតរត្ល ើក្បលវទ្ពនធ្ខា
ំ ន់ៗទាំង ១៦។ រងក់ទំករំក្ក្ួង
ល្ទរ កិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ិចល្ង ើឱ្យរយកធរនលយ

នលនម្យមាអ ក្កញ្ល្ទរ កិចក្និងសារលពើពនធ ផ្កត្ក្បញ្វារកំណ្ ត្់

ល្ណារឯយទា
អប ង
ំ លនប។
នែង គ.៦ បកាញនបវ ទ្ធអ ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់វវនា្ក្មាប់ាំងំ២១១១, ាំងំ២១១២, និងាំងំ២១១៣។
ោបធយប្ក្មាប់៣ាំងំលនប ចំណ្ប សារលពើពនធមាន ៨៣% ននចំណ្ប កងុងក្្ុក្រុប។ ពនធល ើាររំលចញ-រំចប

11

វនធរសាស្ត្រ PEFAផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្បិ កងង
ុ ាំងំ២១១១ បញ្ញជក់រារក្បបប ចំណ្ប ម្នត្ិចោងារលក្យង ជបឥទ្ធិព វវនជជមានខាាំងោងារក្បបប ចំណ្ប

40

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល ្
ើ ។

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

រួបចំផ្ណ្កខយ្់ោងលគននចំណ្ប ្រុប ផ្ទ ោបធយបល្ិ ន
ើ ង
ំ ៤៣,៥% ននចំណ្ប កងុងក្្ុក្រុប្ក្មាប់រយៈលព
៣ាំងំលនប។ គមាាត្្រុបននារវនុវត្រ មានកក្បិត្ទាប ១,៦% កងង
ុ ាំងំ២១១១ និងកក្បិត្ខយ្់ ១២% កងង
ុ ាំងំ២១១២12
កងុងលព ផ្ទ កំ លណ្ើន អ្្ មាន ៧,៣% ផ្ទ
ាំងំ ២១១២

ទ្ធអ

ខយ ្់ោងាររំពំង ទ្ុក ផ្ទ

ែក្បល្ើរោងបុនននារក្បបប ចំណ្ប

មាន ៦,៥%13។ ល ើ ្ពរលនប កងុង

ក៏លធយសារារបលងកន
ើ ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនន្វនកបិពនធធរ

អងផ្ទរ បរកប់ពមា
រ នារលក្ជើ្លរឯ្បស្តនររ្វនករពនធធរបផ្នថប ២១១រក់14។
ល ក
ើ ផ្ ងផ្ត្កងុងាំងំ២១១១ បួយផ្ទ កក្បិត្ចំណ្ប មានភាពលវរ ផ្ត្រប់ពាំ
រ ង ំ២១១៩ បក ចំណ្ប កងុងក្្ុក
មានកំលណ្ើនោ ធ
ំ ប់។ ោពិល្្ ចំណ្ប កងង
ុ ក្្ុកលកើនពរ ១១,៥% នន អ្្ កងុងាំងំ២១១៩ លៅក្បមាណ្ ១៤%
នន អ.្.្ កងុងាំងំ២១១៣។ លទាបោនអងណា ្ាដនុព កងុងារបលងកើនចំណ្ប កងុងក្្ុក លុមានលក្ចើនលទ្រត្ លទើបតរ
ឱ្យក្្បនំងកក្បិត្ល្ទរកិចក្។ ចុងាំងំលនប វគគរយកធរនពនធធរ និងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ម្ននិង
កំពង
ុ វនុវត្រយុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប ២១១៤-២១១៨។ លធយផ្ ក ្ក្មាប់វគគរយកធរនគយ
និងរធរករកបយុោ ម្ននិងកំពង
ុ វនុវត្រយុទ្សា
ធ ស្ត្រ និងកបិ វនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់នង
ិ ទ្ំលនើបកបិគយ និងរធរករ ២១១៤២១១៨។ ារផ្កទ្ក្បង់នង
ំ រួបចំផ្ណ្កបលងកន
ើ ចំណ្ប ចរនរ ១,៥ពិនកុភាគរយ នន អ.្.្ ក្បរំាំងំ កងង
ុ រយៈលព
បធយប។
នែង គ.៦៖ ារវនុវត្រចណ្
ំ ប

២១១១-២១១៣

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១២

ាំងំ២១១៣

គិត្ោពាន់កានលររ
ន
ចិប់វ វា
ារវនុវត្រ
ចំណ្ប សារលពើពនធពវ
រ គគរយកធរនគយ និងរធរករកបយុោ
ពនធល ើាររំចប
ពនធល ើាររំលចញ
ិករពិល្្
ល

ើទ្ន
ំ ញ
ិ បួយចំនន
ួ

ិករល ត្
ើ នបាបផ្នថប
(របបរំចប (
លអសងៗលទ្រត្

12

គមាាត្

ន
ចិប់វ វា
ារវនុវត្រ

គមាាត្

ន
ចិប់វ វា
ារវនុវត្រ

គមាាត្

២.៨៩២

៣.១៣២

៨,៣%

៣.៤៤១

៣.៦៦២

៦,៤%

៤.១៦៥

៣.៩៥៦

-២,៧%

១.១១៧

១.១១៨

-៨,៩%

១.១៥៧

១.១៥៣

-១,៣%

១.៣៣៤

១.២៦២

-៥,៤%

១២

៧៤

៥២៣,៦%

៦៧

៥៤

-១៩,៩

៧៣

៩១

២៤,៧%

៧៧១

៧៩១

២,៥%

៨៧៥

៩៥៨

៩,៤%

១.១៦៦

៩៨៣

-៧,៨%

៩៨៥

១.២៥១

២៦,៨%

១.៣២៥

១.៤៨៧

១២,៣%

១.៥៧២

១.៦១៦

២,២%

១៧

១១

-៤១,៨%

១៨

១១

-៣៨,៣%

២១

១៣

-៣៤,៥%

ទ្ិនន
ង ័យបឋបននចំណ្ប ក្បបប ម្ន្ក្មាប់ាំងំ២១១៤ គឺ ១១ ៦៥៨ ពាន់កានលររ

ផ្ទ ល្ិ ន
ើ ំង ១១១,៩% ននចំណ្ប កងង
ុ ក្្ុក្រុប ផ្ទ ម្នវនុបត្
័ ។

ារលក្បើក្ម្្់ទ្ន
ិ ន
ង ័យពរាំងំ២១១២-២១១៤ ោបប ធរន នំងតា្់បរញ្រពិនកុលៅ B លធយសារផ្ត្ ទ្ធអ រយៈលព ២ាំងំ កងង
ុ ៣ាំងំចង
ុ លក្ាយល ើ្ពរ១១៦%។
13

ភាគរយននអ.្.្. ពររម្យារណ្៍បុគគ ិកបប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ាំងំ២១១៣ និងាំងំ២១១៤។

14

បប និធិរបបិយវត្ថវ
ុ នររោត្ិ កបយុោ៖ ារពិលក្យបលនប វ
់ ត្ថបទ្ IV រម្យារណ្៍ក្បលទ្្ននបប និធិរបបិយវត្ថុល ខ ១៣ឬ២។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

41

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណ្ប សារលពើពនធ ពរ

២.៤១៤

១.៩៧៣

-១៨,៣%

២.៦៣២

២.៥៦៩

-២,៤%

៣.១៥៣

៣.១១២

១,៦%

ពនធល ក្ើ ម្ក់ចលំ ណ្ញ

៧៤១

៧១៦

-៣,៣%

៩៥៨

៩៦៧

១,៩%

១.១៩៣

១.១៦៧

-២.១%

ពនធល ក្ើ ម្ក់លបរវត្ស

២៣៦

១៨៥

-២១,៧%

២៤១

២៣៤

-៣%

២៨២

៣១១

៦,៧%

៦៨

៥៩

-១២,៨%

៧៩

៧៥

-៥,១%

៨៨

៩៤

៦,៤%

៤៤

២៣

-៤៨,៤%

៣១

២៤

-១៨,៧%

៣២

២៦

-១៩,១%

៣១៨

៣១៤

-៤,៦%

៣៤៥

៣៦១

៤,៣%

៤២១

៤១៧

-១%

៩៩៣

៦៧១

-៣២,៤%

៩៦២

៨៨៩

-៧,៥%

១.១១៨

១.១៧៣

៥,៤%

១៥

១៦

៦,៨%

១៧

១៩

១១,៩%

១៩

២៤

២៨,៩%

ចំណ្ប សារលពើពនធលអសងៗ

១៧១

២១១

១៧,១%

២១៧

២១២

២,៤%

២១៤

២៣២

១៣,៨%

ចំណ្ប ពររទរម្ លខត្រ

២៦២

៤១១

៥៦,៧%

៣៣២

៤៩៣

៤៨,៣%

៤៣២

៥២៥

២១,៦%

១.១៨១

១.១៤២

៥,៧%

១.១១១

១.៧១១

៥៤,៥%

១.២៣៥

១.៤៨៥

២១៣%

៦.៨១៩

៦.៨៥៧

១.៦%

៧.៧១៣

៨.៦៣៦

១២%

៨.៩៨៨

៩.២៩៩

៣,៥%

វគគរយកធរនពនធធរ

ទ្ុនននទរធរា

ពនធល អ
ើ
អកប្ផ្បតង

ិករល អ
ើ
របរ
ពនធិករពិល្្
ល ទ្
ើ ំនញ
ិ កងង
ុ ក្្ុកបួយចំនន
ួ
ពនធល ត្
ើ នបាបផ្នថប
(របបនអកកង
ងុ (
លអសងៗលទ្រត្

ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ
)រួបបញ្ក្ញ្

ចំណ្ប បប ធន(

្រុប

វនុវត្រឬចិប់

១១១.៥៧%

១១១.៩៧%

១១៣.៥%

ក្បវព៖ វគគរយកធរនលយ នលនម្យល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ និងវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ

ពិនកុ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្៣
រ មានបកាញកងង
ុ នែងខាងលក្ាប។ ្បចរករលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ A លធយសារ
ទ្ធអ វនុវត្រមានកងុងចលរាប ៩៧% ទ ់ ១១៦% ្ក្មាប់២ាំងំ កងុងរយៈលព ៣ាំងំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

នែង គ.៧៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្៣
រ
្បចរករ
PI-3

ន សា
្មា្ធាត្ុ ឬ វធ
រ ស្ត្រ វាយត្នបាអដ ់

ពិនកុ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

A

A

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥
ចំណ្ប កងុងក្្ុក្រុបលធរបនំងចិប់វ វនាកងុងាំងំ

ទ្ធអ ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់
ន )M1)
វវា

២១១១ )១១១.៦%( និង ២១១៣ )១១៣.៥%(
លធយផ្ ការ វនុវត្រគឺ្ថិត្ចលរាប៩៧%- ១១៦%
្ក្មាប់២ាំងំ ននរយៈលព ៣ ាំងំចុងលក្ាយលនប។

ក្បវប់ គ.២៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
យុទ្សា
ធ ស្ត្រ រយៈលព

បធយបរប្់វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ )២១១៤-២១១៨( មានលយ

បំណ្ងោយុទ្-ធ

សាស្ត្រ ចំនួន៦ ផ្ទ លតរត្ល ើ ទ្ធអ គនា ំប ទបចោ ារលកររគរចំណ្ប , វនុលកាបភាពនិងារពក្ងំងារវនុវត្រ, កិចក្្ក្បិ
ពាណ្ិជជកបិ, ទ្ំលនើបកបិឬ្វ ័យក្បវត្រិកបិ នរត្ិ វនធរគយ, វវិម្

កិចក្នង
ិ ារក្គប់ក្គងធនធានបនុ្ស និងកបិ វនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ និង

ទ្ំលនើបកបិគយ។
យុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប រយៈលព

បធយប ២១១៤-២១១៨ ផ្ទ

កំពុងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលធយវគគរយកធរនពនធ ធរ

លតដត្ល ើារពក្ងំងរទរម្ ចំណ្ប , ជំរុញារវនុវត្រចិប់, ពក្ងរកបប ធរនពនធ, ផ្ក បែល្វាវងកបង់ពនធ, ល ើកកបយ្់បរននា្
ធុរកិចក្ និងជំរុញឱ្យមាន្បធប៌និងភាពលសាិបក្ត្ង់។

គ.១.៤ សន្ន ិធិ ន្ិងការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បារម្ដ្ឋន្បាំណុលកកសន្ទះ (PI-4)
បំណ្ុ កក្ក ប

គឺោចំណាយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នខកខានវនុវត្រឱ្យម្នទាន់លព លវកាកំណ្ត្់លុកងុងបទ្បតញ្ញត្រិ

ចិប់ ឬ លុកងុងកិចក្្នា ទបចោចំណាយល ើបនកុ កបុគគ

ិក, វងកអគ ត្់អគង់ ភាគរកិចក្្នា ឬមាក្្់បំណ្ុ

រប្់ែជ-

រធរវិម្ ។ ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វា្់ផ្វងវនសា ភាពនន្និងធិបំណ្ុ កក្ក ប និង វនសា ភាពននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ
និងលធបក្សាយបញ្ញាបំណ្ុ កក្ក ប។ ារវាយត្នបា្មា្ធាត្ុ )១( លក្បើក្ម្្់ាំងំសារលពើពនធចង
ុ លក្ាយផ្ទ មាន
ទ្ិនងនយ
័ គឺាំងំ២១១៣។ ារវាយត្នបា្មា្ធាត្ុ )២( ផ្អែកល ើ ២ាំងំសារលពើពនធចង
ុ លក្ាយផ្ទ មានទ្ិនងន័យគឺាំងំ
២១១២ និងាំងំ២១១៣។
(១) ្នងធ
ិ និ នបំណ្ុ កក្ក ប
ចំណាយសាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គង លធយវនុលកាបនបចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ាំងំ
២១១៨ )មាក្ន ២៤, មាក្ន៥១ និងមាក្ន៦៤( និងនបវនុក្កំត្យល ខ ៨១ វនក្ក.បក ្ដ ព
រ រារបលងកើត្ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ
ហិរញ្ញវត្ថុ។ នបរយៈវនុក្កំត្យលនប រទរបស្តនររក្ក្ួងនិងក្បធានសាថប័ន និងវងគភាពក្បហាក់ក្បផ្ហ

គឺោិណាប័ក

លទើបផ្ខសននវវនារប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ បនកុកបញ្ញជចំណាយ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

បរកប់ពរឥណ្ទានវវនាក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយចិប់ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ

ារវនភាជ បែិត្ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

លធយក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ លហើយវងគភាពនរបយ
ួ ៗលក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួង-សាថប័ន និងវងគភាពសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វ
លររបចំ្ំលណ្ើវវនា លធយវនុលកាបនបល្រវលៅវវនា។ ារវនុវត្រវវនាក្ត្ញ្វម្នផ្ចកលចញោ ៤ ទំណាក់ា

គឺ

ទំណាក់ា ល្ង ើ្ធា
ុំ រចំណាយ, ទំណាក់ា វនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ, ទំណាក់ា ជក្បបបញ្ជ រ )ារលររបចំ ខ
ិ ិត្យុត្ា
រិ រ
និងារលម្បអាយិណ្ត្រិទ្បទាត្់( និងទំណាក់ា ិណ្ត្រក
ិ ច
ិ ក្នង
ិ ទ្បទាត្់ ។
ោទ្បលៅ ្ំលណ្ើ្ធា
ុំ រចំណាយ ក្ត្ញ្វលររបចំលធយវងគភាពចំណាយលក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួង-សាថប័ន និងវងគភាព
សាធារណ្ៈក្បហាក់ក្បផ្ហ នរបួយៗ )្បបលបើ

PI-20 ្មា្ធាត្ុ ១(។ បស្តនររក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ផ្ត្ងនំងលធយក្បា្រប្់រទរបស្តនរក្រ ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ មានភារកិចក្ក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើារចំណាយវវនា លទើបតរ
ធារវនុលកាបភាពនបារកំណ្ត្់ននចិប់ )រប់នំងពរារធារចំណាយរហបត្ទ ា
់ របញ្ញជារទ្បទាត្់( មានន័យរ
ឥណ្ទានចំណាយក្ត្ញ្វ្ថ ិត្កងុងកក្បិត្ឥណ្ទានវនុបត្
័ កងុងចិប់

ន ហ
និងវនុលកាបនបនរត្ិ វធ
រ ិរញ្ញវត្ថោ
ុ ធរមាននិង

ករខណ្ឌបលចក្កលទ្្បួយចំនួនននបុខ្ញ្ញញចំណាយ។ កងុងន័យលនប ធនធានក្ត្ញ្វផ្ត្លក្បើក្ម្្់ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ព
និង្័កដិ្ិទ្ភា
ធ ព រឯរារធារចំណាយនិងារទ្បទាត្់ចំណាយ ក្ត្ញ្វផ្ត្ម្នក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យឱ្យម្នហិត្់ចត្់ លទើបតរលចរ្វាង
ារខាត្បង់វវនា ារខបចខាត្ ារខជបខាជយ និងឬឬកំហុ្កងុងារកត្់ក្ន។
លទើ បតរ វនុ វត្រ ចំណា យ វងគ ភា ពទ្ទ្ួ

បនកុ ក ហិ រ ញ្ញវត្ថុននក្ក្ួ ង -សាថ ប័ ន និ ង វងគ ភា ពវវន ា ក្ត្ញ្ វ បញ្ជញ្ ន

ិណ្ត្រិទ្បទាត្់្ក្មាប់ចំណាយចរនរលៅបស្តនរក្រ ត្ិត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថផ្ុ ទ ្ថ ិត្លុនបក្ក្ួង-សាថប័ន។ បស្តនររក្ត្ិត្ពិនិត្យ
ហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ លនប ោបស្តនរនរ នរយកធរនហិរញ្ញកិចក្ ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ )វនបជការទ ក្់ ក្ួង-សាថប័ន(។
ន លិ នគនិង្ហក្បត្ិបត្រា
លធយផ្ ក ិណ្ត្រិលបើកក្ម្ក់្ក្មាប់ចំណាយបប ធន ក្ត្ញ្វក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលធយរយកធរនវន
ិ រ
ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ្ក្មាប់ារវនុប័ត្ចុងលក្ាយ។ រយកធរនទាំង ២ លនប បញ្ជញ្ និណ្ត្រិទ្បទាត្់លៅ
វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ផ្ទ

ទ្ទ្ួ

ខុ្ក្ត្ញ្វល ើក្បត្ិបត្រិារទ្បទាត្់។ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិទ្បទាត្់ល ើ

ិណ្ត្រិទ្បទាត្់ ក្ប្ិនលបើមានារយ ក្់ ពបពរបស្តនររក្ត្ិត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ និងមាន ិខត្
ិ យុត្ា
រិ រក្គប់ក្យន់។ លុលព
ទ្ទ្ួ

ិណ្ត្រិល្ង ើ្ុំទ្ទា
ប ត្់ និងលុលព ទ្បទាត្់រួច, វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ នំងលម្បក្ន្មាគ ់ា បរនលចេទ្ចប

និងា បរនលចេទ្ទ្បទាត្់។
បចក្ុបតនង ែជរធរវិម្

កបយុោរត្់ទ្ុករមានបំណ្ុ កក្ក ប លបើ្ិនិណ្ត្រិទ្បទាត្់បិនក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់

កងុងរយៈលព ៩១នវា លក្ាយពររត្រយរោត្ិទ្ទ្ួ ម្និណ្ត្រិទ្បទាត្់ ក៏បអុផ្នរ រយៈលព លនបក្ត្ញ្វម្នាត្់បនថយបក
ក្ត្ំប ៦១នវា លក្ាយពររត្រយរោត្ិទ្ទ្ួ ម្និណ្ត្រិទ្បទាត្់ វនញ ា ពរលព វិរៗលនប ។ ៩១នវា ឬ ៦១នវា លុផ្ត្បិន
ទបចារកំណ្ត្់កងុងនិយបន័យននបំណ្ុ កក្ក ប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នទ្ទ្ួ សាគ ់ោវនររោត្ិ ផ្ទ ម្នកំណ្ត្់យក ារបិន

ន យ
ម្នទ្បទាត្់ល ើ្ពរ៣១នវា គិត្រប់ពនរ វាផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នវក
ក បក្ត្លធយក្ក្ួង-សាថប័នពាក់ពន
័ ធ។ និយបន័យលនប ក៏
ខុ្ពរ ករខណ្ឌ្រ ង់ធរ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់លុកបយុោ ទ ់វត្ថយហកៈ ឬវងកអគត្អ
់ គង់ ផ្ទ ោទ្បលៅមានចំនន
ួ ៣១នវា
ឬ ៤៥នវា លក្ាយពរទ្ទ្ួ ម្នវនកយ
ក បក្ត្។ ក្បារលនបបកាញពរភាពយឺត្នអវ និងភាព្ិុ គសាិញននទំលណ្ើរារកងង
ុ
ក្ក្ួ ង -សាថ ប័ ន បុ ន លព
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ិណ្ត្រិ ទ្បទា ត្់ ក្ត្ញ្ វម្នវនុ ប័ត្ និ ង បញ្ជញ្ នលៅវគគ រ យកធរ នរត្រយរោត្ិ ។ ោទ្ប លៅ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

វងកអគត្អ
់ គង់ និងភាគរកិចក្្នា ក្ត្ញ្វរង់រំរហបត្ទ ់ ៦ផ្ខ រប់ពរារបញ្ជញ្ ន វនកយ
ក បក្ត្រហបត្ទ ា
់ រទ្បទាត្់ោក់ផ្្រ ងចប
កងុងគណ្នររប្់ពួក លគ លបើ លទាបបរ ោ

ិ ខិត្យុត្រិារមានក្គប់ក្យន់ លហើយក៏ លធយ។ បញ្ញា យឺត្នអវលនបបណា
ដ

បក

ពរភាព្ិុ គសាិញននទំលណ្ើរារទ្បទាត្់ ោោងារខវបខាត្សាច់ក្ម្ក់។
នែង គ.៨ បកាញត្ួល ខម្អ ន់សាិនវំពរបំណ្ុ កក្ក ប ្ក្មាប់ក្បលវទ្ចំណាយនរបួយៗ ផ្ទ រួបមាន
៣ ក្បលវទ្ធំៗ គឺ )ក( ទ្ំនិញនិងល្វា )ខ( លបរវត្ស និង )គ( ល្វាបំណ្ុ ។ ារទ្បទាត្់បំណ្ុ កក្ក ប្ក្មាប់
ទ្ំនិញនិងល្វា មានចំនន
ួ ក្បហាក់ក្បផ្ហ នំងត្នបាននិណ្ត្រិលបើកក្ម្ក់បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់លុចុងាំងំ។ ារវាយ
ត្នបាល ើ្នងធ
ិ ិបំណ្ុ កក្ក បលនប គឺផ្អែកល ើបំណ្ុ បិនទាន់្ង ផ្ទ មានរយៈលព លក្ចើនោង ៦១នវា ក្្បនំង
លយ ល ផ្ទ កបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ម្នធក់លចញលុនវាទ្រ២១ ផ្ខឧ្ភា ាំងំ២១១៥។
លបរវត្ស
បំ ណ្ុ

ក្ត្ញ្វលបើកលុទំណាច់ផ្ខ15

កក្ក បភាាប។ ទ្ិនងន័យននបំ ណ្ុ

ផ្ត្ក្ប្ិនលបើបន
ិ ទាន់ទ្ទា
ប ត្់

ចំនន
ួ ទ្ំកក្ម្ក់ទាង
ំ លរបនំងាាយោ

កក្ក បល ើ លបរវត្សលកើន ល ើង បណា
ដ

បកពរារពនារលព

លបើកក្ម្ក់

លបរវត្សទ ់បស្តនរែ
រ ជារ្ុរ វន វិរ និងារបលងកន
ើ លបរវត្ស ផ្ទ រំឱ្យក្ម្ក់លបរវត្សផ្ទ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នអដ ជ
់ បន មាន
ចំនន
ួ ២៧២,៤ពាន់កានលររ

គិត្ក្ត្ំបនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៣ និង ១៥៧ពាន់កានលររ

គិត្ក្ត្ំបនវា៣១ ផ្ខធងញ្

ាំងំ២១១៤។
ារក្ម្ក់ និងារពិនយ
័ ល ប
ើ ំណ្ុ ជំពាក់្ហព័នធរុ្សុរ និង្ហរទរិលបរនកផ្ទ លុ្ ព
់ ្
រ ប័យ
្ស្តកគប មានចំនួន ២៨១កានទុកាារិលបរនក ល្ិ ើនំងក្បមាណ្ ១ ១៤៣ ពាន់កានលររ ។ បំណ្ុ លនបលុផ្ត្កត្់ក្ន
ោបំណ្ុ កក្ក បទែបណាបិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នជក្បុបលរ

លហើយបំណ្ុ លនបកំពុង្ថ ិត្កងង
ុ ារចរររ លធយរំពំងរ

នំងក្ត្ញ្វ ុបលរ ទាំងក្ម្ក់លទើបនិងារក្ម្ក់ បអុផ្នរ្ពវនវា ារក្ម្ក់នង
ិ ពិនយ
័ គឺោបំណ្ុ កក្ក ប។
នែង គ.៨ បកាញត្ួល ខម្អ ន់សាិនវំពរបំណ្ុ កក្ក ប ្ក្មាប់រយៈលព

៣ ាំងំចង
ុ លក្ាយ គឺាំងំ

២១១១, ២១១២ និង២១១៣ ផ្ទ មានក្បមាណ្ពរ២១% លៅ ២៣% ននចំណាយ្រុប ផ្ទ ទ្ិនងន័យលនបក្ត្ញ្វម្ន
្លងកត្រមានារផ្ក្បក្បិ ត្ិចត្ួចបអុលណាណបពរបួយាំងំលៅបួយាំងំ។ កងង
ុ រយៈលព ៣ាំងំលនប បំណ្ុ កក្ក បល ើល្វា
បំណ្ុ

មានទ្ំហធ
ំ ំៗោងបំណ្ុ កក្ក បពររក្បលវទ្លទ្រត្។
្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ D ពរលក្ពាប្នងធ
ិ ិបំណ្ុ កក្ក ប មានល ើ្ពរ ១១% ននចំណាយ្រុប។

15

ទ្ិនន
ង ័យពរ វ.គ.ហ. នវាទ្២
រ ៥ ផ្ខ្រហា ាំងំ២១១៥

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ន គល ប
នែង គ.៨ ារវភា
ើ ណ្
ំ ុ កក្ក ប
២១១១

២១១២

២១១៣

៧ ៤៦១

៨ ១៥៧

៨ ៣៩១

្នង ិធិននិណ្ត្រិទ្ទា
ប ត្់ ល ើ្ពរ៦១នវា លុចុងាំងំ

៣២១

៤៩៤

៤៧១

លបរវត្សបិនទាន់ទ្ទា
ប ត្់ លុចុងាំងំ

២៤៩

២៧២

១៥៧

១ ១៤៣

១ ១៤៣

១ ១៤៣

១ ៧១៣

១ ៩១៩

១ ៧៧១

២៣,១%

២៣,៤%

២១,១%

+១១%

-៧%

ចំណាយ្រុប )គិត្ោពាន់កានលររ

បំណ្ុ

(

កក្ក បល ើល្វាបំណ្ុ

បំណ្ុ កក្ក ប្រុប )ពាន់កានលររ

(

ភាគរយននចំណាយ្រុប
ភាគរយផ្ក្បក្បិ

គលក្មាងហិរញ្ញបតទានគលក្មាងវននិលនគលក្សក្បលទ្្

ក្បវព៖ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ បិនគិត្បញ្ក្ញ្

(២) ទ្ិនងនយ
័ ផ្ទ ិចផ្្វ ងរកម្ន្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបធនល ប
ើ ណ្
ំ ុ កក្ក ប
ក្ត្ំបាំងំ២១១១ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ម្នលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធពត្
័ ៌មានវនទ្ាផ្ខិរ )KIT) ផ្ទ
ំ វំពប
វនុញ្ញញត្ឱ្យវគគរយកធរនទង
រ រនមាណ្និងត្នបាននិណ្ត្រិទ្បទាត្់ផ្ទ បិនទាន់ម្នទ្បទាត្់ និងចំនន
ួ នវាលក្បើក្ម្្់
្ក្មាប់ារទ្បទាត្់។ ក្បព័នធ KIT កត្់ក្ននិងរកាា បរនលចេទ្ ផ្ទ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិម្នទ្ទ្ួ និងម្ន
ទ្បទាត្់ិណ្ត្រលិ បើកក្ម្ក់។
់ ក្បព័នធ KIT បិនក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់បលងកត្
ើ រម្យារណ្៍ោក្បរំលទ្។ ក្បព័នធ្ក្មាប់
នបធនារពនារលព

ែប់រប់ពា
រ របញ្ជញ្ ន វនកយ
ក បក្ត្រប្់វងកអគត្អ
់ គង់ឬភាគរកិចក្្នា រហបត្ទ ់ា បរនលចេទ្នន

ារលម្បអាយិណ្ត្រិទ្បទាត្់នង
ិ ារបញ្ជញ្ និណ្ត្រលិ ៅរត្រយរោត្ិ លុបិនទាន់មានលុល ើយ។ ទ្ិនងនយ
័ ននបំណ្ុ
កក្ក បននលបរវត្ស ក្ត្ញ្វម្នក្បបប ោក្បរំផ្ខ។
្មា្ធាត្ុលនប

ក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ

C

លធយសារមានក្បព័នធលទើបតរម្អន់សាិនបំណ្ុ កក្ក ប្ក្មាប់

ក្បលវទ្ចំណាយ្ំខាន់ៗនរបយ
ួ ៗ បអុផ្នរក្បព័នធលនបបិនមានភាពលពញល ញ និងបិនលររបចំរម្យ-ារណ្៍ោក្បរំ្ក្មាប់
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបធនោបនរលរបលទ្។
នែង គ.៩៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្៤
រ

្បចរករ

PI-4

្មា្ធាត្ុ

្នងិធិបំណ្ុ កក្ក បនិងារក្ត្ិត្

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C+

D+

A

D

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ពិនត្
ិ យនបធនបំណ្ុ កក្ក ប
(១)
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កក្បិត្្រុ កននចំណាយផ្ទ លុជំពាក់

ចំនន
ួ ម្អ ន់សាិនននបំណ្ុ ផ្ទ បិនទាន់្ង

)គិត្ោភាគរយននចំណាយ្រុបោក់

ផ្ទ ល ើ្ពរ៦១នវា ្ក្មាប់ទ្ន
ំ ញ
ិ និងល្វា

ផ្្រ ង្ក្មាប់ាំងំវ វនាផ្ទ ពាក់ពន
័ ធ(

ក្ពបទាំងបំណ្ុ កក្ក បននលបរវត្ស និងបំណ្ុ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

និងារផ្ក្បក្បិ វិរៗលុកងុង្រុ ក

កក្ក បននវក្នារក្ម្ក់បំណ្ុ

រួបទាំងារ

ចំណាយផ្ទ លុជំពាក់លនប

ពិនយ
័ បញ្ញជក់រ ្នង ិធិ្រុបននបំណ្ុ កក្ក ប
មានទ្ំហំធំោង ១១%ននចំណាយ្រុប។ ារ
ម្អ ន់សាិនលនបក្បផ្ហ លក្ចើនោងលនបលទ្រត្
ក្ប្ិនលបើទ្ន
ិ ង នយ
័ ិចរកម្នកងុង វនកយ
ក បក្ត្
្ក្មាប់ិណ្ត្រទ្
ិ បទាត្់ផ្ទ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នលម្ប
អាយ។

(២)

ទ្ិនងនយ
័ ផ្ទ ិចផ្្វ ងរកម្ន្ក្មាប់

C

C

លទាបបរោទ្ិនងនយ
័ ផ្ទ រកាទ្ុកកងុងក្បព័នធកត្់ក្ន

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនននចំណាយ

ិចទាញយកធក់កងុងក្បព័នធ Excel លទើបតរលររបចំ

ផ្ទ លុជំពាក់

ោរម្យារណ្៍ និងក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លទើបតរអរ

់

ទ្ិនងនយ
័ ្ក្មាប់ PEFA ២១១៥លនប, ារលររបចំ
រម្យារណ្៍ក្បរំាំងំ បិនផ្បនោបុខករក្បរំនវា
ល ើយ រឯរក្បព័នធក៏បន
ិ ទាន់មានបុខករលពញ
ល ញលុល យ
ើ ។

ក្បវប់ គ.៣៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ក្បព័នធ KIT គឺ្ក្មាប់ារលក្បើក្ម្្់កងុងរយៈលព

ខារបអុលណាណប។ ក្បព័នធលនបនំងក្ត្ញ្វជំនួ្លធយក្បព័នធ FMIS ផ្ទ

នំងនបធនារវនុវត្ររប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន រប់ពរារធារចំណាយ រហបត្ទ ់លព
ក្ន

ទ្បទាត្់។ ក្បព័នធ FMIS គួររកាកំណ្ត្់

បែិត្ននារធារចំណាយនរបួយៗ, ារបញ្ញជទ្ិញ, ិណ្ត្រិទ្បទាត្់ និងារទ្បទាត្់ លធយបញ្ក្ញ្

ក្បត្ិបត្រិារ, ល ខលនង និងចំនន
ួ ទ្ំកក្ម្ក់។ បអបោុ
ចំណាយផ្ទ បិនម្នទ្បទាត្់

នែងលបរវត្សនិងារក្គប់ក្គងបំណ្ុ ននក្បព័នធ FMIS បកាញនបវ

លៅកងុងគណ្នរឥណ្ទាយក

ក្បព័នធ FMIS ក៏គួរផ្ត្ិចបលងកើត្រម្យារណ្៍វំពរបំណ្ុ

អងផ្ទរនបវា បរនលចេទ្

ផ្ទ

ចំណ្ច
ុ លនបបលងកើត្ភាពកយក្្ិ

្ក្មាប់ារនបធន។

បិនទាន់្ង និងបំណ្ុ កក្ក ប ោក្បរំ្ម្រហ៍ ក្បរំផ្ខ ក្បរំ

ក្ត្រមា្ និងក្បរំាំងំ។

គ.២ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយន្ិងត្ម្មៃសាពម្ន្ិវធកា
គ.២.១ ចាំណាត្់ថានក់ិ វធកា (PI-5)
លយ បំណ្ងនន្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប គឺលធវើារវាយត្នបាវព
ំ រារ្ក្បបយងលធយក្ត្ង់រវាងមាត្ិាវវនានិងបាង់
គណ្នរ ផ្ទ រំឱ្យគណ្នររួបរប្់រធរវិម្
ិចលររបចំ លធយ

បែិត្ ផ្ទ

រម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនា និងទ្ិនងនយ
័ លអសងលទ្រត្ននារវនុវត្រវ វនា

លឆាើយ ឆា ង ម្នលៅនំងរកសារ្ក្មាប់ារលររបចំ ្ំលណ្ើវ វនានិងារវនុ ប័ត្ វវនា។

ារវាយត្នបាលនប គឺផ្អែកទាំងក្្ុងល ាំ
ើ ង ំសារលពើពនធលពញល ញចុងលក្ាយ លពា
ារលររបចំនិងារវនុវត្រវវនា គឺផ្អែកល ើចំណាត្់រងក់រទរម្

គឺាំងំ២១១៤។

ល្ទរកិចក្ និងបុខករ។ ចំណាត្់រងក់រទរម្

ក្ត្ញ្វ

ម្នលក្បើក្ម្្់លធយក្ក្ួង-សាថប័ន វគគរយកធរន និងវងគភាពពាក់ពន
័ ធទាង
ំ រងក់ោត្ិ និងរងក់លក្ាបោត្ិ។
គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណាត្់រងក់ល្ទរកិចក្ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារលររបចំនង
ិ ារវនុវត្រចំណ្ប -ចំណាយ និងក្ត្ញ្វម្នផ្ចក
លចញោ ៥កក្បិត្ គឺក្កុប ក្បលវទ្ ជំពក
ប គណ្នរ និងវនុគណ្នរ។ កងុងាំងំ២១១៣ បាងគ
់ ណ្នរាំងំ២១១៧ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ
បចក្ុ បតនង ភាពនិងផ្ក្ក្បិ

ឱ្យក្្បនប្រ ង់ធ រវនរ រ ោត្ិ។

បា ង់គណ្នរ លនបិចអ

ិត្ ោទ្ិនង ន័យ ្ថ ិ ត្ិផ្ទ

មាន

្ងគត្ភា
ិ ពោបួយនំង្ថ ិត្ហ
ិ ិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្ ាំងំ២១១១ )GFS 2001( ទបចមានរម្យារណ្៍ទ្ិនងន័យក្បរំផ្ខ កងង
ុ ក្បព័នធ
្ថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្ នំងពរាំងំ២១១១ ោ្ំិង។ កងង
ុ លយ បំណ្ងលនប នែងចបាងទ្ិនងនយ
័ រវាង បាងគ
់ ណ្នរ នែង
ក្បត្ិបត្រា
ិ រល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និង្ថ ត្
ិ ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្

ាំងំ២១១១ )CoA-TOFE-GFS 2001 Bridge Table)

កំពុងក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់។ ្ក្មាប់បុខ្ញ្ញញចំណ្ប បួយចំនន
ួ បាងគ
់ ណ្នរបន
ិ មានបកាញ បែត្
ិ ល ើយ បអុផ្នរទ្ិនងនយ
័
ទាំងលនបក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ក្ញ្

កងង
ុ កបទ្ថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្

្ក្មាប់បុខ្ញ្ញញចំណ្ប ពាក់ពន
័ ធភាគលក្ចើន។ ទ្នកំបលនប

ល ខកបទចំណាយបួយចំនន
ួ លុកងង
ុ កក្បិត្បុខ្ញ្ញញ មានភាពខុ្យងលធយផ្ កៗ្ក្មាប់ែជធានរ-លខត្រ ក្្ុក និង
ុំ (កក្បិត្នរបួយៗ មានារលក្បើក្ម្្់បាង់គណ្នរលអសងៗយង) ផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យមានារលអកគងតកត្់្ក្មាប់ារបបក្រុប
រម្យារណ្៍រួបលៅល ប
ើ ុខ្ញ្ញញ បែត្
ិ ។
លធយផ្ ក ចំណាត្់រងក់បុខករ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់បកាញលយ

បំណ្ងននចំណាយ នបវន្័យ ឬ

វនុ វន្័យ និងមាន ២កក្បិត្ គឺបុខករ និងវនុបុខករ។ ចំណាត្់រងក់បុខករ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រចំលពាប ១៤ វន្័យធំៗ
រួបមាន ល្វាសាធារណ្ៈទ្បលៅ, ារពារោត្ិ, ្នរិ្ុខសាធារណ្ៈ និងវន្័យល្ទរកិចក្; ចំណាត្់រងក់លនបបិនមាន
រំល

ចកងុងបា ង់គណ្នរល ើយ។ ទបចលនប ារវនុវត្រចំណាត្់រងក់បុខករ លុបិនទាន់ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងវនុលកាប

នប្រ ង់ធរវនររោត្ិ លុល ើយ ទបចោារវនុវត្រនបវបុខករទាំង១១ នន COFOG។
វវនាកបិ វនធរ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រសាក តង ្ក្មាប់ក្ក្ួងចំនន
ួ ៨ កងង
ុ ាំងំ២១១៤។ ចំណាត្់រងក់នប
កបិ វនធរ

ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារលធវើចំណាត្់រងក់វវនាផ្ត្បអុលណាណប

ផ្ត្បិនផ្បនោចំផ្ណ្កននបាង់គណ្នរល ើយ។

ល ើ្ពរលនប វវនាកបិ វនធរ ក្គបទណ្រប់ផ្ត្ល ើចំណាយលក្សពរលបរវត្សបអុលណាណប ផ្ត្បិនម្នក្គបទណ្រប់្កបិភាពនិង
ចំណាយរប្់ក្ក្ួងវនុវត្រសាក តងទាំង ១៨ លទ្។ ទ្ិទរភាពរួបននក្បព័នធមាត្ិាវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ មាន
លុកងង
ុ នែង គ.១១។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ន ាំងំ២១១៤
នែង គ.១១៖ ទ្ិទរភាពរួបននមាត្ិាវវា
ាំងំសារលពើពនធ ២១១៤

ក្បលវទ្

ន
ារលររបចំវ វា

រទរម្

មាន

ន
រម្យារណ្៍វ វា

កំណ្ត្់ចណា
ំ
ំ
មាន ៣៧ ្ក្មាប់វងគភាពវវនារងក់កណា
រ

មាន

មាន ២៤ ្ក្មាប់រទរម្
ល្ទរកិចក្

មាន

មាន

រចរ្បយ័នធ ល

ែជធានរ-លខត្រ

ខកប ទ មាន្ងគ ត្ិភា ពលក្ចើន ោបួ យនំង ្ិថ ត្ិ

ហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ រធរវិម្

និងិចអ ិត្ោ្ិថ ត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្

លធយព័ត្៌មាន បនសុរោបួយនំងត្ក្បញ្វាររប្់នែងចបាង
ទ្ិនងន័យ )Bridget table(
បុខករ

លក្បើក្ម្្់ផ្ត្៤ វន្័យ/បុខករ លពា

បិនមាន

(មាន)

បិនមាន្ងគត្ិភាពោបួយ

COFOG
កបិ វនធរ

ចំណាត្់រងក់នបកបិ វនធរ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ក្ត្ំបបួយចំផ្ណ្ក

បិនមាន

(មាន)

្ក្មាប់ក្ក្ួងវនុវត្រសាក

តងទាំង៨

្បចរករលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C ពរលក្ពាបទាំងារលររបចំវវនានិងគណ្លនយយ ម្នផ្អែកល ច
ើ ំណាត្់រងក់រទរម្
និ ង ល្ទរ កិ ចក្ រឯរ ចំ ណា ត្់ រង ក់ ល្ទរ កិ ចក្ មា ន្ងគ ត្ិ ភា ពលៅនំ ង ្រ ង់ធ រ្ិថ ត្ិ ហិ រ ញ្ញវត្ថុ រធរវិម្ ។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្ន
ពិនកុខយ្់ោងលនប

បុ ក្នផ្ត្ចំណាត្់រងក់បុខករមាន្ងគត្ភា
ិ ពលៅនំង COFOG។
នែង គ.១១៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្៥
រ

្បចរករ

PI-5

្មា្ធាត្ុ / បលធាម្យវាយត្នបា

ន )M1(
ចំណាត្់រងក់វវា

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

C

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ន
មាត្ិាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារលររបចំវ វា
និងគណ្លនយយ កងុងាំងំសារលពើពនធ ២១១៤ មានផ្ត្ចំ
ណាត្់រងក់រទរម្ និងចំណាត្់រងក់ល្ទរកិចក្បអុលណាណប។

ក្បវប់ គ.៤៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ប្ ង់គណ្នរវិរនិងរកភាពបួយ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ និងធក់បកាញលុកងុងាំងំ២១១៥ លទើបតរិចទំលណ្ើរារ្ក្មាប់
ារលររបចំវវនា និងារកត្់ក្នគណ្លនយយ រប់ពរាំងំ២១១៦ ត្លៅ។ បាង់គណ្នរលនប មាន ៧ ផ្អងក៖ វបបិសាស្ត្រ , បុខករ,
រទរម្ ឬវងគភាពក្បត្ិបត្រិ, ល្ទរ កិចក្, ក្បវពធនធាន, កបិ វនធរ និងគលក្មាង( ផ្ទ
នំងក្ត្ញ្វវនុវត្រលុក្គប់រទរម្

រងក់ោត្ិ រទរម្

ែជធានរ-លខត្រ ក្្ុក ក្្ុក ខណ្ឌ

មាន្រុប ៤២ ខកង់។ បាង់គណ្នរវិរលនប
ុំ ្កកត្់ ផ្ទ នំងលធវើឱ្យារបបក្រុប

ទ្ិនងន័យ/ព័ត្៌មាន លុក្គប់កក្បិត្ ិចលធវើលៅរួច រួបទាំងារលររបចំរម្យារណ្៍នបមាត្ិាបុខករ លៅកងុងក្បព័នធ GFS។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គ.២.២ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយម្ន្ព័ត្េម្មន្កដលម្ត្ូវបាន្បញ្ធាូ លរៅកនុងឯកសារិវធកា
(PI-6)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបា ល ើ្ំណ្ំុរកសារពាក់ព័នធនំងារលររបចំវ វនាក្បរំាំងំ ផ្ទ
សាថប័ននរត្ិបតញ្ញត្្
រិ ក្មាប់ពន
ិ ត្
ិ យ និងវនុប័ត្ ផ្ទ បកាញនបវារពាករណ្៍វវនារប្់រធរវិម្
ទ្ធអ ននារវនុវត្រវ វនាាំងំរ្់។

ារវាយត្នបាលនប

ម្នធក់ជបន

្ំលណ្ើវ វនា និង

គឺផ្អែកល ើវ វនាផ្ទ ម្នបកាញជបនវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិចុង

គឺាំងំសារលពើពនធ២១១៥។ នែង គ.១២ ោារ្លងរបនបវធាត្ុ្ំខាន់ៗននវវនា និងព័ត្មា
៌ ន

លក្ាយបងែ្់ លពា
លអសងៗវំពរវ វនា។

ចិប់វវនា មាន៥ ផ្អងក ផ្ទ មានជំពបកលអសងៗយង (១) ចិប់ និងបទ្បតញ្ញត្រិ (២) វវនាោត្ិ, ក្ក្ួង-សាថប័ន
(៣) បនកររជំរញែជធានរ-លខត្រ (៤) ែជធានរ-លខត្រ (៥) ក្កុង ក្្ុក និងខណ្ឌ និង (៦) បប និធិ ុំ-្កកត្់។
ន ាំងំ២១១៥
នែង គ.១២ ៖ ព័ត្មា
៌ នគនាបំ កងង
ុ រកសារវវា
.រ.
១

លឈាិបរកសារ
្បត្ថកបិ មាអក្កញ្ល្ទរកិចក្ ផ្ទ
លហាចណា្់រួបបញ្ក្ញ្

នអង

បញ្ញជក់

ារពនយ ់

មាន

ារពាករណ្៍វំពរកំលណ្ើន្រុប, វក្នវត្ិអរណា និងវក្នបរញ្រ

នបវារពាករណ្៍

ក្ម្ក់ គឺក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ជញ្

វំពរកំលណ្ើន្រុប, វក្នវត្ិអរណា និង

កងុងរកសារវវនាផ្ទ ម្នលអាើ

ជបនវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ។

វក្នបរញ្រក្ម្ក់
២

ឱ្នភាពវវនា ផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ក្្ប

បិនមាន

លៅនប GFS ឬនិនបទនទ្លទ្រត្ផ្ទ
ក្ត្ញ្វម្នទ្ទ្ួ
៣

ឱ្នភាពវវនាក្ត្ញ្វម្នបកាញ បអុផ្នរ ោទ្ក្បង់បិនមាន
្ងគត្ិភាពោបួយនំង្ិថ ត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្

លទ្។

សាគ ់ោវនរ រោត្ិ

ហិរញ្ញបតទានឱ្នភាព )deficit

មាន

financing)

ព័ត្៌មានននឱ្នភាពវវនាក្ត្ញ្វម្នអរ

់ ផ្ទ ផ្ញកោវវនា

កងុងក្្ុក (ក្បលវទ្ឧបករណ្៍បិនម្នបញ្ញជក់ចិ្់លទ្) និង
ហិរញ្ញបតទានពរលក្សក្្ុក (ផ្បងផ្ចកោហិរញ្ញវត្ថុវ វនាទ្បលៅ
ហិរញ្ញបតទានគលក្មាងវននិលនគ និងាររំ ្់បំណ្ុ

)។

៤

្រុ កននបំណ្ុ

បិនមាន

បិនមានព័ត្៌មាន

បែិត្។

៥

ក្ទ្ពយហិញ្វញ ត្ថុ ផ្ទ នអងលហាចណា្់រួប

បិនមាន

បិនមានព័ត្៌មាន

បែិត្។

បិនមាន

ារវនុវត្រវ វនាាំងំបុនម្នបកាញកងុងទ្ក្បង់ទបចយងនំង្ំលណ្ើ

បញ្ក្ញ្

នបវ ល្ចកររ ំវិត្្ក្មាប់លទើបាំងំ

បចក្ុបតនង
៦

៧

ទ្ធអ

បកាញកងុងទ្ក្បង់ទបចយងលៅនំង្ំលណ្ើ

វវនា្ក្មាប់ផ្ត្ចំណ្ប

វវនា

ារលក្បគបលធរបចំណាយម្នបកាញផ្ត្នែង្លងរបលទ្។

វវនាាំងំបចក្ុបតនង )វវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក
ត្ក្បញ្វ ឬ
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វវនាាំងំកនា ងលៅ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ទ្ធអ

ផ្ទ ម្នពាករណ្៍(

បិនមាន

(មាន

បែិត្បុខ្ញ្ញញ) អកុយលៅវនញ

វវនាាំងំបចក្ុបតនង ម្នបកាញកងុងទ្ក្បង់ទបចយងនំង្ំលណ្ើ
វវនា្ក្មាប់ផ្ត្ចំណ្ប

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

(មាន

បែិត្បុខ្ញ្ញញ) អកុយលៅវនញ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

.រ.

លឈាិបរកសារ

បញ្ញជក់

ក្ត្ញ្វម្នបកាញកងុងទ្ក្បង់ទបចយងលៅនំង

ារពនយ ់
ារលក្បគបលធរបចំណាយម្នបកាញផ្ត្នែង្លងរបលទ្។

្ំលណ្ើវ វនា
ទ្ិនងន័យវវនា្លងរប្ក្មាប់ចំណ្ប និង

៨

មាន

ទ្ិនងន័យវវនា្លងរប្ក្មាប់ចំណ្ប និងចំណាយ ក្ត្ញ្វម្ន

ចំណាយ ក្្បលៅនបចំណ្ងលជើង្ំខាន់ៗ

លររបចំ លធយវនុលកាបនបចំណាត្់រងក់រទរម្

ននចំណាត្់រងក់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើ, រួប

និងបុខករ។

បញ្ក្ញ្

ល្ទរកិចក្

ទាំងទ្ិនងន័យ្ក្មាប់ាំងំបចក្ុបតនង

និងាំងំរ្់
៩

ារពនយ

់វំពរបផ្ក្បបក្បិ

វវនានប

បិនមាន

ារផ្ក្បក្បិ លយ នលនម្យចំណ្ប

-ចំណាយក្ត្ញ្វម្នព

វវនានបារតា្់បដញ្រលយ នលនម្យវិរ

លយ នលនម្យវិរ លធយមានារ

នយ ។
់ ផ្ក្បបក្បិ

ពាករណ្៍វំពា
រ រតា្់បរញ្រ្ំខាន់ៗលុកងុង

មានបញ្ក្ញ្

លយ នលនម្យចំណ្ប

្ក្មាប់ារតា្់បរញ្រលយ នលនម្យនរបួយៗ ធច់លធយ

និងឬឬារ

តា្់បរញ្រ្ំខាន់ៗបួយចំនួនននកបិ វនធរ

កងុងារពាករណ្៍វ វនា បអុផ្នរ បិនម្នពនយ
់

ផ្ កពរយងលទ្។

ចំណាយ

្បចរករលនប ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C ពរលក្ពាបមានផ្ត្ ៣ រកសារបអុលណាណប ផ្ទ ិចផ្្វ ងរកម្ន។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្ន
ពិនកុខយ្់ោងលនប

បុ ក្នផ្ត្មានរកសារនអងលហាចណា្់ ចំនន
ួ ៥ កងង
ុ ចំលណាបរកសារទបចម្នលររបែប់ខាងល ើ។
នែង គ.១៣៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្៦
រ

្បចរករ

PI-6

្មា្ធាត្ុ

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននពត្៌មានផ្ទ
ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

B

C

ន
លុកងុងរកសារវវា

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

រកសារវវនាចំនន
ួ ៣ កងុងចំលណាបរកសារវវនា
្រុបចំនន
ួ ៩ (១,៣,៨) មានកងុងរកសារ្ំលណ្ើ
វវនា ផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ កងុងាំងំ

២១១៥។

ក្បវប់ គ.៥ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ពុំមានែយារណ្៍។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គ.២.៣ ទាំហាំម្ន្ម្បត្ិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកដលម្ិន្ម្ត្ូវបាន្រាយការណ៍ (PI-7)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប

មានលយ បំណ្ងលធវើារវាយត្នបាទ្ំហំននក្បត្ិបត្រា
ិ ររប្់រធរវិម្ ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វ

ម្នែយារណ្៍ នបរយៈារពិនិត្យល ើ្មា្ធាត្ុ្ខា
ំ ន់ពររ គឺ៖ (១) ចំណាយវវនាបផ្នថបផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍ និង (២) ព័ត្៌មាន្រ វ
រ ំពច
រ ំណ្ប -ចំណាយ ល ើគលក្មាងហិរញ្ញបតទានខាងលក្សផ្ទ បញ្ក្ញ្

កងុងរម្យារណ្៍

វវនាគនាំបរប្់ែជរធរវិម្ ។ ្បចរករលនប វាយត្នបាល ក
ើ ក្បិត្ននក្បត្ិបត្រិារផ្ទ បិនម្នែយារណ្៍លុរទរម្
រងក់ោត្ិ ទបចមានបញ្ញជក់កងុង្ថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្

រប្់សាថប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ16។ ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ

ន
្ថ ិត្លុកងុង វសា
ភាពននារវាយត្នបានន្បចរករលនប លធយែប់បញ្ក្ញ្

ទាំងចំណ្ប ពរារបង់នវាល្វាសាធារណ្ៈ

ារពិនយ
័ និងារជួ ក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរោលទើប។ ្ក្មាប់ារវាយត្នបា្បចរករលនប ចំណាយគួរក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នទាំង
បុនលព វនុវត្រ )ារពាករណ្៍វ វនា( និងលក្ាយារវនុវត្រ )ចំណាយោក់ផ្្ដ ង( លុកងុងរម្យារណ្៍វ វនាគនាបំ
ទបចោ ឥណ្ទានវវនាក្បរំាំងំ, រម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនាកងុងាំងំ និងរម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំ លធយបបក្រុប
ោបួយនំងចំណាយរប្់រទរម្ រងក់កណា
ដ
លអសងលទ្រត្

ឬបកាញលុកងុងរកសារធច់លធយផ្ កណាលអសងលទ្រត្

ផ្ទ ក្ត្ញ្វធក់ជន
ប វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ លទើបតរក្ត្ញ្វម្នរត្់ទ្ុករ “ក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍” ។ ារវាយត្នបា ក្គបទណ្ដប់ល ើ
វវនាននាំងំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។
ន បផ្នថបផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍
(១) ចំណាយវវា
ោទ្បលៅ ក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនន
ួ ក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្លធយក្បា្
លអសងៗយង។ ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធទាង
ំ លនប ម្នបកពរល្វាកបិិា្ចរណ្៍ លទ្្ចរណ្៍ ទ្បរគបរគបន៍ ិោាប័ណ្ណ
ទ្បរទ្្សន៍នង
ិ វនទ្យុ នវាឈិ ង ទ្ិធរារ ្បតទាន និងារតកពិនយ
័ ក៏ទបចោ ភាគកាវ។ ល ្
ើ ពរលនប ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈ
រទរម្

ក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ នបរយៈនវាឈិ ង សាកា នវាឈិ ង បង់ល្វាលពទ្យ និងរង ំ។ ភាគកាវពរ

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ

ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ផ្អែកល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញផ្ទ ម្នែយារណ្៍កង
ងុ រម្យារណ្៍ក្បរំាំងំរប្់

្ហក្យ្សាធារណ្ៈនរបយ
ួ ៗ និងក្ត្ញ្វម្នបង់ចប វវនាោត្ិកងុងវំ ុងលព
លហើយភាគកាវក្ត្ញ្វកត្់ក្នោចំណ្ប រប្់ក្ក្ួង-សាថប័និណាពាម្

៩ផ្ខ លក្ាយពរាំងំវ វនាម្នបញ្ក្ ប់

នន្ហក្យ្សាធារណ្ៈលរប។ លទាបោ

នអងលនបកររ ារែយារណ្៍ពា
រ រក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធកង
ងុ ាំងំ២១១៣ គឺមានក្បមាណ្ោ ១ ៤១៦ ពាន់កាន
លររ

ក្បហាក់ក្បផ្ហ នំង ១២% ននចំណាយ្រុបរប្់ែជរធរវិម្ ។
ោទ្បលៅ ចំណ្ប ទាំងលនបក្ត្ញ្វបង់តក

់ចប លៅវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ និងែប់បញ្ក្ញ្

កងង
ុ រម្យារណ្៍

វវនា បអុផ្នរមានករណ្រល ើកផ្ ងបួយចំនន
ួ ។ វយគធិារធរន ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និង្វនកបិ នអកកង
ងុ
រប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន
្ិថ ត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្
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ទ្ទ្ួ បនកុកកងុងារពិនត្
ិ យារក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធលនប។

រួបបញ្ក្ញ្ នបវក្បត្ិបត្រា
ិ រហិរញ្ញវត្ថនុ នរទរម្ រងក់ោត្ិ ផ្ទ ែប់បញ្ក្ញ្

ទនទ្លទ្រត្ )ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

បិនក្ត្ំបផ្ត្ក្ក្ួង-សាថប័នបអុលណាណបលទ្ ផ្ត្ក៏មានវងគភាពសាធារណ្ៈ

និង្ហក្យ្សាធារណ្ៈ( ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នហិរញ្ញបតទានយំក្ទ្ពរវ វនារទរ បអុផ្នរពុមា
ំ នែប់បញ្ក្ញ្

ោត្ិល ើយ។
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វគគរយកធរនក្ទ្ពយ-

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

នបវរទរម្ រងក់លក្ាប

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ បិនមាន្ិទ្ិវ
ធ ំណាចលៅក្បបប ចំណ្ប
និងបិនទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារក្ត្ិត្ពិនិត្យចំណ្ប ទាំងលនប លុកងង
ុ គណ្នរលទា រត្រយរលទ្ បអុផ្នរិចទ្ទ្ួ ព័ត្មា
៌ នពរ
ចំណ្ប ផ្ទ បង់ចប លធយផ្អែកល ើរម្យារណ្៍លចញលធយវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ។
នបរម្យារណ្៍រប្់ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា សាការទរក្បបប ចំណ្ប ភាគលក្ចើនលធយបិន
រ កា...)
មានលយ ារណ្៍ គឺវនុវត្រនបារ្លក្បចរប្់គណ្ៈក្គប់ក្គងសាកា (រួបមាន ិហារធរន ារជួ ទសា
លហើយចំណ្ប ក្បលវទ្លនបគឺបន
ិ ផ្ទ ម្នែយារណ្៍បកក្ក្ួងលទ្។
លៅឱ្យសាកាពរវ វនាោត្ិ គឺក្បផ្ហ លក្ចើនោង ១១ពាន់កានលររ
លធយផ្ ក ក្ក្ួង្ុខាវិម្

ទ្ំហំចំណ្ប មានទ្ំហំធំោងារលអករសាច់ក្ម្ក់
ឬ ក្បមាណ្ោ ១% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ។

លធវើារនបធនចំណ្ប ពរនវាល្វាផ្ទ ក្បបប លធយបនកររ លពទ្យរទរ (បិនែប់បញ្ក្ញ្

ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ ) គរានក
ិ ្ុខភាព និងលពទ្យបផ្ងែក ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍បកក្ក្ួង និងធក់បញ្ក្ញ្

កងុង

ារពាករណ្៍វវនា។ បទ្បតញ្ញត្រិត្ក្បញ្វឱ្យមានារកំណ្ត្់នវាល្វា ្ក្មាប់ក្បលវទ្ល្វានរបយ
ួ ៗ លធយពិលក្យបលនប ់
ោបួយ្ហគបន៍ និងិោាធរបប ធរន។ ោក់ផ្្រ ង ក្បា្វនររក្ក្ួង្ក្មាប់ល្វានរបួយៗ កំណ្ត្់ឱ្យរត្់ផ្ចង
ចំណ្ប ពរល្វាទបចត្លៅ៖

៦១%

្ក្មាប់ារល ក
ើ ចិត្ប
រ ុគគ ក
ិ ,

៣៩%្ក្មាប់ចំណាយក្បត្ិបត្រា
ិ រលក្សបនកុក

បុគគ ក
ិ និង ១% លអករចប គណ្នរលទា រត្រយរ។
ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

រកាទ្ុកបួយភាគធំ ននចំណ្ប វវនាបផ្នថប និងលក្បើក្ម្្់វ វនាទាំងលនប

ន ិលនគ។ លទាបោនអងលនបកររ ចំណ្ប -ចំណាយ ក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍លៅរទរម្ កណា
្ក្មាប់ចំណាយចរនរ និងវន
រ
្ក្មាប់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

ភាគលក្ចើន

)្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ៩

្មា្ធាត្ុ

១(

វវរលបើយិន្រ ង់ធរ

ចិ្់កា្់្ក្មាប់ារកត្់ក្នក្បត្ិបត្រា
ិ រទាំងលរបកដរ។ ចំណ្ប តក រ់ ប្់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្
ម្នបញ្ក្ញ្

បិនក្ត្ញ្វ

កងង
ុ ារពាករណ្៍វវនា ឬកងង
ុ រម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនាល ើយ។ ទ្ំហំចំណ្ប កងង
ុ ាំងំ២១១៣ មានក្បមាណ្

១៤៤ ពាន់កានលររ

(ឧប្បយ័នធ ៥.១) ល្ិ ើនង
ំ ១,២% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ បអុផ្នរទ្ំហំលនបែប់បញ្ក្ញ្

ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

ផ្ត្ ១៦

កងុងចំលណាប ២៦ បអុលណាណប លហើយកងង
ុ លរប ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ ចំនន
ួ ១ បិនមាន

ែយារណ្៍លុកងុងបញ្ក្ ែ
រ យលឈាិបក្គំបសាថនរប្់វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធល ើយ។
ល ើ្ពរលនប វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ ម្នទ្ទ្ួ ឧបត្ថបាកធនពរវ វនារទរកង
ងុ ាំងំ
២១១៣ ក្បមាណ្ោ ១៨៦ពាន់កានលររ

(១,៥% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ) ផ្ទ កងុងលរប ចំណាយោក់ផ្្រ ង

បិនមានែយារណ្៍កង
ងុ រម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនាលទ្។ ក្ប្ិនលបើនបារម្អ ន់ក្បមាណ្ ចំណ្ប -ចំណាយតក ់រប្់
ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

ផ្ទ ម្នែយារណ្៍ គឺមានក្បមាណ្ោ ៤% ននចំណាយវវនា្រុបរប្់រទរ។

លទាបនអងណាក៏លធយ

នបារគប្បញ្ញជក់

ចំណាយវវនាបផ្នថបផ្ទ បិនម្នែយារណ្៍

គឺមាន

ក្បមាណ្ ៥% ននចំណាយវវនា្រុបរប្់រទរ ផ្ទ ារ្នងធ
ិ រ នល ើចន
ំ ន
ួ លនប បិនម្នផ្អែកល ព
ើ ័ត្មា
៌ នពរក្ក្ួងសាថប័នោលក្ចើនលអសងលទ្រត្

ផ្ទ ក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធលធយតក ់

ឬនបរយៈវងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្

ក្ក្ួង-សាថប័នទាំងលរបល យ
ើ ។ លបើលគ្និត្រ ក្ក្ួង-សាថប័នទនទ្លទ្រត្លក្សពរក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា និង
ក្ក្ួង្ុខាវិម្

)ឥណ្ទានវវនាចំណាយចរនររប្់ក្ក្ួងទាំងពររលនប មានក្បមាណ្ជិត្ ១ឬ៤ ននចំណាយ្រុប

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

រប្់រទរ( ម្នក្បបប ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធកងុងទ្ំហំក្បហាក់ក្បផ្ហ នំងក្ក្ួងទាំងពររលនប លហើយបិនម្នែយារណ្៍លរប ទ្ំហនំ នចំណ្ប ្រុបផ្ទ បិនម្នែយារណ្៍ នំងមានក្បមាណ្ោ ៤-៥% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ។
លុលព ផ្ទ ចំណាយបិនម្នែយារណ្៍រប្់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ ក្ត្ញ្វម្នបបកបញ្ក្ញ្

ចំណាយ្រុប

ផ្ទ បិនម្នែយារណ្៍ នំងមានក្បមាណ្ោ ៨-៩% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ។ លទាបបរោារម្អ ន់ក្បមាណ្ខាងល ើ
ិចបិនមានភាពោក់កាក់ ក៏ចំណាយបិនម្នែយារណ្៍ហាក់ទបចោចិ្់រ មានទ្ំហំធំោង ៥% ននចំណាយ្រុប
រប្់រទរ បអុផ្នរបិនល ើ្ពរ ១១% ល ើយ។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C ពរលក្ពាបទ្ំហំវិវាផ្ទ ម្នពាករ្ក្មាប់ចំណាយវវនាបផ្នថបបិន
ម្នែយារណ្៍ គឺកងុងចលរាបរវាង ៥% និង ១១% ននចំណាយវវនា្រុបរប្់រទរ ផ្ត្បិនែប់បញ្ក្ញ្

គលក្មាងហិរញ្ញបត-

ទានខាងលក្ស។
(២) ព័ត្មា
៌ ន្រ ព
រ ច
រ ណ្
ំ ប -ចំណាយ ្ក្មាប់គលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន៍
រកសារលពញល ញននវវនាក្បរំាំងំ មានបកាញពរារពាករណ្៍ចំណាយរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន ផ្ទ យំក្ទ្
លធយហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន៍ លធយផ្អែកល ើកបិ វនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ។ ារពាករណ្៍វ វនាភាគលក្ចើនមាន
ភាពលពញល ញ

លបើលទាបោកបិ វនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈលុបិនទាន់មានទ្ិនងនយ
័ លពញល ញ្ក្មាប់គលក្មាងលក្ាប

ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រិារក៏លធយ (ផ្អងក គ.៧ ខាងលក្ាប)។ ទ្ិនងន័យ្រ ព
រ ា
រ រវនុវត្រចំណាយោក់ផ្្ដ ង (លពា
គឺរម្យារណ្៍ចង
ុ លក្ាយ) បិនមានភាពលពញល ញល ើយ។ ចំណាយោក់ផ្្ដ ង ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

លៅកងុងរម្យារណ្៍

ន និងរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ ផ្ត្កងុងត្ួល ខ្រុបបអុលណាណប។ លទាបបរោារអដ ក
វនុវត្រវវា
់ បក្រ និងហិរញ្ញបតទាន
រប្់នទគបវវិវោដន៍ផ្ទ ឆាងាត្់វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នក៏លធយ បអុផ្នរបិនមានទ្ិនងនយ
័ ចិ្់កា្់
្ក្មាប់ចំណាយននគលក្មាងផ្ទ

លក្បើក្ម្្់ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រិារ

រលត្ើក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបរយៈារអរ ់

ឱ្យលធយតក ល់ ធយនទគបវវិវោដន៍ ឬនបរយៈារលក្បើក្ម្្់គណ្នររប្់នទគបវវិវោដន៍ផ្ទ មានកងុងធរយរោត្ិនន
កបយុោ ឬធរយរពាណ្ិជជល យ
ើ ។ ព័ត្មា
៌ ន និងទ្ិនងន័យរវាងវគគរយកធរនវវនា និងក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ បិន
មាន្ងគត្ភា
ិ ពនំងយងលទ្ បអុផ្នរម្នបកាញរារអដ ហ
់ ិរញ្ញបតទានោក់ផ្្ដ ង្ក្មាប់គលក្មាង មានក្បមាណ្ត្ិចោង
៥១% ននចំនន
ួ គលក្មាងទាំងវ្់បអុលណាណប។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C ពរលក្ពាបែ ់ចណា
ំ
យលធយគលក្មាងហិរញ្ញបតទានខាងលក្សនបរយៈ
កបក្រ ក្ត្ញ្វម្នឆាុបបញ្ញក្ង
ំ កងុងរម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនា ទាំងារពាករណ្៍ និងារវនុវត្រ។ ្មា្ធាត្ុលនបបិនិច
ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ លធយលហត្ុរ ារអដ ហ
់ ិរញ្ញបតទានោក់ផ្្ដ ង្ក្មាប់ចំណាយគលក្មាង មានក្បមាណ្លក្ាប ៥១%
ននគលក្មាងទាំងវ្់បអុលណាណប។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

នែង គ.១៤៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្៧
រ
្បចរករ

PI-7

្មា្ធាត្ុ / បលធាម្យវាយត្នបា

ទ្ំហនំ នក្បត្ិបត្រា
ិ ររប្់រធរវិម្

ពិនកុ

ពិនកុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

C

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាអដ ព
់ ិនកុ M1

C

C

ផ្អែកល ើគំររប ប្់រយកធរន ារពាករណ្៍

ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍
(១)

ចំណាយវវនាបផ្នថបផ្ទ

បិនក្ត្ញ្វ

ម្នែយារណ្៍

ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ បញ្ញជក់រ
កក្បិត្ននចំណាយបផ្នថ បផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្ន
ែយារណ្៍មានលក្ចើនោង ៥% បអុផ្នរទាប
ោង ១១% ននចំណាយវវនា្រុបរប្់រទរ ។

(២)

ព័ត្៌មាន្រ រពរចំណ្ប -ចំណាយ

C

C

ក្គប់វវនាគលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយនទគប

្ក្មាប់គលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយ

វវិវោដន៍ខាងលក្ស )ារពាករណ្៍( មាន

ហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន៍

បកាញលុកងុងរកសារវវនា ផ្អែកល ក
ើ បិ វនធរ
វននិលនគសាធារណ្ៈ។ ារវនុវត្រចណា
ំ
យ
ោក់ផ្្រ ង មានបកាញកងុងរម្យារណ្៍វនុវត្រ
វវនា និងរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំងំ
បអុផ្នរមានភាពលពញល ញ ចំលពាបផ្ត្គលក្មាង
ផ្ទ លក្បើក្ម្្់កបក្រ។ ារពាករណ្៍ឱ្យម្ន
្ុក្កំត្ពរទ្ំហំគលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទាន
្ហក្បត្ិបត្រិារ ផ្ទ មានកត្់ក្នលុកងុង
ន និងរម្យារណ្៍
រម្យារណ្៍វនុវត្រវ វា
ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំងំបន
ិ ិចលធវើលៅរួចល ើយ បអុផ្នរ
នបារម្អ ន់សាិនមានទ្ំហត្
ំ ិចោង ៥១%។

ក្បវប់ គ.៦ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
យុ ទ្ធសា ស្ត្រ លកររគរចំ ណ្ប

រយៈលព

បធយប

២១១៤-២១១៨

ម្នកំ ណ្ ត្់ នប វ្កបិ ភា ព្ំល

ពក្ងំងរទរម្

ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ រួបទាំងារផ្ក បែ ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន ារកត្់ក្ន និងារលកររគរចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

55

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គ.២.៤ ត្ម្មៃសាពម្ន្ទាំនក់ទាំន្ងហិរញ្ញវត្ថុ រៅម្គប់ថានក់ម្ន្រដាបាល (ថានក់ជាត្ិ ន្ិងថានក់
រម្កាម្ជាត្ិ) (PI-8)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប មានលយ បំណ្ងវាយត្នបាវំពត្
រ មាាភាពននារលអករវវនាពររទរម្ រងក់ោត្ិលៅរទរម្
រងក់លក្ាបោត្ិ

និងគណ្លនយយភាពននារលក្បើក្ម្្់ធនធានទាំងលនប

វនុលកាបនបរចរ្បយ័នធ រទរម្
្បចរករលនប គឺលតរត្ល ើរទរម្

រងក់លក្ាបោត្ិ ផ្ទ

លុកងុងាំងំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។

ម្នបកាញកងុងផ្អងក ខ.៣.៨ បប

-ុំ ្កកត្់ ផ្ទ លររបចំ និងវនុវត្រវវនាតក

លធយ

ធរនននារធក់ពិនកុ ល ើ

់ខិ ាន ោបួយនំង្វ ័យភាពខយ្់ និងក្ត្ញ្វ

មានគណ្លនយយភាពចំលពាបក្បោជនលុបប ធរន នបរយៈក្កុបក្បំកាផ្ទ លកើត្លចញពរារលម្បលាំងត្។
(១) ត្មាាភាព និងភាពបិន លបែគងកងង
ុ ារផ្បងផ្ចកធនធានកងង
ុ ចំលណាបរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ
ារវនភាជនបផ្ខសបលណា
ដ យ )Vertical) លៅកក្បិត្ទាំង៣ ននរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ គឺក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់
ន ចរនរកង
ោភាគរយលវរននចំណ្ប វវា
ងុ ាំងំរ្់ផ្ទ វនុវត្រលធយរទរម្ រងក់ោត្ិ, ោក់ផ្្រ ង ្ក្មាប់ រទរម្

-ុំ

្កកត្់ កងង
ុ ាំងំ២១១៤ មានក្បមាណ្ោ ២,៨%។
ារវនភាជនបផ្ខសទ្ទ្ំង (Horizontal) គឺក្ត្ញ្វកំណ្ត្់នបរបបបនរ ឬវនធសា
រ ស្ត្រ ោក់កាក់្ក្មាប់រទរម្
រងក់លក្ាបោត្ិ និងក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចកោ្មា្ធាត្ុរទរម្

និង្មា្ធាត្ុវវិវោដន៍។ ្ក្មាប់ -ុំ ្កកត្់ ារវនភាជ

មានទបចខាងលក្ាប៖


១/៣ ក្ត្ញ្វម្នវនភាជលៅ្មា្ធាត្ុរទរម្ ្ក្មាប់ចំណាយចរនរ )បុគគ ក
ិ ក្បត្ិបត្រិារ និង
ារផ្វទាំ( និង ២/៣ ក្ត្ញ្វម្នវនភាជលៅគលក្មាងវវិវោដន៍តក ់លុបប ធរន



ត្ួ ល

ខ្ក្មាប់ ្មា្ធាត្ុ រ ទរ ម្

-ុំ ្កកត្់,

ក្ត្ញ្ វម្នកំ ណ្ត្់ ទបច ត្លៅ៖

៣១% ល្ិ ើ យងជប ន ក្គប់

ិ ក្កុបក្បំកា -ុំ ្កកត្់ និង ១១%លទ្រត្ផ្អែក
៦១% លធយលនងល ើចន
ំ ន
ួ ្មាជក

ល ើ្នក្សន៍ននភាពក្ករក្ក


្មា្ធាត្ុវវិវោដន៍តក ល់ ុបប ធរន ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ទបចត្លៅ៖ ៣១% ល្ិ ើ យង ជប ន ក្គប់
ុំ- ្កកត្់, ៣១% ផ្អែ ក ល ើចំនួន ក្បោជនកងុង ំុ- ្កកត្់ , ៣១% ផ្អែ ក ល ើ ្នក ្សន៍នន
ភាពក្ករក្ក និង ១១%្ក្មាប់ចំនន
ួ វបបិលុកងង
ុ
-ុំ ្កកត្់។

្នក្សន៍ននភាពក្ករក្ក ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយក្ក្ួងផ្អនារ និងលធវើបចក្ុបតនងភាពោលររងែ ាំ
់ ង ំ។
ុំ-្កកត្់មាន្ិទ្ិ វ
ធ ំណាចក្បបប
រទរម្

ទបចោ

ចំណ្ប

ផ្ត្ពរក្បវពបួយចំនួនត្បចបអុលណាណប )ឧទាហរណ្៍ នវា ល្វា

ិខិត្បញ្ញជក់្ំបុក្ត្កំលណ្ើត្ និង ខ
ិ ិត្បញ្ញជក់ិពាហ៍ពពា
ិ ហ៍(។

-ុំ ្កកត្់ ពំងផ្អែកទាំងក្្ុងល ើ

ឧបត្ថបាកធន លក្ពាបចំណ្ប ពរក្បវពទនទ្លទ្រត្មានទ្ំហំត្បចនច លធរបនំងចំណាយ្រុបរប្់ ុំ-្កកត្់។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A លធយលហត្ុរារ វនភាជនបផ្ខសទ្ទ្ំង )Horizontal( ននារលអករវវនា
ទាំងវ្់លៅ -ុំ ្កកត្់ គឺផ្អែកល ក្ើ បព័នធផ្ទ មានត្មាាភាព និងមានរបបបនរចិ្់កា្់។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ន ជវវា
ន
(២) ភាពទាន់លព លវកាននព័ត្មា
៌ នផ្ទ ិចលជឿទ្ុកចិត្ម្
រ ន វំពា
រ រវភា
្ក្មាប់រទរម្ រងក់លក្ាប
ោត្ិ
ុ-ំ ្កកត្់ លររបចំវ វនាលធយតក

់ខិ ន
ា លធយបិនមានារចប រួបពររទរម្ រងក់ោត្ិលទ្។

-ុំ ្កកត្់

ន លៅក្ក្ួងបហានអក លុកងង
លអាគ
ើ លក្មាងវវា
ុ ផ្ខត្ុកា ននាំងំបុនាំងំវនុវត្រវវនា លទើបតរក្ោបោព័ត្មា
៌ ន។ លធយលហត្ុរ
របបបនរ វនភាជន៍ ផ្អែកល ើចំណ្ប ចរនរននវវនារងក់ោត្ិននាំងំផ្ទ គលក្មាងវវនាកំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ ទបចលនប ក្គប់
ំ ោបុនលធយរទរម្
ទ្ិនងន័យរំម្ច់្ក្មាប់លររបចំវ វនា ក្ត្ញ្វម្នទង

-ុំ ្កកត្់។ កងង
ុ ារវនុវត្រ

-ុំ ្កកត្់នំងក្ត្ញ្វ

ម្នជបនទំណ្ង
ំ កងង
ុ ផ្ខកកកធ វំពរឧបត្ថបាកធនផ្ទ នំងក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ ម្នលុាំងំវ វនាបរកប់។
ឧបត្ថបាកធននំងក្ត្ញ្វលអករោ ៤ក្ត្រមា្ កងង
ុ ទ្ំហំល្ិ ើៗយងកងុង ១ក្ត្រមា្។ ារលអករល ក
ើ ទ្រ១ ក្បក្ពំត្រលៅលុកងុង
្ម្រហ៍ទ្រ១ ននាំងំវនុវត្រវវនា។ ារលអករោបនរបរកប់ក្បក្ពំត្លរ ៅ បរកប់ពា
រ រអរ ់រម្យារណ្៍ចំណាយលុកងុងក្ត្រមា្
បុន លធយ -ុំ ្កកត្់លៅក្ក្ួងបហានអក។ កងុងារវនុវត្រ

-ុំ ្កកត្់បួយចំនន
ួ មានបញ្ញាកងវប្បត្ថភាពកងុងារលររបចំ

ន បអុផ្នរារពនារលព លនប គឺបន
រម្យារណ្៍ឱ្យម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ ផ្ទ រំឱ្យមានារពនារលព ននារលអករវវា
ិ ផ្ទ ល ្
ើ
ពរ ១ផ្ខលទ្។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A លធយលហត្ុរ
ឧបត្ថបាកធនផ្ទ រទរម្

-ុំ ្កកត្់ក្ត្ញ្វម្នអរ ឱ្
់ យនបវព័ត្មា
៌ នចិ្់កា្់វព
ំ រ

-ុំ ្កកត្់នរបួយៗនំងទ្ទ្ួ ម្ន្ក្មាប់ាំងំបរកប់ កងង
ុ វំ ុង ២ ឬ ៣ផ្ខ បុននំងបញ្ក្ ប់

ារលររបចំវ វនារប្់ខិ ន
ា ។
(៣) កក្បិត្ននបបក្រុបទ្ិនងនយ
័ សារលពើពនធរប្់រធរវិម្

ន យ
លធយវនុលកាបនបយុទ្សា
ធ ស្ត្រ នបវ្
័

កងុងាំងំ២១១៣ បាងគ
់ ណ្នរ្ក្មាប់ -ុំ ្កកត្់ មានភាពខុ្យងពរ្រង់ធរបាងគ
់ ណ្នររប្់រទរម្ រងក់ោត្ិ
និងករណ្រខាបបិនម្នបញ្ក្ញ្

នបវចំណាត្់រងក់បុខករលទ្។ ារណ្៍លនបរំឱ្យារបបក្រុបព័ត្មា
៌ នពររទរម្ ក្គប់កក្បិត្

បិនិចលធវើលៅម្ន។ លធយផ្ ក មានារផ្ក បែលក្ចើនកងុងារលធវឱ្
ើ យមាន្ងគត្ភា
ិ ពោបួយនំងមាត្ិាល្ទរកិចក
ក្ ងុងាំងំ
វវនា២១១៤ ផ្ត្ចំណាត្់រងក់បុខករលុពុំទាន់ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលុល ើយ។ ារបបក្រុបចំណាយទាំងវ្់រប្់រធរវិម្ ្ក្មាប់ាំងំវ វនា២១១៤

បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនបចំណាត្់រងក់ល្ទរកិចក្

ឬចំណាត្់រងក់លអសងលទ្រត្លទ្

)ល ក
ើ ផ្ ងផ្ត្ចំណាត្់រងក់រទរម្ (។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ D លធយលហត្ុរព័ត្មា
៌ នវវនាពរ -ុំ ្កកត្់ បិនទាន់ិចបបក្រុបធក់
បញ្ក្ញ្

ោបួយនំងចំណាយរងក់ោត្ិម្នលទ្ លបើលនងនបចំណាត្់រងក់បុខករ និង វន្័យ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នែង គ.១៥៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្៨
រ
្បចរករ

្មា្ធាត្ុ / បលធាម្យវាយត្នបា

PI-8

ត្មាាភាពននទ្ំរក់ទ្ន
ំ ងហិរញ្ញវត្ថលុ ុក្គប់
រងក់ននរទរម្

(១)

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C+

B

C

A

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាអដ

់ពន
ិ កុ M2

)រងក់ោត្ិនង
ិ លក្ាបោត្ិ(

ត្មាាភាព និងភាពបិន លបែគងកងុងារផ្បង

ុំ្កកត្់ ោទ្បលៅពំងផ្អែ កទាំងក្្ុងល

ើ

ផ្ចកធនធានកងុងចំលណាបរទរម្ រងក់

ឧបត្ថបាកធនពរបប និធិ ុំ-្កកត្់។ ារវនភាជ

លក្ាបោត្ិ

នបផ្ខសបលណា
ដ យ )Vertical( លៅបប និធិ និង
ន ជនបផ្ខសទ្ទ្ំង )Horizontal( លៅក្គប់
ារវភា
ុំ-្កកត្់ ផ្អែកល ើក្បព័នធផ្ទ មានត្មាាភាព
និងមានរបបបនរចិ្់កា្់។

(២)

ភាពទាន់លព លវកាននព័ត្៌មានផ្ទ ិច

A

A

ុំ-្កកត្់ក្ត្ញ្វម្នអរ

់ព័ត្មា
៌ ន វំពឧ
រ បត្ថបាក-

លជឿទ្ុកចិត្រម្ន្រ រពរារវនភាជវវនា

ធនផ្ទ នំងក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ ម្ន កងុងរវាងបអុរិនផ្ខ

្ក្មាប់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ

ន រប្់ខិ ាន រឯរ
បុននំងបញ្ក្ ប់ារលររបចំវ វា
ារអរ

ន លធវើល ើងនបា
វ
់ វា

វនភាគ

ចិ្់កា្់ លធយមានារពនារលព ផ្ត្
ចំលពាប

-ុំ ្កកត្់ណាផ្ទ បិនម្នអរ

់រម្យ-

ារណ្៍ក្ត្រមា្ទាន់លព លវកា
(៣)

កក្បិត្ននារបបក្រុបទ្ិនងនយ
័ សារលពើពនធ

D

D

ចំណាត្់រងក់បុខករ និងចំណាត្់រងក់ វន្័យនន

រប្់រធរវិម្ លធយវនុលកាបនប

ចំណាយ បិនក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

ទាំងកងុងបាង់គណ្នរ

យុទ្សា
ធ ស្ត្រ នប វន្័យ

រប្់រទរម្ រងក់ោត្ិ និងរប្់រទរ ម្

-ុំ

្កកត្់។

ក្បវប់ គ.៧ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
បាង់គណ្នរវិរ ផ្ទ
រប្់រទរម្

នំងក្ត្ញ្វធក់ឱ្យលក្បើក្ម្្់កងុងាំងំ២១១៥ នំងវនុញ្ញញត្ឱ្យលធវើចំណាត្់រងក់ និងារបបក្រុបចំណាយ

ក្គប់កក្បិត្ ផ្ទ នំងិចរំឱ្យពិនកុនន្មា្ធាត្ុ ៣ នន្បចរករលនប លកើន ែោងបុន។

គ.២.៥ ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បានន្ិភ័យិវធកា ពីអងគសាពសាធារណៈដម្ទរទៀត្ រម្កាពី
ម្កសួង-សាថបន្័រដា (PI-9)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាវំពក
រ ក្បិត្ននារនបធន និងារក្គប់ក្គងលធយែជរធរវិម្

ល ហា
ើ និ-

វ័យវវនា ក្ពបទាំងឥទ្ធិព ននារវនុវត្រ្កបិភាពរប្់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ វងគភាព្វ យ័ត្រប្់រទរ និង្ហក្យ្
សាធារណ្ៈ។ ហានិវ័យវវនា ិចោារបិន ្ងបំណ្ុ
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(ផ្ទ

មាន ឬយិនារធាររប្់រទរ), ារខាត្បង់កងុង

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ក្បត្ិបត្រិារ ផ្ទ បណា
រ
បកពរារវនុវត្រវវនា )quasi-fiscal operation) បំណ្ុ កក្ក ប និងារបិនម្នបង់
ាត្ពវកិចក្ក្ម្ក់លសាធន។ ារវាយត្នបាលនបគឺផ្អែកល ាំ
ើ ង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។
)១) កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្ រងក់ោត្ិលៅល វ
ើ ងគភាព្វ យត្
័ និង្ហក្យ្រទរ
រលព បចក្ុបតនង មាន្ហក្យ្សាធារណ្ៈចំនន
ួ ១២ ផ្ទ ក្គប់ក្គងទាំងក្្ុងលធយរទរ និង ៣
លអសងលទ្រត្ផ្ទ រទរមានភាគកបិភាគលក្ចើន )ឧប្បយ័នធ ៥.២(។ ្ហក្យ្សាធារណ្ៈធំោងលគ គឺ វគគិ្នរកបយុោ
ផ្ទ មានក្ម្ក់ចំណ្ប លក្ចើនោង

៨១%

ននចំណ្ប ្រុបនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈទាំងវ្់។

បរកប់ពរលនប

គឺ

នក្ប្ណ្រយក
៍ បយុោ រធរករទ្ំក្វ យ័ត្ក្កុងវងំលពញ កំពង់ផ្អ្វ យ័ត្ក្កុងវងំលពញ និងកំពង់ផ្អ្វ យ័ត្ក្កុងក្ពប្រហនុ។
បផ្នថបពរលនប លនងនបារកំណ្ត្់លុកងុង្ថ ិត្ិហិរញ្ញវត្ថុរធរវិម្

ធរយរោត្ិននកបយុោ ផ្ទ ោធរយរកណា
រ

គឺ

ោ្ហក្យ្ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ បអុផ្នរ្ថត្
ិ លុកងង
ុ
ករនរក
ិ ៈ និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលធយផ្ ក។
ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ ចំនន
ួ ២៦ (លពា

គឺវងគភាព្វ យ័ត្រទរ) ផ្ទ កងុងលរប ក្គំបសាថនធំៗ ៥

មានទបចោិោាធរោត្ិវបសែ (ក្គប់ក្គងល ើត្ំបន់វងគរ) លបឡាោត្ិ្និរ្ុខ្ងគប បនកររ លពទ្យា ់ផ្បអត្ សាក វនទ្ា

័យវបបន
ិ កនត្
រ សា
ិ ស្ត្រ និងវនទ្ាសាស្ត្រ ល្ទរកិចក្ និងសាក វនទ្ា ័យវនទ្ាសាស្ត្រ ្ុខាវិម្
្ហក្យ្សាធារណ្ៈ និងក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

និងក្បរំាំងំលៅរទរម្ រងក់ោត្ិ។

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ

)ឧប្បយ័នធ ៥.១)។

ក្ត្ញ្វអរ ់រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំក្ត្រមា្

ក្ត្ញ្វ្ថ ិត្លុលក្ាបបទ្បតបញ្ញត្នរិ នចិប់្ដរពរ ករនរក
ិ ៈ

្ហក្យ្សាធារណ្ៈ, ក្ពបែជក្កំ ត្យ ឬវនុក្កំ ត្យ្រ រ ពរា របលងកើត្្ហក្យ្សាធារណ្ៈ និងវនុ ក្កំត្យល

ខ ៤១

វនក្ក.បក ចុបនវាទ្រ១៦ ផ្ខកកកធ ាំងំ១៩៩៧ ្រ រពរារវនុវត្រ ករនរក
ិ ៈទ្បលៅនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ។ រឯរក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

ក្ត្ញ្វ្ថ ិត្លុលក្ាបចិប់្ដរពរ

ករនរក
ិ ៈគត្ិយុត្រននក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

, ក្ពបែជក្កំត្យ ឬ

វនុក្កំត្យបលងកើត្ក្គំបសាថន និងសាែចរផ្ណ្រំល ខ ១១៥ ្ហវ.្រ ចុបនវាទ្២
រ ៧ ផ្ខវនចិា
េ ាំងំ១៩៩៧ ្ដ ព
រ ា
រ រវនុវត្រ
ចិប់្ដរពរ

ករនរក
ិ ៈគត្ិយុត្រននក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ ។ ទ្នកំបលនប រទរម្

ារវនុវត្រវវនារប្់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

រងក់ោត្ិត្ក្បញ្វឱ្យមានារនបធន

នបរយៈ បស្តនរក្រ ត្ិត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ និងវធិារកិចក្រប្់ែជរធរវិម្

ក្ពបទាំងនបរយៈកិចក្ក្បជុំក្បរំក្ត្រមា្រប្់ក្កុបក្បំកាវិម្

។ លធយផ្ ក ្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វលអារើ ម្យ-

ារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិរួច បកក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ក្ួង-សាថប័និណាពាម្
បលចក្កលទ្្។
វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ

ក្បបប រម្យារណ្៍តក ព
់ រ្ហក្យ្

សាធារណ្ៈ និងក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ ទាំងវ្់ ល ក
ើ ផ្ ងផ្ត្ធរយរោត្ិននកបយុោ។ រម្យារណ្៍ក្បរំាំងំពរ
្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិលធយក្កុបហុនរកជន ឬក្កុបារករ្វនកបិវនររក្ក្ួង។ លធយផ្ ក
រម្យារណ្៍ពក្រ គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

គឺក្ត្ញ្វលររបចំោក្បរំផ្ខ និងក្បរំាំងំ។ រម្យារណ្៍ពរធរយរោត្ិនន

កបយុោ គឺក្ត្ញ្វលររបចំោក្បរំាំងំ និងក្ត្ញ្វលធវើ្វនកបិលធយក្កុបហន
ុ រកជន (វិរៗលនប គឺក្កុបហន
ុ PwC)។ រម្យារណ្៍ទាង
ំ លនបក្ត្ញ្វធក់ជន
ប ក្កុបក្បំកាវិម្

និងិចអដ ជ
់ ន
ប នបារល្ង ើ្ុំរប្់ភាគរពាក់ពន
័ ធ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

59

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនង
ិ ចំណ្ប

បិនផ្បនសារលពើពនធ

មានបុខករបបក្រុបព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

និងលររបចំរម្យារណ្៍ក្បរំាំងំ (រម្យារណ្៍រប្់្ហក្យ្សាធារណ្ៈ និងរម្យារណ្៍រប្់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្
ក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្

ក្ត្ញ្វលររបចំធច់លធយផ្ កពរយង) លទើបតរលយរពជបនរទរបស្តនររក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ លធយកងុងលរប
ចំណ្ប ្រុប (មានក្បវពោក់កាក់) និងចំណាយ្រុប (នបជំពបក) ក្ពបទាំងក្ទ្ពយ្កបិ ក្ទ្ពយរទរ

វត្ិលរកក្បរំាំងំ ារទ្បទាត្់ពនធ និងភាគកាវ ្ក្មាប់្ហក្យ្សាធារណ្ៈនរបយ
ួ ៗ។ រម្យារណ្៍ទាង
ំ លនប ក៏
បកាញពរបផ្ក្បបក្បិ ននទ្ិនងនយ
័ ខាងល អ
ើ ងផ្ទរ។ លទាបោនអងណា វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនង
ិ ចំណ្ប បិន
ផ្បនសារលពើពនធ បិនទាន់ម្នលររបចំយនរារ នរត្ិ វនធរ ឬយុទ្សា
ធ ស្ត្រ លទើបតរក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបធន និងក្គប់ក្គងហានិវ័យ
ហិរញ្ញវត្ថុលុល ើយ ោពិល្្ារលររបចំ និងារពាករណ្៍ចណ្
ំ ប -ចំណាយ្ក្មាប់វងគភាពសាធារណ្ៈទាំងលនប លទើបតរ
លចរ្អុត្ពរារជួបក្បទ្បបញ្ញាក្បឈបផ្ទ បអបពា ់ោវវនជជមានទ ់រទរម្ រងក់ោត្ិ។ រម្យារណ្៍បបក្រុប ហាក់
មានភាពលពញល ញ្ក្មាប់្ហក្យ្សាធារណ្ៈពាក់ព័នធ

(ល ើកផ្ ងផ្ត្ធរយរោត្ិននកបយុោ)

បអុផ្នរ ចំលពាប

ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ វនញ មានផ្ត្ចំនន
ួ ១៦ កងុងចំលណាប ២៦ បអុលណាណប ផ្ទ មានលុកងុងរម្យារណ្៍។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លធយលហត្ុរ ភាគលក្ចើននន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ និង ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

ម្នលអាើរម្យារណ្៍ក្បរំាំងំលៅរទរម្ រងក់ោត្ិ។ លទើបតរម្នពិនកុខយ្់ោងលនប រំម្ច់ក្ត្ញ្វមាន

ព័ត្៌មានលពញល ញននារវនុវត្រវ វនារប្់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

ធំៗ

លទ្ើបរទរម្

រងក់ោត្ិិចបបក្រុប

ព័ត្៌មានទាំងលរបោរម្យារណ្៍ និងលធវើារវនភាគហានិវ័យវវនាម្ន។
)២) កក្បិត្ននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបធនរប្់រទរម្ រងក់ោត្ិ

លៅល សា
ើ ថ នភាពហិរញ្ញវត្ថរុ ប្់រទរម្ រងក់

លក្ាបោត្ិ
រទរម្ រងក់ោត្ិទ្ទ្ួ រម្យារណ្៍ក្បរំក្ត្រមា្ពរ -ុំ ្កកត្់17 ផ្ទ ម្នលអាជ
ើ ន
ប ក្ក្ួងបហានអក។ រម្យារណ្៍លនប

មានធក់បញ្ក្ញ្

ព័ត្៌មានននចំណាយផ្ទ ម្នវនុវត្រកុង
ង ក្ត្រមា្បុន

និង្បត្ុ យននចំណ្ប

ពរ

ឧបត្ថបាកធន។ រម្យារណ្៍លនប បិនម្នគប្បញ្ញជក់ពរបញ្ញាផ្ទ គួរក្ត្ញ្វម្នពិររណា្ក្មាប់ារវាយត្នបាហានិវ័យ
វវនាលទ្ (ទបចោ ទ្ំហំននកិចក្្នា ។ ។)។
លទាបនអងលនបកររ ោទ្បលៅ
រងក់ោត្ិម្នលទ្ លធយលហត្ុរ

-ុំ ្កកត្់ បិនិចមាន ទ្ធភាពបលងកើត្ោហានិវយ
័ វវនា្ក្មាប់រទរម្

-ុំ ្កកត្់ ក្ត្ញ្វលររបចំ និងវនុវត្រវ វនាលធយខាិនរង លហើយមានក្បវពចំណ្ប ពំង

ផ្អែកល ា
ើ រលអករពររទរម្ រងក់ោត្ិល្ក ើរផ្ត្ទាំងក្្ុង លហើយែ ់ារទ្បទាត្់ក្ត្ញ្វឆាងាត្់រត្រយរ។

-ុំ ្កកត្់ បិនក្ត្ញ្វ

ម្នវនុញ្ញញត្ឱ្យខក្រ ឬចំណាយល ើ្ពរវ វនាផ្ទ ម្នលក្យង លធយបិនមានារវនុញ្ញញត្ោបុនពររទរម្ រងក់ោត្ិលទ្
ផ្ទ យនរារលនបគឺិចបលញ្ក្ គ្ារជំពាក់បំណ្ុ ។

-ុំ ្កកត្់ ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្ឱ្យ្នស ំ និងរកាទ្ុករជជលទ្យយបុលរ-

ក្បទានរហបត្ទ ់កក្បិត្ ១/៣ ននវវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្អរ ឱ្
់ យ។ ោរួប កងុងរយៈលព

17

្ក្មាប់្ច
ប រករ ១៨ រទរម្ ក្កុង ក្្ុក ខណ្ឌ ក្ត្ញ្វម្នរត្់ទ្ុកោវងគភាពចំណ្បុ ឱ្យរទរម្ រងក់កណា
រ

វនសា ភាពកងង
ុ ្បចរករ ១៩ លទ្។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

៣ាំងំចុងលក្ាយលនប

-ុំ ្កកត្់

និងោក់ផ្្រ ងបិនម្នក្គបទណ្រប់លធយ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

បិនម្នបលងកើត្ោបំណ្ុ កក្ក ប ឬចំណាយល ើ្ពរ្បត្ុ យគណ្នរធរយរ ឬាត្ពវកច
ិ ក្លអសងផ្ទ ិចរំឱ្យាាយ
ោបំណ្ុ ទ ់រទរម្ រងក់ោត្ិលទ្។ ក្ប្ិនលបើមានហានិវ័យផ្បបលនបលកើត្ល ើងផ្បនលរប វាក៏្ថិត្កងុងកក្បិត្បួយត្បច
ផ្ទរ បាអ ងលទ្រត្ រម្យារណ្៍ក៏ម្នបកាញពរភាពវនជជមានននារវនុវត្រវវនារប្់

-ុំ ្កកត្់ អងផ្ទរ។

វគគរយកធរនហិរញ្ញវត្ថុរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ក្ួងបហានអក18
បប ក្រុបរម្យារណ្៍ ុំ -្កកត្់ លៅោរម្យារណ្៍ ផ្ទ

បកាញពរសាថនភាពហិរញ្ញវត្ថុរ ប្់ ុំ -្កកត្់ លហើយ

ារលររបចំរម្យារណ្៍បក
ប ្រុបលនប កក្បនំងមានារពនារលព ណា្់ លធយលហត្ុរ ារពនារលព

កងង
ុ ារទ្ទ្ួ

ម្នរម្យារណ្៍ ពរ ំុ-្កកត្់ និង ារលអកគងតកត្់ទ្ិនងន័យោបួយវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ កក្បល ើ ្ពរ រយៈលព

១ផ្ខអងផ្ទរ។
្មា្ធាត្ុ លនបទ្ទ្ួ

ម្នពិ នកុ

A

លធយលហត្ុ រ ុំ -្កកត្់

ោទ្ប លៅបិ ន ិចបលងកើ ត្ ហានិវ័ យ

ហិរញ្ញវត្ថុ លៅទ រ់ ទរម្ រងក់ោត្ិលទ្។

18

លនងនបព័ត្៌មានពរវគគរយកធរនហរនញ្វញ ត្ថុរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិផ្ត្បួយ។ លប្កកបិពិនត្
ិ យ និងលធវើបចក្ុបតនងភាព បិនម្នជួបតក

់ោបួយក្ក្ួងបហានអកលទ្។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

61

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នែង គ.១៦៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្៩
រ
្បចរករ

PI-9

្មា្ធាត្ុ

ន ពរវងគ
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហានិវយ
័ វវា

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C+

C+

C

C

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាអដ

់ពន
ិ កុ M1

ភាពសាធារណ្ៈទនទ្លទ្រត្ លក្សពរ
ក្ក្ួង-សាថបន័រទរ (PI-9)
(១)

កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្
រងក់កណា
រ
លៅល

ើវងគភាព្វ ័យត្

វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បន
សារលពើពនធ ទ្ទ្ួ ម្នរម្យារណ្៍ក្បរំាំងំពរក្គប់្ហ-

និង្ហក្យ្រទរ

ក្យ្សាធារណ្ៈ និងភាគលក្ចើនននក្គំបសាថនសាធារណ្ៈ
ន ក្ត្ញ្វម្ន
រទរម្ ។ ារបបក្រុបរួប ននរម្យារណ្៍វ វា
លររបចំ (បិនែប់បញ្ក្ញ្

ធរយរោត្ិននកបយុោ) បអុផ្នរ បន
ិ

ម្នកំណ្ត្់ និងវនភាគពរហានិវ័យហិរញ្ញវត្ថុលៅល

ើរទរម្

រងក់ោត្ិល ើយ លហើយក្គបទណ្រប់ផ្ត្ ៦១%នន ក្គំបសាថន
សាធារណ្ៈរទរម្
(២)

កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្

A

A

បអុលណាណប។

សាថនភាពហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់កក្បិត្ននរទរម្ រងក់លក្ាប

រងក់ោត្ិលៅល ើសាថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ោត្ិ គឺក្ត្ញ្វម្ននបធនោក្ត្រមា្ និងលររបចំោរម្យ-

រប្់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ

ារណ្៍ធច់លធយផ្ កពរយង ្ក្មាប់រងក់នរបួយៗនន
រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ។ ោក់ផ្្រ ង រម្យារណ្៍លនបបិន
ន គពរបញ្ញាហានិវ័យហិរញ្ញវត្ថុលទ្ នប
ម្នកំណ្ត្់ ឬ វភា
ារវនុវត្រ

-ុំ ្កកត្់បន
ិ ិចបលងកើត្ោហានិវ័យលៅល

ើ

រទរម្ រងក់ោត្ិម្នលទ្។

ក្បវប់ គ.៨៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ពុំមានែយារណ្៍។

គ.២.៦ លទធសាពរបស់សាធារណជន្កនុងការទទួលបាន្ព័ត្េម្មន្ិវធកាសាំខាន្់ៗ (PI-10)
្បចរករលនប មានលយ បំណ្ងវាយត្នបាវព
ំ រ ទ្ធភាព និងភាពកយក្្ិ រប្់សាធារណ្ជន ឬនអងលហាច
ណា្់ វងកពាក់ពន
័ ធ កងុងារទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ ន្ដ រពរវ វនា។ លយ ារណ្៍ត្មាាភាព ត្ក្បញ្វឱ្យែជរធរវិម្ លររបចំ និង
អសពវអាយព័ត្៌មានវវនា ផ្ទ កយក្្ិ ទ្ទ្ួ ម្ន មាន ករណ្ៈក្គប់ក្ជុងលក្ោយ កយយ ់ និងទាន់លព លវកា។
ារវាយត្នបាលនប ផ្អែកល ាំ
ើ ង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ លពា
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គឺាំងំវ វនា២១១៤ (នែង គ.១៧)។

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

នែង គ.១៧៖ ្មា្ធាត្ុននព័ត្មា
៌ នផ្ទ រំម្ច់្ក្មាប់សាធារណ្ជន
្មា្ធាត្ុននព័ត្មា
៌ ន

ារបំលពញ

កំណ្ត្់ចណា
ំ
ំ

នប ករខណ្ឌ
ន ក្បរំាំងំ៖ ្ំណ្ំុរកសារលពញ
១( រកសារវវា

បិនម្ន

រកសារវវនាក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយ បអុផ្នរ បរកប់ពរចិប់

ល ញិចរកម្នលធយសាធារណ្ជននបរយៈ

វវនាក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្។ កងុង្ប័យក្បជុំរប្់រទរ្ភា

បលធាម្យ ្បក្្ប លុបុនលព

កងុងផ្ខវនចិា
េ /ធងញ្ ាំងំ២១១៤ ល្ចកររក្ពាងចិប់វ វនា

ផ្ទ

រកសារ

លនបក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅាន់វងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នារពារលធយ រទរបស្តនរ រក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ចំលពាបបុខនំងវងគនរត្-ិ បតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វម្នលបើក
ទ្បកាយ្ក្មាប់វងគារ្ងគប្ុរ វន

នទគបវវិវោដន៍ និង

សារព័ត្៌មាន
ន កងុងាំងំ៖ រម្យារណ្៍
២( រម្យារណ្៍វនុវត្រវវា

រម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនាក្បរំផ្ខ គឺផ្អែកល

ើទ្ក្បង់

ទាំងលនប ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោក្បរំនបរយៈ

TOFE និងម្នលម្បអាយលក្ាយរយៈលព

២ផ្ខបរកប់

បលធាម្យ្បក្្ប ្ក្មាប់ សាធារណ្ជន

ពររម្យារណ្៍ក្ត្ញ្វម្នលររបចំបញ្ក្ ប់19។ ារលររបចំ

លុកងុងរយៈលព

រម្យារណ្៍លនប ក្ត្ញ្វចំណាយលព ពរ ២ លៅ ៤្ម្រហ៍

បិនម្ន

បួយផ្ខ បរកប់ពរម្នលររបចំ

បញ្ក្ ប់

(លនង្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ ទ្២
រ ៤) លទើបតរលធវើារលម្ប
អាយ ផ្ត្ម្នពនារលព រហបត្លក្ចើនោង ១ផ្ខបរកប់
ពររម្យារណ្៍ក្ត្ញ្វម្នលររបចំបញ្ក្ ប់

៣( រម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថច
ុ ង
ុ ាំងំ៖ រម្យារណ្៍

បិនម្ន

រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំងំ ក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយ

ទាំងលរប ម្នអសពវអាយោក្បរំនបរយៈ

(លនង ចិប់ទ្បទាត្់វវនា) បអុផ្នរ ក៏មានារពនារលព

បលធាម្យ្បក្្ប ្ក្មាប់ សាធារណ្ជន

អងផ្ទរ។ រម្យ-ារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ាំងំវ វនា

បរកប់ពក្រ ត្ញ្វម្នលធវ្
ើ វនកបិចប់្ពវក្គប់

២១១៣ មានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិ
លុកងុងផ្ខវនចិា
េ ាំងំ២១១៤ បអុផ្នរ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នលម្ប
អាយលុល ើយ លបើគិត្ក្ត្ំបនវាទ្រ១៦ ផ្ខកកកធ ាំងំ
២១១៥

៤( រម្យារណ្៍្វនកបិពខា
រ ងលក្ស៖ ក្គប់

បិនម្ន

រម្យារណ្៍្រុប្រ រពរក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថុរប្់
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បបក្រុបារវនុវត្រវ វនា្ក្មាប់ាំងំវ វនា២១១៣ និ

ោឧទាហរណ្៍ កងង
ុ នវាទ្១
រ ៤ ផ្ខ្រហា ាំងំ២១១៥ រម្យារណ្៍ចុងលក្ាយម្នបញ្ក្ញ្

២១១៥ និងរម្យារណ្៍នវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ ចុងលក្ាយលទ្រត្ ម្នបញ្ក្ញ្

រម្យារណ្៍្វនកបិចុងលក្ាយ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយ

លៅកងង
ុ លគហ័រទ្ំព័រក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុបយ
ួ កងង
ុ ផ្ខលបសា ាំងំ

ន ាំងំ
កងង
ុ ផ្ខឧ្ភា ាំងំ២១១៥។ ោងលនបលៅលទ្រត្ ល្ចកររក្ពាងវលងកត្ត្មាាភាពវវា

២១១៥ ្ក្មាប់កបយុោមានបកាញរ រម្យារណ្៍កង
ងុ ាំងំម្នលម្បអាយល ្
ើ ពរ៣ផ្ខបរកប់ពម្
រ នបញ្ក្ ប់រម្យារណ្៍ចង
ុ ាំងំ លនង ព័ត្មា
៌ នផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពរ
វងគារលវទ្ិា NGO។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្មា្ធាត្ុននព័ត្មា
៌ ន

ារបំលពញ

កំណ្ត្់ចណា
ំ
ំ

នប ករខណ្ឌ
រទរម្

ងក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់កងុងផ្ខវនចិា
េ ាំងំ២១១៤។ គិត្ក្ត្ំបផ្ខ

រងក់កណា
រ ម្នអសពវអាយោក្បរំនប

រយៈបលធាម្យ្បក្្ប ្ក្មាប់សាធារណ្ជន

កកកធ ាំងំ២១១៥ រម្យារណ្៍លនបលុបិនទាន់ម្ន

លុកងុងរងវង់ក្ម្ំបួយផ្ខ បរកប់ពក្រ ត្ញ្វម្នលធវើ

លម្បអាយលុល ើយ លពា

្វនកបិចប់្ពវក្គប់

រម្យារណ្៍។

៥( ារអរ ក
់ ច
ិ ក្្នា៖ ារអរ

ក
់ ិចក្្នាទាំង

វ្់ ផ្ទ មានត្នបាល ើ្ពរ ១១១ ១១១ ទុកាារ

បិនក្ត្ញ្វម្ន

គឺល ើ្ពរ៦ផ្ខ បរកប់បញ្ក្ ប់

បិនមានលម្បអាយ

បំលពញ

ិលបរនក ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយនអងលហាចណា្់
ក្បរំក្ត្រមា្ នបរយៈបលធាម្យ្បក្្ប
៦( ធនធានផ្ទ មាន្ក្មាប់ វងគភាពអដ ល់ ្វា
បប ធរន )primary service units(៖ ព័ត្៌មាន

បិនក្ត្ញ្វម្ន
បំលពញ

ព័ត្៌មានវំពរក្បវពធនធាន ក្ត្ញ្វម្នបកាញល

ើតកង
ំ

ព័ត្៌មានរប្់សាកានរបួយៗ បអុផ្នរ ផ្ត្ងផ្ត្ពុំមាន

្ក្មាប់វងគភាពអដ ល់ ្វាបប ធរន ផ្ទ ក្គបទ

ភាពលពញល

ញ។ ព័ត្៌មានវំពរធនធានផ្ទ មាន បិន

ណ្រប់ទ្ទា
ប ង
ំ ក្បលទ្្ កងុង វន្័យពររនអងត្ិច )ទបច

ក្ត្ញ្វម្នអដ

់ជន
ប សាធារណ្ជន។

ោ សាកាបឋប្ិកា និងបណ្ឌ ្ុខភាព( ក្ត្ញ្វ
ម្នអសពវអាយ នបរយៈបលធាម្យ្បក្្ប
នអងលហាចណា្់ក្បរំាំងំ ឬអរ

់ជបននប្ំលណ្ើ

ទបចមានកងង
ុ នែង គ.១៧ ្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ ៤ ននព័ត្៌មានវវនា កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយ បអុផ្នរមានារពនារ
លព យបរល ើ្ពរ ករខណ្ឌកំណ្ត្់្ក្មាប់ារធក់ពន
ិ កុ។ ទបចលនប ្បចរករលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ D។ លទើបតរម្នពិនកុ
ខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យមានភាពទាន់លព លវកា ្ក្មាប់នអងលហាចណាច់បួយ្មា្ធាត្ុខាងល ើ លធយគួរលតដត្
ារយកចិត្រទ្ុកធក់ោពិល្្ ល រើ ម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនាកងុងាំងំ។
នែង គ.១៨៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ១
្បចរករ

PI-10

្មា្ធាត្ុ / បលធាម្យវាយត្នបា

ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជនកងុងារ
ន ្ំខាន់ៗ )M1(
ទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ នវវា

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

D

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ពុំមាន

ករខណ្ឌណាបួយ កងុងចំលណាប ៦ ខាងល

ក្ត្ញ្វម្នបំលពញល ើយ។ លទាបបរោមានរកសារ
ចំនន
ួ ៤ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ ក៏មាន
ារយឺត្នអវកងុងារអសពវអាយផ្ទរ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ើ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ក្បវប់ គ.៩ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ែជរធរវិម្

ម្នរប់លអរើបលររបចំ “វវនាព

រទរ” ផ្ទ

ោល្ចកដរ្លងរបននចិប់វ វនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្។ វវនា

្លងរប្ក្មាប់ាំងំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយកងុងលគហទ្ំព័រក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ កងុងផ្ខបររ ាំងំ២១១៥។ រទរបស្តនរ រ
ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ម្នលឆាើយនំង្ំណ្ួររប្់វងគារ្ងគប្ុរ វន

នទគបវវិវោដន៍ និងសារព័ត្៌មាន លុកងុងលវទ្ិា

សាធារណ្ៈ ា ពរផ្ខឧ្ភា ាំងំ២១១៥ និងម្នបកាញោ្លងរបពរកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំវ វនាាំងំ២១១៦។

គ.៣ ការ្ោរសាោប់ិ វធការញន្ឹងរញលន្រផ្សបាយ
គ.៣.១ កាលាន្ុម្កម្ ន្ិងការចត្លរួម្កនុងកិចធាដាំរណើរការររៀបចាំិ វធកាម្បំាាំឆ្ន ាំ (PI-11)
្បចរករលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបាវព
ំ រភាពលររបរយ ភាពចិ្់កា្់ និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ននកិចក្
ទំលណ្ើរារលររបចំវវនាក្បរំាំងំ ក៏ទបចោារចប រួបរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន វគគរយកធរន រយកធរន និងវងគភាព20។
ន គវវា
ន
(១) វត្ថភា
ិ ព និងារក្បាន់ខាជប់ា វភា
មាក្ន ៣៩ ននចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ាំងំ២១១៨ ម្នផ្ចង និងកំណ្ត្់ពា
រ

វនភាគនន

ារលររបចំវ វនា ទបចខាងលក្ាប៖

ន (បររ-ឧ្ភា)
-ទំណាក់ា លររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវា
លុកងុង្ម្រហ៍ទ្រ១ ននផ្ខបររ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ រប់លអរើបលររបចំក្កបខ័ណ្ឌមាអ ក្កញ្ល្ទរ កិចក្
រយៈលព បធយប និងលយ នលនម្យវវនា ឱ្យមាន្ងគត្ិភាពលៅនំងលយ នលនម្យវវិវោដន៍ោត្ិ លទើបតរធក់
ជបនែជរធរវិម្

(គណ្ៈរទរបស្តនរ)រ ពិនត្
ិ យ និងវនុប័ត្។ លធយផ្ ក លុកងង
ុ ្ម្រហ៍ទ្១
រ ននផ្ខលបសា រទរបស្តនររក្ក្ួង

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លចញសាែចរលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងែជធានរ-លខត្រ ផ្ទ ផ្ណ្រំវព
ំ ា
រ រលររបចំផ្អនារយុទ្-ធ
សាស្ត្រ វវនា លធយផ្អែកល ក្ើ កបខ័ណ្ឌមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចរក្ យៈលព បធយប និងលយ នលនម្យវវនា ផ្ទ ម្នវនុបត្
័
លធយែជរធរវិម្

។ ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនាក្ត្ញ្វបកាញពរារអារភាជប់រវាងចំណាយ និងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ

វវិវោដន៍ោត្ិ និងក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្

ចំណាយបប ធន (ក្ពបទាំង ឆាុបបញ្ញក្ង
ំ គលក្មាងហិរញ្ញបតទានរប្់នទគបវវិវោដន៍)។

ទ្នកំបលនប ារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា គួរផ្ត្ក្ត្ញ្វម្ន្ក្បប្ក្បិ លធយក្កុបារករផ្កទ្ក្បង់វនរររយកធរន
លហើយា បរនលចេទ្្ក្មាប់អរ ់ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា គឺលុពាក់កណា
រ
ផ្ខឧ្ភា មានន័យរក្ក្ួង-សាថប័ន
មានលព ក្បមាណ្ ៦ ្ម្ដហ៍ ្ក្មាប់ារលររបចំ។

រយកធរន និងវងគភាពផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នធនធាននបរយៈក្ក្ួង-សាថប័នសាបរ បិនក្ត្ញ្វម្នរត្់ចប ្ក្មាប់ារវាយត្នបាលទ្ ល

20

ើកផ្ ងផ្ត្វងគភាពផ្ទ មាន

ារពាក់ពន
័ ត
ធ ក ្
់ ក្មាប់ារវនុវត្រវ វនា ឬទ្ទ្ួ ម្នធនធានពរក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

65

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ន ក្បរំាំងំ (បិវុរ-កញ្ញញ)
-ទំណាក់ា លររបចំកញ្ក្ ប់វ វា
លុកងុង្ម្រហ៍ទ្រ១ ននផ្ខបិវុរ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លចញល្ចកររក្ពាងសាែចរផ្ណ្រំ ្ររពរ
ារលររបចំវវនាក្បរំាំងំ លធយរួបមានទាំងទ្ក្បង់្រង់ធរ និងល្ចកដរពនយ ។
់ សាែចរផ្ណ្រំ ក្ត្ញ្វធក់ជន
ប ែជរធរវិម្
លទើបតរវនុប័ត្ និងលអាើលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងបនកររជំរញែជធានរ-លខត្រ។ នបលយ ារណ្៍ចិប់ គលក្មាងវវនាក្ត្ញ្វ
ផ្ត្លអាជ
ើ ន
ប ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ លុក្ត្ំបនវាទ្រ១៥ ផ្ខកកកធ21 ននាំងំនរបយ
ួ ៗ បអុផ្នរកងុងារវនុវត្រោក់ផ្្រ ង
គលក្មាងវវនា ននក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនួន ក្ត្ញ្វលអាជ
ើ បនលុទំណាច់ផ្ខកកកធ។ កងង
ុ វំ ុងផ្ខ្រហា ក្ក្ួង-សាថប័ន និង
បនកររជំរញជុំ វនញែជធានរ-លខត្រ រំម្ច់ក្ត្ញ្វពិភាកាកញ្ក្ ប់វ វនាោបួយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថ។
ុ បរកប់ពមា
រ ន
ាររកភាព និងារក្្ុបក្្ិ យង ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ លររបចំល្ចកររក្ពាងចិប់វ វនាក្បរំាំងំ លុកងង
ុ វំ ុង
ផ្ខកញ្ញញ។

ន (ត្ុកា-ធងញ្)
-ទំណាក់ា វនុប័ត្វវា
លុកងុង្ម្រហ៍ទ្១
រ ននផ្ខត្ុកា ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ជញ្ នល្ចកររក្ពាងចិប់វវនាលៅគណ្ៈរទរបស្តនររ លទើបតរក្ត្ិត្ពិនិត្យ និងវនុបត្
័ និងលទើបតរធក់ជន
ប លៅរទរ្ភាកងង
ុ ្ម្រហ៍ទ្១
រ ននផ្ខវនចិា
េ ក្ត្ិត្ពិនិត្យ និងវនុប័ត្។
បរកប់បក ល្ចករក្រ ពាងចិប់ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ នលៅក្ពំទ្្
ធ ភា លុកងុង្ម្រហ៍ទ្១
រ ននផ្ខធងញ្ ្ក្មាប់ក្ត្ិត្ពិនិត្យ និងវនុបត្
័
ន គ ននារលររបចំវវនាាំងំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នបកាញកងុងនែង គ.១៩។
ផ្ទ នំងក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ លុបុនទំណាច់ាំងំ។ ា វភា
នែង គ.១៩៖ ា

ន គវវា
ន ផ្អែកនបចិប់្ដព
វភា
រ ក្រ បព័នធហរិ ញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ

ន លុកងង
និងា បរនលចេទ្ោក់ផ្្រ ង ននារលររបចំវវា
ុ ាំង២
ំ ១១៤
ន
ទំណាក់ា ននារលររបចំវ វា

ា

ន គចិប់ហរិ ញ្ញវត្ថុ
វភា

ា បរនលចេទ្ោក់ផ្្រ ង ននារ
ន ាំងំ២១១៥
លររបចំវ វា

ក្ហវ. លអាើក្កបខ័ណ្ឌមាអ ក្កញ្ល្ទរ កិចក្ និងលយ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរយៈលព

នលនម្យ

្ម្រហ៍ទ្រ១ ននផ្ខបររ

បធយប ជបនែជរធរវិម្

ពិនិត្យ និងវនុប័ត្
ក្ហវ. លអាើសាែចរផ្ណ្រំ រប្់ែជរធរវិម្

្ដ រពរារលររបចំ

្ម្រហ៍ទ្រ១ ននផ្ខលបសា

នវាទ្រ១២ ផ្ខលបសា ាំងំ២១១៤

ា កំណ្ត្់ននារលអាើផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនាបក ក្ហវ.

នវាទ្រ១៥ ផ្ខឧ្ភា

នវាទ្រ១១ ផ្ខឧ្ភា ាំងំ២១១៤

ក្ហវ. លររបចំសាែចរផ្ណ្រំ រប្់ែជរធរវិម្

្ម្រហ៍ទ្រ១ ននផ្ខបិវុរ

នវាទ្រ១៦ ផ្ខបិវុរ ាំងំ២១១៤

ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា លៅក្ក្ួង-សាថប័ន

្ដ រពរ

ារលររបចំវ វនាក្បរំាំងំ លទើបតរពិនិត្យ និងវនុប័ត្ និងលអាើជបន
ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័នឬវងគភាពវវនា

21

ក្ក្ួងសាធារណ្ៈារនិងទំកជញ្ជញ្ ន

ម្នល ើកល ើងពរបញ្ញាកងង
ុ ារទ្ទ្ួ ម្នធាត្ុចប ទាន់លព លវកាពរបនកររផ្ទ រំឱ្យមានារយឺត្កងង
ុ ារលអាើរជបនក្ក្ួង

ល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ន
ទំណាក់ា ននារលររបចំវ វា

ា

ន គចិប់ហរិ ញ្ញវត្ថុ
វភា

ា បរនលចេទ្ោក់ផ្្រ ង ននារ
ន ាំងំ២១១៥
លររបចំវ វា

ក្ក្ួង-សាថប័នលអាើ្ំលណ្ើវ វនាបក ក្ហវ.

អុត្កំណ្ត្់ក្ត្ំបនវាទ្រ១៥

នវាទ្រ១៥ ផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៤

ផ្ខកកកធ
ក្ហវ. លររបចំកិចក្ក្បជុំពិភាកាល ើ្ំលណ្ើកញ្ក្ ប់វ វនាោបួយ

ផ្ខ្រហា

ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន )កក្បិត្បលចក្កលទ្្(
ក្ហវ. លររបចំល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា លធយបញ្ក្ញ្
ចំណ្ប

ទាំង

ផ្ខកញ្ញញ

និងចំណាយ )រួបទាំងកិចក្ពិភាកាកក្បិត្នលនម្យ(

ក្ហវ. លអាើល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនាលៅគណ្ៈរទរបស្តនរ រ លទើបតរ

្ម្រហ៍ទ្១
រ ននផ្ខត្ុកា

ពិនិត្យ និងវនុប័ត្
ក្ហវ. លអាើល្ចកដរក្ពាងចិប់វវនាផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នារវនុប័ត្

្ម្រហ៍ទ្១
រ ននផ្ខវនចិា
េ

នវាទ្២
រ ៧ ផ្ខត្ុកា ាំងំ២១១៤

រទរ្ភា លអាលើ ្ចកដរក្ពាងចិប់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លៅក្ពំទ្្
ធ ភា

្ម្រហ៍ទ្១
រ ននផ្ខធងញ្

នវាទ្២
រ ៨ ផ្ខវនចិា
េ ាំងំ២១១៤

ចិប់វ វនាក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយរទរ្ភា និងក្ពំទ្្
ធ ភា

ក្ត្ំបនវាទ្រ២៥ ផ្ខធងញ្

នវាទ្រ១៨ ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៤

ក្ត្ំបនវាទ្រ១ ផ្ខបកែ

នវាទ្រ១៩ ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៤

ពរគណ្ៈរទរ បស្តនរ រ លៅរទរ្ភា លទើបតរពិនិត្យ និងវនុប័ត្

ក្ពបបហាកសក្ត្ឡាយក្ពបហ្ថ ល

ខាក្បា្ឱ្យលក្បើចិប់វ វនា

ន និងារលររបចំ
ក្បវព៖ចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ាំងំ២១១៨, ចិប់វ វនាាំងំ២១១៥ សាែចរ្រ រារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវា
ន ាំងំ២១១៥
កញ្ក្ ប់វ វា

្បចរករលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A លធយលហត្ុរមានា

វនភាគវវនាចិ្់កា្់ និងោទ្បលៅ ក្ត្ញ្វម្ន

វនុវត្រនប។ ា វនភាគលនបអដ ជ
់ បនក្ក្ួង-សាថប័ន រយៈលព លក្ចើនោង ៦្ម្រហ៍ ្ក្មាប់ារលររបចំ្ំលណ្ើវវនា។
(២) ភាពចិ្់កា្់ឬភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ

និងារចប រួបផ្អងកនលនម្យ

កងង
ុ ារផ្ណ្រំវព
ំ ា
រ រលររបចំ

ទបចមានពនយ ់ខាងល ើ ក្ក្ួង-សាថប័នក្ត្ញ្វលររបចំ្ំលណ្ើោ ២ ទំណាក់ា

គឺទណា
ំ
ក់ា ទ្រ១ ារលររបចំ

ន
្ំលណ្ើវវា

ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា និងទ្រ២ ារលររបចំ្ំលណ្ើវ វនា បែិត្ក្បរំាំងំ។
ទ្ក្បង់្រង់ធរ្ក្មាប់ផ្ណ្រំារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនាមាន ៤ ្មា្ធាត្ុធំៗ៖ (១) ត្ួរទ្រ
និងារទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វរប្់សាបរក្ក្ួង-សាថប័ន (២) លយ បំណ្ងលយ នលនម្យ
ិទ្ិភាព ផ្ទ
រយៈលព
បញ្ក្ញ្

មាន្ងគត្ិភាពោបួយលយ

បំណ្ងលយ

នលនម្យ និងផ្ទ

(៣) កបិ វនធរ ឬយុទ្សា
ធ ស្ត្រ

បកាញពរត្ក្បញ្វារធនធាន ្ក្មាប់

១៣ាំងំបរកប់ លធយផ្ចកលចញោចំណាយលបរវត្ស, បិនផ្បនលបរវត្ស, ចំណាយចរនរ និងបប ធន និងធក់

គលក្មាងហិរញ្ញបតទានលធយនទគបវវិវោដន៍ (១ជួរ ្ក្មាប់ ១ក្បលវទ្ចំណាយ) និងារពាករណ្៍ក្បវពចំណ្ប

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

លធយខាិនរង (ធក់បញ្ក្ញ្

ទាំងនទគបវវិវោដន៍) និងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ពក្ងំងារក្បបប ចំណ្ប

និង (៥) ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ

និងលយ ល ្ក្មាប់កបិ វនធរនង
ិ យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ិទ្ិភាពនរបួយៗ។
រកសារផ្ណ្រំវបលធយទ្ក្បង់បួយចំនន
ួ ផ្ទ ក្ត្ញ្វបំលពញ
វវនា

ោលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ក្មាប់ារលររបចំ

បែិត្ក្បរំាំងំ ក្ត្ញ្វម្នលអាើលៅក្ក្ួង-សាថប័ន។ ពិធន្ក្មាប់ចំណាយ្រុប ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ លធយបញ្ញជក់ោ

ភាគរយននអ ត្
ិ អ កងុងក្្ុក្រុប (វវនាចរនរ និងវវនាបប ធន ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ធច់ពយ
រ ង )។ ពិធនវវនា ក្ត្ញ្វម្ន
កំណ្ត្់កង
ងុ វន្័យចំនន
ួ ៤ (្ងគបកិចក្ ល្ទរកិចក្ រទរម្ ទ្បលៅ និងារពារោត្ិនង
ិ ្នរិ្ខ
ុ សាធារណ្ៈ) បអុផ្នរារកំណ្ត្់
ពិធនលនបមានភាពទ្ន់វាន់ និងមាន ករណ្ៈោចងែុ បកាញ ោងារកំណ្ត្់ផ្បបត្ំង រុ៉ឹង លធយលហត្ុរបប ធរននន
ារវនភាគពិធន

បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ឱ្យម្នលពញល ញលុល ើយ។

វន្័យិទ្ិភាពក្ត្ញ្វម្នបកាញចិ្់កា្់

(ឧទាហរណ្៍ វន្័យវប់រំ និង្ុខាវិម្ )។
បប ធរនចបតងននារលររបចំវវនាក្បរំាំងំ ក្ត្ញ្វផ្អែកល ា
ើ រវនុវត្រវវនាកងុងាំងំ និងក្ត្ញ្វផ្ក្ក្បិ ផ្អែកល ើ
កក្បិត្ននារលកើនល ើងននក្ម្ក់លបរវត្ស, ារលក្ជើ្លរឯ្បស្តនរប
រ ផ្នថបជំនួ្ឱ្យបស្តនររចប និវត្រន៍, ារផ្ក្ក្បិ វវនាកងុង
ាំងំ និងារផ្ក្បក្បិ នវាបួយចំនន
ួ ផ្ទ បិនម្នពាករណ្៍។ ចំណាយចរនរលវរ និងបិនផ្បនលបរវត្ស )ឧទាហរណ្៍ ទ្ំក
និងវគិគ្នរ( បិនិចក្ត្ញ្វបលងកើនល ើយ។ និនយបាអ ងលទ្រត្ បប ធរន្ក្មាប់ារលររបចំ គឺារបនរនិរនររភាពននារអរ ់
ល្វារលព បចក្ុបតនង។
ល ើ្ពរលនប ក្ក្ួង-សាថប័និចល្ង ើវ វនាបផ្នថប ្ក្មាប់យំក្ទ្ទ ់ចំណាយចរនរបផ្នថប ផ្ទ ម្ន
លក្យង្កបិភាពលុកងុងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា (ចំណាយនបកិចក្ ទ្ធកបិ) រហបត្ទ ់កក្បិត្កំណ្ត្់បួយ ោពិល្្
្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័នផ្ទ វនុវត្រក្កបខ័ណ្ឌវវនាកបិ វនធ។
រ ក្ក្ួង-សាថប័ន ក្ត្ញ្វារពារែ ់្ំលណ្ើបផ្នថបបុខ្ញ្ញញ
ចំណាយ លុកងុងកិចក្ពភា
ិ កាកញ្ក្ ប់វ វនាោបួយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ កងុងផ្ខ្រហា។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ

ម្នពិនកុ A លធយលហត្ុរ សាែចរពាក់ព័នធនំងារលររបចំវ វនាក្បកបលធយ

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងភាពចិ្់កា្់ (្ក្មាប់ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា និងផ្អនារវវនាក្បរំាំងំ) ក្ត្ញ្វម្នលអាើ
លៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន លធយឆាុបបញ្ញក្ង
ំ ពរពធ
ិ នផ្ទ ម្នវនុប័ត្ោបុនលធយែជរធរវិម្ ។
ន ទាន់លព លវកាលធយវងគនត្
(៣) ារវនុបត្
័ វវា
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ ឬសាថប័នមាន្បត្ថកច
ិ ក្ក្បហាក់ក្បផ្ហ
រទរ្ភា និងក្ពំទ្្
ធ ភា ម្នវនុប័ត្ល្ចករក្រ ពាងចិប់វ វនា លុបុននវាទ្រ២៥ ផ្ខធងញ្ ្ក្មាប់រយៈលព
១៣ាំងំចុងលក្ាយ គឺាំងំ២១១២, ២១១៣ និង២១១៤។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A លធយលហត្ុរ ចិប់វ វនាក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លុបុនាររប់លអដើបននាំងំ
វនុវត្រវ វនា លុកងុងវំ ុង ១៣ាំងំសារលពើពនធចង
ុ លក្ាយ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

នែង គ.២១ ៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ១
្បចរករ

PI-11

្មា្ធាត្ុ

ាកានុក្កបនិងារចប រួបកងង
ុ

ពិនកុ

ពិនកុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

A

A

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាអដ

A

A

ក្ក្ួង-សាថប័នមានរយៈលព

់ពន
ិ កុ M2

ន ក្បរំាំងំ
កិចក្ទលំ ណ្ើរារលររបចំវវា
)១(

វត្ថិភាព និងារក្បាន់ខាជប់
ា

វនភាគវវនា

ទំណាក់ា

៤ លៅ ៥្ម្រហ៍ កងុងបួ

ន ទាំងពររទំណាក់ា
លទើបតរលររបចំវ វា

លពា គឺ្រុបក្បផ្ហ

៩្ម្រហ៍។ ទំណាក់ា ទាំង២

មានពិធនវវនា )ទ្ន់វាន់( ផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្លធយ

គណ្ៈរទរបស្តនរ រ។ ទ្នក ំបលនប មានារពនាររយៈលព ខារ
លធយក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនន
ួ ផ្ត្បិនមានវវរគួរឱ្យកត្់
្មាគ ់លទ្ និងបិនមានវវរបអបពា
ា
)២(

ភាពចិ្់កា្់ឬភាពក្គប់ក្ជុង

A

A

់ទ ់ារវនុវត្រនប

វនភាគល យ
ើ ។

ន ក្ត្ញ្វម្នធក់លចញ
សាែចរផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវា

លក្ោយ និងារចប រួបផ្អងក

លធយែជរធរវិម្

លធយផ្អែកល ា
ើ រវនុប័ត្

នលនម្យ កងុងារផ្ណ្រំវំពរ

ក្កបខ័ណ្ឌមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ និងារល្ើល រុឯ និងារលធវិ
ើ ទ្ិភា-

ារលររបចំធក់្ំលណ្ើវ វនា

វបបនរយកបិល ើងវនញនបវលយ នលនម្យ។ សាែចរលររបចំ
កញ្ក្ ប់វ វនា ក្ត្ញ្វម្នធក់លចញលធយែជរធរវិម្

និង

លអាើជន
ប ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងែជធានរ-លខត្រ។
ារកំណ្ត្់ពិធនពរល ើចុបលក្ាប គឺកំណ្ត្់្ក្មាប់
ន បប ធន ក្ត្ញ្វកំណ្ត្់
ចំណាយ្រុប )វវនាចរនរ និងវវា
ធច់ពរយង( និង្ក្មាប់ វន្័យទាំង ៤ )្ងគបកិចក្ ល្ទរកិចក្
រទរម្ ទ្បលៅ និងារពារោត្ិនិង្នរ ិ្ខ
ុ សាធារណ្ៈ(
ោភាគរយ នន អ.្.្ )ោារចងែុ

បកាញ(។

ារលររបចំគលក្មាងវវនា បែិត្ លធយក្ក្ួង-សាថប័ន
និងែជធានរ-លខត្រ ក្ត្ញ្វផ្អែកល ើ កក្បិត្កំលណ្ើនលធរបនំង
ាំងំរ្់ ផ្ទ វនុញ្ញញត្ ្ក្មាប់ចណា
ំ
ត្់រងក់ល្ទរកិចក្
នរបួយៗ។
)៣(

ារវនុប័ត្វវនាទាន់លព លវកា

A

A

ចិប់វ វនាក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ លធយវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ និង

លធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ ឬសាថប័នមាន

ឡាយក្ពបហ្ថ ល ខាលធយក្ពបបហាកសក្ត្បុននវាទ្៣
រ ១

្បត្ថកិចក្ក្បហាក់ក្បផ្ហ

ផ្ខធងញ្ ្ក្មាប់ ៣ាំងំសារលពើពនធ ចុងលក្ាយលនប

ក្បវប់ គ.១១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
មានបញ្ញជក់កងុង្មា្ធាត្ុ ២ ក្បវប់ គ.១១។ ពុំមានរម្យារណ្៍វំពរារផ្កទ្ក្បង់លអសងលទ្រត្លទ្។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គ.៣.២ ទសសន្វធស័យពហុឆ្នរាំ ៅកនុងការរធវ ើក្ន្ការិវធកា រញលន្រផ្សបាយ
ចាំណាយ ន្ិងការររៀបចាំិ វធកា (PI-12)
វាយត្នបាារអារភាជប់វវនាលៅនំងលយ នលនម្យលុកងង
ុ រយៈលព

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប
កក្បិត្ននារធក់បញ្ក្ញ្

បធយប

និង

ារគណ្រចំណាយ ្ក្មាប់ារវនុវត្រលយ នលនម្យវិរ លៅកងុងទំលណ្ើរារលររបចំវវនា។

ន ពហុាំងំ និងារវភា
ន ជវវា
ន នបបុខករ
(១) ារលររបចំពាករណ្៍វវា
ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថម្
ុ នបលងកត្
ើ កិចក្ទំលណ្ើរារពាករណ្៍វវនាោពររវវិក្កប

ផ្ទ អរ ធា
់ ត្ុចប

្ំខាន់កងុងារលររបចំវវនារងក់ោត្ិក្បរំាំងំ។ វវិក្កបទ្រ១ គឺារលររបចំ “ក្កបខ័ណ្ឌផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា” រយៈលព
ផ្ទ វនុញ្ញញត្ឱ្យវនុវត្រពរលក្ាបលៅល ើ និងក្ត្ញ្វលររបចំលធយវគគរយកធរនវវនា។ ធាត្ុចប ផ្ទ រំម្ច់

៣ាំងំរំកិ

្ក្មាប់ារវនភាគកងុងវវិក្កបលនប
ោបួយក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុ ្ក្មាប់រយៈលព

គឺព័ត្មា
៌ នផ្ទ ក្បបប ម្នកងុងវំ ង
ុ លព ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ

និងព័ត្មា
៌ នវំពត្
រ ក្បញ្វារចំណាយ

ពិភាកា

ផ្ទ ក្ក្ួង-សាថប័នអដ ជ
់ ន
ប ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិង

២ាំងំបរកប់។ វវិ ក្កបទ្រ ២ គឺ ោារនបធនារវនុវត្រចំណ្ប -ចំណាយ ក៏ទបចោ

ារពាករណ្៍កក្បិត្ចំណ្ប -ចំណាយ ផ្ទ លៅរ “ក្កបខ័ណ្ឌចំំណាយរយៈលព បធយប”។ ារពាករណ្៍វ វនា ក្ត្ញ្វ
លធវើល ើងផ្អែកល ា
ើ រវនភាគមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្ ពរល ើចុបលក្ាប, លយ នលនម្យិទ្ិភាពរប្់ែជរធរវិម្
ចំណ្ប

-ចំណាយ។ វគគរយកធរនលយ

វវិក្កបទាំងពររ ក្ត្ញ្វលររបចំ្ក្មាប់រយៈលព

នលនម្យល្ទរ កិចក្និងហិ រញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ទ្ទ្ួ

និងនិរងារនន

បនកុ ការករលនប។

៣ាំងំ និងក្ត្ញ្វលធវើបចក្ុបតនងភាពោក្បរំាំងំ។ លទាបោនអងលនបកររ វវិក្កប

ទាំងពររលនប បិនក្ត្ញ្វម្នត្ភាជប់យងលធយតក ់លរបលទ្។ ោក់ផ្្ដ ង មានផ្ត្វវនា្រុប កងុងក្កបខ័ណ្ឌចំំណាយរយៈលព
បធយបបអុលណាណប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ប
់ ង ំ លហើយក្ត្ញ្វម្នអដ ជ
់ ន
ប លៅក្ក្ួង-សាថប័ន លទើបតរោបប ធរន
ុ តនងភាពោលររងែ ាំ
កងុងារលររបចំលធវើបចក្ុបតនងភាពផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនាោវិរ។ នអងណាបិញ ត្ួល ខពាករណ្៍ននក្កបខ័ណ្ឌចំំណាយ
រយៈលព បធយប ក្យន់ផ្ត្ោត្ួល ខចងែុ បកាញ ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្កងុងកក្បិត្នលនម្យ និងបិនម្នកំណ្ត្់
កក្បិត្ ឬពិធនវវនាោអាញ្វារលរបលទ្។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លធយលហត្ុរ ារពាករណ្៍វ វនារយៈលព

៣ាំងំ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំោ

ក្បរំាំងំ លធយផ្អែ ក ល ើ ចំណា ត្់ រង ក់ ល្ទរ កិ ចក្ ្ំខា ន់ ៗ។ លទើ បតរ ម្ នពិនកុ ខយ ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យារពាករណ្៍ ក្ត្ញ្ វ
បែិ ត្លៅនបចំណាត្់រងក់ វន្័យ បុខករ និងរទរម្

ម្នលធវើ

និងក្ត្ញ្វអដ

់ល្ចកដរពនយ

់ននបផ្ក្បបក្បិ ទ្ិនងន័យ

ក្បរំាំងំ។
ន
ន គនិរនររភាពបំណ្ុ
(២) វសា
ភាព និងភាពញំកញាប់ននារវភា
ារវនភាគចររភាពបំណ្ុ
លធយា រនន យ
័ ក្គប់ក្គងបំណ្ុ
បំណ្ុ

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យបំណ្ុ

ោលររងែ
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់ាំងំ។ ារវនភាគបំណ្ុ

ទាំងបំណ្ុ បរលទ្្ និងកងង
ុ ក្្ុក ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គង និងវនុវត្រោក្បរំាំងំ
ន រប់ាំងំ២១១១។ លនងនបវនុក្កំត្យ្ដ រពា
ននវគគរយកធរនវវា
រ រក្គប់ក្គង

ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ឱ្យវនុវត្រលររងែ ់ ២ាំងំបរង រារវនុវត្រោក់ផ្្ដ ងគឺក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង
ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រផ្អែ កល ើបលចក្កលទ្្ផ្ទ

ទ្ទ្ួ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ម្នពរារបណ្រុបបណា
រ

លធយ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

សាថប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ )IMF)។
ចររភាពបំណ្ុ

ទ្ធអ ននារវនភាគ ក្ត្ញ្វយកលៅលក្បគបលធរប ោបួយនំងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យារវនភាគ

លធយសាថប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ IMF/IDA ផ្ទ មានកំណ្ត្់កងុង រកសារពិលក្យបលនប ់ ក្បរំាំងំ

រប្់សាថប័នរបបិយវត្ថុវនរ រោត្ិ “Annual Article IV Consultations” លហើយក្ត្ញ្វែយារណ្៍ជបនគណ្ៈកមាិធិារ
ក្គប់ក្គងបំណ្ុ សាធារណ្ៈ ផ្ទ មានរទរបស្តនរក្រ ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុោក្បធាន។ លនងនបរម្យារណ្៍រប្់
សាថប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ារវនភាគចររភាពបំណ្ុ ្ក្មាប់បណ្
ំ ុ បរលទ្្ និងកងុងក្្ុក លក្បើក្ម្្់្បិត្ិកបិក្្លទរង
នំង ារពាករណ្៍មាអក្កញ្ល្ទរកិចក្ និងរកភាពរ បញ្ញាបំណ្ុ រប្់ក្បលទ្្កបយុោលុផ្ត្បិនមានសាថនភាពធាន់ធារ លុ
កងុងល្ណារឯយប
អប ប ធរន។ វវរផ្ទ ខុ្យង គឺសាថប័នរបបយ
ិ វត្ថវ
ុ នររោត្ិ ម្នធក់បញ្ក្ញ្

បំណ្ុ ជំពាក់រប្់្ហព័នធរ្
ុ សុរ

និង្ហរទរិលបរនក នំងពរវំ ុង្ប័យ្ស្តកគប ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នចររ ុបលរ ។ បកទ ់លព លនប លុបិន
ទាន់មានកិចក្ក្ពបលក្ពគងវវរចិ្់កា្់លទ្ ្ក្មាប់បរត្កបំណ្ុ ទាំងពររខាងល ើ បអុផ្នរសាថប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ម្ន
កត្់បញ្ក្ញ្

ារក្ម្ក់ និងក្ម្ក់ពិនយ
័ រប្់បំណ្ុ

រឯរែជរធរវិម្ ម្នបញ្កប់ារកត្់ក្នារក្ម្ក់បងគរ និងក្ម្ក់

ពិន័យ លធយកត្់ក្នផ្ត្ក្ម្ក់លទើបផ្ទ ជំពាក់បអុលណាណប។ លហត្ុទបចលនប លទ្ើបសាថប័នរបបិយវត្ថវ
ុ នររោត្ិម្នរកល ញ
ើ រ
បំណ្ុ ្រុបមានក្បផ្ហ

២៨១ កានទុកាារិលបរនក លក្ចើនោងត្ួល ខរប្់ែជរធរវិម្ ។

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A លធយលហត្ុរ ារវនភាគចររភាពបំណ្ុ ក្បរំាំងំ លធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ គឺក្គបទណ្រប់ទាង
ំ បំណ្ុ បរលទ្្ និងកងុងក្្ុក។
(៣) យុទ្សា
ធ ស្ត្រ នបវន្័យ

ផ្ទ មានារគណ្រចំណាយចរនរ

និងចំណាយ វននិលនគ្ក្មាប់រយៈលព

លក្ចើនាំងំ
ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើង្ក្មាប់រយៈលព

៥ាំងំ (២១១៤-២១១៨) ផ្ទ បនរពរ

ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិាំងំ២១១៩-២១១៣។ ារលររបចំផ្អនារលនប ក្ត្ញ្វម្ន្ក្បប្ក្បិ លធយក្ក្ួង
ផ្អនារ។ ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ រួបមានធាត្ុ្ំខាន់ចំនន
ួ ៤ លធយធាត្ុនរបួយៗ មាន្មា្ធាត្ុ ៤ ក្ពបទាំង
មានកំណ្ត្់នបវបរនសាថនក្គបទណ្ដប់្ក្មាប់ារវនុវត្រយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ទាំងបប ចំនន
ួ
៤ កងង
ុ លរបក៏មាន បរនសាថនមាអ ក្កញ្
ល្ទរកិចក្អងផ្ទរ។

ទ្ំហនំ នារគណ្រចំណាយលុកងុងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ ២១១៤-២១១៨ ក្ត្ញ្វម្ន

លររបចំ ធ ច់ លធយផ្ កពរ យង ្ក្មាប់ ចំណា យចរនរ និ ង ចំ ណា យបប

ធន។ ោរួប ារលក្យងចំ ណា យ ក្្បនប

ារពាករណ្៍វ វនា។ លទាបនអងលនបកររ ចំណាយ្ក្មាប់វ វនាចរនរ ក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចក បែត្
ិ ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ន
នរបួយៗ លធយផ្ កចំណាយ បប ធន ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លៅនប្មា្ធាត្ុ។ លធយសារារផ្បងផ្ចកលនបមាន ករណ្ៈ
ខុ្យង ារធក់បញ្ក្ញ្

យងរវាងវវនាចរនរ និងបប ធន លៅនបក្ក្ួង-សាថប័ន, នបវន្័យ ឬនបក្បលវទ្បុខករ ពុំិច

លធវើលៅម្នល ើយ។ ល ើ្ពរលនប ក៏បិនមានល្ចកដរពនយ ់ពរភាពក្បទាក់ក្កឡា ននចំណាយនបកបិ វនធរ ឬវនុបុខករ និង
បិនមានពនយ ព
់ រារអារភាជប់យងរវាងវវនាចរនរនង
ិ បប ធនល ើយ។
យុទ្សា
ធ ស្ត្រ នប វន្័យរយៈលព
្ុខាវិម្

លធយរួបបញ្ក្ញ្

២១១៨( ម្នរំល

៥ាំងំ ឬផ្វងោងលនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាប់ វន្័យវប់រំ និង វន្័យ

ារគណ្រចំណាយលៅនប្មា្ធាត្ុ។ ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វន្័យវប់រំ )២១១៤-

ចារពាករណ្៍ចំណាយចរនរ និងបប

ធន ្ក្មាប់វនុ វន្័យ ឬកបិ វនធរ )ឧទាហរណ្៍ ារវប់រំ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

បប ធរន( រឯរារពាករណ្៍ចំណាយចរនរ លធវើល ើងផ្អែកល ើចន
ំ ន
ួ ្ិ្សផ្ទ ម្នចុបលឈាិប និងារម្អ ន់សាិនត្នបារកន
ចំណាយ។ ារពាករណ្៍ មាន្ងគត្ភា
ិ ពោបួយនំងារពាករណ្៍វ វនារទរ និងម្នអារភាជប់ោបួយចំណាយម្អ ន់
ក្បមាណ្្រុប កងុងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ។ ចំណាយ្រុបកងុង វន្័យវប់រំ មានក្បមាណ្ ១២,៤% នន
ចំណាយ្រុប កងុងវវនាាំងំ២១១៣ )បិនែប់បញ្ក្ញ្

គលក្មាងហិរញ្ញបតទានយំក្ទ្ពរខាងលក្ស(។

កងុងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វន្័យ្ុខាវិម្

)២១១៨-២១១៥( ារពាករណ្៍ចំណាយ មាន្ងគត្ភា
ិ ព

ោបួយនំងារពាករណ្៍ចំណាយ្រុប។ មានផ្ត្ចំណាយចរនរលទ្ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នពាករណ្៍ រឯរ ចំ ណា យបប
ពាករណ្៍ រលព

លក្ាយក្ប្ិ ន លបើ ា ៈលទ្្ៈត្ក្បញ្វ

ក្ម្្់ ម្ន។

ចំណាយ្ក្មាប់ វន្័យ្ុខាវិម្ លក្ាបារក្គប់ក្គងរប្់ក្ក្ួង្ុខាវិម្

ធននំ ង ក្ត្ញ្ វ

ពរលក្ពាបលគ្និត្រលហធររចរ្បយ័ នធ បចក្ុ បតនង លុិចលក្បើ

១១,៥% ននចំណាយ្រុប កងង
ុ វវនាាំងំ២១១៣ )បិនែប់បញ្ក្ញ្

មានក្បមាណ្

គលក្មាងហិរញ្ញបតទានយំក្ទ្ពរខាងលក្ស( ។

្ក្មាប់ វន្័យទនទ្លទ្រត្ )ក្ក្ួង-សាថប័ន ( មានារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ិទ្ិភាព ៣ាំងំ ផ្ទ
ោផ្អងកបួយននកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនាក្បរំាំងំ បអុផ្នរបន
ិ មានារបកាញរផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ
វវនាមានបញ្ក្ញ្

ចំណាយ បែិត្ )ារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនាោក់ផ្្ដ ង មាន ករណ្ៈោារលក្យងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ

និង្កបិភាព( ឬមាន្ងគត្ភា
ិ ពោបួយនំងារពាករណ្៍វវនា្រុបរប្់រទរលរបល ើយ )ារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ
វវនាោក់ផ្្ដ ង បិនមានពិធនកំណ្ត្់ចិ្់កា្់ ឬបិនមានបំលពញបផ្នថបចំណាយឱ្យក្្បោបួយវវនា្រុប(។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លធយលហត្ុរ វន្័យវប់រំ និង វន្័យ្ុខាវិម្

)កងង
ុ ទ្ំហំធំ( ម្ន

កំណ្ត្់ចំណាយនអងលពញល ញកងុងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វន្យ
័
លធយម្នត្ក្បំបោបួយនំងវវនា្រុប )វន្័យទាំង
ពររលនប ល្ិ ន
ើ ង
ំ ក្បមាណ្ ២៣% ននចំណាយ្រុបរប្់រទរ(។ លធយផ្ ក ្ក្មាប់ វន្័យលអសងលទ្រត្ក៏មានផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ផ្ទរ បអុផ្នរបន
ិ មានារពាករណ្៍ចណា
ំ
យចិ្់កា្់ និងបិនមាន្ងគត្ិភាពនំងវវនា្រុបល ើយ។ លទើបតរ
ទ្ទ្ួ

ម្នពិនុក ខយ្់ោងលនប

្ក្មាប់ វន្័យ

រំម្ច់ក្ត្ញ្វមានារលក្យងចំណាយលពញល ញ

លុកងុងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា

ផ្ទ ក្ត្ញ្វក្គបទណ្ដប់ចំណាយនអងលហាចណា្់ក្បមាណ្លក្ចើនោង ២៥% ននចំណាយ្រុបរទរ

លហើយគលក្មាងចំណាយក្ត្ញ្វមាន្ងគត្ភា
ិ ពោបួយនំងារពាករណ្៍វ វនា្រុប។
ន វន
ន លិ នគ និងារពាករណ្៍ចណា
(៤) ារអារភាជប់យងរវាងវវា
ំ
យរំកិ
វវនាចរនរ និងបប ធន ក្ត្ញ្វម្នលររបចំធច់លធយផ្ កពរយង និងលុកងុងទ្ក្បង់លអសងយង។ វវនា វននិលនគ
ក្បមាណ្ ២៥% មានក្បវពពរចំណ្ប ទ្បលៅរប្់រទរ )រួបបញ្ក្ញ្

ទាំងារយំក្ទ្វវនាតក

់ លធយហិរញ្ញបតទាន្ហ-

ក្បត្ិបត្រា
ិ រ និងលធយកបក្រ នបរយៈវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ( លធយផ្ ក ៧៥%លទ្រត្ មានក្បវពពរហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស )ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រ និងកបក្រ( ផ្ទ មានកំណ្ត្់បុខ្ញ្ញញចំណាយ្ក្មាប់គលក្មាងចិ្់
កា្់។ លទាបបរោមានគលក្មាងវននិលនគបួយចំនន
ួ ទាបទារឱ្យបញ្ក្ញ្

រួបយងនបវក្បវពធនធានពរកង
ងុ ក្្ុក និងលក្សក្្ុក

បអុផ្នរារលររបចំវ វនា្ក្មាប់គលក្មាងលក្ាបក្បវពវវនារទរ និងគលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស ក្ត្ញ្វម្នលធវលើ ើង
ធច់លធយផ្ កពរយងលុល ើយ។ ារលក្ជើ្លរឯ្គលក្មាង ក្ត្ញ្វលបើ រ លត្ើោគលក្មាងកំពង
ុ ទំលណ្ើរារ ឬោគលក្មាងផ្ទ
្ថ ិត្កងុងទំណាក់ា លររបចំផ្អនារ លហើយលបើគលក្មាងកំពង
ុ ្ថ ិត្កងុងទំណាក់ា លររបចំផ្អនារ ក្ត្ញ្វលបើ លទ្រត្រ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

លត្ើហិរញ្ញបតទានក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ រួចែ ់្ក្មាប់គលក្មាង

)ពរវងគភាពខាងលក្ស( ឬបិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លុល ើយ

)លនងកបិ វនធរ វននិលនគសាធារណ្ៈ ២១១៥-២១១៧ ករខណ្ឌ ៣៧(។
ចំណាយចរនរ្ក្មាប់ក្បត្ិបត្រិារ និងារផ្វទាំ ក្ត្ញ្វម្នលក្យងកងុងវវនារទរោលររងែ ាំ
់ ង ំ លុលព ផ្ទ
គលក្មាងវននលិ នគក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់ និងផ្ទ ក្ទ្ពយ្កបិរំម្ច់ក្ត្ញ្វមានហិរញ្ញបតទាន្ក្មាប់ក្បត្ិបត្រិារ និងារផ្វទាំ។
លបើនបវគគរយកធរនវវនា ហិរញ្ញបតទាន្ក្មាប់ចំណាយលនប ោធបិនផ្ត្ងផ្ត្បិនមានក្គប់ក្យន់ល ើយ លធយសារ
ារយំក្ទ្ហិរញ្ញបតទានខាងលក្សផ្ទ ម្នកំណ្ត្់បុខ្ញ្ញញ បិនិចលក្បើក្ម្្់ម្ន្ក្មាប់ារករក្បត្ិបត្រា
ិ រ និង
ផ្វទាំលរបលទ្។ លធយផ្ ក មានផ្ត្វន្័យអាញ្វវង

់ និងធាែសាស្ត្រ បអុលណាណប ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នារយំក្ទ្លធយវវនាចរនរ

)វវនារទរ( ោពិល្្ ្ក្មាប់ក្បត្ិបត្រិារ និងារផ្វទាំអាញ្វវង

់ រហបត្ទ ាំ
់ ង ំ២១១៤ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

កងង
ុ

ចំណាយបិនទាន់ផ្បងផ្ចក បអុផ្នរោក់ផ្្រ ងម្នកំណ្ត្់បុខ្ញ្ញញរួចក្សាច់លៅលហើយ្ក្មាប់ វន្័យទាំងពររលនប។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លធយលហត្ុរារ្លក្បចចិត្រលក្ជើ្យកកបិ វនធរ វននិលនគលុបិនទាន់
លធវលើ ើងលធយផ្អែកល ប
ើ ប ធរន វនភាគក្គប់ក្ជុងលក្ោយលុល ើយ លទើបតរឈានលៅអារភាជប់យុទ្សា
ធ ស្ត្រ នបវន្័យ និង
លធយលហត្ុរ បចក្័យោចំណាយចរនរ លទើបតរយំក្ទ្គលក្មាងវននិលនគ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នពាករណ្៍លុល ើយ ល ើកផ្ ង
ផ្ត្កងុង វន្័យអាញ្វវង ់ និងធាែសាស្ត្រ ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

73

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នែង គ.២១៖ ពិនកុ្ក្មាប់្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ២
្បចរករ

PI-12

្មា្ធាត្ុ

ន យ
ទ្្សនៈវ្
័ លក្ចើនាំងំលុកងុងារលធវើ

ពិនកុ

ពិនកុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

B

C+

C

C

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាអដ

់ពន
ិ កុ M2

ន លយ នលនម្យ
ផ្អនារវវា
ន
ចំណាយនិងារលររបចំវវា
(១)

ារលររបចំនវប ារពាករណ្៍វ វនាពហុ
ាំងំ និងារវនភាជនបបុខករ

ន ្រុបរយៈលព ៣ាំងំ ក្ត្ញ្វម្ន
ារពាករណ្៍វ វា
លររបចំោលររងែ ាំ
់ ង ំលធយផ្អែកល

្
ើ មា្ធាត្ុធំៗនន

ល្ទរកិចក្។ បអុផ្នរបន
ិ មានារផ្ញកលចញោចំណាត្់រងក់
វន្័យ បុខករ ឬរទរម្

លហើយបផ្ក្បបក្បិ ពរបួយាំងំ

លៅបួយាំងំលទ្រត្ក៏បិនក្ត្ញ្វម្នពនយ ់ បែិត្ល ើយ។
(២)

វនសា ភាពនិងភាពញំកញាប់នន ារ

A

A

វនភាគនិរនរ រភាពបំណ្ុ

ន គចររភាពបំណ្ុ ផ្ទ
ារវភា

ក្គបទណ្រប់បំណ្ុ

បរលទ្្ និងកងុងក្្ុក ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនិងពិនិត្យោ
ក្បរំាំងំលធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ។

(៣)

យុទ្សា
ធ ស្ត្រ នបវន្យ
័ ផ្ទ មាន
គណ្រចំណាយចរនរ

ារ

B

C

និងចំណាយវននិ

វន្័យវប់រំ និង វន្យ
័ ្ុខាវិម្ ម្នលធវើារកំណ្ត្់
ចំណាយនអងលពញល ញកងុងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ លធយ
ន ្រុប។ វន្័យទាំងពររលនប
ម្នត្ក្បំបោបួយនំងវវា

លនគ្ក្មាប់រយៈលព លក្ចើនាំងំ

ល្ិ ន
ើ ំងក្បមាណ្ ២៣%ននចំណាយិទ្ិភាព្រុប។
លធយផ្ ក ្ក្មាប់ វន្័យលអសងលទ្រត្ក៏មានផ្អនារ
យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ផ្ទរ បអុផ្នរបន
ិ មានារពាករណ្៍ចំណាយ
ចិ្់កា្់ និងលុបិនទាន់មាន្ងគត្ិភាព។
(៤)

ន វន
ន លិ នគនិង
ារអារភាជប់យងរវាងវវា

C

C

ារពាករណ្៍ចំណាយរំកិ

ន លិ នគ គឺលធវើល ើងលធយផ្អែកល
ារ្លក្បចចិត្រ វន
ើ

ក្បវពធនធានខាងលក្សចិ្់កា្់ ោោងារយក
យុទ្សា
ធ ស្ត្រ វន្យ
័ ោបប ធរន។ បចក្យ
័ ោចំណាយចរនរ
្ក្មាប់ិទ្ិភាពគលក្មាងបិនម្នធក់បញ្ក្ញ្

ធាត្ុអស ំ

្ំខាន់្ក្មាប់ារលក្ជើ្លរឯ្ និងមានផ្ត្លុកងុង វន្័យ
អាញ្វវង

ន ចរនរ ្ក្មាប់
់ និងធាែសាស្ត្រ វបលធយវវា

ក្បត្ិបត្រា
ិ រ និងារផ្វទាំ

ក្បវប់ គ.១១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
វវនាកបិ វនធរ កំពុងក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រោបលណ្រើរៗ ផ្ទ

រលព លនប មានក្ក្ួងវនុវត្រវ វនាកបិ វនធរសាក

តង

ចំនួន១១។ ភាគរយននគលក្មាងវវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនបកបិ វនធរ មានផ្ត្ក្បមាណ្ ៣%បអុលណាណប គិត្ក្ត្ំបាំងំ២១១៤ បអុផ្នរ
ារលររបចំវវនានបកបិ វនធរ កំពុងក្ត្ញ្វម្នពក្ងឺកគួរឱ្យកត្់្មាគ

់ លៅល ើបុខ្ញ្ញញចំណាយោលក្ចើនផ្វបលទ្រត្។ ្បត្ថភាព

លររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនាក៏កំពុងក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងអងផ្ទរ។
ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ លក្យងនំងពក្ងរក វនសា ភាពននក្កបខ័ណ្ឌចំណាយរយៈលព
ក្គប់ វន្័យ លទើបតរោបប ធរនវនភាជវវនា។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

បធយប ឱ្យក្គបទណ្ដប់

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

គ.៤ សាពអាចបាត្ន្់ម្បម្មណបាន្ន្ិងការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បាការអន្ុវត្តិ វធកា
គ.៤.១ ត្ម្មៃសាពម្ន្កាត្ពវកិចធា ន្ិងបាំណុលពន្ធ របស់អនកជាប់ពន្ធ (PI-13)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបារទរម្ ចំណ្ប

នបរយៈារពិនិត្យល ភា
ើ ពចិ្់កា្់

និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននលយ ារណ្៍ចិប់និងនរត្ិ វនធររទរម្ ពាក់ពន
័ ធនង
ំ បំណ្ុ ពនធ

ទ្ធភាពផ្ទ វងកោប់ពនធ

ិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្៌មាន និង ទ្ធភាពវងកោប់ពនធិចត្វាប ចំលពាបារបិនលពញចិត្ន
រ បវារកំណ្ត្់ពនធ លធយពិនត្
ិ យលបើ
ល ើ្មា្ធាត្ុបរ្ំខាន់គឺ៖ )១) ភាពចិ្់កា្់ និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននលយ ារណ្៍ចិប់និងនរត្ិ វនធររទរម្
្រ រពរបំណ្ុ ពនធ )២)
រទរម្

ទ្ធភាពវងកោប់ពនធកងុងារទ្ទ្ួ ម្ននបវព័ត្មា
៌ ន្រ រពរាត្ពវកិចប
ក្ ង់ពនធ បំណ្ុ ពនធ និងនរត្ិ វនធរ

និង (៣) ទំលណ្ើរារននារត្វាប ពនធ។
វគគរយកធរនពនធធរ និងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ មានត្ួរទ្រ

ក្បបប ចំណ្ប ពនធចប វវនាោត្ិ។ វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោមានត្ួរទ្រក្បបប ពនធល ើទ្ំនញ
ិ រំចប

និង

ិករល ត្
ើ នបាបផ្នថប )VAT) ល ើទ្ន
ំ ិញរំចប ។ ោបួយយងលនបផ្ទរ វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ក៏មានភារកិចក្
្ក្បប្ក្បិ

និងលធវា
ើ រោបួយលជើងសាគយ ផ្ទ ោវងកត្ំណាងឱ្យវងករំចប ទ្ំនញ
ិ និងភាងក់ករពាក់ពន
័ ធលអសងៗ។

លជើងសាគយ គឺោក្កុបហន
ុ ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នារបណ្ុរ បបណា
រ

និងទ្ទ្ួ សាគ ់លធយវគគរយកធរនគយនិងរធរករ

កបយុោ លទើបតរអដ ់ល្វាកបិបំលពញផ្បបបទ្បលញ្ក្ ញទ្ំនញ
ិ ពរគយលធយតក ោ
់ បួយរទរម្ គយកងុងរបវងករំទ្ន
ំ ញ
ិ ចប ។
លទើបតរជួយ្ក្បិ ារករបលញ្ក្ ញទ្ំនញ
ិ ពរគយ )Clearance) លជើងសាគយក្ត្ញ្វលររបចំធក់ក្បត្ិលវទ្ន៍គយ )lodge
declaration) លធយលក្បើក្ម្្់រកសាររទរម្ ផ្ត្បួយ )Single Administrative Document) ផ្ទ ទាញលចញពរ
ក្បព័នធ្វ័យក្បវត្រិកបិទ្ន
ិ ងនយ
័ គយិ្ុរគធ
ប )ASYCUDA)។ ក្បព័នធទ្ន
ិ ងនយ
័ លប )main server) ននក្បព័នធិ្ុរគធ
ប
ក្ត្ញ្វម្នទំល ើងលុវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្នត្ភាជប់លៅារនន យ
័
គយទ្បទាង
ំ ក្បលទ្្។
លធយផ្ ក វគគរយកធរនពនរធរមានត្ួរទ្រក្បបប ពនធកង
ងុ ក្្ុក្ំខាន់ៗ មានទបចោ ពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ
ិករល ត្
ើ នបាបផ្នថប (VAT) កងុងក្្ុក និងពនធល ក្ើ ម្ក់លបរវត្ស។ លុកងង
ុ ាំងំ២១១៤ ចំណ្ប ម្នបកពរពនធធំផ្ទ
មានចំនន
ួ ក្បផ្ហ

២១១១ ្ហក្យ្ ចប រួបចំផ្ណ្កក្បមាណ្ ៧៤% ននចំណ្ប ពនធធរ្រុប។ គួរកត្់្មាគ ់

រ បប ធរនក្បបប ពនធរប្់វគគរយកធរនពនធធរលុមានកក្បិត្ទាបលុល ើយ គឺមានចំនន
ួ ក្បផ្ហ ោ ៣១១១១
្ហក្យ្ )្ហក្យ្ខាងត្បធយបនិងខាងត្ធំ( ម្នចុបបញ្ជ ន
រ បរបប្័វ យក្បា្ និង រួបចំផ្ណ្ក ៩៤% នន
ចំណ្ប ពនធធរ្រុបកងង
ុ ាំងំ២១១៤22។ ្ហក្យ្ចំនន
ួ ៦៥១១១ លទ្រត្ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ឱ្យបង់ចំណ្ប ពនធនបរបប
ល អ ារ។ គិត្ក្ត្ំបាំងំ ២១១៥ វគគរយកធរនពនធ ធរ មានទ្រសាងក់ារធំបួយ និងសាខាពនធ ធរលុខណ្ឌចំនួន ១២
ននែជធានរវងំលពញ និងលុនបលខត្រចំនន
ួ ២៤។

22

ក្បវព៖ ារនន យ
័ ្ថ ត្
ិ ិរប្់វគគរយកធរនពនធធរ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ន ររ ទរម្ ្រ ព
)១) ភាពចិ្់កា្់ និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននលយ ារណ្៍ចិប់នង
ិ នរត្ិវធ
រ ប
រ ណ្
ំ ុ ពនធ
ចិប់ពនធមានចំនន
ួ ២ ្ំខាន់ៗគឺ ចិប់្ររពរសារលពើពនធ និងចិប់្ររពរគយ។ ចិប់្ររពរសារលពើពនធ
)LOT) ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំងំ១៩៩៧ និងក្ត្ញ្វម្នលធវើ វនលសាធនកបិលុាំងំ២១១៣ ផ្ទ ផ្ចងវំពា
រ រក្បបប
ពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ ពនធល ក្ើ ម្ក់លបរវត្ស ិករល ត្
ើ នបាបផ្នថប ពនធ ាត្់ទ្ុក និងពនធក្បរប់ក្ន។ លុកងង
ុ ាំងំ
២១១៣ វគគរយកធរនពនធធរ ម្នរប់លអរើបក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យចិប់្ររពរសារលពើពនធល ង
ើ វនញ លទើបតរបញ្ក្ញ្

ពនធោក់កាក់

្ក្មាប់្ហក្យ្កងុងវន្័យផ្រប លក្បងាត្ និងឧ្ិ ័ន និងផ្ក្ក្បិ ារលក្បើពាកយបលចក្កលទ្្បួយចំនួន )ឧទាហរណ្៍
និយបន័យននពាកយ “ារសាងក់លុ”, “ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពារក្គប់ក្គង”, “ល្វាកបិបលចក្កលទ្្” និង “វំលពើែង
ំ ្ក ប”(។
ោបួយយងលនប

ក្កុបហុនបួយកងុងចំលណាបក្កុបហុនគណ្លនយយវនរ រោត្ិធំៗទាំងបួន ម្នបញ្ញជក់រ ចិប់្ររពរ

សារលពើពនធផ្ចងវំពរវំលពើែង
ំ ្ក បមាន ករណ្ៈទ្ប ំទ្កា
ប យលពក23។ ោរួប ារផ្ក្ក្បិ ចិប់្ររពរសារលពើពនធ មាន
បំណ្ង ុបបំម្ត្់ភាពបិនចិ្់កា្់ននក្កបខ័ណ្ឌចិប់ ាត្់បនថយជលមាាប និងល ក
ើ ទ្ំកចិត្រវងកោប់ពនធឱ្យវនុវត្រ
នបចិប់ឱ្យម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។
លធយផ្ ក ចិប់្ររពរគយ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើលធយក្ពបែជក្កបល ខ ន្ឬរកបឬ១៧១៧ឬ
១១៧ ចុបនវា ទ្រ២១ ផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៧ ម្នផ្ក្ក្បិ
ចំណ្ប ។

លុាំងំ២១១១

លយ

នលនម្យ និង លយ

វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ

ារណ្៍បួយចំនួនលទើបតរ បលងកន
ើ

ម្នរប់លអរើបវនុវត្រារកំណ្ត្់ត្នបាគិត្ពនធគយ

)Valuation Agreement( បផ្នថបលៅនំងក្បា្្រ រពន
រ ត្
រ ិ វនធរត្វាប ារកំណ្ត្់ពនធគយ លុាំងំ២១១១ ក្ពបទាំងវនុវត្រ
លយ ារណ្៍កំណ្ត្់ត្នបាគត្
ិ ពនធគយរប្់វងគារពាណ្ិជជកបិពិវពលកាក )WTO( លពញល ញ លុផ្ខកកកធ ាំងំ
២១១៤។ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ក៏មានត្ួរទ្រលធយផ្ ក លុកងង
ុ ត្ំបន់ល្ទរកិចក្
ពិល្្ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ញក្ក់លុកងង
ុ
ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយុត្ផ្រ ទ លចញលធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ចលរាបពរ
ន ិលនគ ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនិងវនុប័ត្ល ើច រ
ាំងំ២១១១ និង២១១២។ ត្ួរទ្រលនបរួបមានារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ើបញ្ជ វ
រ ងក វន
ទ្ំនិញពរចំណ្ច
ុ ក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបក្ពំផ្ទនលៅត្ំបន់ល្ទរកិចព
ក្ ិល្្ និងក្ត្ិត្ពិនិត្យនិងវនុបត្
័ ទ្ំនញ
ិ ផ្ទ រំចប

និងរំ

លចញពរត្ំបន់ល្ទរកិចព
ក្ ិល្្។
ចិប់ និង ិខិត្បទ្ធរនគត្ិយុត្រ បចក្ុបតនង លុបិនទាន់ក្គប់ក្យន់លុល ើយ និងមានបញ្ញាកងវបចលរាប
ផ្អងកត្មាាភាព។

ឧទាហរណ្៍

ចិប់្ររពរសារលពើពនធបន
ិ ម្នផ្ចងពរកិចក្ក្ពបលក្ពគងលចរ្វាងារយកពនធក្ត្ិត្្ុយ
រ ង

)double tax agreement) និងបិនមានលយ ារណ្៍ផ្ចងវំពា
រ រលអករនវា )transfer pricing)។ កងុងន័យលនប វគគរយកធរនពនធធរមាន្ិទ្ិក
ធ ង
ងុ ារផ្បងផ្ចកក្ម្ក់ចំណ្ប ទុ

ក្ម្ក់តត្់លចញ ឬវត្ថក្បលនជន៏ កងុងចំលណាបមាក្្់

កបិ្ិទ្ិលធ ុកងង
ុ ្ហក្យ្ លទើបតរទ្ប់សាកត្់ារលចរ្វាង ឬលគចលវ្ពនធ24។ ោបួយយងលនបផ្ទរ នែងពនធគយបួយ
ចំនន
ួ ក្ត្ញ្វារផ្ក្ក្បិ

ោពិល្្ ពនធិករពិល្្ល ើទ្ំនញ
ិ
ទបចោ ម្រឯ, លក្បងឥនធនៈ និងពនធគិត្នបត្នបា

23

KPMG (២១១៣) រកសារ្លងរបពនធកបយុោ. បជកបណ្ឌ ពនធិ្ុម្
រ អ ្ុហ
រ ិក
វ KPMG.

24

Deloitte (២១១៥) កបយុោ៖ លតរត្្ំខាន់ល ាំ
ើ ង ំ ២១១៥, ពនធវនររោត្ិ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

)Valorem rates25(។ ក្បារលនបរំឱ្យមានារោប់ពាក់ពន
័ ធរប្់បស្តនរររទរម្ ចំណ្ប

កងង
ុ ារលក្បើ្ិទ្ិវ
ធ ំណាចបកក្សាយ

ចិប់ពនធបួយចំនន
ួ ក្្បលព ផ្ទ ក្បព័នធក្គប់ក្គង, ក្បព័នធទំលណ្ើរារ និងក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលុមានភាពទ្ន់លខាយ
ទ្នកំបនំងកងវបចលរាបព័ត្៌មានអសពវអាយទ ់វងកោប់ពនធ26។ ោបួយយងលនបផ្ទរ ្ភាពាណ្ិជជកបិកបយុោក៏ម្នបកាញ
ជំហរយ

់ក្្ប លធយម្នល ើកោឧទាហរណ្៍បញ្ញជក់រ បំណ្ុ ពនធ ផ្ទ

បិនទាន់ម្នទ្បទាត្់ពាក់ព័នធនំងពនធ ល ើ

វច នក្ទ្ពយ និងពនធក្បរប់ក្នល ើារលអករវច នក្ទ្ពយ ក្ត្ញ្វម្នលអករបំណ្ុ ពនធទាង
ំ ក្្ុងពរមាក្្់លទើបវច នក្ទ្ពយ
)ិចមានចំនន
ួ លក្ចើន ក់ត្យង(

លៅវងកទ្ិញចុងលក្ាយផ្ទ មានបំណ្ងបង់ពនធក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។

ារវនុវត្រផ្បបលនបក្ត្ញ្វ

ម្នបញ្ញជក់របិនយុត្ធ
រិ ប៌្ក្មាប់វងកទ្ិញចុងលក្ាយល ើយ។
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ C លធយលហត្ុរ ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងភាពចិ្់កា្់
នន ខ
ិ ិត្បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ ពា
រ ក់ពនធលុមានកក្បិត្។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប គឺត្ក្បញ្វឱ្យ ិខិត្បទ្ធរនគត្ិយុត្រពាក់ព័នធនំង វន្័យពនធ ាន់ផ្ត្មានភាពចិ្់កា ្់និងក្គប់ក្ជុងលក្ោយ លហើយារលក្បើក្ម្្់្ិទ្ិវ
ធ ំណាចរប្់
បស្តនរររទរម្

ចំណ្ប

កងុងារ្លក្បចចិត្រ

ឬារបកក្សាយភាពបិន ចិ្់កា្់នន

ិខិត្បទ្ធរនគត្ិយុត្រាន់ផ្ត្

មានារវយចុប លទើបតរឱ្យក្កបខ័ណ្ឌចិប់មានត្មាាភាព និងយុត្ធ
រិ ប៌ )ឧទាហរណ្៍ ពនធល ក្ើ ម្ក់ចំលណ្ញ, ិករល ើ
ត្នបាបផ្នថប និងពនធគយ(។
)២)

ន ររ ទរម្
ទ្ធភាពរប្់វងកោប់ពនធកង
ងុ ារទ្ទ្ួ ម្ននបវពត្៌មាន្រ ព
រ ា
រ ត្ពវកច
ិ ក្បង់ពនធ បំណ្ុ ពនធ និងនរត្ិវធ
វគគរយកធរនពនធធរ

និងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ

មានលគហទ្ំព័រតក ខ
់ ិន
ា ្ក្មាប់

អសពវអាយព័ត្មា
៌ នពាក់ពន
័ ធបទ្បតញ្ញត្ព
រិ នធផ្ទ មានទបចោ ចិប់ វនុក្កំត្យ ក្បា្ សាែចរផ្ណ្រំ ល្ចកររជន
ប
ទំណ្ំង និងនរត្ិ វនធររទរម្ ោភាសាផ្ខិរ និងឬឬភាសាវង់លគា្27។ វគគរយកធរនទាំងពររក៏ម្នលររបចំពត្
័ មា
៌ ន្លងរប
វំពព
រ នធផ្ទ បញ្ញជក់ពរវក្នពនធធរ និងពនធគយ។
វគគរយកធរនពនធធរ

ម្នលររបចំ្ិារសាកាអសពវអាយោលក្ចើនទ្បទាង
ំ ក្បលទ្្

លហើយ្ិារសាកា

ផ្ទ ម្នលររបចំោលក្ចើនរលព វិរៗលនប មានទបចោារអសពវអាយពនធល ើក្ម្ក់លបរវត្ស និងពនធល ក្ើ ម្ក់ចំលណ្ញ
នបវន្័យ។ វគគរយកធរនពនធធរ ក៏ម្នបលងកត្
ើ ឧបករណ្៍លក្បើក្ម្្់នបរយៈទ្បរ្័ពកាំាត្នវ (smartphone) មាន
ទបចោ ក្បត្ិទ្ិនពនធនង
ិ ារផ្ណ្រំារបង់ពនធចំលពាបពនធល ក្ើ ម្ក់លបរវត្ស និងពនធល ើបលធាម្យទំកជញ្ជញ្ ន និងម្ន
លររបចំកន
ប ល្រវលៅផ្ណ្រំ្រព
រ រពនធម្អត្ង់ ពនធាត្់ទ្ុក ពនធល វ
ើ ច នក្ទ្ពយ និងពនធល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ។ ល ើ្ពរលនប
លទ្រត្ “ក្កុបារករបលចក្កលទ្្ វន្័យរកជន” ក៏ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលទើបតរជួយ្ក្បិ ារជផ្ជកពិភាកាោបួយបស្តនររ

25

វគគរយកធរនពនធធរ (២១១២) កបយុោ, បញ្ញាផ្កទ្ក្បង់ចំណ្ប

ពនធ, ារផ្កទ្ក្បង់បនរលទ្រត្. លធវើបទ្បកាញលធយ លកាក វុ៊ុំ ្រហា (Um Seyha) លុកងុង

្នងិ្ិទ្ព
ធ នធ រប្់ IMF ្ក្មាប់បណា
រ ក្បលទ្្ិ្ុរ និងម្អ ្ុរហិក
វ
26

វងគារបប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ (២១១៣) កបយុោ៖ ២១១២ រម្យារណ្៍ក្បំកាលនប មា
់ ក្ន ៤. រម្យារណ្៍នបក្បលទ្្រប្់វងគារបប និធិរបបិយវត្ថុ

វនររោត្ិ ល ខ ១៣ឬ២
27

្បបលបើ លគហទ្ំព័រ www.customs.gov.khនិង www.tax.gov.kh (ទាញយកទ្ិនងនយ
័ លុនវាទ្រ១៥ ផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៥)

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

77

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ពនធ វំពរារករបលចក្ក លទ្្ពនធ ។ លុកងុងាំងំ ២១១៥ វគគរយកធរនម្នបលងកើត្ បជកបណ្ឌ

អរ

់ ព័ត្៌មានពនធ លុ

ែជធានរវងំលពញ លទើបតរអរ ព
់ ័ត្មា
៌ នបប ធរនវំពព
រ នធទ វ
់ ងកោប់ពនធ។
វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ម្នបលងកើត្យនរារភាពោនទគបគយនិង វន្័យរកជន )Custom
Private Sector Partnership Mechanism (CPPM)( នបរយៈក្បា្ល ខ ៩១៦ ្ហវ.ក្បក ផ្ខត្ុកា ាំងំ
២១១៩ ផ្ទ ោលវទ្ិាបួយក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ង
ើ លក្ាបលវទ្ិាភាពោនទគបវាងែជរធរវិម្ និង វន្័យរកជន ផ្ទ
មានរយករទរបស្តនររោក្បធាន។ យនរារភាពោនទគបគយនិង វន្័យរកជនម្នកំណ្ត្់កច
ិ ក្ក្បជុំលររងែ ាំ
់ ង ំ រប់លអរើប
ពរផ្ខបកែ ាំងំ២១១១បក ផ្ទ មានវគគរយក ននវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ និងក្បធានក្បត្ិបត្រិរប្់
្ភាពាណ្ិជជកបិកបយុោ ោ្ហក្បធាន លទើបតរជផ្ជកពិភាកាវំពន
រ ត្
ិ ិ វនធរគយ និងលធបក្សាយកងវ ន
់ ិងបញ្ញាក្បឈប
ផ្ទ កំពុងលកើត្ល ើងកងុងារវនុវត្រនត្
ិ ិ វនធរគយ។ កិចក្ក្បជុំចង
ុ លក្ាយននយនរារភាពោនទគបគយនិងវន្័យរកជន ក្ត្ញ្វ
ម្នលធវលើ ើងលុកងង
ុ ផ្ខកុបាៈ ាំងំ២១១៤ ចំផ្ណ្កររម្យារណ្៍ននារពិភាកាក៍ក្ត្ញ្វម្នលម្បពុបយអសពវអាយអងផ្ទរ។
គួរកត្់្មាគ អ
់ ងផ្ទររ រប់នំងពរាំងំ២១១៥ បក កិចក្ក្បជុលំ នប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងោញំកញាប់។
បអុផ្នរ្កបិភាពផ្ទ ម្នលររបែប់ខាងល ើលនប ភាគលក្ចើន រប់លអរើបលុាំងំ២១១៣ ្ក្មាប់វគគរយកធរនពនធធរ ឧទាហរណ្៍ ្ភាពាណ្ិជជកបិកបយុោម្នល ើកល ើងរ កិចក្ក្បជុក្ំ កុបារករបលចក្កលទ្្វន្័យរកជនក្ត្ញ្វ
ម្នលររបចំល ើងផ្ត្បរងគត្់គឺលុាំងំ ២១១៤។

ល ្
ើ ពរលនបលៅលទ្រត្ លុកងង
ុ ាំងំ ២១១២ ែជរធរវិម្ កបយុោម្ន

ទ្ទ្ួ សាគ ់ពក
រ ងវប្បត្ថភាពបស្តនរររទរម្ ចំណ្ប

និងកងវបវវនា ផ្ទ ោារែែំងកងង
ុ ារជួយពនយ ់ផ្ណ្រំវងក

ោប់ពនធឱ្យយ ់ទំងពរាត្ពវកច
ិ ក្បង់ពនធ28។
្មា្ធាត្ុ លនប ទ្ទ្ួ

ម្នពិនុក B លធយលហត្ុរ មានព័ត្៌មានោលក្ចើន ក្ត្ញ្ វម្នអសពវ អាយលុកងុង

លគហទ្ំព័ររប្់វគគរយកធរនពនធធរ

និងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ

និងមានលវទ្ិាជំរញ
ុ ារជផ្ជក

ំ ្បត្ថភាពបស្តនររ
ពិភាការវាងែជរធរវិម្ និង វន្័យរកជន។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប គឺទាបទារឱ្យពក្ងង
និងរទរម្ ចំណ្ប

ំ ល្វាពនធនង
និងធាររមានធនធានវវនាលទើបតរពក្ងង
ិ លទើបតរវនុញ្ញញត្ឱ្យវងកោប់ពនធិចទ្ទ្ួ

ម្នព័ត្មា
៌ នក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងទាន់លព លវកា )ឧទាហរណ្៍ នបរយៈ្ិារសាកាអសពវអាយោបនរបរកប់ោលទើប(។
(៣) ទំលណ្ើរារននយនរារត្វាប ពនធ
ារត្វាប ពនធគយលកើត្លចញពរារវាយត្នបាពនធគយ, ាររ៉ឹបវប្ទ្ំនិញ និងារតកពិនយ
័ ខយ្់ល ើ្ពរត្នបា
ទ្ំនិញលទើបផ្ទ រំចប

ឬរំលចញ។ ទំលណ្ើរារននយនរារត្វាប ពនធ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លុកងង
ុ ក្បា្ល ខ ៥៧១ ្ហវ.ក្បក

ចុបនវាទ្រ១៩ ផ្ខ្រហា ាំងំ២១១១។ កងុងក្បា្លរបម្នផ្ចងរ វងករំទ្ំនញ
ិ ចប

ឬលជើងសាគយ ក្ត្ញ្វលររបចំបណ្រំង

ត្វាប លៅវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ កងុងរយៈលព ៣១នវា រប់ពនរ វាទ្ទ្ួ ម្នល្ចកររជន
ប ទំណ្ំងវំពា
រ រតក
ពិន័យ ឬពរនវាទ្ំនញ
ិ ក្ត្ញ្វម្នឃាត្់ទ្ុក។ កងង
ុ បណ្រំងត្វាប ក្ត្ញ្វបញ្ញជក់ពរបប លហត្ុ និងល្ចកររ្លក្បចរប្់វគគរយក28

វគគរយកធរនពនធធរ )២១១២( កបយុោ, បញ្ញាផ្កទ្ក្បង់ចំណ្ប ពនធ, ារផ្កទ្ក្បង់បនរលទ្រត្. លធវើបទ្បកាញលធយ លកាក វុ៊ុំ ្រហា )Um Seyha) លុកងង
ុ

្នងិ្រទ្ពនធ រប្់ IMF ្ក្មាប់បណា
រ ក្បលទ្្ិ្ុរ និងម្អ ្ុរហិក
វ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ធរនគយនិងរធរករកបយុ ោ។ បរកប់បក បណ្រំងក្ត្ញ្វម្នពិនិត្យលធយារនន

័យចិប់ ្វនកបិ និងទ្ំរក់ទ្ំនង

សាធារណ្ៈ។ វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ក្ត្ញ្វលធវា
ើ រលឆាើយត្បលៅនំងបណ្រំងកងុងរយៈលព
ទ្ទ្ួ ម្នពាកយបណ្រំង។

កងង
ុ ក្បា្លរប

ក៏ម្នផ្ចងអងផ្ទររ

្លក្បចរប្់វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ វងករំទ្ំនញ
ិ ចប
ឬលៅត្ុកាារកងង
ុ រយៈលព

៦១នវា បរកប់ពរ

ក្ប្ិនលបើមានារបិនលពញចិត្រលៅនំងល្ចកររ

ឬលជើងសាគយ មាន្ិទ្ិត្
ធ វាប លៅវងគភាពទនទ្លទ្រត្

៣១ នវា បរកប់ពរទ្ទ្ួ ម្នល្ចកររ្លក្បចពរពាកយបណ្ដង
ំ ខាងល ។
ើ

ក្កុបារករវាយត្នបា

PEFA

ពិម្កនំងលធវា
ើ រវាយត្នបាពក
រ ិចក្ទំលណ្ើរារយនរារត្វាប ពនធ

រយកធរនគយនិងរធរករកបយុ ោ ោក់ផ្្ដ ង ក្កុបារករវាយត្នបា បិន ម្នទ្ទ្ួ

រប្់វគគ-

ទ្ិនងន័យវំពរ ចំនួន វង កត្វាប ល ើយ។

វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ម្នលក្យងលក្ជើ្លរឯ្វងកចិប់ លទើបតរ្ក្បប្ក្បិ អាញ្វចិប់ោបួយវងកោប់ពនធ
នំ ង ពរ ាំងំ ២ ១១៩ បកលបាអប បអុ ផ្នរ រ ហប ត្ បកទ

់ លព

លនប លុបិ ន ទាន់ លក្ជើ ្ លរឯ ្ ម្នលុល ើ យ ។ ារលធបក្សាយ

បណ្រំងត្វាប ពនធលធយបិនមានវងកជំរញផ្អងកចិប់ ិចនំងបអបពា

់ទ ់្បត្ថភាពផ្អងកចិប់រប្់វគគរយកធរន។

យនរ ារលធបក្សាយបណ្រំងត្វាប រប្់វគគរយកធរនពនធ ធរ

គឺបិនមានារផ្ក្បក្បិ

ពរារវាយត្នបា

PEFA ល ើកបុនលទ្។ ចិប់្ររពរសារលពើពនធម្នផ្ចងរ វងកោប់ពនធផ្ទ បិនលពញចិត្ន
រ ង
ំ ារកំណ្ត្់ពនធល ង
ើ វនញ ឬ
ល្ចកររ្លក្បចលអសងៗ ិចលធវា
ើ រត្វាប លៅវគគរយធរនពនធធរម្ន។ ក្ប្ិនលបើវងកោប់ពនធលុផ្ត្បិនលពញចិត្ន
រ ង
ំ ល្ចកររ
្លក្បចវិររប្់វគគរយកធរនពនធធរ វងកោប់ពនធិចធក់ពាកយត្វាប លៅគណ្ៈកមាិធិារ្ក្បប្ក្បិ សារលពើពនធ។
ក្ប្ិនលបើវងកោប់ពនធលុផ្ត្បិនលពញចិត្ន
រ ង
ំ ល្ចកររ្លក្បចវិររប្់គណ្ៈកមាិធិារ្ក្បប្ក្បិ សារលពើពនធ

វងក

ោប់ពនធមាន្ិទ្ិប
ធ រំងជំទា្់នង
ំ ល្ចកររ្លក្បចលនបលៅត្ុកាារផ្ទ មាន្បត្ថកិចក្។ នបារបញ្ញជក់រប្់វគគរយកធរនពនធធរ កងង
ុ ារវនុវត្រោក់ផ្្រ ង វងកោប់ពនធបន
ិ លក្បើក្ម្្់ក្បព័នធត្កា
ុ ារលទើបតរលធបក្សាយលទ្ លធយលហត្ុរ
ពួកលគក្ត្ញ្វផ្ត្ត្បក ក្់ ម្ក់ផ្ទ ក្ត្ញ្វបង់ពនធក្គប់ចន
ំ ន
ួ ោបុន បុនលធវើារលធបក្សាយ។
បចក្ុបតនងលនប វគគរយកធរនពនធធរ កំពុងផ្ត្ផ្ក បែយនរារលធបក្សាយបណ្រង
ំ ត្វាប ល ង
ើ វនញ លពា គឺ
នំងបលងកត្
ើ គណ្ៈកមាិធិារ្ក្បប្ក្បិ សារលពើពនធផ្ទ មានផ្ចងលុកងុងចិប់្ររពរសារលពើពនធ និងលររបចំវនុក្កំត្យ
ធក់ឱ្យទំលណ្ើរារគណ្ៈកមាិធិារលនប ។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ

ម្នពិនកុ C លធយលហត្ុរក្បព័នធនិងយនរ ារលធបក្សាយបណ្រំងត្វាប ពនធ មាន

ផ្ចងចិ្់កា្់រួចលហើយ បអុផ្នរលទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ គឺក្បព័នធលនបក្ត្ញ្វទំលណ្ើរារលពញល ញនបចិប់ោធរមាន។
នែង គ.២២៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ៣
្បចរករ

PI-13

្មា្ធាត្ុ

ត្មាាភាពននាត្ពវកច
ិ ក្ោប់ពនធ និង

ពិនកុ

ពិនកុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

B

C+

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M2

B

C

លុមានកងវបខាត្៖ )១(

បំណ្ុ ពនធរប្់វងកោប់ពនធ
(១)

ភាពចិ្់កា្់ និងភាពក្គប់ក្ជុង

ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយុត្រពនធ ក្ត្ញ្វ

លក្ោយ ននលយ ារណ្៍ចិប់ និង

លររបចំឱ្យមាន

ករណ្ៈក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងចិ្់កា្់

នរត្ិ វនធររទរម្ ្រ រពរបំណ្ុ ពនធ

និង )២( ារលក្បើក្ម្្់្ិទ្ិវ
ធ ំណាចរប្់បស្តនរ ររទរម្

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្បចរករ

្មា្ធាត្ុ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ចំណ្ប កងុងារ្លក្បច ឬារបកក្សាយភាពបិន
ចិ្់កា្់នន

ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ រក្ត្ញ្វមានារវយចុប

លទើបតរឱ្យក្កបខ័ណ្ឌចិប់មានត្មាាភាពនិងយុត្រិធប៌
)ឧទាហរណ្៍ ពនធ ល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ, ិករល ត្
ើ នបាបផ្នថ ប
និងពនធ គយ(។
(២)

ទ្ធភាពរប្់វងកោប់ពនធ កងុងារ

B

B

មានព័ត្មា
៌ នោលក្ចើន ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយលុកងុងលគហទ្ំព័រ

ទ្ទ្ួ ម្ននបវព័ត្មា
៌ ន្រ រពរ

រប្់វគគរយកធរនពនធធរ និងវគគរយកធរនគយនិងរ

ាត្ពវកិចក្បង់ពនធ បំណ្ុ ពនធ និង

ធរករកបយុោ និងមានលវទ្ិាផ្ទ ជំរុញារជផ្ជកពិភាកា

នរត្ិ វនធររទរម្

រវាងរធរវិម្ និង វន្យ
័ រកជន។ បអុផ្នរ ក្ត្ញ្វពក្ងំង្បត្ថ
ភាពបស្តនរ ររទរម្ ចំណ្ប

ន
និងធារឱ្យមានធនធានវវា

លទើបតរពក្ងំងល្វាពនធ និងវនុញ្ញញត្ឱ្យវងកោប់ពនធ ិច
ទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ នក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងកយក្្ិ

, ទាន់

លព លវកា )ឧទាហរណ្៍ នបរយៈ្ិារសាកាអសពវអាយ
ោបនរបរកប់(
(៣)

ទំលណ្ើរារននយនរារត្វាប ពនធ

C

C

ក្បព័នធនិងយនរារលធបក្សាយបណ្រំងត្វាប ពនធមានផ្ចង
ចិ្់កា្់រួចលហើយ បអផ្ុ នរ កងុងារវនុវត្រោក់ផ្្រ ង ក្បព័នធ
លនបទំលណ្ើរារ បិនម្នលពញល ញនបចិប់ោធរមាន។

ក្បវប់ គ.១២ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
•

ចិប់្ររពរសារលពើពនធ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្កត្ក្បញ្វ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំងំ២១១៥។ បអុផ្នរ មានារកត្់្មាគ
ារធក់ឱ្យវនុវត្រនំងិចក្ត្ញ្វពនារលព

លធយលហត្ុរក្ត្ញ្វារលព

់រ

លវកាពិភាកាបផ្នថ បលទ្រត្។ ទ្នក ំបលនបផ្ទរ វគគ-

រយកធរនពនធ ធរ ម្នលររបចំល្ចកររក្ពាងវនុក្កំត្យ និងក្បា្្រ រពរពនធ ក្បរប់ក្ន និងទំលណ្ើរារននយនរ ារត្វាប ពនធ
ក្ពបទាំងមានក្កុបារករផ្ក្ក្បិ

ក្បា្ចំនួន ៦៤ កំពុងផ្ត្ពិនិត្យល ើផ្អងកពាក់ព័នធនំងារចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ និង

ពនធ ក្បរប់ក្ន។
•

នបរយៈយុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប

រយៈលព

បធយប ២១១៤-២១១៨ វគគរយកធរនពនធ ធរ និងវគគរយកធរនគយ

និងរធរករកបយុោ នំងធក់ឱ្យវនុវត្រក្បព័នធ្វ័យក្បវត្រិកបិ ចំលពាបារក្បា្ពនធ និងារបញ្ជញ្ នរកសារលវ ិចក្ត្ញ្និច
ផ្ទ ាត្់បនថ យារលក្បើក្ម្្់្ិទ្ិវ
ធ ំណាចរប្់បស្តនរ ររទរម្

ចំណ្ប

និងឱ្ា្ ុប ិត្យង ក្ពបទាំងពក្ងំងគុណ្ភាព

ននល្វាសាធារណ្ៈចំលពាបវងកោប់ពនធ និងារផ្ចករយព័ត្៌មានម្នទ្ប ំទ្កា
ប យ។
•

លុកងុងាំងំ២១១៥

វគគរយកធរនពនធ ធរ

ម្នបលងកើត្បជកបណ្ឌ អរ

់ព័ត្៌មានពនធ លុែជធានរវងំលពញ

លទើបតរអរ

់

ព័ត្៌មានោបប ធរនវំពរពនធ ទ វ
់ ងកោប់ពនធ ។
•

ារលររបចំបអបផ្ោ

DTA ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់ និងកំពុងផ្ត្ចរររោបួយ្បភាគរ។

•

ារផ្កទ្ក្បង់ពនធ រធរករ )excise tax) នំងក្ត្ញ្វលររបចំ កងុងលព

លធវើ វនលសាធនកបិចិប់សារលពើពនធរលព

បចក្ុបតនង លនប រយកធរនពនធ ធំននវគគរយកធរនពនធ ធរ ម្នបលងកើត្ារនន
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ខាងបុខ។

័យពនធ រធរករ លទើបតរលធវើារករលនប។

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

គ.៤.២ ម្បសិទធសាពម្ន្វធធាន្ការសម្ម្មប់ចុះបញ្ោ ីអនកជាប់ពន្ធ ន្ិងការវាយត្ម្ម្ៃពន្ធ
(PI-14)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប មានលយ បំណ្ងវាយត្នបាល ើក្ប្ិទ្ភា
ធ ពកងុងារវាយត្នបាពនធ លធយលធវើារពិនត្
ិ យ
លៅល ក្ើ បព័នធចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ

និងារវាយត្នបាបំណ្ុ ពនធក្ត្ំបក្ត្ញ្វលធយរទរម្ ចំណ្ប លៅល វ
ើ ងកោប់ពនធ។

្បចរករលនប ពិនិត្យលបើ ល ្
ើ មា្ធាត្ុបរ្ំខាន់គឺ )១) ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យក្បព័នធចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ )២) ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព
ននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ្ក្មាប់ារបិនវនុវត្រនបាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ ព
រ នធនង
ិ ារក្បា្ពនធ និង )៣) ារលធវើផ្អនារ
និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបធនកបិ វនធរ្វនកបិពនធ

និងកបិ វនធរល្ុើបវលងកត្ារលគចលវ្ពនធ។

្មា្ធាត្ុនរបយ
ួ ៗក្ត្ញ្វ

ម្នពិនត្
ិ យ និងវាយត្នបាទបចខាងលក្ាប៖
)១) ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យក្បព័នធចបុ បញ្ជ វ
រ ក
ង ោប់ពនធ
ចិប់្ររពរ្ហក្យ្ពាណ្ិជជកបិ )២១១៥( និងចិប់្ររពរារចុបបញ្ជ ពា
រ ណ្ិជជកបិ )១៩៩៥( ម្នផ្ចងរ
ក្កុបហន
ុ ្ហកបិ្ិទ្ិ,ធ ារនន យ
័ ត្ំណាងឬសាខា និងក្កុបហន
ុ រកកបិ្ិទ្ិ ធ ផ្ទ មានទ្ំកក្ម្ក់រប់ពរ ៤ បុន
ឺ
កានលររ

ល ើងលៅ និងមានទ្រនំ ងលុកងុងក្បលទ្្កបយុ ោ ក្ត្ញ្វចុបបញ្ជ រពាណ្ិជជកបិ និងបំលពញាត្ពវ កិចក្អាញ្ វចិប់ោ

ធរមាន។
លព ផ្ទ ក្កុបហន
ុ ល្ង ើ្ុំចុបបញ្ជ ពា
រ ណ្ិជជកបិ រយកធរនចុបបញ្ជ ពា
រ ណ្ិជជកបិននក្ក្ួងពាណ្ិជជកបិនង
ំ
បញ្ក្ញ្

ព័ត្មា
៌ នក្កុបហន
ុ លៅកងង
ុ ក្បព័នធទ្ន
ិ ងនយ
័

និងលចញ ិខត្
ិ បញ្ញជក់ារចុបបញ្ជ ពា
រ ណ្ិជជកបិលៅឱ្យក្កុបហន
ុ ផ្ទ

ម្នល្ង ើ្ុំ។ បរកប់បក មាក្្់ក្កុបហុនឬមាក្្់ិជរវកបិ ក្ត្ញ្វបកាញ
ល ើារចុបបញ្ជ ព
រ នធ ចំនន
ួ ១កានលររ

ិខិត្លនបលៅសាខាពនធ ធរខណ្ឌលទើបតរបង់ក្ម្ក់

និងពនធម្អត្ង់ ចំនន
ួ ១,១៤កានលររ ។ សាខាពនធធរខណ្ឌ លម្បក្នល ើ

ិខិត្ចុបបញ្ជ ពា
រ ណ្ិជជកបិ លទើបតរបញ្ញជក់រម្នទ្ទ្ួ ក្ម្ក់ចបុ បញ្ជ រពនធ និងលចញ ិខិត្បញ្ញជក់ពនធម្អត្ង់លៅឱ្យក្កុបហុន
ឬមាក្្់ិជរវកបិ។ បរកប់ពម្
រ នបង់ក្ម្ក់ពនធនង
ិ ចុបបញ្ជ ព
រ នធម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វកងុងរយៈលព ១៥នវា ក្កុបហន
ុ ឬិជរវកបិ
លរប នំងាាយលៅោវងកោប់ពនធនបរបបពិត្ លហើយក្ត្ញ្វផ្ត្ល្ង ើ្ុំល ខវត្រ្ញ្ញញណ្កបិវងកោប់ពនធ )TIN)។ TIN
បួយ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់្មាគ

់្ហក្យ្ផ្ទ ម្នចុបបញ្ជ ព
រ នធផ្ត្បួយគត្់។ TIN ក៏ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ កងុង

រកសាររទរម្ ផ្ត្បួយ )SAD( រប្់វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ, លក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ល្ង ើ្ុំបងវិ ្ងិករ
ល ត្
ើ នបាបផ្នថ ប )Tax Return) រប្់វគគរយកធរនពនធធរ និងនបមាក្ន ១១២ ននចិប់្ដរពរសារលពើពនធ គឺក្ត្ញ្វ
លក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ “្មាគ

់្ហក្យ្កងុងក្គប់រកសារពាក់ពន
័ ធនំងពនធ និងកិចក្្នាររោបួយសាថប័នរទរ” អងផ្ទរ។

ក្បព័នធចុបបញ្ជ រពនធលុមានកក្បិត្ លធយលហត្ុរ ទ្រ១-ក្បព័នធចុបបញ្ជ ម្
រ នលតរត្្ំខាន់ផ្ត្ល វ
ើ ងកោប់ពនធ
នបរបបពិត្។ ោ ទ្ធអ

ព័ត្មា
៌ នវងកោប់ពនធនបរបបល អ ារទ្ទ្ួ ម្នបិនលពញល ញ ពរលក្ពាបរបបល អ ារក្ត្ញ្វ

ម្នក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលធយសាខាពនធធរលខត្រ-ខណ្ឌ និងបិនត្ក្បញ្វឱ្យមាន TIN លរបលទ្ ផ្ទ លនបិចបលងកើត្ឱ្យមានឱ្ា្
លគចលវ្ពនធ ។ ទ្រ ២-នបរយៈារលធវើជំលរឿនល្ទរ កិចក្ក បយុ ោលុាំងំ ២១១១ ម្នបកាញរ មាន្ហក្យ្ចំនួន
៥១៥ ១៣៤ ម្នកំពុងក្បកបិជរវកបិលុទ្បទាង
ំ ក្បលទ្្ បអុផ្នរមាន្ហក្យ្ោលក្ចើនកំពង
ុ ្ថ ិត្លុលក្សក្បព័នធពនធធរ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្្បលព ផ្ទ ្ហក្យ្ចំនន
ួ ផ្ត្ ៩៥ ១១១ ក្ត្ញ្វម្នចុបបញ្ជ រលុវគគរយកធរនពនធធរ។ នបារបញ្ញជក់រប្់
វគគរយកធរនពនធធរ ្ហក្យ្ចំនួន ៥១៤ ១៣៤ ខាងល ើ ក្ត្ញ្វម្នលគែប់បញ្ក្ញ្
អាញ្វ និងវត្រិែបអងផ្ទរ ទបលចងបលហើយ ពិម្កកងុងារែប់បញ្ក្ញ្

ទាំងវងក ក់ទបរ លុនបចិលញ្ក្ ើប

រលត្ើមានចំនន
ួ ្ហក្យ្បអុរិនផ្ទ ក្ត្ញ្វរត្់បញ្ក្ញ្

លៅកងង
ុ របបពិត្។ ទ្រ៣-វគគរយកធរនពនធធរ បិនម្នលររបចំយុទ្រ
ធ ារចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ ឬក៏លធវជ
ើ ំលរឿននបអាញ្វ
លទើបតរកំណ្ត្់វងកោប់ពនធមាន្ារនុព ។ ទ្រ៤-ក្បព័នធចុបបញ្ជ រពនធិចបលងកត្
ើ កំហុ្ឆគងពរារកត្់ក្នទ្ិនងនយ
័ វងកោប់
ពនធ លហើយមាន ំម្កកងុងារក្ត្ិត្ពិនិត្យពរភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វ ននព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

លធយវគគរយកធរនពនធធរ

)ឧទាហរណ្៍៖ ារពិនិត្យលបើ នបរយៈទ្បរ្័ពក និងារលក្បើព័ត្មា
៌ នភាគរទ្របរនបរយៈវនកយ
ក បក្ត្(, និងពិម្កនបធន
វងកោប់ពនធផ្ទ ក្បក្ពំត្របទ្ល ិើ្ពនធ និងឬឬ

ុបលឈាិបក្កុបហន
ុ ផ្ទ ឈប់ទំលណ្ើរារលរ ។ ទ្រ៥-ារផ្បងផ្ចក

ព័ត្មា
៌ នវងកោប់ពនធរវាងក្ក្ួងពាណ្ិជជកបិ និងវគគរយធរនពនធធរលុមានកក្បិត្ លពា គឺក្បព័នធទ្ន
ិ ងនយ
័ លនបបិនក្ត្ញ្វ
ម្នត្ភាជប់យងរវាងសាថប័នទាំងពររ និងបិនទាន់មានយនរារសាថប័ន លទើបតរលធវើារលអកគងតកត្់ព័ត្មា
៌ នោបួយយងោក្បរំ។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ D លធយលហត្ុរ មានក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យរួចលហើយ បអុផ្នរក្បព័នធលនបមាន
ភាពខវបចលរាប និងត្ក្បញ្វឱ្យមានភាព្កបិ បុលរ្កបិ និងវនររ្កបិ ោងលនប។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ ត្ក្បញ្វឱ្យ
មានក្បព័នធចុបបញ្ជ រពនធផ្ទ ត្ភាជប់យងរវាងក្ក្ួងពាណ្ិជជកបិនង
ិ វគគរយកធរនពនធធរ

ឬក៏ត្ក្បញ្វឱ្យមានារលររបចំ

វលងកត្ (survey) លៅល វ
ើ ងកោប់ពនធលធយវគគរយកធរនពនធធរ លទើបតរធាររ ារចុបបញ្ជ ព
រ នធនិងារវនុវត្រ
ាត្ពវកិចក្ពនធ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្ត្ំបក្ត្ញ្វ និងលពញល ញ។
)២) ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ្ក្មាប់ារបិនវនុវត្រនបាត្ពវកច
ិ ច
ក្ បុ បញ្ជ ព
រ នធ និងារក្បា្ពនធ
លទា្ទ្ណ្ឌផ្អងករទរម្

ឬបទ្ល ិើ្ផ្អងកក្ពហិទ្ណ្ឌ ចំលពាបារបិនវនុវត្រាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រ និងក្បា្

ពនធមានផ្ចងកងុងចិប់្ររពរសារលពើពនធ។ ្ហក្យ្ផ្ទ បិនម្នចុបបញ្ជ រោបួយវគគរយកធរនពនធធរ ក្ត្ញ្វម្នរត្់
ទ្ុករបិនវនុវត្រនបចិប់ )មាក្ន ១២៨( និងក្ត្ញ្វតកពិនយ
័ ចំនន
ួ ១,៥កានលររ
កានលររ

)លក្ាបរបបល អ ារ( ឬ ចំនន
ួ ២

)លក្ាបរបបពិត្(។ ារតកពិន័យក្ត្ញ្វវនុវត្រទបចយងផ្ទរចំលពាប្ហក្យ្ផ្ទ បិនម្នកត្់ក្នកិចក្បញ្ជ ា
ិ រ

គណ្លនយយ, លធវើឱ្យម្ត្់បង់រកសារគណ្លនយយ ឬខកខានបិនម្នក្បា្ពនធ កងង
ុ រយៈលព

៣១នវា លក្ាយា

កំណ្ត្់។ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ នបមាក្ន១៣១ ននចិប់សារលពើពនធ ្ហក្យ្ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នរកល ញ
ើ រក្បា្
ពនធបន
ិ ម្នក្គប់ចន
ំ ន
ួ ក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ ារតកពិនយ
័ ពរ ១១% លៅ ៤១% ននចំនន
ួ ទ្ំកក្ម្ក់ពនធផ្ទ បិនម្នបង់លៅនប
ទ្ំហំននកំហុ្ឆគង បបកនំងារក្ម្ក់ ២% កងុងបួយាំងំ។
ចិប់្ររពនធគយម្នផ្ចងពរារតកពិនយ
័ មានបរក្បលវទ្ គឺ )១( តកពិនយ
័ ពរ ១១១ ១១១ លររ
៥១១ ១១១ លររ

្ក្មាប់ារបិនវនុវត្រនបបញ្ញត្រិពនធគយត្បចនច )២( តកពិន័យពរ ៣ លៅ ៤ទង ននក្ម្ក់ពនធ

ក្ត្ញ្វបង់ចំលពាបារលគចលវ្ពនធនបរយៈាររត្់ពនធ
ផ្ទ

បិនក្ត្ញ្វវនុញ្ញញត្ឱ្យរំ ចប

ឬខកខានបិនម្នែយារណ្៍ទ្ន
ំ ញ
ិ ផ្ទ ក្ត្ញ្វបង់ពនធ

)នបមាក្ន ៧៤( និង )៣( វងករំ ចប

ឬក្កុបហុនផ្ទ
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)មាក្ន ៧៤(។

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ឬទ្ំនញ
ិ

បិនវនុវត្រន បារផ្ណ្រំ

រប្់បស្តនរគ
រ យ ឬែែំង ឬបិនអរ ់រម្យារណ្៍នបលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ ក្ត្ញ្វម្នតកពិនយ
័ ពរ ១ កានលររ
កានលររ

លៅ

លៅ ៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ារវនុវត្រផ្ទ ម្នលររបែប់ខាងល ើ

លទើបតរជំរញ
ុ ារវនុវត្រនបនរត្ិ វនធរ

លុបិនទាន់មានក្ប្ិទ្ភា
ធ ព

ចិប់ោធរមានលុល ើយ លធយលហត្ុរ )១(ារតកពិនយ
័ ចំលពាបក្កុបហន
ុ បិនចុបបញ្ជ ព
រ នធគឺលុមានកក្បិត្ទាបលុ
ល ើយ )២( មានបញ្ញាក្បឈបលក្ចើនកងង
ុ ារនបធន និងារបងរឱ្
ំ យវនុវត្រនបចិប់។ កងង
ុ ន័យលនប ទាំងវគគរយកធរន
ពនធធរ និងវងគភាពពាក់ពន
័ ធ មានគំនត្
ិ ក្្បយងរ ្ហក្យ្បួយចំនន
ួ ផ្ទ ក្បកបិជរវកបិយបរាំងំលុផ្ត្វនុវត្រនប
របបល អ ារ លបើលទាបបរោ្ហក្យ្លរបមាន ករណ្ៈ្បតត្រិក្គប់ក្យន់ ិចបញ្ក្ញ្
លនបគឺឧទាហរណ្៍បួយននារបិនវនុវត្រារតកពិន័យម្នត្ំង រុ៉ឹ ងលុល ើយ៖

លៅកងង
ុ របបពិត្ម្នក៏លធយ។

មាន្ហក្យ្ពររផ្ទ

មានទ្ំហំ

ិជរវកបិក្បហាក់ក្បផ្ហ យង បួយោហាង ក់ទ្ន
ំ ញ
ិ និងបួយលទ្រត្ោលភាជនរយធរន ឬ្ណា
រ យរ បអុផ្នរ្ហក្យ្
បួយបង់ពនធផ្ត្ ២១បុឺនលររ

នបរបបល អ ារ រឯរ្ហក្យ្បួយលទ្រត្បង់ពនធែប់កានលររ

នបរបបពិត្។

នបារវនុវត្របអុរិនាំងំលនប ទ្ំហំននារតកពិនយ
័ មានារវយចុបលធយបប លហត្ុរ ារលធវើ្វនកបិ
លុមានកងវបចលរាប ោពិល្្ លព មានារលគចលវ្ពនធ លុបិនទាន់មានក្បព័នធិចឱ្យ្វនករបញ្ជញ្ នក្កុបហន
ុ
ទាំងលរប លៅផ្អងកជំរញល្ុប
ើ វលងកត្ារបនាព
ំ នធ លទើបតរល្ុប
ើ វលងកត្បនរលទ្រត្លុល ើយ។ កងុងាំងំ២១១៥ វគគរយកធរនពនធ ធ រម្នបលងកើត្វងគភាពល្ុើបវលងកត្ បទ្ល ិើ ្ពនធ ។ ចំ លពាបវគគរយកធរនគយនិងរធរ ករកបយុ ោ ារវនុវត្រ
ទ្ប់សាកត្់បទ្ល ិើ្លុនបក្ពំផ្ទនលុមានឆក់ផ្ វងលក្ចើន ផ្ទ បងការ ម្
ំ កទ ់វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ
កងុងារបស្តកកបបទ្ល ិើ្លគចលវ្ពនធចំលពាបទ្ំនញ
ិ បួយចំនន
ួ ទបចោ ម្រឯ, ្មាារៈលវ ិចក្ត្ញ្និច និងរវយនរ។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លធយលហត្ុរ មានារតកពិន័យ្ក្មាប់្ហក្យ្ផ្ទ បិនវនុវត្រ
នបាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធ និងបិនម្នក្បា្ពនធក្បរំផ្ខោក្បរំ។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្គ
់ ឺត្ក្បញ្វឱ្យនរត្ិ វនធរចិប់
ចំលពាបាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រចំលពាប្ហក្យ្ទាំងវ្់ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ព
ខយ្់ និងមាននិរនររភាព។
ន ្
ន លរ ្ុប
)៣) ារលធវផ្ើ អនារ និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបធនកបិ វធ
រ វនកបិពនធ និងកបិ វធ
ើ វលងកត្ារលគចលវ្ពនធ
កងុ ងាំងំ ២១១៨

វគគ រ យកធរ នគយនិ ង រធរ ករកបយុ ោម្នធក់ ឱ្យវនុ វត្រ វនធរ សា ស្ត្រ ្វនកបិ លក្ាយ

ារបលញ្ក្ ញទ្ំនញ
ិ ពរគយ )PCA( ក្្បនបវនុ្ញ្ញញកយញ្ត្ប (Kyoto Convention)។ PCA មានលយ ល ផ្្វ ងរក
កំហុ្ឆគងនិងបទ្ល ិើ្ពាក់ពន
័ ធ្កបិភាពរំលចញរំចប
រយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ

បរកប់ពរទ្ំនញ
ិ ក្ត្ញ្វម្នបលញ្ក្ ញពរគយ។ កងុងន័យលនប វគគ-

លក្ជើ្លរឯ្ទ្ំនញ
ិ ្ក្មាប់លធវើ្វនកបិលធយផ្អែកល ើកនរហានិវយ
័

ទបចោត្នបា

ទ្ំនិញបួយក្កុប )បួយកុងត្ឺនរ័ -consignment), និងបទ្ពិលសាធន៍ផ្ទ វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោធាាប់លធវា
ើ រ
ោបួយវងករំចប

ឬវងករំលចញកនាងបក។ ោពិល្្ វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ ម្នលធវា
ើ រផ្បងផ្ចក

ទ្ំនិញោ៤ក្បលវទ្លអសងយង )១( ពណ្៌ក្កហប៖ មានហានិវយ
័ ខយ្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យទាំងរកសារនិងទ្ំនញ
ិ ោក់
ផ្្រ ង )២( ពណ្៌ល ឿង៖ មានហានិវ័យបធយបផ្ទ ទាបទារឱ្យក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យរកសារផ្ត្បអុលណាណប )៣( ពណ្៌លខរវ៖
្ក្មាប់ក្កុបហន
ុ ណាផ្ទ វនុវត្រារបង់ពនធគយម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វខយ្់ និង )៤( ពណ្៌នបត្ង៖ ្ក្មាប់សា
់ ថ ប័នផ្ទ ក្ត្ញ្វ
ម្នវនុញ្ញញត្ល ក
ើ ផ្ ងពនធ បអុផ្នរក្ត្ញ្វលយរពនបលយ ារណ្៍្វនកបិ លក្ាយារបលញ្ក្ ញទ្ំនញ
ិ ពរគយអងផ្ទរ។ កងង
ុ
ាំងំ២១១២ វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោម្នបលងកត្
ើ ្វនករចំនន
ួ បរក្កុប លហើយកងង
ុ បួយក្កុប មាន្វនករពរ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

៥ លៅ ៧ រក់ លធយវនុវត្រ PCA លតរត្ល ត្
ើ ំបន់ផ្កនចងលទើបតររំលចញ )export processing zone) និងត្ំបន់ល្ទរកិចក្
រ ពរ ៣
ពិល្្។ ក្កុប្វនករទាំងលរបក្ត្ញ្វម្នបណ្រុបបណា
រ
លុកងង
ុ ក្បលទ្្ជបអន
ុ ។ ារវនុវត្រ PCA ក្ត្ញ្វម្នពក្ងក
ក្កុប លៅ ៦ក្កុប លុាំងំ ២១១៣។ ទ្នកំបលនបផ្ទរ វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោមានបំណ្ងពក្ងរកបុខកររប្់
PCA លធវើ្វនកបិល ើក្កុបហន
ុ រំចប ឬរំលចញទាំងវ្់។
វគគរយកធរនពនធធរ លធវើ្វនកបិផ្ត្ល វ
ើ ងកោប់ពនធកង
ងុ របបពិត្ផ្ត្បអុលណាណប។ មានវងគភាពលក្ចើនផ្ទ
ពាក់ពន
័ ធារករ្វនកបិពនធ ទបចោរយកធរនវងកោប់ពនធធំ, រយកធរន្វនកបិ្ហក្យ្ និងារនន យ
័
្វនកបិ )លុសាខាខណ្ឌ(។ វគគរយកធរនពនធធរ វនុវត្រ្វនកបិលពញល ញ និងមានផ្ទនកំណ្ត្់ លពា គឺ ារលធវើ
្វនកបិទំបង
ប លតរត្ល ើក្បលវទ្ពនធលអសងៗោលក្ចើន និងក្គបទណ្រប់លក្ចើនាំងំ បរកប់បកលុាំងំបនរបរកប់លទ្រត្ ារលធវើ
្វនកបិក្ត្ញ្វម្នលតរត្ល ើផ្ត្ារករកងង
ុ ារនន ័យពនធធរ )Desk Work(, និងារបងវិ ្ងិករល ត្
ើ នបាបផ្នថប
ផ្ត្បអុលណាណប។ ចំលពាបារលររបចំផ្អនារ វងគភាពនរបយ
ួ ៗមានផ្អនារ្វនកបិ និងមានវនធរសាស្ត្រ លក្ជើ្លរឯ្ក្កុបហន
ុ
្ក្មាប់លធវើ្វនកបិលររងៗខាិន។ ក្កុបហន
ុ ចុបបញ្ជ ន
រ បរបបពិត្ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិមាន ៧,៨% ននក្កុបហន
ុ
ទាំងវ្់ លុាំងំ២១១១ និងមាន ៦,២% ននក្កុបហុនទាំងវ្់លុាំងំ ២១១២29។ លទាបោនអងណាក៏លធយ មាន
ារកត្់្មាគ រ
់
វនសា ភាពននារលធវើ្វនកបិល ើ្ហក្យ្ខាងត្ធំលុមានកក្បិត្ទាបលុល ើយ ផ្ទ ក្ត្ញ្វបលងកន
ើ
បផ្នថបលទ្រត្។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C

លធយលហត្ុរ រទរម្ ក្បបប ចំណ្ប ម្នលររបចំ និងវនុវត្រ

ផ្អនារ្វនកបិនិងល្ុើបវលងកត្ារលកងបនាំពនធ។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ ទាបទារឱ្យារវនុវត្រ្វនកបិក្ត្ញ្វលធវលើ ើង
នបផ្អនារ្វនកបិ និងក្ត្ញ្វវនុវត្រនប ករណ្ៈ វននិច័យ
េ វាយត្នបាហានិវយ
័ ចិ្់កា្់ និងលពញល ញ។
នែង គ.២៣ ៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ៤
្បចរករ

PI-14

្មា្ធាត្ុ

ន នារ្ក្មាប់ចបុ បញ្ជ រ
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននវធា

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

D+

C

D

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M2

វងកោប់ពនធ និងារវាយត្នបាពនធ
(១)

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យក្បព័នធចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ

ក្បព័នធចុបបញ្ជ រពនធលុមាន កងវបខាត្ ោពិល្្
ព័ត្៌មានវងកោប់ពនធ លុបិនទាន់ ្ុក្កំត្ ឬលពញ
ល ញ ក្ពបទាំងទំលណ្ើរារលក្ជើ្លរឯ្វងកោប់ពនធ វិរ
បិន ទាន់្ុរ្កវក់យង រវាងសាថ ប័ន និង សាថប័ន និងនអក
កងុងសាថប័ន។

(២)

29

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ

C

C

និត្ិ វនធរចិប់ននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ ្ក្មាប់ារបិន

ែជរធរវិម្ កបយុោ )២១១៣( និរងារពក្ងំងារវនុវត្រចិប់ និងកិចក្ក្បឈបលុកបយុោ លធវើបទ្បកាញលធយ លកាក លវង រត្រ កងង
ុ ្នង្
ិ រទ្ពនធ IMF-

ជបអុន ្ក្មាប់បណា
រ ក្បលទ្្ិ្ុរ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្បចរករ

្មា្ធាត្ុ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

្ក្មាប់ារបិនវនុវត្រនបាត្ពវកិចក្ចុប

វនុវត្រនបាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធ

បញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធ

បិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ព លធយ
លហត្ុរ )១(ារតកពិន័យលុមានកក្បិត្ទាប )២(
មានបញ្ញាក្បឈបលក្ចើន កងុងារនបធន និងារបងរំ
ឱ្យវនុវត្រនបចិប់។

(៣)

ារលធវើផ្អនារ និងារក្ត្ិត្ពិនិត្យនប

C

C

លុលព ផ្ទ ារវនុវត្រ្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែ

ធនកបិ វនធរ្វនកបិពនធ និងកបិ វនធរល្ុើប

និងពក្ងំង

ន ិច័យ
ករណ្ៈវន
េ វាយត្នបាហានិវ័យ្ក្មាប់

វលងកត្ារលគចលវ្ពនធ

លក្ជើ្លរឯ្វងកោប់ពនធ លុបិនទាន់លររបចំម្នលពញ
ល ញ និងនប្រ ង់ធរ។ ល

ើ្ពរលនប វនសា ភាព

ននារវនុវត្រ្វនកបិលុមានកក្បិត្ ចំលពាបទ្ំនញ
ិ រំ
ចប និងរំ លចញ )ចំលពាបវគគរយកធរនគយនិង
រធរករកបយុោ( និងមានទ្ំហត្
ំ បចលធរបនំងវងកោប់ពនធ
នបរបបពិត្ )ចំលពាបវគគរយកធរនពនធ ធរ(។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្បវប់ គ.១៣ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
•

កងុងផ្ខត្ុកា ាំងំ២១១៤ វគគរយកធរនពនធ ធរ ម្នលចញក្បា្ល

ខ ៣៣៨៨ ្ហវ.ក្បក លទើបតរលធវើបចក្ុបតនង ភាព

ារចុបបញ្ជ រពនធ និងព័ត្៌មានវងកោប់ពនធ ផ្ទ រួបមានារចុបបញ្ជ រល ើង វនញ ចំលពាបវងកោប់ពនធ ផ្ទ មានក្សាប់នប
របបពិត្លធយអរ

់ឱ្យវនញ្ញញបនប័ក្ត្ VAT និងល ខ TINs ចិ្់កា្់។ កងុងន័យលនប ទាបទារឱ្យក្កុបក្បំកាវិម្

រយកក្បត្ិបត្រិ និងមាក្្់ក្កុបហុន ក្ត្ញ្វអរ

់របបវត្ និងក្ពរនក្មាបនទ ក្ពបទាំងបំលពញទ្ក្បង់ារចុបបញ្ជ រពនធ ។ ចំលពាប

វងកោប់ពនធ នបរបបល អ ារ ក៏ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រទបចយងអង។
•

វគគរយកធរនពនធ ធរ ម្នបកាញរ បិនមានផ្អនារតា្់បរញ្រក្បព័នធធក់លទា្ទ្ណ្ឌចំលពាបវងកោប់ពនធ លទ្ រលព
បចក្ុ បតនង លនប បអុផ្នរ មានផ្អនារ

ុបបំម្ ត្់របបល អ ារ។ កងុងន័យលនប វគគរ យកធរនពនធ ធរ មានផ្អនារធក់ឱ្យ

វនុវត្ររបបបំក្ពិញ )simplified regime) លៅកងុងចិប់សារលពើពនធ ។ វងកោប់ពនធ កងុងរបបលនប ទាបទារឱ្យមានារកត្់
ក្នបញ្ជ រគណ្លនយយសាបញ្ញបួយ លហើយក្បព័នធកត្់ក្នគណ្លនយយលនប វគគរយកធរនកំពង់ផ្ត្្ិកា។
•

ោបួយនំង PCAs វគគរយកធរនគយនិងរទរករ មានផ្អនារបលងកើនចំនួន្វនករឱ្យម្ន៩ក្កុប ផ្ទ ក្កុបខា បិច
នំងធក់ពក្កយឱ្យលធវើារលពញលមាអ ង លទើបតរពក្ងរក វនសា ភាពននារករ PCAs ក្គបទណ្រប់ទ ់ក្កុបហុនរំ លចញនិង
រំ ចប ។ កងុងក្កបខ័ណ្ឌយុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប រយៈលព

បធយប

វគគរយកធរនគយនិងរធរករនំងជំរុញឱ្យមាន

ារផ្ចករយព័ត្៌មាន នបរយៈារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធ្វ័យក្បវត្រិកបិ។
•

វគគរយកធរនពនធ ធរមានផ្អនារពក្ងំងវនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា ហានិវ័យ លទើបតរលក្ជើ្លរឯ្្ហក្យ្្ក្មាប់លធវើ្វនកបិ
ក្ពបទាំងលក្ជើ្លរឯ្្វនករបផ្នថបលទ្រត្ លទើបតរ្ក្បិ ារករផ្ទ

មានលក្ចើន លររបចំរម្យារណ្៍្វនកបិឱ្យមាន

ករណ្ៈក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងជំរុញឱ្យមានារផ្ចករញព័ត្៌មានលុកងុងសាថប័ននបរយៈក្បព័នធ្វ័យក្បវត្រិកបិ។ លុ
កងុងាំងំ ២១១៤ វគគរយកធរនពនធ ធរ ម្នវនុវត្រក្បព័នធល ើកទ្ំកចិត្រ្ក្មាប់្វនករ។ ក្បព័នធលនបម្នវនុញ្ញញត្
ឱ្យ្វនករទ្ទ្ួ ម្នក្ម្ក់ល

ើកទ្ំកចិត្រចំនួន

១១ភាគរយននក្ម្ក់តកពិន័យ្រុបផ្ទ ក្កុប្វនករទាំងលរបរក

ល ើញរបិនវនុវត្រនបនរត្ិ វនធរចិប់។
•

លុកងុងាំងំ២១១៥ វគគរយកធរនពនធ ធរ ម្នបលងកើត្វងគភាពល្ុើបវលងកត្បទ្ល ិើ្ពនធ លទើបតរជំរុញទំលណ្ើរារល្ុើប
វលងកត្ារបនា ំ និងលគចលវ្ពនធ ។

គ.៤.៣ ម្បសិទធសាពម្ន្ការម្បម្ត្លពន្ធ (PI-15)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាល ្
ើ បត្ថភាពរប្់ិោាធរក្គប់ក្គងចំណ្ប

កងង
ុ ារក្បបប ពនធ។ ារវាយ

ត្នបាក្គបទណ្រប់ល ច
ើ ំណ្ប ពនធធំៗផ្ទ ក្បបប ម្នលុរងក់កណា
រ
លធយ្មា្ធាត្ុ )១(

លតរត្្ំខាន់ល ាំ
ើ ងំ

សារលពើពនធពររាំងំចង
ុ លក្ាយ និង្មា្ធាត្ុ )២( និង )៣( ក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបាល ាំ
ើ ង ំផ្ទ ារវាយត្នបាក្ត្ញ្វម្នលធវើល ង
ើ ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

(១) វនុម្ត្ក្បបប ពនធចលំ ពាបបំណ្ុ ពនធ្រុប
បំណ្ុ ពនធមានលក្ចើនោង ៩១% កងុងវគគរយកធរនពនធធរ និងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ។30
ចំលពាបវគគរយកធរនពនធធរ បំណ្ុ ពនធលកើនល ើងភាគលក្ចើនលុលក្ាយារវាយត្នបានន្វនកបិ លហើយវងកោប់ពនធ
មានរយៈលព

៣១នវា គិត្រប់ពរលព លចញអាយ ខ
ិ ិត្ជបនទំណ្ំងពរវគគរយកធរនពនធធរ លទើបតរទ្បទាត្់បំណ្ុ ពនធ។

កងុងករណ្របន
ិ ម្នទ្បទាត្់ ្វនករវគគរយកធរនពនធធរ នំងបញ្ជញ្ នព័ត្៌មាន បែត្
ិ ននបំណ្ុ បិនទាន់ទ្បទាត្់ លៅាន់
បស្តនរទ្
រ ទ្ួ បនកុកបំណ្ុ ពនធលទើបតរនបធនបនរ។ ារនន យ
័ បំណ្ុ ពនធ បញ្ជញ្ ន ិខត្
ិ ជបនទំណ្ង
ំ ទ ់វងកោប់ពនធ
ឱ្យទ្បទាត្់កងុងរយៈលព

៣១ នវាបនរលទ្រត្។ ក្ប្ិនលបើបំណ្ុ លុផ្ត្បិនទាន់ម្នទ្បទាត្់, ារនន យ
័ បំណ្ុ ពនធនង
ំ

បញ្ជញ្ នល្ចកររ ជប ន ទំ ណ្ំង ចុ ង លក្ាយ លទើ បតរ ឱ្យវង ក ោប់ ព នធ បកទ្ប ទា ត្់ បំណ្ុ
រយៈលព

កងុ ងរយៈលព

១៥ នវា ។ ហួ ្កំ ណ្ត្់

១៥ នវាចុងលក្ាយលនប លហើយបំណ្ុ ពនធលុផ្ត្បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់, វគគរយកធរនពនធធរិចលចញ

អាយនបវព័ត្៌មាន

បែិត្ននវងកោប់ពនធ ផ្ទ

ល ិើ្លៅកងុងក្បព័នធអសពវអាយ,

និងបនរ នបធនារទ្បទាត្់បំណ្ុ

នបរយៈារលចញអាយនបវ ខ
ិ ិត្បនរបរកប់ ឬនបរយៈក្បព័នធទ្បរ្ពក។
មាក្ន ១១៩ និង មាក្ន ១១១ នន ចិប់្ដរពរសារលពើពនធ ម្នអរ វ
់ ំណាចឱ្យវគគរយកធរនពនធធរ នបវ
្ិទ្ិក
ធ ងុងារាន់ាប់ ឬរ៉ឹបវប្ក្ទ្ពយ្បតត្រិរប្់វងកោប់ពនធផ្ទ ល ិើ្។ បអុផ្នរោក់ផ្្រ ង មាក្នលនបបិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ល ើយ។ ោ ទ្ធអ , ទបចបកាញកងុងនែង គ.២៤, វងកោប់ពនធភាគលក្ចើន បិនម្នទ្បទាត្់បំណ្ុ ពនធរប្់ពួកលគ
ផ្ទ រំឱ្យារក្ម្ក់ និងក្ម្ក់ពន
ិ យ
័ លកើនល ើង។ កងង
ុ រវាងាំងំ២១១១ និងាំងំ២១១៣, បំណ្ុ ពនធម្នលកើនល ង
ើ ោបធយប
១៣% កងង
ុ បួយាំងំ។ ារក្បបប ពនធ កងុងាំងំ២១១១ គឺខយ្ោ
់ ងលុាំងំបនរបរកប់លពា គឺ ាំងំ២១១២ និងាំងំ២១១៣។
នែង គ.២៤៖ ារក្បបប បំណ្ុ ពនធលធយវគគរយកធរនពនធធរ
គិត្ោកានលររ

២១១១

២១១២

២១១៣

ចំនួនបំណ្ុ ពនធ លុលទើបាំងំ

១ ៩៦១

២ ១៨៥

២ ៥១៧

២ ៣៦១

៣ ១៣៦

៣ ៦១៥

៩៣,៨ %

៩២,៦ %

៨២,៩ %

៦២៦

៣៩១

៤៤៨

៣១,៩ %

១៧,៨ %

១៧,៨ %

ចំណ្ប ពនធ ផ្ទ ក្បបប ម្ន្រុប
ចំនួនបំណ្ុ ពនធ ោភាគរយលធរបលៅនំងារក្បបប ម្នលុាំងំបុន
បំណ្ុ ពនធ ផ្ទ ក្បបប ម្ន្រុប
បំណ្ុ ពនធ ្រុបផ្ទ ក្បបប ម្នោភាគរយលធរបនំងចំនួនបំណ្ុ ពនធលុលទើបាំងំ
ក្បវព៖ វគគរយកធរនពនធ ធរ

30

បំណ្ុ ពនធកង
ងុ វគគរយកធរនគយនិងរធរករ ម្នលកើនល ើងលក្ពាបវងករំចប លក្បងឥនធនៈបិនម្នបង់ពនធគយ លធយលធវា
ើ រាត្់កងក្ម្ក់ពនធោបួយនំងក្ម្ក់

ផ្ទ ែជរធរវិម្ ជំពាក់ជន
ំ ្
ួ វនញ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

87

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ D ពរលក្ពាបកក្បិត្ននបំណ្ុ ពនធខយ្់ លហើយវនុម្ត្ននារក្បបប
បំណ្ុ លុកងង
ុ ាំងំទាង
ំ បរ ពរាំងំ២១១១ ទ ាំ
់ ង ំ២១១៣ គឺ្ថត្
ិ លក្ាប ៦១%។
(២) ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារលអករពនធផ្ទ ក្បបប ម្នលៅរត្រយរលធយរទរម្ ចំណ្ប
វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ និងវគគរយកធរនពនធធរ

31

ទ្ទ្ួ

ក្ម្ក់បង់ពនធភាគលក្ចើន នប

រយៈគណ្នរចំណ្ប លុធរយរោត្ិននកបយុោ និងឬឬធរយរពាណ្ិជជ។ នបារផ្ណ្រំពរវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ
ធរយរពាណ្ិជជក្ត្ញ្វលអករក្ម្ក់បង់ពនធ លៅាន់គណ្នរលទា រត្រយរោត្ិ និងគណ្នរលទា រត្រយរែជធានរ-លខត្រ ោ
ក្បរំនវា។ ោបួយយងលនបផ្ទរ

ចំលពាបចំណ្ប ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពរា រនន យ
័ គយ និងសាខាពនធធរលខត្រ

លុនប

ជនបទ្ផ្ទ ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធធរយរលុមានកំណ្ត្់ និងឬឬ លធយវងកោប់ពនធ្ថិត្លក្ាបរបបល អ ារ ភាគលក្ចើន
ក្ត្ញ្វម្នបង់ពនធោសាច់ក្ម្ក់្ុទ្ ធ និងក្ត្ញ្វារលព បួយចំនន
ួ លទើបតរលអករសាច់ក្ម្ក់លៅាន់គណ្នរលទា រត្រយរ។
្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទ្ួ

ម្នពិនកុ B លក្ពាប ក្ម្ក់បង់ពនធ ក្ត្ញ្វម្នលអករលៅាន់គណ្នរលទា

រត្រយរ

នអងលហាចណា្់បួយ្ម្រហ៍បរង។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យចំណ្ប ពនធទាង
ំ វ្់ក្ត្ញ្វម្នលអករ
លៅគណ្នរលទា រត្រយរោត្ិោលររងែ ន់ វា។
(៣) លព

លវកា ននារលអកគងតកត្់ គណ្នរលពញល ញលធយរត្រយរោត្ិ រវាងារវាយត្នបា ពនធ , ពនធ ផ្ទ

ន យ
ក្បបប ម្ន, កំណ្ត្់ក្នបំណ្ុ ពនធ និង វក
ក បក្ត្
វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ក្គប់ក្គងផ្អនារក្បបប ចំណ្ប នបរយៈារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យចំណ្ប ោលររងែ ់ផ្ខ។ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ក៏ក្ត្ិត្ពិនិត្យ និងលអកគងតកត្់ារក្បបប ពនធោលររងែ ន់ វាអងផ្ទរ។ លុលព
ផ្ទ

វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ បិនិចកំណ្ត្់ម្នពរបុខ្ញ្ញញចំណ្ប

ពនធ , វគគរយកធរន នំងបលងកើត្គណ្នរ

បលណា
រ បិ្នង និងលធវា
ើ រក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលអកគងតកត្់ោបនរបរកប់។ ោទ្បលៅារលអកគងតកត្់លនប ក្ត្ញ្វារលព បួយ្ម្រហ៍
លទើបតរកំណ្ត្់បុខ្ញ្ញញពនធផ្ទ ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ លទើបតរលអករលៅគណ្នរចំណ្ប ្បក្្ប នបបាង់គណ្នររប្់ែជរធរវិម្ ។
វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុ ោ និងវគគរយកធរនពនធ ធរ លររបចំរម្យារណ្៍វាយត្នបា ពនធ ,
ារក្បបប ចំណ្ប ពនធ និងបំណ្ុ ពនធនអងលហាចណា្់បួយាំងំបរង។ ទំលណ្ើរារលនប គឺមានភាពកយក្្ិ ោង
្ក្មាប់វគគរយកធរនគយនិងរធរករ លធយសារព័ត្៌មានលនបិចទាញលចញពរក្បព័នធ ASYCUDA។ អកុយលៅវនញ,
ចំលពាបវគគរយកធរនពនធធរ ក្បព័នធទ្ន
ិ ងនយ
័ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយរយកធរន និងសាខាពនធធរលអសងៗយង ផ្ទ
លនបទាបទារឱ្យមានារលអកគងតកត្់ល ើងវនញ។ ក្កុបារករវាយត្នបា PEFA ម្នល ើញរកសារពាក់ពន
័ ធនំងារលអកគងតកត្់
ក្បរំាំងំនន្បត្ុ យបំណ្ុ ពនធ និងារវាយត្នបា្វនកបិ32។

វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ និងវគគរយកធរនពនធធរម្អ ន់សាិនរ ៩៣% និង៩៧% ននចំណ្ប ក្បបប ម្នក្ត្ញ្វម្នបង់លៅាន់ធរយរលធយតក

31

់។

ារលធវើបទ្បកាញលធយ លកាក លវង រត្រ កងង
ុ ្នង្
ិ ិទ្ពនធោន់ខ្
យ ់ IMF ជបអុន ្ក្មាប់បណា
រ ក្បលទ្្ិ្ុរ្ររពន
រ រ
ិ ង ារារពក្ងំងារវនុវត្រ និងកិចក្ក្បឈប

32

ារវនុវត្រចិប់លុកបយុោ.

88

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លក្ពាប ចំណ្ប ពនធក្ត្ញ្វម្នលអកគងតកត្់ោបួយវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិក្បរំនវា លធយពិនត្
ិ យលបើ ល ើ្បត្ុ យចំណ្ប ពនធ ក្្បលព ផ្ទ ារលអកគងតកត្់ារវាយត្នបាពនធ និង
បំណ្ុ ពនធ ក្ត្ញ្វម្នលអកគងតកត្់ក្បរំាំងំ។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យមានារលអកគងតកត្់ក្បរំក្ត្រមា្។
នែង គ.២៥៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ៥
្បចរករ

្មា្ធាត្ុ

PI-15

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពកងុងារក្បបប ពនធ

(១)

វនុម្ត្ក្បបប ពនធ ចំលពាបបំណ្ុ ពនធ
ទុ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D+

D+

D

D

ផ្ទ ោភាគរយននបំណ្ុ ពនធលុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M1
បំណ្ុ ពនធ្រុបមានទ្ំហំធំ លហើយវនុម្ត្ក្បបប
ពនធកងុងាំងំ២១១១ ទ

លទើបាំងំសារលពើពនធ និងផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

់ាំងំ២១១៣ ្ថ ិត្លក្ាប

៦១% )១៧,៨% កងុងាំងំ២១១២ និងាំងំ២១១៣(

ក្បបប កងុងាំងំសារលពើពនធលរប
(២)

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារលអករក្ម្ក់ពនធផ្ទ

B

B

ចំណ្ប ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នលអករលៅាន់ រត្រយរ

ក្បបប ម្នលៅរត្រយរលធយរទរម្

ោត្ិោលររងែ

់នវា។ ចំណ្ប ពនធ បួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វ

ចំណ្ប

ម្នក្បបប លធយារនន ័យគយនិងរធរករ
កបយុោ និងសាខាពនធ ធរលខត្រ-ខណ្ឌ និងក្ត្ញ្វម្ន
រកាទ្ុកលុធរយរ។ ក្ម្ក់ទាង
ំ លនបបិនក្ត្ញ្វម្ន
លអករោលររងែ ន់ វាលទ្ បអផ្ុ នរ នអងលហាចណា្់ោ
លររងែ

(៣)

លព លវកា ននារលអកគងតកត្់គណ្នរ

C

C

្
់ ម្រហ៍។

ពនធផ្ទ ក្បបប ម្នក្ត្ញ្វម្នលអកគងតកត្់ោលររង

លពញល ញលធយរត្រយរ រវាង

ែ ន់ វា។ លទាបោនអងណាក៏លធយ ក្កុបារករ

ារវាយត្នបាពនធ, ារក្បបប ពនធ ,

ទ្ទ្ួ ម្នវ្រុ នងផ្ទ បញ្ញជក់រវវរលអសងៗលទ្រត្

កំណ្ត្់ក្នបំណ្ុ ពនធ និង វនកកយបក្ត្

ក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នោលររងែ

ាំ
់ ងំ

ក្បវប់ គ.១៤៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
កងុងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ក្គប់ក្គងចំណ្ប , វគគរយកធរនពនធ ធរបញ្ញជក់រមានគលក្មាងលររបចំលយ ល
លុនបសាខាពនធ ធរលខត្រ ខណ្ឌនរបួយៗ ផ្ទ នំងមានាររ៉ឹបវប្និង
ពនធ

និងបរំងវងកោប់ពនធ ផ្ទ ល ិើ្លៅនបចិប់សារលពើពនធ ។

ក្បបប បំណ្ុ ពនធ

ក់ក្ទ្ពយ្បតត្រិរប្់វងកោប់ពនធ លទើបតរ្ងបំណ្ុ

វគគរយកធរនពនធ ធរ

នំងចងក្កងល្រវលៅផ្ណ្រំ្ររពរ

ារក្គប់ក្គងបំណ្ុ ពនធ ។ ល ើ្ពរលនប វគគរយកធរនពនធ ធរមានបំណ្ងលធវើ្វ័យក្បវត្រិកបិក្បព័នធទំលណ្ើរាររប្់ខិ ាន ទបចោ
ារទំល ើងកបិ វនធរគលក្មាងក្គប់ក្គងបំណ្ុ

ផ្ទ វនុញ្ញញត្ឱ្យផ្្វ ងរកទ្ិនងន័យវងកោប់ពនធម្នទ្បទាង
ំ ក្បលទ្្។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គ.៤.៤ សាពអាចបាត្ន្់ម្បម្មណបាន្ន្ត្វអត្ថិសាពម្ន្ិវធកាសម្ម្មប់ធានចាំណាយ (PI-16)
្បចរករលនប វាយត្នបាឱ្យល ើញពរកក្បិត្លជឿោក់ផ្ទ ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថិ
ុ ចអរ ព
់ ័ត្មា
៌ នល ភា
ើ ព
ទ្ំលនរននវវនាលៅាន់ក្ក្ួង-សាថប័ន ផ្ទ ោវងកមានត្ក្បញ្វារចំណាយ។ ារវាយត្នបាលនប លតរត្លៅល ាំ
ើ ង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។
(១) ារពាករណ្៍ និងក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបធន ហ
ំ រប សាច់ក្ម្ក់
ែជរធរវិម្ កបយុោ ម្ននិងកំពង
ុ វនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈលទើបតរពក្ងំង
ារក្គប់ក្គងធនធានសាច់ក្ម្ក់រប្់ខិ ន
ា ។ លទើបតរបលងកើត្លយ នលនម្យ, នរត្ិ វនធរ និងក្បព័នធ ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គង
សាច់ក្ម្ក់ កងង
ុ លយ បំណ្ងធារឱ្យម្ននបវារពាករណ្៍ ហ
ំ បរសាច់ក្ម្ក់ និងត្ុ យភាពចុងក្យឱ្យម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វនិង
លទ្រងលព លវកា, ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថម្
ុ នលចញក្បា្ល ខ ៨៨១ ្ហវ.ក្បក ចុបនវាទ្រ១៩ ផ្ខកញ្ញញ ាំងំ
២១១៣

លទើបតរធក់ឱ្យវនុវត្រលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ររពរារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់។

លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ររពរារលធវើ

ផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំងំ២១១៣ លក្ាបក្បា្ល ខ ៦១៧ ្ហវ.ក្បក។ វគគរយកធរន
រត្រយរោត្ិ លររបចំផ្អនារ ហ
ំ រប សាច់ក្ម្ក់ កងង
ុ លយ បំណ្ងក្គប់ក្គងធនធានសាច់ក្ម្ក់រប្់ខិ ន
ា ឱ្យមានក្ប្ិទ្ភា
ធ ព
និង្័ករិ្ិទ្ិភា
ធ ព និងលទើបតរលធវឱ្
ើ យក្បល្ើរល ើងនបវ ំហបរសាច់ក្ម្ក់លចញ និងចប លុកងង
ុ ាំងំ។
ារលធវើផ្អនារ ហ
ំ បរសាច់ក្ម្ក់ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយគណ្ៈកមាិធិារបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់
(Cash Management Technical Committee - CMTC) លក្ាបារទំករំតក រ់ ប្់វងគភាពក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់
រប្់វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ។ CMTC គឺោវងគភាពបលចក្កលទ្្បំលពញត្ួរទ្រ
កងុងរបគណ្ៈកមាិធិារក្គប់ក្គងវវនា (Budget Management Committee - MBC), ផ្ទ មានត្ំណាងបកពរ
វគគរយកធរនពនធ ធរ, ធរយរោត្ិននកបយុ ោ, វគគរយកធរនវវនា, និងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុ ោ។
គណ្ៈកមាិធិារលនបក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់រត្រយរក្បរំនវា។ ្បត្ុ យធរយរក្ត្ញ្វម្នលអកគងតកត្់ោបួយ
នំង្បត្ុ យល្រវលៅធំក្បរំផ្ខនអង បែិត្ )្បបលបើ ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ២ ្មា្ធាត្ុ ១(។
ក្ក្ួង-សាថប័ន ជបនទំណ្ង
ំ បក CMTC ពរត្ក្បញ្វារសាច់ក្ម្ក់ក្បរំាំងំរប្់ខិ ាន បុននវាទ្រ១៥ ផ្ខ វនចិា
េ
លធយផ្ចកលៅនបផ្ខ និង បែិត្នបជំពក
ប គណ្នរ និងវនុគណ្នរ។ CMTC លររបចំផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ក្បរំាំងំ
លយរពជបនរទរបស្តនរក្រ ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ

និងចិប់ចបាងបួយចិប់លទ្រត្

ជបនគណ្ៈកមាិធិារក្គប់ក្គងសាច់

ក្ម្ក់ផ្ទ លនបនំងលធវឱ្
ើ យពិធនសាច់ក្ម្ក់ក្បរំផ្ខ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ននរបួយៗិចក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លុកងង
ុ ាំងំ និង
ក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ក្ញ្

លៅកងង
ុ កញ្ក្ បវ
់ វនា បុនលព ធក់ជន
ប រទរបស្តនរក្រ ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ លុនវាទ្រ១១ ផ្ខធងញ្

លទើបតរវនុប័ត្។ លុកងុងាំងំ ារពាករណ្៍ ំហបរសាច់ក្ម្ក់ ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ប
ុ តនងកបិលររងែ ក្់ ត្រមា្ លទើបតរលឆាើយត្បលៅ
នំង្ំលណ្ើ្ុំទ្បទាត្់

និងារទ្បទាត្់ោក់ផ្្រ ង្ក្មាប់ផ្ខបុនៗ

និងលទើបតរពាករណ្៍ចំណាយនិងារទ្បទាត្់ល ើង វនញ

្ក្មាប់ផ្ខផ្ទ លុ្ ល់ ុកងុងាំងំ។ បស្តនរក្រ ក្ួង្ុខាវិម្ ម្ននិនយរ ារពាករណ្៍រប្់ពួកលគក្ត្ញ្វម្នលធវើ
ល ើងផ្ត្លុកងុងក្ត្រមា្ទ្របរ ផ្ត្បអុលណាណប។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ទ្ទ្ួ

ម្នរម្យារណ្៍ក្បរំផ្ខពរក្ក្ួង-សាថប័ន ពាក់ពន
័ ធនង
ំ វនកកយបក្ត្

និងារទ្បទាត្់, និងារល្ង ើ្ត្
ុំ ួល ខពិធនសាច់ក្ម្ក់ក្បរំផ្ខ។ ទាំងលនបក្ត្ញ្វម្នបបក្រុបនិងក្ត្ញ្វម្នលក្បគបលធរប
ោបួយនំងារលក្យងធនធានផ្ទ មាន, លហើយ CMTC អសពវអាយនបវពិធនវវនាវិរៗក្បរំក្ត្រមា្។
លបើលទាបបរោលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ររពរារលធវផ្ើ អនារសាច់ក្ម្ក់
លក្សពរក្ម្ក់លបរវត្ស, ទ្ំកលវាង
ើ និងារជួ

ទាបទារឱ្យារពាករណ្៍នបវចំណាយ

ក្ត្ញ្វពំងផ្អែកល ផ្ើ អនារ ទ្ធកបិរប្់ក្ក្ួង-សាថប័នក៏លធយ, ារលធវើ

ផ្អនារ ទ្ធកបិលនបបិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលពញល ញលុល ើយ ផ្ទ រំឱ្យារពាករណ្៍ក្ត្ញ្វពំងផ្អែកល ើទ្ន
ិ ងន័យ ហ
ំ បរ
សាច់ក្ម្ក់កនាងបក

និងាត្់បនថយារលក្បើទ្ិនងនយ
័ ពាករណ្៍រប្់ក្ក្ួង-សាថប័នល ក
ើ បិ វនធរចំណ្ប និងចំណាយ។

រម្យារណ្៍ពាករណ្៍សាច់ក្ម្ក់

បកាញផ្ត្កំណ្ត្់ក្ន្រ រពរ ហ
ំ បរចប

ចំផ្ណ្ករផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ក្គប់ក្ជុងលក្ោយផ្ទ

និង ហ
ំ បរលចញរប្់សាច់ក្ម្ក់បអុលណាណប។

វនភាគសាថនភាពសាច់ក្ម្ក់

)ារលក្បើក្ម្្់សាច់ក្ម្ក់ផ្ទ ល ើ្

ឬយនរារបំលពញសាច់ក្ម្ក់ផ្ទ ខវប( បិនក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើយ។ ចំផ្ណ្ការក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យយនរារ និងរម្យារណ្៍
ផ្ទ វនភាគពរ ហ
ំ បរសាច់ក្ម្ក់ចប ោក់ផ្្រ ងលធរបនំង ហ
ំ បរចប ពាករណ្៍លុមានកក្បិត្លុល យ
ើ គិត្ក្ត្ំបាំងំ២១១៤។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ B លក្ពាបារពាករណ្៍ ហ
ំ បរសាច់ក្ម្ក់ក្បរំាំងំក្ត្ញ្វម្នលររបចំ និងលធវើ
បចក្ប
ើ ប ធរន ហ
ំ បរសាច់ក្ម្ក់ោក់ផ្្រ ងផ្ខបុន និងពាករណ្៍ល ើង វនញ្ក្មាប់ផ្ខផ្ទ
ុ តនងកបិក្បរំក្ត្រមា្ ផ្អែកល ប
លុ្ ក
់ ងុងាំងំ។ ពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យារពាករណ្៍សាច់ក្ម្ក់ក្ត្ញ្វលធវើបចក្ុបតនងកបិនអងលហាចណា្់ក្បរំផ្ខ។
ន ក្គប់ក្យន់ទាន់លព លវកា្ក្មាប់ារលក្យងចំណាយលធយក្ក្ួង-សាថប័ន
(២) ្ុក្កំត្ភាព និងារអរ វ
់ វា
ក្ក្ួង-សាថប័ន និងរទរម្ ចំណ្ប
ចំណ្ប

លររបចំកបិ វនធរចំណ្ប

និងចំណាយក្បរំក្ត្រមា្។ បរកប់ពរ កបិ វនធរ

និងចំណាយក្បរំក្ត្រមា្ក្ត្ញ្វម្នរកភាព, ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថលុ ធវើារជបនទំណ្ំងលៅក្ក្ួង-សាថប័ន

នរបួយៗ វំពរកបិ វនធរចំណ្ប និងចំណាយក្បរំក្ត្រមា្លធយបញ្ញជក់ពព
រ ធ
ិ នសាច់ក្ម្ក់្ក្មាប់ជំពបកនរបួយៗ និងកបិ វនធរ
នរបយ
ួ ៗ )វនុវត្ររប់ពាំ
រ ង ំ២១១៥(, និងជបនទំណ្ំងលៅាន់វងគភាពក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ រយកធរនរទរម្ និង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្បធានហិរញ្ញវត្ថលុ ុនបក្ក្ួង-សាថប័ន, បនកររែជធានរ-លខត្រ និងវវិម្ ែជធានរ-លខត្រ។ ្បបបញ្ញជក់រ
លនបគឺោផ្អនារសាច់ក្ម្ក់, បិនផ្បនោារធារចំណាយលទ្, និងោពិធនសាច់ក្ម្ក់្ក្មាប់ឱ្យក្ក្ួង-សាថប័នវនុវត្រ
ចំណាយ )្បបលបើ ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ ២១ ្មា្ធាត្ុ ១ ល ា
ើ រក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យធារចំណាយ(។
ោទ្ប លៅ កងវប សាច់ ក្ម្ក់ បិន ផ្បនោបញ្ញា ក្បឈបលទ្ បអុ ផ្នរ គឺ បញ្ញា រទរ ម្

និ ង ្បត្ថ ភា ពបស្តនររ ផ្ទ

បណា
រ
ឱ្យារធារចំណាយ និងារទ្បទាត្់ចណា
ំ
យមានារែំង្ក ប។ កងង
ុ ន័យលនប ក្ក្ួងសាធារណ្ារ និងទំកជញ្ជញ្ ន,
ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា និងក្ក្ួង្ុខាវិម្

ម្នយ ់ក្្បរ ពួកលគបិនធាាប់មានបទ្ពិលសាធន៍ពាក់ពន
័ ធ

នំងកងវបខាត្វវនា្ក្មាប់វនុវត្រចំណាយនបផ្អនារចំណាយលទ្ បអុផ្នរកងុងករណ្រខាប ារទកក្ម្ក់មានភាពយឺត្នអវ
លធយសារផ្បបបទ្រទរម្

។

្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ B លក្ពាបក្ក្ួង-សាថប័ន ម្នលររបចំកបិ វនធរចំណ្ប ចំណាយក្បរំក្ត្រមា្។
លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យក្ក្ួង-សាថប័នអរ ក
់ បិ វនធរចំណ្ប ចំណាយផ្ទ ិចលជឿោក់ម្ន លទើបតរោ
បប ធរនលររបចំផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ នអងលហាចណា្់ ៦ ផ្ខបុន។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

(៣) វក្នននារលកើត្ល ើង )frequency) និងត្មាាភាពននារលអក រវវនា ផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្ន្លក្បចល ើ្ពរ

្បត្ថកច
ិ រក្ ប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន
វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្រួចក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលុរងក់កណា
រ
នអងបអត្់ចត្់លុលព លធវើច រឥណ្ទាន។
ក្ក្ួង-សាថប័ន ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្ឱ្យលអករវវនាពរ្កបិភាពបួយលៅ្កបិភាពបួយលទ្រត្លុកងង
ុ វនុកបិ វនធរទបចយង និង
លុកងង
ុ ជំពបកទបចយងផ្ត្បអុលណាណប លធយបិនរំម្ច់ល្ង ើ្ុំារវនុប័ត្ពរក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ ចំលពាបារវនភាជ
ល ើង វនញនបវវវនាទនទ្លទ្រត្ ទាបទារឱ្យមានារវនុបត្
័ ពរក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថោ
ុ បុន។ បអុផ្នរលបើ្ំលណ្ើ្ុំវ វនា
ចំណាយកងុងាំងំល ើ្ពរវវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្រួច រំម្ច់ក្ត្ញ្វល្ង ើ្ុំារវនុប័ត្ពររទរ្ភា33។ ោទ្បលៅ ារល្ង ើ្ុំ វនភាជ
វវនាល ើងវនញលធយក្ក្ួង-សាថប័ននំងមានារលកើនល ើង ក្ប្ិនលបើារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យច រឥណ្ទានមានភាពធបរ ុង។
ក្កុបារករវាយត្នបា

PEFA

បិនម្នទ្ទ្ួ ទ្ិនងនយ
័ វំពច
រ ំនន
ួ ននារល្ង ើ្ុំ វនភាជវវនាល ើង វនញផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្ន

ន ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្លរប ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លព លវកាោលររងែ ាំ
វនុញ្ញញត្លទ្ បអុផ្នរារល្ង ើ្ុំ វនភាជវវនាល ើង វញ
់ ងំ
លធយវគគរយកធរនវវនា។ កងុងាំងំ២១១២, ្ំលណ្ើ្ច
ុំ ំនន
ួ ១៧៣ បកាន់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថក្ុ ត្ញ្វម្ន
វនុញ្ញញត្ ផ្ទ មានទ្ំកក្ម្ក់ចំនន
ួ ៦៧១ ពាន់កានលររ ។ ក្កុបារករវាយត្នបា PEFA រកល ញ
ើ រ កងង
ុ ាំងំ២១១៤
មានារផ្កត្ក្បញ្វ ១៥ ឬ ១៦ ទង កងង
ុ ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា និងក្បផ្ហ

២៣ ទង កងង
ុ ក្ក្ួង្ុខាវិម្ ។

ចលរាបាំងំ២១១១ ទ ាំ
់ ង ំ២១១៣ ចំនន
ួ ្ំលណ្ើ្ោ
ុំ បធយបបកាន់វគគរយកធរនវវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្មាន
៩២ ផ្ទ មានទ្ំកក្ម្ក់ចំនន
ួ ៦៨៩ ពាន់កានលររ

)ចលរាប ៧% លៅ ៨% ននចំណាយ្រុប(។ លនងនបារវាយ

ត្នបានអកកងុង, ោលររងែ ាំ
់ ង ំ មានារ្ក្បប្ក្បិ ោលក្ចើនម្នលកើត្ល ើងលទើបតរ វនភាជវវនាល ើង វនញ ោពិល្្ ពរ
ជំពក
ប ផ្ទ បិនទាន់ វនភាជន៍ )ជំពក
ប ៩( ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្លធយវនុក្កំត្យ។ លបើលទាបបរោជំពបក ៩ មានលយ

ល

ចបតងចំលពាបវវនាជំនួយ្លស្តកគប្ក្មាប់លក្យបបហនរែយ និងជំនួយ្លស្តកគបបរកន់លអសងលទ្រត្, បអុផ្នរជព
ំ បកលនបក្ត្ញ្វ
ម្នលក្បើក្ម្្់នអងទ្បកាយចំលពាបចំណាយបិននបគលក្មាងវវនា ផ្ទ រំម្ច់។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លក្ពាបារលអករវវនាកងុងាំងំមានចំនន
ួ លក្ចើននិងផ្ត្ងផ្ត្លកើត្ល ើងលក្ចើនទង
បអុផ្នរមានត្មាាភាព។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យារ្ក្បប្ក្បិ លអករវវនាកងុងាំងំ ផ្ទ លធវើល ើង
លក្សពរផ្ទន្បត្ថកិចក្រប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន លកើត្ល ើងផ្ត្បួយទង ឬពររទងកងុងបួយាំងំផ្ត្បអុលណាណប។
នែង គ.២៦៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ ១៦
្បចរករ

PI-16

្មា្ធាត្ុ

ន
ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ននបវវត្ថភា
ិ ពវវា

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C+

C+

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M1

្ក្មាប់ធារចំណាយ

ន ២១១១ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នពិនត្
ន និងវនុបត្
កងង
ុ ាំងំ២១១១, ារវនភាជន៍បផ្នថបក្ត្ញ្វម្នបផ្នថបចប លៅកងង
ុ វវនាកងង
ុ ាំងំ។ ោារពិត្ណា្់ ចិប់វ វា
ិ យល ើង វញ
័ នវាទ្រ

33

២៧ ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១១ ម្នវនុញ្ញញត្ឱ្យមានកបក្របផ្នថបចំនន
ួ ៣១ កាន SDR ្ក្មាប់ាំងំ២១១៩ និង ១៧១ កាន SDR ្ក្មាប់ាំងំ២១១១
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្បចរករ

(១)

្មា្ធាត្ុ

វនសា ភាពផ្ទ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

B

ហ
ំ បរសាច់ក្ម្ក់ិច

ពាករណ្៍ម្ន និងក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ារពាករណ្៍សាច់ក្ម្ក់ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងកបិក្បរំក្ត្រមា្ លធយផ្អែកល ើ ំហសា
ប ច់
ក្ម្ក់ោក់ផ្្រ ងក្ត្រមា្បុន និងពាករណ្៏
ល ើង វនញចំលពាបលព លវកាផ្ទ លុ្ ់កងុង
ាំងំ។

(២)

្ុក្កំត្ភាព និងារអរ

វ
់ វនាក្គប់ក្យន់ ទាន់

B

B

លព លវកា្ក្មាប់ារលក្យងចំណាយលធយ

ក្ក្ួង សាថប័ន ិចលររបចំកបិ វនធរចំណ្ប
និងចំណាយរប្់ខិ ាន ោលររងែ

់ក្ត្រមា្

ក្ក្ួង សាថប័ន
(៣)

វក្នននារលកើត្ល ើង

)frequency)

និង

C

C

ត្មាាភាពននារលអករវវនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន
្លក្បចល

ារលអករវវនាកងុងាំងំ មានចំនន
ួ លក្ចើននិងលកើត្
ល ើងលក្ចើនទង បអុផ្នរ មានត្មាាភាព ។

ើ្ពរ្បត្ថកិចក្រប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន

ក្បវប់ គ.១៥៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
្មា្ធាត្ុ )២)៖ លុលព ក្បព័នធ FMIS ជំហានទ្រ ១ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយកងុងផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៥, ោពិល្្
កងុងបរនបទ្ារវនុវត្រ និងារក្ត្ិត្ពិនិត្យវវនា, ព័ត្៌មានចំលពាបក្ក្ួង-សាថប័ន ល ើពិធន្ក្មាប់ារធារចំណាយ នំង
ាន់ផ្ត្មានភាពលជឿោក់។ ារពក្ងរក ារវនុវត្រវវនាកបិ វនធរកងុងាំងំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នរំពំងទ្ុករនំងវនុញ្ញញត្ឱ្យក្ក្ួង-សាថប័ន
ាន់ផ្ត្លក្ចើនាត្់បនថ យ្ំលណ្ើ វនភាជន៍ល ើង វនញលុលព

វរគត្។

គ.៤.៥ ការកត្់ ម្រ ន្ិ ង ការម្គប់ ម្គងសម្ត្ុ លបាសាច់ ម្បាក់ បាំ ណុ ល ន្ិ ង ការធាន
(PI-17)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាល គ
ើ ុណ្ភាព និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននកំណ្ត្់ក្នបំណ្ុ , ារក្គប់ក្គង
បំណ្ុ

និងារបបក្រុប និងក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់រធរវិម្ ោរួប។ ារវាយត្នបា្មា្ធាត្ុ )១( និង

្មា្ធាត្ុ )២( ក្ត្ញ្វម្នលធវលើ ើងលុាំងំវាយត្នបា ចំផ្ណ្ករ្មា្ធាត្ុ )៣( ារវាយត្នបាក្ត្ញ្វផ្អែកល ា
ើ រវា្់ផ្វង
្បិទ្ក
ធ បិកង
ងុ ាំងំសារលពើពនធផ្ទ ម្នបញ្ក្ ប់ចុងលក្ាយ។
(១) គុណ្ភាពននកំណ្ត្់ក្ន និងារែយារណ្៍ទ្ន
ិ ងនយ
័ បំណ្ុ
គិត្ក្ត្ំបផ្ខវនចិា
េ
ាំងំ២១១៣ បំណ្ុ សាធារណ្ៈ លុកបយុោ មាន ២៧% នន អ.្.្ )រួបទាំង
បំណ្ុ បរត្ក្ ព
់ រ្ប័យ្ស្តកគបផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នលធបក្សាយ(។
បំណ្ុ

រយកធរន្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រនិងក្គប់ក្គង

(DCDM) ននវគគរយកធរនវវនា មានទ្ំនួ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារកត្់ក្នទ្ិនងន័យបំណ្ុ កងុងក្្ុក និងបរលទ្្។

ក្បព័នធទ្ិនងនយ
័ ្ក្មាប់ារកត្់ក្នបំណ្ុ សាធារណ្ៈ មានលឈាិបរ ក្បព័នធក្គប់ក្គងបំណ្ុ

និង វនភាគហិរញ្ញវត្ថុ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

UNCTAD (DMFAS)។ ក្បព័នធលនបក្ត្ញ្វម្នទំល ើងលុរយកធរន្ហក្បត្ិបត្រិារនិងក្គប់ក្គងបំណ្ុ លទើបតរក្គប់ក្គង
ក្បត្ិបត្រា
ិ រក្បរំនវា និងក្ត្ញ្វម្នភាជប់លៅនំងវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ, រយកធរនហិរញ្ញកិចក្ ននវគគរយកធរន
វវនា និងវគគរយកធរនលយ នលនម្យល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ លទើបតរទាញយករម្យារណ្៍។ ក្បព័នធ
DMFAS មាន្បត្ថភាពកត្់ក្នបំណ្ុ , ារទកសាច់ក្ម្ក់ និងល្វាបំណ្ុ ។ បអុផ្នរក្បព័នធលនបបិនមានបណា
រ ញ
ភាជប់ោបួយ KIT លុវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិលទ្។ លធយផ្ ក ារបញ្ក្ញ្

ទ្ិនងនយ
័ ទាំងវ្់ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង

លធយរយកធរន្ហក្បត្ិបត្រិារនិងក្គប់ក្គងបំណ្ុ ។
លបើលទាបបរោមានបណា
រ ញលវ ច
ិ ក្ត្ញ្និច្ក្មាប់ត្ភាជប់រវាងរយកធរន្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រនិងក្គប់ក្គងបំណ្ុ
និងវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ផ្ទ វនុញ្ញញត្ឱ្យវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិិចទាញយករម្យារណ្៍លធយតក ់
ក៏លធយ, រកសាររទរម្ ោក្កធ្សាងប លុផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នល្ង ើ្ុំ និងបញ្ជញ្ នលៅាន់រត្រយរោត្ិទផ្ទ

លទើបតរកត្់ក្ន

កងុងក្បព័នធគណ្លនយយ។
ារលអកគងតកត្់រវាងារកត្់ក្នលុកងង
ុ ក្បព័នធ DMFAS និងារកត្់ក្នរប្់ឥណ្ទាយរ (Creditor) ក្ត្ញ្វ
ម្នលររបចំក្បរំាំងំ លុលព ផ្ទ រយកធរន្ហក្បត្ិបត្រិារនិងក្គប់ក្គងបំណ្ុ ទ្ទ្ួ ម្ន្ំលណ្ើ្ុំទ្បទាត្់ ពរ
ឥណ្ទាយរ។ លនបោយនរារក្ត្ង់ លក្ពាបមានផ្ត្គណ្នររប្់នទគបវវិវោដន៏ ចំនន
ួ ១៤ និងឥណ្ទាយរកងុងក្្ុកផ្ត្បួយ
បអុលណាណប )បំណ្ុ ផ្ទ បិនិចជួញទបរម្នល ើារលធវប
ើ ប ធនរយកបិល ើងវនញរប្់ក្កុបហុនធារែប ប់រងរប្់រទរ(។
រម្យារណ្៍សាថនភាពបំណ្ុ

)ែប់បញ្ក្ញ្

បំណ្ុ ទុ , ល្វាបំណ្ុ

និងារក្គប់ក្គងបំណ្ុ ( ក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំនង
ិ បញ្ជញ្ នលៅវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ និងធរយរោត្ិននកបយុោ ោលររងែ ់ផ្ខ, លៅាន់ធរយរ
ពិវពលកាកោលររងែ ក្់ ត្រមា្ និងលយរពជបនរយករទរបស្តនររ, រទរ្ភា និងក្ពំទ្្
ធ ភា ោលររងែ ឆ
់ មា្ ក្ពបទាំង
សាថប័នទនទ្លទ្រត្នបារល្ង ្
ើ ុំ។
លបើលទាបបរោារកត្់ក្នបំណ្ុ ក្ត្ញ្វម្នពិនត្
ិ យល ញ
ើ រលពញល ញ និងមានរម្យារណ្៍ោលររងែ ផ្់ ខ
បអុផ្នរារលអកគងតកត្់ោបួយឥណ្ទាយរ គឺលធវើល ង
ើ ោលររងែ ាំ
់ ង ំ។
្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លក្ពាបារកត្់ក្នបំណ្ុ កងុងក្្ុក និងបរលទ្្ មានភាពលពញល ញ
និងក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងកបិ និងលអកគងតកត្់រម្យារណ្៍កត្់ក្នបំណ្ុ ោបួយឥណ្ទាយរោលររងែ ាំ
់ ង ំ។ លទើបតរទ្ទ្ួ
ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យារលអកគងតកត្់លនបក្ត្ញ្វលធវើល ង
ើ ោលររងែ ក្់ ត្រមា្។
ន
(២) វសា
ភាពននារបបក្រុប្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់រប្់រធរវិម្
កងុងលព

ននារអដ ់្ុព

ភាពល ើារវាយត្នបានអកកងុង ពរទ្រក្បំកាខាងលក្ស (៩ កកកធ ២១១៥(, ែជ-

រធរវិម្ កបយុោមានគណ្នរផ្ទ កំពង
ុ ទំលណ្ើរារចំនន
ួ ១ ១៣៧ លុធរយរោត្ិកបយុោ ផ្ទ
ក្ម្ក់លររ
34

៤៤៧ គណ្នរោ

លហើយ ៥៩១ គណ្នរលទ្រត្ ោក្ម្ក់ទកា
ុ ា រ34។ ភាគលក្ចើនននគណ្នរលនបគឺោគណ្នរគលក្មាងផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

លុចុងាំងំ២១១៤, ធរយរោត្ិកបយុោ មាន១៣១១ គណ្នរ ោបួយទ្រភាងក់ករែជរធរវិម្

ផ្ទ មានក្ម្ក់ចំនន
ួ ១៦.២៣៦ ពាន់កានលររ , កំលណ្ើន្ុទ្ ធ

២៦៦ កងង
ុ ាំងំ។ នបារពិត្ គណ្នរវិរ ៣៩៩ ក្ត្ញ្វម្នលបើកលុាំងំ២១១៤ ្ក្មាប់ទ្រភាងក់ករក្ក្ួង និងវងគភាពលក្ាបឱ្វាទ្ ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នរជជលទ្យយបុលរក្បទាន
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

លបើកនបារល្ង ើ្រុំ ប្់នទគបវវិវោដន៏។ លបើលទាបបរោមានារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យបអត្់ចត្់ល ា
ើ រលបើកគណ្នរវិរ ផ្ទ ារលបើក
គណ្នរវិរលនបិចលធវើលៅម្ន នបារវនុញ្ញញត្ពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថផ្ុ ត្បួយគត្់, បអផ្ុ នរមានារកត្់្មាគ ់ល ញ
ើ
រ ចំនួនគណ្នរបិនមានារវយចុបលទ្រប់នំងពរាំងំ ២១១១បក គឺមានផ្ត្លកើនល ើងបអុលណាណប។ លនងនបារវាយ
ត្នបានអកកង
ងុ បិនមានគណ្នរធរយររប្់ែជរធរវិម្ ទំលណ្ើរារលក្សគណ្នរលទា រត្រយរោត្ិល ើយ ល ក
ើ ផ្ ង
ផ្ត្គណ្នរធរយរ្ក្មាប់ារវនុវត្រគលក្មាងហិរញ្ញបតទានលធយនទគបវវិវោដន៏ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយវងគភាព
វនុវត្រគលក្មាងលុនបក្ក្ួង-សាថប័ន និងក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្ពិនិត្យលធយរយកធរន្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រ និងក្គប់ក្គងបំណ្ុ ។
្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់គណ្នរលទា រត្រយរោត្ិទាង
ំ ពររ និង្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់គណ្នរលអសងលទ្រត្រប្់
ែជរធរវិម្

ក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍ោក្បរំនវាលធយធរយរោត្ិននកបយុោ លៅាន់វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ។ សាច់

ក្ម្ក់្រុបក្បរំនវា

ក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍

និងោធាត្ុចប បួយននារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់។

ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្

វនសា ភាពគណ្នរលទា រត្រយរ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងរកលៅាន់ែជធានរ-លខត្រ នបរយៈារលក្បើក្ម្្់ធរយរពាណ្ិជជមាន
ទបចោ ធរយរលវ្ុរ ធ
រ ធរយរាណាោរនអ និងធរយររកលទ្្ វឯង )Wing(។
ក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ វ្់រប្់គលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទានពរនទគបវវិវោដន៏ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងនប
រយៈក្បព័នធធរយរផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងលធយរធរវិម្ ។
មានារយឺត្នអវខាប កងុងារលអករសាច់ក្ម្ក់ពច
រ ំណ្ប ពនធធរ
សារលពើពនធផ្ទ ក្បបប ម្នលធយក្ក្ួង-សាថប័ន

ចំណ្ប ពនធគយ និងចំណ្ប បិនផ្បន

ផ្ទ ក្បារលនបរំឱ្យសាច់ក្ម្ក់បួយចំនន
ួ ្ថ ិត្លុលក្សគណ្នរ

លទា រត្រយរ និងារក្គប់ក្គងរប្់វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ )្បបលបើ ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ ១៥ ្មា្ធាត្ុ ៣)។
្មា្ធាត្ុ លនប ទ្ទ្ួ

ម្នពិ នកុ B លធយលហត្ុ រ ្បត្ុ

យសាច់ ក្ម្ក់ ពរ ក្គប់ គ ណ្នរ ចំ ណ្ប

រប្់

រធរវិម្ ទាំងវ្់ក្ត្ញ្វម្នគណ្រ និងបបក្រុបនអងលហាចណា្់ក្បរំ្ម្រហ៍។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប
ទាបទារឱ្យចំណ្ប សាច់ក្ម្ក់ទាង
ំ វ្់ក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្

លៅកងង
ុ គណ្នរចំណ្ប រប្់រធរវិម្

និងមានរម្យារណ្៍បក
ប

្រុប្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់ទាង
ំ វ្់ក្បរំនវា។
(៣) ក្បព័នធននារចុបកិចក្្នាខក្រ និងារធារ
មាក្ន ៦៨ ននចិប់្ររពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ាំងំ២១១៨ ម្នបញ្ញជក់រ ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ

គឺោសាថប័នែជរធរវិម្ ផ្ត្បួយគត្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្ឱ្យចុបកិចក្្នាខក្រ

និងលចញអាយារធារ

រប្់ែជរធរវិម្ ។ ចិប់លនបក៏បញ្ញជក់ផ្ទររកបក្ន
រ ិងពិធនារធាររប្់រទរក្ត្ញ្វកំណ្ត្់ឱ្យចិ្់កងុងចិប់ក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ។

និងចំណាយលអសងលទ្រត្លធយតក ព
់ រវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ នប ិខិត្ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុល ខ ២១៦ ្ហវឬវរត្ នវាទ្១
រ ៦ ផ្ខបកែ ាំងំ
២១១៤ )រម្យារណ្៍ក្បរំាំងំធរយរោត្ិកបយុោ ាំងំ២១១៤, ទ្ំព័រ ២៦(។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្នលម្បអាយយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ក្គប់ក្គងបំណ្ុ

)២១១១ - ២១១៨( កងង
ុ ាំងំ

២១១១ ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងកបិ្ក្មាប់ាំងំ២១១៥ - ២១១៨។ ោបួយនំងារលក្ត្គបធក់ឱ្យវនុវត្រលយ
នលនម្យ្រ ព
រ រភាពោនទគបរវាងែជរធរវិម្ និង វន្័យរកជន )គលក្មាងចំនន
ួ ១៣ កងុង វន្័យរបព

ផ្ទ

កំពង
ុ ្ថ ិត្កងុងទំណាក់ា លររបចំ(, លយ នលនម្យ និងលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំល ា
ើ រក្គប់ក្គងហានិវយ
័
ក្ត្ញ្វម្ន
លររបចំ

និងវនុប័ត្លធយគណ្ៈកមាិធិារក្គប់ក្គងបំណ្ុ សាធារណ្ៈ។

្ក្មាប់បំណ្ុ

ារករលនបពាក់ពន
័ ធនំងារកំណ្ត្់ពធ
ិ ន

និងារធាររប្់រទរ។
រលព បចក្ុបតនង, ពិធនកបក្រ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់លុកងង
ុ ចិប់ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ។ ល ើ្ពរលនប,

កបក្រក្ត្ញ្វពំងផ្អែកលៅល ើ ករខណ្ឌ វននិច័យ
េ ចិ្់កា្់

ទបចផ្ទ ម្នកំណ្ត្់លុកងង
ុ យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ក្គប់ក្គងបំណ្ុ ។

បអុផ្នរបិនទាន់មាននរត្ិ វនធរោក់កាក់ និងារកំណ្ត្់ពធ
ិ ន្ក្មាប់ារធាររប្់រទរល ើយ។ លនងរម្យារណ្៍ពិលក្យប
លនប ់មាក្ន៤ រប្់ IMF ាំងំ២១១៤ )2014 Article 4 IMF Consultation Report), “ាត្ពវ កិចក្បំណ្ុ
ោយរលហត្ុ (contigent liability) ផ្ទ

ពាក់ព័នធនំងារវវិវោដគលក្មាងបលងកើត្របព

លក្ាបភាពោនទគបរវាង

វន្័យសាធារណ្ៈនិងរកជន (PPPs) បងកឱ្យមានហានិវ័យហិរញ្ញវត្ថុ គួរឱ្យកត្់្មាគ ។
់ ទ្ំហំគលក្មាង )ក្បផ្ហ ោ
៥១% នន អ.អ.្ ាំងំ២១១១( និងភាព ម្
ំ កកងង
ុ ារកំណ្ត្់ប រនមាណ្បំណ្ុ ពរលព បុនៗ ទាបទារឱ្យមានារក្ត្ិត្
ពិនិត្យបនរបរកប់ និងក្ត្ញ្វក្បុងក្បយ័ត្ងខយ្។
់ លទើបតរលធបក្សាយបញ្ញាលនប ែជរធរវិម្ ម្នលររបចំវនុក្កំត្យ លទើបតរវនុវត្រ
យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ក្គប់ក្គងបំណ្ុ

សាធារណ្ៈផ្ទ

លទ្ើបលម្បអាយវិរៗ លទើបតរពក្ងំងារវាយត្នបា, ារចុបកិចក្្នា និង

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យាត្ពវកិចក្បំណ្ុ ោយរលហត្ុ រួបទាំងារលររបចំារពិនត្
ិ យល ើង វនញនបវក្កបខ័ណ្ឌចិប់្ក្មាប់ភាពោ
នទគបរវាង វន្័យសាធារណ្ៈនិងរកជន និងារវវិវោដលយ

នលនម្យារធារវិរបួយ។ លទាបោនអងណាក៏លធយ

គមាាត្ព័ត្៌មានលុផ្ត្មាន រវាងភាងក់ករែជរធរវិម្ ល ទ្
ើ ំហំនង
ិ សាថនភាពកិចក្្នា និងារធាររប្់រទរ ”។
ារចុបកិច្
ក្ នាកបក្រ និងារធាររប្់រទរ ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្លធយក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថផ្ុ ត្បួយគត្់
ន ិច័យ
បអុផ្នរារលររបចំលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំនិង ករខណ្ឌ វន
េ ល ា
ើ រធាររប្់រទរ

បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់ទាង
ំ ក្្ុងលុ

ល ើយលទ្។
្មា្ធាត្ុលនប ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លក្ពាបារចុបកិចក្្នាកបក្រ និងារធាររប្់រទរ ក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័
លធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ

និង្ថ ិត្កងុងផ្ទនកំណ្ត្់ននបំណ្ុ ្រុប។

លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប

ទាបទារឱ្យមានារកំណ្ត្់ពធ
ិ នននារធាររប្់រទរ លហើយលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំនង
ិ
ករខណ្ឌ វននិច័យ
េ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ
និងវនុវត្រនប។
នែង គ.២៧៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ៧
្បចរករ

PI-17

្មា្ធាត្ុ

ារកត្់ក្ន និងារក្គប់ក្គង្បត្ុ យ
សាច់ក្ម្ក់, បំណ្ុ

96

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C+

C+

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M2

និងារធារ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្បចរករ

(១)

្មា្ធាត្ុ

គុណ្ភាពននកំណ្ត្់ក្ន និងារែយ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

C

ារណ្៍ទ្ន
ិ ង នយ
័ បំណ្ុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ារកត្់ក្នបំណ្ុ កងុងក្្ុក និងបរលទ្្ មានភាព
លពញល ញ លធវើបចក្ុបតនង កបិ និងលអកគងតកត្់ោបួយ
នំងរម្យារណ្៍ឥណ្ទាយរោលររងែ ាំ
់ ងំ

(២)

វនសា ភាពននារបបក្រុប្បត្ុ យ

B

B

សាច់ក្ម្ក់រប្់ែជរធរវិម្
(៣)

្បត្ុ យសាច់ក្ម្ក់ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នគណ្រ
និងបបក្រុបនអងលហាចណា្់បួយ្ម្រហ៍បរង។

ក្បព័នធននារចុបកិចក្្នាខក្រ និង

C

C

ារលចញអាយារធារ

ារចុបកិចក្្នាខក្ន
រ ិងារធាររប្់រទរ ក្ត្ញ្វម្ន
វនុបត្
័ លធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
កងុងផ្ទនកំណ្ត្់្ក្មាប់បំណ្ុ ្រុប បអុផ្នរបិន
ទាន់មាននរត្ិ វនធរចិ្់កា្់្ក្មាប់ារធាររប្់
រទរ។

ក្បវប់ គ.១៦៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
្មា្ធាត្ុ )៣)៖ នបរយៈផ្អនារ្កបិភាពទំណាក់ា ទ្រ២ វិរ , រយកធរន្ហក្បត្ិបត្រិារ និងក្គប់ក្គង
បំណ្ុ

ម្នលររបចំផ្អនារ្កបិភាព ល ើារលររបចំក្បា្្រ រពរារធារររប្់រទរ លទើបតរកំណ្ត្់នរត្ិ វនធរ និងលយ ារណ្៍

ផ្ណ្រំ ឱ្យចិ្់កា្់ រួបទាំងារកំណ្ត្់ពិធនារធាររប្់រទរលធរបលៅនំង អ.្.្។

គ.៤.៦ ម្បសិទធសាពម្ន្ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បាបញ្ោ ីម្បាក់របៀវត្ស (PI-18)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាល ើក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននក្បព័នធលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស។ វនសា ភាពនន្បចរករលនប
គឺក្គបទណ្រប់ល ក្ើ គប់បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សទាំងវ្់លុរទរម្ រងក់ោត្ិ លធយរួបទាំងក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងវងគភាព
្វ យ័ត្ររ។ ្បចរករលនប លតរត្ល ា
ើ រលធវើ្មាហរណ្កបិនង
ិ ារលអកគងតកត្់រវាង ក្បព័នធទ្ន
ិ ងន័យក្គប់ក្គងបុគគ ក
ិ
និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស, ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក្ក្បិ ព័ត្មា
៌ នបុគគ ក
ិ និងបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស, ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអក
កងុង, និងារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្សផ្ទ បកាញពរចំណ្ច
ុ លខាយននារក្ត្ិត្ពិនិត្យ និង/ឬ ចំនន
ួ បស្តនរលរ ខាិច។
្បចរករលនបមាន ៤ ្មា្ធាត្ុ គឺ )១( ារលធវើ្មាហរណ្កបិ និងារលអកគងតកត្់រវាងទ្ិនងន័យចំនន
ួ បុគគ ក
ិ
និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស (២) ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក្ក្បិ

ព័ត្មា
៌ នបុគគ ក
ិ និងបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស (៣) ារក្ត្ិត្

ពិនិត្យនអកកងុងលៅល ើបផ្ក្បបក្បិ ព័ត្មា
៌ នបុគគ ក
ិ
និងបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស និង (៤) ារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ ក្រ ម្ក់
លបរវត្សផ្ទ បកាញពរចំណ្ច
ុ លខាយននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និង/ឬ ចំនន
ួ បស្តនរលរ ខាិច។ ារវាយត្នបាលៅល ើ្មា្ធាត្ុខាង
ល ើ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង្ក្មាប់ារវនុវត្រកងុងាំងំ២១១១, ២១១២ និង២១១៣ ល ើកផ្ ងផ្ត្្មា្ធាត្ុទ្រ៤ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ
ម្នវាយត្នបា ្ក្មាប់ារវនុវត្រកងុងាំងំ២១១២,២១១៣ និង២១១៤។
ផ្អែកល ើចិប់ទ្បទាត្់វវនាាំងំ២១១៣, ចំណាយ្ក្មាប់ក្ម្ក់លបរវត្សមានចំនន
ួ ៤២,៣% ននវវនាោត្ិ្រុប។
កងុងាំងំ២១១៤ ចំណាយល ក្ើ ម្ក់លបរវត្សមានចំនន
ួ ១៣ ២៦៥ ពាន់កានលររ ។ ោធបិន ចំណាយល ើក្ម្ក់លបរវត្ស

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គឺោបនកុកចំណាយទ៏ធំ្ក្មាប់រធរវិម្

បអុផ្នរយនរារ្ក្មាប់ក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ើចណា
ំ
យលនប

លុផ្ត្បិនទាន់មាន

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពលុល យ
ើ ផ្ទ លព ខាបមានល ចល ើងនបវភាពបិនក្បក្កត្របួយចំនន
ួ ល ើបុខចំណាយលនប។
កងុងាំងំ២១១៣ ែជរធរវិម្ ម្នទំល ើងល ខាធិារធរនបុខករសាធារណ្ៈ លៅោក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ
ផ្ទ ោក្ក្ួងទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារក្គប់ក្គងបស្តនររែជារ បស្តនររោប់កិច្
ក្ នា និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។ បចក្ុបតនង បស្តនររ
ែជារមានក្បមាណ្ ២១១ ១១១ រក់ ផ្ទ កងុងលរប ១៨១ ១១១ រក់ គឺោបស្តនរែ
រ ជារក្កបខ័ណ្ឌផ្ទ ិចទ្ទ្ួ
ម្នក្ម្ក់លសាធននិវត្រន៍។

ក្ក្ួងម្នលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធពត្
័ ៌មានវនទ្ា្ក្មាប់ក្គប់ក្គងធនធានបនុ្ស

)Human

Resource Management Information System-HRMIS( លធយលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធទ្ិនងន័យ SQL Database។
ក្បព័នធលនប ម្នរកាទ្ុកទ្ិនងនយ
័ បស្តនរែ
រ ជារលុនបក្ក្ួង-សាថប័ន )ក្បមាណ្ ១៩%( និងបស្តនរែ
រ ជារលុរទរម្
រងក់លក្ាបោត្ិ )ក្បមាណ្ ៨១%(។
លក្សពរបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់បស្តនរែ
រ ជារ្ុរ វន , មានបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្សលអសងៗលទ្រត្ ផ្ទ មានទបចោ ១-បញ្ជ រ
ក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់កងកមាា ំងក្បធប់ិវុធារពារោត្ិ
្ក្មាប់នគរម្

ក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួងារពារោត្ិ

២-បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស

ក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួងបហានអក និង ៣-បញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់បស្តនរែ
រ ជារ្ថ ត្
ិ កងង
ុ
ករនរិកៈ

លធយផ្ ក ទបចោបស្តនររែជារលុកងង
ុ សាថប័ននរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ពបបរបែជវា ំង ិោាធរ្វនកបិោត្ិ សាថនត្ំណាងកបយុោ
លុបរលទ្្ និងបស្តនររែជារ ក្បមាណ្ ៣៨% ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ត្ងនំងកងុងកក្បិត្នលនម្យ )វនុរទរល ខាធិារល ើង
លៅ( លហើយផ្ទ បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់បស្តនរទា
រ ង
ំ លនប បិនក្ត្ញ្វម្នលធវើារវាយត្នបាល ើយ។
បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលុនបក្ក្ួង-សាថប័ននរបយ
ួ ៗ ទាំងលុរងក់កណា
រ

និងរងក់បនកររលុ

នបែជធានរ-លខត្រ។ ឧទាហរណ្៍ ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា មានបស្តនររែជារទាំងលុរងក់ក្ក្ួង និងបនកររនប
ែជធានរ-លខត្រ ្រុបក្បមាណ្ ១១៥ ១១១រក់។ ចំផ្ណ្កក្ក្ួង្ុខាវិម្
ផ្ទ កងុងលរប មាន ២៨% លុរងក់កណា
រ

មានបស្តនរែ
រ ជារក្បមាណ្ ២១ ១១១ រក់

និង ៧២% លុនបរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ។

ារផ្ត្ងនំងបស្តនររក្ត្ញ្វលធវើល ើងក្ត្ំបក្កបខ័ណ្ឌក្ក្ួង-សាថប័នសាបរ

លធយមានាររកភាពពរក្ក្ួងបុខករ

សាធារណ្ៈ ្ក្មាប់បុខទំផ្ណ្ងវនុក្បធានរយកធរនចុបលក្ាប ចំផ្ណ្ករារផ្ត្ងនំងទំផ្ណ្ងរប់ពរក្បធានរយកធរនល ើងលៅ

ក្ត្ញ្វចុបហត្ថល ខាលធយរយករទរបស្តនររ។

ារធក់បស្តនររែជារឱ្យចប និវត្រន៍ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងលធយ

្វ ័យក្បវត្រិ នបរយៈក្បព័នធ HRMIS លធយផ្អែកល នើ វា ផ្ខ ាំងំកំលណ្ើត្ ផ្ទ ម្នបញ្ក្ញ្

លៅកងុងក្បព័នធលនប។ ក្ក្ួង-

សាថប័ននរបួយៗ បិនទាន់ម្នភាជប់បណា
រ ញលៅនំងក្បព័នធ HRMIS លទ្។ ក្ក្ួង-សាថប័នភាគលក្ចើន រកាទ្ុកសាថនភាព
បស្តនរែ
រ ជាររប្់ខិ ា ន លធយលក្បើ ក្ម្្់ ន ែងកងុ ង Microsoft Excel

និ ង លធវើ ា រទាក់ ទ្ងោបួ យ ក្ក្ួ ង បុ ខ ករ

សាធារណ្ៈ នបរយៈារបញ្ជញ្ នរកសារលៅវនញលៅបក។ ក្ក្ួង-សាថប័ននរបួយៗ លររបចំនែងបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស និង
បញ្ជញ្ នោលររងែ ផ្់ ខ លៅក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ។ រយកធរនព័ត្៌មានវនទ្ា និងគណ្លនយយ ននក្ក្ួងក្ក្ួង
បុខករសាធារណ្ៈ លអកគងតកត្់បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្ន ោបួយនំងក្បព័នធទ្ិនងនយ
័ HRMIS។ បរកប់ពព
រ ន
ិ ត្
ិ យ
ល ើញរក្ត្ំបក្ត្ញ្វលហើយ

លទ្ើប ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈលររបចំបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់ក្ក្ួង -សាថប័ននរបួយៗ។

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនិងលអកគងតកត្់បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សលនប ក្ត្ញ្វឆាងាត្់នត្
រ ិ វនធរផ្វងវរាយផ្ទ រួបមាន ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យរប្់
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យរប្់បស្តនរក្រ ត្ិត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុក្បរំក្ក្ួង-សាថប័ន និងក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិង
ហិរញ្ញវត្ថុ។
វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ោវងកបលញ្ក្ ញវវនាចំណាយ្ក្មាប់ក្ម្ក់លបរវត្សទាំងវ្់ លធយលអករវវនាទាំង
លរបលៅគណ្នរក្ម្ក់លបរវត្ស្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ននរបួយៗ។ បរកប់បក ក្ក្ួង-សាថប័នសាបរ បផ្ងវរក្ម្ក់លបរវត្ស
លៅាន់គណ្នរតក

់ខិ ន
ា រប្់បស្តនរែ
រ ជារមាងក់ៗ លុកងុងក្ក្ួង។ ក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនន
ួ ម្នចុបកិចក្្នាោបួយ

ក្កុបហន
ុ រកជន )WING( ឱ្យជួយ្ក្បិ ារលបើកក្ម្ក់លបរវត្សលនប លធយលចញោបប បតទានបក្ត្ )cheques(
្ក្មាប់បស្តនរែ
រ ជារនរបយ
ួ ៗ។
)១( ារលធវ្
ើ មាហរណ្កបិ និងារលអកគងតកត្់រវាងទ្ិនងនយ
័ ចំនន
ួ បុគគ ក
ិ និងបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស
ក្ក្ួង-សាថប័ននរបយ
ួ ៗ បិនទាន់មានក្បព័នធភាជប់ោ្វ ័យក្បវត្រិលៅនំង HRMIS លទើបតរធារ្ងគត្ិភាពនន
ទ្ិនងន័យលទ្។ ារលររបចំបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្សលុកងុងនែង Microsoft Excel បិនមាន្ុវត្ថិភាពខយ្់ល ើយ លហើយក៏យិន
ារលធវើ្វនកបិលៅល ន
ើ ែងលុកងង
ុ Microsoft Excel ផ្ទរ។ ទ្ិនងនយ
័ ននារតា្់បរញ្រសាថនភាពបស្តនរែ
រ ជារ លុនប
ក្ក្ួ ង -សាថ ប័ ន ក្ត្ញ្ វបញ្ជញ្ ន លៅក្ក្ួ ង បុ ខ ករសាធារណ្ៈ ោក្កធ្សាង ប ផ្ទ

លព

ខាប រកសារទាំង លនបមាន

ារផ្ក្ក្បិ ោញំកញាប់ និងបញ្ជញ្ នពរកផ្នាងបួយលៅកផ្នាងបួយលទ្រត្។ ារវនុវត្រផ្បបលនប ពិត្ោពិម្កធារនបវ
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព និង្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ពននារក្គប់ក្គងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស និងបស្តនរែ
រ ជារណា្់ និងផ្វបទាំងរំឱ្យខាត្លព
លវកាកងុងារផ្ក្ក្បិ បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស និងសាថនភាពបស្តនរែ
រ ជារលទ្រត្អង។
ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ លធវើបចក្ុបតនងភាពបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស និងសាថនភាពបស្តនរែ
រ ជារ ោក្បរំផ្ខ
លធយផ្អែកល ើរម្យារណ្៍ផ្ទ ក្ក្ួង-សាថប័ន ម្នលអាើបក។
្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ B លធយសារបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សក្បរំផ្ខនរបយ
ួ ៗ មានភាជប់បកោបួយ
រកសារលនងក្គប់ ក្យន់ លហើយ ក្ក្ួង -សាថប័ន ម្នពិនិត្យ និង លអកគងតកត្់ ក្ត្ំបក្ត្ញ្ វ ល ើបញ្ជ រ ក្ម្ក់ លបរវត្សក្បរំ ផ្ខ
នរបយ
ួ ៗ។ ពិនកុិចនំងទ្ទ្ួ ម្នខយ្់ោងលនប ក្ប្ិនលបើមានារភាជប់យងោក្បព័នធរវាងទ្ិនងន័យបស្តនរែ
រ ជារលៅនំង
បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។
(២) ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក្ក្បិ ព័ត្មា
៌ នបុគគ ក
ិ និងបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស
ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ លធវប
ើ ចក្ុបតនងភាពបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស និងសាថនភាពបស្តនរែ
រ ជារក្បរំផ្ខ លធយ
ផ្អែកល ើរម្យារណ្៍ផ្ទ ក្ក្ួង-សាថប័ន ម្នលអាើបក។
កិចក្្មាា្ន៍ោបួយក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនន
ួ ល ា
ើ រលធវើបចក្ប
រ ជារ
ុ តនងភាពននារតា្់បររញ្ សាថនភាពបស្តនរែ
និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ម្នបកាញរារតា្់បរញ្រសាថនភាពបស្តនរែ
រ ជារបិនក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងភាពទាន់លព លវកាលទ្
លធយសារផ្ត្ក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនន
ួ

បិនម្នែយារណ្៍ពរារតា្់បរញ្រសាថនភាពបស្តនរែ
រ ជារលុក្ក្ួង-សាថប័ន

រប្់ខិ ានលៅក្ក្ួងបុខករសារធារណ្ៈ ម្នទាន់លព
នបរយៈសាែចរ

លវកា លទាបបរោក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញ វត្ថុម្នផ្ណ្រំ

កុឱ្
ំ យមានភាពយឺត្នអវកងង
ុ ារលររបចំារលបើកក្ម្ក់លបរវត្សក៏លធយ។

ភាពយឺត្នអវននារបញ្ជញ្ ន

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

រម្យារណ្៍្ររពរារតា្់បរញ្រសាថនភាពបស្តនរព
រ រក្ក្ួង-សាថប័ន លៅក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ ិចមានរប់ពរ ១ផ្ខ លៅ
៣ផ្ខ )លហើយមានករណ្របយ
ួ ចំនន
ួ លទ្រត្ គឺយបរោងលនប(។ លហត្ុលនបលហើយ បស្តនរែ
រ ជារបួយចំនន
ួ ផ្ទ ម្នផ្ក
្ក្បិ ឋានៈ និងត្ួរទ្ររប្់ខិ ានរួចលហើយលរប ក្ត្ញ្វរង់រំរហបត្ទ ់បរផ្ខ លទ្ើបទ្ទ្ួ

ម្នក្ម្ក់លបរវត្ស្បក្្បលៅ

នំងឋានៈ និងត្ួរទ្រវិររប្់ខិ ាន។
ល ើ្ពរលនប រយកធរនបុគគ ិកលុនបក្ក្ួង-សាថប័ន ម្នបងកភាពសាំញាុប
ំ ួយចំនន
ួ ទបចោ ារណ្៍
ផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យបុគគ ិកទាំងវ្់ បកាញខាិន បំលពញទ្ក្បង់ និងែយារណ្៍ពរារតា្់បរញ្រសាថនភាពរប្់ខិ ាន កងុងខណ្ៈ
ផ្ទ រយកធរនបុគគ ិក មានព័ត្មា
៌ ន្រ ព
រ រារតា្់បរញ្រសាថនភាពទាំងលរបរួចលហើយ។ ោ ទ្ធអ

មានបស្តនរែ
រ ជារ

បួយចំនន
ួ មានារយឺត្នអវកងង
ុ ារែយារណ្៍ពរារតា្់បរញ្រសាថនភាពរប្់ខិ ានលៅរយកធរនបុគគ ក
ិ ផ្ទ ោលហត្ុ
រំឱ្យមានារផ្ក្ក្បិ ារចំណាយលៅល ើបគ
ុ គ ិក លហើយម្នាត្់បនថយភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវ វនា និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនន
ារក្គប់ក្គងបស្តនររែជារ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ

C

លធយសារផ្ត្មានារយឺត្នអវរហបត្ទ ់លៅ៣ផ្ខ

បចក្ុបតនងភាពបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្ពបទាំងមានារផ្ក្ក្បិ ល ើបញ្ជ ទា
រ ង
ំ លរប )ក្បផ្ហ
ទ្ទ្ួ

កងុងារលធវើ

៣១%(។ ពិនកុិចនំង

ម្នខយ្់ោងលនប ក្ប្ិនលបើមានារាត្់បនថយារផ្ក្ក្បិ ល ើបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស។
(៣) ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកង
ងុ លៅល ប
ើ ផ្ក្បបក្បិ ព័ត្មា
៌ នបុគគ ក
ិ និងបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស
ទបចម្នលររបែប់ខាងល ើ ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ លអកគងតកត្់ពត្
័ មា
៌ នបុគគ ក
ិ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស

ក្បរំផ្ខ លធយផ្អែកល ើរម្យារណ្៍ផ្ទ ក្ក្ួង-សាថប័ន ម្នលអាប
ើ ក។ នរត្ិ វនធនរ នារលអកគងតកត្់ ត្ក្បញ្វឱ្យក្ក្ួង-សាថប័ន
ពាក់ពន
័ ធ ពិនិត្យលបើ ឱ្យម្នហិត្់ចត្់នបវនែងបស្តនរែ
រ ជារ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សរប្់ខិ ាន បុននំងលអាើបកក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ លធយភាជប់បកោបួយរកសារពាក់ពន
័ ធរំម្ច់បួយចំនន
ួ ។ ោរួប នែងសាថនភាពបស្តនររ និងបញ្ជ រក្ម្ក់
លបរវត្សមានភាពចិ្់កា្់ លទាបបរោយិនារលធវើ្វនកបិលៅល ន
ើ ែងទាំងលរបក៏លធយ។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ B លធយសារនែងសាថនភាពបស្តនររ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សមានភាព
ចិ្់កា្់ លទាបបរោយិនារលធវើ្វនកបិលៅល ន
ើ ែងទាំងលរបក៏លធយ។ ពិនកុិចទ្ទ្ួ ម្នខយ្់ោងលនប ក្ប្ិន
លបើមានារលធវើ្វនកបិលៅល ន
ើ ែងសាថនភាពបស្តនររ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។
(៤) ារលធវ្
ើ វនកបិល ប
ើ ញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្សផ្ទ បកាញពរចណ្
ំ ច
ុ លខាយននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និង/ឬ ចំនន
ួ បស្តនរលខាិច
ិោាធរ្វនកបិោត្ិ លធវើ្វនកបិោក្បរំាំងំ ល ើក្ក្ួង-សាថប័ន បអុផ្នរបន
ិ ម្នលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រ
ក្ម្ក់លបរវត្សលទ្ រឯររម្យារណ្៍្វនកបិ ក៏បន
ិ ម្នរំល ចរបកគំលហើញល ា
ើ រក្គប់ក្គងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សផ្ទរ។ ក្កុប
ារករវាយត្នបាបន
ិ ម្នទ្ទ្ួ រម្យារណ្៍្វនកបិ្ររពភា
រ ពបិនក្បក្កត្រ ចំលពាបចំណាយល ើក្ម្ក់លបរវត្ស ឬចំនន
ួ
បស្តនររលខាិចលុនបក្ក្ួង-សាថប័ន លទ្។ ទ្នកំបលនប ្វនកបិនអក កុង
ង ក៏ក្ត្ញ្វម្នលធវើលុនបក្ក្ួង -សាថប័នផ្ទរ។ បអុផ្នរ
ារលធវើ្វនកបិ លតរត្ោ្ំខាន់ល ើបញ្ជ រវត្រមានបស្តនររ ផ្ត្បិនម្នលតរត្ារយកចិត្រទ្ុកធក់ល ើចំណាយក្ម្ក់លបរវត្ស
ល ើយ។ លុកងង
ុ ក្ក្ួងសាធារណ្ៈារនិងទំកជញ្ជញ្ ន ្វនកបិនអកកងុង លតរត្ល ើផ្អងកផ្ទ មានហានិវយ
័ ទបចោបស្តនររ

100

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ផ្ទ មានលឈាិបោន់យង និងបស្តនរែ
រ ជារផ្ទ ក្ត្ញ្វធក់ឱ្យចប និវត្រន៍។ ទបចយងផ្ទរ លុកងង
ុ ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា
ន កបិ វនធ។
្វនកបិនអកកង
ងុ បិនម្នលតរត្លៅល ើចំណាយក្ម្ក់លបរវត្សលទ្ លធយសាររវាបិនផ្បនោវវា
រ ្វនកបិនអកកង
ងុ
លតរត្ារល្ុើបវលងកត្លៅល ើារវនុវត្រលៅនបនរត្ិ វនធរហិរញ្ញវត្ថុោធរមាន។ វធិារកិចក្លតរត្ារល្ុើបវលងកត្ លៅល ើ
ារត្វាប រប្់ក្គញ្បលក្ងគន ចំលពាបក្ម្ក់លបរវត្ស បអុផ្នរបន
ិ ក្ត្ិត្យងោបួយារលធវើ្វនកបិនអកកង
ងុ ល ើយ។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ D លធយសារយិនារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សឱ្យម្នក្គប់
ក្ជុងលក្ោយ កងង
ុ រយៈលព

៣ាំងំ ចុងលក្ាយ។
នែង គ.២៨៖ ពិន្
កុ ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ ១៨

្បចរករ

PI-18

្មា្ធាត្ុ

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យបញ្ជ ក្រ ម្ក់

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D+

D+

B

B

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M1

លបរវត្ស
(១)

ារលធវើ្មាហរណ្កបិ និងារលអកគងតកត្់
រវាងទ្ិនងនយ
័ ចំនន
ួ បុគគ

ិក និងបញ្ជ ក្រ ម្ក់

យិនារភាជប់យងលធយតក ់រវាងបញ្ជ ប
រ ុគគ

ិក និង

បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស។ បអុផ្នរ បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្បរំផ្ខ

លបរវត្ស

នរបួយៗ មានភាជប់បកោបួយរកសារលនង
ក្គប់ក្យន់លហើយក្ក្ួង-សាថប័ន ម្នពិនត្
ិ យ និង
លអកគងតកត្់ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ លៅល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សក្បរំ
ផ្ខនរបួយៗ។

(២)

ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក្ក្បិ
ព័ត្៌មានបុគគ

C

C

ិកនិងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស

មានារយឺត្នអវ រហបត្ទ ល់ ៅ៣ផ្ខ កងុងារលធវើ
បចក្ុបតនងភាពបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស ក្ពបទាំងមានារ
ផ្ក្ក្បិ ល

(៣)

(៤)

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងលៅល

ើបផ្ក្បប

B

B

ើបញ្ជ រទាង
ំ លរប )ក្បផ្ហ

៣១%(

នែងសាថនភាពបស្តនរ រ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស មាន

ក្បិ ព័ត្មា
៌ នបុគគ ក
ិ និងបញ្ជ រក្ម្ក់

ភាពចិ្់កា្់ លទាបបរោយិនារលធវើ្វនកបិ

លបរវត្ស

លៅល ើនែងទាំងលរបក៏លធយ។

ារលធវើ្វនកបិ ល

ើបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្សផ្ទ

បកាញពរចំណ្ច
ុ លខាយននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ

D

D

យិនារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្សឱ្យម្ន
ក្គប់ក្ជុងលក្ោយកងុងរយៈលព

៣ាំងំ ចុងលក្ាយ

និង/ឬ ចំនន
ួ បស្តនរលរ ខាិច

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្បវប់ គ.១៧ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុនបក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ា )FMIS( ទំណាក់ា ទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រលុកងុងផ្ខកកកធ ាំងំ
២១១៥។ ក្បព័នធ FMIS លនបិចជួយភាជ ប់ព័ត្៌មាន្រ រពរបស្តនរ រែជារ លៅនំង ក្បព័នធទ្ិនងន័យផ្ទ
បុខករសាធារណ្ៈ។ ទបលចងបលុលព

ផ្ទ

ក្គប់ក្គងលធយក្ក្ួង -

ក្បព័នធ FMIS ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យទំលណ្ើរារម្នលពញល ញ ក្ពបទាំងារក្គប់ក្គង

បស្តនរ រែជារ និងបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សនបក្បព័នធកុំពយញ្ទ្័រក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែ លព

លរបារក្គប់ក្គប់ក្គងបស្តនរ រែជារ និងបញ្ជ រក្ម្ក់

លបរវត្សាន់ផ្ត្មានក្ប្ិទ្ភា
ធ ព និង្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ពផ្វបលទ្រត្។

គ.៤.៧ ត្ម្មៃសាព ការម្បកួត្ម្បកជង ន្ិងយន្ត ការរដ្ឋះម្សាយបណតឹងត្វា៉ាកនុងកិចធាលទធកម្ា
(PI-19)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាល ើក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននក្បព័នធ ទ្ធកបិ។ ្មា្ធាត្ុ )១( លតរត្ល ក្ើ កបខ័ណ្ឌគត្ិយត្
ុ រ
្ក្មាប់ធារត្មាាភាព ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងារក្បកួត្ក្បផ្ជងកងង
ុ កិចក្ ទ្ធកបិ។ ចំផ្ណ្ករ្មា្ធាត្ុទនទ្លទ្រត្
លតរត្ល ើកិចក្ក្ បត្ិបត្រិារននក្បព័នធ ទ្ធកបិ។ ារវាយត្នបាក្គបទណ្រប់ ក្គប់កិចក្ ទ្ធកបិលុរងក់កណា
រ
ទាំងវ្់ផ្ទ
លក្បើក្ម្្់នត្
រ ិ វឯធររប្់រធរវិម្

ផ្ទ រួបមានក្ក្ួង សាថប័ន និងវងគភាព្វ យ័ត្ទាំងវ្់ និងល ើចន
ំ ន
ួ ាំងំទាង
ំ វ្់

ផ្ទ ក្ត្ញ្វវាយត្នបាល ក្ើ គប់្មា្ធាត្ុ ល ក
ើ ផ្ ងផ្ត្្មា្ធាត្ុ )១( ផ្ទ ក្ត្ញ្វវាយត្នបា្ក្មាប់ាំងំវ វនាបញ្ក្ ប់ចុង
លក្ាយ។
ចំណាយសាធារណ្ៈបួយភាគធំ )ក្បផ្ហ

៨% នន អ.្.្( ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ង
ើ នបរយៈក្បព័នធ

ទ្ធកបិ កងង
ុ

លរបមានក្បមាណ្ ៩,៥% នន អ.្.្ កងុងាំងំ២១១៣, ៧,៩% កងុងាំងំ២១១៤ និងក្បមាណ្ ៧,៧% កងុងាំងំ
២១១៥។ ក្បព័នធ ទ្ធកបិផ្ទ មានទំលណ្ើរារ ែ នំងធាររវវនាក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ព និង
ទ្ទ្ួ ម្ននបវត្នបាននក្ម្ក់ )Value for Money)។ លទើបតរ្លក្បចម្នលយ បំណ្ងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានលយ ារណ្៍
គត្ិយត្
ុ រ្ររពរ ទ្ធកបិផ្ទ មានភាពចិ្់កា្់ ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងមានត្មាាភាព លហើយ វនធរសាស្ត្រ ននកិចក្ ទ្ធកបិ
ក្ត្ញ្វវនុវត្រនបលយ ារណ្៍ក្បកួត្ក្បផ្ជងលធយចំហរ, សាធារណ្ជនទ្បលៅិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ ន្រ រពរ ទ្ធកបិក្ពប
ទាំងមានយនរារលធបក្សាយបណ្រំងរកែជយ។
វគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ោសាថប័នកណា
រ

ផ្ទ ទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វកងង
ុ កិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ លក្បើក្ម្្់

វវនារប្់ែជរធរវិម្ ។ ចំលពាបកិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ លក្បើក្ម្្់វ វនាជំនយ
ួ រប្់នទគប ក្ត្ញ្វលក្បើក្ម្្់នត្
រ ិ វនធរ ទ្ធកបិ
ន
លធយផ្ ក ផ្ទ កំណ្ត្់លធយនទគបលអសងៗពរយង លហើយបិន្ថ ិត្លុកងុង វសា
ភាពននារវាយត្នបា PEFAលទ្ )្បប
ពិនិត្យលបើ ផ្អងក ខ.៣ ខាងល ើ ្រ រពរក្កបខ័ណ្ឌគត្ិយត្
ុ រ(។
វគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ

បិនវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិលធយខាិនរងល យ
ើ ។

ារវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វ

ម្នលធវើ វន្ហបជការលៅឱ្យក្ក្ួង សាថប័ន និងែជធានរ លខត្រ លុាំងំ២១១៥ )ក្បា្ល ខ ៤៥ ្ហវ.ក្បក ចុបនវាទ្រ
៣១ ផ្ខបកែ ាំងំ២១១៥ ្រ ព
រ រារវនុវត្រ វន្ហបជការកិចក្ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ(។ ក្ក្ួង-សាថប័ន មាន្ិទ្ិ្
ធ លក្បច
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

លពញល ញ លុកងុងកិចក្

ទ្ធកបិផ្ទ

មានកក្បិត្ទ្ំកក្ម្ក់ត្ិចោង ៥១១ កានលររ

)ក្បផ្ហ

១២៥ ១១១ ទុកាារ

ិលបរនក( ផ្ទ ពុំទាបទារឱ្យវនុវត្រ វនធរសាស្ត្រ លទញនវាក្បកួត្ក្បផ្ជង។ ចំលពាបកិចក្្នាផ្ទ មានទ្ំហំទ្ំកក្ម្ក់ល ើ្ពរ
១២៥ ១១១ ទុកាារិលបរនក រហបត្ទ ់ ២៥១ ១១១ ទុកាារិលបរនក ្ក្មាប់ារអគត្អ
់ គង់ទ្ំនញ
ិ និង ៣១១ ១១១
ទុកាារិលបរនក ្ក្មាប់ារអគត្អ
់ គង់ល្វា គឺត្ក្បញ្វឱ្យមានារលទញនវាក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុងក្្ុក។ កិច្
ក្ នាផ្ទ មានទ្ំក
ក្ម្ក់ល ើ្ពរលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានារលទញនវាក្បកួត្ក្បផ្ជងោវនររោត្ិ។ ក្ក្ួង-សាថប័នទាំងវ្់ក្ត្ញ្វលររបចំផ្អនារ
ទ្ធកបិក្បរំាំងំ ផ្ទ ក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ ាររកភាពយ ់ក្ពបពរក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
វគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ើកិចក្្នា ផ្ទ មានទ្ំកក្ម្ក់ល ្
ើ ពរទ្ហ
ំ ំផ្ទ ម្នកំណ្ត្់
ផ្ទ រួបមានារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យបុននំងអសពវអាយរកសារលទញនវា និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យបុនារក្បគ ក
់ ិចក្្នា។ សាថប័ន
វនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ

ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ នរកសារបកវគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ

លទើបតរពន
ិ ិត្យភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វក្្បនប

ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ រ និងវនុបត្
័ ល រ
ើ កសារទាំងលរប។ វគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បិនរំម្ច់ចុបលៅពិនត្
ិ យ
ទ ់ទ្រកផ្នាងលទ្។ វគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈបិនក្ត្ិត្ពិនិត្យកិចក្្នា
ម្នកំណ្ត្់លទ្

បអុផ្នរត្ក្បញ្វឱ្យសាថប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិនរបយ
ួ ៗ

ផ្ទ មានទ្ំកក្ម្ក់លក្ាបទ្ំហំផ្ទ

លអាើរម្យារណ្៍ក្បរំក្ត្រមា្បកវគគរយកធរន។

លទាបបរនអងណា សាថប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិទាង
ំ វ្់បន
ិ ទាន់វនុវត្រនបនរត្ិ វនធរោធរមានលុល ើយលទ្ លធយសារវគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈមាន្ិ ទ្ិ វ
ធ ំណា ចត្ិចត្ួ ចកងុងារបងរំឱ្យសាថប័ន វនុវត្រ កិចក្

ទ្ធក បិ លអាើរម្យារណ្៍

វនុ វត្រ បកវគគរយកធរន។ នបារម្អ ន់សាិន មានសាថប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ ក្បមាណ្ ៨១%-៩១% ម្នលអាើរម្យារណ្៍។ លទាបោនអងណាក៏លធយ វគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បិនិចពនារលព យ ក្់ ពបល រ
ើ កសារ
ទ្ធកបិរប្់សាថប័នវនុវត្រកច
ិ ក្
លនប វគគរយកធរន

ទ្ធកបិ លទ្ លក្ពាបវាិចបអបពា

់ទ

់គលក្មាង ឬកបិ វនធរផ្ទ

ោិទ្ិភាព។ បចក្ុបតនង

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បបក្រុបរម្យារណ្៍ ទ្ធកបិផ្ទ សាថប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិលអាើបកលធយ

បិនទាន់មានក្បព័នធព័ត្មា
៌ នវនទ្ាលុល ើយ ផ្ទ កិចក្ារករកសាងក្បព័នធក្គប់ក្គងកិចក្ ទ្ធកបិនបព័ត្មា
៌ នវនទ្ា កំពុង
ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយទ្រក្បំកាកងុងក្្ុក។
បចក្ុបតនងលនប

កិចក្ ទ្ធកបិបិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្្បនបលយ ារណ្៍ជំរញវនោជជរវៈលុល ើយលទ្។

វគគ-

រយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ បិនមានត្ួល ខបស្តនររ ទ្ធកបិ្រុបលទ្ បអុផ្នរនបារម្អ ន់សាិន គឺមានក្បមាណ្ ១ ១១១
រក់។ ារលក្ជើ្លរឯ្បស្តនររ ទ្ធកបិ ក្ត្ញ្វលយរព ករខណ្ឌបួយចំនន
ួ ពាក់ពន
័ ធនង
ំ ចំលណ្បទំងនិងបទ្ពិលសាធន៍ បអុផ្នរសាថប័ន
វនុ វត្រ កិ ចក្

ទ្ធក បិ បិន ម្នវនុ វត្រលៅនប

ករ ខ ណ្ឌលនបលទ្

និ ង បិ ន ម្នែយារណ្៍ បកវគគ រ យកធរ ន

ទ្ធក បិ

សាធារណ្ៈ វំពា
រ រលក្ជើ្លរឯ្ ឬារតា្់បរញ្របស្តនររ ទ្ធកបិ ល ក
ើ ផ្ ងផ្ត្បស្តនរផ្រ ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្ត្ងនំងោក្បធានារនន យ
័
ទ្ធកបិ។ សាថប័នវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិ ិចតា្់បរញ្របស្តនររ ទ្ធកបិលៅាន់កផ្នាងលអសង និងលអករបស្តនររវិរបកាន់
ារករ ទ្ធកបិម្ន។ បស្តនររ ទ្ធកបិទ្ទ្ួ ារបណ្រុបបណា
រ
ោ ករណ្ៈចំលពាបកិចក្ ផ្ទ លររបចំលធយវគគរយកធរន
ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ។ សាថប័នវនុវត្រកិចក្

ទ្ធកបិបយ
ួ ចំនន
ួ ខវបបស្តនររ ទ្ធកបិ ទបចោក្ក្ួងសាធារណ្ារនិងទំកជញ្ជញ្ ន

ផ្ទ ក្ត្ញ្វវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិកងុងទ្ំកក្ម្ក់ក្បមាណ្ ២៥១ ពាន់កានលររ

កងុងាំងំ២១១៤ មានបស្តនររ ទ្ធកបិផ្ត្ ១២ រក់

បអុលណាណប។ លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ររពក
រ ិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លក្ាបជំនួយបលចក្កលទ្្រប្់ធរយរពិវពលកាក

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រលុាំងំ២១១៥

លហើយផ្ទ នំងាាយលៅោបប ធរន្ក្មាប់ារបណ្រុបបណា
រ
ល ក
ើ ិចក្ ទ្ធកបិ

រលព វរគត្។
ក្កបខ័ណ្ឌគត្ិយត្
ុ រ្ក្មាប់កិចក្ ទ្ធកបិកង
ងុ ក្្ុករួបមាន ចិប់្ររពរ

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )ាំងំ២១១២( និង ិខត្
ិ

បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ របួយចំនន
ួ លទ្រត្ផ្ទ កំណ្ត្់លុកងង
ុ ចិប់លនប។ បចក្ុបតនងលនប មានវនុក្កំត្យ ១១ និងក្បា្ ១៥
កំពង
ុ ផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នពិនត្
ិ យ និងពិភាកា លហើយផ្ទ នំងក្ត្ញ្វធក់ឱ្យវនុវត្រលុកងង
ុ ាំងំ២១១៥លនប។
លុកងង
ុ ាំងំ២១១១ ារវាយត្នបាល ក
ើ ិចក្ ទ្ធកបិមានារតា្់បរញ្រ។ ទបចលនប ារលក្បគបលធរបពិនកុវាយត្នបាលុាំងំ
២១១១ និង ២១១៥ បិនិចលធវើលៅម្នលទ្។
វនធរសាស្ត្រ កងុងារវាយត្នបា PEFA លុាំងំ២១១១ រួបមាន ៤ ្មា្ធាត្ុ ផ្ទ

វនធសា
រ ស្ត្រ ល ក
ើ បុនមានផ្ត្ ៣

្មា្ធាត្ុបអុលណាណប។
(១) វត្ថិភាពននក្កបខ័ណ្ឌគត្ិយុត្រ្ក្មាប់ធារត្មាាភាព ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងារក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុងកិចក្
ទ្ធកបិ
្មា្ធាត្ុគនាបំ ននចិប់្ររពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )ាំងំ២១១២( ក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបា ទបចមានកងុងនែង គ.២៩
ខាងលក្ាប។

លគហទ្ំព័ររប្់វគគរយកធរន ទ្ធកបិសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្លុាំងំ២១១១

លទើបតរអសពវអាយ

ព័ត្មា
៌ នររ្រ រពក
រ ិចក្ ទ្ធកបិ។
នែង គ.២៩៖ ្មា្ធាត្ុគនាបំ ននក្កបខ័ណ្ឌនិង ខ
ិ ត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ ្
រ ក្មាប់ ទ្ធកបិ
ក្កបខ័ណ្ឌនិង ខ
ិ ត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ រ្ក្មាប់ ទ្ធកបិ៖
មានារលររបចំលៅនប ំធប់ឋារនុក្កប និង មានភាពចិ្់កា្់

មាន

សាធារណ្ជនិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ នលធយកយក្្ិ

មាន

នបបលធាម្យ្បក្្ប

ក្គប់កិចក្ ទ្ធកបិទាង
ំ វ្់ផ្ទ លក្បើក្ម្្់វ វនារទរ ក្ត្ញ្វវនុវត្រលៅនបនរត្ិ វនធរ

ទ្ធកបិផ្ទ មាន

មាន

ផ្ចង
ក្ត្ញ្វលក្បើក្ម្្់ វនធរសាស្ត្រ ក្បកួត្ក្បផ្ជងោចំហរ។ ក្ប្ិនលបើលក្បើក្ម្្់ វនធរសាស្ត្រ លអសងពរលនប ក្ត្ញ្វ

មាន

មានារពនយ ់ ឱ្យម្ន្បក្្ប
សាធារណ្ជនិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ ន្រ រពរ )ក( ផ្អនារ ទ្ធកបិ )ខ( ល្ចកររជបនទំណ្ំង្រ រពរ

យិន។ មានផ្ត្ល្ចកររ

ារលទញនវា )គ(

ជបន ទំណ្ំង្រ រពរ

ទ្ធអ

ននារលធបក្សាយបណ្ដំងត្វាប និង ) ( ារក្បគ

់កិចក្្នា

ារលទញនវាបអុលណាណប
មានលររបចំនរត្ិ វនធរក្ត្ិត្ពិនិត្យ និងលធបក្សាយបណ្រំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិលធយសាថប័នរកែជយ

យិន

បុននំងចុបហត្ថល ខាល ើកិចក្្នា

ចិប់្ររពរ

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )ាំងំ២១១២( លឆាយ
ើ ត្បម្ននប ករខណ្ឌត្ក្បញ្វ ចំនន
ួ ៤ កងង
ុ ចំលណាប៦។

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ B លធយសារលឆាយ
ើ ត្បម្ននប ករខណ្ឌត្ក្បញ្វ៤ កងង
ុ ចំលណាប៦។ ពិនកុិចទ្ទ្ួ
ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ក្ប្ិនលបើ ករខណ្ឌទាំង៦ ក្ត្ញ្វម្នបំលពញ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ន សា
(២) ារលក្បើក្ម្្់វធ
រ ស្ត្រក្បកួត្ក្បផ្ជងកងង
ុ កិចក្ ទ្ធកបិ
រប់នំងពរាំងំ២១១៣ បក ែជរធរវិម្ ម្នកំណ្ត្់លយ នលនម្យផ្បងផ្ចកគលក្មាងកងុងក្្ុក លធយ
ឈរល ើបប ធរនននារលទញនវា។

គលក្មាងផ្ទ អរ ហ
់ ិរញ្ញបតទានលធយនទគបវវិវោដន៍ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្បកបលធយ

ត្មាាភាពោងគលក្មាងផ្ទ អរ ហ
់ ិរញ្ញបតទានលធយែជរធរវិម្ ។ ផ្អែកល ើចិប់្ររពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ារលទញនវា
ផ្ទ មាន ករណ្ៈោារក្បកួត្ក្បផ្ជងកក្បិត្ទាប ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលុលព ផ្ទ

)១( កិចក្ ទ្ធកបិមាន ករណ្ៈបរកន់

)២( ារអគត្អ
់ គង់ទ្ន
ំ ញ
ិ ឬល្វា មានក្បវពផ្ត្ ១ ឬ )៣( វងកផ្ទ ឈង បារលទញនវា ម្នបំពានកិច្
ក្ នា លធយបិនម្ន
អគត្អ
់ គង់ទ្ន
ំ ញ
ិ ឬល្វា នបាររកភាពយងលុកងុងកិចក្្នា។ ចំលពាប វន្័យរកជន ារក្បកួត្ក្បផ្ជងពិត្ក្ម្កទលុ
កងុងកិចក្ទំលណ្ើរារ ទ្ធកបិលុមានកក្បិត្លុល ើយ។
លុាំងំ ២១១២ កងុ ង ចំ លណាបកិ ចក្្នាទាំង ២ ៣៥១ ផ្ទ

កិ ចក្្នានរ បួយ ៗមានទ្ំ ក ក្ម្ក់ល ើ ្ ពរ

មានកិចក្្នា ១ ៥៧៧ )៦៧%( ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបវនធសា
រ ស្ត្រ ារក្បកួត្ក្បផ្ជងលពញល ញ និង

១១១ កានលររ

កិចក្្នា ៧៧៤ )៣៣%( ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ វនធសា
រ ស្ត្រ ារក្បកួត្ក្បផ្ជងកក្បិត្ទាប។ ក្កុបារករវាយត្នបាបិនទ្ទ្ួ
ម្នព័ត្មា
៌ នវំពរចន
ំ ួនកិចក្្នានបវនធរសាស្ត្រ ក្បកួត្ក្បផ្ជងកក្បិត្ទាប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបនរត្ិ វនធរចិប់លរបលទ្។
្វនកបិល ក
ើ ិចក្ ទ្ធកបិ ក្ត្ញ្វម្នលធវលើ ើងលធយវគគរយកធរន្វនកបិនអកកងុង ចំលពាបកិចក្្នាផ្ទ មានទ្ំកក្ម្ក់
ផ្ទ ្ថ ិត្លក្ាបទ្ំហំកណ្
ំ ត្់។ បអុផ្នរារលធវ្
ើ វនកបិលនប បិនទាន់មាន ទ្ធអ ោទុំកវ
ំ ន
ួ ផ្ទ ឈានលៅទ ា
់ រផ្ក បែ
កិចក្ ទ្ធកបិលុល ើយលទ្។ វងគភាពវនុវត្រកិចក្ ទ្ធកបិចន
ំ ន
ួ ៦១ ក្ត្ញ្វរងារលធវ្
ើ វនកបិកង
ងុ ាំងំ២១១៤។ ក្កុបារករ
វាយត្នបាបន
ិ ម្នទ្ទ្ួ កិច្
ក្ នា ផ្ទ វនុវត្រ វនធសា
រ ស្ត្រ ក្បកួត្ក្បផ្ជងលុកងុងាំងំ ២១១៤ លទ្ )ាំងំ២១១៤ ោាំងំផ្ទ
ក្ត្ញ្វវាយត្នបា្ក្មាប់្បចរករលនប( លហើយក៏យិនត្ួល ខ្មាមាក្ត្ននចំនន
ួ កិចក្្នាលនបផ្ទរ។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ

D

លធយសារយិនទ្ិនងនយ
័ ទាក់ទ្ិនលៅនំងារវនុវត្រ វនធរសាស្ត្រ បិន

ក្បកួត្ក្បផ្ជង។
(៣) សាធារណ្ជនិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ ន្រ ព
រ ក
រ ច
ិ ក្ ទ្ធកបិម្នក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ទាន់លព លវកា និងិចទ្ុកចិត្រ
ម្ន
្មា្ធាត្ុគនាបំ វំពា
រ រអសពវអាយព័ត្៌មាន្ដ រពក
រ ិចក្ ទ្ធកបិ មានកំណ្ត្់កង
ងុ នែង គ.៣១ ខាងលក្ាប
ផ្ទ ក្ត្ញ្វវាយត្នបាលធយ PEFA។
នែង គ.៣១៖ ្មា្ធាត្ុគនាបំ ននកិចក្ ទ្ធកបិផ្ទ ក្ត្ញ្វអសពវអាយោសាធារណ្ៈ
លត្ើ្មា្ធាត្ុគនាបំ ៗ ននព័ត្មា
៌ ន្រ ព
រ ក
រ ច
ិ ក្ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ នបបលធាម្យ្ប
ក្្បផ្ទរឬលទ្?
ផ្អនារ ទ្ធកបិ

បិនម្នអសពវអាយ

ល្ចកររជបនទំណ្ំង្រ រពរារលទញនវា

អសពវអាយ

ារក្បគ

បិនម្នអសពវអាយ

់កិចក្្នា

ត្ួល ខ្រ រពរទំលណាបក្សាយលៅល

ើបណ្រំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិ

បិនម្នអសពវអាយ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន

105

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

កងុងចំលណាប្មា្ធាត្ុទាង
ំ ១៤ខាងល ើលនប មានផ្ត្្មា្ធាត្ុផ្ត្១១ បអុលណាណបគឺល្ចកររជន
ប ទំណ្ំង
្រ រពរារលទញនវា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ។ ផ្អនារ ទ្ធកបិ ារក្បគ ក
់ ិចក្្នា និងត្ួល ខ្រ រពរ
ទំលណាបក្សាយលៅល ប
ើ ណ្រំងត្វាប ល ក
ើ ិចក្ ទ្ធកបិ បិនក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈលទ្។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ D លធយលហត្ុរ មានផ្ត្្មា្ធាត្ុផ្ត្បួយបអុលណាណបកងុងចំលណាប
្មា្ធាត្ុទាង
ំ ១៤ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ។ ពិនកុិចទ្ទ្ួ ម្នខយ្់ោងលនប ក្ប្ិនលបើមាន្មា្ធាត្ុ២ ក្ត្ញ្វម្នលធវើារអសពវអាយោសាធារណ្ៈ។
(៤) មានយនរាររកែជយ្ក្មាប់លធបក្សាយែ ប
់ ណ្រង
ំ ត្វាប ល ក
ើ ច
ិ ក្ ទ្ធកបិ
មាក្ន៦២ និងមាក្ន៦៣ ជំពបកទ្រ១១ ននចិប់្ររពរ

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើ

លធយក្ពបែជក្កបល ខ ន្ឬរកបឬ១១១២ឬ១១៤ ចុបនវា ទ្រ១៤ ផ្ខបកែ ាំងំ២១១៤ ម្នកំណ្ត្់ពរារលធបក្សាយ
ជលមាាប និង បណ្រង
ំ ត្វាប បអុផ្នរបិនម្នត្ក្បញ្វឱ្យបលងកើត្សាថប័នរកែជយ្ក្មាប់លធបក្សាយជលមាាបនិងបណ្រំងត្វាប លទ្។ កងុង
ករណ្រផ្ទ មានជលមាាបលកើត្ល ើង

ទំលណាបក្សាយក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងរវាងវងគភាពផ្ទ ពាក់ពន
័ ធកងុងកិចក្ ទ្ធកបិលរប។

ក្ប្ិនលបើបន
ិ យ ់ក្ពបចំលពាបទំលណាបក្សាយ វងកត្វាប ិចបនរបរំងលៅក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថ។
ុ ក្ប្ិនលបើលុ
ផ្ត្បិន លពញចិ ត្រចំលពាបទំ លណាបក្សាយរប្់ក្ក្ួង ល្ទរ កិចក្និង ហិរ ញ្ញវត្ថុ វង កត្វាប ិចបនរ បរំងលៅត្ុកា ារផ្ត្បរ ង ។
ទបលចងប យិនយនរារលធបក្សាយបណ្រង
ំ ត្វាប រកែជយល ក
ើ ិចក្ ទ្ធកបិលទ្ លហើយក៏បន
ិ ទាន់លកើត្មានបណ្ដំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិលុល យ
ើ ផ្ទរ។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ D លធយសារយិនយនរាររកែជយ្ក្មាប់លធបក្សាយបណ្រំងត្វាប ល ើ
កិចក្ ទ្ធកបិ។
នែង គ.៣១៖ ្មា្ធាត្ុគនាបំ ្ក្មាប់យនរារលធបក្សាយបណ្រង
ំ ត្វាប ល ក
ើ ច
ិ ក្ ទ្ធកបិ
លត្ើបណ្រំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធកបិក្ត្ញ្វម្នលធបក្សាយលធយសាថប័ន ផ្ទ

៖

មានវងកជំរញក្បកបលធយបទ្ពិលសាធន៍ និងមានចំលណ្បទំងផ្អងក

ទ្ធកបិ ផ្ទ បកពរ វន្័យរកជន

វងគារ្ងគប្ុរ វន

និងែជរធរវិម្

បិនទាក់ទ្ិននំងទំលណ្ើរារននកិចក្

ទ្ធកបិ ឬទំលណ្ើរារននារលធវើល្ចកដរ្លក្បចល ើារចុបកិចក្្នា

បិនគិត្នវាល្វា ផ្ទ រំ ឱ្យវងកពាក់ព័នធបិនិចចប រួបម្ន

សាធារណ្ជនទ្បលៅ ិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្៌មានទាំងលនប
មាន្ិទ្ិវ
ធ ំណាចកងុងារបញ្កប់កិចក្ទំលណ្ើរារ ទ្ធកបិ
លវកាផ្ទ កំណ្ត្់លធយ

មាន
មាន

ិខិត្បទ្ធរនគត្ិយុត្រ

លចញល្ចកដរ្លក្បចផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យក្គប់វងកពាក់ព័នធទាង
ំ វ្់ក្ត្ញ្វលយរពនប
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លទ្
មាន

មាននរត្ិ វនធរចិ្់កា្់កងុងកិចក្ទំលណ្ើរារធក់ពាកយបណ្រំង និង ារលធបក្សាយបណ្រំង លហើយ

លចញល្ចកដរ្លក្បចកងុងក្កបខ័ណ្ឌលព

លទ្

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

លទ្
មាន

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

នែង គ.៣២៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្១
រ ៩
្បចរករ

PI-19

្មា្ធាត្ុ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

NA

D

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M2

NA

B

ចិប់្ររពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )២១១២( លឆាើយ

ត្មាាភាព ារក្បកួត្ក្បផ្ជង និងយនរារ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

លធបក្សាយបណ្រង
ំ ត្វាប កងុងកិចក្ ទ្ធកបិ
(១)

មានក្កបខ័ណ្ឌគត្ិយុត្រ្ក្មាប់ធារ
ត្មាាភាព ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងារ

ត្បម្ននប ករខណ្ឌត្ក្បញ្វ៤ កងុងចំលណាប ៦

ក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុងកិចក្ ទ្ធកបិ
ារលក្បើក្ម្្់ វនធរសាស្ត្រ ក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុង

(២)

NA

D

កិចក្ ទ្ធកបិ

យិនព័ត្មា
៌ នក្គប់ក្យន់ ្ក្មាប់កំណ្ត្់រលត្ើ
កិចក្្នាកងុងាំងំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនិងវនុ
វត្រ ក្្បនប

(៣)

សាធារណ្ជនិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ ន្រ រពរ

NA

D

កិចក្ ទ្ធកបិម្នក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ទាន់

ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយុត្រផ្ទរឬលទ្

យិនក្បព័នធ្ក្មាប់ារអរ
្រ រពរកិចក្

់ព័ត្មា
៌ នោក់កាក់

ទ្ធកបិទ ់សាធារណ្ជនលទ្

លព លវកា និងិចទ្ុកចិត្រម្ន
(៤)

មានយនរាររកែជយ្ក្មាប់លធបក្សាយ
ែ

់បណ្រំងត្វាប ល ើកិចក្

NA

D

ទ្ធកបិ

យិនសាថប័នរកែជយ្ក្មាប់លធបក្សាយបណ្រំង
ត្វាប ល ក
ើ ិចក្ ទ្ធកបិលទ្

ក្បវប់ គ.១៨ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ែជរធរវិម្
កងុងលព

កបយុោកំពុងផ្ក

វរគត្ាំប់ៗលនប។

បែត្មាាភាព

និងល ើកកបយ្់ារអសពវអាយោសាធារណ្ៈនបវព័ត្៌មាន្រ រពរកិចក្ ទ្ធកបិ

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នំងអសពវអាយលុកងុងលគហទ្ំព័ររប្់វគគរយកធរន

ទ្ធកបិ

សាធារណ្ៈនបវារទ្ទ្ួ ម្នកិចក្្នា លុាំងំ២១១៦។

គ.៤.៨ ម្បសិទធសាពម្ន្ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បាម្្ន្ទកនុងរញរលើចាំណាយម្ិន្កម្ន្របៀវត្ស (PI-20)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ លនបមានលយ

បំណ្ងវាយត្នបា ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព

ននក្បព័នធ

និងយនរ ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនរត្ិ វនធរ

ធារចំណាយ និងារទ្បទាត្់។ ារវាយត្នបាលនបលតរត្ល ា
ើ រធារចំណាយ និងារទ្បទាត្់ទ្ំនញ
ិ និងល្វាកបិ, ក្ពប
ទាំងក្ម្ក់បំណាច់ររ។ ចំផ្ណ្ករារក្គប់ក្គងបំណ្ុ

ារក្គប់ក្គងបញ្ជ រលបរវត្ស និងារក្គប់ក្គងបុលរក្បទានក្ត្ញ្វ

ម្នវាយត្នបាកង
ងុ ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលអសងៗលទ្រត្។
កងុងាំងំ២១១៣ ចំណាយលបរវត្សមានចំនន
ួ ៤២% ននចំណាយវវនាោត្ិទាង
ំ បប

ទបចលនបចំណាយបិនផ្បន

លបរវត្ស មានក្បមាណ្ជិត្ ៥១% ននចំណាយវវនាោត្ិទាង
ំ បប ។
)១( ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ា
ើ រធារចំណាយ
្មា្ធាត្ុលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបាក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ា
ើ រធារចំណាយ ផ្ទ ោកនរ្ំខាន់
ន ័យវវនា លទើបតរធាររារចំណាយមានកក្បិត្បិនល ើ្ពរកញ្ក្ ប់វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្។ ារធារចំណាយ
លុកងុងវន

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់នយ
ិ បន័យលុកងុងល្រវលៅផ្ណ្រំ្ដព
រ រារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ រគឺោ “ាត្ពវកិចក្ផ្ទ ែជរធរវិម្
ធារចំណាយ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់រលព វរគត្”។ ារធារចំណាយលកើត្ល ើង លុលព មានារល្ង ើ្ុំលក្ជើ្លរឯ្
បុគគ ក
ិ និងារល្ង ើ្ុំលររបចំកច
ិ ក្

ទ្ធក បិ ទ្ំ និ ញ និ ង ល្វា។

ារធារចំ ណា យផ្ចកលចញោពរ រ ក្បលវទ្ គឺ ា រធារ

ចំ ណា យចរនរ ទប ចោក្ម្ក់ លបរវត្ស ារទ្បទាត្់ទ្ំក-លវាង
ើ និងល្វាបំណ្ុ សាធារណ្ៈររ ផ្ទ បិនត្ក្បញ្វឱ្យមានោ
កិចក្្នាោក់កាក់ និងារធារចំណាយវននិលនគ ផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យមានកិច្
ក្ នាោក់កាក់្ក្មាប់ទ្ំនញ
ិ និងល្វាកបិ។
រយកធរនហិរញ្ញកិចក្ ននវគគរយកធរនវវនាគឺោវងគភាពទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ា
ើ រធារ
ចំណាយចរនរ ចំផ្ណ្កររយកធរនវននិលនគ ននវគគរយកធរនវវនា ទ្ទ្ួ បនកុកក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើារធារចំណាយ
បប ធន។ ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ា
ើ រធារចំណាយ លធវើល ើងលធយបិនទាន់មានលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធព័ត្មា
៌ នវនទ្ាលុល យ
ើ ។
ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្នលធវើក្បត្ិវក
ប បិទ ់បស្តនររក្ត្ិត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ ក្បរំារលុនបក្ក្ួង-សាថប័ន
នបវ្ិទ្ិព
ធ ិនិត្យ្លក្បចចំលពាបចំណាយផ្ទ បិនឆាងាត្់កិចក្ ទ្ធកបិ

ទបចោក្ម្ក់លបរវត្សោលទើប។

ក្បា្រប្់ក្ក្ួង

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ កងុងាំងំ២១១៦ ម្នអដ ់្ិទ្ិក
ធ ងុងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុ ល ើារវនុញ្ញញត្ចំលពាបចំណាយក្ម្ក់
លបរវត្សរប្់បស្តនរែ
រ ជារ, បុគគ ិកោប់កិចក្្នា, បស្តនរច
រ ប និវត្រន៍ និងបស្តនរផ្រ ទ កាឈប់ពា
រ រករ ក្ពបទាំងបស្តនររ
ទ្ទ្ួ ម្និហារបបករណ្៍អងផ្ទរ។ ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្នលររបចំលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ររពន
រ ត្
រ ិ វនធរចំណាយ
និងផ្បបបទ្ក្ត្ិត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ក្ពបទាំងម្នអសពវអាយវនុវត្រលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័នលុាំងំ២១១៣។ បអុផ្នរនត្
រ ិ វនធរ
លនប ផ្ចងវំពន
រ រត្ិ វនធធា
រ រចំណាយចរនរផ្ត្បួយបអុលណាណប។
កងុងករណ្រផ្ទ ារល្ង ើ្ុំធារចំណាយមាន ករណ្ៈបរកន់ ឬក៏ក្ត្ញ្វម្នរត្់ទ្ុកោករណ្រពលិ ្្ ារក្ត្ិត្
ពិនិត្យារធារចំណាយបិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបនរត្ិ វនធរលរបលទ្។ លយ ារណ្៍នង
ិ នរត្ិ វនធផ្រ ទ កំពង
ុ វនុវត្រោធរមាន
លុបិនទាន់ក្គបទណ្រប់ក្គប់ក្ជុងលក្ោយល ា
ើ រចំណាយទាំងវ្់ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ពលុល ើយ។
ធារចំណាយ

ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលធយផ្អែកល ើចិប់ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំ

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ

និងកបិ វនធរចំណ្ប -ចំណាយក្បរំក្ត្រមា្។

ល្រវលៅផ្ណ្រំ្ដរពា
រ រក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ កំណ្ត្់រក្ក្ួង-សាថប័នក្ត្ញ្វធាររយិនចំណាយណាបួយល ើ្ពរផ្ទន
កំណ្ត្់សាច់ក្ម្ក់ផ្ទ មាន្ក្មាប់ផ្ខនរបយ
ួ ៗល ើយ។ បអុផ្នរ ារអរ ធា
់ រចំណាយនបវគលក្មាងសាង្ង់ធំៗ ផ្ទ
លក្បើក្ម្្់រយៈលព លក្ចើនផ្ខ ឬាំងំ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំោា

វនភាគទ្បទាត្់ និងរកាពិធនសាច់ក្ម្ក់កងុងផ្ខ។ ារក្គប់ក្គង

ធារចំណាយនរបយ
ួ ៗ គឺបិនផ្អែកល សា
ើ ថ នភាពសាច់ក្ម្ក់ផ្ទ លុ្ ់លុវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិល យ
ើ ។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ C លធយសារផ្ត្មាននរត្ិ វនធរក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យារធារចំណាយ និងមាន
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពកងង
ុ ាររកាារធារចំណាយក្្បនបារពាករណ្៍សាច់ក្ម្ក់ផ្ទ មាន

លបើលទាបបរោបិនែប់បញ្ក្ញ្

ចំណាយបប ធន និងបិនទាន់វនុលកាបលៅនបារធារចំណា
ំ
យឥត្លក្យងទ្ុកនិងបរកន់។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់
ោងលនប ក្ត្ញ្វាត្់បនថយល ា
ើ រធារចំណាយល ើករណ្របរកន់ ឬករណ្រពិល្្ ឧទាហរណ្៍ ារធារចំណាយ
្ក្មាប់ចំណាយបប ធន។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ំ ពរ ខ
ន នរ នារក្ត្ិត្ពិនិ
)២( ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ, ភាព្បក្្ប និងារយ ទ
់ ង
ិ ត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ ន
រ ង
ិ នរត្ិវធ
ត្យនអកកង
ងុ
ក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងនបរយៈវនុក្កំត្យ ក្បា្ និងសាែចរ លធយក្គបទណ្រប់ល ើ
ទ្ិទរភាពភាគលក្ចើនពាក់ពន
័ ធនង
ំ ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុ

ក្ពបទាំងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យបិនផ្បនហិរញ្ញវត្ថុបួយចំនន
ួ លទ្រត្។

លទាបនអងណា លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ររពន
រ ត្
រ ិ វនធរចំណាយនិងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហិរញ្ញវត្ថុក្គបទណ្រប់ផ្ត្ល ើចំណាយចរនរផ្ត្
បអលុ ណាណប។ ចំលពាបចំណាយបប ធន លុបិនទាន់មានលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំចិ្់កា្់លុល ើយ កងង
ុ លព ផ្ទ ចំណាយ
បប ធនកងង
ុ ក្្ុកមានក្បមាណ្ ២៤% ននចំណាយបិនផ្បនក្ម្ក់លបរវត្ស។ ក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនបធននិងក្គប់ក្គង
ចំណាយលអសងលទ្រត្លុផ្ត្មានផ្ទនកំណ្ត្់កងុងារវនុវត្រ។ ឧទាហរណ្៍ ក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ លុបិនទាន់មានក្បព័នធកុំពយញ្ទ្័រ
លទើបតរក្គប់ក្គងក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរ។
នរត្ិ វនធនរ នារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យមានភាព្ិុ គសាិញ និងចំណាយលព លវកាលក្ចើន ទាំងលុកក្បិត្ក្ក្ួង-សាថប័ន
ផ្ទ ល្ង ើ្ធា
ុំ រចំណាយ និងលុក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វអរ ា
់ រវនុបត្
័ ល ្
ើ ំលណ្ើ្ធា
ុំ រចំណាយ35។
ែ ់ារធារចំណាយក្ត្ញ្វឆាងាត្់ទំណាក់ា លក្ចើន ពរបស្តនរជ
រ ំរញរហបត្ទ រ
់ ង ក់ទំករំក្ក្ួង-សាថប័ន ផ្ទ លធវើឱ្យ
ខាត្បង់លព លវកា និងធនធានបផ្នថប។ ទ្នកំបលនប ារក្ត្ិត្ពិនិត្យលក្ាយចំណាយមានារក្ត្ិត្យងរវាងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ
លធយវយគធិារធរនននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរយកធរន្វនកបិនអកកងុងរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន។
លធយលហត្ុរលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំរំម្ច់ររលុមានកងវបចលរាប ្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអដ ព
់ ន
ិ កុ C
ពរលក្ពាបក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកង
ងុ មានផ្ត្ចំលពាបារចំណាយបិនផ្បនក្ម្ក់លបរវត្សផ្ត្បអុលណាណប។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់
ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យផ្ទ មានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ផ្ទ ក្គបទណ្ដប់ទាង
ំ ល ច
ើ ំណាយបប ធន។
ន នននកិចទ
)៣( កក្បិត្ននវនុលកាបភាពលៅនំងវធា
ក្ លំ ណ្ើរារនិងារកត្់ក្នកិចក្ក្បត្ិបត្រា
ិ រ
ភាគលក្ចើននននរត្ិ វនធវ
រ នុវត្រ និងារកត្់ក្ននបវែ ក្់ បត្ិបត្រា
ិ រហិរញ្ញវត្ថក្ុ ត្ញ្វម្នវនុវត្រ បអុផ្នរកមា
៏ នករណ្រ
ោលក្ចើនលទ្រត្ផ្ទ បិនវនុលកាបនបនរត្ិ វនធរវនុវត្រ។ រម្យារណ្៍រប្់ិោាធរ្វនកបិោត្ិល ើារវនុវត្រវ វនាាំងំ
២១១៣ ម្នបកាញរ៖ ១-ិណ្ត្រិចន
ំ ន
ួ ១ ២១៧ ផ្ទ ល្ិ ើនង
ំ ទ្ំកក្ម្ក់ក្បមាណ្ ៧១១ពាន់កានលររ

ក្ត្ញ្វម្ន

ធក់ជន
ប លៅវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ )GDNT( បរកប់ពា
រ របិទ្បញ្ជ រចុងាំងំ )ផ្ខបកែ-កុបាៈ ាំងំ២១១៤( និង ២-ទ្ំក
ក្ម្ក់បុលរក្បទានក្បមាណ្ ២១៥ ពាន់កានលររ

បិនទាន់ជំរបក្ត្ំបទំណាច់ាំងំ ២១១៣។ ារលអកគងតកត្់គណ្នរលុនប

ក្ក្ួង-សាថប័នមានារយឺត្នអវពរ ១១ ផ្ខ លៅ ១៥ ផ្ខ, ារលអកគងតកត្់គណ្នរចំណ្ប លៅល ើក្ក្ួង-សាថប័ន ១៩
មានារយឺត្នអវពរ ១១ ផ្ខ ទ ់ ១៤ ផ្ខ។

35មានារផ្ក

បែ បួយ ចំនួន លុកងុង វនបជការក្បព័នធក្ត្ិត្ ពិនិត្យនអក កងុង។ លុកងុងទំណា ក់ា

ទ្រ ១ ននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ បស្តនរ រក្ត្ិត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ កងុងរយកធរនហិរញ្ញកិចក្ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នធក់ពន
ិ កុ C លធយសារផ្ត្លយ ារណ្៍្ំខាន់ៗភាគលក្ចើនបិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ទបចផ្ទ

ម្នបកាញកងុងរម្យារណ្៍ិោាធរ្វនកបិ ោត្ិ។ លទើបតរទ្ទ្ួ

ម្នពិនកុ ខយ្់ោងលនប គឺទាបទារឱ្យមាន

វនុលកាបភាពលក្ចើនោងបុនលៅនំងលយ ារណ្៍ និង ិខិត្បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ រររ។
នែង គ.៣៣៖ ពិន្
កុ ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ១
្បចរករ

PI-20

្មា្ធាត្ុ

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកង
ងុ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

D+

C

C

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M1

លៅល ច
ើ ណា
ំ
យបិនផ្បនលបរវត្ស
(១)

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យនន
ារធារចំណាយ

លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំម្នផ្ណ្រំ ផ្ត្វំពរនត្
រ ិ វនធរ្ក្មាប់
ធារចំណាយចរនរ បអុលណាណប។ ល

ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្

្ំលណ្ើធារចំណាយបរកន់ ឬ ្ំលណ្ើធារចំណាយ
ន រទាង
ពិល្្ បិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនបនរត្ិ វធ
ំ ក្្ុងលទ្។
(២)

(៣)

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ភាព្បក្្ប

C

C

មានលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំវំពរារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យោទ្បលៅ

និងារយ ់ទំងពរ ិខត្
ិ បទ្ធរន

ន លិ នគនិង
ក៏បអុផ្នរ ករណ្របួយចំនន
ួ ទបចោ ចំណាយវន

គត្ិយុត្រ និងនរត្ិ វនធនរ នារក្ត្ិត្ពិនិត្យ

ារក្គប់ក្គងក្ទ្ពយ្កបិ លុបិនទាន់មានលយ

នអកកងុង

ារណ្៍ផ្ណ្រំ ចិ្់កា្់លុល យ
ើ ។

កក្បិត្ននវនុលកាបភាពលៅនំងវនធាន

C

C

វនុសា្ន៏រប្់ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ម្នបកាញ

ននកិចក្ទំលណ្ើរារនិងារកត្់ក្នកិចក្

រ ារបិនវនុលកាបលៅនបចិប់មានារលកើត្ល ើង

ក្បត្ិបត្រិារ

ោញំកញាប់។

ក្បវប់ គ.១៩ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
លទើបតរវនុវត្រារធារចំណាយក្្បនបារវនុវត្រវវនាកបិ វនធរ លុលទើបាំងំ២១១៥ លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ររពរារវនុវត្រ
វវនាកបិ វនធរ ក្ត្ញ្វម្នវនុប័ត្ និងអសពវអាយទ ់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន ។ ល ើ្ពរលនប ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ នំងធក់
ឱ្យវនុវត្រ ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុនបក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ាលុផ្ខកកក ធ ាំងំ២១១៥ និង លុកងុងាំងំ ២១១៥ លនបផ្ទរ វគគរយកធរនវវនា

នំងបញ្ក្ ប់ារលររបចំលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ ្ររពរនរត្ិ វនធរក្បត្ិបត្រិ្ក្មាប់គលក្មាងវននិលនគ

្ក្មាប់ារផ្វទាំ។ ទបចលនប ្បចរករលនបនំងមានារផ្ក្បក្បិ
ល ើក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលពញល
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និងចំណាយ

្ក្មាប់ារវាយត្នបាល ើកលក្ាយ ក្ប្ិនលបើ វនធានារខាង

ញ។

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

គ.៤.៩ ម្បសិទធសាពម្ន្សវន្កម្ាម្្ន្ទកនុង (PI-21)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាល ើក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននក្បព័នធ្វនកបិនអកកង
ងុ )ផ្ទ អកុយពរារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកងុង(
លធយផ្អែកល ើពត្
័ មា
៌ នក្បត្ិបត្រិារ និងហិរញ្ញវត្ថុចុងលក្ាយបំអត្
ុ ផ្ទ

មាន។

បុខករ្វនកបិនអកកងុង )IA) ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលធយចិប់ ្ដរពរ្វនកបិ ផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ឱ្យលក្បើ

លធយក្ពបែជក្កបល ខ ជ្ឬរកបឬ១៣១១ឬ១១ និងមានលចញអាយលុល ើលគហទ្ំព័ររប្់វគគរយកធរន្វនកបិ
នអកកងុង )www.gdia.mef.gov.kh)។ មាក្ន ៤១ ទ ់ ៤៣ ននចិប់្ដរពរ្វនកបិ ត្ក្បញ្វឱ្យបលងកើត្រយកធរន្វនកបិ
នអកកងុង លុកងុងក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និង្ហក្យ្សាធារណ្ៈ។ រឯររម្យារណ្៍្វនកបិ ក្ត្ញ្វែយារណ្៍លៅក្បធាន
សាថប័នសាបរ និងចិប់ចបាងលអាជ
ើ ន
ប ិោាធរ្វនកបិោត្ិ។ លយ បំណ្ងននរម្យារណ្៍លនប គឺលទើបតរពន
ិ ិត្យនិងវាយត្នបា
ក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុង ភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វននរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងវនុលកាបភាពនបចិប់និងបទ្បតញ្ញត្រិោធរមាន។
ារលររបចំនិងារក្បក្ពំត្រលៅនន្វនកបិនអកកង
ងុ លុនបបណា
ដ ក្ក្ួង-សាថប័ន

និង្ហក្យ្សាធារណ្ៈ

ក្ត្ញ្វម្ន

កំណ្ត្់លធយវនុក្កំត្យល ខ៤១ ាំងំ២១១៥។
វគគរយកធរន្វនកបិនអកកងុង ននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ មានត្ួរទ្រពររ គឺ៖ )១) លធវ្
ើ វនកបិល ើវងគភាព
លក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ (២) អរ ជ
់ ន
ំ យ
ួ បលចក្កលទ្្, គក្បញ្រម្យារណ្៍ និងារបណ្រុបបណា
រ
ររទ ់រយកធរន្វនកបិរប្់ក្ក្ួង-សាថប័នទនទ្លទ្រត្។ លទាបនអងណាក៏លធយ វនុលកាបនបចិប់ វគគរយកធរន បិនមាន្ិទ្ិវ
ធ ំណាចក្គប់ក្គងល ើក្ក្ួងទនទ្លទ្រត្ និងបិនមាន្ិទ្ិវ
ធ នុបត្
័ ល ផ្ើ អនារ្វនកបិ ឬទ្ទ្ួ
ម្នចិប់ចបា ងននរម្យារណ្៍ រប្់រយកធរន្វនកបិ ននក្ក្ួង-សាថប័ន ល ើយ។ ា

ពរលព

វិរ ៗលនប វគគ-

រយកធរន ម្នលររបចំល្ចកររក្ពាងល្រវលៅផ្ណ្រំ្វនកបិ ក្្បនប្រ ង់ធរ្វនកបិវនររោត្ិ។ វគគរយកធរន
ិ ននវនទ្ាសាថន្វនករនអកកងុង )IIA)។ គិត្ក្ត្ំបផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៥ វគគរយកធរន្វន្វនកបិនអកកង
ងុ ោ្មាជក
កបិនអកកង
ងុ មានបុគគ ិក២៣រក់ កងុងលរបមានបុគគ ិកផ្ត្មាងក់បអុលណាណប ផ្ទ មានគុណ្វុោដិបញ្ក្ ប់្ញ្ញញបក្ត្គណ្លនយយករ
ជំរញ ACCA )បុគគ ក
ិ លអសងលទ្រត្កំពង
ុ ទ្ទ្ួ ម្នារបណ្ុរ បបណា
រ
(។
វគគរយកធរន្វនកបិនអកកងុង ជួយពិនិត្យនិងអរ ់វនុសា្ន៍ផ្ក បែល ា
ើ រករ្វនកបិរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន។
លធយផ្ ក វយគធិារធរនននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ទ
ើ ំលណ្ើរារននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុរប្់
ក្ក្ួង-សាថប័ន។ ត្ួរទ្រនិងភារកិចរក្ ប្់វយគធិារធរន និងរយកធរន្វនកបិនអកកងុង លុកងង
ុ ក្ក្ួងទាំងលរប លុ
បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ចិ្់កា្់លុល យ
ើ និងិចោន់ារករយង។
្បចរករលនបមានលយ បំណ្ងវាយត្នបា ទ្ធភាពរប្់្វនកបិនអកកង
ងុ

ន
លធយពិនត្
ិ យលៅល ើ វសា
ភាពនិង

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនន្វនកបិនអកកង
ងុ ភាពលទ្រងទាត្់នង
ិ ារផ្ចករយននរម្យារណ្៍្វនកបិនអកកងុង និងារវនុវត្រលៅនប
វនុសា្ន៍ផ្ទ ្វនកបិនអកកងុងម្នល ក
ើ ល ើង នបរយៈ្មា្ធាត្ុចំនន
ួ បរ គឺ )១) វនសា ភាពនិងគុណ្ភាពនន
បុខកររប្់្វនកបិនអកកងុង (២) ភាពលទ្រងទាត្់និងារផ្ចករយននរម្យារណ្៍្វនកបិនអកកងុង និង )៣) ារវនុវត្រ
លៅនបវនុសា្ន៍ផ្ទ ្វនកបិនអកកង
ងុ ម្នល ើកល ង
ើ ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ន
)១( វសា
ភាពនិងគុណ្ភាពននបុខកររប្់្វនកបិនអកកង
ងុ
កងុងចំលណាបក្ក្ួង-សាថប័នទាំង៤១ មានក្ក្ួង-សាថប័នចំនន
ួ ២៩ ម្នបលងកើត្វងគភាព្វនកបិនអកកង
ងុ ។
កងុងក្កបខ័ណ្ឌក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ារលធវ្
ើ វនកបិនអកកងុង លតរត្ោ្ំខាន់ចំលពាបវងគភាពរងក់បប ធរន )ែជធានរ
លខត្រ(។ ារពិនត្
ិ យល ើផ្អនារ្វនកបិក្បរំាំងំ ម្នបកាញរ ៨១% ននវងគភាពលុបប ធរនក្ត្ញ្វរងារចុបលធវើ្វនកបិ
នអកកង
ងុ លហើយលុរទរម្ រងក់ោត្ិ មានវងគភាពក្បមាណ្ពរ ៣១ លៅ ៤១%បអុលណាណប ផ្ទ ក្ត្ញ្វរង្វនកបិនអកកង
ងុ ។ លធយ
ផ្ ក ក្ក្ួង-សាថប័ន ក្បមាណ្ ៥៧% ្លក្បចម្នផ្អនារ្វនកបិនអកកងុងរប្់ខិ ន
ា ម្នក្បមាណ្៥១%។ ោរួប
ារលធវើ្វនកបិនអកកង
ងុ

គឺពន
ិ ត្
ិ យលៅល ើផ្ត្ារវនុវត្រោក់ផ្្រ ង

រលត្ើវនុវត្រលៅនប ខ
ិ ិត្បទ្ធរនគត្ិយុត្រផ្ទរឬលទ្

និងពិនត្
ិ យលៅល ា
ើ រកររប្់បស្តនររ លធយបិនម្នលតរត្លៅល ើបញ្ញាក្បព័នធលរបលទ្។
រប់ពាំ
រ ង ំ២១១៤ ្បត្ថភាពក្បព័នធ្វនកបិក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើង ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នម្អ ន់ក្បមាណ្រ ិច
ាត្់បនថយលព លវការប្់បស្តនររ ពរ២១% លៅ ៥១% បអុផ្នរលុផ្ត្បិនទាន់ម្នបំលពញនប្រ ង់ធរ IIA ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន
លររបចំនបរយៈារអរ ជ
់ ន
ំ យ
ួ បលចក្កលទ្្កងង
ុ ាំងំ២១១៤។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ C លធយលហត្ុរបុខករ្វនកបិនអកកង
ងុ ម្នក្គបទណ្រប់ល ើក្គប់
ក្ក្ួង-សាថប័ន និងវងគភាពរប្់ែជរធរវិម្

និងម្នក្ត្ិត្ពិនិត្យផ្ក បែល ើចំណ្ច
ុ បួយចំនន
ួ ននក្បព័នធ។ លទើបតរ

ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប គឺត្ក្បញ្វឱ្យារលធវើ្វនកបិនអកកង
ងុ ក្ត្ញ្វលតរត្ល ប
ើ ញ្ញាោក្បព័នធឱ្យម្នកក្បិត្ខយ្់ និងារក្បាន់
ខាជប់លៅនំង្រ ង់ធរវនររោត្ិនន្វនកបិនអកកងុង។
)២( ភាពលទ្រងទាត្់នង
ិ ារផ្ចករយននរម្យារណ្៍្វនកបិនអកកង
ងុ
រម្យារណ្៍្វនកបិផ្ទ លររបចំលធយវគគរយកធរន្វនកបិនអកកងុង ននក្ក្ួងល្ទរកច
ិ ក្និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្ត្ញ្វលអាើលៅវងគភាពផ្ទ រង្វនកបិ

លទើបតរពន
ិ ិត្យបញ្ញជក់បផ្នថប្ំល ធារភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វននរម្យារណ្៍។

បរកប់់បក

រម្យារណ្៍លរបក្ត្ញ្វលអាលើ ៅាន់រទរបស្តនរក្រ ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ និងិោាធរ្វនកបិោត្ិ។ លធយផ្ ក ក្ក្ួងសាថប័ន ក្ត្ញ្វលអាើរម្យារណ្៍្វនកបិរប្់ខិ ានលៅាន់រទរបស្តនរររប្់ក្ក្ួង-សាថប័នសាបរ និងិោាធរ្វនកបិោត្ិ
លធយបិនត្ក្បញ្វឱ្យលអាើបកក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថលុ ើយ។ លទាបនអងណាក៏លធយ សាែចរល ខ ១១៣ ្ហវ
ចុបនវាទ្រ១៦ ផ្ខបកែ ាំងំ២១១៤ ម្នផ្ណ្រំឱ្យក្ក្ួង-សាថប័ន លអាើរម្យារណ្៍្វនកបិរប្់ខិ ានលៅាន់ក្ក្ួង
ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ ោលររងែ ផ្់ ខ និងលៅាន់ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ោលររងែ ់ក្ត្រមា្។ បចក្ុបតនង ក្ក្ួង-សាថប័ន
លុបិនទាន់ម្នលអាើចិប់ចបាងបកក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុលុល យ
ើ លទ្។

ក្ក្ួងសាធារណ្ារនិងទំកជញ្ជញ្ ន

ែយារណ្៍ពា
រ របញ្ក្ ប្
់ វនកបិនរបួយៗ លៅាន់វងគភាពរង្វនកបិ និងបបក្រុបរម្យារណ្៍ខិ ានក្បរំក្ត្រមា្
និងក្បរំាំងំ។ ក្ក្ួងលនប ក៏បញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍ពិល្្លៅាន់ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ោលររងែ ឆ
់ មា្ និងក្បរំ
ាំងំ។ លនងនបរម្យារណ្៍ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្ន ក្ក្ួង-សាថប័ន ក្បមាណ្ ៧៣% ម្នបញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍្វនកបិ
លៅាន់រទរបស្តនរររប្់ខិ ាន និងកងង
ុ ចំលណាបលរប មានក្បមាណ្ ២២% ម្នបញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍លៅាន់ិោាធរ្វនកបិ
ោត្ិ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នធក់ពន
ិ កុ C លធយសារវងគភាព្វនកបិនអកកង
ងុ ម្នលររបចំនង
ិ ធក់ជន
ប រម្យារណ្៍្វនកបិរប្់ខិ ន
ា លៅរទរបស្តនរសា
រ បរ និងិោាធរ្វនកបិោត្ិ។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនបគឺត្ក្បញ្វឱ្យ
វងគភាព្វនកបិនអកកងុងក្ត្ញ្វលអារើ ម្យារណ្៍្វនកបិលៅិោាធរ្វនកបិោត្ិោក្បរំ។
)៣( ារវនុវត្រលៅនបវនុសា្ន៍ផ្ទ ្វនកបិនអកកង
ងុ ម្នល ក
ើ ល ង
ើ
លនងនបរម្យារណ្៍ និងារជួបោបួយវគគរយកធរន្វនកបិនអកកង
ងុ ននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ
វនុសា្ន៍ផ្ទ ម្នល ើកល ង
ើ កងង
ុ រម្យារណ្៍ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលធយយកចិត្រទ្ុកធក់ ផ្ទ ោលហត្ុរំឱ្យចំណ្ច
ុ
ខវបខាត្ផ្ទ ម្នល ើកល ង
ើ លុកងង
ុ រម្យារណ្៍្វនកបិ

មានារវយចុបពរបយ
ួ ាំងំលៅបួយាំងំ។

វគគរយកធរន

្វនកបិនអកកង
ងុ ម្នែយារណ្៍រ ក្បមាណ្ ៦១% លៅ ៧១% ននវនុសា្ន៍ ក្ត្ញ្វម្នទ្ទ្ួ ារលឆាើយត្បោ
វនជជមាន កងុងរយៈលព បួយាំងំ )វនុសា្ន៍បយ
ួ ចំនន
ួ ម្នលក្បើក្ម្្់លព យបរកងង
ុ ារវនុវត្រ ឬមានារពាក់ពន
័ ធនង
ំ
ក្ក្ួង-សាថប័នលអសងលទ្រត្(។ លធយផ្ ក្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័នទាំងវ្់ មានផ្ត្វងគភាព្វនកបិផ្ត្ ២៥% បអុលណាណប
ម្នែយារណ្៍រ វនុសា្ន៍ផ្ទ ម្នល ើកល ើងក្ត្ញ្វម្នរត្់ វនធានារលទើបតរផ្ក បែ។ កងុងលរប វងគភាព្វនកបិកងុង
ក្ក្ួង-សាថប័នគំរបបួយចំនន
ួ ម្នែយារណ្៍រមានារលឆាយ
ើ ត្បពររងក់ទំករំខយ្់ោងបុន )ឧទាហរណ្៍ កងង
ុ ចំលណាប
វនុសា្ន៍ក្បមាណ្ពរ ១១ លៅ ២១ ចំណ្ច
ុ ្ក្មាប់ក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា, ារវនុវត្រនបវនុសា្ន៍ គឺ
មានក្បមាណ្ ៩១% លៅលហើយ(។
្មា្ធាត្ុលនប ម្នទ្ទ្ួ ពិនកុ C ពរលក្ពាបវនុសា្ន៏រប្់្វនករក្ត្ញ្វម្នយកលៅវនុវត្រនបលុ
ក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនន
ួ ោពិល្្វនុសា្ន៏្ខា
ំ ន់ៗ លបើលទាបបរោារផ្ក បែនបវនុសា្ន៍លរបមានារយឺត្
នអវក៏លធយ។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ក្ក្ួង-សាថប័ន ក្ត្ញ្វរត្់ វនធានារលឆាើយត្បវនុសា្ន៍រប្់្វនករ
លធយបិនឱ្យមានភាពយឺត្នអវ។
នែង គ.៣៤៖ ពិន្
កុ ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ១
្បចរករ

្មា្ធាត្ុ

PI-21

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនន្វនកបិនអកកង
ងុ

(១)

វនសា ភាពនិងគុណ្ភាពននបុខករ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D+

C

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M1

D

C

បុខករោ្វនកបិនអកកងុង ក្គបទណ្រប់ក្ក្ួង-សាថប័ននិង

រប្់្វនកបិនអកកងុង

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វងគភាពរប្់ែជរធរវិម្ និងារពិនត្
ិ យោក្បព័នធ )ោង
20% ននលព លវកា្វនករ(

(២)

ភាពលទ្រងទាត្់និងារផ្ចករយនន

C

C

រម្យារណ្៍្វនកបិនអកកងុង

្វនកបិនអកកងុងធក់រម្យារណ្៍ជបនក្បធានសាថប័នសាបរ
និងលអាើជន
ប ិោាធរ្វនកបិោត្ិ បអុផ្នរលុបិនទាន់លអាប
ើ ក
ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

(៣)

ារវនុវត្រលៅនបវនុសា្ន៍ផ្ទ
្វនកបិនអកកងុងម្នល ើកល ើង

C

C

វនុសា្ន៏រប្់្វនករក្ត្ញ្វម្នយកលៅវនុវត្រនប លុ
ក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនន
ួ បអលុ ណាណប ពិល្្បញ្ញាក្បឈប
ចំបង បអុផ្នរ ោញំកញាប់មានារពនារលព វនុវត្រ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្បវប់ គ.២១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ពុំមានរម្យារណ្៍

គ.៥ គណរន្យបា ការកត្់ម្រ ន្ិងរបាយការណ៍
គ.៥.១ សាពទាន្់រពល ន្ិងសាពរទៀងទាត្់ម្ន្ការរ្ន្ទៀងផ្ទន្ទត្់គណន្ី (PI-22)
រម្យារណ្៍ព័ត្មា
៌ នហិរញ្ញវត្ថផ្ុ ទ គួរឱ្យលជឿទ្ុកចិត្រម្ន ត្ក្បញ្វឱ្យមានារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនិងលអកគងតកត្់ារកត្់ក្ន
ោក់ផ្្រ ងរប្់គណ្លនយយករ ផ្ទ លនបោផ្អងកបួយទ៏មានសារៈ្ំខាន់កងុងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកង
ងុ និងោបប ធរនបួយ
្ក្មាប់ព័ត្៌មានក្បកបលធយគុណ្ភាព ែ ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គង និង្ក្មាប់រម្យារណ្៍នអក លក្ស។ ារលអកគងតកត្់
កងុងលព លវកា្បក្្បនិងញំកញាប់ នបវទ្ិនងន័យលចញពរក្បវពលអសងៗយង លធវឱ្
ើ យទ្ិនងន័យគួរឱ្យទ្ុកចិត្រម្ន។ ារលអកគង
តកត្់ មានពររក្បលវទ្្ំខាន់ៗ រួបមាន៖ (១) ារលអកគងតកត្់ទ្ិនងនយ
័ គណ្លនយយ ផ្ទ មានលុកងង
ុ ល្រវលៅរប្់រធរវិម្

ោបួយនំងទ្ិនងន័យគណ្នរធរយររប្់រធរវិម្

លុធរយរកណា
រ
និងធរយរពាណ្ិជជ, និង (២) ារទ្បទាត្់

និងារលអកគងតកត្់គណ្នររង់រំ (suspense accounts) និងគណ្នរបុលរក្បទាន (advances accounts)។
្បចរករលនបលធវើារវាយត្នបាល ភា
ើ ពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់គ
់ ណ្នរធរយរ និង ភាពលទ្រងទាត្់និងារទ្បទាត្់
គណ្នររង់រំ និងគណ្នរសាច់ក្ម្ក់ (imprest accounts)។ ្មា្ធាត្ុររ ផ្ទ នំងក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបារួបមាន៖
(១) ភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់ធរយរ និង (២) ភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់និងារទ្បទាត្់គណ្នររង់រំ និង
គណ្នរបុលរក្បទាន។ ្បចរករលនប វាយត្នបាសាថនភាពផ្ទ លកើត្មានលុកងង
ុ វំ ុងលព ននារវាយត្នបា។
(១) ភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់ធរយរ
លុកងង
ុ ារវាយត្នបាលនប ល ញ
ើ រ គណ្នរធរយររប្់រធរវិម្ មានចំនន
ួ ១ ១៣៧ (្បបលបើ
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ១៧ ្មា្ធាត្ុ ២)។ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ លធវា
ើ រលអកគងតកត្់គណ្នរលទា រត្រយរោត្ិ
(TSA) ចំនន
ួ ពររ (បួយោក្ម្ក់លររ

និងបួយលទ្រត្ោក្ម្ក់ទុកាារិលបរនក) និងគណ្នរគលក្មាងរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ

ហិរញ្ញវត្ថោ
ុ លក្ចើនលទ្រត្។ លុាំងំ២១១៣ មានគណ្នរគលក្មាងរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនន
ួ ៦៥។ ែ ់
គណ្នរទាង
ំ វ្់លនប និង TSA ក្ត្ញ្វម្នលធវើារលអកគងតកត្់ោក្បរំផ្ខ ោបួយនំងរម្យារណ្៍ររបកពរធរយរ
ោត្ិននកបយុោ។ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ទ្ទ្ួ រម្យារណ្៍ោក្កធ្ និងោ Soft លធយលធវា
ើ រលក្បគបលធរប
លធយហត្ថកបិលៅនំងារបញ្ក្ញ្

ទ្ិនងនយ
័ ឥណ្ពនធ និងឥណ្ទាន ោបួយនំងទ្ិនងនយ
័ ផ្ទ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ

ម្នកត្់ក្នទ្ុក, កងុងលរបផ្ទរ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិកំណ្ត្់ភាពខុ្យង, ផ្្វ ងរការម្ត្់បង់នបវ្កាកបក្ត្ចុប
ឥណ្ទាន និងឥណ្ពនធ, វនក័យបក្ត្ចំណាយ និងវនក័យបក្ត្ទកសាច់ក្ម្ក់ពធ
រ រយរោត្ិននកបយុោ និងកត្់ក្នបផ្នថបនបវ
ែ ់ចំណ្ច
ុ ខុ្យង លទើបតរិចឱ្យទ្ិនងន័យចំណ្ប
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/ចំណាយននរម្យារណ្៍រប្់វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ និង

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ធរយរោត្ិននកបយុ ោឆាុបបញ្ញក្ំងយងលៅវនញលៅបក។ ារលអកគងតកត្់ធរយររប្់វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ក្ត្ញ្វម្ន
បញ្ក្ បល់ ុកងុងរយៈលព

២ ្ម្រហ៍ទំបបង ននផ្ខបរកប់។

គណ្នរធរយរលអសងលទ្រត្ លពា គឺគណ្នរគលក្មាងរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន ក្ត្ញ្វម្នលធវើារលអកគងតកត្់លធយ
ន ិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារ លធយបិនមានារពាក់
វងគភាពវនុវត្រគលក្មាងលអសងៗយង ផ្ទ ្ថ ិត្លុកងុងរយកធរនវន
ព័នធនំងវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិលទ្។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ B ពរលក្ពាបារលអកគងតកត្់គណ្នរធរយរទាំងវ្់ ផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយ
វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់ោក្បរំផ្ខ លុកងុងរយៈលព ៤ ្ម្រហ៍។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោង
លនប គឺត្ក្បញ្វឱ្យារលអកគងតកត្់ ក្ត្ញ្វម្នលធវើអងផ្ទរលៅល ក្ើ គប់គណ្នររប្់រទរម្ កណា
រ
ទាំងវ្់ ទាំងគណ្នរផ្ទ
បិនក្គប់ក្គងលធយរត្រយរោត្ិ។
(២) ភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់ និងទ្បទាត្់គណ្នររង់រំ និងគណ្នរបលុ រក្បទាន
គណ្នររង់រំ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លទើបតរកត្់ក្នវនក័យបក្ត្បលណា
រ បិ្នង ផ្ទ ពុំទាន់ទ្ទ្ួ ម្ននបវព័ត្៌មាន
ក្គប់ក្យន់ លទើបតរចុបលៅកងុងគណ្នរចំណ្ប ោក់កាក់ណាបួយ។ លុទំណាច់ាំងំ២១១៤, ្បត្ុ យលុគណ្នររង់រំ
ចំណ្ប

គឺមានចំនួន ៦១ ពាន់កានលររ

(ល ខកបទ ៤៧១.៨.១.២ និង ៤៧១.៨.១.៣) ផ្ទ ល្ិ ន
ើ ំង ១,៦% នន

ចំណ្ប ្រុប្ក្មាប់ាំងំលនប។ លទាបបរោនអងណា ្បត្ុ យចំណ្ប លុគណ្នររង់រំម្ននិងកំពុងលកើនល ើងនអងាំប់
រហ័្ពរ ៨ ពាន់កានលររ

លុទំណាច់ាំងំ២១១១ ផ្ទ លនបគប្បញ្ញជក់ពត្
រ ក្បញ្វារលធវច
ើ ំណាត្់រងក់ចំណ្ប ឱ្យម្ន

ាន់ផ្ត្ាំប់រហ័្ និងាន់ផ្ត្្ុក្កំត្ លុលព មាន វនកកយបក្ត្។
គណ្នរបុលរក្បទាន

ក្ត្ញ្ វម្នលក្បើ ក្ម្្់លទើ បតរក ត្់ ក្នបុ លរក្បទានផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នអដ

់ ជបន ក្ក្ួង -សាថ ប័ន

្ក្មាប់ចំណាយល ា
ើ រវនុវត្រគលក្មាងរប្់ខិ ាន ផ្ទ នំងក្ត្ញ្វែប ប់រងលធយវងគភាពរប្់រធរវិម្

ទបចោារក្បបប

បុលរក្បទាន្ក្មាប់គលក្មាងោលទើប។ បុលរក្បទាន បិនផ្បនោចំណាយក្បរំនវាលរបលទ្ បអុផ្នរោចំណាយ្ក្មាប់ត្ក្បញ្វារ
វនុវត្រគលក្មាងណាបួយផ្ត្បអុលណាណប។ គណ្នរបុលរក្បទានខាបក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់លុកងង
ុ រយៈលព ខារ បអុផ្នរគណ្នរបលុ រក្បទាន
ខាបលទ្រត្

ចំណាយលព លវកាយបរកងុងារទ្បទាត្់។

ារទ្បទាត្់គណ្នរបុលរក្បទានកងុងាំងំយឺត្

នំងមានអ បអបពា ល់ ើ

ចំ ណាយោក់ ផ្្ដ ង ពរ លក្ពាបវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិបិន ិចកត្់ក្នចំណាយទាំងលរបម្នលទ្ រហបត្ទ
ក្បទានទាំងលរបក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់រួចែ
ននារលបើកអរ

់។ ោបួយយងលនប មាក្ន៥ ននវនុក្កំត្យល

់ បុលរ-

ខ ១៥៥ វនក្ក.បក ្រ រពរនរត្ិ វនធរ

់ក្ម្ក់បុលរក្បទាន្ក្មាប់ចំណាយវវនាចរនរ និងចំណាយវវនា វននិលនគសាធារណ្ៈ

កំណ្ត្់រ៖

“កងង
ុ ករណ្រោយរលហត្ុណាបួយផ្ទ ក្ម្ក់បុលរក្បទានាំងំបន
ុ បិនម្នទ្បទាត្់ ក្ត្ញ្វាត្់ទ្ុកឥណ្ទានវវនាាំងំបរកប់ោ
បុន្ិនលហើយក្ត្ញ្វលររបចំលធវា
ើ រទ្បទាត្់ឱ្យម្នក្ជបក្្ បបុននំងរប់លអរើបក្បត្ិបត្រា
ិ រវវនា

និងកងុងករណ្រារវនុវត្រ

គលក្មាង ឬារបំលពញនរត្ិ វនធ្
រ ក្មាប់គលក្មាងមានារយឺត្នអវផ្ទ លធវឱ្
ើ យារទ្បទាត្់បុលរក្បទានបិនិចលធវើទាន់កងុងាំងំ
ក្ត្ញ្វាត្់ទ្ុកឥណ្ទានវវនាាំងំបរកប់ លទើបតរលធវា
ើ រទ្បទាត្់ល្ិ ើនង
ំ ទ្ំកក្ម្ក់បិនទាន់ទ្បទាត្់ននគលក្មាងទាំងបប ។”
គណ្នរបុលរក្បទានក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នកងុងឥណ្ពនធ កងុងល

ខកបទ ៤៧៣ និង៤៧៨។ លុនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំងំ

២១១៤ ្បត្ុ យផ្ទ បិនទាន់ម្នទ្បទាត្់ ល លើ ខកបទទាំងលនបមានចំនន
ួ ១៩៧ ពាន់កានលររ ។ ្បត្ុ យសាក តង

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

លុនវាទ្រ២៨ ផ្ខកុបាៈ ាំងំ២១១៥ ម្នបកាញរមានឥណ្ទាន្ុទ្ ធ (ទ្បទាត្់បុលរក្បទានាំងំបន
ុ ) ផ្ទ មានចំនន
ួ ទ ់លៅ
១៦ ពាន់កានលររ

(បរញ្រល ខកបទលៅ១៥១៥១ និង ១៥១៥២) ទបលចងប ទ្ំកក្ម្ក់ចំនន
ួ ១៨១ ពាន់កានលររ លទ្រត្

លុបិនទាន់ទ្បទាត្់ម្ន កងុងរយៈលព

ពររផ្ខបរកប់ពរទំណាច់ាំងំ (ក្បផ្ហ

១,៣% ននចំណាយ្ក្មាប់ាំងំលនប)។

បុលរក្បទានភាគលក្ចើនបិនក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់លុកងុងរយៈលព ពររផ្ខ ទបលចងប្មា្ធាត្ុលនប គឺទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ D ។
នែង គ.៣៥៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ២
្បចរករ

្មា្ធាត្ុ

PI-22

ភាពទាន់លព និងភាពលទ្រងទាត្់ននារ

ពិនកុ

ពិនកុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

C

វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M2

B

B

ារលអកគងតកត្់គណ្នរធរយរផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយ

លអកគងតកត្់គណ្នរ
(១)

ភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់ធរយរ

រត្រយរោត្ិទាង
ំ វ្់ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ បក្់ បរំផ្ខលុ
កងុងរយៈលព
(២)

ភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់និងារ
ទ្បទាត្់គណ្នររង់រំនិងគណ្នរបុលរក្បទាន

D

D

២ ្ម្រហ៍។

ារលអកគងតកត្់និងារទ្បទាត្់ននគណ្នរបុលរក្បទាន
ភាគលក្ចើនចំណាយលព លវកាយបររហបត្ទ ់ ២ ផ្ខ។

ក្បវប់ គ.២១ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ា្ក្មាប់ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ )FMIS) ទំណាក់ា ទ្រ១ នំងក្ត្ញ្វធក់ឱ្យវនុវត្រលុ
ពាក់កណា
រ

ាំងំ២១១៥ ផ្ទ នំង្ក្បប្ក្បិ

ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ្៍លុវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ។

គ.៥.២ អត្ថិសាពម្ន្ព័ត្េម្មន្សតីពីធន្ធាន្កដលទទួលបាន្ពីអងគសាព្តល់រសវា (PI-23)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈផ្ទ យំក្ទ្ល្វាជួរបុខ ក្បកបលធយ
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព (ឧទាហរណ្៍ សាកាលររន និងបណ្ឌ ផ្វទាំ្ខ
ុ ភាពបឋប) នបរយៈារអរ ព
់ ័ត្មា
៌ នវំពា
រ រលអករធនធាន
លៅវងគភាពទាំងលរប )ោសាច់ក្ម្ក់ ឬ្មាារៈ) ្ក្មាប់ារពាករណ្៍វ វនា។ ារវាយត្នបាលនប លតដត្ល ើ ទ្ធអ នន
ារវនុវត្រកង
ងុ ាំងំសារលពើពនធ ៣ាំងំ ចុងលក្ាយ ផ្ទ ម្នបញ្ក្ ប់លពញល ញ។
រប់ពាំ
រ ង ំ២១១៥បក សាកាបឋប្ិកាមានក្បព័នធវិរបួយ ផ្ទ សាកាទាំងលរបែយារណ្៍លៅក្ក្ួងវប់រំ
យុវជន និងករឡា ៣ទង កងង
ុ បួយាំងំ វំពធ
រ នធានផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្ន លធយផ្ចកលចញោ ៣ ក្បវព គឺ ធនធានផ្ទ
ទ្ទ្ួ ម្នពររធរវិម្

ធនធានផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពរវងគារបិនផ្បនរធរវិម្

និងធនធានផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពរ្ហ-

គបន៍ រឯរក្បវពនរបួយ ក្ត្ញ្វ បែិត្បុខ្ញ្ញញោពររ គឺ សាច់ក្ម្ក់ និង ្មាារៈ។ សាកានរបយ
ួ ៗ ទ្ទ្ួ ម្ន ហិរញ្ញបតទាន
ំ សាកា លធយផ្អែកល រើ ម្យារណ្៍្ដរពច
ពក្ងង
រ ំនន
ួ ្ិ្សចុបលឈាិបចប លររន។ ល្រវលៅ្ិកា ក្ត្ញ្វម្នអដ ជ
់ បន
លធយក្ក្ួងវប់រំ យុវជន និងករឡា រឯរត្នបាល្រវលៅលរប ក្ត្ញ្វម្នរត្់បញ្ក្ញ្
រប្់ក្ក្ួង។
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ោចំណាយលុកងង
ុ គណ្នរចំណាយ

លុបុនាំងំ២១១៥ សាកាទាំងលរបផ្ត្ងផ្ត្អដ ់រម្យារណ្៍លទ្រងទាត្់ បអុផ្នរលុបិនទាន់ក្គប់ក្ជុង

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

លក្ោយ ទបចោបិនម្នបញ្ក្ញ្

ព័ត្មា
៌ នវំពធ
រ នធានផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពរវងគារបិនផ្បនរធរវិម្ ររ។ សាកាមានាររ

លខរនកត្់ក្នផ្ទ គួរក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់កត្់ក្នវវនា និងចំណាយោក់ផ្្រ ង ោក្បរំក្ត្រមា្ បអុផ្នរារវនុវត្រ
ោក់ផ្្ដ ង បិនមានទបលចងបល យ
ើ ។
បណ្ឌ ្ុខភាពក៏មានក្បព័នធវិរបួយអងផ្ទរ ផ្ទ ម្នរប់លអរប
ើ លុកងង
ុ ាំងំ២១១៥។ បណ្ឌ ្ុខភាពែយារណ្៍
លៅក្្ុកក្បត្ិបត្ររិ ប្់ខិ ាន បរកប់បកក្្ុកក្បត្ិបត្រិ ែយារណ្៍លៅបនកររ្ុខាវិម្
ែយារណ្៍បនរលៅក្ក្ួង្ុខាវិម្
បុនាំងំ២១១៥ បនកររ្ុខាវិម្

)ារនន ័យព៏ត្៌មាន្ុខាវិម្

លខត្រនរបួយៗ ផ្ត្ងផ្ត្ទ្ទ្ួ

និងចុងលក្ាយបនកររ្ុខាវិម្

( ោក្បរំផ្ខ វំពរចំណ្ប -ចំណាយ។ លុ

ម្នរម្យារណ្៍ក្បរំក្ត្រមា្ ោលទ្រងទាត្់ ពរក្គប់

បណ្ឌ ្ុខភាព និងបនកររលពទ្យ។ លក្សពរព័ត្៌មាន បែិត្ពាក់ពន
័ ធនង
ំ បុគគ

ិក, ចំនន
ួ វងកជបាឺ ក្ត្ញ្វម្នរត្់រងក់ផ្បងផ្ចក

លៅនបក្បវពននហិរញ្ញបតទាន (បប និធ្
ិ បធប៌្ុខភាព “Health Equity Fund”, ប័ណ្ណ្ុខភាព “Health Card”
និងកនក្បោលទើប) ផ្ទ ព័ត្មា
៌ នទាំងលរប ក្ត្ញ្វម្ន

បែត្
ិ ល ច
ើ ំណ្ប ចំណាយោ ករណ្ៈ្រុប ផ្ត្បិនមាន

បែត្
ិ

្ក្មាប់បណ្ឌ ្ុខភាពនរបយ
ួ ៗលទ្។
្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព
់ ន
ិ កុ D ពរលក្ពាបពុមា
ំ នារក្បបប ោលទ្រងទាត្់ នបវទ្ិនងន័យននធនធានផ្ទ ទ្ទ្ួ
ម្នលធយសាកា ឬ បណ្ឌ ្ុខភាពនរបួយៗល ើយ ឬ ពុមា
ំ នារចុបក្្ង់ទ្ិនងនយ
័ ពិល្្ណាបួយ វំពសា
រ ច់ក្ម្ក់
និងធនធានោ្មាារៈ លុកងុងវំ ុងាំងំ២១១២-២១១៤ ល ើយ។
នែង គ.៣៦៖ ពិន្
កុ ក្មាប់្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ៣
្បចរករ

PI-23

្មា្ធាត្ុ

វត្ថិភាពននព័ត្៌មាន្រ រពរធនធានផ្ទ
ទ្ទ្ួ ម្នពរវងគភាពអរ

ល់ ្វា

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C

D

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

បិនមានារក្បបប ទ្ិនងនយ
័ ព័ត្៌មានក្គប់ក្ជុងលក្ោយ
វំពរធនធានផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នលធយសាកាបឋប
្ិកា និងបណ្ឌ ្ុខភាពលរបលទ្។

ក្បវប់ គ.២២៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ាររប់លអដើបធក់ឱ្យវនុវត្រក្បព័នធរម្យារណ្៍វិរលុកងុង វន្័យវប់រំ និង្ុខាវិម្

លុកងុងាំងំ២១១៥។

គ.៥.៣ គុណសាពន្ិងសាពទាន្់រពលម្ន្របាយការណ៍ិ វធកាកនុងឆ្ន ាំ (PI-24)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាល ើ ទ្ធភាពអ ិត្រម្យារណ្៍ផ្ទ ្ុក្កំត្និងក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ពរក្បព័នធ
គណ្លនយយ ល ើក្គប់ទ្ិទរភាពននវវនា ទាំងទំណាក់ា ធារចំណាយ និងទំណាក់ា ទ្បទាត្់។ ារវាយត្នបាលនប
ផ្អែកល ាំ
ើ ង ំសារលពើពនធផ្ទ ម្នបញ្ក្ ប់ា ពរាំងំ២១១៤ កនាងលៅ។ ្បចរករលនបមាន ៣ ្មា្ធាត្ុ លទើបតរវាយត្នបា
គុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព ននរម្យារណ្៍វវនាកងុងាំងំ ផ្ទ រួបមាន (១) វនសា ភាពននរម្យារណ្៍វវនាកងុងាំងំ កងង
ុ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ន័យ វនសា ភាពនិង្បិត្ភាពោបួយនំងារពាករណ្៍វ វនា (២) ភាពទាន់លព ននារលចញអាយរម្យារណ្៍ និង
(៣) គុណ្ភាពននព័ត្មា
៌ ន។
ទ្ធភាពននារវនុវត្រវវនា ទាបទារនបវារអដ ព
់ ័ត្មា
៌ នលទ្រងទាត្់នង
ិ ទាន់លព លវកា វំពរ ទ្ធអ ននារវនុវត្រ
វវនាោក់ផ្្ដ ង ្ក្មាប់ឱ្យក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ទបចោគណ្ៈរទរបស្តនររ លធវា
ើ រក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើ្បិទ្ក
ធ បិ និង
កងុងករណ្ររំម្ច់ ិចនំងឈានលៅកំណ្ត្់្កបិភាពវិរៗ លទើបតរឱ្យារវនភាជវវនាចំលយ ល
សាថប័ន

លទើបតរលររបចំ្កបិភាពលក្ាបារទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វរប្់ខិ ាន។

និង្ក្មាប់ក្ក្ួង-

្បចរករលនបលតរត្ល ើ ទ្ធភាពអ ិត្រម្យ

ារណ្៍ផ្ទ ្ុក្កំត្និងក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ពរក្បព័នធគណ្លនយយ ល ើក្គប់ទ្ិទរភាពននវវនា។ វនសា ភាពននារវាយត្នបា
ផ្ទ ក្គបទណ្ដប់ទាង
ំ ល ទ
ើ ំណាក់ា ធារចំណាយ និងទំណាក់ា ទ្បទាត្់ មានសារៈ្ំខាន់្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ
នបធនល ា
ើ រវនុវត្រវវនានិងារលក្បើក្ម្្់បប និធផ្ិ ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ ឱ្
់ យ។ គណ្លនយយ្ក្មាប់ារចំណាយ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ
ម្នលធវើល ើង្ក្មាប់ារលអករធនធាន លៅាន់វងគភាពវន្ហបជការរប្់រធរវិម្
ែប់បញ្ក្ញ្

ទបចោរទរម្ រងក់លខត្រ ក្ត្ញ្វម្ន

អងផ្ទរ។

ន
ន កងង
ន
ន
(១) វសា
ភាពននរម្យារណ្៍វវា
ុ ាំងំ កងង
ុ ន័យ វសា
ភាពនិង្បិត្ភាពោបួយនំងារពាករណ្៍វវា
ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ លររបចំរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុោលក្ចើន កងុងាំងំនរបួយៗ ផ្ទ មានទបចត្លៅ៖
រម្យារណ្៍កងុងាំងំផ្ទ ្ំខាន់ោងលគគឺ TOFE (នែងក្បត្ិបត្រា
ិ រហិរញ្ញវត្ថន
ុ ង
ិ ល្ទរកិចក្រប្់រទរ)
ផ្ទ ោរម្យារណ្៍ក្គប់ក្ជុងលក្ោយក្បរំផ្ខនិងក្បរំាំងំ ្ដ ព
រ រារវនុវត្រវវនារប្់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័នរងក់កណា
ដ
និងរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ។ រម្យារណ្៍ TOFE លនប ក្ត្ញ្វម្នទាញយកពរក្បព័នធបលចក្ក វនទ្ាព័ត្មា
៌ នផ្ខិរ (KIT)
ផ្ទ លររបចំលធយរយកធរនចំណ្ប និងចំណាយវវនា ននវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ផ្ទ ព័ត្មា
៌ នក្ត្ញ្វម្នអរ ់
លធយវងគភាពទនទ្លទ្រត្លក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ ទបចោ វគគរយកធរនពនធធរ,
គយនិងរធរករកបយុោ,

វគគរយកធរន

រយកធរនវននិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារននវគគរយកធរនវវនា និងធរយរោត្ិននកបយុោ។

ំ រំននក្ក្ួងល្ទរកិចន
រម្យារណ្៍ក្ត្ញ្វម្នធក់ជន
ប រងក់ទក
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយល លើ គហទ្ំព័ររប្់
ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ លធយវគគរយកធរនលយ នលនម្យល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។
រយកធរនហិរញ្ញកិចក្ លររបចំរម្យារណ្៍ក្បរំផ្ខ្ដ រពរសាថនភាពននិណ្ត្រទ្
ិ បទាត្់ លធយផ្បងផ្ចកោជំពក
ប ។
លទាបបរោរម្យារណ្៍លនបបកាញពរិណ្ត្រិលបើកក្ម្ក់ផ្ទ ពុំទាន់ទ្បទាត្់រួច
នបវ្ំលណ្ើធារចំណាយ

ក៏បអុផ្នររម្យារណ្៍លនបបិនម្នបកាញ

ផ្ទ កក្ក បលុបុនលព មានារលម្បអាយិណ្ត្រិទ្បទាត្់លធយក្ក្ួង-សាថប័នល យ
ើ

(លបើ ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ៤ ្មា្ធាត្ុ ១)។
ល ើ្ពរលនប បនកររល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថែ
ុ ជធានរ-លខត្រ ក្ត្ញ្វលររបចំរម្យារណ្៍ក្បរំផ្ខ វំពរចំណ្ប និង
ចំណាយ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នទ្បទាត្់លធយរត្រយរលខត្រ។ រម្យារណ្៍ទាង
ំ លនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលធយផ្អែកល ិ
ើ ណ្ត្រិ
លបើកក្ម្ក់ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅរត្រយរែជធានរ-លខត្រ លហើយក្ត្ញ្វលធវា
ើ រលអកគងតកត្់ោបួយរម្យារណ្៍ននចំណាយ
និងចំណ្ប ផ្ទ លររបចំលធយរត្រយរលខត្រនរបួយៗ។
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គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

រយកធរនវននិលនគនិង្ហក្បត្ិបត្រិារ ននវគគរយកធរនវវនា លររបចំរម្យារណ្៍ក្បរំ ផ្ខ វំពរ
ចំណាយ វននិលនគសាធារណ្ៈ ផ្ទ ផ្បងផ្ចកលៅនបជំពបក លធយម្នបកាញចំណាយបប ធនយំក្ទ្លធយបប និធិ
កងុងក្្ុក ិណ្ត្រិទ្បទាត្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ និងព័ត្៌មានវំពក
រ បក្។
រ
្បចរករលនប ក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបា លធយផ្អែកល ើរម្យារណ្៍ TOFE ផ្ទ ោរម្យារណ្៍កងុងាំងំផ្ទ
ក្គប់ក្ជុងលក្ោយោងលគ។ រម្យារណ្៍លនប ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនបមាត្ិាវវនា ោចំណាត្់រងក់រទរម្
ល្ទរកិចក្ ផ្ត្មានផ្ត្ល ា
ើ រទ្បទាត្់បអុលណាណប និងបិនមានបញ្ក្ញ្

និងចំណាត្់រងក់

ទ្ិនងន័យវំពា
រ រធារចំណាយល ើយ។

្បចរករលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C ពរលក្ពាបារលធវើចំណាត្់រងក់ទ្ិនងន័យលុកងុងរម្យារណ្៍ររ ិចរំឱ្យ
ារលក្បគបលធរប លធវើលៅម្នោបួយវវនាននក្គប់វងគភាពរទរម្ ្ំខាន់ៗ បអុផ្នរលុក្ត្ំបផ្ត្ទំណាក់ា ទ្បទាត្់បអុលណាណប។
លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានព័ត្មា
៌ នបផ្នថបវំពា
រ រធារចំណាយ។
(២) ភាពទាន់លព លវកាននារលចញអាយរម្យារណ្៍
បចក្ុបតនង រម្យារណ្៍ TOFE ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនិងលចញអាយោទ្បលៅ លុកងុងរយៈលព

៤្ម្រហ៍បរកប់

ពរទំណាច់ផ្ខនរបួយៗ។ ភាពទាន់លព លវកាលនប ិចលធវលើ ៅម្ន លធយសារផ្ត្ារបញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍ពររ ត្រយរលខត្រ
ម្នល ឿនោងបុន។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A ពរលក្ពាបរម្យារណ្៍ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំក្បរំផ្ខ និងម្នលចញ
អាយលុកងង
ុ រយៈលព ពររ្ម្រហ៍។
(៣) គុណ្ភាពននព័ត្មា
៌ ន
រម្យារណ្៍គណ្លនយយបិនម្នបញ្ក្ញ្

ចំណាយលក្ាបហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្សលទ្ (លបើ ្បចរករ

្បិទ្ក
ធ បិទ្រ៧ ្មា្ធាត្ុ ២)។
ទបចផ្ទ ម្នល ើកល ង
ើ លុកងុង្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ២២ មានារពនារលព ខាបលុកងុងារលធវើចំណាត្់
រងក់ចំណ្ប

ផ្ទ រំឱ្យចំណ្ប បួយចំនួនត្បចបិនក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្ន។ រឯរារពនារលព ទ្បទាត្់បុលរក្បទាន ក៏រំឱ្យារកត្់

ក្នចំណ្ប ត្ិចោងទ្ំហំោក់ផ្្ដ ងអងផ្ទរ។ បញ្ញាទាំងលនបក្ត្ញ្វម្នទ្ទ្ួ សាគ ់ បអុផ្នរពុំបអបពា ល់ ៅល ទ្
ើ ំហំចំណាយឬ
ចំណ្ប ្រុប ឬគុណ្ភាពននរម្យារណ្៍លរបលទ្។
្បចរករលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C ពរលក្ពាបសារៈ្ំខាន់ោរួបននរម្យារណ្៍ររលុផ្ត្រកាម្ន លទាបបរ
ោារកត្់ក្នចំណាយននគលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស មានកងវបចលរាបក៏លធយ។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់
ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានារយកចិត្រទ្ុកធក់ល ប
ើ ញ្ញាគុណ្ភាពទ្ិនងន័យ និងលធបក្សាយបញ្ញាកងវបចលរាបននទ្ិនងន័យររ
ទបចក្ត្ញ្វម្នគប្បញ្ញជក់ខាងល ។
ើ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នែង គ.៣៧៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ៤
្បចរករ

PI-24

្មា្ធាត្ុ

គុណ្ភាព និងភាពទាន់លព ននរម្យ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

C+

C+

C

C

វំលណាបវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M1

ន កងុងាំងំ
ារណ្៍វវា
(១)

វនសា ភាពននរម្យារណ្៍វវនាកងុង

ារលធវច
ើ ំណាត្់រងក់ទ្ន
ិ ង នយ
័ លុកងុងរម្យារណ្៍
ររ ិចរំឱ្យារលក្បគបលធរប លធវើលៅម្នោបួយ

ន
ាំងំ កងង
ុ ន័យ វសា
ភាពនិង្បិត្ភា

ន ននក្គប់វងគភាពរទរម្ ្ំខាន់ៗ បអុផ្នរ លុក្ត្ំប
វវា

ពោបួយនំងារពាករណ្៍វ វនា

ផ្ត្ទំណាក់ា ទ្បទាត្់បអុលណាណប
(២)

ភាពទាន់លព លវកាននារលចញ

B

A

រម្យារណ្៍ក្ត្ញ្វម្នលររបចំក្បរំផ្ខ និងលចញអាយ

អាយរម្យារណ្៍
(៣)

លុកងុងរយៈលព ៤ ្ម្រហ៍។

គុណ្ភាពននព័ត្៌មាន

C

C

ចំណាយលក្ាបគលក្មាងហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស ពុំ
មានធក់បញ្ក្ញ្

កងុងរម្យារណ្៍ ផ្ត្បញ្ញាវំពរ

្ុក្កំត្ភាព មានត្ិចត្ួចបអលុ ណាណប និងបិនបអបពា

់

ទ គ
់ ុណ្ភាពននរម្យារណ្៍ល ើយ។

ក្បវប់ គ.២៣៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
បាង់គណ្នរវិរ (COA) នំងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលុកងុងរយកធរនគណ្លនយយទាំងវ្់ ផ្ទ នំងពក្ងំង្ុក្កំត្ភាពនន
គណ្នរ ារកត្់ក្ន និងគណ្លនយយ។ បាង់គណ្នរវិរទបចយងនំងក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លុកងុងវងគភាពរទរ ម្

សាធារណ្ៈ។

គ.៥.៤ គុណសាព ន្ិងសាពទាន្់រពលម្ន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្បំាាំឆ្ន ាំ (PI-25)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាល ើ ទ្ធភាពលររបចំរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថលុ ុទំណាច់ាំងំឱ្យម្នទាន់លព លវកា។
្បចរករលនប

វនភាគល ើភាពលពញល ញនិងភាពទាន់លព

លវកាននរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំនង
ិ បទ្ធរន

គណ្លនយយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់កងុងារលររបចំរម្យារណ្៍។
ារវាយត្នបាល ្
ើ មា្ធាត្ុទ្រ១ លតរត្ល រើ ម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំ ចុងលក្ាយផ្ទ ម្នអរ ។
់ ារវាយ
ត្នបាល ើ្មា្ធាត្ុទ្២
រ លតរត្ល រើ ម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំ ចុងលក្ាយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ ្
់ ក្មាប់ារលធវ្
ើ វនកបិ
(ល ក
ើ ផ្ ងផ្ត្ពិនកុ “D” ផ្ទ ក្ត្ញ្វារទ្ិនងនយ
័ រយៈលព បរាំងំ)។ ារវាយត្នបាល ្
ើ មា្ធាត្ុទ្៣
រ
លតរត្ល រើ ម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថនុ នបរាំងំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។
រយកធរនគណ្លនយយ ននវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ទ្ទ្ួ
រម្យារណ្៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ក្បរំ ាំងំ រ ប្់ រ ធរ វិ ម្

។ ត្ុ

យារសាក

បនកុកលររបចំត្ុ

តងក្បរំផ្ខ និង

តងក្បរំ ផ្ខ គឺ ោ ក្បវពឬធាត្ុ ចប

ារលររបចំរម្យារណ្៍ TOFE និងរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ។
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យារសាក

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

្ក្មាប់

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

(១) ភាពលពញល ញននរម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
មាក្ន ១១៣ ននវនុក្កំត្យ៨២ ាំងំ១៩៩៥ កំណ្ត្់រចិប់្ដរពា
រ រទ្បទាត្់វវនា ក្ត្ញ្វលររបចំោក្បរំាំងំលធយ
រទរបស្តនរក្រ ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថ។
ុ ចិប់្ដរពា
រ រទ្បទាត្់វ វនាក្បរំាំងំលនប ិចរត្់ទ្ុកោរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្បរំាំងំរប្់រធរវិម្ ។ រម្យារណ្៍លនប មានបញ្ក្ញ្

នបវត្ុ យភាពទ្បលៅននគណ្នរផ្ទ ម្ន្ំលនគគណ្នររប្់

គណ្លនយយករសាធារណ្ៈ, ល្ចកដរ បែត្
ិ វំពរចំណ្ប វវនា, ល្ចកដរ បែិត្វំពច
រ ំណាយវវនាបកាញ្ក្មាប់ក្ក្ួង
នរបយ
ួ ៗ នបវចំនន
ួ ទ្ំកក្ម្ក់ចំណាយនបជំពក
ប ផ្ទ បញ្ញជក់លធយរទរបស្តនរក្រ ក្ួងពាក់ពន
័ ធ, ល្ចកដរ

បែត្
ិ វំពក្រ បត្ិបត្រិ

ារផ្ទ ម្នពិនត្
ិ យល ញ
ើ កងុងគណ្នរពិល្្រប្់រត្រយរ និងល្ចកដរ បែត្
ិ វំពគ
រ ណ្នរ ទ្ធអ ។ រម្យារណ្៍
ហិរញ្ញវត្ថុ បិនម្នបកាញក្ទ្ពយហិរញ្ញវត្ថុ )រួបទាំង្បត្ុ យគណ្នរធរយរ) ឬ បំណ្ុ ។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ

D លធយលហត្ុរ្បត្ុ យធរយរបិនមានបកាញលុកងុងរម្យារណ្៍

ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ។ ពិនកុិចទ្ទ្ួ ម្នខយ្់ោងលនប

បុ ក្នផ្ត្្បត្ុ យធរយរ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

លៅកងុងរម្យារណ្៍

ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ។
(២) ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
ក្ក្ួង សាថប័ន និងរទរម្ ែជធានរ-លខត្រ ក្ត្ញ្វម្នត្ក្បញ្វឱ្យលររបចំនិងបញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំ
ាំងំ លៅវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ផ្ទ ទ្ទ្ួ បនកុកបបក្រុបរម្យារណ្៍លនប។ បចក្ុបតនង រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ
លររបចំរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ ម្នលទ្រងទាត្់លព លវកា ផ្ទ ា ពរបុន ផ្ត្ងផ្ត្មានភាពយឺត្នអវ។ រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំក្ត្ញ្វម្នលអាើលចញ កងុងលព

១ ផ្ខ ននទំណាច់ាំងំ។ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ក្ត្ញ្វលអកគង

តកត្់អងផ្ទរលធយហត្ថកបិ នបវរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថព
ុ ក្រ គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន។
បរកប់បក វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិបបក្រុបរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពរក្ក្ួង សាថប័ន និងរទរម្
ែជធានរ-លខត្រ ្ក្មាប់ា រលររបចំល្ចកររក្ពាងចិប់ ទ្ប ទាត្់វ វនា ផ្ទ
គណ្ៈរទរបស្តនររ

និងិោាធរ្វនកបិោត្ិ។

នំង ក្ត្ញ្ វបញ្ក្ញ្ ន លៅ្វនកបិ នអក កុងង ទ្រ ្ដរារ-

ចិប់្ររពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈបិនមានកំណ្ត្់ា បរនលចេទ្ោក់

កាក់ននារបញ្ជញ្ នល្ចកររក្ពាងចិប់្ររពា
រ រទ្បទាត្់វវនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វវនុវត្រលធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថលុ របលទ្។
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ា
ើ រអដ រ់ ម្យារណ្៍្ដព
រ ា
រ រទ្បទាត្់វវនា្ក្មាប់ាំងំ២១១១-២១១៣ បកាញររយៈលព
អដ រ់ ម្យារណ្៍ មានលក្ចើនផ្ខ ែប់រប់ពទ
រ ំណាច់ាំងំសារលពើពនធនរបួយៗ ផ្ទ មានទបចខាងលក្ាប៖
នែង គ.៣៨៖ ារអដ រ់ ម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថលុ ទើបតរលធវ្
ើ វនកបិ
ាំងំសារលពើពនធ

ា បរនលចេទ្អដ រ់ ម្យារណ្៍

រយៈលព ែប់ពទ
រ ណា
ំ
ច់ាំងំនប
រ យ
ួ ៗ

២១១១

ផ្ខកញ្ញញ ាំងំ២១១២

៨-៩ ផ្ខ

២១១២

ផ្ខ្រហា ាំងំ២១១៣

៧-៨ ផ្ខ

២១១៣

នវាទ្២
រ ៤ ផ្ខត្ុកា ាំងំ២១១៤

៩-១១ ផ្ខ

២១១៤

លុបិនទាន់ម្នអដ

?

ល់ ុល យ
ើ គិត្ក្ត្ំបផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៥

ក្បវពពរ៖ វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ និង ិោាធរ្វនកបិោត្ិ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបា លធយផ្អែកល ើរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ ននបណា
ដ ាំងំសារលពើពនធ
ចុងលក្ាយបងែ្់ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ ន្ក្មាប់ារលធវ្
ើ វនកបិលុកងង
ុ ាំងំ២១១៣។ លបើនបវគគរយកធរនរត្រយរ
ោត្ិ រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថទា
ុ ង
ំ លនបក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅិោាធរ្វនកបិោត្ិ លុកងង
ុ ផ្ខឧ្ភា ាំងំ២១១៤ ផ្ទ មាន
ន័យរ កងង
ុ រយៈលព

៥ ផ្ខ បរកប់ពទ
រ ំណាច់ាំងំសារលពើពនធ២១១៣។ ក៏បអុផ្នរ ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ម្នឱ្យទំងរ

រម្យារណ្៍លនបក្ត្ញ្វម្នអដ ជ
់ បនិោាធរ្វនកបិោត្ិ លុនវាទ្រ២៤ ផ្ខត្ុកា ាំងំ២១១៤ មានន័យរ កងង
ុ រយៈលព
៩ផ្ខ បរកប់ពទ
រ ំណាច់ាំងំ ផ្ទ រំឱ្យទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ B។
(៣) បទ្ធរនគណ្លនយយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់
វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ លក្បើក្ម្្់បប ធរនសាច់ក្ម្ក់ផ្ក្ក្បិ

(Modified Cash Basis) នន

គណ្លនយយ និងរម្យារណ្៍។ លយ បំណ្ងននារលក្បើក្ម្្់លនប គឺលទើបតរវនុលកាបនបបទ្ធរនវនររោត្ិននគណ្លនយយ
សាធារណ្ៈ (Cash-IPSAS) ្ក្មាប់ារលររបចំរម្យារណ្៍ក្បរំាំងំ និងជំនយ
ួ បលចក្កលទ្្បួយចំនន
ួ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន
អរ ល់ ធយធរយរពិវពលកាក។ ក៏បអុផ្នរ ោក់ផ្្ដ ង គណ្នរក្បរំាំងំចុងលក្ាយបំអត្
ុ (២១១៣) ផ្ទ វនុលកាបលៅ
នបទ្ក្បង់ននបទ្ធរន IPSAS លុបិនទាន់ល ចលចញោរបបែងលុល ើយលទ្ ផ្ទ ទ្ក្បង់ IPSAS លនប ត្ក្បញ្វឱ្យ
បញ្ក្ញ្

នបវរម្យារណ្៍សាច់ក្ម្ក់ និងារទ្បទាត្់ (រួបបញ្ក្ញ្

(ផ្ទ បចក្ុបតនងក្ត្ញ្វម្នលររបចំោវវនា បអុផ្នរ

ចំណាយលធយនទគបវវិវោដន៍ កងុងរបែជរធរវិម្
បិនម្នកត្់ក្នលៅគណ្នរលរបលទ្),

ទាំង្បត្ុ យលទើបក្យនិងចុងក្យ) ក្ពបទាំងារទ្បទាត្់

ារបបក្រុបរម្យារណ្៍ននវងគភាព្វ យ័ត្ទាំងវ្់

administrative bodies) ផ្ទ ្ថ ិត្លក្ាបរធរវិម្

នបនិយបន័យនន្ថ ិត្ហ
ិ ិរញ្ញវត្ថរុ ធរវិម្

ហ
ំ បរោក់ផ្្រ ង
(autonomous

(GFS), ឥណ្ទាន

វវនាលទើបាំងំនិងឥណ្ទានវវនាបផ្នថប និងរម្យារណ្៍ននលយ នលនម្យគណ្លនយយ និងល្ចកដរពនយ ់លកិបកិយ36។
លទាបបរនអងណា

រម្យារណ្៍ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

លធយមាន្ងគត្ិភាពខាបលៅនំងទ្ក្បង់ននបទ្ធរន

គណ្លនយយ (ផ្ទ បប ធរនសាច់ក្ម្ក់ផ្ក្ក្បិ ននគណ្លនយយ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់)។ ្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្ន
ពិនកុ C។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យមានារធក់ឱ្យវនុវត្រនបវបទ្ធរនគណ្លនយយផ្ទ លឆាើយត្បលៅ
នំងបទ្ធរនវនររោត្ិ។
នែង គ.៣៩៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ៥
្បចរករ
PI-25

36

្មា្ធាត្ុ
គុណ្ភាព និងភាពទាន់លព លវកានន

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D+

D+

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥
វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M1

មានភាព ម្
ំ កកងង
ុ ារល ើកល ើងនបវក្បលទ្្កំពុងវវិវោដន៍ណា ផ្ទ បិនទាន់ម្ន្លក្បចនបវបទ្ធរនលពញល ញលុល ើយ លហើយបចក្ុបតនងលនប IFAC កំពុងពិ

ពិនត្
ិ យពិររណាល ក្ើ បព័នធ IPSAS ផ្ទ ាត្់បនថយត្ក្បញ្វារននវនុលកាបភាព និងផ្វបទាំងល ើកទ្ំកចិត្ឱ្
រ យវនុលកាបនបលទ្រត្។ ក្បព័នធ IPSAS ផ្ទ ផ្អែកល ើ
គណ្នរបងគរ (accrual-based IPSAS) រួបមានារកំណ្ត្់បទ្ធរនររផ្ទ ផ្អែកល ប
ើ ទ្ធរនរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថវ
ុ នររោត្ិ (IFRS) លហើយផ្ទ ត្ក្បញ្វឱ្យ
មាន្បត្ថភាព វនោជជរវៈ និងលក្ចើនាំងំ លទើបតរ្លក្បចម្ន។

122

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្បចរករ

្មា្ធាត្ុ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D

D

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

រម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ
(១)

ភាពលពញល ញននរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(២)

ព័ត្៌មាន្ំខាន់ៗ

បិនមានលុកងុងរម្យារណ្៍

ហិរញ្ញវត្ថុ។

ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ ន

រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ាំងំ២១១៣ ក្ត្ញ្វម្

រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ

C

B

នធក់បញ្ក្ញ្ នលៅ NAA លុកងុងរយៈលព

១១ ផ្ខ

បរកប់ពរទំណាច់ាំងំ។
(៣)

បទ្ធរនគណ្លនយយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើ

រម្យារណ្៍ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន្ងគ

ក្ម្្់

D

C

ត្ិភាពខាបលៅនំងទ្ក្បង់ននបទ្ធរនគណ្លនយយ។

ក្បវប់ គ.២៤៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ោបួយនំងជំនួយពរខាងលក្ស្ក្មាប់ារលក្បើក្ម្្់ និងារក្គប់ក្គងក្បព័នធ IPSAS, បស្តនរវ
រ គគរយកធរនរត្រយ
រោត្ិ ម្នពក្ងំងារយ ់ទំងរប្់ពួកលគ វំពរសារៈ្ំខាន់ននក្បព័នធលនប។
ក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ

្ថ ិត្លុកងុងារលររបចំរប់នំងពរាំងំ២១១៦ ក្ត្ញ្វម្និងកំពុងធក់ឱ្យវនុ

វត្រលធយកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ និងរយកធរនព័ត្៌មានវនទ្ា ននវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ
លក្ាបកិចក្្នាផ្ទ ម្នរប់លអរប
ើ កងុងផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៣ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអរ

ជ
់ ំនួយលធយធរយរពិវពលកាក។

លនបក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រសាក តងលុក្ក្ួង សាថប័ន ចំនួន ១១។ បអបោុ ្ងញ្

គលក្មាង

ចំនួន ២ គឺ បុខករល្រវលៅធំ (General

Ledger) និងារវនភាជវវនា (Budget Allocation), ក្ត្ញ្វម្នទំល ើង និងម្នធក់ឱ្យទំលណ្ើរារ ា ពរនវាទ្រ២១ ផ្ខកកកធ
ាំងំ២១១៥ ផ្ទ ក្គបទណ្ដប់អងផ្ទរ នបវចំណាយលុែជធានរ-លខត្រ។ លក្សពរលនប បអបោុ លអសងលទ្រត្ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំោបនរ
បរកប់ រួបមានារបញ្ញជទ្ិញ (payment order), គណ្នរក្ត្ញ្វ្ង (accounts payable) , គណ្នរក្ត្ញ្វទារ (accounts
receivable) និងារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់។ ោទំណាក់ា
ធាត្ុចប ទាំងវ្់ ក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្

លុរងក់កណា
ដ

ទំលណ្ើរារលុល ើបណា
រ ញ

ផ្ទ

តក

់

)វគគរយកធរនពាក់ព័នធ នន ក្ហវ.( បអុផ្នរ ក្បព័នធលនបក្ត្ញ្វម្នលររបចំឱ្យ

លុកងុងទំណាក់ា ទ្រ២

់ ផ្ត្បដ ង ។ ក្បព័នធ ព័ ត្៌មានវនទ្ាទនទ្លទ្រត្លុកងុ ងរទរ ម្

ារក្គប់ក្គងបំណ្ុ

វនុវត្រទំបបង នរត្ិ វនធរារករនំងបិនមានារតា្់បដញ្រលទ្។ ែ

ារធក់បញ្ក្ញ្

ទ្ិនងន័យនំងក្ត្ញ្វវនុវត្រលធយក្ក្ួង-សាថប័ន

សាធារណ្ៈ នំ ងក្ត្ញ្ វម្នភាជ ប់ោ បួ យ យង កងុ ង លរបរួ បមាន

និងក្បព័នធ វនភាគហិរញ្ញវត្ថុ (DMFAS), ក្បព័នធព័ត្៌មានក្គប់ក្គងធនធានបនុ្ស (HRMIS), ក្បព័នធ

រប្់ធរយរោត្ិននកបយុ ោ (NBC) និងក្បព័នធ ននធរយរពាណ្ិជជចំនួន ពររ។ រកសារយុទ្ធសាស្ត្រ ព័ត្៌មាន វនទ្ា រប្់ែជរធរវិម្

កំពុង្ថ ិត្លុកងុងទំណាក់ា ននល្ចកររក្ពាងបឋប។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គ.៦ ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បាន្ិងសវន្កម្ា ខាងរម្កា
គ.៦.១ វធសាលសាព ចរធត្លកេណៈ ន្ិងការរម្ដ្ឋន្បន្ត ម្ន្សវន្កម្ាពីខាងរម្កា (PI-26)
ន
្បចរករលនប វាយត្នបាល គ
ើ ុណ្ភាពនន្វនកបិពខា
រ ងលក្ស ផ្ទ ក្គប់ទណ្រប់ល ើ វសា
ភាពនិងទ្ិទរភាពនន
ារករ្វនកបិ, ារក្បាន់ខាជប់នបវ្រ ង់ធរ្វនកបិ (រួបទាំងរកែជយភាពននសាថប័ន្វនកបិពខា
រ ងលក្ស), ារលតរត្
ល ើបញ្ញា្ំខាន់ៗនិងមាន ករណ្ៈោក្បព័នធននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ លុកងង
ុ រម្យារណ្៍្វនកបិ និង
្បិទ្ក
ធ បិននក្គប់្វនកបិហិរញ្ញវត្ថុ ទបចោ

ភាពិចលជឿទ្ុកចិត្រម្នននរម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ភាពលទ្រងទាត្់នន

ក្បត្ិបត្រា
ិ រហិរញ្ញវត្ថក្ុ បរំនវា និងារក្បក្ពំត្រលៅននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងនិងក្បព័នធ ទ្ធកបិ។ ារវាយត្នបាក្គបទណ្រប់
ល ្
ើ វនកបិពខា
រ ងលក្សល ើរទរម្ រងក់កណា
រ

លធយែប់បញ្ក្ញ្

ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ និង

វងគភាព្វ យ័ត្។ ារវាយត្នបា លតរត្ល រើ ម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថនុ នាំងំចង
ុ លក្ាយបងែ្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើ្វនកបិ។
្ក្មាប់ក្បលទ្្កបយុោ សាថប័ន្វនកបិកំពប
បុខករពររធរវិម្

គឺិោាធរ្វនកបិោត្ិ។ សាថប័នលនប គឺោសាថប័នរកែជយផ្អងក

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងលធយចិប់្ដរពរ្វនកបិ កងុងាំងំ២១១១។ វវរត្តិត្មានរកែជយភាពនប

អាញ្វចិប់ ក៏បអុផ្នរិោាធរ្វនកបិោត្ិក្ត្ញ្វលយរពលយ ារណ្៍ននក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។ ោក់ផ្្រ ង ិោាធរ្វនកបិោត្ិ

លុផ្ត្ក្ត្ញ្វវនុលកាបនបារក្ត្ិត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ

និងារទ្បទាត្់ចំណាយលធយក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ រឯរផ្អងកបុខករសាធារណ្ៈ )ារក្គប់ក្គងបស្តនររ( ក្ត្ញ្វ្ថ ិត្លក្ាបារក្ត្ិត្ពិនិត្យលធយក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ
លទាបបរោមានលយ ារណ្៍ និង ករខណ្ឌលធយផ្ ក្ក្មាប់បស្តនររ្វនករ ននិោាធរ្វនកបិោត្ិ ក៏លធយ។
ន
(១) វសា
ភាពឬចរនត្ ករណ្ៈនន្វនកបិ )រួបទាំងារលយរពលៅនបបទ្ធរន្វនកបិ(
ិោាធរ្វនកបិោត្ិ មានផ្អនារ ៥ាំងំ )២១១២-២១១៦( និងផ្អនារក្បរំាំងំ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ
លធយផ្អែកល ប
ើ ប ធរនននហានិវ័យននក្បត្ិបត្រិារ។ លនងនបវគគល ខាធិារននិោាធរ្វនកបិោត្ិ, ផ្អនារ
ក្បរំាំងំ កំណ្ត្់ឱ្យមានារចុបលធវើ្វនកបិល ើក្បមាណ្ ៥១-៦១% ននក្ក្ួង-សាថប័ន ក្ពបទាំងមានារចុបពិនិត្យ
នបលយ ល

/ផ្អងកផ្ទ លុ្ ។
់ កិចក្្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងលធយបស្តនររ្វនករចំនន
ួ ក្បមាណ្ ១៧១ របប

លធយវនុលកាបនប្រ ង់ធរនិងបទ្បតញ្ញត្ផ្រិ ណ្រំ ននវងគារវនររោត្ិននសាថប័ន្វនកបិកំពប

)International

Organization of Supreme Audit Institutions)។ លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ដព
រ ្
រ វនកបិល ្
ើ បិទ្ក
ធ បិ លុពុំទាន់
ម្នធក់ឱ្យវនុវត្រសាក តងលុល ើយ លុកងុងក្បលទ្្កបយុោ។ ទ្នកំបលនប ្វនកបិហិរញ្ញវត្ថ្
ុ ក្មាប់គលក្មាង និង
្វនកបិល ្
ើ ហក្យ្សាធារណ្ៈបួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វម្នចុបកិចក្ក្ពបលក្ពគងឱ្យក្កុបហន
ុ រកលទ្្្វនកបិ ចុបលធវ្
ើ វនកបិ។ ្មា្ធាត្ុលនប បិនិចធក់ពិនកុម្នល ើយ លធយលហត្ុរពុំមានរកសារវំណ្បវំណាងក្គប់ក្យន់។
(២) ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍្វនកបិលៅាន់្ភា
រម្យារណ្៍្វនកបិ

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាប់ក្ក្ួង-សាថប័ន

្ក្មាប់រទរម្ ែជធានរ-លខត្រ

និង

្ក្មាប់គលក្មាង ចំនន
ួ ក្បមាណ្ ៨១ កងង
ុ បួយាំងំ។ ា បរនលចេទ្ោក់កាក់ ននារបញ្ក្ ប់រម្យារណ្៍ទាង
ំ លនប ពុិ
ំ ច
ផ្្វ ងរកម្នលទ្ បអុផ្នររម្យារណ្៍្វនកបិលយ
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មានកងុងរម្យារណ្៍ទ្បទាត្់វវនាក្បរំាំងំ។ រម្យារណ្៍្វនកបិ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ផ្ទ ោទំបបងក្ត្ញ្វម្នលររបចំជបនសាថប័នរង្វនកបិ លៅរ “រម្យារណ្៍បឋប” កងុងទ្ក្បង់ោ ិខិត្រទរម្ ្ក្មាប់
រងក់ទំករំននសាថប័នរង្វនកបិ។ បរកប់ពរលនប សាថប័នរង្វនកបិ ក្ត្ញ្វលឆាើយត្បលៅល ា
ើ រ្លងកត្ និងវនុសា្ន៍ បុន
នំងិោាធរ្វនកបិោត្ិបញ្ជញ្ ន “រម្យារណ្៍ចង
ុ លក្ាយ” រួបទាំងវនុសា្ន៍ លៅរទរ្ភា។ ា បរនលចេទ្ ននារទ្ទ្ួ
នបវរម្យារណ្៍ទ្បទាត្់វ វនា ារលចញអាយរម្យារណ្៍បឋប និងរម្យារណ្៍ចុងលក្ាយ មានទបចខាងលក្ាប៖
នែង គ.៤១៖ ភាពទាន់លព លវកាននារលធវ្
ើ វនកបិល រើ ម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ ្ក្មាប់ាំង២
ំ ១១៣
ាំងំ

២១១៣

ា បរនលចេទ្ទ្ទ្ួ ម្ន

ា បរនលចេទ្លចញអាយ

ា បរនលចេទ្បញ្ជញ្ ន

ន
រម្យារណ្៍ទ្ទា
ប ត្់វ វា

រម្យារណ្៍បឋប

រម្យារណ្៍ចង
ុ លក្ាយលៅរទរ្ភា

២៤ ត្ុកា ២១១៤37

១២ វនចិា
េ ២១១៤

១៦ ធងញ្ ២១១៥

លនងនបនែងខាងល ើ រម្យារណ្៍បឋបនន្វនកបិចុងលក្ាយ )ាំងំ២១១៣( ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលចញ
អាយជបនសាថប័នរង្វនកបិ កងុងវំ ុងលព

១១ ផ្ខ ននារទ្ទ្ួ ម្នរម្យារណ្៍ទ្បទាត្់វ វនា។ ចំផ្ណ្កររម្យ-

ារណ្៍ចុងលក្ាយ ក៏ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នទ រ់ ទរ្ភា កងង
ុ វំ ង
ុ លព

១៤ ផ្ខ ននារទ្ទ្ួ ម្នរម្យារណ្៍ទ្បទាត្់វ វនា។

ទបចលនប ្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A។
(៣) វ្រុ នងននារនបធនបនរលៅល វ
ើ នុសា្ន៍្វនកបិ
ក្កុប្វនករននិោាធរ្វនកបិ ោត្ិ
្វនកបិ។
លព

បកាញ

ទ្ធអ

រកល ើញ នន្វនកបិ លុកងុងកិចក្ក្បជុំបិទ្វគគ

ទ្ធអ រកល ញ
ើ ទាំងលនប ក្ត្ញ្វធក់ជន
ប ទ សា
់ ថ ប័នរង្វនកបិ លទើបតរពិនត្
ិ យនិងអដ ់លនប ក
់ ងុងវំ ុង

២៨ នវា ក្ប្ិនលបើមាន លធយភាជប់បកោបួយនបវវ្រុ នងវិរ។ លនប ់ទាង
ំ លនប នំងក្ត្ញ្វិោាធរ្វនកបិោត្ិ

ទ្ទ្ួ យក រួចលររបចំរម្យារណ្៍ចុងលក្ាយផ្ទ រួបមានទាំងវនុសា្ន៍។ រម្យារណ្៍លនប ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ នលៅរទរ្ភា
លធយចបាងជបនសាថប័នរង្វនកបិ លទើបតរវនុវត្រនបវនុសា្ន៍ខាងល ។
ើ
ិោាធរ្វនកបិោត្ិ នបធនចំណាត្់ាររប្់រងក់ទំករំសាថប័នលៅល វ
ើ នុសា្ន៍ទាង
ំ លនប លុកងុង
ារចុបលធវ្
ើ វនកបិលុាំងំបរកប់។ លនងនបិោាធរ្វនកបិោត្ិ វនុសា្ន៍ល្ក ើរផ្ត្ទាំងវ្់ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនប
បអុផ្នរពុំមានវំណ្បវំណាងណាបួយោកាយ ករណ្វ
៍ កសរល ើយ។

37

លនង PI-25 (២).

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នែង គ.៤១៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ៦
្បចរករ
PI-26

្មា្ធាត្ុ
ន
វសា
ភាព ចរនត្ ករណ្ៈ និងារនប

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D+

NR

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M1

D

NR

៥១-៦១% ននចំណាយ្រុបក្ត្ញ្វម្នក្គប

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ធនបនរនន្វនកបិពខា
រ ងលក្ស
វនសា ភាព/ចរនត្ ករណ្ៈរប្់្វនកបិ

(១)

(២)

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង (រួបទាំងារលយរព

ទណ្ដប់ បអុផ្នររកសារវំណ្បវំណាងពុំមានក្គប់

លៅនបបទ្ធរន្វនកបិ)

ក្យន់ល ើយ

ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ នរម្យ

C

A

ារណ្៍្វនកបិលៅាន់្ភា

រម្យារណ្៍្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅរទរ្ភាកងុងវំ ុងលព

១៤ ផ្ខ បរកប់ពរទ្ទ្ួ

ម្នរម្យារណ្៍ទ្បទាត្់វ វនា
(៣)

វ្រុ នងននារនបធនបនរលៅល

ើ

C

C

វនុសា្ន៍្វនកបិ

មានចំណាត្់ារវនុវត្រោអាញ្វារនបវនុសា្ន៍
បអុផ្នរ បន
ិ មានវ្ដុ នងបញ្ញជក់ពរារវនុវត្រោ
ក្បព័នធ នបវនុសា្ន៍្វនកបិ។

ក្បវប់ គ.២៥ ៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
លុកងុងកិចក្ក្បជុំក្ត្ិត្ពិនិត្យក្បរំាំងំ២១១៤

ននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្លបដចលត្លោ

រយករទរបស្តនរ រ ម្នមានក្បសា្ន៍ឱ្យិោាធរ្វនកបិោត្ិអសពវអាយរម្យារណ្៍្វនកបិ លទើបតរបលងកើនត្មាាភាព។

គ.៦.២ ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បារលើចាប់ិ វធកាម្បំាាំឆ្នរាំ ដ្ឋយអងគន្ីត្ិបបញ្ញត្តិ (PI-27)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប

វាយត្នបាល ា
ើ រក្ត្ិត្ពិនិត្យនិងារជផ្ជកពិភាការប្់វងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិល លើ ្ចកដរក្ពាង

ចិប់វ វនា )ចិប់ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គងក្បរំាំងំ( លធយផ្អែកល ើ វនសា ភាពននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ, នរត្ិ វនធនរ អកកង
ងុ
្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនិងារជផ្ជកពិភាកា និងលព លវកា្ក្មាប់កិចក្ទំលណ្ើរារទាំងលនប។ ភាពក្គប់ក្យន់ននរក
សារវវនា ក្ត្ញ្វវាយត្នបាលធយ្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ៦លនប (PI-6)។ ារវាយត្នបា្បចរករលនប ផ្អែកល ាំ
ើ ង ំសារលពើពនធចុងលក្ាយ។
វងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ រួបមានរទរ្ភា និងក្ពឺទ្្
ធ ភា។ ល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនាក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ នលៅរទរ្ភា។ បរកប់ពរ
ទ្ទ្ួ

ម្នារវនុប័ត្ពររទរ្ភា ល្ចកដក្រ ពាងចិប់វ វនាក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ នលៅក្ពំទ្្
ធ ភា លទើបតរល្ង ើ្ុំារវនុបត្
័ ។
ន
(១) វសា
ភាពននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ
វងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិទ្ទ្ួ ល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា លក្ាយលព ផ្ទ ព័ត្មា
៌ ន

ម្នលររបចំលធយែជរធរវិម្

។ វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ បិន ចប

រួប កងុងារកំណ្ត្់ិទ្ិភាពលយ

្ក្មាប់រយៈលព ផ្វង ឬបធយបល ើយ។
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បែត្
ិ ននចំណ្ប -ចំណាយក្ត្ញ្វ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

នលនម្យសារលពើពនធ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

កងុងារក្ត្ិត្ពិនិត្យល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា រទរ ្ភាិចល្ង ើឱ្យវង កជំរញារផ្ទ

បំលពញារករលុ

កងុងគណ្ៈកបិារទ្រ២ ននរទរ្ភា និងវងកបលចក្កលទ្្ននរយកធរនក្សាវក្ោវចិប់ ននវគគល ខាធិារធរនរទរ្ភា ពិនត្
ិ យ
និងអដ ់លនប ។
់
រទរ្ភា មាន្ិទ្ិលធ ្ង ើផ្កផ្ក្បនិងផ្ក្ក្បិ ល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា ផ្ទ កងុងារវនុវត្រ រទរ្ភាធាាប់
ម្នល្ង ើឱ្យផ្កផ្ក្បរួចបកលហើយ ក៏បអុផ្នរ លុបអរ
ុ ិ នាំងំចុងលក្ាយលនប ពុំមានារផ្ក្ក្បិ ធំទុំលៅល លើ ្ចកដរក្ពាងចិប់
វវនាល ើយ។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C លក្ពាបវងគនរត្ិបតញ្ញត្រ
រិ ប់លអដើបក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ច
ើ ំណ្ប -ចំណាយ លុ
ទំណាក់ា ផ្ទ ល្ចកដរក្ពាងចំណ្ប -ចំណាយ បែត្
ិ
លទើបតរទ្ទ្ួ

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំបញ្ក្ ប់លធយែជរធរវិម្ រួចលៅលហើយ។

ម្នពិនកុ ខយ្់ោងលនប ត្ក្បញ្វឱ្យវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិក្ត្ិត្ពិនិត្យអងផ្ទរល ើលយ

នលនម្យសារលពើពនធ និង

ារម្អ ន់សាិនចំណ្ប -ចំណាយ្រុប ្ក្មាប់ាំងំលៅបុខលទ្រត្ បុននំងល្ចកដរក្ពាងចិប់ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់។
ន ម្
ន ម្
(២) កក្បិត្ននារលររបចំនត្
រ ិវធ
រ ន ន
ែ ង
ិ ារវនុវត្រនត្
រ ិវធ
រ នក្ត្ំបក្ត្ញ្វកងង
ុ វងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ
លុលព

ផ្ទ

រទរ ្ភាទ្ទ្ួ

ម្នល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនាពរក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ វគគល ខា-

ធិារធរនរទរ្ភាបញ្ជញ្ នល្ចកដរក្ពាងចិប់លនប បនរលៅគណ្ៈកបិារទ្រ២ននរទរ្ភា គឺគណ្ៈកបិារល្ទរកិចក្ ហិរញ្ញវត្ថុ
ធរយរ និង្វនកបិ។ បរកប់បក គណ្ៈកបិារទ្រ២ បញ្ជញ្ នល្ចកដរក្ពាងចិប់បនរលៅគណ្ៈកបិារពាក់ពន
័ ធទនទ្លទ្រត្
លទើបតរពិនត្
ិ យល ផ្ើ អងកបួយចំនន
ួ ននល្ចកដរក្ពាងចិប់លនប។

ារ្លក្បចល លើ ្ចកដរក្ពាងចិប់

លុកងង
ុ គណ្ៈកបិារ

ទាំងឡាយ ក្ត្ញ្វលធវើល ង
ើ នបារលម្បលាំងត្លធយារល ើកនទ លធយយក្លបាងភាគលក្ចើនធច់ខាត្។ គណ្ៈកបិារទាំងលនប
លររបចំកិចក្ក្បជុនំ អកកងុង និង្ិារសាកាបួយចំនួន។ បរកប់ពម្
រ នពិនត្
ិ យ និងទ្ទ្ួ ម្នារបញ្ញជក់ររពរគណ្ៈកបិារ
ជំរញ

ល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនាក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ នលៅគណ្ៈកមាិធិារវចិនស្តនរយន៍ នរទរ្ភា

លទើបតរពិនត្
ិ យធក់បញ្ក្ញ្

កងុង

រលបរបវារៈនន្ប័យក្បជុំលពញវងគននរទរ្ភា។ លក្ាយពរទ្ទ្ួ ម្នារវនុប័ត្ពររទរ្ភា ល្ចកដរក្ពាងចិប់ក្ត្ញ្វបញ្ជញ្ ន
លៅក្ពំទ្្
ធ ភា

ផ្ទ មាននរត្ិ វនធរលធយផ្ ក

ផ្ត្មាន ករណ្ៈក្បហាក់ក្បផ្ហ នំងនរត្ិ វនធនរ នរទរ្ភាផ្ទរ។

ពុមា
ំ ន

ត្ក្បុយណា បកាញរនរត្ិ វនធទា
រ ង
ំ លនបបិនក្ត្ញ្វម្នលយរពលរបល ើយ។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអដ ព
់ ន
ិ កុ B លក្ពាបនរត្ិ វនធរសាបញ្ញ្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និងវនុប័ត្ននរទរ្ភា
ំ និងពក្ងរកនរត្ិ វនធក្រ ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុង។
ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ និងវនុវត្រ។ ពិនកុខយ្់ោងលនប ទាបទារឱ្យមានារពក្ងង
ន
(៣) លព លវកាក្គប់ក្យន់្ក្មាប់វងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ កងង
ុ ារលឆាយ
ើ ត្បលៅនំង្ំលណ្ើវវា
ផ្អែកល ក្ើ បត្ិទ្ិនវវនា )លនង PI-11 ្មា្ធាត្ុ ១(, វងគនរត្ិបតញ្ញត្មា
រិ នលព ក្បមាណ្ ៧ ្ម្ដហ៍
លក្ាយពរទ្ទ្ួ ម្នល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនាពរក្ក្ួងល្ទរកច
ិ ក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ពន
ិ ិត្យនិងវនុបត្
័ ។ កងង
ុ ារវនុវត្រ

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ោក់ផ្្ដ ង ារពិនត្
ិ យនិងវនុប័ត្លនប ក្ត្ញ្វារលព ក្បមាណ្ពរ ៣ លៅ ៦្ម្ដហ៍38 ្ក្មាប់វវនាាំងំ២១១៤ និងាំងំ២១១៥។
្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព
់ ន
ិ កុ C លក្ពាបវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្មា
រិ នរយៈលព
វនុប័ត្។ គួរកត្់្មាគ រ
់
ករខណ្ឌ វននិច័យ
េ លទើបតរធក់ពន
ិ កុ B និង C ពុខ
ំ ុ្យងល ើយ

១១ ផ្ខ ្ក្មាប់ពិនត្
ិ យ និង
39

។ ពិនកុ A ទាបទារឱ្យអដ រ់ យៈ

លព នអងត្ិច ១២ ផ្ខ ្ក្មាប់រទរ្ភាក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនិងវនុបត្
័ ល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា។
ន ន្ដ ព
ន កងង
(៤) វធា
រ ា
រ រផ្កត្ក្បញ្វវវា
ុ ាំងំ លធយពុរ
ំ ម្
ំ ច់មានារយ ក្់ ពបោបុនឬលក្ាយពរវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ
មាក្ន ៥៥ ទ ់ ៦២ ននចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ លុាំងំ២១១៨ ម្ន
កំ ណ្ ត្់ វំ ពរ នរ ត្ិ វន ធរ កងុ ង ារលធវើ វន លសាធនកបិ ចិប់ វ វន ា ក្បរំ ាំងំ ។

វន លសាធនកបិ ក្ត្ញ្ វ វនុ វ ត្រ ន បនរ ត្ិ វន ធរ ទប ច យង នំ ង

ារលររបចំល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនាផ្ទរ។ ោលយ ារណ្៍ និយ័ត្កបិឥណ្ទានវវនាពរសាថប័នបួយលៅសាថប័នបួយលទ្រត្
ក្ត្ញ្វោកបិវត្ថុននារវនុប័ត្ពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ។ ទបចយងផ្ទរ និយ័ត្កបិឥណ្ទានវវនាពរចំណាយបប ធន លៅចំណាយ
ចរនរលុកងុងសាថប័នផ្ត្បួយ ក្ត្ញ្វល្ង ើ្ា
ុំ រវនុបត្
័ ពរវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្។
រិ ក៏បអុផ្នរ កងុងករណ្របួយចំនន
ួ ្ិទ្ិវ
ធ ណា
ំ
ចក្ត្ញ្វម្ន
អដ ជ
់ ន
ប ែជរធរវិម្ កងុងារលធវន
ើ ិយត្
័ កបិខាងល ើ ទបចោករណ្រលក្យបធបិោត្ិ និងារក្បា្ិ្នងររ ក្ពបទាំង
ំ រចរ្បយ័នធ
ារលអករឥណ្ទានលុកងុងជំពក
ប និងគណ្នរ ទែបណាារលអករលនបក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងកងុងលយ បំណ្ងពក្ងង
ឬវវិម្ កិចនក្ នែជរធរវិម្ ។ ារលអករឥណ្ទានទនទ្លទ្រត្ ិចលធវើល ើងក្បា្រប្់រទរបស្តនរក្រ ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬលធយវនុក្កំត្យ រួបទាំងារលអក រឥណ្ទានពរជំពបកចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក។ ចំផ្ណ្ករចំណ្ប

ល ើ្

ារកំណ្ត្់កង
ងុ ចិប់វ វនា ក្ត្ញ្វលនងលៅាំងំបរកប់ ល ក
ើ ផ្ ងផ្ត្មាននិយ័ត្កបិឥណ្ទាន នបរយៈវនលសាធនកបិចិប់
វវនា )លនង ចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ាំងំ២១១៨ មាក្ន ៣៣ វាកយខ័ណ្ឌទ្រ២(។
្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព
់ ន
ិ កុ B លក្ពាបបទ្បតញ្ញត្្
រិ ក្មាប់ារផ្ក្ក្បិ ឥណ្ទានវវនាលុកងុងាំងំ
វនុវត្រវវនាលធយពុំរំម្ច់មានារវនុប័ត្ោបុនពរវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វម្នផ្ចងនិងវនុវត្រនបចិ្់កា្់ ក្ពបទាំងពុំ
វនុញ្ញញត្ឱ្យមានារបលងកើនចំណាយលុកងុងាំងំល ើយ

)លទាបបរោារក្បបប ចំណ្ប

ទ្ទ្ួ ម្នល ើ្ពរារផ្ចងកងុង

ចិប់ក៏លធយ(។ ពិនកុផ្ទ ខយ្់ោងលនប នំងត្ក្បញ្វឱ្យមានារកំណ្ត្់ត្ំង រុ៉ឹង លៅល លើ យ ារណ្៍ និងជលក្ ននារផ្ក
្ក្បិ កញ្ក្ បវ
់ វនា។

38

រយៈលព លនប ក្ត្ញ្វម្នគណ្រលធយយកអ ទករវាងា បរនលចេទ្បញ្ជញ្ ន និងទ្ទ្ួ រកសារវវនា ផ្ទ អដ ន
់ ិងទ្ទ្ួ លធយក្ក្ួងល្ទរកច
ិ ន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ

រទរ្ភា និងក្ពំទ្្
ធ ភា និងក្ពបបរបែជវា ំង។
39

ន ច
្មា្ធាត្ុ )៣( មាន ករខណ្ឌ វន
ិ ័យ
េ ធក់ពន
ិ កុទបចយង រវាងពិនកុ B និង C។ ពិនកុនន្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វ្លក្បចផ្អែកល ្
ើ មា្ធាត្ុទនទ្លទ្រត្ លធយលនង

លៅល ប
ើ គគលុ ទ្្ក៏ផ្ណ្រំ ២៧-b។ លហត្ុលនប លទ្ើបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

នែង គ.៤២៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ៧
្បចរករ

PI-27

្មា្ធាត្ុ

ន ក្បរំាំងំ
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ច
ើ ិប់វ វា

ពិនកុ

ពិនកុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

NU

C+

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាធក់ពិនកុ M1

NU

C

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល លើ ្ចកដរ បែិត្ននចំ

លធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ
(១)

វនសា ភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យរប្់វងគនរត្ិ
បតញ្ញត្រិ

ណ្ប

-ចំណាយ លុទំណាក់ា ផ្ទ ល្ចកដរ

ក្ពាងចំណ្ប -ចំណាយ

បែត្
ិ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ

បញ្ក្ បល់ ធយែជរធរវិម្ រួចលៅលហើយ។
(២)

កក្បិត្ននារលររបចំនត្
រ ិ វនធម្
រ ន ែនិងារ

NU

B

លធយវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ លហើយនរត្ិ វនធលរ នបក្ត្ញ្វម្ន

វនុវត្រនត្
រ ិ វនធម្
រ នក្ត្ំបក្ត្ញ្វកងុងវងគនត្
រ ិ

វនុវត្រ។

បតញ្ញត្រិ

(៣)

មាននរត្ិ វនធរសាបញ្ញ្ក្មាប់ារពិនត្
ិ យនិងវនុបត្
័

លព លវកាក្គប់ក្យន់្ក្មាប់វងគនត្
រ ិ

NU

C

រយៈលព ្ក្មាប់ារពិនត្
ិ យ និងវនុប័ត្លធយ

បតញ្ញត្រិ កងុងារលឆាើយត្បលៅនំង្ំលណ្ើ

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រមា
ិ នក្បមាណ្ ៧ ្ម្ដហ៍។ កងុង

វវនា

ារវនុវត្រោក់ផ្្ដ ង វងគនរត្ិបតញ្ញត្រក្ិ ត្ញ្វារលព
លវកាត្ិចោងលនប្ក្មាប់ពិនត្
ិ យនិងវនុបត្
័
ល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា។

(៤)

វនធាន្ដ រពរារផ្កត្ក្បញ្វវវនាកងុងាំងំ លធយ
ពុំរំម្ច់មានារយ

NU

B

បទ្បតញ្ញត្រ្
ិ ក្មាប់ារផ្ក្ក្បិ ឥណ្ទាន
វវនាលុកងុងាំងំវនុវត្រវវនាលធយពុំរំម្ច់មាន

់ក្ពបោបុន

ឬលក្ាយពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

ារវនុប័ត្ោបុនពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វម្នផ្ចង
និងវនុវត្រនបចិ្់កា្់, ក្ពបទាំងពុំវនុញ្ញញត្
ឱ្យមានារបលងកើនចំណាយលុកងុងាំងំល ើយ
(លទាបបរោារក្បបប ចំណ្ប

ទ្ទ្ួ ម្នល ើ្

ពរារផ្ចងកងុងចិប់ក៏លធយ)

ក្បវប់ គ.២៦៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ពុំមាន្កបិភាពផ្កទ្ក្បង់ល ើយ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គ.៦.៣ ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បារលើរបាយការណ៍សវន្កម្ា ពីខាងរម្កា រដ្ឋយអងគន្ីត្ិបបញ្ញត្តិ
(PI-28)
វងគនត្
រ ិបតញ្ញត្មា
រិ នត្ួរទ្រគនាបំ កងុងារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ា
ើ រវនុវត្រវ វនាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ រួចែ ។
់ យនរារ
នបធនក្ត្ិត្ពិនិត្យល ា
ើ រវនុវត្រវវនាលនប គឺក្បក្ពំត្រលៅនបរយៈគណ្ៈកបិារជំរញននរទរ្ភា ឬគណ្ៈកមាិធិារ
ផ្ទ ពិនិត្យល រើ ម្យារណ្៍្វនកបិ និងល ក
ើ ្ំណ្ួរលៅសាថប័នពាក់ពន
័ ធ វំពរ ទ្ធអ រកល ញ
ើ ផ្ទ មានកងុងរម្យារណ្៍្វនកបិ។

កិចក្ទំលណ្ើរារននគណ្ៈកបិ ា រជំ រ ញ

ពំ ង ផ្អែ ក ល ើភា ពក្គប់ ក្យន់ននធនធានហិ រ ញ្ញវត្ថុ

និ ង

បលចក្កលទ្្ និងលព លវកាផ្ទ អដ ជ
់ ន
ប គណ្ៈកបិារកងុងារនបធនរម្យារណ្៍្វនកបិ។ ោបួយនំងារវនុប័ត្
ល ើវនុសា្ន៍ផ្ទ មានកងុងរម្យារណ្៍្វនកបិ គណ្ៈកបិារជំរញិចអដ វ
់ នុសា្ន៍ និងល្ង ើទ្ណ្ឌកបិលអសងៗ
លទើបតរឱ្យែជរធរវិម្ វនុវត្រនប )្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ២៦)។
ារវាយត្នបាកងុង្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប លតដត្ល រើ ទរម្ រងក់កណា
ដ

រួបទាំងវងគភាព្វ យ័ត្ ផ្ទ មាន

ករណ្ៈវននិច័យ
េ ទបចត្លៅ ១-ក្ត្ញ្វម្នត្ក្បញ្វលធយចិប់ឱ្យអដ រ់ ម្យារណ្៍្វនកបិ លៅវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ ឬ ២-ក្ក្ួងសាថប័និណាពាម្

ក្ត្ញ្វលឆាើយ្ំណ្ួរ និងមានចំណាត្់ារររល វ
ើ ងគភាព្វ យ័ត្ទាំងលនប។ ារវាយត្នបាល ើ

្មា្ធាត្ុ (១) ក្ត្ញ្វម្នលធវលើ ើងលធយផ្អែកល រើ ម្យារណ្៍្វនកបិផ្ទ បញ្ជញ្ នលៅវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ លុកងុងវំ ុង
លព

១៣ ាំងំចុងលក្ាយ រឯរារវាយត្នបានន្មា្ធាត្ុទនទ្លទ្រត្ នន្បចរករលនប ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើងផ្អែកល រើ ម្យ-

ារណ្៍កង
ងុ វំ ុងលព

១២ ផ្ខចុងលក្ាយ។

គណ្ៈកបិារល្ទរកិចក្ ហិរញ្ញវត្ថុ ធរយរ និង្វនកបិ )គណ្ៈកបិារទ្រ២ ននរទរ្ភា( មានបុខករក្ត្ិត្ពិនិត្យ
វវនា និងក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលក្ាយ្វនកបិ ទបចផ្ទ ម្នបរននយលុកងុង្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិទ្រ២៧ )PI-27(។ កិចក្
ពិភាកានិងារ្លក្បចររ

ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វលធវើល ើងោរកចេនក

បអុផ្នរកងុងករណ្របិនិចផ្្វ ងរក្លបាងរកចេនកម្ន

ក្បធានិចល្ង ើឱ្យលម្បលាំងត្លធយល ក
ើ នទ )នប្លបាងភាគលក្ចើនធច់ខាត្(។
)១) ភាពទាន់លព លវកាននារពិនត្
ិ យល រើ ម្យារណ្៍្វនកបិ លធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ
ចិប់្ដរពរ្វនកបិននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ ពុមា
ំ នផ្ចងកំណ្ត្់ា បរនលចេទ្ ផ្ទ ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ក្ត្ញ្ វ បញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍ លៅគណ្ៈកបិ ា រទ្រ ២ ឬរយៈលព

ននារពិ និ ត្យល ើ រ ម្យារណ្៍ ្វនកបិ លនបលធយ

គណ្ៈកបិារទ្រ២ ល ើយ។ គណ្ៈកបិារទ្រ២ លររបចំកិចក្ក្បជុោ
ំ ក្បរំ នបា បរនលចេទ្្បក្្ប។ នែងខាងលក្ាប
បកាញពរា បរនលចេទ្ននារទ្ទ្ួ ម្ននបវរម្យារណ្៍្វនកបិ កងង
ុ វំ ង
ុ លព
បរនលចេទ្ផ្ទ រទរ្ភាវនុប័ត្ល ច
ើ ិប់វ វនាក្បរំាំងំ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

១៣ ាំងំចុងលក្ាយ និងា -

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

នែង គ.៤៣៖ ភាពទាន់លព លវកាននារពិនត្
ិ យរម្យារណ្៍្វនកបិ
ាំងំសារលពើពនធ

ា បរនលចេទ្ទ្ទ្ួ ម្ន

ា បរនលចេទ្ផ្ទ រទរ្ភា

រយៈលព ្ក្មាប់បញ្ក្ ប់

ផ្ទ ម្នលធវ្
ើ វនកបិ

ន *
រម្យារណ្៍ទ្ទា
ប ត្់វ វា

ន ក្បរំាំងំ
វនុបត្
័ ចិប់វ វា

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ

២១១១

២៧ ធងញ្ ២១១២

២៥ បកែ ២១១៣

ត្ិចោង ១ ផ្ខ

២១១២

២១ បកែ ២១១៤

១១ លបសា ២១១៤

២ ផ្ខ កនា ប

២១១៣

១៦ កុបាៈ ២១១៥*

២៩ បិវុរ ២១១៥

៤ ផ្ខ កនា ប

*ា បរនលចេទ្លនប ខុ្ពរា បរនលចេទ្ )១៦ កុបាៈ ២១១៥( ផ្ទ អដ ល់ ធយិោាធរ្វនកបិោត្ិ។ ភាពខុ្យងលនប ពុំលធវឱ្
ើ យបអបពា ទ
់
់ារធក់ពិនុលក ើយ។

រយៈលព ោបធយបននារក្ត្ិត្ពិនិត្យ កងុងវំ ុងលព ពររាំងំ ននបរាំងំចុងលក្ាយ គឺ ៣ ផ្ខកនាប។
លនបរំ ឱ្យទ្ទ្ួ

ម្នពិ នកុ B លធយលហត្ុ រ រយៈលព

ទ្ធអ

ក្ត្ិ ត្ ពិ និ ត្យត្ិ ច ោង ៦ ផ្ខ។ ពិ នកុ ខយ ្់ ោ ងលនប ទាបទារឱ្យ

រយៈលព ក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ មានលក្ាប ៣ ផ្ខ។
)២) ារលររបចំ្វរារលធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ ល រើ បកគំលហើញគនាបំ
្វរារលនប មានារចប រួបពរបស្តនរពា
រ ក់ពន
័ ធននក្ក្ួង-សាថប័នរង្វនកបិ ត្ំណាងននិោាធរ្វនកបិោត្ិ និងត្ំណាងននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ្វរារបិនរំម្ច់ក្ត្ញ្វលររបចំ្ក្មាប់ក្គប់សាថប័នរង្វនកបិ
ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអដ វ
់ នុសា្ន៍លធយិោាធរ្វនកបិោត្ិល ើយ។ ្វរារ និងកិចក្ក្បជុមា
ំ ន ករណ្ៈបិទ្ជិត្ បអុផ្នរ
្នងិ្រទ្ព័ត្មា
៌ និចក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយក្បធាន្វរារឬកិចក្ក្ បជុំ លក្ាយកិចក្ក្បជុំក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់។ គណ្ៈកបិារ
ទ្រ២ មានជំនយ
ួ ផ្អងករទរម្ -ល ខាធិារ បអុផ្នរជំនយ
ួ បលចក្កលទ្្មានត្ិចត្ួចបអុលណាណប លក្ពាបពុមា
ំ នវងគភាពពាក់ពន
័ ធ
ិ គណ្ៈកបិារល ើយ។
វវនាោជំនយ
ួ ារក្សាវក្ោវ ្ក្មាប់្មាជក
្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព
់ ន
ិ កុ B លក្ពាប្វរារ បែិត្ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលធយមានារចប រួបពរបស្តនររ
ពាក់ពន
័ ធននសាថប័នរង្វនកបិ។ ពិនកុខយ្ោ
់ ងលនប ទាបទារឱ្យ្វរារលធវើល ើងល ភា
ើ គលក្ចើនននសាថប័នរង្វនកបិ
ផ្ទ មានបញ្ញា្វនកបិ។
)៣) វនុសា្ន៍រប្់វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ និងារវនុវត្រនបវនុសា្ន៍លធយវងគនរត្ិក្បត្ិបត្រិ
គណ្ៈកបិារទ្រ២

អដ វ
់ នុសា្ន៍រប្់ខិ ាន

ផ្ទ នំងក្ត្ញ្វនបធនលុកងុង្វរារល ក
ើ លក្ាយ

ោបួយសាថ ប័នរង្វនកបិ នរបួយ ៗ។ វនុសា ្ន៍ បួយ ចំនួនក្ត្ញ្ វម្នវនុ វត្រ របួយ ចំនួនលទ្រត្ក៏ ពំុក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ។
ារវាយត្នបាោភាគរយននារវនុវត្រនបវនុសា្ន៍ ពុំិចផ្្វ ងរកម្នល ើយ។
្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអដ ព
់ ន
ិ កុ B លធយលហត្ុរវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្ម្
រិ នអដ វ
់ នុសា្ន៍ទ វ
់ ងគនត្
រ -ិ
ក្បត្ិបត្រិ លហើយវនុសា្ន៍បួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនប។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ក្គប់វនុសា្ន៍ក្ត្ញ្វផ្ត្
ន នារវនុវត្រនបោទ្បលៅ។
មានារលឆាើយត្បនិងក្ត្ញ្វម្នរត្់ វធា

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នែង គ.៤៤៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិទ្២
រ ៨
្បចរករ

PI-28

្មា្ធាត្ុ

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល រើ ម្យារណ្៍្វនកបិពរ

ពិនកុ

ពិនកុ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

NR

B

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M1

NR

B

រម្យារណ្៍្វនកបិក្ត្ញ្វម្នពិនិត្យ លហើយ

ខាងលក្ស លធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ
(១)

ភាពទាន់លព លវកាននារពិនត្
ិ យល ើរម្យ
ារណ្៍្វនកបិ លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យលធយវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វម្ន
បញ្ក្ បក
់ ងុងរយៈលព

៣ ផ្ខោបធយប កងុង

វំ ុងលព ពររាំងំចុងលក្ាយលនប។
(២)

ារលររបចំ្វរារលធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

NR

B

ល រើ បកគំលហើញគនា ំប

្វរារ បែត្
ិ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន
ារចប រួបពរបស្តនរពា
រ ក់ពន
័ ធ ននវងគភាពរង
្វនកបិ បអុផ្នរពុំក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាប់ក្គប់
សាថប័នរង្វនកបិល ើយ។

(៣)

វនុសា្ន៍រប្់វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

និងារ

NR

B

វងគនរត្ិបតញ្ញត្ម្
រិ នអដ

វ
់ នុសា្ន៍ទ វ
់ ងគ-

វនុវត្រ្កបិភាពវនុលកាបនបវនុ

នរត្ិក្បត្ិបត្រិ លហើយវនុសា្ន៍បួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វ

សា្ន៍លធយវងគនរត្ក្ិ បត្ិបត្រិ

ម្នវនុវត្រនប។

ក្បវប់ គ.២៧៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
ពុំមាន។

គ.៧ ការអន្ុវត្តរបស់ម្ដគត្អភិវនអន្៍
កងុងក្បលទ្្កបយុោ ចំណាយបប និធិរប្់នទគបវវិវោដន៍ ោផ្អងកបួយទ៏្ំខាន់ននធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ្ក្មាប់
ចំណាយសាធារណ្ៈ។ លនងនែង គ.៤៦ ខាងលក្ាប កងង
ុ ាំងំ២១១២ បប និធនិ ទគបវវិវោដន៍មានក្បមាណ្ ៥១%
ននចំណាយ្រុបរប្់រធរវិម្

រឯរបចក្ុបតនង មានក្បមាណ្ ៤៣%។ នទគបវវិវោដន៍ផ្ទ កំពុងទំលណ្ើរារកងុងក្បលទ្្

កបយុោមានក្បមាណ្ ៣៥ លៅ៤១ រួបបញ្ក្ញ្

ទាំងសាថប័នបប និធិរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ, នទគបពហុភាគរ និងនទគបលទ្វភាគរ

ក្ពបទាំងវងគារបិនផ្បនរធរវិម្ ោលក្ចើនលទ្រត្ )NGOs) ទបចមានកងុងឧប្បយ័នធ ៥ កងុងនែង ៥.៤។ នទគបវវិវោដន៍ធំ
ោងលគ គឺក្បលទ្្ចិន )២៦% ននបប និធិ្រុប(, ជបអន
ុ និងធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ (ពរ៩-១១%(, ្ហរទរិលបរនក,
វបស្តសារ ,រ ្ហភាពវឺរបុប (ពរ៣-៦%( ផ្ទ
ពាក់កណា
រ
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គណ្នរ រួបរប្់ នទគបវវិវោដន៍ទាំង លនបបបកបញ្ក្ញ្

យង មានលក្ចើន ោង

ននហិ រញ្ញបតទានពរខាងលក្ស្រុ ប។ ព័ត្៌មានទាំង លនប ក្ត្ញ្ វម្នរត្់ ទ្ុករោព័ត្៌មានលពញល

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ញ ផ្ត្

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

មាននទគបវវិវោដន៍បយ
ួ ចំនន
ួ
បិនម្នែយារណ្៍នបវក្គប់ព័ត្មា
៌ នហិរញ្ញបតទានផ្ទ ម្នអរ ជ
់ ន
ប ល យ
ើ
ោពិល្្
ក្បលទ្្ចិន និង្ហរទរិលបរនក(។
ន រប្់នទគបវវិវោដន៍ )គិត្ោកានទុកាារិលបរនក(
នែង គ.៤៥៖ ែជរធរវិម្ កបយុោ និងារអរ ក
់ ញ្ក្ បវ
់ វា
ាំងំ

ចំណាយ្រុប
រប្់រធរវិម្

)១(

ន
ារអរ ក
់ ញ្ក្ បវ
់ វា

ន រប្់នទគបវវិវោដន៍ )២(
ភាគរយននកញ្ក្ បវ
់ វា

រប្់នទគបវវិវោដន៍ )២(

កងុងចំណាយ្រុបរប្់រធរវិម្ 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៖ វគគរយកធរនវវនា

គ.៧.១ សាពអាចបាត្ន្់ម្បម្មណបាន្ម្ន្ការញាំម្ទិវធការដ្ឋយផ្ទន្ទល់ (D-1)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាារម្អ ន់ក្បមាណ្វំពរ ហ
ំ រប ននារយំក្ទ្វវនាលធយតក ់រប្់នទគបវវិវោដន៍
)Budget Support)។ ារវាយត្នបា្មា្ធាត្ុទ្រ១ គឺផ្អែកល ា
ើ រពាករណ្៍ផ្ទ អរ ល់ ធយភាងក់ករនទគបវវិវោដន៍
ោងល ើវ វនាយំក្ទ្លធយតក ់លធយនទគបវវិវោដន៍ រឯរារវាយត្នបាល ើ្មា្ភាពទ្រ២ គឺផ្អែកល ើារផ្បងផ្ចកោក់
ផ្្ដ ងោក្បរំក្ត្រមា្ នបវ ហ
ំ បរនន Budget Support លធរបនំងផ្អនារផ្ទ ម្នរកភាព។ ារវាយត្នបាលតរត្ល ាំ
ើ ងំ
សារលពើពនធ១៣ាំងំចុងលក្ាយ។
(១) គមាាត្រវាងារវនុវត្រោក់ផ្្ដ ងនន Budget Support និងារពាករណ្៍
នទគបវវិវោដន៍អរ ់ារពាករណ្៍ Budget Support ក្បរំាំងំ កងុងវំ ុងលព

ននារវាយត្នបា នបរយៈ

ក្បព័នធក្គប់ក្គងទ្ិនងនយ
័ ហិរញ្ញបតទានរប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ។ គមាាត្ននារអរ ហ
់ ិរញ្ញបតទានោបួយនំងារ
ពាករណ្៍មានទ្ំហធ
ំ ំ និងោទ្បលៅ ារអរ ហ
់ ិរញ្ញបតទានទាបោងារម្អ ន់ក្បមាណ្រាំងំកនាងលៅ ទបចម្នបកាញកងង
ុ
នែង គ.៤៥ ខាងលក្ាប។ Budget Support ក្ត្ញ្វអរ ឱ្
់ យែជរធរវិម្ កបយុោកងង
ុ ាំងំ ២១១២-២១១៣ លធយ្ហភាព
វឺរបុប និងធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរផ្ត្បអុលណាណប លធយលហត្ុរ នទគបវវិវោដន៍លអសងលទ្រត្ )ទបចោ ធរយរពិវពលកាក(
ម្នបញ្កប់ Budget Support កងុងាំងំ២១១១។ លហត្ុលនប ទ្ំហំ្រុបនន Budget Support ម្នធាាក់ចុបនអងគំហុក
ទាំងវវនាផ្ទ ម្នលក្យង ទាំងារអដ ហ
់ ិរញ្ញបតទានោក់ផ្្ដ ង។ ារអរ ហ
់ ិរញ្ញបតទាននបរយៈ Budget Support
លធយ្ហភាពវឺរបុបនិងធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ

ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ្ក្មាប់ វន្័យោក់កាក់ណាបួយបអុលណាណប

លធយ

្ហភាពវឺរបុប លតរត្ល ើ វន្យ
័ វប់រំ រឯរធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ យំក្ទ្ទ ា
់ រផ្កទ្ក្បង់លយ នលនម្យផ្ទ ក្គបទណ្រប់
ល ើ វនសា ភាពននវន្័យធំៗ។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្មា្ធាត្ុលនប ក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ D លធយសារារអដ ់ Budget Support ោក់ផ្្ដ ង មានត្ិចោង
ផ្អនារ ល ើ្ពរ ១៥% កងង
ុ រយៈលព ២ាំងំ នន៣ាំងំចុងលក្ាយ )២១១២-២១១៤( គឺមាន ៦៧% និង៦៤% ននាំងំ
នរបយ
ួ ៗ។
ន យំក្ទ្ )គិត្ោកានទុកាារិលបរនក(
នែង គ.៤៦៖ ារម្អ ន់ក្បមាណ្ និងារទ្ទ្ួ ម្នោក់ផ្្ដ ងនបវវវា
២១១១

២១១២

២១១៣

២១១៤

ក្បលវទ្ជំនយ
ួ
ផ្អនារ

វនុវត្រ

ផ្អនារ

វនុវត្រ

ផ្អនារ

វនុវត្រ

ផ្អនារ

វនុវត្រ

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

ហិរញ្ញបតទាន
ឥត្្ំណ្ង

គមាាត្ពរផ្អនារ

+៤១%

-៦៧%

+៣%

-៦៤%

ក្បវព៖ ផ្អងកវវនា, ឃាាង
ំ អកុកទ្ិនងន័យ ODA ផ្ខលបសា ២១១៥ និងព័ត្៌មានពរ ADB40

(២) ភាពទាន់លព លវកាននារអរ ហ
់ រិ ញ្ញបតទានរប្់នទគបវវិវោដន៍
នទគបវវិវោដន៍បន
ិ ម្នអរ ា
់ រម្អ ន់សាិនារអដ ់ហិរញ្ញបតទាននបារយំក្ទ្វវនាតក
់

ក្បរំក្ត្រមា្

ល ើយ។ ្មា្ធាត្ុលនបគឺក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ D។
នែង គ.៤៧៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិ D-1

40

ពិនកុ

ពិនក

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

ារម្អ ន់ក្បមាណ្ Budget Support

C

D

ារអរ

់ពន
ិ កុនបវនធរសាស្ត្រ M1

គមាាត្ារវនុវត្រ Budget Support

C

D

ារអដ

់ Budget Support ោក់ផ្្ដ ង មានត្ិច

្បចរករ

្មា្ធាត្ុ

D-1
(១)

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ក្បរំាំងំពា
រ រពាករណ្៍ផ្ទ ម្នអរ ់

ោងផ្អនារ គឺល ើ្ពរ ១៥ %កងុងរយៈលព ២

លធយនទគបវវិវោដន៍លធយនអងលហាច

ាំងំ នន៣ាំងំសារលពើពនធ ចុងលក្ាយ (២១១២-

ណា្់ ៦្ម្រហ៍បន
ុ លព រធរវិម្

២១១៤( គឺមាន ៦៧ %និង៦៤ %ននាំងំនប
រ ួយៗ។

Budget Support ពរ្ហភាពវឺរបុបក្ត្ញ្វរត្់ចណា
ំ
ត្់រងក់កង
ងុ ឃាា ំងទ្ិនន
ង ័យលធយ CDC រឯរវវនាយំក្ទ្ពរ ADB រួបោបួយទំលណ្ើរារជំនយ
ួ កបនាត្់លធយបញ្ក្ញ្

ន អារភាជប់លៅនំងលយ នលនម្យ។ ទ្ិនងនយ
កបក្រ វននិលនគ, ជំនួយបលចក្កលទ្្ និងារយំក្ទ្វវា
័ ADB ល ា
ើ រធារចំណាយ Budget Support និងារអរ ់
វវនាក្ត្ញ្វម្នបផ្នថបល ើទ្ន
ិ ងនយ
័ Budget Support អាញ្វារពរឃាា ំងទ្ិនងនយ
័ ODA លធយារធារចំណាយរប្់ ADB ឆាុបបញ្ញក្ង
ំ ារពាករណ្៍ ពរលក្ពាបោផ្អងក
បួយននកិចក្ទលំ ណ្ើរារ Budget Support រប្់ ADB។ លបើលទាបបរោ ារបផ្នថបទ្ិនងនយ
័ រប្់ ADB បិនម្នលធវើឱ្យពិនកុខ្
ុ យងក៏លធយ ផ្ទ កងង
ុ ករណ្រលនបគឺ
ទ្ទ្ួ ពិនកុ “D”។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

្បចរករ

្មា្ធាត្ុ

ពិនកុ

ពិនក

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

NU

D

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ន រប្់ខិ ានលៅសាថប័ន
បញ្ជញ្ ន្ំលណ្ើវ វា
នរត្ិបតញ្ញត្រិ
(២)

ភាពទាន់លព លវកាននារអរ ហ
់ ិរញ្ញបត
ទានរប្់នទគបវវិវោដន៍ (វនុលកាបភាព

បិនម្នអរ ា
់ រពាករណ្៍ហិរញ្ញបតទានក្បរំ
ក្ត្រមា្

ោបួយារម្អ ន់សាិនក្បរំក្ត្រមា្្រុប(

ក្បវប់ គ.២៨៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
បិនមានរម្យារណ្៍

គ.៧.២ ព័ត្េម្មន្ហិរញ្ញវត្ថុកដលម្ត្ូវបាន្្តល់រដ្ឋយម្ដគត្អភិវនអន្៍សម្ម្មប់ការររៀបចាំ
ិវធកា ន្ិងការរាយការណ៍ពីហិរញ្ញបបទាន្សម្ម្មប់គរម្ម្មងន្ិងកម្ា វធធី (D-2)
្បចរករលនបវាយត្នបាល ព
ើ ័ត្មា
៌ នផ្ទ ម្នអរ ឱ្
់ យលធយនទគបវវិវោដន៍ ពាក់ពន
័ ធារយំក្ទ្្ក្មាប់កបិ វនធរនិង
គលក្មាង )រួបបញ្ក្ញ្

ទាំងជំនយ
ួ ោ្មាារៈ( ផ្ទ វនុលកាបនបបទ្បតញ្ញត្លរិ អសងៗ ផ្ទ ធារ្ុក្កំត្ភាពនិងភាពទាន់

លព លវកាននារពាករណ្៍ហរិ ញ្ញបតទាន លទើបតរធក់បញ្ក្ញ្

កងុង្ំលណ្ើវវនា និងារលររបចំរម្យារណ្៍។ ារវាយ

ត្នបាលនប គឺផ្អែកល គ
ើ ុណ្ភាពទ្ិនងន័យរប្់នទគបវវិវោដន៍ធៗ
ំ ទាំង៥ ផ្ទ យំក្ទ្គលក្មាង និងលតរត្ល ាំ
ើ ង ំសារលពើពនធ
បញ្ក្ បច
់ ុងលក្ាយ។
(១) ភាពលពញល ញ និងភាពទាន់លព

លវកាននារម្អ ន់ក្បមាណ្វវនារប្់មាក្្់ជំនួយ្ក្មាប់ារយំក្ទ្គ

លក្មាង
ោទ្បលៅ ក្គប់នទគបវវិវោដន៍ )រួបបញ្ក្ញ្

ទាំងនទគបវវិវោដន៍ធំៗ( អរ ា
់ រពាករណ្៍វវនាក្បរំាំងំនបរយៈ

ក្បព័នធក្គប់ក្គងទ្ិនងន័យហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្ិរាររប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ។ ារលររបចំរម្យារណ្៍រប់
លអដើបលុផ្ខបររ-លបសា ននាំងំនរបយ
ួ ៗ ោបួយនំងារពាករណ្៍វ វនា្ក្មាប់២ាំងំបរកប់។ កងុងន័យលនប ទ្ិនងនយ
័
ក្បបប លធយក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ កងុងផ្ខបររ-លបសា ាំងំ២១១៤ មានបញ្ក្ញ្
និងាំងំ២១១៥

ារពាករណ្៍្ក្មាប់ាំងំ២១១៤

)លនងរម្យារណ្៍រប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ្រ រពន
រ រ
ិ ង ារននហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រលុ

កបយុោ លចញអាយលុផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៤(។ ទ្ិនងនយ
័ លនបក្ត្ញ្វម្នផ្ញកលចញោលឈាិបគលក្មាង និងក្បលវទ្ននហិរញ្ញបតទាន )៦ក្បលវទ្( បអុផ្នរបន
ិ ម្នលររបចំផ្ចករងក់នបចំណាត្់រងក់វ វនារប្់ែជរធរវិម្ លរបលទ្។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ C ពរលក្ពាបនបារវនុវត្រ ក្គប់នទគបវវិវោដន៍អរ ា
់ រពាករណ្៍វព
ំ រ
ារអដ វ
់ វនាក្បរំាំងំ ម្នបុនារលររបចំវ វនាក្បរំាំងំរប្់ែជរធរវិម្ ។ ព័ត្មា
៌ ន្ដ ព
រ រហិរញ្ញបតទានផ្ទ បិនក្ត្ញ្វ
ម្នែយារណ្៍លធយក្បលទ្្ចិន និង្ហរទរិលបរនក ភាគលក្ចើនគឺពាក់ពន
័ ធនំងជំនយ
ួ ោ្មាារៈ បអុផ្នរ ារខកខាន

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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លនប បិនមានឥទ្ធិព ធំទុំរំឱ្យធាាក់ពន
ិ កុលទ្។ លទើបតរម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ព័ត្មា
៌ នពាក់ពន
័ ធទាង
ំ ឡាយ ក្ត្ញ្វលររបចំនប
ក្បព័នធននមាត្ិាវវនារប្់ែជរធរវិម្ ។
)២( វក្នននារលកើត្ល ង
ើ

ន
និងវសា
ភាពននារែយារណ្៍លធយមាក្្់ជន
ំ យ
ួ

វំពរ ហ
ំ រប ជំនយ
ួ ោក់ផ្្រ ង

្ក្មាប់ារយំក្ទ្គលក្មាង
នទគបវវិវោដន៍អរ ់ទ្ន
ិ ងន័យក្បរំាំងំវំពរារអដ វ
់ វនាោក់ផ្្រ ង និងកងុងវំ ុងលព

៣-៤ ផ្ខ បុនទំណាច់

ាំងំ។ នទគបវវិវោដន៍ោលក្ចើន អរ ់ទ្ន
ិ ងនយ
័ លររងែ ់ ១៦ផ្ខបរង ក្្បនបនរត្ិ វនធររប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ ្ក្មាប់
លធវើបចក្ប
័ ហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្ិរារ។ អកុយលៅវនញ រម្យារណ្៍ក្បរំក្ត្រមា្បិន
ុ តនងភាពក្បព័នធក្គប់ក្គងទ្ិនងនយ
ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលទ្។ ទ្ិនងនយ
័ ទាំងលនប ក្ត្ញ្វម្ន បែត្
ិ ក្ត្ំបផ្ត្នបលឈាិបគលក្មាង និងក្បលវទ្ននហិរញ្ញបតទាន )៦ក្បលវទ្(
បអុផ្នរបន
ិ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនបមាត្ិាវវនារប្់ែជរធរវិម្ ល ើយ។
្មា្ធាត្ុលនបក្ត្ញ្វម្នអរ ព
់ ន
ិ កុ D លធយលហត្ុរមាននទគបវវិវោដន៍ផ្ត្បួយចំនន
ួ ត្បចបអុលណាណប ផ្ទ អរ ់
ទ្ិនងន័យោក្បរំក្ត្រមា្វំពា
រ រអដ វ
់ វនាោក់ផ្្រ ង។ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ភាគលក្ចើនននារអដ វ
់ វនា
្ក្មាប់ារអរ ់ហិរញ្ញបតទានគលក្មាងខាងលក្ស ក្ត្ញ្វផ្ត្ែយារណ្៍ោក្បរំក្ត្រមា្។
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នែង គ.៤៨៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិ D-2
្បចរករ
D-2

្មា្ធាត្ុ
ព័ត្មា
៌ នហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអរ

ល់ ធយ

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D

D+

D

C

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥
ារអរ

់ពន
ិ កុនបវនធរសាស្ត្រ M1

នទគបវវិវោដន៍្ក្មាប់ារលររបចំវ វនា និង
ារែយារណ្៍ពរហិរញ្ញបតទាន្ក្មាប់
គលក្មាងនិងកបិ វនធរ
(១)

ភាពលពញល ញ និងភាពទាន់លព លវកា

ក្គប់នទគបវវិវោដន៍អរ ា
់ រពាករណ្៍វំពរារ

ននារម្អ ន់ក្បមាណ្វវនារប្់មាក្្់

អដ

វ
់ វនាក្បរំាំងំ ម្នបុនារលររបចំវ វនា

ជំនយ
ួ ្ក្មាប់ារយំក្ទ្គលក្មាង

ក្បរំាំងំរប្់ែជរធរវិម្

ផ្ត្ព័ត្៌មាន

ពាក់ព័នធទាង
ំ ឡាយ ក្ត្ញ្វលររបចំនបក្បព័នធនន
ន រប្់ែជរធរវិម្ ។
មាត្ិាវវា
(២)

ន
វក្នននារលកើត្ល ើង និង វសា
ភាពនន

D

D

ារែយារណ្៍លធយមាក្្់ជន
ំ ួយ វំពរ

ក្គប់នទគបវវិវោដន៍ ម្នអរ ទ្
់ ន
ិ ង នយ
័ ោក្បរំាំងំ
ន ោក់ផ្្ដ ង ផ្ត្បិនមានរម្យ
់វ វា

វំពរារអដ

ំហបរជំនយ
ួ ោក់ផ្្រ ង្ក្មាប់ារយំក្ទ្

ារណ្៍ោក្បរំក្ត្រមា្លទ្ រឯរព័ត្៌មានបិនក្ត្ញ្វ

គលក្មាង

ម្នអរ

់នបទ្ក្បង់ននក្បព័នធមាត្ិាវវនារប្់

រធរវិម្ លទ្។

ក្បវប់ គ.២៨៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
បិនមានរម្យារណ្៍។

គ.៧.៣ ទាំហាំហិរញ្ញបបទាន្កដលម្ត្ូវបាន្ម្គប់ម្គងរម្ន្ីត្ិ វធធីជាត្ិ (D-3)
្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិលនប វាយត្នបាល ើទ្ំហំហរិ ញ្ញបតទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនបនរត្ិ វនធោ
រ ត្ិ ទបចោកិចក្ ទ្ធកបិ,
គណ្លនយយ/ារទ្បទាត្់, ្វនកបិ និងារលររបចំរម្យារណ្៍ល

ើារអដ

់វវនា។ ារយំក្ទ្វវនាលធយតក ់ )Budget

Support) លក្បើក្ម្្់នបនរត្ិ វនធរោត្ិ។ ារវាយត្នបាលនប គឺលតដត្ល ើាំងំសារលពើពនធបញ្ក្ បច
់ ុងលក្ាយ។
នរត្ិ វនធរោត្ិផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លធយនទគបវវិវោដន៍ អដ ា
់ រល ើកទ្ំកចិត្រនិងជួយរធរវិម្
បែនត្
រ រ វនធរោត្ិោធរមាន។
នរត្ិ វនធរោត្ិ ល ើារករផ្ទ

្បចរករលនប

វាយត្នបាល ើទ្ំហំននហិរញ្ញបតទានទាំងវ្់ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនប

រួបមានចំនួន ១៤ គឺ ១-កិចក្

៤-ារលររបចំរម្យារណ្៍ល ើារអដ

កងុងារផ្ក

ទ្ធកបិ, ២-គណ្លនយយ/ារទ្បទាត្់, ៣-្វនកបិ និង

់វវនា។

ោធបិន នទគបវវិវោដន៍បិនអរ ហ
់ ិរញ្ញបតទាននបរយៈក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់ែជរធរវិម្
ល ើយ។ ទ្នកំបលនប ារអដ ់ Budget Support ផ្ទ នបនិយបន័យោហិរញ្ញបតទានផ្ទ លក្បើក្គប់ទ្ិទរភាពននក្បព័នធ
ហិរញ្ញវត្ថុរប្់រធរវិម្ លរប ក្ត្ញ្វម្នាត្់បនថយោបនរបរកប់។ ក៏បអុផ្នរ ទ្នកប
ំ លនប នទគបវវិវោដន៍បយ
ួ ចំនន
ួ លក្ជើ្លរឯ្

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

យកនបវារវនុវត្រលធយវលនាន
ើ វប នរត្ិ វនធរោត្ិ

្ក្មាប់ទំណាក់ា ណាបួយននវទដវវនា។ ោក់ផ្្ដ ង ទ្ិនងន័យពរវគគ-

រយកធរនវវនា បកាញរមានារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធ/នរត្ិ វនធរោត្ិ ្ក្មាប់ទ្ិទរភាព/ទំណាក់ា ននារវនុវត្រវវនា
ទបចមានកងុងនែង គ.៤៨ ខាងលក្ាប។ ព័ត្មា
៌ នលនប បកាញរ ហិរញ្ញបតទានត្ិចោង ៣១% ននហិរញ្ញបតទាន្រុប
កងុងាំងំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនបនរត្ិ វនធរោត្ិ ោបួយនំងបធយបភាគ្រុបមានក្បមាណ្ ២៥% ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន
ក្គប់ក្គងនបនរត្ិ វនធរោត្ិ លធយលនងនបទ្ំហ្
ំ រុបននារអដ វ
់ វនាលធយនទគបពហុភាគរ។
នែង គ.៤៩ ៖ ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធោត្ិលធយនទគបវវិវោដ (ពហុភាគរ) ាំងំ២១១៤
%ននហិរញ្ញបតទានរប្់ក្គប់នទគបផ្ទ លក្បើ៖
នរត្ិ វនធរ

ាំងំសារលពើពនធ ២១១៤

ទ្ធកបិរប្់ោត្ិ

២១%

នរត្ិ វនធរគណ្លនយយ/ារទ្បទាត្់រប្់ោត្ិ

២៨%

នរត្ិ វនធរ្វនកបិរប្់ោត្ិ

២៧%

នរត្ិ វនធរននារលររបចំរម្យារណ្៍រប្់ោត្ិ

២៦%

ក្បវព៖ វគគរយកធរនវវនា

ទ្ិនងន័យបកាញពរារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធោត្ិលធយនទគបវវិវោដន៍ទាង
ំ វ្់

ិចផ្្វ ងរកម្នលុក្កុបក្បំកា

វវិវោដន៍កបយុោ ្ក្មាប់ាំងំ២១១៣41 លធយលនងនប “ ទ្ធអ វលងកត្នបធនបបសាន” ផ្ទ បកាញរោបធយប
មានក្បមាណ្ ៣២% ផ្ទ ម្នលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធ ទ្ធកបិ និងក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់រធរវិម្
លពា

គឺខយ្់ោងារម្អ ន់សាិន ្ក្មាប់នទគបពហុភាគរ ទបចមានកងុងនែង គ.៤៩។ បាអ ងលទ្រត្ ារម្អ ន់ក្បមាណ្ោ

បធយប្ក្មាប់ារវនុវត្រន បនរត្ិ វនធោ
រ ត្ិកងុងាំងំ២១១៤ មានក្បមាណ្ ២៤,៧%42 ផ្អែកល ើក្បព័នធទ្ិនងនយ
័ ODA។
្មា្ធាត្ុលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ D លធយលហត្ុរ ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធោត្ិទាង
ំ បប

្ក្មាប់ហិរញ្ញបតទាន

រប្់នទគបវវិវោដន៍ មានលក្ាប៥១%។
នែង គ.៥១៖ ពិនកុ្ច
ប រករ្បិទ្ក
ធ បិ D-3
្បចរករ

D-3

្មា្ធាត្ុ

ទ្ំហនំ នហិរញ្ញបតទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

ពិនកុ

ពិនកុ

ាំងំ២១១១

ាំងំ២១១៥

D

D

ន ោ
ក្គប់ក្គងនបនរត្ិវធ
រ ត្ិ

វំណ្បវំណាង្ក្មាប់ពន
ិ កុាំងំ២១១៥

ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធោត្ិ ្ថ ត្
ិ កងុងចលរាបពរ ២៣ %៣១ %លពា គឺទាបោង ៥១%ផ្ទ ោភាគរយ
រំម្ច់ ្ក្មាប់ទ្ទ្ួ 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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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ក្បវប់ គ.៣១៖ ារករផ្កទ្ក្បង់ផ្ទ កំពង
ុ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ
្បិទ្ក
ធ បិកងុង្បចរករលនប ិចនំងផ្ក

បែម្នលក្ចើនលុកងុងាំងំខាងបុខ លធយលហត្ុរនទគបវវិវោដន៍ ិចបកាញ

ទ្ំលររកងុងារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធ/នរត្ិ វនធរោត្ិ្ក្មាប់ារទ្បទាត្់, គណ្លនយយ និងារលររបចំរម្យារណ្៍ លុលព
FMIS ក្ត្ញ្វម្នលររបចំរួចែ

់, ធក់ឱ្យវនុវត្រទាន់លព

ផ្ទ ក្បព័នធ

លវកា និងក្បកបលធយគុណ្ភាព។ បចក្ុបតនង ក្បព័នធ FMIS ម្ននិង

កំពុងលររបចំនិងធក់ឱ្យទំលណ្ើរារ។ ទ្នក ំបលនប ជំនួយបលចក្កលទ្្្ក្មាប់ារលររបចំបទ្ធរននិងក្បព័នធកិចក្ ទ្ធកបិ និង
្វនកបិ ិចទាក់ទាញនទគបវវិវោដន៍លជឿទ្ុកចិត្រនិងកកបកវនុវត្រនបនរត្ិ វនធរោត្ិ ក៏បអុផ្នរ លនបោទ្្សនវន្័យរយៈលព
ផ្វង។

គ. ារវាយត្នបាក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កិចក្ទំលណ្ើរារ និងសាថប័ន
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ឃ. បកម្ម្បម្ម្ួលសម្ិទធកម្ា ំាប់ពីឆ្ន២
ាំ ០១០

ឃ.១ ទិដសា
ា ពរួម្ម្ន្លទធ ្លវាយត្ម្ម្ៃឆ្ន២
ាំ ០១០
ល្ចកររ្លងរបវំពរ ទ្ធអ វាយត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១១ នំងក្ត្ញ្វបកាញ
ោបនរបរកប់លុខាងលក្ាប លធយផ្អែកល ើ្មា្ធាត្ុនន្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិផ្ទ ម្នវនុវត្រ និងកំពុងបនរវនុវត្រលុ
កងុងារករក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (PFM)។

ារអរ ព
់ ន
ិ កុ្ក្មាប់្បចរករ និង្មា្ធាត្ុរប្់្បចរករ

នរបួយៗ ក្ត្ញ្វម្នបកាញលុកងង
ុ ឧប្បយ័នធទ្រ១។
ន
ំ នបរយៈភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្នននចំណ្ប
ភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវា
ក្ត្ញ្វម្នពក្ងង

(PI-3 ម្នពិនកុ A)

លធយលហត្ុរ វនធរសាស្ត្រ ឬបលធាម្យពាករណ្៍ចំណ្ប ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រក្បកបលធយភាពក្ម្កទនិយប និងចំណាយ
ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គង ែក្បល្ើរ (្បចរករចំណាយ្រុប PI-1 ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ B) ផ្ទ កនរទាំងលនបរំឱ្យារ ុប
បំម្ត្់បំណ្ុ កក្ក ប ិចក្បក្ពំត្រលៅម្នក្បកបលធយ្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ព (PI-4 ្មា្ធាត្ុ ១, ពិនកុ A)។ ារ ុប
បំម្ត្់វបំណ្ុ កក្ក ប ម្នលធវឱ្
ើ យារទ្បទាត្់ចំណាយទ វ
់ ងកអគត្អ
់ គង់ទ្ំនញ
ិ និងល្វាកបិ ាន់ផ្ត្រ ន
ប និងមានភាព
លជឿោក់ ក្្បលព ផ្ទ ារពាករណ្៍វ វនារប្់វងគភាពវវនាាន់ផ្ត្មាន្ុក្កំត្ភាព។ លនងនប្មា្ធាត្ុនន
ន នរបួយៗលុមានកក្បិត្ ោក់ផ្្រ ងគមាាត្រវាងារពាករណ្៍
ចំណាយវវនា (PI-2), ្បត្ថភាពពាករណ្៍រប្់វងគភាពវវា
និងារវនុវត្រ នន្មា្ធាត្ុចំណាយ មានក្បមាណ្ល ើ្ពរ ១១% លុវំ ង
ុ ១២ ឬ ១៣ាំងំ ចុងលក្ាយលនប ផ្ទ
បួយផ្អងកលនបននគមាាត្លនប លកើត្លចញពរារវនភាជវវនាល ើងវនញ ពរជំពបកបិនទាន់ផ្បងផ្ចក ឬបក្បុង។ លទាបោនអងលនប ក៏
ភាពលជឿទ្ុកចិត្រននវវនាលុផ្ត្រកាម្ន ែ លុកងង
ុ វន្័យិទ្ិភាព ទបចោ វន្័យវប់រំ និង វន្័យ្ុខាវិម្ ។
ន
ត្មាាភាពនិងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវា
ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C កងុង្បចរករ PI-17 ផ្ទ បកាញពរទ្ំហធ
ំ នំ ន
ក្បត្ិបត្រា
ិ រវវនាបិនម្នែយារណ្៍។ កនរចបតងផ្ទ រំឱ្យមានបញ្ញាលនបលកើត្ល ើង គឺិចលកើត្លចញពរចំណ្ប បិន
ផ្បនសារលពើពនធបន
ិ ក្ត្ញ្វម្នក្បា្ និងារលបើកគណ្នរធរយរលធយផ្ កលធយយិនារវនុញ្ញញត្ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។ លធយផ្ ក
្ក្មាប់ត្មាាភាពវវនា ននគលក្មាងផ្ទ អរ ់ហិរញ្ញបតទានលធយនទគបវវិវោដន៍ និងគលក្មាងហិរញ្ញបតទានឥត្្ំណ្ង
(ពិនកុ D លុកងុង D2-D3) ក៏ិចោកនររំឱ្យភាពទ្ុកចិត្នរ នវវនាធាាក់ចបុ អងផ្ទរ លក្ពាប (១) ារល ើកទ្ំកចិត្រ
បុគគ ក
ិ កងង
ុ ក្ក្ួង-សាថប័នផ្ទ មានវងគភាពវនុវត្រគលក្មាង (PIUs) រំឱ្យមានារយ ល់ ើញរ វវនារទរបិនិច
ាាយធនធានចបតង្ក្មាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ារអដ ់ល្វាសាធារណ្ៈ; (២) បុគគ ិក ឬបស្តនរមា
រ ន្បថភាពក្ត្ញ្វម្នជំរញ
ុ ឱ្យ
ចប បលក្បើារករកងង
ុ វងគភាពវនុវត្រគលក្មាង (PIUs) លធយលហត្ុរក្បព័នធល ក
ើ ទ្ំកចិត្មា
រ នភាពក្បល្ើរោងកងង
ុ បុខ
ករសាធារណ្ៈ ទបលចងបលហើយលទ្ើប្បត្ថភាពននារលររបចំវ វនាឱ្យមានភាពលជឿទ្ុកចិត្រក្ត្ញ្វម្នាត្់បនថយ; និង (៣)
ភាពបិនចិ្់កា្់ននារយំក្ទ្វវនាពរនទគបវវិវោដន៍ រំឱ្យបអបពា

់ទ ់ចំណាយចរនរ្ក្មាប់គលក្មាង។

. បផ្ក្បបក្បិ ្បិទ្ក
ធ បិ រប់ពរាំងំ២១១១
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

PI-10 ម្នពិនកុ C ផ្ទ

បកាញរ សាធារណ្ជនបិនទាន់មានព័ត្៌មានក្គប់ក្យន់វំពរផ្អនារ និងារវនុវត្រ

វវនា។ គណ្លនយយភាពកងុងារលក្បើក្ម្្់ធនធានសាធារណ្ៈនំងក្ត្ញ្វម្នល ក
ើ កបយ្់ លុលព ផ្ទ សាធារណ្ជន
មានព័ត្មា
៌ នវវនាទាំងលរប។
ន អារភាជប់លយ នលនម្យ, នរត្ិ វនធរលររបចំវ វនាមានភាពចិ្់កា្់ និងក្បល្ើរ )PI-11( នប
កងុងផ្អងក វវា
រយៈាររប់លអរើបលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា

(BSP)

ោបួយនំងារយកចិត្រទ្ុកធក់ល ើចណា
ំ
យរយៈលព

បធយប និងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ចំណាយនប វន្័យ (PI-12) ទបចោ វន្័យវប់រំ និង វន្័យ្ុខាវិម្

ផ្ទ ិចោកនរជំរញ
ុ

ឱ្យវវនាលាំយបលៅរកភាពលជឿទ្ុកចិត្អ
រ ងផ្ទរ។ ក្កបខ័ណ្ឌយនរារទាំងលនប ម្នវនុញ្ញញត្ឱ្យបនរអដ ់ វនភាជវវនា្ក្មាប់
ក្ទ្ក្ទ្ង់ារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈកងុងកក្បិត្បចក្ុបតនង ក្ពបទាំងវនុញ្ញញត្ឱ្យ វនភាជវវនាបផ្នថប លៅទ ់ល្វាសាធារណ្ៈ
ិទ្ិភាពទនទ្លទ្រត្រប្់រធរវិម្

)ផ្ទ ិចផ្កផ្ក្បលុកងុងវទដវវនាបរកប់(។ ចំណ្ច
ុ លខាយចបតង គឺលុក្ត្ង់ភាពបិន

ក្គប់ក្យន់ ននារលធវ្
ើ មាហរណ្កបិវ វនាបប ធនោបួយនំងវវនាចរនរ ផ្ទ រំឱ្យ PI-12 (១ និង ៤) ម្នពិនកុ C។
កងុងន័យលនប លុលព ផ្ទ ភាពក្បទាក់ក្កឡាយងរវាងវវនាចរនរ និងវវនាបប ធនក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើង ្ក្មាប់ាំងំបរកប់
និង្ក្មាប់រយៈលព បធយប ភាពលជឿទ្ុកននវវនានំងាន់ផ្ត្មានភាពរ៉ឹងមា ំ មានន័យរ ភាពក្គប់ក្យន់ ននធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចក្ក្មាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ារអដ ល់ ្វាសាធារណ្ៈ

ក្ត្ញ្វម្នបលងកន
ើ លុកងង
ុ រយៈលព បធយប

(ឧទាហរណ្៍ ារសាង្ង់សាកាលររនមាន្ងគត្ភា
ិ ពោបួយនំងចំនន
ួ ្ិ្ស និងចំណាយក្បត្ិបត្ិរក្ត្ញ្វម្នលក្យង្ប
ក្្ប)។ ារខកខានបិនម្នអដ

់វ វនាក្គប់ក្យន់ នំងរំឱ្យភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនាធាាក់ចុប។

ន : ផ្អងករទរម្ ចំណ្ប
ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យារវនុវត្រវវា

លទាបបរលុផ្ត្ក្ត្ញ្វារ

វវិវោដន៍បផ្នថប (PI-13 ទ ់ 15 ម្នពិនកុ C) ម្នរួបចំផ្ណ្កលធវឱ្
ើ យវវនាាន់ផ្ត្មានភាពលជឿទ្ុកចិត្រម្ននបរយៈ
ត្មាាភាពាន់ផ្ត្ក្បល្ើរ ននាត្ពវកិចក្ និងបំណ្ុ វងកោប់ពនធ, ារបលងកន
ើ ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារចុបបញ្ជ សា
រ រលពើពនធ និង
ំ ារករ្វនកបិ) និង
ារវាយត្នបាពនធ (ឧទាហរណ្៍ ាររប់លអរើបលររបចំ និងវនុវត្រក្បព័នធព័ត្មា
៌ នវនទ្ា និងារពក្ងង
ារពលនាឿនារលអករក្ម្ក់ចប លៅកងុងគណ្នរលទា រត្រយរ។ កងុងន័យលនប កិចក្ក្បឈបចបតងមាន (១) បញ្ញាវនុលកាបភាព ននារចុបបញ្ក្ រសារលពើពនធ ារក្បា្ និងារក្បបប

ពនធ និង (២) បញ្ញាននារក្គប់ក្គងនអក កុង
ង ។ ទ្នកំបលនប

ារបិនម្នក្បត្ិបត្ិន
រ បចិប់ពនធធរ និងាត្ពវកិចក្ពនធ (ឧទាហរណ្៍ ារលគចលវ្ពនធ) លធវើឱ្យចំណ្ប ្ក្មាប់យំក្ទ្
ទ ា
់ រអរ

ន លៅឱ្យវងគភាពល្វាសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នវយចុប។ ោក់ផ្្រ ង ក្ប្ិនលបើយិនធនធានហិរញ្ញវត្ថុក្គប់ក្យន់
់វវា

្ក្មាប់យំក្ទ្ទ ់ល្វាសាធារណ្ៈលទ្ កនរលនបិចនំងបណា
ដ
ឱ្យភាពលជឿទ្ុកចិត្រននវវនាជួបក្បទ្បនបវបញ្ញាក្បឈប។
លធយផ្ ក ្ក្មាប់ផ្អងកចំណាយ ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្គប់ក្គងក្ត្ញ្វមានភាពរ៉ឹងមា ំ លទើបតរាត្់បនថយារខាត្បង់
កងុងារលបើក ក្ម្ក់ លបរវត្ស និងកងុង ចំ ណាយបិន ផ្បនលបរវត្ស (PI-18 ទ

់ 21ពិនុក ចលរាបពរ C លៅ D)។ លុលព

ារទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វកងុងារក្គប់ក្គងចំណាយសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នលធវើក្បត្ិវបកបិលៅទ ់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងរទរម្ រងក់
លក្ាបោត្ិ ទ្នកំបនំងារវវិវោដក្បព័នធក្គប់ក្គងនអកកង
ងុ លុនបក្ក្ួង-សាថប័ន និងក្គប់វងគភាពសាធារណ្ៈលរប ត្ួរទ្រ
្វនកបិនអកកង
ងុ នំងាន់ផ្ត្មានសារៈ្ំខាន់កង
ងុ ារពក្ងំងក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកង
ងុ លនប។ ទ្នកំបលនប ទ្ំហំធនំ នចំណាយ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

បិនម្នលក្យងទ្ុកកងុងវវនាោត្ិ (ល ើ្ពរ ១១% ននចំណាយ្រុប) និងារ វនភាជវវនាកងុងាំងំកម្
៏ នបកាញពរកងវប
ខាត្ត្មាាភាព )និងភាពបិនិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន( កងង
ុ វវនាោត្ិ (មានកងង
ុ PI-16, ្មា្ធាត្ុ ៣)។
បអុផ្នរភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្នននសាច់ក្ម្ក់កងុងាំងំ (PI-16) ម្នចប រួបចំផ្ណ្កធារនបវភាពលជឿទ្ុកចិត្រ
ននវវនាអងផ្ទរ នបរយៈក្កបខ័ណ្ឌក្គប់ក្គង ំហបរសាច់់ក្ម្ក់ក្បរំក្ត្រមា្, ក្្បលព ផ្ទ ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារបង់
ក្ម្ក់ចប គណ្នរលទា រត្រយរក្ត្ញ្វម្នបលងកន
ើ និងពក្ងរកបនរិចបរងៗោបួយនំងារបិទ្គណ្នរធរយរផ្ទ ម្នលបើក
លធយយិនារវនុញ្ញញត្ )រំឱ្យធនធានហិរញ្ញវត្ថក្ុ ត្ញ្វម្នក្បបប អដុំ្ក្មាប់យំក្ទ្ទ ា
់ រវនុវត្រវ វនា, PI-17(។
គណ្លនយយ ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ្៍, ោទ្បលៅ្បចរករ PI-22 ទ ់ PI-25 ម្នពិនកុ C និង D លក្ពាបកងង
ុ
ំ ភាព
ទំណាក់ា ទ្រ១ ននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ គឺោទំណាក់ា ផ្ទ លតរត្ល ា
ើ រពក្ងង
ិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្នននធនធានផ្ទ មាន

្ក្មាប់យំក្ទ្ទ ់ារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ។

គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ )ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប( គឺោលយ ល

ារ្លក្បចម្ននបវ

ចបតងរប្់ទណា
ំ
ក់ា ទ្រ២ ននកបិ វនធរ

ំ គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងរំបកនបវភាពលជឿ
ផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ។ កងុងន័យលនប ារពក្ងង
ទ្ុកចិត្រននវវនាអងផ្ទរ លក្ពាបសាធារណ្ជនិចល ើញាន់ផ្ត្ចិ្់ រលត្ើធនធានហិរញ្ញវត្ថក្ុ ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់នអង
មានក្ប្ិទ្ភា
ធ ព្ក្មាប់លយ បំណ្ងផ្ទ ចង់ម្ន ឬនអងណាលរប។
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនិង្វនកបិនអកលក្ស, ្បចរករ PI-26 ម្នពិនកុទាប )ពិនកុ D+) ផ្ទ បកាញរ្វនកបិនអកលក្ស
បិនទាន់ម្នលទើរត្ួរទ្រលពញល ញ កងុងារពក្ងំងគណ្លនយយភាពននវងគនត្
រ ិក្បត្ិបត្រិលុល ើយ។ ិោាធរ្វនកបិោត្ិ
បិនម្នអសពវអាយរម្យារណ្៍រប្់ខិ ានឱ្យម្នទាន់លព លវកា ឬនបា បរនលចេទ្កំណ្ត្់លរបលទ្ ទបលចងបសាធារណ្ជន
បិនិចមានបលធាម្យទំងរ ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់លៅនបលយ ល ផ្ទ ម្នកំណ្ត្់ទ្ុកលរបល ើយ។
ក្កុបារករវាយត្នបា ពុំម្នជួបោបួយគណ្ៈកបិារទ្រ២ ននរទរ្ភាលរបលទ្ បអុផ្នរត្ួរទ្ររប្់គណ្ៈកបិារលនប កងង
ុ
ារទាបទារឱ្យវងគនរត្ក្ិ បត្ិបត្រមា
ិ នគណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ហាក់លុមានកក្បិត្ផ្ទរ។
ារវនុវត្ររប្់នទគបរវវិវោដន៍, ទបចផ្ទ ម្នបកាញកងុង្បចរករ D-2 និង D-3 ក្ត្ញ្វពិភាកាកងង
ុ ត្មាាភាព
និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវនាខាងល ។
ើ ្បចរករ D-1 (ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្នននារយំក្ទ្វវនាតក )់ ម្ន
ពិនកុ C ក៏បអុផ្នរអ បអបពា ល់ ភា
ើ ពលជឿទ្ុកចិត្រននវវនាក៏មានកក្បិត្ទាបផ្ទរ លធយលហត្ុរ ារយំក្ទ្វវនាតក រ់ ប្់
នទគបវវិវោដន៍ មានទ្ំហត្
ំ បចលបើលធរបនំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុទនទ្លទ្រត្។

ឃ.២ ទិដសា
ា ពរួម្ម្ន្លទធ ្លវាយត្ម្ម្ៃឆ្ន២
ាំ ០១៥
ន
ំ នបវក្កបខ័ណ្ឌក្បបប
ភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវា
(PI-1 ទ ់ PI-4) លុផ្ត្ិចធារម្ន នបរយៈារពក្ងង
ចំណ្ប កងង
ុ ក្្ុក និងចំណាយផ្ទ លក្បើក្ម្្់វវនាោត្ិ (PI-1 និង PI-3)។ ោក់ផ្្រ ង ារវនុវត្រលនបម្ន ែក្បល្ើររួច
លៅលហើយកងុងាំងំ២១១១ បអុផ្នដក្ត្ញ្វម្នលធវើឱ្យក្បល្ើរល ើងបផ្នថបលទ្រត្។

ទ្ធអ

ទាំងលនប បិន ក្ត្ញ្វម្នបអបពា

់លធយ

ភាពបិនិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្នននារយំក្ទ្វវនាលធយហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្សលរបលទ្ លក្ពាបហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស
រួបចំផ្ណ្កត្បចបអុលណាណបកងង
ុ ចំណាយសាធារណ្ៈ )្បចរករ D-1(។ លធយផ្ ក ភាពលជឿទ្ុកចិត្រននវវនា លុផ្ត្ជួបក្បទ្ប

. បផ្ក្បបក្បិ

្បិទ្ក
ធ បិ រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

កិចក្ក្បឈបពាក់ពន
័ ធនង
ំ យុទ្សា
ធ ស្ត្រ វនភាជន៍វ វនា លៅឱ្យវងគភាពវវនា វវរលបើចំណ្ច
ុ ខវបខាត្លនបធាាប់ម្នបកាញរួចបក
លហើយកងុងាំងំ២១១១ (PI-12)។ ទ្នកំបលនប ារកំណ្ត្់ា បរនលចេទ្ននារ្ងបំណ្ុ មានរយៈលព ផ្វង ក្បព័នធក្ត្ិត្
ពិនិត្យបំណ្ុ ក៏បន
ិ ទាន់ក្គប់ក្យន់ ឬក្គប់ក្ជុងលក្ោយលុល ើយ លហើយភាពក្បល្ើរល ើងររននារ្ងបំណ្ុ

ក៏

បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍ផ្ទរ។
ន (PI-5 ទ ់ PI-10) ោរួបផ្អងកលនបទ្ទ្ួ ម្នពិនកុចលរាបពរ C លៅ D
ត្មាាភាព និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវា
ល ក
ើ ផ្ ងារវាយត្នបាផ្ទ មាន វនសា ភាពក្គបទណ្រប់ល ើទ្ំរក់ទ្ំនងរវាងរទរម្ រងក់ោត្ិ

និងរទរម្ រងក់

ន លុផ្ត្បិនិចពក្ងំងម្ន
លក្ាបោត្ិ ( -ុំ ្កកត្់) ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប។ ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវា
លពញល ញ លធយសារផ្ត្្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ៗននក្បត្ិបត្រា
ិ រហិរញ្ញវត្ថុរប្់ែជរធរវិម្ បិនក្ត្ញ្វម្នឆាុបបញ្ញក្ង
ំ លុ
កងុងរម្យារណ្៍ចំណ្ប -ចំណាយលរបលទ្ ោពិល្្ក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថរុ ប្់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

និង

គលក្មាងលធយហិរញ្ញបតទានខាងលក្ស (PI-7)។ រលព បចក្ុបតនងក្បព័នធចំណាត្់រងក់វវនា និងបាង់គណ្នរ មានផ្ត្ាររត្់
រងក់ោបប ធរនបអុលណាណប លពា គឺកំណ្ត្់ផ្ត្ចំណាត្់រងក់ល្ទរកិចក្ និងចំណាត្់រងក់រទរម្

បអុលណាណប លទាបបរោមាន

កិចក្ខិត្ខំក្បំងផ្ក្បងបផ្នថបកងង
ុ ារធក់ឱ្យវនុវត្រលពញល ញនបវចំណាត្់រងក់កបិ វនធរ និងចំណាត្់រងក់បុខករ

(PI-5)

លក្ពាបចំណាត្់រងក់វវនាវិរលុបិនទាន់ម្នលររបចំលពញល ញ និងធក់ឱ្យវនុវត្រលុក្គប់វងគភាពសាធារណ្ៈលុល ើយ។
ន ម្នធាាក់ចុប។ កងុងន័យលនប ព័ត្៌មានវវនាផ្ទ ម្នធក់បញ្ក្ញ្ កងុងល្ចកដរក្ពាង
លធយផ្ ក ពិនកុននត្មាាភាពវវា
ចិប់វ វនា និងម្នបញ្ក្ញ្ នលៅវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ (ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយបរកប់ពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្ម្
រិ នពិនត្
ិ យ និងវនុបត្
័ ) ក្ត្ញ្វ
ម្នាត្់បនថយ (PI-16, ម្នពិនកុ B ាំងំ២១១១ លៅ C ាំងំ២១១៥) លហើយ ទ្ធភាពសាធារណ្ជនកងុងារទ្ទ្ួ ម្ន
ព័ត្មា
៌ នវវនា្ំខាន់ៗ ក៏ម្នធាាក់ចុប លធយសារារពនារលព

អសពវអាយ លទាបបរោរម្យារណ្៍នអកកងុងក្ត្ញ្វម្ន

លររបចំម្នទាន់លព លវកាក៏លធយ (PI-10, ម្នពិនកុ C ាំងំ២១១១ លៅ D ាំងំ២១១៥), លនង PI-24 ្មា្ធាត្ុ
២, PI-25 ្មា្ធាត្ុ ២, និង PI-26 ្មា្ធាត្ុ ២ ផ្ទ នំងបកាញោបនរបរកប់ខាងលក្ាប។
ត្មាាភាព និងារពាករណ្៍ទ្ុកោបុន ្ក្មាប់ទ្ំរក់ទ្ំនងរវាងរទរម្ រងក់ោត្ិ និងរទរម្

-ុំ ្កកត្់ លុ

ន នចិ្់កា្់ លហើយ
ផ្ត្្ថ ិត្លុកក្បិត្បួយ ែក្បល្ើរ លក្ពាបារលអករវវនាលៅ -ុំ ្កកត្់ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រផ្អែកល ើ វធា
ឥណ្ទានវវនាម្អ ន់ក្បមាណ្ ក្ត្ញ្វម្នអដ ល់ ៅឱ្យ -ុំ ្កកត្់ ទាន់លព លវកា និងិចលជឿទ្ុកចិត្រម្ន (PI-8, ១ និង
២ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A)។ ទ្នកំបលនប ក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យក្បត្ិបត្រិារហិរញ្ញវត្ថុ ធាររ រទរម្

-ុំ ្កកត្់ នំងបិនិច

បលងកើត្ោហានិវ័យវវនាទ ់រទរម្ រងក់ោត្ិលទ្ (PI-9, ២ ម្នពិនកុ A)។ លទាបោនអងលនបកររ ក៏ារវនភាជធនធាន
លុបិនទាន់ិចអារភាជប់លៅលយ ល

យុទ្សា
ធ ស្ត្រ លុរងក់ោត្ិម្នលុល ើយ លធយលហត្ុរ ចំណាត្់រងក់វ វនាលុ

បិនទាន់មាន្ងគត្ិភាពរវាងរងក់ោត្ិ និងរងក់លក្ាបោត្ិ លហើយចំណាត្់រងក់លពញល ញនបបុខករ និង វន្័យលុ
បិននទាន់មានល ើយ )PI-8, ៣ ម្នពិនកុ D)។ ទ្នកំបលនប ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហានិវ័យវវនាពរ្ហក្យ្សាធារណ្ៈលុ
មានភាពខវបចលរាប (PI-8, ១ ម្នពិនកុ A ទាំងពររាំងំ) ទបចោារបិនម្នលររបចំ និងែយារណ្៍ារ វនភាគហានិវយ
័
ហិរញ្ញវត្ថរុ ប្់្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ផ្ទ ករណ្រលនបាន់ផ្ត្បិន ែ លធយសារកងវបារកំណ្ត្់ពិធនននារធារ
រប្់រទរល ា
ើ ត្ពវកិចរក្ ប្់្ហក្យ្សាធារណ្ៈ (PI-17, ៣)។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ន អារភាជប់លៅនំងលយ នលនម្យ (PI-11 និង 12) ម្នបកាញនបវ្បិទ្ក
វវា
ធ បិ ែក្បល្ើរ កងង
ុ ទំលណ្ើរារ
លររបចំវវនាក្បរំាំងំ ផ្ទ មានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ, ម្នលររបចំលុកងុងលក្ចើនកក្បិត្ លធយមានារចប រួបពរភាគរពាក់ពន
័ ធ
្បក្្ប ទាំងកងង
ុ កក្បិត្នលនម្យ និងកក្បិត្បលចក្កលទ្្ននក្ក្ួង-សាថប័ននរបយ
ួ ៗ និងម្នលររបចំទាន់ារកំណ្ត្់
កងុងចិប់។ ្បិទ្ក
ធ បិ ែលនបក្ត្ញ្វម្នរកានំងពរាំងំ២១១១ បកលបាអប (PI-11 ម្នពិនកុ A ទាំងពររល ើក)។ លទាបោនអង
លនបក៏លធយ ារលររបចំវវនារយៈលព បធយបផ្ទ អារភាជប់លៅនំងលយ នលនម្យ លុកំពុងក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែោបលណ្រើរៗ
រប់នំងពរាំងំ ២១១១ បអុផ្នរលុពុំទាន់ម្ន ែក្បល្ើរទបចារលររបចំវវនាក្បរំាំងំលុល ើយ ផ្ទ កនរលនប លធវឱ្
ើ យារយំក្ទ្
ទ ល់ យ នលនម្យិទ្ិភាពពុមា
ំ នចររភាពល ើយ លុកងុងរយៈលព បធយប និងរយៈលព ផ្វង។ ារគណ្រចំណាយ
បែិត្្ក្មាប់ វន្័យនរបួយៗ លុបិនទាន់ម្នលររបចំលពញល ញ (PI-12, ្មា្ធាត្ុ ៣) លហើយារលររបចំវ វនាចរនរ
និងបប ធន លុផ្ត្្ថ ិត្លុកងុងនរត្ិ វនធព
រ ររធច់លធយផ្ កពរយង លហើយមានទ្ំរក់ទ្ំនងនំងយងត្ិចត្ួច (PI-12, ្មា្ធាត្ុ ៤ ម្នពិនកុ C ទាំងពររល ក
ើ )។ លទាបបរោក្កបខ័ណ្ឌវវនារយៈលព បធយបក្ត្ញ្វម្នលររបចំ បអុផ្នរារអារភាជប់វវនា
លៅនំងលយ នលនម្យពរាំងំសារលពើពនធបួយ លៅាំងំបរកប់ លុមានកងវបចលរាប (PI-12, ្មា្ធាត្ុ ៣ ម្នពិនកុ C
ន គវំពន
ទាំងពររល ើក)។ ក៏បអុផ្នរ ារវភា
រ ិរនររភាពននបំណ្ុ

មានភាព ែក្បល្ើរ និងចិ្់កា្់ (PI-12 ្មា្ធាត្ុ

២ ម្នពិនកុ A ទាំងពររល ើក) លហើយែជរធរវិម្ ម្នពក្ងំង្បត្ថភាពនអកកងុងបផ្នថប និងម្នឈានលៅវនភាគហានិវ័យ
បំណ្ុ ោក្បរំាំងំ។
ន (PI-13 ទ ់ PI-12), ្បចរករទាំង៩លនប
ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យកងង
ុ ារវនុវត្រវវា
ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុទាប កងុងចលរាប C និង D, លទាបបរោទ្ិទរភាពរួបភាគលក្ចើននន្បចរករបកាញរមានភាពក្បល្ើរល ើង
ក៏លធយ (្មា្ធាត្ុបួយចំនន
ួ ម្នពិនកុ B)។ ផ្អងករទរម្ ចំណ្ប

មានារផ្ក្បក្បិ ត្ិចត្ួចនំងពរាំងំ២១១១ ពាក់ពន
័ ធ

នំងារក្គប់ក្គងចំណ្ប ។ ទ្នកំបលនប ចិប់្ររពរសារលពើពនធ ក៏លុមានកងវបខាត្បួយចំនន
ួ ផ្ទ ម្នអដ ្
់ ិទ្ិវ
ធ ំណាច
ល ើ្ ុបទ រ់ ទរម្ សារលពើពនធ លហើយយនរារត្វាប ពនធរកែជយលុពុទា
ំ ន់ក្ត្ញ្វម្នលររបចំលុល ើយ។ លទាបោនអង
លនបកររ កិចក្ខត្
ិ ខំក្បំងផ្ក្បងក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង លទើបតរអរ ់ ទ្ធភាពឱ្យវងកបង់ពនធិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ នក្គប់ក្យន់ពាក់ពន
័ ធ
នំងារបង់ពនធ បអុផ្នរ្បត្ថភាព និងបរនមាណ្ធនធានបនុ្សនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ិចលធវើឱ្យព័ត្មា
៌ នររបិនមាន
ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនងភាពោក្បរំលរបលទ្ (PI-13)។ ារវនុវត្រារចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្
ពនធលុមានារ ំម្ក លធយសារកងវបវនធរសាស្ត្រ បុលរ្កបិកងុងាររួបបញ្ក្ញ្

ិជរវកបិទាង
ំ វ្់លៅកងុងបញ្ជ រវងកោប់ពនធ,

ភាពបិនក្គប់ក្យន់ននារវនុវត្រលទា្ទ្ណ្ឌទ ់វងកបិនលយរពនបលយ ារណ្៍ចិប់ និងារលធវើ្វនកបិពនធ លុពុំទាន់
ម្នវនុវត្រលៅនបហានិវយ
័ លពញល ញលុល ើយ

(PI-24)។

ំ បផ្នថប។
ារក្បបប ចំណ្ប ពនធិចក្ត្ញ្វម្នពក្ងង

បំណ្ុ ពនធលុមានទ្ំហខ
ំ យ្់ លបើលទាបោមានភាពក្បល្ើរល ង
ើ កងង
ុ ារក្បបប

លហើយារនបធន និងារលអកគងតកត្់

ារក្បបប ពនធនង
ិ បំណ្ុ ពនធក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រោក្បរំាំងំបអុលណាណប។ លទាបនអងណា ារក្បបប

ចំណ្ប ពនធ ក្ត្ញ្វម្ន

លអករលៅរត្រយរោត្ិោក្បរំលធយមានារពនារលព ត្ិចត្ួច (PI-15)។
ារពាករណ្៍សាច់ក្ម្ក់មាន្បិទ្ក
ធ បិ ែ និងាន់ផ្ត្មានភាព ែក្បល្ើរលុកងុងបអរ
ុ ិ នាំងំចង
ុ លក្ាយលនប លធយ
វនុញ្ញញត្ឱ្យក្ក្ួង-សាថប័ន និងវងគភាពវវនា ិចមាន ទ្ធភាពលររបចំគលក្មាងធារចំណាយលធយខាិនរង នអងលហាច

. បផ្ក្បបក្បិ

្បិទ្ក
ធ បិ រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ណា្់ក្បរំក្ត្រមា្ (PI-26 ្មា្ធាត្ុ ១ និង ២) បអុផ្នរនយ
ិ ័ត្ភាពវវនាកងុងាំងំ លកើត្មានល ើងោញំកញាប់ កងុង
ទ្ំហំធំ (PI-16 ្មា្ធាត្ុ ៣) លធយសារផ្ត្្ិទ្ិវ
ធ ំណាចទ្ប ំទ្បកាយរប្់រទរបស្តនររក្ក្ួង និងក្បធានសាថប័នររ
(លនង PI-27 ្មា្ធាត្ុ ៤) ផ្ទ ិចរំឱ្យមានភាពខុ្យងរវាងវវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្ នំងារវនុវត្រោក់ផ្្ដ ង
(PI-2, ភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនា)។ ក្បព័នធក្គប់ក្គងបំណ្ុ មានភាពក្ត្ំបក្ត្ញ្វនិងចិ្់កា្់ លធយលហត្ុរបំណ្ុ
រប្់ែជរធរវិម្ លុមានកក្បិត្ទាប។ ារបបក្រុប្បត្ុ

យសាច់ក្ម្ក់ មានទំលណ្ើរារ ែ លធយសារផ្ត្ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព

ននារវនុវត្រគណ្នរលទា រត្រយរ (PI-27) និងលុផ្ត្ ែក្បល្ើររប់នំងពរាំងំ២១១១ បក។ លធយផ្ ក ារករ
ទ្ធកបិបិនទាន់មានត្មាាភាពលពញល ញ លហើយយនរារលធបក្សាយបណ្រំងត្វាប
លុល ើយ។ ារនបធនននវនុលកាបភាពនបបទ្បតញ្ញត្រិ

ទ្ធកបិរកែជយបិនក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើង

ទ្ធកបិ ក្ត្ញ្វែំង្ក បលធយកងវបខាត្ទ្ិនងន័យ (PI-21)។

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកងុងលុមានភាពខវបចលរាបបួយចំនន
ួ ។ ពាក់ពន
័ ធនង
ំ លបរវត្សបុគគ ក
ិ (PI-21) ទ្ិនងនយ
័ បុគគ ក
ិ និង
ទ្ិនងន័យបញ្ជ រលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស និងបិនមាន្ងគ ត្ិ ភា ពនំ ងយង លហើ យបញ្ជ រ លបើ ក ក្ម្ក់ លបរវត្សបិ ន ក្ត្ញ្ វ ម្នលធវើ ្វនកបិ
ឱ្យម្នទ្ប

ំ ទ្បកា យលុល ើ យ។ ល ើ ្ពរ លនបលៅលទ្រត្ ារលបើកក្ម្ក់លបរវត្ស ោញំកញាប់ ក្ត្ញ្វម្នពនារលព ផ្ទ

ោ ទ្ធអ រំឱ្យាាយោបំណ្ុ កក្ក ប (លនង PI-4)។ ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកងុង្ក្មាប់ចំណាយបិនផ្បនលបរវត្ស បិន
មានភាពទ្ប ំទ្កា
ប យ និងោទ្បលៅរម្យារណ្៍្វនកបិម្នបកាញពរារបិនលយរពនបវនធានោធរមាន )PI-12(។
បុខករនន្វនកបិនអកកងុង លុបិនទាន់មានភាពរ៉ឹងមា ំលុល ើយ បអុផ្នរមានារវវិវោដោវនជជមាន លក្ពាប្វនកបិម្ន
លតរត្ល ប
ើ ញ្ញាោ ករណ្ៈក្បព័នធ ោោងារលធវើ្វនកបិល ក្ើ បត្ិបត្រា
ិ រធច់លធយផ្ កៗ )PI-12(។
គណ្លនយយ ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ្, ្បិទ្ក
ធ បិ្បចរករចំនន
ួ បួន (PI-22 ទ ់ 25) ោទ្បលៅម្នពិនកុទាប,
ចលរាបពរ C លៅ D បអុផ្នរារវវិវោដោវនជជមានក្ត្ញ្វម្នកត្់្មាគ ់កងុងទ្ិទរភាពោលក្ចើននន្បចរករ។ ារលអកគងតកត្់
ធរយរលុផ្ត្បនរម្ននអងទ្ប ំទ្កា
ប យ និងទាន់លព លវកា )PI-22 ្មា្ធាត្ុ ១ ម្នពិនកុ B ទាំងពររល ក
ើ ( និង
លព លវកាននារលររបចំរម្យារណ្៍វវនាក្បរំាំងំ )រម្យារណ្៍ TOFE) មានភាពក្បល្ើរល ើង )PI-12 ្មា្ធាត្ុ
២)។ ោក់ផ្្ដ ង ារលររបចំរម្យារណ្៍វវនាក្បរំាំងំលនប ក្ត្ញ្វម្នបកាញឱ្យល ញ
ើ ពរារផ្ក បែ ទាំងលុកងុងភាពទាន់
លព លវកា និងកងង
ុ ារបកាញពរបទ្ធរនគណ្លនយយ។
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និង្វនកបិនអកលក្ស, វនសា ភាព្វនកបិល សា
ើ ថ ប័ន នន្វនកបិនអកលក្ស និងារក្បាន់ខាជប់
លៅនំង្ដ ង់ធរ្វនកបិវនដរោត្ិលុផ្ត្មានកក្បិត្ទាប (PI-26 ្មា្ធាត្ុ ១ បិនិចវាយត្នបាម្ន និង ្មា្ធាត្ុ
៣ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ C ទាំងពររល ក
ើ ) បអុផ្នរនបពិត្លៅ ភាពទាន់លព លវកាននារលររបចំរម្យារណ្៍្វនកបិក្ត្ញ្វម្ន
ផ្ក បែគួរឱ្យកត្់្មាគ ់ (PI-26 ្មា្ធាត្ុ ២ ម្នពិនកុ C កងុងាំងំ២១១១ រហបត្ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុទ ់លៅ A កងុងាំងំ
២១១៥)។ បុខករក្ត្ិត្ពិនិត្យននវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ ោទ្បលៅក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រម្ន ែ លុកងុងកក្បិត្ពិនុក B (PI-27 និង
PI-18) លបើលទាបបរោារចប រួបរប្់វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិលុកងង
ុ ទំលណ្ើរារវវនាលុមានកក្បិត្ លធយសារផ្ត្ារពិនត្
ិ យនន
វងគនត្
រ ិបតញ្ញត្ក្រិ ត្ញ្វម្នលធវលើ ើងលក្ាយគលក្មាងវវនាក្ត្ញ្វម្នលររបចំ បែិត្រួចលៅលហើយលធយែជរធរវិម្
ទ្ំហំធំលធងនន្ិទ្វ
ធ ំណាចរប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងែជរធរវិម្

ទ្នកំបនំង

កងុងារ វនភាជវវនាល ើង វនញលធយពុំ

រំម្ច់ល្ង ើ្ា
ុំ រវនុបត្
័ ពរវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្ោ
រិ បុន (PI-27 ្មា្ធាត្ុ ១ និង ៤)។ ារតា្់បរញ្ររវាងាំងំ២១១១ និងាំងំ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

២១១៥ បិនិចបកក្សាយម្នល ើយ ខណ្ៈលព ផ្ទ ្បចរករទាំងពររលុល ើារក្ត្ិត្ពិនិត្យលធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ
បិនក្ត្ញ្វម្នវាយត្នបាលុាំងំ២១១១លរបលទ្ ។
ារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍, ្បចរករារវនុវត្ររប្់នទគបវវិវោដន៍លុផ្ត្បនរមានពិនកុទាប លធយសារ្បចរករទាំង៣ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ D ។ ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្នននារយំក្ទ្វវនាតក ់ ាន់ផ្ត្មានភាពទ្ន់លខាយ )D-1
ម្នពិនកុ C កងុងាំងំ២១១១ លហើយាំងំ២១១៥ ម្ន D) បអុផ្នរសារៈ្ំខាន់ននារយំក្ទ្វវនាតក ក
់ ៏ម្នធាាក់ចុបលធរបនំង
ត្ក្បញ្វារចំណាយសាធារណ្ៈ្រុប

ទបលចងបអ

បអបពា ន់ នារធាាក់ចបុ ពិនកុលនបគឺត្ិចត្ួចណា្់។

ភាពក្បល្ើរល ើង

មានលុកងុងារែយារណ្៍ពា
រ រយំក្ទ្គលក្មាងនបរយៈបប ធរនទ្ិនងន័យរប្់ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ CDC (D-2)
ទាំង្ក្មាប់ារលររបចំវ វនា និងារែយារណ្៍្ក្មាប់ារលធវើរម្យារណ្៍ចំណាយោក់ផ្្រ ង។ លទាបោនអងណា
ារែយារណ្៍ារវនុវត្រវ វនាលធយហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន៍
ផ្ទ

បិនិចបញ្ក្ញ្

លុផ្ត្មានភាពផ្បកផ្ខាក

ម្នលពញល ញលុកងុងរម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនា។

និងមានភាពយឺត្នអវ

ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធរប្់ោត្ិលុមាន

កក្បិត្ទាប (D-3 ម្នពិនកុ D ទាំងពររល ើក) បអុផ្នរមានារផ្ក បែគួរឱ្យកត្់្មាគ ់ គឺារលកើនល ើងននារលក្បើក្ម្្់
ក្បព័នធរប្់ោត្ិ ពរកក្បិត្ ១២-១៥% កងុងាំងំ២១១១ ទ ់បចក្ុបតនងលនបក្បមាណ្ ២៥% ននារអរ ជ
់ ន
ំ ួយពរខាងលក្ស
ទាំងវ្់ លបើលទាបបរោបិនក្គប់ក្យន់លទើបតរបលងកន
ើ ពិនកុក៏លធយ។

ឃ.៣ សរងេបបកម្ម្បម្ម្ួលសម្ិទធកម្ាពឆ្
ី ន២
ាំ ០១០
ឧប្បយ័នធ ១ លក្បគបលធរប្បិទ្ក
ធ បិរប្់ពិនកុ្បចរករកងុងារវាយត្នបាបចក្ុបតនងលៅនំងពិនកុននារវាយត្នបាាំងំ
២១១១ លធយលក្បគបលធរប្បចរករនំង្បចរករ និងរវាង្មា្ធាត្ុ្បចរករលៅនំង្មា្ធាត្ុ្បចរករ។
្បចរករ និង្មា្ធាត្ុលុកងង
ុ កបលឡានខាងសារ ំ បកាញពរ ទ្ធភាពននារលក្បគបលធរបពិនកុវាយត្នបាទាង
ំ ពររលធយ
តក ់ និងលក្បគបលធរបបផ្ក្បបក្បិ

្បិទ្ក
ធ បិកង
ងុ ារវាយត្នបាាំងំ២១១៥។

ារលក្បគបលធរបបិនមានវត្ថនយ
័ ចំលពាប្បចរករចំនន
ួ ១២ កងង
ុ ចំលណាប្បចរករទាំង ៣១ លធយលហត្ុរ
)ក(

ករណ្ៈវននិច័យ
េ រប្់រចរ្បយ័នធ និងឬឬ ពិនកុ្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌវាយត្នបា ក្ត្ញ្វម្នតា្់បរញ្ររប់នំងពរារវាយ

ត្នបាារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈកបយុោ កងង
ុ ាំងំ២១១១ )PI-2, PI-3, និង PI-19); ឬ )ខ( ារវាយត្នបាាំងំ
២១១១ បិនមានបប ធរនទ្ិនងនយ
័ ក្គប់ក្យន់ ឬមានភាពខុ្យងរវាងារបកក្សាយព័ត្មា
៌ នរំម្ច់ ឬកនរលអសងៗ
ផ្ទ មានឥទ្ធិព ទ ា
់ រអដ ព
់ ន
ិ កុ។ ចំផ្ណ្ក្បចរករចំនន
ួ ២ ទនទ្លទ្រត្

)PI-27 និង PI-28( បិនិចលក្បគប

លធរបម្នលទ្ លក្ពាបបិនមានកងង
ុ ារវាយត្នបាា ពរាំងំ២១១១។
លទាបោបិនិចលក្បគបលធរបរវាងពិនកុនង
ំ ពិនកុ្ក្មាប់្បចរករចំនន
ួ ១១ កងង
ុ ចំលណាប្បចរករទាំង១៤ ខាងល ើ
លគិចលធវើារលក្បគបលធរបម្នលៅនបទ្ិ្ល

ននបផ្ក្បបក្បិ ។ គួរឱ្យកត្់្មាគ អ
់ ងផ្ទររ ារតា្់បរញ្រ្បិទ្ក
ធ បិ

នន្មា្ធាត្ុនរបយ
ួ ៗរប្់្បចរករក្បផ្ហ ោិចមានលុកងុងារវាយត្នបាា ពរាំងំ២១១១ បអុផ្នរបិនមានបមាា្់
បរញ្រកងង
ុ ពិនកុ្រុបល យ
ើ ។ ផ្អែកល ើបប ធរនលនប ទ្ិ្ល ននារតា្់បរញ្រក្ត្ញ្វម្នបកាញលុកងុងកបលឡានខាងសារក
ំ ង
ងុ នែង

. បផ្ក្បបក្បិ

្បិទ្ក
ធ បិ រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

លនប លហើយបួយចំនួនិចបញ្ញជក់ម្នរភាពទ្ន់លខាយោបប

ធរនលុផ្ត្មានលុកងុង្បចរករលរប លទាបោមាន

ារលធវឱ្
ើ យក្បល្ើរកងង
ុ ទ្ិទរភាពលអសងលទ្រត្ក៏លធយ។
ភាពក្បល្ើរល ង
ើ កងង
ុ ្បិទ្ក
ធ បិក្ត្ញ្វម្នបកាញកងុង្បចរករចំនន
ួ ៧ រប្់ែជរធរវិម្

ចំផ្ណ្ករារធាាក់

ចុបពិនកុនន្បិទ្ក
ធ បិក្ត្ញ្វម្នរកល ើញកងុង្បចរករចំនួន ៣ លអសងលទ្រត្។ ារវា្់្បិទ្ក
ធ បិបិនិចលធវើលៅម្នលទ្
្ក្មាប់្បចរករចំនួន ៤ លអសងលទ្រត្ រប្់ែជរធរវិម្

។ លធយផ្ ក ្បិទ្ក
ធ បិរប្់្បចរករចំនួន ១៤ បិន

ម្នបកាញវំពរារតា្់បរញ្រ្ំខាន់ណាបួយគួរឱ្យកត្់្មាគ

់កងុងទ្ិ្ល

ចរករទាំង២៨ រប្់ែជរធរវិម្

ទាំងពររ )្បចរករ និង្មា្ធាត្ុ(។ ្ប-

និង្មា្ធាត្ុនន្បចរករទាំងលនប ក្ត្ញ្វម្នវា្់ផ្វង, ្មា្ធាត្ុ ១១ ម្ន

បកាញរ ្បិទ្ក
ធ បិមានារក្បល្ើរល ើង លទាបបរោារលកើនពិនកុ្បចរករចំនន
ួ ៣ បិនមានភាពក្គប់ក្យន់្ក្មាប់
ទំល ើងពិនកុរួបក៏លធយ។ ្បិទ្ក
ធ បិ្បចរករចំនួន ៣ លអសងលទ្រត្ ម្នធាាក់ចុបគួរឱ្យកត្់្មាគ ់ ចំផ្ណ្ករ្មា្ធាត្ុ
៣៩ លអសងលទ្រត្បិនមានារតា្់បរញ្រណាបួយគួរឱ្យកត្់្មាគ ់លរបល យ
ើ ។ ារលក្បគបលធរប្បិទ្ក
ធ បិបិនិចលធវើលៅ
ម្ន្ក្មាប់្មា្ធាត្ុនន្បចរករចំនន
ួ ១៨ លអសងលទ្រត្។
ភាពក្បល្ើរល ង
ើ នន្បិទ្ក
ធ បិក្ត្ញ្វម្នលគរកល ញ
ើ រ ភាគលក្ចើនោ្បចរករផ្ទ ោ ករខណ្ឌ វននិច័យ
េ ្ក្មាប់
វនន័យវវនា (PI-1, PI-3, និង PI-16) និង្បចរករផ្ទ ពាក់ពន
័ ធនង
ំ ារនបធន និងរម្យារណ្៍ក្បត្ិបត្រិារ
វវនា (PI-21, PI-24, PI-25, និង PI-26)។
ារធាាក់ចបុ រប្់្បិទ្ក
ធ បិក្ត្ញ្វម្នរកល ញ
ើ ោចបតង កងង
ុ ្បចរករផ្ទ ោ ករខណ្ឌ វននងិច័យ
េ ្ក្មាប់យុទ្សា
ធ ស្ត្រ
វនភាជន៍ធនធាន និងត្មាាភាព (PI-2, PI-6, PI-10)។ ារធាាក់ចុបបួយចំនន
ួ លុកងង
ុ ចំណាត្់រងក់្បិទ្ក
ធ បិ លកើត្ល ង
ើ
លធយសារារធាាក់ចបុ បនរិចបនរិ ចននក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារវនុវត្រ

ផ្ទ

ពិនុកទាង
ំ លនបិចលកើន ល ើង វនញក្ប្ិនលបើមាន

ារផ្ក បែារវនុវត្រ, ឧទាហរណ្៍ ភាពទាន់លព លវកាននារអសពវអាយរម្យារណ្៍វនុវត្រវ វនាកងុងាំងំ )PI-10)។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ង. ការវធវត្ត ម្ន្កម្ា វធធកី កទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ង.១ វនអន្សាព ន្ិងជាំនន្បនន្ទប់ម្ន្ការកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ភាពលជឿទ្ុកចិត្នរ នវវនា គឺោ ទ្ធអ ននារវនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ផ្ទ
ំ និងវនុវត្រម្នក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ិច្លក្បចម្ន បុ ក្នផ្ត្្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ចន
ំ ន
ួ ៥ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងង
ធ ពនិង
្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ពទបចោ៖
(១( ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងត្មាាភាពវវនា៖ ារពាករណ្៍ហានិវយ
័ ននវវនា )ចំណ្ប -ចំណាយ( មាន
ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងសាធារណ្ជនិចទ្ទ្ួ ម្ននបវព័ត្៌មាន្ំខាន់ៗ្ដ រពរវ វនា។
(២( វវនាអារភាជប់លយ នលនម្យ៖ ារលយរពនបក្បត្ិទ្ិនននចិប់ក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ្ក្មាប់
ារលររបចំវ វនា,

ារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា៣ាំងំរំកិ

ក្ត្ញ្វកំណ្ត្់លយ បំណ្ងលយ -

នលនម្យ កបិ វនធរ វនុកបិ វនធរ ចលកកប្កបិភាព និង្កបិភាពឱ្យមាន្ងគត្ភា
ិ ពោបួយចករុ វន្័យ
រប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ និងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ចត្ុលាណ្រប្់ែជរធរវិម្ ។
(៣( ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន និងារក្គប់ក្គងារវនុវត្រវ វនា៖ ារវនុវត្រវ វនាវនុលកាបនបលយ ន ។
ារណ្៍ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ និងិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន និងមានយនរារ្ក្មាប់ក្គប់ក្គងារវនុវត្រវ វា
(៤( គណ្លនយយ ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ្៍៖ ារកត្់ក្នម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ និងក្គប់ក្ជុងលក្ោយ នបបាង់
គណ្នរផ្ទ វនុវត្រនបក្បព័នធគណ្លនយយ្រ ង់ធរវនររោត្ិ )IPSAS), រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថក្ុ ត្ញ្វម្ន
រកាទ្ុកនិងជបនោរម្យារណ្៍ទ រ
់ ង ក់ទំករំ្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពិនិត្យ ក្គប់ក្គង និងារ្លក្បចររ។
(៥( ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និង្វនកបិនអកលក្ស៖ មានយនរារកងង
ុ ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និងនបធនារវនុវត្រវនុសា្ន៍
កងុង វន្័យហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ, ត្ួរទ្ររប្់សាថប័នក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និង្វនកបិខាងលក្សមានក្ប្ិទ្ភា
ធ ព
ត្មាាភាព និងគណ្លនយយភាពល ា
ើ រវនុវត្រវ វនានិង្បិទ្ក
ធ បិរប្់វងគភាពវនុវត្រវ វនា។
ទ្នកំបលនប ារវនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់រយៈលព

១១ាំងំកនាងលៅ ្លក្បចម្ន ទ្ធអ

ោសារវ័នរទបចត្លៅ៖

១.ទំណាក់ា ទ្រ១ )២១១៤-២១១៨(


ទ្ធអ ននារវនុវត្រផ្អនារក្បបប ចំណ្ប ខិត្លៅរកវវនាផ្ទ ម្នវនុបត្
័

 ម្ន ុបបំម្ត្់កងវបសាច់ក្ម្ក់ែុនំ រប


ុបបំម្ត្់បំណ្ុ កក្ក បផ្ទ មានរយៈលព ល ើ្ពរ៩១នវារប់ពាំ
រ ង ំ២១១៧បក

ង. ារវនវត្រននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្់ែជរធរវិម្
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

 ម្នក្បបប អរគ
ុំ ណ្នររប្់ែជរធរវិម្ និងវនុវត្រគណ្នរលទា រត្រយរ )TSA)
 ារផ្ក បែារលររបចំវ វនា
 ចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈវិរ )ាំងំ២១១៨(
 មាត្ិាល្ទរកិចក្វិរ
ន លុាំងំ២១១៨
 វនុវត្រផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវា
 វវនាកបិ វនធរ )ក្ក្ួងចំនន
ួ ៧ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រសាក តងលុាំងំ២១១៨(
 ារក្គប់ក្គងបំណ្ុ
 វនបជការហិរញ្ញវត្ថុ។
២.ទំណាក់ា ទ្រ២ )២១១៩-២១១៥(
 ម្នក្បបប អរគ
ុំ ណ្នរលទា រត្រយរ )យិនគណ្នររធរវិម្ ក្ត្ញ្វម្នលបើកលធយយិនារវនុញ្ញញត្(
 បស្តនរែ
រ ជារក្ក្ួង-សាថប័នចំនន
ួ ៣៦ ម្នលបើកក្ម្ក់លបរវត្សនបក្បព័នធធរយរ
 ម្នផ្ក បែនរត្ិ វនធរ ទ្ធកបិ

)ចិប់្ដរពរ

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រកងុងាំងំ២១១២,

វនុក្កំត្យនិងក្បា្ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំនង
ិ ធក់ឱ្យវនុវត្រ

រ ិខិត្បទ្ធរនទនទ្លទ្រត្កំពុងក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំ(
 វងគភាពក្បបប ចំណ្ប ម្នបង់ចំណ្ប វវនានបក្បព័នធធរយរ
 យុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប រយៈលព

បធយប ២១១៤-២១១៨ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រ
និងវនុវត្រក្បព័នធក្គប់ក្គងបំណ្ុ និង វនភាគហិរញ្ញវត្ថុ

 ម្នលររបចំយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ក្គប់ក្គងបំណ្ុ

)DMFAS) ក្ពបទាំងម្នលររបចំក្កបខ័ណ្ឌគត្ិយត្
ុ រ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គងបំណ្ុ ។
 ក្បព័នធពត្
័ មា
៌ នវនទ្ាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ )FMIS) ទំណាក់ា ទ្រ១ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រ
លុផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៥
 ម្នលររបចំបាងគ
់ ណ្នរវិរពរល ខកបទ ៤ខកង់ បក ៥ខកង់
 ម្នអសពធអាយព័ត្៌មាន្ំខាន់ៗលៅសាធារណ្ជន ទបចោ TOFE និងវវនា្លងរបោលទើបនបរយៈ
លគហទ្ំព័ររប្់ក្ក្ួងល្ទរកច
ិ ក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងារលររបចំលវទ្ិាសាធារណ្ៈ
 ក្ក្ួងចំនន
ួ ១១ ក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រវ វនាកបិ វនធរលពញល ញ
 ក្ក្ួង-សាថប័នម្នបលងកត្
ើ វងគភាព្វនកបិនអកកង
ងុ ។
ន ផ្រ កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
៣. ារករក្ត្ញ្វលធវប
ើ នរកង
ងុ កបិ វធ
ុ ធារណ្ៈ
ំ ារវនុវត្រកបិ វនធរចំណ្ប -ចំណាយ
 ពក្ងង
 លររបចំចំណាត្់រងក់បុខកររធរវិម្

)COFOG) ឱ្យម្នលពញល ញ

 លររបចំនង
ិ វនុវត្រផ្អនារ្កបិភាពននារធក់ឱ្យវនុវត្រ FMIS ទំណាក់ា ទ្រ២
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

រ លយ នលនម្យវនបជការហិរញ្ញវត្ថុ គឺរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិក្ត្ញ្វលររបចំផ្អនារយុទ្សា
 ពក្ងង
ធ ស្ត្រ
វវនា
 ធក់ឱ្យវនុវត្រវ វនាកបិ វនធរលពញល ញទាំងលុរងក់ោត្ិ និងរងក់លក្ាបោត្ិ
 វនលសាធនកបិចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈាំងំ២១១៨ក្ពបទាំង ិខិត្បទ្ធរនពាក់ពន
័ ធលអសងៗ
លទ្រត្ មានទបចោវនុក្កំត្យល ខ៨១ និងវនុក្កំត្យល ខ៨២
ំ ្បត្ថភាពវនភាគ និងពាករមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្
 ពក្ងង
ំ ារក្ត្ិត្ពិនត្
 ពក្ងង
ិ យនិងវាយត្នបាារវនុវត្រយុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប

២១១៤-

២១១៨
 ក្កបខ័ណ្ឌវវនារយៈលព បធយបក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុប័ត្លធយគណ្ៈរទរបស្តនររ
 ្មាហរណ្កបិចំណាយចរនរ និងចំណាយបប ធន ក្ពបទាំងហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន៍
 លររបចំក្បព័នធនបធនក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនិងវាយត្នបាារវនុវត្រវ វនា និងលររបចំក្បព័នធក្គប់ក្គង្បិទ្ក
ធ បិ
 ល ើកកបយ្់គណ្លនយយភាពននក្ក្ួង-សាថប័ន នបរយៈារពក្ងំងបុខករ្វនកបិនអកកងុងនិងនអកលក្ស។

ង.២ កម្ា វធធីកកទម្ម្ង់ វធស័យរដាបាល
ង.២.១ ការកកទម្ម្ង់រដាបាលសាធារណៈ
វវិម្ កិចក្ ែ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ញជក់នអងចិ្់លុកងុងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ចត្ុលាណ្ ទបចលនបកបិ វនធក
រ ំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ សាធារណ្ៈ ោារករ្ងញ្

កងង
ុ ារឈានលៅ្លក្បចម្ននបវលយ បំណ្ង និងលយ ល

រប្់ែជរធរវិម្

លទើបតរ

បលក្បើ និងល ក
ើ កបយ្់ជរវភាពក្បោជន ក៏ទបចោភាពរុងលរឿងរប្់ក្បោោត្ិទាង
ំ បប ។ ទ្នកំបលនបកបិ វនធក
រ ំផ្ណ្ទ្ក្បង់
រទរម្ សាធារណ្ៈ ក៏្ំល លតរត្ារយកចិត្រទ្ុកធក់លៅល ា
ើ រផ្ក បែ និងពក្ងំងគុណ្ភាពនិងភាពទាន់លព លវកា
ននារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈជបនក្បោជន។

កំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ សាធារណ្ៈ

គឺោយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ទ៏្ខា
ំ ន់្ក្មាប់

វរគត្ននារវវិវោដក្បលទ្្ នបរយៈាររកាម្ននបវ្ុខ្និរភាព ្ថ ិរភាពនលនម្យ យុត្ធ
រិ ៌ប្ងគប និងនិរនរភាព
ននារវវិវោដ និងភាព្បតញ្រ្បិយ្ក្មាប់ក្បោជន និងក្បលទ្្ោត្ិ។ ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព និង្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ពននរទរម្
សាធារណ្ៈ គឺក្ត្ញ្វលអរើបលចញពរវករភា
រ ព ឆនកៈខយ្់ ជំរញវនោជជរវៈ ោពិល្្ ភាពរ៉ឹងមា ំ និងលជឿោក់ននសាថប័ន។ បួយ
ផ្អងកននកំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្

សាធារណ្ៈ ក៏ម្នលតដត្ល ើ វនបជការ និង វន្ហបជការកងុងបិរបទ្ននារអដ

់ល្វា-

សាធារណ្ៈអងផ្ទរ។

ង.២.២ ការកកទម្ម្ង់ វធម្ជឈការ ន្ិង វធសហម្ជឈការ
ែជរធរវិម្ កបយុោ មានឆនកៈនអងលមាបបុត្ចំលពាបកបិ វនធរកផ្ំ ណ្ទ្ក្បង់ វនបជការ និង វន្ហបជការ និងមាន
ជំលនឿលជឿោក់ចំលពាបត្ួរទ្រទ៏មានសារៈ្ំខាន់រប្់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ កងុងារអរ ល់ ្វា និងារវវិវោដល្ទរកិចក្
លុបប ធរន

្ំល ល ក
ើ កបយ្់ជរវភាពរប្់ក្បោព រទរ

និងចប រួបចំផ្ណ្កាត្់បនថយភាពក្ករក្កក្បកបលធយ

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព។ លអរើបលចញពរឆនកៈលនប ែជរធរវិម្ កបយុោម្នជំរុញ និងយំក្ទ្នអង្កបិទ ់ារលររបចំ និងារវនុវត្រ
ង. ារវនវត្រននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្់ែជរធរវិម្

151

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

កបិ វនធរកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ វនបជការ និង វន្ហបជការ លធយរប់លអរើបលចញពរារលធវើកំផ្ណ្ទ្ក្បង់លុរងក់ ុំ-្កកត្់ រាំងំ
២១១២ និងលុរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិលអសងលទ្រត្ រួបមានលុរងក់ែជធានរ-លខត្រ ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ រាំងំ២១១១ ឱ្យ
មានារវនវត្រលៅបុខោ ធ
ំ ប់ និងទ្ទ្ួ ម្ននបវ្បិទ្អ
ធ
គនាបំ ៗោលក្ចើន។
កិចក្ទំលណ្ើារកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ គឺារលអករោជំហានៗនបវារទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វកងង
ុ ារអរ ់ល្វាសាធារណ្ៈ និងារវវិវោដ
បួយចំនន
ួ រប្់រងក់ោត្ិ លៅឱ្យរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ ោពិល្្រទរម្ ក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ និង -ុំ ្កកត្់ លធយ
មានារ្លក្បចចិ ត្រនអងចិ្់កា ្់
កងុង ារលររបចំ ផ្អនារយុ ទ្ ធសា ស្ត្រ
២១១១

ែជរធរ វិ ម្

លក្ាបោត្ិ រយៈលព

ក្្បយងោបួយនំងារពក្ងំង ្បត្ថភាពរប្់ រ ទរ ម្

ារ្ក្បប្ក្បិ

ារយំ ក្ទ្ និ ង ារក្ត្ិ ត្ ពិនិ ត្យលបើ

រងក់ែជធានរ-លខត្រ
ពរ ល ើ ។ លុកងុ ងាំងំ

ម្នលររបចំ ន ក់ ផ្ត្ងកបិ វន ធរ ោ ត្ិ ្ ក្មាប់ ា រវវិ វ ោដនបផ្បបក្បោធិ ប លត្យយលុរង ក់
១១ាំងំ )២១១១-២១១៩( លទើបតរលធវើោផ្អនទ្របកាញអាញ្វ្ក្មាប់ារវនុវត្រកិចក្ទំលណ្ើរារកំផ្ណ្

ទ្ក្បង់ វនបជការ និងវន្ហបជការ។ ារវនុវត្រកបិ វនធរោត្ិក្ត្ញ្វម្នផ្បងផ្ចកោ ៣ ទំណាក់ា

និងក្ត្ញ្វក្គប់ក្គង និង

្ក្បប្ក្បិ លធយគណ្ៈកមាិធិារោត្ិ្ក្មាប់ារវវិវោដនបផ្បបក្បោធិបលត្យយលុរងក់លក្ាបោត្ិ )គ.ជ.វ.ប(។
កងុងទំណាក់ា ទ្រ១ ផ្អនារវនុវត្ររយៈលព

៣ ាំងំ )អវ៣-ទ្រ១( ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នពនារលព បួយាំងំបផ្នថបលទ្រត្

)២១១១-២១១៤( លតរត្ល ា
ើ រវវិវោដក្បព័នធ និងនរត្ិ វនធវ
រ នុវត្រារកររប្់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ និងក្ត្ញ្វបញ្ក្ ប់
លុផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៤ និងបនរវនុវត្រទំណាក់ទ្រ២ ផ្ទ រប់លអរប
ើ ពរាំងំ២១១៥ ទ ាំ
់ ង ំ២១១៧ លធយលតរត្ោ្ំខាន់លៅ
ល ើរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិអរ ់ល្វា និងវវិវោដបប ធរនម្នាន់ផ្ត្លក្ចើន ាន់ផ្ត្ក្បល្ើរ ាន់ផ្ត្មាន ករណ្ៈ
លឆាើយត្ប ចំលពាបល្ចករក្រ ត្ញ្វាររប្់ក្បោព រទររប្់ខិ ន
ា នបរយៈ ៖ ារលធវើ វនបជការបុខករកងុងារអរ

់ល្វា

និងវវិវោដបប ធរនរំម្ច់ររ )ពរក្ក្ួង-សាថប័ន និងែជធានរ-លខត្រ ឱ្យលៅក្កុង-ក្្ុក-ខណ្ឌ និង -ុំ ្កកត្់( ារល ក
ើ
កបយ្់គណ្លនយយភាពរប្់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ

ារបលងកន
ើ នបវគំនត្
ិ អរិចលអរើបនិង្វ យ
័ ភាពបប ធរន

និងារបលងកន
ើ

ធនធានរប្់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ។

ង.៣ ការញាំម្ទក្នកន្រផ្សបាយ ន្ិងសាថប័ន្
ពិត្ណា្់ ទបចម្នវបិង និង បរននយខាងលទើ បរួ ចបកលហើយ ែជរធរវិម្
ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ កងុងទ្ិ្ល

ផ្ក

កបយុ ោម្នលបរ ោាផ្កទ្ក្បង់

បែក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈោជំហានៗ លាំយបលៅរក

្រ ង់ធរវនរ រោត្ិ លរបគឺារតា្់បរញ្រោបលណ្រើរៗ ពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈផ្ទ
បជការ លាំយបលៅរកក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈផ្ទ ផ្អែកល ើ ទ្ធអ

ផ្អែកល ើធាត្ុចប

និង

ឬ្បិទ្ក
ធ បិ និង វនបជការ នបរយៈ

ារវនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរយៈលព ផ្វង ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងវនុវត្រយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ៤
ជំហាន ឬឬនិង ៤ទំណាក់ា គឺ )១( ារបលងកន
ើ ភាពលជឿទ្ុកចិត្រននវវនា )២( ារបលងកន
ើ គណ្លនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ
)៣( ារអារភាជប់វ វនាលៅនំងលយ នលនម្យ និង )៤( ារបលងកន
ើ គណ្លនយយភាព្បិទ្ក
ធ បិ។ លទើបតរ្លក្បចម្ន
ារករទាំង៤ ទំណាក់ា ខាងល ើ ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនិង្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ព វគគល ខាធិារធរនគណ្ៈកមាិធិារ
ទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ )វ.គ.ហ( ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើងោល្រធិារ ននគណ្ៈកមាិ-
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ំ រំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ំ រំ លររបចំ្ក្បប្ក្បិ
ធិារទក
ុ ធារណ្ៈ ផ្ទ ក្ត្ញ្វបំលពញបុខករកងុងារទក
ារវនុវត្រ ារនបធននិងក្ត្ិត្ពិនិត្យារវនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្់ែជរធរវិម្
ក្ពបទាំងកងុងារ្ក្បប្ក្បិ កិចក្្ហក្បត្ិបត្រិារោបួយនទគបវវិវោដន៍។
ារធារម្នរវវន ា ពិ ត្ ោឧបករណ្៍ ននលយ

នលនម្យ

គឺ ោ លយ

បំ ណ្ ងចបតងននកបិ វន ធរ ផ្កទ្ក្បង់

ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ផ្ទ នំងទាបទារារលបរោាក្បកបលធយឆនកបលមាបបុត្ឥត្ែវយរប្់ែជរធរវិម្
កងុងារបនរជំរញ
ុ វនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់លនប។

ោារទកក្្ង់បទ្ពិលសាធន៍ន៍

ចំណ្ច
ុ ខាាំងផ្ទ រំឱ្យ្លក្បចម្ន

លោគជ័យកងុងលព កនាងបកលរបគឺែជរធរវិម្ មានភាពោមាក្្់ខយ្់ និងមាន៖ )១(-ចករុ វន្័យក្ត្ំបក្ត្ញ្វ )២(-ឆនកៈ
នលនម្យបុត្ក្្ិចឥត្ែវយ

)៣(-ារទំករំឈាា្នវរ្់រលវឯកនិងបុលរ្កបិ

)៤(-ារចប រួបនអង្កបិពរក្គប់

ក្ក្ួង-សាថប័ន និងវងគភាពពាក់ពន
័ ធ )៥(-ារចប រួបឧបត្ថបាយំក្ទ្នអងលពញទ្ំហំងពរ្ណា
ំ
ក់នទគបវវិវោដន៍នង
ិ )៦(យនរារក្គប់ក្គងនបធនក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យក្បកបលធយ្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ព និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ព។
ោក់ផ្្រ ងទបចវវរផ្ទ

សរម្ត ចអគគ ម្នរសនបត្ីរត្រជា ហុន្ កសន្ រយករទរបស្តនរនរ នក្ពបែោណាចក្កកបយុោ

ម្នមានក្បសា្ន៍រ៖ លបើគិត្វំពវ
រ ត្ថក្បលនជន៍ផ្ទ លយើងទ្ទ្ួ ម្ន លហើយនំងបនរទ្ទ្ួ ម្នពរារវនុវត្រារផ្ក
ទ្ក្បង់ទាង
ំ លនប លធរបលៅនំងនវាផ្ទ លយើងក្ត្ញ្វបង់ លយើងចិ្់ោទ្ទ្ួ សាគ រ
់ វាពិត្ោមានត្នបាទ៏ល ើ្ ប់ទបច
ពាកយរ

“យិន ទ្ធអ ណាផ្ទ ម្នបកលធយបិនមានារបង់នវាលរបលទ្

លហើយក៏យិនកំផ្ណ្ទ្ក្បង់ណាផ្ទ

្លក្បចម្នលធយបិនមានារ បបង់លរបផ្ទរ”។ លហត្ុលនបលហើយលទ្ើបោលរឿយៗ បរងលហើយបរងលទ្រត្ ្លបរចម្ន
បញ្ញជក់រ កកទម្ម្ង់ គឺរស់ ម្ិន្កកទម្ម្ង់ គឺសាៃប់ ផ្ទ រំម្ច់ត្ក្បញ្ឱ្យមានារគិត្គបរឱ្យម្នក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និង
ទ្ប ំទ្បកាយហួ្ពរក្ពំ្មា
រ រប្់ខិ ានកងុងារវនភាគ និងារលធវើល្ចករ្
រ លក្បចចិត្រលទ្រត្អងផ្ទរ លទ្ើបិចធារម្ននបវ
ភាពក្បកួត្ក្បផ្ជង និងារវវិវោដក្បកបលធយចររភាព។ កងុងសាិរត្រលនប ារ្លក្បចម្ននបវចករុ វន្័យចុងលក្ាយនន
កបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់លុាំងំ២១២៥ នំងរំកបយុោឱ្យមានក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈទ្ំលនើបបួយ ផ្ទ នំងល ក
ើ កបយ្់
ារលក្បើក្ម្្់ក្បវពធនធានសាធារណ្ៈទ៏កក្បក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ព និងភាព្័កកិ្ិទ្ ធ លហើយិចឱ្យែជរធរវិម្
ផ្ក បែារអរ ល់ ្វាសាធារណ្ៈោបប ធរនជបនក្បោព រទរម្នាន់ផ្ត្ ែក្បល្ើរល ើង។ ទ្នកំបលនបក្បព័នធទាង
ំ បប
នំងមាន្បត្ថភាពលក្បើក្ម្្់ធនធានលៅនបលយ នលនម្យិទ្ិភាពរប្់ែជរធរវិម្ , ែ ់ចំណ្ប

និងចំណាយ

សាធារណ្ៈ នំងក្ត្ញ្វម្នក្បបប អរន
ុំ ិងកត្់ក្នក្បកបលធយត្មាាភាព លទាបោម្នបកពរក្បវពណាក៏លធយ លហើយមាន
ន ននិងបទ្បតញ្ញត្រិហិរញ្ញវត្ថុ។
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ្បិទ្ក
ធ បិ លទើបតរធារ្លក្បចម្ន ទ្ធអ ចុងលក្ាយក្្បនបវធា

ង.៤ យុទធសា្សត ការដឹកនាំ ន្ិង យន្តការរម្ដ្ឋន្ន្ិងម្ត្ួត្ពិន្ិត្បា
យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ារទំករំ និងយនរារនបធន និងក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យកងុងវំ ុងលព ោង១១ាំងំកនាងបកលនប កបយុោម្ន
្លក្បច ទ្ធអ

ោលក្ចើនកងង
ុ ារផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់ខិ ាន បអុផ្នរក៏លុ្ ក
់ ិចា
ក្ រោលក្ចើន

ផ្ទ រំម្ច់ក្ត្ញ្វបនរលធវើ។ វវិក្កបោទំណាក់ៗ )Platform Approach) ក្ត្ញ្វម្នលក្ជើ្លរឯ្ោយុទ្សា
ធ ស្ត្រ កងុងារវនុវត្រ
ារផ្កទ្ក្បង់ក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់កបយុោ ក្បកបលធយភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងនបបលធាម្យ

ង. ារវនវត្រននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្់ែជរធរវិម្
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រប្់ខិ ាន។

លោគជ័យននារវនុវត្រជំហានទ្រ១លុាំងំ២១១៨ គឺលុលព ផ្ទ ក្បព័នធលយ ារណ្៍ោបប ធរន និង

ារពក្ងំងកិចក្ាររទរម្ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ

ភាពលជឿទ្ុកចិត្ម្
រ នននវវនាក្ត្ញ្វម្នបលងកន
ើ និងក្ត្ញ្វម្នឆាុបបញ្ញក្ង
ំ

នបរយៈ

ារផ្ក បែល ា
ើ រក្បបប ចំណ្ប , ារបលញ្ក្ ញវវនា និងារក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់។ ោ ទ្ធអ ភាពិចម្អ ន់សាិនម្ន
និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យារវនុវត្រវវនាក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែិក្្័យលធយារ ុបបំម្ត្់លរ នបវបំណ្ុ កក្ក ប

និងបញ្ញា

ខវបសាច់ក្ម្ក់ ារវនុវត្រចំណាយវវនាាន់ផ្ត្រ ន
ប និងារក្បបប ចំណ្ប ក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែ។ ល ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្
្បត្ថភាពរប្់ែជរធរវិម្ ក្ត្ញ្វម្នបកាញនបរយៈ

លោគជ័យកងុងារទ្ប់ទ្ ់លៅនំងវនបត្រិល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

្ក កងុងវំ ុងាំងំ២១១៩ ទ ់២១១១ លធយសារផ្ត្ក្ម្ក់បលញ្ញើរប្់ែជរធរវិម្ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្នសពរំ ាំងំ២១១៤
ទ ់២១១៨។ ឥ ញ្វលនប ោចំណ្ច
ុ របត្់ទ៏្ំខាន់បួយននជំហានទ្រ២ ផ្ទ ្មា្ធាត្ុវៗ
ិរ នំងក្ត្ញ្វធក់បញ្ក្ញ្

រួបមាន

បាង់គណ្នរវិ,រ មាត្ិាវវនាវិរ និងកិចក្ក្បត្ិបត្រិារារករវិរ ចប លៅកងុងក្បព័នធបចក្ុបតនង ោបួយនំងារធក់ឱ្យវនុវត្រ
ក្បព័នធពត្
័ មា
៌ នវនទ្ា្ក្មាប់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ )FMIS)។ ្មា្ធាត្ុ និងក្បព័នធវិរលនប ពិត្ណា្់នង
ំ ទាបទារនបវ
ជំរញវិរ និងវនធរសាស្ត្រ វិរ កងុងារក្បត្ិបត្រិ និងក្គប់ក្គង។ ទ្នកំបលនប លទើបតរពក្ងំងារករទំករំ និងក្គប់ក្គងារវនុវត្រ
កបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ្មា្ធាត្ុលអសងលទ្រត្ក៏ក្ត្ញ្វម្នលក្ត្គប និងធក់បញ្ក្ញ្

ោទំណាក់

ា សាក តងអងផ្ទរ លទើបតរឈានលៅរការបលងកន
ើ ារអារភាជប់វ វនា នំងលយ នលនម្យ កងង
ុ លយ ល

បលងកន
ើ

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពវនភាជន៍ និងក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារលក្បើក្ម្្់វ វនា ផ្ទ រួបមានផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា, វវនាកបិ វនធរ និង
វងគភាពវវនា។ ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា និងវវនាកបិ វនធរក្ត្ញ្វម្នធក់ឱ្យវនុវត្រសាក តងរប់នំងពរាំងំ២១១៨បក
ផ្ទ

ោទំណាក់ា

ទំបបងននារផ្កទ្ក្បង់ក្បព័នធ វ វនា។ ទ្្សរទាន្រ រពរទ្ិ្ល

យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ្ក្មាប់ារផ្កទ្ក្បង់

ក្បព័នធវ វនាលុកបយុ ោាំងំ ២១១៣-២១២១ ក៏ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លទើបតរបកាញឱ្យម្នចិ្់កា្់នបវទ្ិ្ល
ារធារនបវភាព្ុរ្កវក់យង

និង្ងគត្ិភាពោបួយនំងលយ

ក៏ទបចោ

បំណ្ងរួបននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ និងរវាងបណា
រ កបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ោគនាបំ លអសងលទ្រត្រប្់ែជរធរវិម្

ទបចោកំផ្ណ្ទ្ក្បង់រទរម្ សាធារណ្ៈ

និងកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ ផ្ទ កំពុងក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រលុកងុងក្ពបែោណាចក្កកបយុោ។
ោយនរារនបធន និងក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ មានយនរារ៣ គឺារនបធន
និងក្ត្ិត្ពិនិត្យក្បរំផ្ខ ក្បរំក្ត្រមា្ និងក្បរំាំងំ។ ារនបធន និងក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យក្ត្ញ្វម្នលធវលើ ើងោក្បរំផ្ខ មាន ករណ្ៈ
នអកកងុង្ក្មាប់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

នបរយៈគណ្ៈកបិារផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់

ក្ក្ួង )MEF PFM Reform Committee), ោក្បរំផ្ខ និងក្បរំក្ត្រមា្្ក្មាប់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន នបរយៈ
ក្កុបារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈរប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន )PFM Working Groups) និងនបរយៈ
កិចក្ក្បជុគ
ំ ណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ )PFM Steering Committee)
និងោក្បរំក្ត្រមា្

និងក្បរំាំងំ្ក្មាប់គណ្ៈកមាិធិារនទគបវវិវោដន៍

)PFM

Development

Partners

Committee) នបរយៈកិចក្ក្បជុំក្កុបារករបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (PFM-TWG)។ រម្យារណ្៍
ក្បរំផ្ខ និង ទ្ធអ ននកិចក្ក្បជុំក្បរំផ្ខទាំងលនប វវរត្តិត្ផ្ត្លធវើល ើងោ ករណ្ៈនអកកង
ងុ
ផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នផ្ចកអាយនអង
ទ្បកាយ
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និងោបប ធរន្ក្មាប់ារលររបចំរម្យារណ្៍ក្បរំក្ត្រមា្

ក្ពបទាំងោកបិវត្ថុ្ក្មាប់ារលាបក្បជុំ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

វនសាបញ្ញ

ំ រំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
រប្់គណ្ៈកមាិធិារទក
ុ ធារណ្ៈ

)PFM

Steering

Committee) ឬឬនិងក្កុបារករបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ )PFM Technical Working Group)
កងុងករណ្ររំម្ច់។ ារនបធននិងក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យក្បរំក្ត្រមា្ គឺោារវនុវត្ររួបយងផ្ទ រម្យារណ្៍ក្បរំក្ត្រមា្ ក្ត្ញ្វ
ម្នលររបចំល ើង លធយវគគល ខាធិារធរនគណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
)វ.គ.ហ( លធយផ្អែកល ើរម្យារណ្៍រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងរប្់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន។ រម្យារណ្៍
ក្បរំក្ត្រមា្ គឺោរម្យារណ្៍អាញ្វារ និងក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ លក្ាយពរមានាររកភាពនបរយៈកិចក្ក្បជុំ
ននគណ្ៈកបិារផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ

រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ,

គណ្ៈកមាិធិារ

ទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ និងក្កុបារករបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។
ារនបធន និងក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យក្បរំាំងំ គឺោារវនុវត្ររួបយងផ្ទ រម្យារណ្៍ក្បរំាំងំ នំងក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ង
ើ លធយ
វ.គ.ហ លធយផ្អែកល ើរម្យារណ្៍រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងរប្់ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័នជំរញ។ រម្យារណ្៍ក្បរំាំងំ គឺោរម្យារណ្៍អាញ្វារ និងក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ លក្ាយពរមានាររកភាពនបរយៈកិចក្ក្បជុំ
ននគណ្ៈកបិ ារផ្កទ្ក្បង់ា រក្គប់ ក្គងហិ រញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់ក្ក្ួង ល្ទរ កិ ចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

គណ្ៈកមាិធិារ

ទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ និងក្កុបារករបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។
ទ្នកំបលនប រម្យារណ្៍ក្បរំាំងំគឺោកបិវត្ថុ្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពិនិត្យក្បរំាំងំ ) វនប្សរ( ផ្ទ ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យក្បរំាំងំ
មាន ករណ្ៈទ្បកាយ និង្ុជ
រ លក្ លធយមានទាំងរម្យារណ្៍វាយត្នបារប្់ក្កុបវាយត្នបារកែជយ និងបិនក្ត្ំបផ្ត្
ោារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យវោដនភាពននផ្អនារ្កបិភាពបអុលណាណបលទ្
្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ពននារវនុវត្រកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ទាង
ំ បប

ផ្ត្ក៏ោលវទ្ិា្ក្មាប់ារវាយត្នបាក្ប្ិទ្ភា
ធ ព

និង

ក្ពបទាំងោយនរារ្ក្មាប់ារផ្ក បែ្កបិភាព ឬឬនិងទ្ិ្ល

យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ផ្វបទាំងិចឈានទ ា
់ រផ្ក្ក្បិ ទ្ិ្ល

ននកំផ្ណ្ទ្ក្បង់លទ្រត្អងកងង
ុ ករណ្ររំម្ច់។

ង. ារវនវត្រននកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្់ែជរធរវិម្
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ឧបសម្ព័ន្ធ
ឧប្បយ័នធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
ឧប្បយ័នធ ២៖ ្មា្ភាពក្កុបារករវាយត្នបា
ឧប្បយ័នធ ៣៖ បញ្ជ ែ
រ យរបភាគរពាក់ពន
័ ធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា្ន៍
ឧប្បយ័នធ ៤៖ បញ្ជ ររកសារលនង
ឧប្បយ័នធ ៥៖ នែងទ្ិនងន័យ
ឧប្បយ័នធ ៥.១៖ បញ្ជ រក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្
ឧប្បយ័នធ ៥.២៖ បញ្ជ រ្ហក្យ្សាធារណ្ៈ
ឧប្បយ័នធ ៥.៣៖ ទ្ិនងនយ
័
បែិត្្ក្មាប់គណ្រគមាាត្នន PI-2 ្មា្ធាត្ុ )១(
ឧប្បយ័នធ ៥.៤៖ កបក្រ និងហិរញ្ញបតទាន្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រពរនទគបវវិវោដន៍ ២១១២-២១១៤
ឧប្បយ័នធ ៦៖ វនុសា្ន៍ផ្ក

បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ

ឧប្បយ័នធ ៧៖ វងគារល ខននក្ក្ួងល្ទរកិចន
ក្ ិងហិរញ្ញវត្ថុ

ឧប្បយន
័ ធ

157

ឧបសម្ព ័ន្ធ ១៖ រសចកដស
ី រងេបសត្ចនករម្ន្ម្កបស័ណឌរងាវស់សម្ិទធកម្ា ម្ន្ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

១

លទធ ្លម្ន្ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ៖ សាពរជឿទុកចិត្តម្ន្ិវធកា

PI-1

ន
ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់វ វា

B

A

ផ្ទ ម្នវនុបត្
័

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

គមាាត្ននារវនុវត្រចណា
ំ
យលធរបនំងចិប់វ វនា

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

ផ្ទ ោត្នបា

ពិនកុទាង
ំ លនប

បិនិចលក្បគបលធរបយងម្នទាំងក្្ុងលទ្

ធច់ខាត្ គឺ ាំងំ២១១១ )២,៤%(, ាំងំ២១១២ )៣,១%(,និងាំងំ

លធយលហត្ុរបប ធរនននារវាយត្នបាចំណាយ្រុប

២១១៣ )៦,១%(

កងុងរម្យារណ្៍វាយត្នបា PEFA ាំងំ២១១១ បិនមាន
ចំណាយបប ធន។
ារទកចំណាយបប

ធនលចញពរារវាយត្នបាលនប

លធយសារចំណាយបប

គឺ

ធនទាំងលរប បិនក្ត្ញ្វម្ន វនភាជ

នបក្ក្ួង-សាថប័នលទ្ ផ្ត្ចំណាយបប

ធន គឺ្ថិត្កងុង

បរកត្់ននមាត្ិាវវនាបួយលធយផ្ ក។ លទាបនអងណា
លហត្ុអ

លនប បិនក្ត្ញ្វម្នរត្់ទ្ុករក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។ ក៏បអុផ្នរ

លបើ្ិនោបប ធរនននារវាយត្នបាាំងំ ២១១១ ក្ត្ញ្វម្ន
លក្បើកងុងារវាយត្នបា ាំងំ២១១៥ ផ្ទរលរប ពិនកុ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ
ទ្ទ្ួ ម្ន លុផ្ត្ A ទផ្ទ ។
PI-2

្មា្ធាត្ុចណា
ំ
យលធរបនំងចិប់

D

D+

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ន ផ្ទ ម្នវនុបត្
វវា
័

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ្ក្មាប់ារវាយ
ត្នបាាំងំ២១១១ ្បចរករលនប មានផ្ត្ ១ ្មា្ធាត្ុ
បអុលណាណប។

(១)

កក្បិត្ននារផ្ក្បក្បិ កងុង្មា្

D

D

គមាាត្នន្មា្ធាត្ុកងុងារវនុវត្រចណា
ំ
យមានល ើ្ពរ១៥%

គមាាត្្ក្មាប់ PI-2 (១) កងុងរម្យារណ្៍ាំងំ២១១១

ភាពចំណាយ លុកងុងរយៈលព បរាំងំ

កងុងរយៈលព

មានបប ធរនលអសង ផ្ទ រំ ឱ្យបិនិចលក្បគបលធរបម្ន។

ចុងលក្ាយលធយបិនគិត្បញ្ក្ញ្ នបវចំ

២១១២ )២៥,៤%( និងាំងំ២១១៣ )៣១,៤%(។

៣ាំងំចុងលក្ាយលនប គឺាំងំ២១១១ )៣៧,៩%( ាំងំ

ណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក

159

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

លុលព ផ្ទ ត្ួល ខក្ត្ញ្វម្នគណ្រល ើង វនញ

លធយ

លក្បើក្ម្្់ វនធរសាស្ត្រ PEFA ាំងំ២១១១ គមាាត្លុកងុង
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ល.រ

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
្មា្ភាគចំណាយមានកក្បិត្ល ្
ើ
១៥% ផ្ត្លុ
កងុងាំងំ២១១៨ គឺក្ត្ំប ១៦,១%។ ារលក្បគបលធរបលនប
បញ្ញជក់រ គមាាត្មានទ្ំហំធំ លុកងុងាំងំ២១១១, ២១១២
និងាំងំ២១១៣។

(២)

ចំនន
ួ ោបធយបននារចំណាយផ្ទ

-

B

ម្នលកើត្ល ើងោក់ផ្្រ ងកងុងខកង់

ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុកោក់ផ្្ដ ងោបធយប្ក្មាប់ាំងំ២១១១

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ្មា្ធាត្ុ នន

ន ។
ាំងំ២១១២ និង២១១៣ មានល្ិ ន
ើ ំង ៥,៣ %ននចិប់វ វា

្បចរករលនប

ចំណាយផ្ទ បិនម្នលក្យងទ្ុកលុ

បិនមានលុកងុងារវាយត្នបាាំងំ២១១១

ល ើយ។

កងុងរយៈលព បរាំងំចុងលក្ាយ
PI-3

ន
ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់វ វា
ផ្ទ ម្នវនុបត្
័

A

A

ចំណ្ប កងុងក្្ុក្រុបលធរបនំងចិប់វ វនាកងុងាំងំ២១១១

ន ិចយ
ករណ្ៈវន
័ េ ននារអដ

់ពន
ិ កុ ្ក្មាប់ PI-3 ម្នបដញ្រ

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

លុាំងំ២១១១។ នបរយៈវនធរសាស្ត្រ ល

គឺ្ថិត្ចលរាប៩៧%- ១១៦% ្ក្មាប់២ាំងំ ននរយៈលព ៣ ាំងំ

ាំងំ២១១១( ែជរធរវិម្ កបយុោ ម្នទ្ទ្ួ ពិនកុ A

ចុងលក្ាយលនប។

លធយសារ ទ្ធអ ចំណ្ប កងុងាំងំ២១១៦

ើកបុន )លក្បើលុ

ក្បបប

ម្ន

១១៥,១%, ាំងំ២១១៧ ក្បបប ម្ន ១២៤,៣% និងាំងំ
ន ។
២១១៨ ក្បបប ម្ន ១៣៤, ល្ិ ើ ៧% ននចិប់វ វា
និនយបាអ ងលទ្រត្

ករខណ្ឌ “ារក្បបប ចំណ្ប កងុង

ក្្ុកោក់ផ្្ដ ង មានលក្ាប ៩៧% ននចំណ្ប កងុងក្្ុក
ផ្ទ លក្យងទ្ុកកងុងវវនា បិនមានលក្ចើនោងបួយាំងំ កងុង
៣ាំងំចុងលក្ាយ” ក្ត្ញ្វម្ន្លក្បច លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ
A។

លបើ្ិនោ វនធរសាស្ត្រ បចក្ុបតនង

លរបពិនកុនំងធាាក់លៅកក្បិត្

D

ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់
ន
វញ

ារក្បបប ចំណ្ប កងុងក្្ុកោក់ផ្្ដ ង
១១៦%

លធយលហត្ុរ
មានល ើ្ពរ

ននចំណ្ប កងុងក្្ុកផ្ទ លក្យងទ្ុកកងុងវវនា

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
មាន២ាំងំ គឺាំងំ២១១៧ និង ាំងំ២១១៨។ ទបចលនប
ក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងកងុងាំងំ

្បិទ្ក
ធ បិរប្់ែជរធរវិម្
២១១៥ លបើលធរបនំងាំងំ២១១១។
PI-4

្នងិធិបំណ្ុ កក្ក បនិងារក្ត្ិត្

C+

D+

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ារលក្បគបលធរប បិនិចលធវលើ ៅរួច រឯរារតា្់បដញ្រនំងពរ

ពិនត្
ិ យនបធនបំណ្ុ កក្ក ប
(១)

កក្បិត្្រុ កននចំណាយផ្ទ លុ

ាំងំ២១១១ បិនិចវាយត្នបាម្ន។
ចំនន
ួ ម្អ ន់សាិនននបំណ្ុ ផ្ទ បិនទាន់្ង ផ្ទ ល ើ្ពរ៦១នវា

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ពិនកុ ាំងំ២១១១

្ក្មាប់ទ្ន
ំ ញ
ិ និងល្វា ក្ពបទាំងបំណ្ុ កក្ក បននលបរវត្ស និង

ផ្អែកល ា
ើ រពិនត្
ិ យចំលពាបកិចក្ ល ិ
ើ ណ្ត្រិផ្ទ បិនទាន់

ន
្រុបោក់ផ្្រ ង្ក្មាប់ាំងំវ វា

បំណ្ុ កក្ក បននវក្នារក្ម្ក់បណ្
ំ ុ

ម្នទ្បទាត្់ ផ្ត្បិនម្នបញ្ក្ញ្

ផ្ទ ពាក់ពន
័ ធ ( និងារផ្ក្បក្បិ វិរៗ

បញ្ញជក់រ ្នង ិធិ្រុបននបំណ្ុ កក្ក ប មានទ្ំហំធំោង ១១%

លុកងុង្រុ កចំណាយផ្ទ លុជំពាក់

ននចំណាយ្រុប។ ារម្អ ន់សាិនលនបក្បផ្ហ

លនប

ក្ប្ិនលបើទ្ន
ិ ង នយ
័ ិចរកម្នកងុង វនកយ
ក បក្ត្្ក្មាប់ិណ្ត្រទ្
ិ បទាត្់

ជំពាក់

A

D

)គិត្ោភាគរយននចំណាយ

រួបទាំងារពិនយ
័

បំណ្ុ កក្ក បននលបរវត្ស

ឬ ល្វាបំណ្ុ ល ើយ។

ច្ល រឯនោងលនបលទ្រត្

ផ្ទ បិនទាន់ក្ត្ញ្វម្នលម្បអាយ។
(២)

ទ្ិនងនយ
័ ផ្ទ ិចផ្្វ ងរកម្ន

C

C

លទាបបរោទ្ិនងនយ
័ ផ្ទ រកាទ្ុកកងុងក្បព័នធកត្់ក្និចទាញយក

លុាំងំ២១១១ ក្កុប PEFA ម្នបញ្ញជក់វំពរសាថនភាពនន

្ក្មាប់ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធននន

ធក់កងុងក្បព័នធ Excel លទើបតរលររបចំោរម្យារណ្៍ និងក្ត្ញ្វម្ន

ិណ្ត្រលិ បើកក្ម្ក់

ចំណាយផ្ទ លុជំពាក់

លក្បើក្ម្្់លទើបតរអរ ទ្
់ ន
ិ ង នយ
័ ្ក្មាប់ PEFA ២១១៥លនប, ារ

្វ ័យក្បវត្រិ(

លររបចំរម្យារណ្៍ក្បរំាំងំ បិនផ្បនោបុខករក្បរំនវាល យ
ើ រឯរ

ម្នទ្បទាត្់លុវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ។ រប់នំង

ក្បព័នធកប
៏ ិនទាន់មានបុខករលពញល ញលុល ើយ។

ពរលព លរបបក ក្បព័នធ

នបរយៈារពិនត្
ិ យ

)លធយបិន

គំនរននិណ្ត្រលិ បើកក្ម្ក់

លទាបនអងណា

ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វ

KIT ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្ល ើង។

ក្បព័នធ្វយ
័ ក្បវត្រិលនប

ក្ត្ញ្វម្នបលងកើត្

ល ើងលទើបតរនបធនារបញ្ញជារទ្បទាត្់ រប់ពរារទ្ទ្ួ
វនកកយបក្ត្លុវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ ផ្ត្បិនផ្បន
លក្បើលទើបតរក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ្ដុ កននបំណ្ុ កក្ក បទាំងវ្់
លរបលទ្។
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ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ពិនកុបន
ិ ិចលក្បគបលធរបម្ន

លធយសារ

162

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
បំណ្ុ កក្ក ប ោលបរវត្ស និង ល្វាបំណ្ុ
ម្នរត្់បញ្ក្ញ្

២

ការងារម្ត្ួត្សុីញនសាំខាន្់ៗ ៖ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយ ន្ិងត្ម្មៃសាពម្ន្ិវធកា

PI-5

ន
ចំណាត្់រងក់វវា

C

C

បិនក្ត្ញ្វ

លុកងុងារវាយត្នបា ាំងំ២១១១ ។

ន និងគណ្
មាត្ិាផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់្ក្មាប់ារលររបចំវ វា

ក្បព័នធចណា
ំ
ត្់រងក់ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើ្ក្មាប់កិចក្ទំលណ្ើរ

លនយយ កងុងាំងំសារលពើពនធ ២១១៤ មានផ្ត្ចំណាត្់រងក់រទរម្ និង

ារននារលររបចំវ វនា និង គណ្លនយយ

ចំណាត្់រងក់ល្ទរកិចក្បអុលណាណប។

ារវាយត្នបាល

ើកបុនលទ្។

បិនខុ្យងពរ

ារផ្ក បែល ច
ើ ំណាត្់រងក់

នបបុខករនិងកបិ វនធរ បិនទាន់ក្គប់ក្ជុងលក្ោយ លទើបតរ
ម្នពិនកុ ែោងលនបលុល ើយ។
PI-6

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននពត្៌មានផ្ទ
ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

B

C

ន
លុកងុងរកសារវវា

រកសារវវនាចំនន
ួ ៣ កងុងចំលណាបរកសារវវនា្រុបចំនន
ួ ៩

ចំនន
ួ ្មា្ធាត្ុ្ំខាន់ៗ

(១,៣,៨) មានកងុងរកសារ្ំលណ្ើវ វនា ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅ

ារវាយត្នបានិងធក់ពិនកុ ម្នធាាក់ចបុ ពរចំនន
ួ ៥ លុាំងំ

វងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ កងុងាំងំ២១១៥។

២១១១ បក ចំនន
ួ ៣ លុាំងំ២១១៥ លធយសារផ្ត្

ផ្ទ ោ

ករខណ្ឌ្ក្មាប់

្មា្ធាត្ុទ្២
រ
និងទ្រ៩ បិនក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្បក្្ប
នប

ន បិនក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់នប
ករខណ្ឌ។ ឱ្នភាពវវា

ទ្ក្បង់ GFS លទ្ រឯរារម្អ ន់ក្បមាណ្វំពរអ បអបពា

់

ផ្អងកវវនា លធយសារារតា្់បដញ្រលយ នលនម្យ បិន
ក្ត្ញ្វម្នពនយ ់លុកងុងរកសារវវនាល ើយ។
PI-7

ទ្ំហនំ នក្បត្ិបត្រា
ិ ររប្់រធរវិម្

C

C

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍
(១)

ចំណាយវវនាបផ្នថបផ្ទ
ម្នែយារណ្៍

បិនក្ត្ញ្វ

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ យិនារតា្់បដញ្រនំង
ពរាំងំ២១១១។

C

C

ផ្អែកល ើគំររប ប្់រយកធរន ារពាករណ្៍ចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើ

យិនារតា្់បដញ្រពិនកុ នំងពរាំងំ២១១១ ក៏បអុផ្នរ វនធរសាស្ត្រ

ពនធ

ននារម្អ ន់ក្បមាណ្ ្ក្មាប់ាំងំ២១១១ និង ាំងំ២១១៥

បញ្ញជក់រកក្បិត្ននចំណាយបផ្នថ បផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយ

ារណ្៍មានលក្ចើនោង ៥% បអុផ្នរ ទាបោង ១១% ននចំណាយវវនា

គឺខុ្យងទាំងក្្ុង។

្រុបរប្់រទរ ។

ក្បហាក់ក្បផ្ហ

លទាបនអងណា

ខកង់ចំណាយ

ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍

មាន

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
ទ្ំហទ
ំ បចយង ្ក្មាប់ទាង
ំ ២ ាំងំលនប។ ទបចយង ្ក្មាប់ារ
ក្បបប និងារែយារណ្៍វំពច
រ ំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ
បិនមានារតា្់បដញ្រ គួរឱ្យកត្់្មាគ

់ រវាងាំងំ២១១១

និង ាំងំ២១១៥ លទ្។
(២)

ព័ត្៌មាន្រ រពរចំណ្ប -ចំណាយ

C

C

ក្គប់វវនាគលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយនទគបវវិវោដន៍ខាងលក្ស

)ារ

្ក្មាប់គលក្មាងផ្ទ យំក្ទ្លធយ

ពាករណ្៍( មានបកាញលុកងុងរកសារវវនា ផ្អែកល ក
ើ បិ វនធរ វននិ

ហិរញ្ញបតទាននទគបវវិវោដន៍

លនគសាធារណ្ៈ។ ារវនុវត្រចំណាយ ោក់ផ្្រ ង មានបកាញកងុង

យិនារតា្់បដញ្រ រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។ ក្បព័នធ បិនមាន
ារតា្់បដញ្រគួរឱ្យកត្់្មាគ ល់ ទ្។

ន
រម្យារណ្៍វនុវត្រវ វា
និងរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំងំ បអផ្ុ នរ
មានភាពលពញល ញ ចំលពាបផ្ត្គលក្មាងផ្ទ លក្បើក្ម្្់កបក្រ។ ារ
ពាករណ្៍ឱ្យម្ន្ុក្កំត្ពរទ្ំហំគលក្មាងលក្ាបហិរញ្ញបតទាន្ហ
ក្បត្ិបត្រា
ិ រ

ន
ផ្ទ មានកត្់ក្នលុកងុងរម្យារណ្៍វនុវត្រវ វា

និងរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងាំងំបន
ិ ិចលធវើលៅរួចល ើយ បអផ្ុ នរ នប
ារម្អ ន់សាិនមានទ្ំហត្
ំ ិចោង ៥១%។
PI-8

ត្មាាភាពននទ្ំរក់ទ្ន
ំ ងហិរញ្ញវត្ថលុ ុ
ក្គប់រងក់ននរទរម្

C+

B

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M2

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន លធយសារ

)រងក់ោត្ិនង
ិ

្មា្ធាត្ុ )១(។ យិនារតា្់បដញ្រ លុកងុង ទ្ធអ

។

លក្ាបោត្ិ(
(១)

ត្មាាភាព

និងភាពបិន លបែគងកងុង

ារផ្បងផ្ចកធនធានកងុងចំលណាបរទរ
ម្ រងក់លក្ាបោត្ិ

C

A

ុំ្កកត្់ ោទ្បលៅពំងផ្អែកទាំងក្្ុងល

ើ ឧបត្ថបាកធនពរបប និធិ

ុំ-្កកត្់។ ារវនភាជ នបផ្ខសបលណា
ដ យ )Vertical( លៅបប និធិ
និងារវនភាជនបផ្ខសទ្ទ្ំង

)Horizontal(

លៅក្គប់ ុំ-្កកត្់

ផ្អែកល ើក្បព័នធផ្ទ មានត្មាាភាពនិងមានរបបបនរ ចិ្់កា្់។

មានារតា្់បដញ្រត្ិចត្ួចលុកងុងក្បព័នធ្បិទ្ក
ធ បិ។
ភាពខុ្យងននារអដ

់ពន
ិ កុ

ក្បផ្ហ ោលធយសារវងក

វាយត្នបាលុាំងំ២១១១ មានារបកក្សាយលអសង វំពរ
ត្មាាភាព លធយអារភាជប់ោបួយារគណ្រវំពរវក្ននន
ភាពក្ករក្កនិងវក្នក្បោជន ្ក្មាប់ ុំ-្កកត្់នរបួយៗ។

163

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

164

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ
(២)

សត្ចនករ
ភាពទាន់លព លវកាននព័ត្៌មានផ្ទ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

A

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

A

ុំ-្កកត្់ក្ត្ញ្វម្នអរ

់ព័ត្មា
៌ ន

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

វំពរឧបត្ថបាកធនផ្ទ នំងក្ត្ញ្វ

ិចលជឿទ្ុកចិត្រម្ន្រ រពរារវនភា

ន រប្់
ទ្ទ្ួ ម្ន កងុងរវាងបអុរិនផ្ខ បុននំងបញ្ក្ ប់ារលររបចំវ វា

ជវវនា ្ក្មាប់រទរម្ រងក់លក្ាប

ខាិន រឯរារអរ

ោត្ិ

មានារពនារលព ផ្ត្ចំលពាប

ន លធវើល ើងនបា
វ
់ វា

យិនារតា្់បដញ្រ លុកងុង ទ្ធអ

។

យិនារតា្់បដញ្រ លុកងុង ទ្ធអ

។

វនភាគចិ្់កា្់ លធយ

ុំ-្កកត្់ណាផ្ទ បិនម្នអរ

់

រម្យារណ្៍ក្ត្រមា្ទាន់លព លវកា
(៣)

PI-9

កក្បិត្ននារបបក្រុបទ្ិនងនយ
័

D

D

ចំណាត្់រងក់បុខករ និងចំណាត្់រងក់ វន្័យនន ចំណាយ បិនក្ត្ញ្វ

សារលពើពនធរប្់រធរវិម្ លធយ

ម្នបញ្ក្ញ្

វនុលកាបនបយុទ្សា
ធ ស្ត្រ នប វន្័យ

ម្

ន
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យហានិវយ
័ វវា
ពរវងគ
ភាពសាធារណ្ៈទនទ្លទ្រត្

C+

C+

ទាំងកងុងបា ង់គណ្នររប្់រទរម្ រងក់ោត្ិ និងរប្់រទរ

ុំ-្កកត្់។

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ យិនារតា្់បដញ្រគួរឱ្យ

លក្សពរ

កត្់្មាគ ់ រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

ក្ក្ួង-សាថបន័រទរ
(១)

កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្
រងក់កណា
រ
លៅល

C

C

ើវងគភាព្វ ័យត្

និង្ហក្យ្រទរ

វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ

មានាររឯកចលក្បើនត្ិចត្ួច។ បចក្ុបតនង វគគរយកធរន

ទ្ទ្ួ ម្នរម្យារណ្៍ក្បរំាំងំពរក្គប់្ហក្យ្សាធារណ្ៈ

ក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ

និងភាគលក្ចើនននក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ ។

ារបបក្រុប ព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ

ារបបក្រុបរួប

ននរម្យារណ្៍វ វនាក្ត្ញ្វម្នលររបចំ (បិនែប់បញ្ក្ញ្

ធរយរោត្ិ

និងក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

លៅកងុងរម្យារណ្៍

ននកបយុោ) បអុផ្នរបន
ិ ម្នកំណ្ត្់ និងវនភាគពរហានិវ័យហិរញ្ញវត្ថុលៅ

ក្បរំាំងំ។ ក៏បអុផ្នរ លុផ្ត្បិនក្គប់ក្យន់ ្ក្មាប់ម្នពិនកុ

ល

ខយ្់ោងបុន។

ើរទរម្ រងក់ោត្ិល ើយ

លហើយក្គបទណ្រប់ផ្ត្

៦១%នន

ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ បអុលណាណប។
(២)

កក្បិត្ននារនបធនរប្់រទរម្

A

A

លររបចំ

សាថនភាពហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់កក្បិត្ននរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ

គឺ

រងក់ោត្ិលៅល ើសាថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ក្ត្ញ្វម្ននបធនោក្ត្រមា្

និងលររបចំោរម្យារណ្៍ធច់

រប្់រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ

លធយផ្ កពរយង ្ក្មាប់រងក់នរបួយៗននរទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ។
ោក់ផ្្រ ង រម្យារណ្៍លនបបិនម្នកំណ្ត្់ ឬ វនភាគពរបញ្ញាហានិ

បិនមានារតា្់បដញ្រកងុង ទ្ធអ

។

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥
វ័យហិរញ្ញវត្ថុលទ្ នបារវនុវត្រ
វ័យលៅល

PI-10

ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជនកងុងារ

C

D

ន ្ំខាន់ៗ
ទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ នវវា

ពុំមាន

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

-ុំ ្កកត្់បន
ិ ិចបលងកើត្ោហានិ

ើរទរម្ រងក់ោត្ិម្នលទ្។
ករខណ្ឌណាបួយ កងុងចំលណាប ៦ ក្ត្ញ្វម្នបំលពញល ើយ។

ពិនកុិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ភាពយឺត្នអវ ននារ

លទាបបរោមានរកសារចំនន
ួ ៤ ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយោសាធារណ្ៈ

អសពវអាយរម្យារណ្៍កងុងាំងំ រំ ឱ្យពិនកុធាាក់ចុប។ លក្ស

ក៏មានារយឺត្នអវកងុងារអសពវអាយផ្ទរ។

ពរលនប មានារ រឯកចលក្បើន លុល

ើចណ្
ំ ច
ុ លអសងលទ្រត្ ក៏

បអុផ្នរ លុផ្ត្បិនក្គប់ក្យន់ លទើបតរម្នពិនកុខយ្់ោងបុន
ផ្ទ មានទបចោ ករខណ្ឌ
្ក្មាប់ ករខណ្ឌ

[iii],

[i]

[iv]

និង

[vi]។

ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជន

លទើបតរសាដប់្ន
ុ ក រកររប្់រទរបស្តនរ រក្ក្ួងល្ទរកិចក្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ រឱ្ា្ពិនិត្យល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា ាំងំ
២១១៥ គឺោាររឯកចលក្បើនបួយ។

៣

វដតិ វធកា

៣.១

ន លៅនំងលយ នលនម្យ
ារអារភាជប់វ វា

PI-11

ាកានុក្កបនិងារចប រួបកងង
ុ កិចក្

A

A

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M2

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ យិនារតា្់បដញ្រគួរឱ្យ

ន ក្បរំាំងំ
ទំលណ្ើរារលររបចំវវា
(១)

វត្ថិភាព និងារក្បាន់ខាជប់
ា

វនភាគវវនា

កត្់្មាគ ់ រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។
A

A

ក្ក្ួង-សាថប័នមានរយៈលព
ា
ក្បផ្ហ

ន ទាំងពររទំណាក់ា
លទើបតរលររបចំវ វា
៩ ្ម្រហ៍។ ទំណាក់ា

)ទ្ន់វាន(់ ផ្ទ

លពា គឺ្រុប

ទាំង២ មានពិធនវវនា

ក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ លធយគណ្ៈរទរបស្តនរ រ។ ទ្នក ំបលនប

យិនារតា្់បដញ្រលុកងុង ទ្ធអ
ក្បព័នធ លុផ្ត្ទផ្ទ
ម្នអដ

មានវវគ
រ ួរឱ្យកត្់្មាគ ល់ ទ្ និងបិនមានវវរបអបពា

ាំងំ២១១៤

វនភាគល ើយ។

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ក៏បអុផ្នរ ារវាយត្នបាាំងំ២១១១
គ
់ លក្មាង

វវនា លុកងុងផ្ខកកកធ លធយក្ក្ួង-សាថប័ន បួយចំនន
ួ
ក៏លធយ ផ្ទ

់ទ ា
់ រវនុវត្រ

។ ក្បព័នធ និងារវនុវត្រ

ព
់ ិនកុ A លទាបបរមានារពនារារអដ

មានារពនាររយៈលព ខារលធយក្ក្ួង-សាថប័នបួយចំនន
ួ ផ្ត្បិន

នបា

165

៤ លៅ ៥្ម្រហ៍ កងុងបួយទំណាក់-

បញ្ញាលនប លកើត្ល ើងកងុងាំងំ២១១៨ និង

166
ល.រ
(២)

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

ន ក្ត្ញ្វម្នធក់លចញលធយ
សាែចរផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវា

យិនារតា្់បដញ្រលុកងុង ទ្ធអ ។ ក្បព័នធ និង ារវនុវត្រ

លក្ោយ និងារចប រួបផ្អងក

ែជរធរវិម្

ក្បព័នធ លុផ្ត្ទផ្ទ ។

នលនម្យ កងុងារផ្ណ្រំវំពរ

និងារល្ើល រុឯ និងារលធវើិទ្ិភាវបបនរយកបិ ល ើងវនញនបវលយ នលន

ារលររបចំធក់្ំលណ្ើវ វនា

ម្យ។ សាែចរលររបចំកញ្ក្ ប់វ វនា ក្ត្ញ្វម្នធក់លចញលធយ

ភាពចិ្់កា្់ឬភាពក្គប់ក្ជុង

A

A

ែជរធរវិម្

លធយផ្អែកល ា
ើ រវនុប័ត្ក្កបខ័ណ្ឌមាអ ក្កញ្ល្ទរកិចក្

និងលអាើជន
ប ក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និងែជធានរ-លខត្រ។

ារកំណ្ត្់ពិធនពរល ើចុបលក្ាប គឺកំណ្ត្់្ក្មាប់ចំណាយ្រុប
)វវនាចរនរ និងវវនាបប ធន ក្ត្ញ្វកំណ្ត្់ធច់ពរយង( និង្ក្មាប់
វន្័យទាំង ៤ )្ងគបកិចក្ ល្ទរកិចក្ រទរម្ ទ្បលៅ និងារពារោត្ិ
និង្នរ ិ្ុខសាធារណ្ៈ( ោភាគរយ នន អ.្.្ )ោារចងែុ
ន
បកាញ(។ ារលររបចំគលក្មាងវវា
បែិត្ លធយក្ក្ួង-សាថប័ន
និងែជធានរ-លខត្រ ក្ត្ញ្វផ្អែកល

ើ កក្បិត្កំលណ្ើនលធរបនំងាំងំរ្់

ផ្ទ វនុញ្ញញត្ ្ក្មាប់ចំណាត្់រងក់ល្ទរកិចក្ នរបយ
ួ ៗ។
(៣)

PI-12

ារវនុប័ត្វវនាទាន់លព លវកា

ចិប់វ វនាក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័ លធយវងគនត្
រ ិបតញ្ញត្រិ និងឡាយ

យិនារតា្់បដញ្រលុកងុង ទ្ធអ ។ ក្បព័នធ និង ារវនុវត្រ

លធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ ឬសាថប័នមាន

ក្ពបហ្ថ ល ខាលធយក្ពបបហាកសក្ត្បុននវាទ្៣
រ ១ ផ្ខធងញ្ ្ក្មាប់

ក្បព័នធ លុផ្ត្ទផ្ទ

្បត្ថកិចក្ក្បហាក់ក្បផ្ហ

៣ាំងំសារលពើពនធ ចុងលក្ាយលនប

ន យ
ទ្្សនៈវ្
័ លក្ចើនាំងំកង
ងុ ារលធវើ
ន
ផ្អនារវវា

A

B

A

C+

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M2

ពិនកិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។

លយ នលនម្យ

កងុង ទ្ធអ

ន
ចំណាយនិងារលររបចំវវា

យិនារតា្់បដញ្រលុ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១ លក្ពាបារតា្់បដញ្រពិនកុ គឺ

លធយសារមានារតា្់បដញ្របនដ ិចបនដិចបអុលណាណប លុកងុង
ទ្ធអ នន្មា្ធាត្ុ )៣(។

(១)

ារលររបចំនវប ារពាករណ្៍វ វនាពហុ
ាំងំ និងារវនភាជនបបុខករ

C

C

ន ្រុបរយៈលព ៣ាំងំ
ារពាករណ្៍វ វា

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំោលររង

ែ ាំ
់ ង ំលធយផ្អែកល ្
ើ មា្ធាត្ុធៗ
ំ ននល្ទរកិចក្។ បអុផ្នរ បន
ិ មាន
ារផ្ញកលចញោចំណាត្់រងក់ វន្័យ បុខករ ឬរទរម្

លហើយប

មានារតា្់បដញ្របនដ ិចបនដិ ចបអលុ ណាណប លុកងុង ទ្ធអ នន
្មា្ធាត្ុលនប។

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

ផ្ក្បបក្បិ ពរបួយាំងំលៅបួយាំងំលទ្រត្ក៏បិនក្ត្ញ្វម្នពនយ ់ បែត្
ិ
ល ើយ។
(២)

វនសា ភាពនិងភាពញំកញាប់នន

A

A

ន គនិរនរ រភាពបំណ្ុ
ារវភា

ន គចររភាពបំណ្ុ ផ្ទ
ារវភា
កងុងក្្ុក

និង

“ារវនភាគចររភាពបំណ្ុ ” លុផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នបនរលធវប
ើ ចក្ុបត-

ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនិងពិនត្
ិ យោក្បរំាំងំលធយក្ក្ួង

នងកបិោក្បរំាំងំ )បិនមានារតា្់បដញ្រពិនកុ(។ លទាបនអង

ក្គបទណ្រប់បំណ្ុ បរលទ្្

ន គ
ណា ្បត្ថភាពកងុងារលររបចំ “ារវភា

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ចររភាព

បំណ្ុ ” ក្ត្ញ្វម្នបលងកន
ើ លុកងុង ក្ហវ ផ្ទ កំពុង
ែប ប់រងបុខករលនបលធយខាិនរង ផ្ទ ា ពរកងុង
ារវាយត្នបាល

ើកបុន បុខករលនប គឺែបប់រងលធយបប និធិ

របបិយវត្ថវ
ុ នរ រោត្ិ និង ធរយរពិវពលកាក។

(៣)

យុទ្សា
ធ ស្ត្រ នបវន្យ
័ ផ្ទ មាន

B

C

វន្័យវប់រំ

និង វន្យ
័ ្ុខាវិម្ ម្នលធវើារកំណ្ត្់ចំណាយ

្បិទ្ក
ធ បិ មានារតា្់បដញ្រត្ិចត្ួចបអុលណាណប។ វន្័យវប់រំ
លុផ្ត្ោវន្យ
័ ផ្ទ មានារលររបចំ

ារគណ្រចំណាយចរនរនិងចំណាយ

នអងលពញល ញកងុងផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ លធយម្នត្ក្បំបោបួយ

និង ្ុខាវិម្

ន ិលនគ្ក្មាប់រយៈលព លក្ចើនាំងំ
វន

ន ្រុប។ វន្័យទាំងពររលនប ល្ិ ើនំងក្បមាណ្ ២៣%នន
នំងវវា

ចំណាយកងុងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ វន្យ
័
ឱ្យមាន្ងគត្ិ-

ចំណាយិទ្ិភាព្រុប។ លធយផ្ ក ្ក្មាប់ វន្័យលអសងលទ្រត្ក៏

ភាពលៅនំងារពាករណ្៍ណ្៍វ វនា។ លទាបនអងណា សា

មានផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ផ្ទរ

រៈ្ំខាន់នន វន្័យទាំងលនប ម្នធាាក់ចុបពរ ២៦% បក

បអផ្ុ នរបន
ិ មានារពាករណ្៍ចំណាយ

ចិ្់កា្់ និងលុបិនទាន់មាន្ងគត្ិភាព។

២៣% ននចំណាយវវនា ផ្ទ លធវឱ្
ើ យពិនកុធាាក់បក

C

វនញ លធយសារកក្បិត្ចំណាយវវនាកងុង វន្័យទាំងលនប
ន ្រុប លទើបតរ
ក្ត្ញ្វមាននអងត្ិច ២៥% ននចំណាយវវា
ម្នពិនកុល ើ្ពរលនប។
)៤)

ន វន
ន លិ នគ
ារអារភាជប់យងរវាងវវា
និងារពាករណ្៍ចំណាយរំកិ
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C

C

ន លិ នគ គឺលធវើល ើងលធយផ្អែកល ក្ើ បវពធនធាន
ារ្លក្បចចិត្រ វន

្បិទ្ក
ធ បិមានភាពខុ្យងត្ិចត្ួចបអលុ ណាណប លក្ពាបារលររ

ខាងលក្សចិ្់កា្់ ោោងារយកយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វន្័យោ

ន លិ នគ លុផ្ត្លររបចំនបទំលណ្ើរ
បចំវ វនាចរនរ និង វន

បប

ារធច់លធយផ្ កពរយងទផ្ទ

ធរន។ បចក្័យោចំណាយចរនរ ្ក្មាប់ិទ្ិភាពគលក្មាងបិន

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

រឯរារអារភាជប់រវាង
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥
ម្នធក់បញ្ក្ញ្

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

ធាត្ុអស្ំ
ំ ខាន់្ក្មាប់ារលក្ជើ្លរឯ្ និងមានផ្ត្

លុកងុង វន្័យអាញ្វវង

ន ចរនរ
់ និងធាែសាស្ត្រ វបលធយវវា

ល្ចកដរ្លក្បច វននលិ នគ និងយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ្ក្មាប់ វន្័យ
លុបិនទាន់ ែលុល យ
ើ ។

្ក្មាប់ក្បត្ិបត្រា
ិ រ និងារផ្វទាំ

៣.២

ន
ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន និងារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យារវនុវត្រវ វា

PI-13

ត្មាាភាពននាត្ពវកច
ិ ក្ោប់ពនធ

និង

B

C+

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M2

ពិនកុ

បំណ្ុ ពនធរប្់វងកោប់ពនធ
(១)

ភាពចិ្់កា្់ និងភាពក្គប់ក្ជុង

បប
B

C

លុមានកងវបខាត្៖ )១(

ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយុត្រពនធ ក្ត្ញ្វលររបចំឱ្យ

លក្ោយ ននលយ ារណ្៍ចិប់ និង

មាន

ករណ្ៈក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និងចិ្់កា្់ និង )២( ារលក្បើ

នរត្ិ វនធររទរម្ ្រ រពរបំណ្ុ ពនធ

ក្ម្្់្ិទ្ិវ
ធ ណា
ំ
ចរប្់បស្តនរ ររទរម្ ចំណ្ប កងុងារ្លក្បច
ារបកក្សាយភាពបិនចិ្់កា្់នន

(២)

ទ្ធភាពរប្់វងកោប់ពនធ កងុងារ

B

B

ឬ

ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយុត្រក្ត្ញ្វ

បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។

បិនមានារតា្់បដញ្រគួរឱ្យកត្់្មាគ ់លទ្។

ពិនកុ
PEFA

បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។
ាំងំ២១១១

ក្បលហាង និងបញ្ញាផ្ទ មានលុកងង
ុ ចិប់្ដរពរសារលពើព
នធលទ្។ លទាបបរលនបោចំណ្ច
ុ ទ៏មានសារៈ្ំខាន់ ផ្ត្លុ

មានារវយចុប លទើបតរឱ្យក្កបខ័ណ្ឌចិប់មានត្មាាភាពនិងយុត្រិធប៌

ផ្ត្បិនមានារផ្ក្បក្បិ ពរល ើកបុន។

)ឧទាហរណ្៍ ពនធ ល ើក្ម្ក់ចំលណ្ញ, ិករល ត្
ើ នបាបផ្នថ ប និងពនធ

ារពិនិត្យផ្ក្ក្បិ ល ប
ើ ទ្បតញ្ញត្រពា
ិ ក់ព័នធ

គយ(។

ម្នលររបចំបនរ។

មានព័ត្មា
៌ នោលក្ចើន

ក្ត្ញ្វម្នអសពវអាយលុកងុងលគហទ្ំព័ររប្់

ទ្ទ្ួ ម្ននបវព័ត្មា
៌ ន្រ រពា
រ ត្ពវកិចក្

វគគរយកធរនពនធ ធរ

បង់ពនធ បំណ្ុ ពនធ និងនរត្ិ វនធរ

និងមានលវទ្ិាផ្ទ ជំរញ
ុ ារជផ្ជកពិភាកា រវាងរធរវិម្

រទរម្

្័យរកជន។

ទំលណ្ើរារននយនរារត្វាប ពនធ

C

C

រម្យារណ្៍

បិនម្នកំណ្ត្់ឱ្យចិ្់នបវចលរាប

ព័ត្៌មានាន់ផ្ត្មានលក្ចើនោងបុន

លទាបនអងណា
កំពុងក្ត្ញ្វ

លុល លើ គហទ្ំព័រ

និងវគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ

រប្់វគគរយកធរនគយនិងរធរករកបយុោ និងវគគរយ

និង វន

កធរនពនធ ធរ, កិចក្្នក រ និងារវប់រំ្ក្មាប់វងកបង់

បអុផ្នរ ក្ត្ញ្វពក្ងំង្បត្ថភាពបស្តនរ ររទរម្

ចំណ្ប

ពនធ ។ នអងលនបក៏លធយ បញ្ញាកងវបធនធាន ោឧប្គគ

ន លទើបតរពក្ងំងល្វាពនធ និងវនុញ្ញញត្
និងធារឱ្យមានធនធានវវា

ននារពក្ងរក វនសា ភាពល្វា្ក្មាប់វងកបង់ពនធ ផ្ទ

ឱ្យវងកោប់ពនធិចទ្ទ្ួ ម្នព័ត្មា
៌ នក្គប់ក្ជុងលក្ោយនិងកយ

រំ ឱ្យ្បិទ្ក
ធ បិទាង
ំ បប

ក្្ិ ,

្មាគ ់ពរារវាយត្នបាល ើកបុន។

ទាន់លព លវកា

)ឧទាហរណ្៍

នបរយៈ្ិារសាកា

បិនមានារតា្់បដញ្រគួរឱ្យកត្់

អសពវអាយោបនរ បរកប់(
(៣)

្បិទ្ក
ធ បិទាង
ំ

ក្បព័នធនិងយនរារលធបក្សាយបណ្រំងត្វាប ពនធមានផ្ចង

បិនមានារតា្់បដញ្រគួរឱ្យកត្់្មាគ ។
់

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥
ចិ្់កា្់រួចលហើយ

បអផ្ុ នរ កងុងារវនុវត្រោក់ផ្្រ ង

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
ក្បព័នធលនប

ទំលណ្ើរារ បិនម្នលពញល ញនបចិប់ោធរមានលទ្។
PI-14

ន នារ្ក្មាប់ចបុ
ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននវធា

C

D+

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M2

បញ្ជ វ
រ ងកោប់ពនធ និងារវាយត្នបាពនធ
(១)

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យក្បព័នធចុបបញ្ជ រវងក

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ បិនមានារតា្់
បដញ្រ គួរឱ្យកត្់្មាគ ់ លុកងុង ទ្ធអ

C

D

ោប់ពនធ

។

ក្បព័នធចុបបញ្ជ រពនធលុមានកងវបខាត្ ោពិល្្ ព័ត្៌មានវងកោប់

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ រម្យារណ្៍

ពនធលុបិនទាន់ភាព្ុក្កំត្ឬភាពលពញល ញ ក្ពបទាំងទំលណ្ើរារ

PEFA ាំងំ២១១១ អដ

ធក់បញ្ក្ញ្

លធយលហត្ុរល ខវត្រ្ញ្ញញណ្កបិសារលពើពនធ )TIN(

វងកោប់ពនធ វិរបន
ិ ទាន់្្
ុរ កវក់យងរវាងសាថប័ន និង

សាថប័ន និងនអកកងុងសាថប័ន។

់ពន
ិ កុ C ្ក្មាប់ PI-14 (១)

ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ ្ក្មាប់ក្គប់ក្បលវទ្សារលពើពនធ ធំៗ។
លទាបនអងណា រម្យារណ្៍វាយត្នបាាំងំ២១១១ បិន
ម្នល ើកល ើងនបវ ចំណ្ច
ុ លខាយទ៏ចបតង ននារក្ត្ិត្
ពិនត្
ិ យ លុកងុងក្បព័នធចុបបញ្ជ រលទ្។ ្ក្មាប់ារវាយត្នបា
ល

ើកលនប ពិនកុ C ិចទ្ទ្ួ ម្ន

បុ ក្នផ្ត្ារចុប

វលងកត្វំពរវងកបង់ពនធ ផ្ទ មាន្ាដនុព

ក្ត្ញ្វម្នលធវើ

ផ្ត្ោក់ផ្្ដ ង ្កបិ ភាព បិនក្ត្ញ្វម្នលររបចំលទ្។ យិន
ារតា្់បដញ្រគួរឱ្យកត្់្មាគ
(២)

់ លុកងុង ទ្ធអ

។

និត្ិ វនធរចិប់ននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ្ក្មាប់ារបិនវនុវត្រនប

យិនារតា្់បដញ្រ។ ទ្ំហនំ នារតកពិនយ
័ បិនមាន

្ក្មាប់ារបិនវនុវត្រនបាត្ពវកិចក្

ាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធ បិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ

ារតា្់បដញ្រ។ ារពក្ងំងារវនុវត្រ លុផ្ត្ោបញ្ញា។

ចុបបញ្ជ រពនធ និងារក្បា្ពនធ

ក្បកបលធយក្ប្ិទ្ភា
ធ ពលធយលហត្ុរ )១( ារតកពិនយ
័ លុ

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារធក់លទា្ទ្ណ្ឌ

C

C

មានកក្បិត្ទាប )២(មានបញ្ញាក្បឈបលក្ចើន កងុងារនបធន និង
ាររប់បងរំឱ្យវនុវត្រនបចិប់។
(៣)

ារលធវើផ្អនារ និងារក្ត្ិត្ពិនិត្យ
នបធនកបិ វនធរ្វនកបិពនធ និង

169

C

C

លុលព ផ្ទ ារវនុវត្រ្វនកបិពនធ ក្ត្ញ្វម្នផ្ក បែនំងពក្ងំង
ន ិចយ
ករណ្ៈ វន
័ េ វាយត្នបាហានិវយ
័ ននារលគចលវ្ពនធ បិនទាន់

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

យិនបផ្ក្បបក្បិ
មានវោដនភាព ែ

ពិនកុ

គួរឱ្យកត្់្មាគ ់។

លក្ាយាំងំ២១១១

រប់នំងពរ

ារលធវើ្វនកបិ

170

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

កបិ វនធរល្ុើបវលងកត្ារលគចលវ្ពនធ

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥
ក្ត្ញ្វម្នលររបចំម្នលពញល ញ និងនប្រ ង់ធរ។ ល

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
ើ្ពរលនប

លុកងុង វគគរយកធរនពនធធរ និងវគគរយកធរនគយ

លៅលទ្រត្ វនសា ភាពននារវនុវត្រ្វនកបិលុមានកក្បិត្ គឺក្ត្ញ្វ

និងរធរករកបយុោ ក្ត្ញ្វម្នកំណ្ត្់ផ្ត្្ក្មាប់វងកបង់ពនធ

ម្នវនុវត្រលៅល ផ្ើ ត្ទ្ំនញ
ិ រំ ចប និងរំ លចញ )ចំលពាបវគគរយក

បួយចំនន
ួ ។

ធរនគយនិងរធរករកបយុោ( និងក្គបទណ្ដប់ល វ
ើ ងកោប់ពនធ ធំនប
របបពិត្ ត្ិចត្ួចបអុលណាណប )ចំលពាបវគគរយកធរនពនធ ធរ(
PI-15

ក្ប្ិទ្ភា
វ ពននារក្បបប ពនធ

D+

D+

វនធរសាស្ត្រ ននារអដ

ព
់ ិនកុ M1

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ យិនបផ្ក្បបក្បិ គួរ
ឱ្យកត្់្មាគ

(១)

វនុម្ត្ក្បបប ពនធ ចំលពាបបំណ្ុ
ពនធ ទុ

ផ្ទ

D

D

ោភាគរយននបំណ្ុ

បំណ្ុ ពនធ ្រុបមានទ្ំហំធំ
២១១១ ទ

ពនធលុលទើបាំងំសារលពើពនធ និងផ្ទ

លហើយវនុម្ត្ក្បបប

ពនធ កងុងាំងំ

់ លុកងុង ្បិទ្ក
ធ បិ ។

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ លទាបនអងណា បំណ្ុ

់ាំងំ២១១៣ ្ថ ិត្លក្ាប ៦១% )១៧,៨% កងុងាំងំ

ពនធ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្បបប

២១១២ និងាំងំ២១១៣(

បំណ្ុ ពនធ លុលទើបាំងំ មានកំលណ្ើន លុាំងំ២១១២ និង

ក្ត្ញ្វម្នក្បបប កងុងាំងំសារលពើពនធ

ាំងំ២១១៣

រហបត្ទ ១
់ ៧,៨%

លរប

ផ្ទ ក្បបប ម្នផ្ត្ ៤,៥%។ លទាបនអងណា
វនជជមានលនប
ល

(២)

គិត្ោភាគរយ នន្ដុ ក

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារលអករក្ម្ក់ពនធផ្ទ

B

B

ចំណ្ប ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នលអករលៅាន់ រត្រយរោត្ិោលររងែ

ក្បបប ម្នលៅរត្រយរ លធយ

នវា។

រទរម្ ចំណ្ប

គយនិងរធរករ

់

ទ្ធអ

បិនទាន់ក្គប់ក្យន់លទើបតរម្នពិនកុខយ្ោ
់ ង

ើកបុនលទ្។

យិនបផ្ក្បបក្បិ

ចំណ្ប ពនធ បួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វម្នក្បបប លធយារនន ័យ

លធរបនំងាំងំ២១១៨

ពិនកុ។ ក្បព័នធននារលអករចំណ្ប

សារលពើ

ពនធ បិនមានារផ្ក្បក្បិ ។

កបយុោ និងសាខាពនធធរលខត្រ-ខណ្ឌ និងក្ត្ញ្វម្ន

រកាទ្ុកលុធរយរ។

ក្ម្ក់ទាង
ំ លនបបិនក្ត្ញ្វម្នលអករោលររងែ

់

នវាលទ្ បអផ្ុ នរ នអងលហាចណា្់ោលររងែ ្
់ ម្រហ៍។
(៣)

លព លវកា ននារលអកគងតកត្់គណ្នរ

C

C

ពនធផ្ទ ក្បបប ម្នក្ត្ញ្វម្នលអកគងតកត្់ោលររងែ

ន់ វា។ លទាបោ

យិនបផ្ក្បបក្បិ ។ រម្យារណ្៍ PEFA ាំងំ២១១១

លពញល ញលធយរត្រយររវាង

នអងណាក៏លធយ ក្កុបារករទ្ទ្ួ ម្នវ្រុ នងផ្ទ បញ្ញជក់រ

ផ្អែកល ព
ើ ័ត្៌មាន ផ្ទ អដ

ារវាយត្នបាពនធ, ារក្បបប ពនធ ,

វវរលអសងៗលទ្រត្ក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្នោលររងែ ាំ
់ ងំ

ពនធធរ ផ្ទ

ល់ ធយវគគរយកធរន-

ក្ត្ញ្វម្នលអកគងតកត្់ ោក្បរំផ្ខ ្ក្មាប់

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

កំណ្ត្់ក្នបំណ្ុ ពនធ និង

ារក្បបប និងារវាយត្នបាពនធ និងោក្បរំាំងំ ្ក្មាប់

វនកកយបក្ត្

បំណ្ុ ពនធ ។ លុកងង
ុ រម្យារណ្៍ PEFA ាំងំ២១១៥
មានផ្ត្ារលអកគងតកត្់ោក្បរំាំងំបលអុ ណាណប ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន
្លងកត្ល ើញ និងក្ត្ញ្វម្នយកបកលធវើោបប ធរននន
ារវាយត្នបា។

PI-16

ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ននបវ

C+

C+

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ាររឯកចលក្បើន មាន

ន ្ក្មាប់ធារចំណាយ
វត្ថភា
ិ ពវវា
(១)

វនសា ភាពផ្ទ

ហ
ំ បរសាច់ក្ម្ក់

លុកងុង្មា្ធាត្ុ )១(។
C

B

ារពាករណ្៍សាច់ក្ម្ក់ក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនង-កបិ ក្បរំក្ត្រមា្

្មា្ធាត្ុ )១( ៖ ារលកើនពិនកុល ើ្ពិនកុា

ិចពាករណ្៍ម្ន និងក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្

លធយផ្អែកល ើ ំហសា
ប ច់ក្ម្ក់ោក់ផ្្រ ងក្ត្រមា្បុន

២១១១ លធយសារ ំហបរព័ត្មា
៌ ន ពរក្ក្ួង-សាថប័ន បក

ពិនត្
ិ យ

ណ្៏ល ើង វនញចំលពាបលព លវកាផ្ទ លុ្ ក
់ ងុងាំងំ។

និងពាករ

វងគភាពក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់

ពរាំងំ

ក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងឱ្យាន់ផ្ត្

ក្បល្ើរោងបុន រឯរារពាករណ្៍សាច់ក្ម្ក់រប្់
គណ្ៈកមាិធិារបលចក្កលទ្្ក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់ ាន់ផ្ត្
គួរឱ្យលជឿោក់។
(២)

្ុក្កំត្ភាព និងារអរ

វ
់ វនាក្គប់

B

B

ក្យន់ ទាន់លព លវកា្ក្មាប់

ក្ក្ួង សាថប័ន ិចលររបចំកបិ វនធច
រ ំណ្ប
ោលររងែ

និងចំណាយរប្់ខិ ាន

យិនបផ្ក្បបក្បិ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

យិនបផ្ក្បបក្បិ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

់ក្ត្រមា្

ារលក្យងចំណាយលធយក្ក្ួងសាថប័ន
(៣)

វក្នននារលកើត្ល ើង )frequency)

C

C

ន ផ្ទ
និង ត្មាាភាពននារលអករវវា
ក្ត្ញ្វម្ន្លក្បចល

ារលអករវវនាកងុងាំងំ មានចំនន
ួ លក្ចើននិងលកើត្ល ើងលក្ចើនទង បអុផ្នរ
មានត្មាាភាព។

ើ្ពរ្បត្ថកិចក្

រប្់ក្ក្ួង-សាថប័ន
្ប

C+

C+

វនធរសាស្ត្រ អដ

PI-17

ារកត្់ក្ននិងារក្គប់ក្គង

់ពន
ិ កុ M2

171

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ យិនបផ្ក្បបក្បិ គួរ

172

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ

សត្ចនករ
ត្ុ យសាច់ក្ម្ក់, បំណ្ុ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

និងារធា

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
ឱ្យកត្់្មាគ

់ លុកងុង ទ្ធអ

។

រ
(១)

គុណ្ភាពននកំណ្ត្់ក្ន និងារែយ

C

C

ារណ្៍ទ្ន
ិ ង នយ
័ បំណ្ុ

កំណ្ត្់ក្នបំណ្ុ កងុងក្្ុក និងលក្សក្្ុក មានភាពលពញល ញ

មានាររឯកចលក្បើន លុកងុងារែយារណ្៍វំពរបំណ្ុ

និងក្ត្ញ្វម្នលធវើបចក្ុបតនង កបិ និងលអកគងតកត្់ោបួយនំងរម្យារណ្៍

បអុផ្នរលុបិនទាន់ក្គប់ក្យន់ លទើបតរម្នពិនកុខយ្់ោងបុន។

ឥណ្ទាយរោលររងែ
(២)

វនសា ភាពននារបបក្រុប្ប

B

B

ត្ុ យសាច់ក្ម្ក់រប្់ែជរធរវិម្
(៣)

ក្បព័នធននារចុបកិចក្្នាខក្រ និង

ាំ
់ ងំ

ត្ុ យភាពសាច់ក្ម្ក់ភាគលក្ចើនក្ត្ញ្វម្នគណ្រ និងបបក្រុបនអង

យិនបផ្ក្បបក្បិ

។

យិនបផ្ក្បបក្បិ

។

លហាចណា្់បួយ្ម្រហ៍បរង។
C

C

ារលចញអាយារធារ

ារចុបកិចក្្នាកបក្រ និងប័ណ្ណធារ ្ុទ្្
ធ ំងក្ត្ញ្វម្នវនុបត្
័
លធយក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកងុងផ្ទនកំណ្ត្់្ក្មាប់
បំណ្ុ ្រុប បអុផ្នរ បន
ិ ផ្បនពុំទាន់មានប័ណ្ណធារលទ្។

PI-18

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យបញ្ជ រ

D+

D+

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ យិនបផ្ក្បបក្បិ

ក្ម្ក់លបរវត្ស
(១)

លុកងុង ទ្ធអ ។

ារលធវើ្មាហរណ្កបិ និងារលអកគង

B

B

យិនារភាជប់យងលធយតក ់រវាងបញ្ជ ប
រ ុគគ

ិក និងបញ្ជ រក្ម្ក់

តកត្់រវាងទ្ិនងនយ
័ ចំនន
ួ បុគគ ិក និង

លបរវត្ស។ បអុផ្នរ បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស ក្បរំផ្ខនរបយ
ួ ៗ មានភាជប់បក

បញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស

ោបួយរកសារលនងក្គប់ក្យន់ លហើយក្ក្ួង សាថប័នម្នពិនត្
ិ យ

យិនបផ្ក្បបក្បិ

លុកងុង ទ្ធអ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

យិនបផ្ក្បបក្បិ

លុកងុង ទ្ធអ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

យិនបផ្ក្បបក្បិ

លុកងុង ទ្ធអ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

និងលអកគងតកត្់ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ លៅល ើបញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្សក្បរំផ្ខ
នរបួយៗ។
(២)

ភាពទាន់លព លវកាននារផ្ក
្ក្បិ

C

C

ព័ត្មា
៌ នបុគគ ិកនិងបញ្ជ រ

ក្ម្ក់លបរវត្ស ក្ពបទាំងមាននិយត្
័ កបិលក្ចើនល ប
ើ ញ្ជ រទាង
ំ លរប

ក្ម្ក់លបរវត្ស
(៣)

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងលៅល

មានារយឺត្នអវរហបត្ទ ល់ ៅ៣ផ្ខ កងុងារលធវើបចក្ុបតនងភាពបញ្ជ រ

)ក្បផ្ហ
ើបផ្ក្បប

ក្បិ ព័ត្មា
៌ នបុគគ ក
ិ និងបញ្ជ ក្រ ម្ក់

B

B

៣១%(

្ិទ្វ
ធ ំណាចននារ្លក្បចល ា
ើ រតា្់បដញ្រសាថនភាពបស្តនរ រ និងបញ្ជ រ
ក្ម្ក់លបរវត្ស មានផ្ចងចិ្់កា្់ លទាបបរោយិនារលធវើ្វនកបិ

ក៏

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

លបរវត្ស
(៤)

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

លៅល ា
ើ រវនុវត្រ្ិទ្វ
ធ ំណាចលនបក៏លធយ។

ារលធវើ្វនកបិ ល

ើបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្ស

D

D

យិនារលធវើ្វនកបិល ើបញ្ជ ក្រ ម្ក់លបរវត្សឲ្យម្នក្គប់ក្ជុងលក្ោយ
កងុងរយៈលព

ផ្ទ បកាញពរចំណ្ច
ុ លខាយននារ

យិនបផ្ក្បបក្បិ

លុកងុង ទ្ធអ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

៣ាំងំចុងលក្ាយ

ក្ត្ិត្ពិនិត្យ និង/ឬ ចំនួនបស្តនរលរ ខាិច
PI-19

ត្មាាភាព ារក្បកួត្ក្បផ្ជង និងយនរ

NA

D

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាអដ

់ពន
ិ កុ M2

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ បផ្ក្បបក្បិ

ារលធបក្សាយបណ្រង
ំ ត្វាប កងុងកិចក្

កងុង ទ្ធអ

លុ

បិនិចវាយត្នបាម្ន។

ទ្ធកបិ
(១)

មានក្កបខ័ណ្ឌគត្ិយុត្រ្ក្មាប់ធារ

NA

B

ចិប់្ររពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ )២១១២( លឆាើយត្បម្ននប

ត្មាាភាព ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ និង

ករខណ្ឌត្ក្បញ្វ៤ កងុងចំលណាប ៦

ារវាយត្នបា ទាំងពររល

ារក្បកួត្ក្បផ្ជងកងុងកិចក្ ទ្ធកបិ
(២)

ារលក្បើក្ម្្់ វនធរសាស្ត្រ ក្បកួត្

NA

D

យិនព័ត្មា
៌ នក្គប់ក្យន់ ្ក្មាប់កំណ្ត្់រលត្ើ

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន លធយលហត្ុរ

កិចក្្នាកងុងាំងំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំនិងវនុវត្រ ក្្បនប

ារវាយត្នបា ទាំងពររល

ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិយត្
ុ រផ្ទរឬលទ្
សាធារណ្ជនិចទ្ទ្ួ ម្ន

NA

D

ព័ត្៌មាន្រ រពរកិចក្ ទ្ធកបិម្នក្គប់
ក្ជុងលក្ោយ

ទាន់លព លវកា

ើក វនុលកាបនបវនធរសាស្ត្រ

លធយផ្ កពរយង។

ក្បផ្ជងកងុងកិចក្ ទ្ធកបិ

(៣)

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន លធយលហត្ុរ

យិនក្បព័នធ្ក្មាប់ារអរ
ទ

់ព័ត្មា
៌ នោក់កាក់្ររពរកិចក្

ើក វនុលកាបនបវនធរសាស្ត្រ

លធយផ្ កពរយង។
ទ្ធកបិ

់សាធារណ្ជនលទ្

និង

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន លធយលហត្ុរ
ារវាយត្នបា ទាំងពររល

ើក វនុលកាបនបវនធរសាស្ត្រ

លធយផ្ កពរយង។

ិចទ្ុកចិត្រម្ន
(៤)

មានយនរាររកែជយ្ក្មាប់លធប
ក្សាយែ

NA

D

់បណ្រំងត្វាប ល ើកិចក្ ទ្ធ

យិនសាថប័នរកែជយ្ក្មាប់លធបក្សាយបណ្រំងត្វាប ល ក
ើ ិចក្ ទ្ធ

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន លធយលហត្ុរ

កបិលទ្

ារវាយត្នបា ទាំងពររល

កបិ
PI-20

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកង
ងុ

លធយផ្ កពរយង។
C

C

វនធរសាស្ត្រ អដ

ព
់ ិនកុ M1

លៅល ច
ើ ណា
ំ
យបិនផ្បនលបរវត្ស

173

ើក វនុលកាបនបវនធរសាស្ត្រ

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន ទាំងក្្ុង។ លទាប
នអងណា យិនបផ្ក្បបក្បិ គួរឱ្យកត្់្មាគ ់ លុកងុង

174

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
ទ្ធអ ល ើយ។

(១)

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យនន

C

C

ារធារចំណាយ

លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំម្នផ្ណ្រំ ផ្ត្វំពរនត្
រ ិ វនធ្
រ ក្មាប់ធារ
ចំណាយចរនរ បលអុ ណាណប។ ល

យិនបផ្ក្បបក្បិ

លុកងុង ទ្ធអ រប់ពរាំងំ២១១១។

ើ្ពរលនបលៅលទ្រត្ ្ំលណ្ើធារចំណា

យបរកន់ ឬ ្ំលណ្ើធារចំណាយពិល្្ បិនក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនប
នរត្ិ វនធរទាង
ំ ក្្ុងលទ្។
(២)

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ ភាព្បក្្ប

C

C

មានលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំវំពរារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យោទ្បលៅ ក៏បអុផ្នរ ករណ្រ

មានារ ម្
ំ ក កងុងារលក្បគបលធរបពិនកុទាង
ំ ពររល ើក

និងារយ ់ទំងពរ ិខត្
ិ បទ្ធរនគត្ិ

ន លិ នគនិងារក្គប់ក្គងក្ទ្ពយ្កបិ
បួយចំនន
ួ ទបចោ ចំណាយវន

លធយលហត្ុរ ារវាយត្នបាាំងំ២១១១ បិនម្នល ើក

យុត្រ និងនរត្ិ វនធនរ នារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអក

លុបិនទាន់មានលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំចិ្់កា្់លុល យ
ើ ។

ល ើងវំពរគមាាត្និងភាពបិនចិ្់កា្់ នន វនធាននន

កងុង

ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុង។ លទាបនអងណា មានារតា្់បដញ្រ
ត្ិចត្ួចបអលុ ណាណប លុកងុងវំ ុងលព

(៣)

កក្បិត្ននវនុលកាបភាពលៅនំងវនធាន

C

C

ននកិចក្ទំលណ្ើរារនិងារកត្់ក្នកិចក្

វនុសា្ន៏រប្់ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ម្នបកាញរ

ារបិន

យិនបផ្ក្បបក្បិ

៥ ាំងំលនប។

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

វនុលកាបលៅនបចិប់មានារលកើត្ល ើងោញំកញាប់។

ក្បត្ិបត្រិារ )Transaction(
PI-21

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនន្វនកបិនអកកង
ងុ

D+

C

វនធរសាស្ត្រ អដ

់ពន
ិ កុ M1

ពិនកុិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ាររឯកចលក្បើន មាន
លុកងុង ្មា្ធាត្ុ )១(។

(១)

វនសា ភាពនិងគុណ្ភាពននបុខករ

D

C

រប្់្វនកបិនអកកងុង

(២)

ភាពលទ្រងទាត្់និងារផ្ចករយនន
រម្យារណ្៍្វនកបិនអកកងុង

C

C

បុខករោ្វនកបិនអកកងុង ក្គបទណ្រប់ក្ក្ួង-សាថប័ននិងវងគភាព

ពិនកុ ម្នលកើនល ើងល ើ្ពរាំងំ២១១១ ផ្ទ ម្នក្ត្ំប D

រប្់ែជរធរវិម្ និងារពិនត្
ិ យោក្បព័នធ )ោង 20% ននលព

លធយលហត្ុរ ា ពរល ើកបុនបិនមានារលតដត្លៅល ើ

លវកា្វនករ(

បញ្ញាផ្ទ មាន

ករណ្ៈោក្បព័នធ។

្វនកបិនអកកងុងធក់រម្យារណ្៍ជបនក្បធានសាថប័នសាបរ និងលអាើ

យិនបផ្ក្បបក្បិ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

ជបនិោាធរ្វនកបិ ោត្ិ បអុផ្នរលុបិនទាន់លអាប
ើ កក្ក្ួងល្ទរកិចក្

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

និងហិរញ្ញវត្ថុ
(៣)

ារវនុវត្រលៅនបវនុសា្ន៍ផ្ទ

C

C

្វនកបិនអកកងុងម្នល ើកល ើង

វនុសា្ន៏រប្់្វនករក្ត្ញ្វម្នយកលៅវនុវត្រនប លុក្ក្ួង-

យិនបផ្ក្បបក្បិ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

សាថប័នបួយចំនន
ួ បអុលណាណប
ពិល្្បញ្ញាក្បឈបចំបង បអុផ្នរ ោញំកញាប់មានារពនារលព
វនុវត្រ។

៣.៣

គណ្លនយយ, ារកត្់ក្ន និងរម្យារណ្៍

PI-22

ភាពទាន់លព និងភាពលទ្រងទាត្់នន

C

C

វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M2

ពិនកុិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ យិនបផ្ក្បបក្បិ គួរ

ារលអកគងតកត្់គណ្នរ

(១)

ភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់

ឱ្យកត្់្មាគ

B

B

ធរយរ
(២)

ភាពលទ្រងទាត្់ននារលអកគងតកត្់និងារ

ារលអកគងតកត្់គណ្នរធរយរផ្ទ ក្គប់ក្គងលធយរត្រយរោត្ិ
ទាំងវ្់ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ បក្់ បរំផ្ខលុកងុងរយៈលព

D

D

ទ្បទាត្់គណ្នររង់រំនិងគណ្នរបុលរ

់ លុកងុង ទ្ធអ

។

យិនបផ្ក្បបក្បិ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

យិនបផ្ក្បបក្បិ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

២ ្ម្រហ៍។

ារលអកគងតកត្់និងារទ្បទាត្់ននគណ្នរបុលរក្បទានភាគលក្ចើនចំណាយ
លព លវកាយបររហបត្ទ ់ ២ ផ្ខ។

ក្បទាន
PI-23

វត្ថភា
ិ ពននព័ត្មា
៌ ន្រ ព
រ ធ
រ នធានផ្ទ

C

D

ទ្ទ្ួ ម្នពរវងគភាពអរ ល់ ្វា

បិនមានារក្បបប ទ្ិនងនយ
័ ព័ត្៌មានក្គប់ក្ជុងលក្ោយវំពរធនធាន

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ារវាយត្នបាកងុង

ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នលធយសាកាបឋប្ិកា និងបណ្ឌ ្ុខភាព

ាំងំ២១១១ ម្នអដ

លរបលទ្។

ារទ្ទ្ួ ធនធាន។ យិនបផ្ក្បបក្បិ

ព
់ ិនកុ C លធយបិនម្ន្ំិងល ើ
ម្នលកើត្ល ើង

បុនាំងំ២១១៥ លទ្។
PI-24

គុណ្ភាព និងភាពទាន់លព នន

C+

C+

វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M1

ន កងុងាំងំ
រម្យារណ្៍វ វា
(១)

វនសា ភាពននរម្យារណ្៍វវនា
កងុងាំងំ កងង
ុ ន័យ វនសា ភាពនិង

175

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ាររឯកចលក្បើន មាន
លុកងុង ្មា្ធាត្ុ )១(។

C

C

ារលធវច
ើ ំណាត្់រងក់ទ្ន
ិ ង នយ
័ លុកងុងរម្យារណ្៍ររ ិចរំឱ្យ
ារលក្បគបលធរប លធវើលៅម្នោបួយវវនាននក្គប់វងគភាពរទរម្ ្ំ

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

យិនបផ្ក្បបក្បិ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

176

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

្បិត្ភាពោបួយនំងារពាករណ្៍

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

ខាន់ៗ បអុផ្នរលុក្ត្ំបផ្ត្ទំណាក់ា ទ្បទាត្់បអុលណាណប

វវនា

(២)

ភាពទាន់លព លវកាននារលចញ

B

A

អាយរម្យារណ្៍

(៣)

គុណ្ភាពននព័ត្៌មាន

C

C

រម្យារណ្៍ក្ត្ញ្វម្នលររបចំក្បរំផ្ខ និងលចញអាយលុកងុងរយៈ

ន ពររងក់
ភាពទាន់លព លវកាននរម្យារណ្៍វនុវត្រវ វា

លព ៤ ្ម្រហ៍។

លខត្រ មានវោដនភាពគួរឱ្យកត្់្មាគ ។
់

ចំណាយលក្ាបគលក្មាងហិរញ្ញបតទានពរខាងលក្ស ពុំមានធក់

យិនបផ្ក្បបក្បិ

បញ្ក្ញ្

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

កងុងរម្យារណ្៍ ផ្ត្បញ្ញាវំពរ្ុក្កំត្ភាព មានត្ិចត្ួច

បអុលណាណប និងបិនបអបពា ទ
់
គ
់ ុណ្ភាពននរម្យារណ្៍ល ើយ។
PI-25

គុណ្ភាព និងភាពទាន់លព លវកានន

D+

D+

វនធរសាស្ត្រ ធក់ពិនកុ M1

ពិនកុិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ាររឯកចលក្បើន មាន

រម្យារណ្៍ហរិ ញ្ញវត្ថក្ុ បរំាំងំ

(១)

ភាពលពញល ញននរម្យារណ្៍

លុកងុង ្មា្ធាត្ុ )១( និង )៣( ។

D

D

ព័ត្៌មាន្ំខាន់ៗ បិនមានលុកងុងរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

យិនបផ្ក្បបក្បិ

រប់ពាំ
រ ង ំ ២១១១។

C

B

រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ាំងំ២១១៣ ក្ត្ញ្វម្នធក់បញ្ក្ញ្ នលៅ

ភាពទាន់លព លវកាននរម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ

NAA លុកងុងរយៈលព

ម្នបញ្ជញ្ នបក ល

ហិរញ្ញវត្ថុ
(២)

ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ ន
រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(៣)

បទ្ធរនគណ្លនយយផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន

D

លក្បើក្ម្្់

C

១១ ផ្ខបរកប់ពរទំណាច់ាំងំ។

ឿនោងបុន ពរ៣ លៅ ៥ផ្ខ។

រម្យារណ្៍ររក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន្ងគត្ិភាពខាបលៅនំង

វោដនភាព រួបមាន ារលររបចំរម្យារណ្៍កងុងទ្ក្បង់ផ្ត្

ទ្ក្បង់ននបទ្ធរនគណ្លនយយ។

បួយ លធយម្នបកាញោវលនាព
ើ របទ្ធរនគណ្លនយយ
ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្បើក្ម្្់។

៣.៤

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និង្វនកបិខាងលក្ស

ក្ត្ញ្វ

ល.រ

សត្ចនករ

PI-26

ន
វសា
ភាព ចរនត្ ករណ្ៈ និង ារ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

D+

NR

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M1

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ្មា្ធាត្ុ )១( និង

នបធនបនរនន្វនកបិពខា
រ ងលក្ស
(១)

)២( មានវោដនភាពរឯកចលក្បើនគួរឱ្យកត្់្មាគ ់។

វនសា ភាព/ចរនត្ ករណ្ៈរប្់

D

NR

្វនកបិផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលធវើល ើង (រួប

៥១-៦១% ននចំណាយ្រុបក្ត្ញ្វម្នក្គបទណ្ដប់ បអុផ្នររកសារវំ

ន
វោដនភាពក្បល្ើរោងបុន លធយលហត្ុរ វសា
ភាព

ណ្បវំណាងពុំមានក្គប់ក្យន់ល ើយ

នន្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងរក នំងពរាំងំ២១១១។ បិនិច

ទាំងារលយរពលៅនបបទ្ធរន្វន

លក្បគបលធរបម្នលធយសារខវបរកសារវំណ្បវំណាង។

កបិ)
(២)

ភាពទាន់លព លវកាននារបញ្ជញ្ ន

C

A

រម្យារណ្៍្វនកបិលៅាន់្ភា
(៣)

វ្រុ នងននារនបធនបនរលៅល

ើ

C

C

វនុសា្ន៍្វនកបិ
PI-27

ន ក្បរំាំងំ
ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល ច
ើ ិប់វ វា

រម្យារណ្៍្វនកបិ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ជញ្ នលៅរទរ្ភាកងុងវំ ុងលព

វោដនភាពក្បល្ើរោងបុន។

១៤ ផ្ខ បរកប់ពរទ្ទ្ួ ម្នរម្យារណ្៍ទ្បទាត្់វ វនា

គឺ ភាពទាន់លព លវកាននរម្យារណ្៍្វនកបិ។

មានចំណាត្់ារវនុវត្រោអាញ្វារនបវនុសា្ន៍ បអុផ្នរបន
ិ មាន

យិនបផ្ក្បបក្បិ

វនសា ភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យរប្់

គួរឱ្យកត្់្មាគ

ទ៏គួរឱ្យកត្់្មាគ ់

់ នំងពរាំងំ២១១១។

វ្ដុ នងបញ្ញជក់ពរារវនុវត្រោក្បព័នធ នបវនុសា្ន៍្វនកបិ។
NU

C+

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបាធក់ពិនកុ M1

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ បផ្ក្បបក្បិ នន

លធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ
(១)

ទ្ធអ

ទ្ធអ
NU

C

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល លើ ្ចកដរ បែិត្ននចំណ្ប

-ចំណាយ

លុទំណាក់ា ផ្ទ ល្ចកដរក្ពាងចំណ្ប -ចំណាយ បែត្
ិ

ក្ត្ញ្វ

ម្នលររបចំបញ្ក្ បល់ ធយែជរធរវិម្ រួចលៅលហើយ។

បិនិចវាយត្នបាម្ន។

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ រម្យារណ្៍វាយ
ត្នបា ាំងំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ្ច
ប រករលនប លក្ពាប
បិនមាន

ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្មា
៌ នឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។
(២)

កក្បិត្ននារលររបចំនត្
រ ិ វនធម្
រ ន ែ

NU

B

និងារវនុវត្រនត្
រ ិ វនធម្
រ នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ

មាននរត្ិ វនធរសាបញ្ញ្ក្មាប់ារពិនត្
ិ យនិងវនុបត្
័ លធយវងគនរត្ិ

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ រម្យារណ្៍វាយ

បតញ្ញត្រិ លហើយនរត្ិ វនធរលនបក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រ។

ត្នបា ាំងំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ្ច
ប រករលនប លក្ពាប
បិនមាន

កងុងវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្មា
៌ នឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។
(៣)

លព លវកាក្គប់ក្យន់្ក្មាប់
វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ កងុងារលឆាើយត្បលៅ

177

NU

C

រយៈលព ្ក្មាប់ារពិនត្
ិ យ និងវនុប័ត្លធយ វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ រម្យារណ្៍វាយ

មានក្បមាណ្ ៧ ្ម្ដហ៍។ កងុងារវនុវត្រោក់ផ្្ដ ង វងគនរត្-ិ

ត្នបា ាំងំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ្បចរករលនប លក្ពាប

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

178

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ

សត្ចនករ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

នំង្ំលណ្ើវ វនា

(៤)

វនធាន្ដ រពរារផ្កត្ក្បញ្វវវនាកងុងាំងំ

NU

B

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

បតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វារលព លវកាត្ិចោងលនប្ក្មាប់ពិនិត្យនិងវនុបត្
័

បិនមាន

ល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា។

ក្ជុងលក្ោយ។

បទ្បតញ្ញត្រិ្ក្មាប់ារផ្ក្ក្បិ

ឥណ្ទានវវនាលុកងុងាំងំវនុវត្រ

ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្មា
៌ នឱ្យម្នក្គប់

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ រម្យារណ្៍វាយ

លធយពុរ
ំ ំម្ច់មានារយ ់ក្ពបោ

វវនាលធយពុរ
ំ ំម្ច់មានារវនុប័ត្ោបុនពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វ

ត្នបា ាំងំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ្បចរករលនប លក្ពាប

បុនឬលក្ាយពរវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ

ម្នផ្ចងនិងវនុវត្រនបចិ្់កា្់, ក្ពបទាំងពុំវនុញ្ញញត្ឱ្យមាន

បិនមាន

ារបលងកន
ើ ចំណាយលុកងុងាំងំល ើយ )លទាបបរោារក្បបប ចំណ្ប

ក្ជុងលក្ោយ។

ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្មា
៌ នឱ្យម្នក្គប់

ទ្ទ្ួ ម្នល ើ្ពរារផ្ចងកងុងចិប់ក៏លធយ(
PI-28

ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល រើ ម្យារណ្៍្វន

NU

B

វនធរសាស្ត្រ វាយត្នបា M1

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ បផ្ក្បបក្បិ

កបិពខា
រ ងលក្ស លធយវងគនត្
រ ប
ិ តញ្ញត្រិ
(១)

ភាពទាន់លព លវកាននារពិនត្
ិ យល ើ

កងុង ទ្ធអ
NU

B

លុ

បិនិចវាយត្នបាម្ន។

រម្យារណ្៍្វនកបិក្ត្ញ្វម្នពិនិត្យ លហើយារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យលធយ

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ រម្យារណ្៍វាយ

រម្យារណ្៍្វនកបិ លធយវងគ

វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ បក
់ ងុងរយៈលព

ត្នបា ាំងំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ្បចរករលនប លក្ពាប

នរត្ិបតញ្ញត្រិ

វំ ុងលព ពររាំងំចុងលក្ាយលនប។

៣ ផ្ខោបធយប កងុង

បិនមាន

ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្មា
៌ នឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។
(២)

ារលររបចំ្វរារលធយវងគនរត្-ិ

NU

B

បតញ្ញត្រិ ល រើ បកគំលហើញគនា ំប

្វរារ បែត្
ិ ក្ត្ញ្វម្នលររបចំ លធយមាន ារចប រួបពរបស្តនរ រពាក់

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ រម្យារណ្៍វាយ

ព័នធននវងគភាពរង ្វនកបិ បអុផ្នរពុំក្ត្ញ្វម្នលររបចំ្ក្មាប់ក្គប់

ត្នបា ាំងំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ្បចរករលនប លក្ពាប

សាថប័នរង្វនកបិល ើយ។

បិនមាន

ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្មា
៌ នឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។
(៣)

វនុសា្ន៍រប្់វងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ និង
ារវនុវត្រ្កបិភាពវនុលកាបនប
វនុសា្ន៍លធយវងគនត្
រ ក្ិ បត្ិបត្រិ

NU

B

វងគនរត្ិបតញ្ញត្ម្
រិ នអដ

វ
់ នុសា្ន៍ទ វ
់ ងគនរត្ិក្បត្ិបត្រិ លហើយ

វនុសា្ន៍បួយចំនន
ួ ក្ត្ញ្វម្នវនុវត្រនប។

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ រម្យារណ្៍វាយ
ត្នបា ាំងំ២១១១ បិនម្នធក់ពិនកុ្បចរករលនប លក្ពាប
បិនមាន

ទ្ធភាពកងុងារក្បបប ព័ត្មា
៌ នឱ្យម្នក្គប់

ក្ជុងលក្ោយ។

៤

ការអន្ុវត្តរបស់ម្ដគត្អភិវនអន្៍

ល.រ
D-1

សត្ចនករ
ារម្អ ន់ក្បមាណ្ Budget Support

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

C

D

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥
វនធរសាស្ត្រ អដ

ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្

ព
់ ិនកុ M1

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងលធយតក ម្
់ ន។
្បិទ្ក
ធ បិ មានារធាាក់ចុប គឺោវំណ្បវំណាង។

(១)

គមាាត្ារវនុវត្រ Budget Support

C

D

ក្បរំាំងំពា
រ រពាករណ្៍ផ្ទ ម្នអរ

ល

់លធយនទគបវវិវោដន៍លធយនអង

(២)

ារអដ

់ Budget Support ោក់ផ្្ដ ង មានត្ិចោងផ្អនារ គឺ

ើ្ពរ ១៥ %កងុងរយៈលព

២ាំងំ នន៣ាំងំសារលពើពនធ ចុងលក្ាយ

(២១១២-២១១៤( គឺមាន ៦៧ %និង៦៤ %ននាំងំនប
រ ួយៗ។

ពិនកុ បិនិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។ ារធាាក់ចុបននារ
វនុវត្រោក់ផ្្ដ ងនបវារយំក្ទ្វវនាតក ល់ ធរបនំងកិចក្
ក្ពបលក្ពគងឬគលក្មាង ាន់ផ្ត្មានភាពបិន ែ គិត្រប់ពរ

លហាចណា្់៦្ម្រហ៍បន
ុ លព រធរ

ាំងំ២១១១។ លទាបោនអងណា វំណ្បវំណាង្ក្មាប់

វិម្ បញ្ជញ្ ន្ំលណ្ើវ វនារប្់ខិ ាន

ពិនកុាំងំ២១១១ គួរផ្ត្ក្ត្ញ្វម្នពិនកុ A ទបចលនបលុផ្ត្ោ

លៅសាថប័ននរត្ប
ិ តញ្ញត្រិ

ារធាាក់ចុបននពិនកុ។

ភាពទាន់លព លវកាននារអរ

់

NU

D

បិនម្នអរ ា
់ រពាករណ្៍ហិរញ្ញបតទានក្បរំក្ត្រមា្

យិនបផ្ក្បបក្បិ លុកងុង ទ្ធអ

ហិរញ្ញបតទានរប្់នទគបវវិវោដន៍

ជំនយ
ួ

បិនម្នផ្បងផ្ចកអដ

(វនុលកាបភាពោបួយារម្អ ន់សាិន

កងុងរយៈលព

លធយលហត្ុរ មាក្្់
វ
់ វនា

ោក្បរំក្ត្រមា្

៣ ាំងំ បុនាំងំ២១១១។

ក្បរំក្ត្រមា្្រុប(
D-2

ព័ត្មា
៌ នហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នអរ ់

D

D+

ារអរ

់ពន
ិ កុនបវនធរសាស្ត្រ M1

ពិនកុ ិចលក្បគបលធរបនំងយងម្ន។

លធយនទគបវវិវោដន៍្ក្មាប់ារលររបចំ

ទ្ធអ

វាយត្នបា

ក្បល្ើរោងបុន។

ន និងារែយារណ្៍ពហ
វវា
រ រិ ញ្ញបត
ន រ
ទាន្ក្មាប់គលក្មាងនិងកបិ វធ
(១)

(២)

ភាពលពញល ញ និងភាពទាន់លព

C

ក្គប់នទគបវវិវោដន៍អរ ា
់ រពាករណ្៍វំពរារអដ

វ
់ វនាក្បរំាំងំ

ន រប្់
លវកាននារម្អ ន់ក្បមាណ្វវា

ម្នបុនារលររបចំវ វនាក្បរំាំងំរប្់ែជរធរវិម្

មាក្្់ជន
ំ យ
ួ ្ក្មាប់ារយំក្ទ្

ន រប្់
ពាក់ព័នធទាង
ំ ឡាយ ក្ត្ញ្វលររបចំនបក្បព័នធននមាត្ិាវវា

គលក្មាង

ែជរធរវិម្ ។

វក្នននារលកើត្ល ើង

ន
និង វសា

ភាពននារែយារណ្៍លធយមាក្្់

179

D

D

D

ផ្ត្ព័ត្៌មាន

ក្គប់នទគបវវិវោដន៍ ម្នអរ ទ្
់ ន
ិ ង នយ
័ ោក្បរំាំងំវំពរារអដ

់វ វនា

ោក់ផ្្ដ ង ផ្ត្បិនមានរម្យារណ្៍ោក្បរំក្ត្រមា្លទ្ រឯរព័ត្៌មាន

ឧប្បយន
័ ធ ១៖ ល្ចកដរ្លងរប្បចរករននក្កបខ័ណ្ឌរកវ្់្បិទ្ក
ធ បិ ននារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ារបញ្ជញ្ នរម្យារណ្៍ លៅកងុងក្បព័នធទ្ន
ិ ង នយ
័ រប្់
ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ ក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងនិងម្នអដ
្ំងក្គប់គលក្មាងជំនយ
ួ រប្់នទគប ្ក្មាប់ាំងំបរកប់។

ារអដ

់រម្យារណ្៍ វំពរារអដ

ន បចក្ុបតនង ក្ត្ញ្វ
វ
់ វា

ម្នពក្ងំងឱ្យាន់ផ្ត្ក្បល្ើរោងបុន នំងពរាំងំ២១១១

់

180

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ល.រ

សត្ចនករ
ជំនយ
ួ

ពិន្ន្ទុ

ពិន្ន្ទុ

ឆ្ន២
ាំ ០១០

ឆ្ន២
ាំ ០១៥

វំពរ ំហបរជំនយ
ួ ោក់ផ្្រ ង

បិនក្ត្ញ្វម្នអរ

្ក្មាប់ារយំក្ទ្គលក្មាង
D-3

ទ្ំហនំ នហិរញ្ញបតទានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន
ន ោ
ក្គប់ក្គងនបនរត្ិវធ
រ ត្ិ

អាំណះអាំណាងសម្ម្មប់ពិន្ន្ទុឆ្ន២
ាំ ០១៥

D

D

ន
់ បទ្ក្បង់ននក្បព័នធមាត្ិាវវនារប្់

ការរម្បៀបរធៀបពិន្ន្ទុ ន្ិងការពន្បាល់អាំពីបកម្ម្បម្ម្ួល
ពីការវាយត្ម្ម្ៃរលើកម្ុន្
បអុផ្នរ លុផ្ត្បិនទាន់ក្គប់

ករខណ្ឌ លទើបតរទ្ទ្ួ ម្ននបវ

រធរវិម្ លទ្។

ពិនកុខយ្ោ
់ ងបុន។ ព័ត្៌មាន ាន់ផ្ត្មានភាពលពញល ញ។

ារលក្បើក្ម្្់ក្បព័នធោត្ិ ្ថ ិត្កងុងចលរាបពរ ២៣ %- ៣១ %

លទាបបរពិនកុ បិនមានារផ្ក្បក្បិ

លពា គឺទាបោង ៥១%ផ្ទ

ករលនប មានភាព ែក្បល្ើរោងបុន គួរឱ្យកត្់្មាគ ។
់

ម្នពិនកុ C។

ោភាគរយរំម្ច់ ្ក្មាប់ទ្ទ្ួ

ផ្ត្ ទ្ធអ នន្បចរ

រម្យារណ្៍វាយត្នបា ាំងំ២១១១ ម្នបកាញរ មានពរ
១២-១៦% ននជំនយ
ួ វវិវោដន៍ ម្នលក្បើក្ម្្់នវប ក្បព័នធ
កងុងក្បលទ្្ រលព លរប។

ឧបសម្ព ័ន្ធ ២៖ សម្មសសាពម្កុម្ការងារវាយត្ម្ម្ៃ
រ្
ា ះ

សាថប័ន្

ម្ុសត្ាំកណង

អនកម្គប់ម្គងការវាយត្ម្ម្ៃ ម្ន្ អ.គ.ហ
ឯកឧត្ត ម្បណឌិត្ សុស សារាវុនអ

ក្ហវ

វនុរទរល ខាធិារ ក្ហវ និងោវគគល ខាធិារ នន វ.គ.ហ
រហបត្បកទ ់នវាទ្រ១១ ផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៥

ឯកឧត្ត ម្ រស់ សីលវា៉ា

ក្ហវ

វនុរទរល ខាធិារ ក្ហវ និងោវគគល ខាធិារ នន វ.គ.ហ
ពរនវាទ្១
រ ៣ ផ្ខកកកធ ាំងំ២១១៥

អនកសម្ម្បសម្ម្ួលន្ិង្ដល់ការកណនាំរលើកិចធាដាំរណើរការវាយត្ម្ម្ៃ
Mr. Joshi Suhas

IMF

ទ្រក្បំកា IMF ក្បរំត្ំបន់

ម្កុម្ទទួលបន្ន្ទុ កការវាយត្ម្ម្ៃ ម្ន្ អ.គ.ហ
ឯកឧត្ត ម្បណឌិត្ កហល ចាំរ រើន្

ក្ហវ

វគគល ខាធិារ នន ក្ហវ និងោវគគល ខាធិាររង នន វ.គ.ហ

រលាក រយត្ត្ វើកណល

ក្ហវ

វគគល ខាធិាររង នន ក្ហវ និងោវគគល ខាធិាររង នន វ.គ.ហ

រលាក ម្មស សុសរសន្សាន្

ក្ហវ

វគគល ខាធិាររង នន ក្ហវ និងោវគគល ខាធិាររង នន វ.គ.ហ

រលាក បត្ វងសសុខា

ក្ហវ

វគគរយករង ននវគគរយកធរនហិរញ្ញវត្ថុ រទរម្

រងក់លក្ាបោត្ិ

និងោវគគល ខាធិាររង នន វ.គ.ហ
រលាក កបត្ន្ ធីរុងគ

ក្ហវ

វគគរយករង ននវគគរយកធរនវវនា
និងោវគគល ខាធិាររងនន វ.គ.ហ

រលាក អុង លុយណា

ក្ហវ

វគគរយករង ននវគគរយកធរនវវនា
និងោវគគល ខាធិាររងនន វ.គ.ហ

រលាក អត្ច រសាភ័ណ

ក្ហវ

បស្តនរ រជរ
ំ ញ PFM

រលាក រទៀង សុសភីរម្បា

ក្ហវ

បស្តនរ រជរ
ំ ញ PFM

រលាក អុ៊ុំ យុទធី

ក្ហវ

បស្តនរ រជរ
ំ ញោន់ខយ្់ PFM

រលាក យន្ ម្មត្លឹម្រេង

ក្ហវ

បស្តនរ រជរ
ំ ញ PFM

រលាក រហៀង សត្ផ្ស
ត្ រ៉ាត្

ក្ហវ

បស្តនរ រជរ
ំ ញ PFM

រលាក លី វ៉ាុង

ក្ហវ

បស្តនរ រជរ
ំ ញ PFM

រលាកម្សី សុគន្ធ ចរធផ្ស

ក្ហវ

បស្តនរ រជរ
ំ ញ PFM

រលាក ម្បាង ឧត្ត ម្

ក្ហវ

បស្តនរ រជរ
ំ ញ PFM

ម្កុម្ទីម្បឹកោខាងរម្កា
Mr. Frans Erik Ronsholt

រកត្រជន

ទ្រក្បំកាលក្ជើ្លរឯ្លធយ ក្ហវ និងោក្បធានក្កុបទ្រក្បំកា

Mr. Tony Bennett

រកត្រជន

ទ្រក្បំកាលក្ជើ្លរឯ្លធយ ក្ហវ

Ms. Elizabeth Kariuki

រកត្រជន

ទ្រក្បំកាលក្ជើ្លរឯ្លធយ ក្ហវ

ឧប្បយន
័ ធ ២៖ ្មា្ភាពននក្កុបារករវាយត្នបា
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ឧបសម្ព ័ន្ធ ៣៖ បញ្ោ រា
ី យនម្សាគីពាក់ព័ន្ធកដលម្ត្ូវបាន្សម្មភសន្៍
ម្កសួង-សាថប័ន្/អងគសាព

រ្
ា ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង

ម្កសួងរសដាកិចធាន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ
អគគ នយកដ្ឋាន្ិវធកា

លកាក វុង

ុយណា, វគគរយករង

លកាក ឡាយ ្ុខល រង, វនុក្បធានរយកធរន
បណ្ឌិត្ ក្្រ វុធ, វនុក្បធានរយកធរន
លកាក

័្ ពិនិត្យ, វនុក្បធានរយកធរន

លកាក ល្ង ចំល រឯន, ក្បធានារនន

័យ

លកាក ផ្កប រន់លោឿន, វនុក្បធានារនន
លកាក លខរវ ណាវាប , វនុក្បធានារនន

័យ

័យ

អគគ នយកដ្ឋាន្

កញ្ញញ ផ្ងអត្ បអប វុឯផ្ ន, វគគរយករង

សវន្កម្ាម្្ន្ទកនុង

លកាក ទ្ក ្ុខុប, វនុក្បធានរយកធរន
លកាក ឈិត្ រន់និបិត្រ, ្វនករព័ត្៌មានវនទ្ា
លកាក ឈួន ្ុភា, ្វនករព័ត្៌មានវនទ្ា
លកាក តត្ វា្រ, ្វនករព័ត្មា
៌ នវនទ្ា

អគគ នយកដ្ឋាន្រញល

លកាក គំប អកាា, វគគរយករង

ន្រផ្សបាយរសដាកិចធា ន្ិង

លកាក ឈាង វណាណ រនទ្,ធ ក្បធានរយកធរនមាអ ក្កិល្ទរកិចក្និងលយ

ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

លកាក ោ កុកហុង, វនុក្បធានរយកធរន

នលនម្យសារលពើពនធ

កញ្ញញ ឈុន ធ ន
រ , វនុក្បធានរយកធរន
លកាក ហងស វន្ុទ្,ធ ក្បធានារនន

័យ

លកាក ឆបវ ្ុលបធា, ក្បធានរយកធរន្ថ ិត្ិ
មាអ ក វនចិក្ត្្កកធ, បស្តនរ រ
សាបអុន កផ្នថ

, បស្តនរ រ

ម្ន កុ្ , បស្តនរ រ
ោរ រន់ វាប ន់ន,រ បស្តនរ រ
ជបន រត្នៈ, បស្តនរ រ
ផ្្ប ្ុោ, បស្តនរ រ
គរ ្ុខគរប, បស្តនរ រ
អគគ នយកដ្ឋាន្រត្នញរជាត្ិ លកាក ្ួន វនចិក្ត្, វគគរយករង
លកាក លបឿន

រន

លកាក លអង ្ុតន់ណា
លកាក ហួត្ ្ិ រឯបងគ

ឧប្បយន
័ ធ ៣៖ បញ្ជ ែ
រ យរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា្ន៍
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្កសួង-សាថប័ន្/អងគសាព

រ្
ា ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង
លកាក គិត្ បុនលហឿន
លកាក លហង ឆវឯ
លកាក នហ វណាណវុទ្ធ

អគគ នយកដ្ឋាន្ម្ទពបាសម្បត្ត ិ

លកាក ផ្បអន វុនថ, ក្បធានរយកធរន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ

រដាន្ិងចាំណត្លម្ិន្កម្ន្សាររពើ លកាក ្ុខ ធរ, វនុក្បធានរយកធរនចំណ្ប ពរក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរ
ពន្ធ

លកាក លទត្ វា្រ, វនុក្បធានរយកធរន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ
លកាក តត្ ពិ្រ, វនុក្បធានរយកធរនចំណ្ប

សាធារណ្ៈ

លកាក បប នែ, ក្បធានារនន យ
័ សារលពើវណ្ឌរងក់នរត្ិបុគគ សាធារណ្ៈ
លកាក គប រងសរ, បស្តនរ ររយកធរន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ
អគគ នយកដ្ឋាន្គយ ន្ិង

លកាក ្ុខ ក្ទ្រ, វនុក្បធានរយកធរនរទរម្

និងក្គប់ក្គង

រដ្ឋាករកម្ពុជា

លកាក ោ ្ំវុន, វនុក្បធានារនន

អគគ នយកដ្ឋាន្ពន្ធ ដ្ឋរ

លកាក ផ្្ប សាខន, វនុក្បធានរយកធរនចិប់ វនវាទ្ និង្ថ ិត្ិ

័យគណ្លនយយនិងហិរញ្ញវត្ថុ

លកាក បអប ្ណា
ដ ប់, វនុក្បធានារនន ័យ្វនកបិទ្រ២ ននរយកធរនក្គប់ក្គងវងកោប់ពនធ ធំ
លកាក គង់ បអបបប រឯន, វនុក្បធានារនន
លកាកក្្រ នប ្ុរបន, វនុក្បធានារនន

័យរទរម្

ននរយកធរនក្គប់ក្គងវងកោប់ពនធ ធំ

័យចិប់ ននរយកធរនចិប់ វនវាទ្ និង្ថ ិត្ិ

លកាក ល្ង ពិ្ិទរ, វនុក្បធានារន.បុគគ ិក ននរយកធរនបុគគ
លកាក លយអត្ កុ

្ត្ា, បស្តនររ
រ យកធរនក្គប់ក្គងវងកោប់ពនធ ធំ

លកាក ្ុន វុទ្រ,ធ បស្តនរ រល ខាធិារធរន
លកាក ្ ្ុបអុនណា, បស្តនរ រល ខាធិារធរន
អគគ នយកដ្ឋាន្ហិរញ្ញវត្ថុ
រដាបាលថានក់រម្កាម្ជាត្ិ

លកាក បប វងស្ុខា, វគគរយករង
ក ោរ ្ុវណ្ណ , វគគរយករង
លកាក នន់

,ញ្ វនុក្បធានរយកធរន

អគគ នយកដ្ឋាន្លទធ កម្ា

រកឧត្រប ឈំប សាលរបត្, វគគរយក

សាធារណៈ

លកាក កអន់ វិរបយ, វគគរយករង
លកាក ហួត្ វោដរ, វគគរយករង
លកាក លខរវ លខបរៈោត្ិ, ក្បធានរយកធរន
លកាក

ុង ជរនិត្, ក្បធានរយកធរន

លកាក ផ្បអន ល្្, ទ្រក្បំកា
លកាក ល អ ្ុវ័ណ្, ក្បធានរយកធរន
លកាក

រ សារុន, ក្បធានរយកធរន

លកាក ្បន ្បភាប, វនុក្បធានរយកធរន
នយកដ្ឋាន្ព័ត្េម្មន្វធទា
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លកាក បនរ ក្ម្រង, ក្បធានរយកធរន

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ិក និងរទរម្

ហិរញ្ញវត្ថុ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ម្កសួង-សាថប័ន្/អងគសាព

រ្
ា ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង

ម្កសួង-សាថប័ន្ រ្សងរទៀត្
ម្កុម្ម្បឹកោអភិវនអន្៍កម្ពុជា

រកឧត្រប រុនត្ វុទ្រ,ធ វគគល ខាធិាររង CDC/CRDB
លកាក លគរង ្នថវុធ, ក្បធានរយកធរន
លកាក ឈុន មាអ ោរ, បស្តនរ រ

ម្កសួងក្ន្ការ

រកឧត្រប ្ន ្ុរវន, រទរល ខាធិារ
លកាក លវង បញ្ញញធុន, វគគរយក
លកាក គង់ ្ុតត្, ក្បធានរយកធរន
លកាក ហុរង ច័នកបអុនថ, វនុក្បធានរយកធរន
លកាក សាន វណ្ណៈលរបត្, ក្បធានរយកធរន
លកាក លវឿ ្ុអ

, វនុក្បធានរយកធរន

លកាកក្្រ លវង រឯធរ, បស្តនរ រ
កញ្ញញ អ

ចនក ច រនន

ម្កសួងសាធារណការ ន្ិង

លកាក ល្ឿន បុន

,រ វគគរយករងរទរម្

ដឹកជញ្ោូ ន្

លកាក ញំក រន់វណាណែប , វនុក្បធានរយកធរន
លកាក ្ុន ្បតត្រិ, វនុក្បធានារនន
លកាក បអក ោុ

, ក្បធានារនន

័យ

័យ

លកាក ផ្ញអប ល្រឯនោរ, វនុក្បធានរយកធរន
លកាក ញាណ្ ពុន, ក្បធានារនន

័យ

លកាក ធា ឈាងវរ, បស្តនរ រ
លកាក វុយ ្បតត្រិ, បស្តនរ រ
ម្កសួងអប់រំ យុវជន្ ន្ិង

លកាក វុង បបែត្, វគគរយករងលយ នលនម្យនិងផ្អនារ

កីឡា

លកាក ាន់ ពុទ្រ,ធ បស្តនរ រ
លកាក បអុប ន

លហង, បស្តនរ រ

លកាក សារឯ លៅ, វនុក្បធានរយកធរន
លកាក លវត្ ក្បុ្, វនុក្បធានរយកធរន
ម្កសួងសុខាភិបាល

លកាកជំទាវ យក់ ្បតត្រិ, វគគរយករទរម្
លកាក យប ពិ្រ, វគគរយករងរទរម្

និងហិរញ្ញវត្ថុ

និងហិរញ្ញវត្ថុ

លកាក ្ុខ ្ំិង, ក្បធានរយកធរន
លកាក ខួត្ រែប វឯ, វនុក្បធានរយកធរន
លកាកក្្រ ្ប ណារឯ, ក្បធានរយកធរន
លកាក ត្ប លសាវ័ណ្, ក្បធានារនន

័យ

លកាក ្ុរវ ្ុខកាង

ឧប្បយន
័ ធ ៣៖ បញ្ជ ែ
រ យរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា្ន៍
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ម្កសួង-សាថប័ន្/អងគសាព

រ្
ា ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង
លកាក ្ន ល្រកខបយ

ម្កសួងម្ុសងារសាធារណៈ

រកឧត្រប វុ

របប, វគគរយក

លកាក មា្ ្ុវ័ស្តករ, វនុក្បធានរយកធរន
លកាក ផ្្ប វណ្ណៈ, វនុក្បធានរយកធរន
លកាក ផ្បអន ពិ្ិទរ, វនុក្បធានរយកធរន
ម្កសួងពាណិជោកម្ា

លកាក រទរ សាបអន, វគគរយករងរទរម្

និងហិរញ្ញវត្ថុ

លកាក ្ប បប រឯ, វនុក្បធានរយកធរនហិរញ្ញវត្ថុ
កញ្ញញ វាប ន់ ធាែប , វនុក្បធានរយកធរនចុបបញ្ជ រពាណ្ិជជកបិ
លកាក បុន ្បតត្រិ, ក្បធានារនន
លកាក វាប

រវាបន់, វនុក្បធានារនន

័យ ទ្ធកបិ
័យ ទ្ធកបិ

អាជាាធរសវន្កម្ាជាត្ិ
រកឧត្រប វុក សាែវុោដ, វគគល ខាធិារ
លកាក លម្អ បុន, ក្បធានរយកធរន
លកាក សាន វនសា

, វនុក្បធានរយកធរន

លកាក ហុក ្ុវករិ, វនុក្បធានរយកធរន
រដាសសា
រកឧត្រប

ន ជ,ឺ ល ខារប្់បណ្ឌិត្រទរ ោប លយរប, ្មាជិកគណ្ៈកបិ ារវចិនស្តនរ យ៍ នន

រទរ្ភា និងោក្បធានគណ្ៈកបិារល្ទរកិចក្ ហិរញ្ញវត្ថុ ធរយរ និង្វនកបិ
លកាក ត្បច លសាវ័ណ្, ជំនួយារ
ធនញរជាត្ិម្ន្កម្ពុជា
លកាក លិ រន់ធែប , ក្បធានរយកធរនគណ្លនយយ
លកាក លមាក វុធរ, ក្បធានរយកធរន្ហក្បត្ិបត្រិារធរយរ
ម្ដគត្អភិវនអន្៍
ការធផ្សល័យត្ាំណាង

វងកក្្រ Leah April,វងកជំរញោន់ខយ្់ក្គប់ក្គង វន្័យសាធារណ្ៈ

ធនញរពិភពរលាក

បណ្ឌិត្ ្ប ្ុខបុនលធឿន, វងកជំរញវន្័យសាធារណ្ៈ
លកាក

រ ្បលទត្, ល្ទរ វនទ្ប

លកាក លឡា ឡាត្់ររបប, បស្តនរ រជរ
ំ ញ

ទ្ធកបិ

ម្បិត្ភត្ម្ន្សហសាពអឺរ៉ាុប

លកាក Christian Provoost, វនុពន
័ ធ ផ្អងក

ការធផ្សល័យត្ាំណាង

លកាក Jan Hansen, ល្ទរ វនទ្បោន់ខយ្់ក្បរំក្បលទ្្

ធនញរអភិវនអន្៍អាសុី

លកាក វបច ចំល រឯន, បស្តនរ រោន់ខយ្់ផ្អងកកបិ វនធរ

អងគការ JICA

លកាកក្្រ Odashima Yoko, វងកក្បំកាលនប ់ផ្អងកលយ
វគគរយកធរនគយនិងរធរករ
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

នលនម្យគយនិងរទរម្

លុ

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ម្កសួង-សាថប័ន្/អងគសាព

រ្
ា ះ ន្ិង ម្ុសត្ាំកណង

សាថប័ន្ ម្ិន្កម្ន្រដា
រវទិកាម្ន្អងគការ

លកាក គំប នណ្, ក្បធានកបិ វនធប
រ ញ្ញាវវិវោដន៍

ម្ិន្កម្ន្រដ្ឋាភិបាល
(NGO Forum)
សសាពាណិជោកម្ាកម្ពុជា

រកឧត្រប ងួង លបអងត្ិច, វគគរយក
លកាក ផ្កវ និបិត្រ, ក្បធានផ្អងក្ហក្បត្ិបត្រិារនិងវវិវោដន៍

ឧប្បយន
័ ធ ៣៖ បញ្ជ ែ
រ យរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា្ន៍
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ឧបសម្ព ័ន្ធ ៤៖ បញ្ោ ីឯកសាររផ្សង
សត្ចនករ

ម្បភពព័ត្េម្មន្
សាថប័ន្

PI-1

GDB, GDNT

ឯកសារ/រគហទាំព័រ


ន ២១១១, ២១១២ និង ២១១៣,
ចិប់្ដរពរារទ្បទាត្់វ វា
www.national-assembly.org.kh



រម្យារណ្៍្ដរពរវោដនភាព ននារវនុវត្រផ្អនារ្កបិភាពកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់
ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ រប្់ក្ក្ួងល្ទរកិចក្ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្បរំាំងំ
២១១៤



IMF (Febr 2014) Cambodia: 2013 Article IV Consultation. IMF
Country Report No. 14/33.

PI-2

GDB, GDNT



ន ២១១១, ២១១២ និង ២១១៣,
ចិប់្ដរពរារទ្បទាត្់វ វា
www.national-assembly.org.kh

PI-3

GDB, GDEPFP



ន ២១១១, ២១១២ និង ២១១៣,
ចិប់្ដរពរារទ្បទាត្់វ វា



TOFE ល ើលគហទ្ំព័រ www.mef.gov.kh



IMF (2013) Cambodia: 2012 Article IV Consultation. IMF Country
Report No. 13/2.

PI-4

GDNT, GDB,



វពទ: យុទ្សា
ធ ្រ លកររគរចំណ្ប រយៈលព បធយប (២១១៤-២១១៨)



វគរ: យុទ្សា
ធ ស្ត្រ កំផ្ណ្ទ្ក្បង់គយរយៈលព បធយប (២១១៤-២១១៨)



រម្យារណ្៍្ដរពរបំណ្ុ កក្ក បកងុងាំងំ២១១៣ និង២១១៤ រប្់វគគរយក-

MOC, CCC

ធរនរត្រយរោត្ិ


នែងបកាញពរបំណ្ុ កក្ក បក្បរំផ្ខល ក្ើ ម្ក់លបរវត្ស កងុងវំ ុងាំងំ២១១១ និង
២១១៤ លធយវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ



រម្យារណ្៍វោដនភាពននារវនុវត្រផ្អនារ្កបិភាពកបិ វនធរផ្កទ្ក្បង់
ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

PI-5

GDB, GDNT, GDEPFP



ចិប់វ វនា ាំងំ២១១៥,



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



ល្ចកដរក្ពាងចិប់វ វនា ាំងំ២១១៥ ោបួយនំងកំណ្ត្់បកាញរប្់រទរបស្តនរក្រ ក្ួង
ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ,

PI-7

GDSPNTR



ចិប់វ វនា ាំងំ២១១៥,

NBC



ន ទ្បលៅរប្់រទរ ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គង ាំងំ២១១៣,
ចិប់្ដរពរារទ្បទាត្់វ វា

MEYS, MOH

www.national-assembly.org.kh

ឧប្បយន
័ ធ ៤៖ បញ្ជ ររកសារលនង
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

សត្ចនករ

ម្បភពព័ត្េម្មន្
សាថប័ន្
CDC

ឯកសារ/រគហទាំព័រ


GDSPNTR 2014: បញ្ជ លរ ឈាិបក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

និងរម្យារណ្៍្ដរ

ពរារបិទ្បញ្ជ ច
រ ំណ្ប -ចំណាយ ាំងំ២១១៣ ្ក្មាប់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរ ម្


GDSPNTR ផ្ខធងញ្ 2014: រម្យារណ្៍្ដរពរិជរវកបិហិរញ្ញវត្ថុ, ល្វាកបិ និង
ចំណ្ប លអសងៗនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ាំងំ២១១៣

PI-8

GDFSNA



រម្យារណ្៍ TOFE ល



ចិប់្ដរពរារក្គប់ក្គងរទរម្



ចិប់្ដរពរារក្គប់ក្គងរទរម្



ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ ្ដ រពរគណ្លនយយភាព្ងគប ននារវវិវោដនបផ្បប

ើ www.mef.gov.kh
ុំ ្កកត្់
ែជធានរ លខត្រ ក្កុង ក្្ុក ខណ្ឌ

ក្បោធិបលត្យយលុរងក់លក្ាបោត្ិ


ចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ



ចិប់្ដរពររបបហិរញ្ញវត្ថុនិងារក្គប់ក្គងក្ទ្ពយ្បតត្រិរប្់រទរម្ រងក់លក្ាប
ោត្ិ



វនុក្កំត្យ្ដ រពប
រ ប និធិក្កុង ក្្ុក



វនុក្កំត្យ្ដ រពក្រ បព័នធហិរញ្ញវត្ថុ ុំ ្កកត្់



វនុក្កំត្យ្ដ រពក្រ បព័នធហិរញ្ញវត្ថុក្កុង ក្្ុក



ន ជវវា
ន ្ក្មាប់
ក្បា្ និង សាែចរ និង លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ ្ដរពរារវភា
រទរម្ រងក់លក្ាបោត្ិ

PI-9

GDSPNTR



GDFSNA
NBC

GDSPNTR 2014: បញ្ជ លរ ឈាិបក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

និងរម្យារណ្៍្ដរ

ពរារបិទ្បញ្ជ ច
រ ំណ្ប -ចំណាយ ាំងំ២១១៣ ្ក្មាប់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្


GDSPNTR ផ្ខធងញ្ 2014: រម្យារណ្៍្ដរពរិជរវកបិហិរញ្ញវត្ថុ, ល្វាកបិ និង
ចំណ្ប លអសងៗនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ាំងំ២១១៣



ចិប់្ដរពរ



លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ្ដរពរារចុបបញ្ជ រក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរ



រម្យារណ្៍រប្់ក្កុបក្បំកាវិម្ ននក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

ករនរិកៈទ្បលៅនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ

និង្ហ

ក្យ្សាធារណ្ៈ
PI-10

National Assembly



NAA

PI-11

ន លុកបយុោ
)២១១៣(, “្លងរបត្មាាភាពវវា

២១១២”, www.cambodianbudget.org

GDEPFP, GDB,



លគហទ្ំព័រ ិោាធរ្វនកបិោត្ិ

NGO Forum



លគហទ្ំព័រ រទរ្ភា www.national-assembly.org.kh

MEYS, MOH



TOFE ល ើលគហទ្ំព័រ ក្ហវ www.mef.gov.kh

GDB



ចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ាំងំ២១១៨

MEYS



ចិប់វ វនា ាំងំ២១១៥,

MOH



ន ាំងំ២១១៥
សាែចរ្ដ រពរារលររបចំផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវា

MPWT



សាែចរ្ដ រពរារលររបចំល្ចកដរក្ពាងចិប់្ដរពរហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គងាំងំ

National Assembly
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លវទ្ិាវងគារបិនផ្បនរធរវិម្

២១១៥

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

សត្ចនករ

ម្បភពព័ត្េម្មន្
សាថប័ន្

PI-12

PI-13

ឯកសារ/រគហទាំព័រ

GDEPFP, GDB, MOP, CDC,



ចិប់វ វនា ាំងំ២១១៥

MEYS, MOH, MPWT



យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ក្គប់ក្គងបំណ្ុ សាធារណ្ៈ ២១១១-២១១៨



ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវិវោដន៍ោត្ិ ២១១៤-២១១៨



ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វន្័យ្ុខាវិម្



ផ្អនារយុទ្សា
ធ ស្ត្រ វន្័យវប់រំ ២១១៤-២១១៨



RGC (2013) Enforcement Trends and Compliance Challenges in

GDT,

២១១៨-២១១៥

GDCE,

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

Bureau of Statistics,

Level Tax Conference for Asian Countries.

IMF,



JICA,
CCC

KPMG (2013) Cambodia Tax Profile. Produced in conjunction with
the KPMG Asia Specific Tax Centre.



ចិប់ និង ិខត្
ិ បទ្ធរនពាក់ព័នធនំងារបលងកើត្ និងារក្គប់ក្គងត្ំបន់ល្ទរកិចក្
ពិល្្ )ែជរធរវិម្



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 ននយនរ ាររទរ និង វន្័យរកជន កងុង វន្័យគយ, ែជធានរ

វងំលពញ, ផ្ខលបសា ាំងំ២១១៤


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.

PI-14

GDT,



វពទ : យុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប



វគរ : យុទ្សា
ធ ស្ត្រ រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨)



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

GDCE,
IMF,

Growth. International Monetary Fund. Washington D.C.


JICA,
CCC

រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨)

ន ាសាថនោត្ិ្ថិត្ិ, ក្ក្ួង
រម្យារណ្៍ជំលរឿនល្ទរកិចក្កបយុោាំងំ២១១១, វទ្
ផ្អនារ, ផ្ខបររ ាំងំ២១១២



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.
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

សត្ចនករ

ម្បភពព័ត្េម្មន្
សាថប័ន្

PI-15

GDT,

ឯកសារ/រគហទាំព័រ


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



វពទ : យុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប



វគរ : យុទ្សា
ធ ស្ត្រ រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨)



RGC (2013) Enforcement Trends and Compliance Challenges in

GDCE,

រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨)

Cambodia. Presentation by Mr. Eng Ratana at IMF-Japan High
Level Tax Conference for Asian Countries.

PI-16



វពទ : យុទ្សា
ធ ស្ត្រ លកររគរចំណ្ប



វគរ : យុទ្សា
ធ ស្ត្រ រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨)

GDNT,



សាែចរ្ដ រពរារវនុវត្រចិប់ហិរញ្ញវត្ថុ្ក្មាប់ារក្គប់ក្គងក្បរំាំងំ,

MEYS,



ល្រវលៅវវនារប្់ក្ក្ួងសាធារណ្ារ និងទំកជញ្ជញ្ ន ាំងំ២១១៥

MOH



ល្រវលៅក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់,

MPWT



ចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ២១១៨



ចិប់ហិរញ្ញវត្ថុ ាំងំ២១១៣,



ា

រយៈលព បធយប (២១១៤ - ២១១៨)

វនភាគ នននិយត្
័ កបិ ឥណ្ទានពរជំពបក៩១ ផ្ទ

ក្ត្ញ្វម្នវនុញ្ញញត្លធយវគគ

រយកធរនវវនា កងុងាំងំ២១១៣, www.treasury.gov.kh
PI-17

PI-18

GDB/Department of



យុទ្សា
ធ ស្ត្រ ក្គប់ក្គងបំណ្ុ ,

Cooperation and Debt



ចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ២១១៨,

Management, MEYS,



Summary of Debt Situation as of 31.3.2015,

MOH



IMF Article IV report of February 2014,

MPWT



IMF-FAD (2012) Strengthening Treasury Management

GDPP, MEYS,



ចិប់្ដរពរ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ ាំងំ២១១២,

MOH



Implementing Rules and Regulations Governing Procurement,

Ministry of Civil Service,
MEYS, MOH,
MPWT , GDIA, NNA

PI-19

MPWT , Chamber of

PI-20

2010,

Commerce



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

GDB,



ក្បា្ ាំងំ២១១៦,

MEYS, MOH



ល្រវលៅក្គប់ក្គងសាច់ក្ម្ក់,

MPWT ,



រម្យារណ្៍ិោាធរ្វនកបិោត្ិ ាំងំ២១១៣ ្ដ រពរារវនុវត្រវ វនា,

MEF General Inspectorate



Transparency International CPI Results Tables

Department, GDIA
PI-21

GDIA

www.transparency.org


ចិប់្ដរពរ្វនកបិននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ ាំងំ២១១១, វនុក្កំត្យល ខ ៤១ ាំងំ
២១១៥, សាែចរល ខ១១៣ ាំងំ២១១៤, ក្បា្ល ខ៤១៥ និង ល ខ ១១១៩.
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

សត្ចនករ

ម្បភពព័ត្េម្មន្
សាថប័ន្

ឯកសារ/រគហទាំព័រ


ល្រវលៅ្វនកបិនអកកងុង, www.gdia.mef.gov.kh

GDNT,



វនុក្កំត្យល ខ ១៥៥

NBC,



ារបកាញពរចន
ំ ន
ួ និង្បត្ុ យននគណ្នរបក្បុង និងបុលរក្បទានកងុងទំណាច់ាំងំ
២១១១, ២១១២ និង២១១៣



្បត្ុ យសាក តងកងុងទំណាច់ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៤ និងទំណាច់ផ្ខកុបាៈ ាំងំ២១១៥



រម្យារណ្៍្បត្ុ យរប្់គណ្នរែជរធរវិម្ កងុងនវាទ្៩
រ ផ្ខកកកធ ាំងំ
២១១៥, ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលអកគងតកត្់លធយវគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ

PI-23

MEYS,



MOH

PI-24

រម្យារណ្៍្ដរពរចំណ្ប -ចំណាយរប្់បណ្ឌ ្ុខភាពនិងបនក ររលពទ្យ, ក្បរំ
ក្ត្រមា្ គិត្ក្ត្ំបផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៣

Budget Revenue and



TOFE examples,

Expenditure



ន រទរ ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១១
រម្យារណ្៍្ដរពរារវនុវត្រវ វា



វនុក្កំត្យ 1995.



ន ទ្បលៅរប្់រទរ ាំងំ២១១៣ (ផ្ខត្ុកា ាំងំ
រម្យារណ្៍ចិប់្ដរពរារទ្បទាត្់វ វា

Department/GDNT,
GDEPFP, Financial Affairs
Department/GDNT
PI-25

GDNT

២១១៤)
PI-26

PI-27

NAA

National Assembly 2nd



ចិប់្ដរពរ្វនកបិននក្ពបែោណាចក្កកបយុោ ាំងំ២១១១,



វនលសាធនកបិកងុងាំងំ២១១១ និងកងុងាំងំ២១១៦



រម្យារណ្៍ាំងំ ២១១៣ (ផ្ខវនចា
ិ េ ាំងំ២១១៤)



ចិប់្ដរពរក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ២១១៨



ចិប់្ដរពរ្វនកបិននក្ពបែោណាចក្កកបយុជ

Commission
PI-28

National Assembly 2nd
Commission

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



CDC Development Cooperation Trends in Cambodia July 2014.

D-3

CDC, GDB
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ឧបសម្ព ័ន្ធ ៥៖ ររាងទិន្នន្័យ
ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.១៖ បញ្ោ ីម្គឹះសាថន្សាធារណៈរដាបាល
ឧបត្ថ ម្ភកធន្
ម្កសួង

រ្
ា ះម្គឹះសាថន្

អាណាពាបាល

របស់រដ្ឋាភិបាល
ឆ្ន២
ាំ ០១៣
(គិត្ជាពាន្់លាន្
ររៀល)

សាក

វនទ្ា

័យោត្ិក្គប់ក្គង

សាក

វនទ្ា

័យវបបិនកនរត្ិសាស្ត្រ និង វនទ្ាសាស្ត្រ

ក្ក.វប់រំ យុវជន ករឡា

ចាំណត្លផ្ទន្ទល់
ឆ្ន២
ាំ ០១៣
(គិត្ជាពាន្់លាន្
ររៀល)

0.8

27.9

0.9

26.1

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

5.6

32.7

បនក ររលពទ្យ ា ់ផ្បអត្

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

28.9

63.9

បនក ររលពទ្យបិត្រភាពផ្ខិរ ្បលវរត្

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

10.3

14.9

បនក ររលពទ្យ ក្ពបកុ្ុបៈ

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

6.4

5.4

បនក ររលពទ្យ ក្ពបវងគោួង

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

2.5

1.3

បនក ររលពទ្យ កុមារោត្ិ

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

[7.6]

យិនទ្ិនងន័យ

បជកបណ្ឌ ោត្ិពិលសាធន៍្ុខាវិម្

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

1.1

1.5

វនទ្ាសាថនោត្ិ្ុខភាពសាធារណ្ៈ

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

4.1

1.9

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

2.7

5.9

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

[1.1]

យិនទ្ិនងន័យ

សាកាោត្ិក្ិកបិ កំពង់រប

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

1.8

0.3

វនទ្ាសាថនក្សាវក្ោវលស្ប កបយុោ

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

1.9

3.1

វនទ្ាសាថនក្សាវក្ោវនិងវវិវោដន៍ក្ិកបិ កបយញ្ោ

ក្ក្ួង្ុខាវិម្

17.3

0.2

វនទ្ាសាថនបលចក្ក វនទ្ាកបយុោ

ក្ក.ារករ និងប.វន.

17.0

6.8

លបឡាោត្ិរបប្នដ ិ្ុខ្ងគប

ក្ក.ារករ និងប.វន.

1.0

47.7

លបឡាោត្ិ្នដ ិ្ុខ្ងគប្ក្មាប់បស្តនរ រែជារ

ក្ក.្.វ.យ.

[2.8]

យិនទ្ិនងន័យ

លបឡាោត្ិវត្រត្យុទ្ជ
ធ ន

ក្ក.្.វ.យ.

[5.5]

យិនទ្ិនងន័យ

Persons with Disabilities Foundation

ក្ក.្.វ.យ.

[2.9]

យិនទ្ិនងន័យ

ិោាធរវបសែ

ទ្រ្ដរារគណ្ៈរទរ បស្តនរ រ

69.9

យិនទ្ិនងន័យ

ែជបណ្ឌិត្្ភាកបយុោ

ទ្រ្ដរារគណ្ៈរទរ បស្តនរ រ

[1.9]

យិនទ្ិនងន័យ

សាកាវបបិនករទរម្

ក្ក.បុខករសាធារណ្ៈ

យិនទ្ិនងន័យ

យិនទ្ិនងន័យ

ក្ក្ួងារពារោត្ិ

8.5

4.1

ល្ទរកិចក្
សាក

សាក

វនទ្ា

វនទ្ា

័យ វនទ្ាសាស្ត្រ ្ុខាវិម្

័យវបបិនកក្ិកបិ

សាកាោត្ិក្ិកបិ ផ្ក្ពកល

រប

វនទ្ាសាថនវនទ្ាសាស្ត្រ ្ុខាវិម្

ខ.វ.ប.

ក្ក.វប់រំ យុវជន ករឡា

ឧប្បយន
័ ធ ៥៖ នែងទ្ិនងនយ
័
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សាក

វនទ្ា

័យវបបិនក វនចិក្ត្្ិ

សាក

វនទ្ា

័យវបបិនកវងំលពញ

តៈ

ក្ក.វបតធប៌ និង វនចិក្ត្.

[3.8]

យិនទ្ិនងន័យ

ក្ក.វប់រំ យុវជន ករឡា

យិនទ្ិនងន័យ

យិនទ្ិនងន័យ

206.4

143.8

្រុប - ក្គប់ក្គំបសាថន
ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នែយារណ្៍

ឧបត្ថបាកធន រួបមាន លបរវត្ស និង វំលណាយ )grants) ្ក្មាប់ចំណាយចរនរ ផ្ទ បិនផ្បនលបរវត្ស និង
ចំណាយវននលិ នគ។
ក្បវព៖ វទ្ច ២១១៤ : បញ្ជ រលឈាិបក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្
្ក្មាប់ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្

និងរម្យារណ្៍្ដរពរារបិទ្បញ្ជ ច
រ ំណ្ប -ចំណាយ ាំងំ២១១៣

)ទ្ិនងនយ
័ បំលពញបផ្នថបលធយ វទ្ច កងុងនែងបញ្ជ រ )កងុងរងវង់ក្កចក( ល ើ ឧបត្ថបាកធន ាំងំ២១១៣ ្

ក្មាប់ ក្គំបសាថនសាធារណ្ៈរទរម្ បួយចំនន
ួ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នលក្ជើ្លរឯ្។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.២៖ បញ្ោ ីសហម្ញសសាធារណៈ

រ្
ា ះសហម្ញស

សាគហុន្របស់

ចាំណត្លសរុប ឆ្ន ាំ

រដ្ឋាភិបាល

២០១៣
(គិត្ជាពាន្់លាន្ររៀល)

ពន្ធ ន្ិង សាគលាភ
សម្ម្មប់រដ្ឋាភិបាល
ឆ្ន២
ាំ ០១៣
(គិត្ជាពាន្់លាន្ររៀល)

កំពង់ផ្អ្វ យ័ត្ក្កុងក្ពប្រហនុ

100%

146.9

17.9

កំពង់ផ្អ្វ យ័ត្ក្កុងវងំលពញ

100%

44.4

7.7

ភាងក់ករកបយុោរវាចរ

100%

21.3

2.8

ក្កុបហុនក្គរនលក្ត្ទ

100%

15.0

0.4

ក្គំបសាថនលម្បពុបយនិងផ្ចកអាយ

100%

11.4

2.5

ទ្បរគបរគបន៍កបយុោ

100%

92.5

6.8

នក្ប្ណ្រយ៍កបយុោ

100%

18.9

0.2

បនក ររពិលសាធន៍សាធារណ្ារ

100%

1.4

0.2

រធរករទ្ំក្វ យ័ត្ក្កុងវងំលពញ

100%

160.2

10.5

រធរករទ្ំក្វ យ័ត្ល្របែប

100%

8.0

0.1

វគគិ្នរកបយុោ

100%

2673.5

83.8

ធរយរវវិវោដន៍កបយុោ

100%

17.6

0.9

0.9

0.0

ក្កុបហុនរកជនចំរុប
ក្កុបហុនធារែប ប់រងិយុជរ វនត្កបយុោ
“កបយុោ ន ហវ”

51%

Kampcheary Insurance

80%

13.9

1.0

អារបប បក្ត្កបយុោ

55%

យិនទ្ិនងន័យ

យិនទ្ិនងន័យ

3,225.8

134.9

សរុប - ម្គប់សហម្ញសសាធារណៈកដល
ម្ត្ូវបាន្រាយការណ៍

ែជរធរវិម្ កបយុោ មានភាគហន
ុ ភាគត្ិចលុកងុង្ហក្យ្ពាណ្ិជជកបិ ៥ លអសងលទ្រត្។
ក្បវព៖ វទ្ច ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៤ : រម្យារណ្៍្ដរពរិជវរ កបិហិរញ្ញវត្ថុ, ល្វាកបិ និងចំណ្ប លអសងៗនន្ហក្យ្សាធារណ្ៈ ាំងំ
២១១៣ )Report on financial business, service and other revenue pf public enterprises in 2013)

ឧប្បយន
័ ធ ៥៖ នែងទ្ិនងនយ
័
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.៣៖ ទិន្នន្័យលម្អិត្ សម្ម្មប់ការគណនគម្មៃត្ ម្ន្ PI-2 សម្មសធាត្ុ (១)
ឆ្នសា
ាំ ររពើពន្ធ ២០១១

បកម្ម្បម្ម្ួល ម្ន្សម្មសសាគិវធកា កនុងឆ្ន២
ាំ ០១១ (លាន្ររៀល)
គម្មៃត្
ចាំណាយរម្ម្កសួង-សាថប័ន្

ចាប់ិ វធកា

ការអន្ុវត្ត

ការកកត្ម្ម្ូវ

គម្មៃត្

ជាត្ម្ម្ៃ

សាគរយ

ដ្ឋច់ខាត្

1

2

3*

4=2-3

5=abs(4)

6=5/3

វប់រំ យុវជន និងករឡា

915,898

802,394

939,344

-113,504

113,504

12.08%

ារពារោត្ិ

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 )្នដ ិ្ុខសាធារណ្ៈ(

467,904

466,417

479,881

-1,487

1,487

0.31%

្ងគបកិចក្និងវត្រត្យុទ្ជ
ធ ន

258,249

281,366

264,860

23,117

23,117

8.73%

ទ្រ្ដរារគណ្ៈរទរបស្តនរ រ

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 រុារក្បមាញ់ 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%

79,570

62,508

81,606

-17,062

17,062

20.91%

ារបរលទ្្និង្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រវនរ រោត្ិ

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%

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%

ក្ក្ួង-សាថប័ន 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%

369,675

366,689

7,287,235

7,461,327

ារករនិងបណ្ដុបបណា
ដ

វនោជជរវៈ

ចំណាយលក្យងទ្ុកមានបុខ្ញ្ញញ

ចំណាយលក្យងទ្ុកបិនមានបុខ្ញ្ញញ
ចំណាយ្រុប
គមាាត្ PI-1

2.39%

គមាាត្ PI-2

37.91%

ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក លុកងុងវវនា
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

5.03%

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ឆ្នសា
ាំ ររពើពន្ធ ២០១២

បកម្ម្បម្ម្ួល ម្ន្សម្មសសាគិវធកា កនុងឆ្ន២
ាំ ០១២ (លាន្ររៀល)
គម្មៃត្
ចាំណាយរម្ម្កសួង-សាថប័ន្

ចាប់ិ វធកា

ការអន្ុវត្ត

ការកកត្ម្ម្ូវ

គម្មៃត្

ជាត្ម្ម្ៃ

សាគរយ

ដ្ឋច់ខាត្

1

2

3*

4=2-3

5=abs(4)

6=5/3

1,007,626

907,813

1,040,410

-99,813

99,813

9.59%

ារពារោត្ិ

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 )្នដ ិ្ុខសាធារណ្ៈ(

522,043

549,121

539,028

27,078

27,078

5.02%

្ងគបកិចក្និងវត្រត្យុទ្ជ
ធ ន

353,188

345,239

364,679

-7,949

7,949

2.18%

ទ្រ្ដរារគណ្ៈរទរបស្តនរ រ

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 រុារក្បមាញ់ និងលនសាទ្

109,656

120,795

113,224

11,138

11,138

9.84%

ល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

108,344

108,287

111,869

-57

57

0.05%

99,371

92,644

102,604

-6,727

6,727

6.56%

99,153

96,293

102,379

-2,860

2,860

2.79%

ារបរលទ្្និង្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រវនរ រោត្ិ

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%

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%

ក្ក្ួង-សាថប័ន ២៣ លអសងលទ្រត្

734,819

1,396,767

758,726

661,948

661,948

87.24%

7,457,542

7,700,174

7,700,174

242,632

1,954,078

25.38%

457,270

457,225

7,914,812

8,157,399

វប់រំ យុវជន និងករឡា

វវិវោដន៍ជនបទ្
ារករនិងបណ្ដុបបណា
ដ

វនោជជរវៈ

ចំណាយលក្យងទ្ុកមានបុខ្ញ្ញញ

ចំណាយ្រុបផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន វនភាជ
ចំណាយលក្យងទ្ុកបិនមានបុខ្ញ្ញញ
ចំណាយ្រុប
គមាាត្ PI-1

3.06%

គមាាត្ PI-2

25.38%

ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក លុកងុងវវនា

5.78%

ឧប្បយន
័ ធ ៥៖ នែងទ្ិនងនយ
័

199

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឆ្នសា
ាំ ររពើពន្ធ ២០១៣

បកម្ម្បម្ម្ួល ម្ន្សម្មសសាគិវធកា កនុងឆ្ន២
ាំ ០១៣ (លាន្ររៀល)
គម្មៃត្
ចាំណាយរម្ម្កសួង-សាថប័ន្

ចាប់ិ វធកា

ការអន្ុវត្ត

ការកកត្ម្ម្ូវ

គម្មៃត្

ជាត្ម្ម្ៃ

សាគរយ

ដ្ឋច់ខាត្

1

2

1,119,566

1,042,643

1,048,005

-76,923

76,923

7.34%

ារពារោត្ិ

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 )្នដ ិ្ុខសាធារណ្ៈ(

620,125

639,571

580,488

19,446

19,446

3.35%

្ងគបកិចក្និងវត្រត្យុទ្ជ
ធ ន

411,033

392,524

384,760

-18,509

18,509

4.81%

ទ្រ្ដរារគណ្ៈរទរបស្តនរ រ

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 រុារក្បមាញ់ 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%

107,407

96,603

100,542

-10,805

10,805

10.75%

ារបរលទ្្និង្ហក្បត្ិបត្រា
ិ រវនរ រោត្ិ

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%

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%

ក្ក្ួង-សាថប័ន 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%

452,333

451,784

8,933,294

8,390,655

វប់រំ យុវជន និងករឡា

ារករនិងបណ្ដុបបណា
ដ

វនោជជរវៈ

ចំណាយលក្យងទ្ុកមានបុខ្ញ្ញញ

ចំណាយលក្យងទ្ុកបិនមានបុខ្ញ្ញញ
ចំណាយ្រុប

3*

4=2-3

5=abs(4)

6=5/3

គមាាត្ PI-1

-6.07%

គមាាត្ PI-2

30.38%

ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុក លុកងុងវវនា
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

5.06%

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.៤៖ កម្ធាី ន្ិងហិរញ្ញបបទាន្សហម្បត្ិបត្តិការពីម្ដគត្អភិវនអន្៍ ២០១២-២០១៤
ម្ដគត្អភិវនអន្៍

២០១៤

ចាំកណក

គិត្ជា លាន្ (ដុលាៃរសហរដាអារម្រធក)

ជាម្ធបាម្

២០១២

២០១៣

សានក់ងារម្ន្ 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%

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%

93.8

39.8

58.7

4.2%

n/a

n/a

n/a

0.0%

100.8

190.4

138.2

9.3%

20.1

45.4

51.6

2.5%

- GAVI

4.9

10.7

5.5

0.5%

- EU/EC

41.7

37.5

73.7

3.3%

- ធណ្ឺមាអក

4.9

0.0

0.0

0.1%

- ហាវំង ង់

4.4

5.4

4.4

0.3%

- ម្ែំង

24.8

17.4

62.1

2.3%

- ិ ឺបអង់

49.1

36.9

29.6

2.5%

- លវ្ិអញ

8.8

4.1

1.6

0.3%

- ្ុយផ្វត្

30.2

33.8

41.0

2.3%

- ចក្កវពវង់លគា្

28.2

13.7

0.2

0.9%

0.4

1.0

0.1

0.0%

79.5

64.0

68.5

4.6%

- UNDP

សាថប័នហិរញ្ញវត្ថុវនរ រោត្ិ

-ធរយរពិវពលកាក
-បប និធិរបបិយវត្ថុវនរ រោត្ិ
-ធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ
រ្សងរទៀត្
- Global Fund

្ហភាពវឺរបុប

- ្មាជិក ្ហភាពវឺរបុបលអសងលទ្រត្
រទវ សាគី

- វបស្តសារ រ

ឧប្បយន
័ ធ ៥៖ នែងទ្ិនងនយ
័
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- ា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%

3.8

3.4

4.5

0.3%

46.2

50.2

76.5

3.7%

4.3

7.7

11.4

0.5%

86.6

85.9

85.8

5.6%

1375.4

1299.9

1277.3

85.6%

212.3

225.8

226.1

14.4%

1587.7

1525.7

1503.4

- នបផ្វ

លហស ង់

- សាធារណ្រទរ កបលរប
- ្វ រ្
- ្ហរទរិលបរនក
ម្គប់ម្មធាស់ជាំន្ួយ

្រុប

អងគការរម្ការដ្ឋាភិបាល

ន យំក្ទ្លធយតក ់ខិ ាន
ផ្្វ ងរកវវា

សរុបរួម្ម្គប់ម្ដគត្អភិវនអន្៍

ក្បវព៖ CDC Database updated as of June 2015
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100.0%

ឧបសម្ព ័ន្ធ ៦៖ អន្ុសាសន្៍កកលម្អកងវះខាត្ម្ន្ម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
បញ្ជ រខាងលក្ាបលនប

ោបត្ិលនប ់

្ក្មាប់ារផ្ក បែកងវបខាត្ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នរកល ញ
ើ នប្បចរករ

នរបយ
ួ ៗ លុកងុងារវាយត្នបាល ា
ើ រក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។ បញ្ជ លរ នប បិនមានខាំបសារអដ ិ
់ ទ្ិភាព ឬ
ធ
ំ ប់ ំលធយននារវនុវត្រវនុសា្ន៍បួយណាបុន ឬ បួយណាលក្ាយលរបលទ្ ក៏បអុផ្នរវនុសា្ន៍ទាង
ំ លនបគឺោ
បប ធរនពិររណា្ក្មាប់ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពផ្កទ្ក្បង់ជហា
ំ នបរកប់។
សត្ចនករសម្ិទធកម្ា

អន្ុសាសន្៍

១. លទធ ្លម្ន្ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ៖ សាពរជឿទុកចិត្តម្ន្ិវធកា
PI-1 ចំណាយ្រុបលធរបនំងចិប់ គួរមានលយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ ោក់កាក់្ក្មាប់ារលររបចំចំណាយវវនាបប ធននិងារក
វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្

រពាក់ព័នធរប្់ក្ក្ួងផ្អនារ (MoP), ក្កុបក្បំកាវវិវោដន៍កបយុោ (CDC) និងក្ក្ួងសាថប័នទ៏នទ្លទ្រត្។ ល ើ្ពរលនប ារលធវើ្មាហរណ្កបិ វ វនារវាងចំណាយបប ធន និង
ចំណាយចរនរ

គឺមានសារៈ្ំខាន់ណា្់ផ្ទ ិចវនុញ្ញញត្ឱ្យក្ក្ួង-សាថប័ន កំណ្ត្់

នបវ្បចរករកំណ្ត្់លោគជ័យចបតងៗ ្ក្មាប់លយ បំណ្ងលយ នលនម្យនិងកបិ វនធរ។
្មាហរណ្កបិវ វនា ក្ត្ញ្វារយកចិត្រទ្ុកធក់បផ្នថ បលទ្រត្ នបរយៈារលររបចំនិងវនុវត្រ
្កបិភាពយំក្ទ្។
PI-2 ្មា្ធាត្ុចំណាយលធរប

ារអារភាជប់យងនអងជិត្្ង ិទ្រធ វាងលយ នលនម្យ និងវវនា គឺោចំណ្ុចទ៏្ំខាន់លទើបតរ

នំងចិប់វ វនាផ្ទ ម្ន

មាន ទ្ធអ

វនុប័ត្

ចំណាយរយៈលព
នលនម្យ។

ែននារវនុវត្រវវនា។
បធយប

(MTEF)

ារអារភាជប់លនបទាបទារឱ្យមានារបលងកើត្ក្កបខ័ណ្ឌ
និងផ្ក បែនបវារអារភាជប់វ វនាលៅនំងលយ

ារលររបចំផ្អនារ្កបិភាពោក់កាក់

ទាបទារោទំបបងនបវារ វនភាគពរ

កក្បិត្ខយ្់ននភាពខុ្យងរប្់ PI-2 ្មា្ធាត្ុ ១, រលត្ើវាបណា
រ
ផ្អនារបិនម្ន ែ

(និងច រឥណ្ទានញំកញាប់)

បកពរារលររបចំ

ឬារវនុវត្របិនវនុលកាបនប

លយ ារណ្៍ផ្ណ្រំ ។ ល ើ្ពរលនប, លទើបតរាត្់បនថ យវវនាបិនម្នលក្យងទ្ុកគឺក្ត្ញ្វលធវើ
ារ វនភាជវវនា្ក្មាប់កបិ វនធិ
រ ទ្ិភាព

និងោក់កាក់ផ្ទ លធវើឱ្យារលររបចំាន់ផ្ត្មាន

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយ។ ចំណាយបិនម្នលក្យងទ្ុកផ្ទ មានកក្បិត្ ៥,៣% បញ្ញជក់ឱ្យ
ល ើញពរត្ក្បញ្វារកងុងារតា្់បរញ្រក្បក្ពំត្រកបិ គណ្លនយយ
និងអរ

(accounting

treatment)

ច
់ ំណាយោក់ផ្្រ ងលៅឱ្យក្ក្ួង-សាថប័ន។

ឧប្បយន
័ ធ ៦៖ វនុសា្ន៍ផ្ក បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា
PI-3 ចំណ្ប ្រុបលធរបនំងចិប់
វវនាផ្ទ ម្នវនុប័ត្

អន្ុសាសន្៍
រធរវិម្ ិចបលងកើត្នបវ ំហរវវនា លធយពក្ងំងារក្បបប ចំណ្ប កងុងក្្ុកទាំងចំណ្ប
សារលពើពនធនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ,

លធយធារឱ្យម្ននបវហិរញ្ញបតទានបផ្នថ ប

ខាងលក្ស, លធយាត្់បនថ យចំណាយផ្ទ បិនរំម្ច់ ឬលធយកំចរកងុងក្្ុកឬលក្សក្្ុក។
ិទ្ិភាពទំបបងរប្់រធរវិម្
និងបលងកើនទ្ុនបំរុងរធរវិម្
ពាករណ្៍ចំណ្ប

ំហរវវនា គឺក្ត្ញ្វាត្់បនថ យឱ្នភាពវវនា

កងុងារបលងកើត្

។ គួរពក្ងំងារពាករណ្៍ចំណ្ប

ឬបលងកើត្ វនធរសាស្ត្រ កងុងារ

ផ្ទ ោទ្បលៅចិប់វ វនាបិនកក្បិត្ទាបខាាំង

ចំណ្ប រងក់ែជធានរ-លខត្រ។

លធរបនំងារក្បបប

វនុសា្ន៍ទបចយង្ក្មាប់ារក្បបប

ចំណ្ប បិនផ្បន

សារលពើពនធ ផ្ទ មានកក្បិត្ ២៧% ទាបោងចិប់វ វនា្រុបកងុងរយៈលព

៣ាំងំចុង

លក្ាយ។
PI-4 ្នង ិធិបំណ្ុ កក្ក ប និង
ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន
បំណ្ុ កក្ក ប

លទើបតរក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនបំណ្ុ កក្ក ប,

វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ

គួរបលងកើត្នបវ

រម្យារណ្៍លទើបតរក្គប់ក្គង្នង ិធិបំណ្ុ កក្ក បោក្បរំក្ត្រមា្ និងក្បរំាំងំ។
រម្យារណ្៍លនបនំងជួយរងក់ទំករំ ឱ្យិចទំងវំពរភាពរ ន
ប នន
លហត្ុអ

ំហបរសាច់ក្ម្ក់ និង

លអសងៗពរវងគភាពពាក់ពន
័ ធ នបរយៈ្កបិភាពចំនួន ២ ខាងលក្ាប៖

(១) ារនបធនភាាបៗននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈនបរយៈក្បព័នធព័ត្៌មានវនទ្ា
(FMIS) និងបអបោុ

គណ្នរក្ត្ញ្វបង់/គណ្នរបំណ្ុ

(accounts payable module) និង

(២) ទំលណាបក្សាយបលណា
រ បិ្នង នបរយៈារទាញយកនបវព័ត្៌មាន KITចប

លៅកងុង

ក្បព័នធ Excel។
កងុងន័យលនប ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន ិចក្ត្ញ្វម្នពក្ងំងនបរយៈារធក់ក្ម្ក់លបរវត្ស
និងបំណ្ុ កក្ក ប លៅកងុងារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន៖
-ពក្ងរក វនសា ភាពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន
ក្បគ

លធយគិត្គបរែប់រយៈលព

់ វនកកយបក្ត្ទ្បទាត្់លធយវងកអគត្់អគង់

-្ក្បបរយៈលព

ពនារផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន

ោបួយរយៈលព

ារទ្បទាត្់ផ្ទ មានផ្ចងលុកងុងរកសារកិចក្ ទ្ធកបិ និងកិចក្្នា។
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រប់ពរនវា

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ពនារនន

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា

អន្ុសាសន្៍

២. ការងារម្ត្ួត្សុីញនសាំខាន្់ៗ ៖ សាពម្គប់ម្ជុងរម្ជាយន្ិងត្ម្មៃសាពម្ន្ិវធកា
PI-5 ចំណាត្់រងក់វ វនា

ក្គប់វគគរយកធរនពាក់ពន
័ ធ ោពិល្្វគគរយកធរនរត្រយរោត្ិ និងវគគរយកធរន
វវនា គួរពក្ងំងនិងពក្ងរការវនុវត្រចំណាត្់រងក់រទរម្
វនុលកាបនប្រ ង់ធរវនរ រោត្ិ (រួបបញ្ក្ញ្
រយកធរនពាក់ព័នធខាងល ើ

ល្ទរ កិចក្ និងបុខករ ផ្ទ

GFS និង COFOG)។ ល ើ្ពរលនប វគគ

គួរក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធននិងវាយត្នបាល ើារវនុវត្រ

និង

បផ្នថ បនបវ្មា្ធាត្ុកងុងបាង់គណ្នរ លទើបតរ្ក្បិ ទ ់ារលររបចំ GFS និង COFOG
្ំល

ល ើកកបយ្់្មានគត្ិភាពនិងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននវវនា ទបចោ (១) បកាញ

ភាពចិ្់កា្់និងភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននារកត្់ក្ននិងារែយារណ្៍ននក្បត្ិបត្រិារ
ហិរញ្ញវត្ថុ, (២) ពក្ងំង្ុក្កំត្ភាពកងុងារវនភាគ និងារលក្បគបលធរបារពាករណ្៍, (៣)
ពក្ងំងារលររបចំវ វនា, ារក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធន និងារក្គប់ក្គង និង (៤) ល ើកកបយ្់
ត្មាាភាពនិងគណ្លនយយភាពននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈោរួប។ ផ្អែកល
ខុ្យងននក្បត្ិបត្រិារារករនិងក្បព័នធ,

ើភាព

លយើងលជឿរារវនុវត្រនបវចំណាត្់រងក់ទាង
ំ ៣

ខាងល ើ នំងបលងកើនពិនកុខយ្់ោងបុន។ ារផ្កទ្ក្បង់គនា ំប គឺារផ្ណ្រំ ារវនុវត្រវ វនាកបិ
វនធរផ្ទ នំងិចឱ្យារវនុវត្រចំណាយនបចំណាត្់រងក់វនុបុខករលពញល

ញ ផ្ទ

រួប

មាន (១) ធក់ឱ្យទំលណ្ើរារលពញល ញារវនុវត្រវវនាកបិ វនធរលុក្គប់ក្ក្ួង-សាថប័ន និង
(២) ែប់បញ្ក្ញ្
PI-6

ចំណាយលបរវត្ស។

លទើបតរ្លក្បចម្នភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយននព័ត្៌មាន

ព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ញ្

ារបំលពញម្ននបវ ករខណ្ឌននរកសារព័ត្៌មានផ្ទ ក្ត្ញ្វារ ទាំង៩ កងុង្បចរករលនប គឺ

លុកងុងរកសារវវនា

កនរគនា ំបកំណ្ត្់លោគជ័យ។ គួរអដ

ផ្ទ ក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្

លុកងុងរកសារវវនា

ភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយនន

់ិទ្ិភាពល ើារល ើកកបយ្់្បត្ថភាពកងុងារក្បបប អរុំ

នបវរកសារបួយចំនួនទបចត្លៅ (១) ទ្ធអ

រំពំងទ្ុក្ក្មាប់ាំងំកំពុងវនុវត្រ និង

ទ្ធអ

កងុងាំងំរ្់, (២)ឱ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ (៣) ្នង ិធប
ិ ំណ្ុ កក្ក ប ផ្ទ រួបបញ្ក្ញ្
លហាចណា្់ ្បត្ុ
បញ្ក្ញ្

នអង

យលទើបក្យកងុងាំងំវនុវត្រ និង (៤) ក្ទ្ពយ្កបិហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទ

នអងលហាចណា្់ ្បត្ុ

រួប

យលទើបក្យកងុងាំងំវនុវត្រ។

ឧប្បយន
័ ធ ៦៖ វនុសា្ន៍ផ្ក បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា

អន្ុសាសន្៍

PI-7 ទ្ំហំននក្បត្ិបត្រិាររប្់រធរ

វងគភាពពាក់ព័នធ គួរក្ត្ិត្ពិនិត្យនិងលររបចំល ើង វនញនបវក្បព័នធ យនរារ និងនរត្ិ វនធរ្ក្មាប់

វិម្

ផ្ទ បិនក្ត្ញ្វម្នែយ

ារណ្៍

ារកត្់ក្ននិងារែយារណ្៍ក្បត្ិបត្រិារវវនាបផ្នថ បរប្់រទរ ផ្ទ
ឬបិនម្នបញ្ក្ញ្

បិនក្ត្ញ្វម្នកត្់ក្ន

កងុងវវនាក្បរំាំងំ។ ារបិនម្នែយារណ្៍វំពរចំណ្ប

-ចំណាយរប្់

ក្ក្ួង-សាថប័ន ក្ត្ញ្វផ្ត្ោកបិវត្ថុននារក្ត្ិត្ពិនិត្យោរួបបួយ និងារ វនភាគលយ នលនម្យកងុងកក្បិត្រងក់ទំករំ
ារក្គប់ក្គងនិងារក្បបប
ក្ត្ញ្វបនរ ក្បបប

បរកប់បក
ចំណ្ប

ក្ត្ញ្វលររបចំ្កបិភាពផ្កទ្ក្បង់

បិនផ្បនពនធ ។

និងរកាកត្់ក្នចំណ្ប

បែិត្្ក្មាប់

ក្ក្ួង-សាថប័នផ្ទ ទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វ

បអុផ្នរ ក្ត្ញ្វពក្ងំងព័ត្៌មានននវវនា ទាំងល ើផ្អនារ

និងារក្បបប ោក់ផ្្រ ង ក្ពបទាំងពក្ងំងារលធវើ្វនកបិ។
PI-8 ត្មាាភាពននទ្ំរក់ទ្ំនង
ហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់រងក់ននរទរ
ម្

)រងក់ោត្ិនិងលក្ាប

ោត្ិ(

លបើលទាបោត្មាាភាពននទ្ំរក់ទ្ំនងហិរញ្ញវត្ថុលុក្គប់រងក់ននរទរម្
ក៏បអុផ្នរ មានារករបួយចំនួនទាបទារឱ្យមានារផ្ក
សាស្ត្រ លអករបប និធិ

ឬារវនភាជន៍វ វនាលៅរទរម្

ារលររបចំរម្យារណ្៍ចំណ្ប -ចំណាយ។

មានភាព ែក្បល្ើរ

បែនិងពក្ងំងបផ្នថ បលទ្រត្
រងក់លក្ាបោត្ិ,

ទ្នក ំបលនប

ទបចោ វនធរ

្បត្ថភាពកងុង

គួរលធវា
ើ រក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើងវនញល ើ

ក្បព័នធនិងក្កបខ័ណ្ឌចិប់ោធរមាន ោពិល្្លទើបតរពក្ងំង្បត្ថភាពរទរម្

រងក់លក្ាប

ោត្ិ ល ា
ើ រពាករណ្៍វ វនា និងកក្បិត្ននារលររបចំរម្យារណ្៍។ ្ុខទុបនរយកបិ នន
បាង់គណ្នររប្់រធរវិម្

គួក្ត្ញ្វម្នគិត្គបររត្់ោារករិទ្ិភាពននារផ្កទ្ក្បង់។

ារបលងកើន្បត្ថភាពលុរទរម្
PI-9 ារក្ត្ិត្ពិនិត្យហានិវ័យ

រងក់លក្ាបោត្ិ គួរក្ត្ញ្វពិររណាអងផ្ទរ។

វគគរយកធរនក្ទ្ពយ្បតត្រិរទរនិងចំណ្ប បិនផ្បនសារលពើពនធ

និងវគគរយកធរនហិរ-

វវនាពរវងគភាពសាធារណ្ៈ

ញ្ញវត្ថុរទរម្

រងក់លក្ាបោត្ិ គួរពិនិត្យល ា
ើ រករលររបចំយនរ ារ នរត្ិ វនធរ ឬ យុទ្សា
ធ ស្ត្រ

ទនទ្លទ្រត្លក្សពរក្ក្ួង-

លទើបតរក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធននិងក្គប់ក្គងហានិវ័យវវនា ោពិល្្ពាក់ពន
័ ធនំងារពាករណ្៍

សាថបន័រទរ

និងារលររបចំចំណ្ប -ចំណាយរប្់វងគភាពសាធារណ្ៈ
ារវាយត្នបា ្បចរករលនប
បអបពា

ផ្ទ

្ថ ិត្កងុង វនសា ភាពនន

លទើបតរលជរ្វាងនបវបញ្ញាក្បឈបោវវនជជមាននិងផ្ទ ិច

់ទ ់កិចក្ទំលណ្ើារលុរងក់កណា
រ
។ កងុងន័យលនប មានល្ចកដរក្ត្ញ្វាររំម្ច់

កងុងារពក្ងំង្បត្ថភាពក្គប់ក្គងហានិវ័យវវនាលុកងុងវគគរយកធរនទាំងពររ។
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា
PI-10

អន្ុសាសន្៍

ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជន លនងនបារវលងកត្ វងគភាពពាក់ព័នធ គួរក្ត្ិត្ពិនិត្យនបធនល ើង វនញនិងបនរ ក្បំងផ្ក្បង
កងុងារទ្ទ្ួ

ម្នព័ត្៌មាន

្ំល

លម្បអាយរកសារវវនាចំនន
ួ ១៣ ផ្ទ រួបមាន (១) រម្យារណ្៍្វនកបិពរ

ខាងលក្ស, (២) ារអរ

វវនា្ំខាន់ៗ

់កិចក្្នា៖ ារអរ

ក្បមាណ្ ១១១.១១១ទុកាារ ្បបប
វងគភាពអរ

់កិចក្្នាទាំងវ្់ផ្ទ មានត្នបារប់ពរ

ល ើងលៅ និង (៣) ធនធានផ្ទ មាន្ក្មាប់

់ល្វាិទ្ិភាព/បឋប (PSUs)៖ នអងលហាចណា្់ វងគភាពអរ

ិទ្ិភាព/បឋប ផ្ទ

ល់ ្វា

មានទ្បទាង
ំ ក្បលទ្្ ចំនួន ២ វន្័យ (ទបចោ សាកាបឋប្ិកា ឬ

បណ្ឌ ្ុខភាពបប ធរន)។ គួរពិនិត្យនិងផ្ក្ក្បិ បទ្ធរនគត្ិយុត្រពាក់ព័នធ ឬវងគភាព
ទ្ទ្ួ បនកុ កពាក់ព័នធ។
៣. វដតិ វធកា
៣.១ ការ្ោរសាោប់ិ វធការញន្ឹងរញលន្រផ្សបាយ
PI-11 ាកានុក្កបនិងារចប រួប

្បចរករ្បិទ្ក
ធ បិ លនបម្នទ្ទ្ួ ពិនកុខយ្់

ំ និងលក្ត្គបខាិន្ក្មាប់
វងគភាពពាក់ពន
័ ធ ក្ត្ញ្វបនរ ពក្ងង

កងុងកិចក្ទំលណ្ើរារលររបចំ

ចិ្់កា្់។

វវនាក្បរំាំងំ

ារតា្់បរញ្រក្បព័នធវ វនាវិរ រលព វរគត្ (ាំងំ២១២១)។

PI-12 ទ្្សនៈវន្័យលក្ចើនាំងំកងុង
ារលធវើផ្អនារវវនា លយ

លទាបនអងណា

លធយសារទំលណ្ើរារលររបចំវ វនាមានភាព

ារលររបចំវវនានិងារវនុវត្រវវនា មាន្បិទ្ក
ធ បិ

ែ នបរយៈារធក់ឱ្យវនុវត្រផ្អនារ

យុទ្សា
ធ ស្ត្រ វវនា វវនាកបិ វនធរ និងក្កបខ័ណ្ឌចំណាយរយៈបធយប លទាបបរោ្បត្ថភាពរប្់

នលនម្យចំណាយ និងារ ក្ក្ួង-សាថប័នលុមានកក្បិត្លុល ើយ ោក់ផ្្ដ ង ារលររបចំកងុងទ្ក្បង់ធច់លធយផ្ ក
លររបចំវ វនា

ពរយង នបវវវនាចរនរ និងវវនាបប

ធន។ ្មាហរណ្កបិ វ វនាចរនរ និងវវនាបប ធន ឱ្យ

្ថ ិត្លក្ាបពិធនវវនារួបបួយ

គួរក្ត្ញ្វម្នគិត្គបរកងុងក្កបខ័ណ្ឌននារលររបចំផ្អនារ

្កបិ ភាពរយៈលព បធយប។ ្កបិភាពបួយ នំងក្ត្ញ្វលររបចំលទើបតរធក់ឱ្យវនុវត្របាង់គណ្នរ
ផ្ទ ្មាហរណ្កបិ ចំណាយបប

ធននិងចំណាយចរនរ ។

៣.២ សាពអាចបាត្ន្់ម្បម្មណបាន្ ន្ិងការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បាការអន្ុវត្ត ិ វធកា
PI-13 ត្មាាភាពននាត្ពវកិចក្ោប់

លទើបតរមានយនរ ារផ្ទ ិចលជឿទ្ុកចិត្រម្ន ្ក្មាប់ារលធបក្សាយបណ្ដំងពាក់ព័នធនំង

ពនធ និងបំណ្ុ ពនធរប្់វងក ពនធ ធរ និងលទើបតរធារយុត្រិធប៌ជបនវងកបង់ពនធ , វគគរយកធរនពនធធរ គួរពលនា ឿន
ោប់ពនធ

ារបលងកើត្គណ្ៈកមាិធិារ្ំរុប្ំរួ សារលពើពនធ ផ្ទ កំពុងក្ត្ញ្វម្នលររបចំ។ យនរ ារ
លធបក្សាយបណ្ដំងលនប គួរក្ត្ញ្វវនុវត្រលពញល

ញ លុលព ផ្ទ គណ្ៈកបិ ារលនបក្ត្ញ្វ

ម្នបលងកើត្ល ើង។

ឧប្បយន
័ ធ ៦៖ វនុសា្ន៍ផ្ក បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ
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ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា
ធ ពននវនធានារ
PI-14 ក្ប្ិទ្ភា

អន្ុសាសន្៍
លទើបតរ ពក្ងំងារចុបបញ្ជ រ បង់ពនធ និងារក្បា្ពនធ ឱ្យម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ, វគគរ យកធរន

្ក្មាប់ចុបបញ្ជ រវងកោប់ពនធ

ពនធ ធរ គួរមានវនធានារត្ំង រុ៉ឹង ចំលពាប្ហក្យ្ផ្ទ បិនទាន់ម្នចុបបញ្ជ របង់ពនធ។

និងារវាយត្នបាពនធ

ទ្នក ំបលនប ទ្ណ្ឌកបិ ល ើ្ហក្យ្ផ្ទ បិនម្នបំលពញាត្ពវកិចក្ចុបបញ្ជ រ និងបង់ពនធ គួរ
ក្ត្ញ្វពក្ងំង និងវនុវត្រឱ្យខាជប់ខិ ជន និងក្បកបលធយយុត្រិធប៌ចំលពាបក្គប់វងកបង់ពនធ ។ មាន
ត្ក្បញ្វារព័ត្៌មាន

បែិត្បផ្នថ ប និងារកំណ្ត្់ារទ្ទ្ួ ខុ្ក្ត្ញ្វ។

PI-15 ក្ប្ិទ្ភា
ធ ពននារក្បបប ពនធ គួរមាន វនធានារត្ំង រុ៉ឹង និងទំលណាបក្សាយោបរកន់ចំលពាបវងកផ្ទ
ពនធែុនំ រប និងពក្ងំងារទារបំណ្ុ

ពនធផ្ទ ហួ្ឱ្សានវាទ្ លទើបតរធារភាពលជឿទ្ុកចិត្រនន

វវនា។ មានត្ក្បញ្វារព័ត្៌មាន បែិត្បផ្នថ ប និងារកំណ្ត្់ារទ្ទ្ួ
PI-16 ភាពិចម្អ ន់ក្បមាណ្ម្ន

ខកខានបិនម្នបង់

១. លទាបបរារពាករណ្៍ និងារនបធន

ខុ្ក្ត្ញ្វ។

ំហរប សាច់ក្ម្ក់ ទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ “B” ក៏លធយ,

នបវវត្ថភា
ិ ពវវនា្ក្មាប់

ារលររបចំរម្យារណ្៍្ដរពរផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ លុបិនទាន់មានភាពក្គប់ក្ជុងលក្ោយលុល ើ

ធារចំណាយ

យ។ រម្យារណ្៍្ដរពរផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ គួរបញ្ក្ញ្
លក្បើក្ម្្់វត្ិលរកសាច់ក្ម្ក់

ឬ

សាថនភាពសាច់ក្ម្ក់ ឧទាហរណ្៍ ារ

យនរ ារបំលពញបផ្នថ បសាច់ក្ម្ក់លុលព មានឱ្នភាព។

ទ្នក ំបលនប គួរលររបចំផ្អនារសាច់ក្ម្ក់ក្បរំផ្ខ ផ្ទ មានបញ្ក្ញ្

ារវនភាគ ំហរប សាច់ក្ម្ក់

ោក់ផ្្ដ ង លធរបនំងារពាករណ្៍។
២. គួរផ្ក្ក្បិ
PI-17 ារកត្់ក្ននិងារក្គប់ក្គង
្បត្ុ

យសាច់ក្ម្ក់,

បំណ្ុ

និងារធារ

ជំពបក ១៩ ននវវនា លទើបតរវនុញ្ញញត្ឱ្យលធវើច រឥណ្ទានម្នក្ត្ំបក្ត្ញ្វ។

គួរលធវើារលអកគងតកត្់្បត្ុ

យោបួយមាក្្់បំណ្ុ ។

ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យ ារភាជប់ក្បព័នធទ្ិនងន័យបុគគ ិកននក្ក្ួង-សាថប័ន
PI-18 ក្ប្ិទ្ភា
បញ្ជ រក្ម្ក់លបរវត្ស

លៅនំងក្បព័នធព័ត្៌មាន វនទ្ាក្គប់ក្គង

ធនធានបនុ្សននក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ គឺោារករិទ្ិភាព។ ចំលពាបារលធវើបចក្ុបតនង ភាព
ព័ត្៌មាន និងលបរវត្សបស្តនរ,រ រយកធរនបុគគ ិក ននក្ក្ួង-សាថប័ន គួរពិនិត្យល ើងវនញ និង
ផ្ក្ក្បិ នរត្ិ វនធ្
រ ិុ គសាិញររ ផ្ទ ទាបទារឱ្យបស្តនរ រែជារ ក្ត្ញ្វបកបកាញខាិន បំលពញ
ផ្បបបទ្ និងែយារណ្៍ពរារតា្់បដញ្រននសាថនភាពតក

់ខិ ាន ្ក្មាប់ព័ត្៌មានណាផ្ទ

មានលុកងុងរយកធរនបុគគ ិករួចលហើយ។ លក្សពរលនប ក្ក្ួងបុខករសាធារណ្ៈ គួរ
រំ ំកក្ក្ួង-សាថប័ន ឱ្យលអាើនែងបផ្ក្បបក្បិ

បស្តនរ រែជារក្បរំផ្ខទាន់លព លវកា និង

គួរមានយនរ ារវចិនស្តនរ យ៍្ក្មាប់នបធនារផ្ក្បក្បិ លនប លទើបតរលជរ្វាងារផ្កត្ក្បញ្វ
ចំណាយបនកុ កបុគគ
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ិក ផ្ទ

មានទ្ំហំធំ និងបិនិចក្គប់ក្គងម្ន។

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

គណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា

អន្ុសាសន្៍

PI-19 ត្មាាភាព ារក្បកួត្ក្បផ្ជង

ារផ្កទ្ក្បង់ ទ្ធកបិសាធារណ្ៈគឺោារករិទ្ិភាពខយ្់ លធយលហត្ុរកិចក្ ទ្ធកបិ សា

និងយនរ ារលធបក្សាយប

ធារណ្ៈ ជបឥទ្ធិព នអងខាាំងល ើក្ប្ិទ្ភា
ធ ពនិង្័កដិ្ិទ្ភា
ធ ពននល្វាសាធារណ្ៈ។ វគគ

ណ្រំងត្វាប កងុងកិចក្

រយកធរន

ទ្ធកបិ

ទ្ធកបិសាធារណ្ៈ គួរផ្ក

ព័ត្៌មានវំពក
រ ិចក្ ទ្ធកបិ
ផ្អនារ ទ្ធកបិ, ារអដ

បែ

ទ្ធភាពរប្់សាធារណ្ជនកងុងារទ្ទ្ួ ម្ន

ភាពលជឿទ្ុកចិត្រម្ន

និងភាពទាន់លព លវកាននារលម្បអាយ

់កិចក្្នា, និងារលធបក្សាយ វនវាទ្កងុងកិចក្

ទ្ធកបិ និងគួរ

បលងកើត្ក្បព័នធរកែជយបួយ លទើបតរលធបក្សាយ វនវាទ្កងុងកិចក្ ទ្ធកបិ។
ធ ពននារក្ត្ិត្ពិនិត្យ ារធក់ឱ្យវនុវត្រក្បព័នធ FMIS នំងអដ
PI-20 ក្ប្ិទ្ភា

ន
់ បវទ្ិនងន័យផ្ទ ក្ត្ំបក្ត្ញ្វ និងមានបចក្ុបតនង ភាព

នអកកងុងលៅល ើចំណាយបិនផ្បន ល ើារធារចំណាយ។ ក្បព័នធទ្ទា
ប ត្់ គួរក្ត្ញ្វម្នផ្ក្ក្បិ ឱ្យសាបញ្ញ លធយាត្់បនថ យ
លបរវត្ស

ផ្ទ ក្ត្ញ្វឆាងាត្់ និងពលនា ឿនារទ្បទាត្់ វនកកយបក្ត្។

ទំណាក់ា

ធ ពនន្វនកបិ
PI-21 ក្ប្ិទ្ភា
នអកកងុង

លទើបតរបលងកើន្បត្ថភាពនន្វនកបិនអកកងុង កងុងបរនបទ្ននារវនុវត្រវ វនាកបិ វនធរ គួរផ្ត្៖
)១( លតដត្ទំបបងល
ទ្ធអ

ើក្បព័នធក្ត្ិត្ពិនិត្យនអកកងុងននវងគភាព, )២( ្វនកបិនអកកងុងលតដត្ល ើ

ក្ប្ិទ្ភា
ធ ព និង្័ករិ្ិទ្ភា
ធ ពននារវនុវត្រវវនា, (៣( វគគរយកធរន្វនកបិនអក

កងុងនិងវយគធិារធរន មានបុខករោន់យង ផ្ទ គួរបញ្ក្ញ្

យង, (៤( បលងកើត្គណ្ៈកបិារ

្វនកបិនអកកងុងលុកងុងក្ក្ួង-សាថប័ននរបួយៗ ទំករំ លធយបុគគ ផ្ទ មានបទ្ពិលសាធន៍
និងបកពរលក្សក្ក្ួង-សាថប័ន

)្បបលបើ ្រ ង់ធរ វនទ្ាសាថននន្វនករនអកកងុង,

IIA

Standards)

៣.៣ គណរន្យបា ការកត្់ម្រ ន្ិងរបាយការណ៍
PI-22 ភាពទាន់លព និងភាពលទ្រង

លទើបតរទ្ទ្ួ ម្នពិនកុ A កងុង្បចរករលនប, ក្គប់គណ្នរ គួរក្ត្ញ្វលអកគងតកត្់ោក្បរំ និងឱ្យ

ទាត្់ននារលអកគងតកត្់គណ្នរ

ម្នក្គប់ក្ជុងលក្ោយ លហើយារទ្បទាត្់បុលរក្បទានកងុងាំងំ គួរក្ត្ញ្វពលនា ឿន លទើបតរលជរ្វាង
ារយឺត្នអវកងុងារទ្បទាត្់ ឬារលនងលៅាំងំលក្ាយ។

PI-23 វត្ថិភាពននព័ត្៌មាន្រ រពរ

លទើបតរទ្ទ្ួ

ម្នពិនកុខយ្់ោងលនប ក្ក្ួង-សាថប័ន គួរពក្ងំងារក្បបប

ទ្ិនងន័យផ្ទ ្ុក្កំត្ពាក់ពន
័ ធនំងធនធានវវនានិង្មាារៈ

ធនធានផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នពរ

គណ្លនយយ

វងគភាពអរ

ផ្ទ ទ្ទ្ួ ម្នលុសាកាបឋប្ិកា

ល់ ្វា

លទើបតរក្បបប

ព័ត្៌មានទាំងលនប គួរក្ត្ញ្វបញ្ក្ញ្
PI-24 គុណ្ភាព និងភាពទាន់លព
ននរម្យារណ្៍វ វនាកងុងាំងំ

ទ្ិនងន័យ ឬក្បព័នធ

និងបណ្ឌ ្ុខភាពទ្បទាង
ំ ក្បលទ្្

លហើយ

កងុងរម្យារណ្៍ នអងលហាចណាច់ោក្បរំាំងំ។

គុណ្ភាពននរម្យារណ្៍វនុវត្រវវនាកងុងាំងំ គួរក្ត្ញ្វផ្ក បែ លធយបញ្ក្ញ្

នបវក្គប់ចំណាយ

ររ ផ្ទ លក្បើក្ម្្់វ វនារប្់នទគបវវិវោដន៍។

ឧប្បយន
័ ធ ៦៖ វនុសា្ន៍ផ្ក បែកងវបខាត្ននក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

209

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

សត្ចនករសម្ិទធកម្ា
PI-25 គុណ្ភាព និងភាពទាន់លព

អន្ុសាសន្៍
រម្យារណ្៍ហិរញ្ញវត្ថុក្បរំាំងំ មានផ្ត្ចំណ្ប

លវកាននរម្យារណ្៍ហិរញ្ញ

ក្ទ្ពយនិងបំណ្ុ

វត្ថុក្បរំាំងំ

បំណ្ុ

និងចំណាយ លធយពុំមានែយារណ្៍ពរ

(Assets and Liabilities) ល ើយ។ ារបញ្ក្ញ្

ទបចមានកងុងនែងត្ុ

យារសាក

សាថនភាពននក្ទ្ពយ និង

តង )Trial Balances(, នំងោជំហាន

្ំខាន់្ក្មាប់ារវនុលកាបនបក្បព័នធ IPSAS Cash-basis។ ារណ្៍លនប នំងត្ក្បញ្វឱ្យ
មានារផ្កផ្ក្បក្កបខ័ណ្ឌគត្ិយុត្រ, ារវវិវោដទ្ក្បង់វិរ និងារបណ្ដុបបណា
ដ
៣.៤ ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បា ន្ិងសវន្កម្ាម្្ន្ទ រម្កា
PI-26 វនសា ភាព ចរនត្

ករណ្ៈ

និងារនបធនបនរ នន្វន

យិនវនុសា្ន៍

កបិពរខាងលក្ស
PI-27 ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើចិប់
វវនាក្បរំាំងំលធយវងគនរត្ិ

យិនវនុសា្ន៍

បតញ្ញត្រិ
PI-28 ារក្ត្ិត្ពិនិត្យល ើរម្យ
ារណ្៍្វនកបិ ពរខាងលក្ស

យិនវនុសា្ន៍

លធយវងគនរត្ិបតញ្ញត្រិ
៤. ការអន្ុវត្ត របស់ម្ដគត្អភិវនអន្៍
D-1

ារម្អ ន់ក្បមាណ្ Budget
Support

D-2

យិនវនុសា្ន៍

ព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទ ក្ត្ញ្វ
ម្នអរ

ល់ ធយនទគបវវិវោដន៍

្ក្មាប់ារលររបចំវ វនា និង
ារែយារណ្៍ពរហិរញ្ញ

យិនវនុសា្ន៍

បតទាន្ក្មាប់គលក្មាងនិង
កបិ វនធរ
D-3

ទ្ំហំននហិរញ្ញបតទានផ្ទ
ក្ត្ញ្វម្នក្គប់ក្គងនបនរត្ិ វនធរ

យិនវនុសា្ន៍

ោត្ិ

210

រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

បផ្នថ ប។

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧៖ អងគការរលសម្ន្ម្កសួងរសដាកិចធាន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ

211

)ឧប្បយ័នធ ននវនុក្កំត្យល

ខ ១៩.វនក្ក.បក ចុបនវាទ្រ១៣ ផ្ខបររ ាំងំ២១១៥(

រម្យារណ្៍វាយត្នបាល ក្ើ បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

ឧប្បយន
័ ធ ៣៖ បញ្ជ ែ
រ យរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា្ន៍

211

ឧប្បយន
័ ធ ៣៖ បញ្ជ ែ
រ យរបភាគរពាក់ព័នធផ្ទ ក្ត្ញ្វម្ន្មាា្ន៍

211

ឧប្បយន
័ ធ ៤៖ បញ្ជ ររកសារលនង

211

ឧប្បយន
័ ធ ៧៖ វងគារល ខននក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

211

យន្ត ការម្ត្ួត្ពិន្ិត្បា ន្ិងធានគុណសាព
យនរារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និងធារគុណ្ភាព ក្ត្ញ្វម្នលររបចំល ើងលុកងុងទំណាក់ា លររបចំផ្អនារវាយត្នបា និង
លររបចំរម្យារណ្៍វាយត្នបា PEFA ្ក្មាប់ែជរធរវិម្ កបយុោ ផ្ទ ក្ត្ញ្វម្នបញ្ក្ ប់លុនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៥។
យនរារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និងធារគុណ្ភាពននារវាយត្នបា មានទបចខាងលក្ាប៖
១. ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យរកសារទ្្សរទាន និងឬឬ

ករខណ្ឌលនង

- ល្ចកដរក្ពាងរកសារទ្្សរទាន43 ឬ ករខណ្ឌលនង ចុបនវាទ្រ២១ ផ្ខបកែ ាំងំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នធក់
ជបនវងកក្ត្ិត្ពិនិត្យ លុនវាទ្រ១៦ ផ្ខកុបាៈ ាំងំ២១១៤ ទបចមានែយរបខាងលក្ាប៖
១. បណ្ឌិត្ ្ុខ សាែវុោដ, វគគល ខាធិារ ននគណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
២. លកាក Suhas Joshi, ទ្រក្បំកាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ននសាថប័នរបបិយវត្ថុវនររោត្ិ ក្បរំ
កបយុោ
៣. លកាក Christian Provoost, ត្ំណាងក្បត្ិវប្ហភាពវឺរបុប ក្បរំកបយុោ
៤. លកាកក្្រ Leah April, ត្ំណាងារនន ័យធរយរពិវពលកាក ក្បរំកបយុោ
៥. ត្ំណាងធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ ក្បរំកបយុោ
៦. ល ខាធិារធរន PEFA ផ្ទ មានទ្រសាងក់ារលុទ្រក្កុង Wahshington DC, ្ហរទរិលបរនក
- រកសារទ្្សរទាន ឬ ករខណ្ឌលនងចុងលក្ាយ នវាទ្រ២១ ផ្ខបររ ាំងំ២១១៤ ក្ត្ញ្វម្នធក់ជន
ប ក្គប់
វងកក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យខាងល ។
ើ
២. ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល្ចករក្រ ពាងរម្យារណ្៍វាយត្នបា
- លក្ាយារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យនអកកងុងល ើល្ចកររក្ពាងរម្យារណ្៍ទ្រ១ និងទ្រ២ )នវាទ្រ១៨ ផ្ខកញ្ញញ ាំងំ២១១៥(
លធយក្កុបារករ វ.គ.ហ., ល្ចកដរក្ពាងរម្យារណ្៍ទ្រ២ ក្ត្ញ្ វម្នធក់ជបន ពិនិត្យលធយភាគរ
ពាក់ពន
័ ធ ទបចខាងលក្ាប៖
១. បណ្ឌិត្ ្ុខ សាែវុោដ, វគគល ខាធិារននគណ្ៈកមាិធិារទំករំារករផ្កទ្ក្បង់ារក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ
២. ក្គប់វគគរយកធរនទាំងវ្់លក្ាបឱ្វាទ្ក្ក្ួងល្ទរកច
ិ ក្នង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ
៣. ក្ក្ួង-សាថប័នពាក់ពន
័ ធបយ
ួ ចំនន
ួ ននែជរធរវិម្ កបយុោ

43

ល្ចកររក្ពាងទ្្សនទាន ក៏ម្នធក់បញ្ក្ញ្

ក្កបខ័ណ្ឌលព លវកា/ភារកិច/ក្ ្កបិភាព/ា បរនលចេទ្/ទ្ក្បង់រួប ្ក្មាប់ារវាយត្នបា និងក្បបប ទ្ិនន
ង ័យ លទើបតរ

វាយត្នបា PEFA លុកបយុោ

213

ក្ក្ួងល្ទរកិចក្និងហិរញ្ញវត្ថុ

៤. លកាក Suhas Joshi, ទ្រក្បំកាក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ននសាថប័នរបបយ
ិ វត្ថុវនររោត្ិ ក្បរំ
កបយុោ
៥. លកាក Christian Provoost, ត្ំណាងក្បត្ិវប្ហភាពវឺរបុប ក្បរំកបយុោ
៦. លកាកក្្រ Leah April, ត្ំណាងារនន យ
័ ធរយរពិវពលកាក ក្បរំកបយុោ
៧. ត្ំណាងធរយរវវិវោដន៍ិ្ុរ ក្បរំកបយុោ
៨. ារនន យ
័ UNICEF ក្បរំកបយុោ
៩. ល ខាធិារធរន PEFA, ក្បរំទ្រក្កុង Wahshington DC, ្ហរទរិលបរនក
- បផ្នថបពរលនប ល្ចករក្រ ពាងរម្យារណ្៍ទ្រ២ ក្ត្ញ្វម្នលធវើបទ្បកាញជបនភាគរពាក់ពន
័ ធននែជរធរវិម្
កបយុោ និងនទគបវវិវោដន៍ និងធក់ឱ្យពិភាកាទ្បកាយ លុកងង
ុ ្ិារសាកាពិលក្យបលនប ់ ផ្ទ ក្ត្ញ្វ
ម្នលររបចំល ើងលុែជធានរវលងំ ពញ រនវាទ្រ២១ ផ្ខត្ុកា ាំងំ២១១៥។
៣. ារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យល្ចករក្រ ពាងរម្យារណ្៍ចង
ុ លក្ាយ
លក្ាយពរធក់ឱ្យពិភាកាទ្បកាយ លុកងុង្ិារសាកាពិលក្យបលនប ់ ល្ចកររក្ពាងរម្យារណ្៍ចុងលក្ាយ
ចុបនវាទ្រ២៤ ផ្ខវនចិា
េ ាំងំ២១១៥ ក្ត្ញ្វម្នធក់ជន
ប ភាគរពាក់ពន
័ ធក្ត្ិត្ពិនិត្យបផ្នថប ទបចមានបកាញកងង
ុ នែងននារអរ ់
លនប ់លធយវងកក្ត្ិត្ពិនិត្យទាំងវ្់។
៤. ព័ត្៌មាន

បែិត្ននយនរ ារក្ត្ិត្ ពិនិ ត្យ

និងធារគុណ្ភាព

ននារវាយត្នបា

ក្ត្ញ្ វម្នធក់បញ្ក្ញ្

រម្យារណ្៍ចុងលក្ាយ ចុបនវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៥ (កងង
ុ ក្បវប់ ១.១)។

របាយការណ៍វាយត្ម្ម្ៃ PEFA ម្ន្រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
នវាទ្រ៣១ ផ្ខធងញ្ ាំងំ២១១៥
យនរារក្ត្ិត្ពិនត្
ិ យ និងធារគុណ្ភាព ននារលររបចំរម្យារណ្៍វាយត្នបាលនប ម្នបំលពញក្គប់ ករខណ្ឌកំណ្ត្់
លធយល ខាធិារធរន PEFA, ផ្ទ រំឱ្យទ្ទ្ួ ម្ន “PEFA CHECK”។

ល ខាធិារធរន PEFA, នវាទ្រ២២ ផ្ខបកែ ាំងំ២១១៦
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រម្យារណ្៍វាយត្នបាវំពរក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរប្់កបយុោ ាំងំ២១១៥

កងុង

ការលក្បើក្ាស់ក្កបខ័ណ្ឌវាយត្ម្លៃសលិទ្ក
ធ លម “ចាំណាយសាធារណៈន្ិងគណរន្យយភាពហិរញ្ញវត្ថុ” (PEFA)
ានអត ់ ទ្ធភាពឱ្យលយើងល្វកា
ើ រវាយត្ម្លៃល ើវឌ្ឍនភាព បញ្ហាក្បឈល និងកិចចការចំាច់សក្ាប់បនតអនុវត្តកលម វិ្ីផ្ក
ិ ញ សាលួយផ្ែ ានគូសបញ្ហាក់អំពវី ឌ្ឍនភាព
ទ្ក្លង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ជាពិលសស ការវាយត្ម្លៃលនេះគឺជាវញ្ហ
ផ្អែកសលត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិា

ល្ៀបលៅនឹង ទ្ធអ កែង
ុ រាយការណ្៍ឆ្ែំ២០១០ ផ្ែ ក្ត្ូវានលរៀបចំលដ្ឋយអែកវាយ

ត្ម្លៃឯករាជយ។
ទ្ធអ ម្នការវាយត្ម្លៃ PEFA ានកាៃយជាធាត្ុចូ ែ៏ានសារៈសំខាន់សក្ាប់ការលរៀបចំផ្អនការសកលមភាពរួល
ែំណាក់កា ទ្ី៣ (CAP3) ម្នកលម វិ្ីផ្កទ្ក្លង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។ ទ្នទឹលលនេះ PEFA ានជួយកំណ្ត្់អព
ំ ី
កខខណ្ឌ និងកងវេះចល្ៃេះម្នក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ ផ្ែ ក្ត្ូវពិនិត្យល ើងវិញនិងពក្ងឹងបផ្នថល ជាពិលសស
សក្ាប់អគគ្យកដ្ឋានពាក់ពន
័ ធ

ម្នក្កសួងលសែាកិចន
ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក៏ែូចជាក្កសួង-សាថប័នពាក់ពន
័ ធលួយចំនន
ួ លទ្ៀត្។

ល ើសពីលនេះ វិញ្ហញសា PEFA ានជួយបលងកន
ើ សលត្ថភាព អ.គ.ហ. លែើលបីកំណ្ត្់ទ្សសនវិស័យផ្វងឆ្ាយ និងយុទ្សា
ធ ស្តសត
អ្គត្របស់កលម វិ្ីផ្កទ្ក្លង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណ្ៈ។
លហត្ុែូលចែេះ អគគ្យកដ្ឋានទំងអស់ម្នក្កសួងលសែាកិចន
ច ង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ក្ពលទំងក្គប់ក្កសួង-សាថប័នពាក់ពន
័ ធ
គួ រលដោ ត្ការយកចិ ត្ត ទ្ុក ដ្ឋក់ ខពស់ល ើ

ទ្ធអ

ម្នការវាយត្ម្លៃ PEFA និ ងគួ រ ចត្់ ទ្ុក រាយការណ្៍ លនេះជាលូ

សក្ាប់ពក្ងឹងគុណ្ភាពម្នការលរៀបចំផ្អនការសកលមភាពរបស់លរៀងៗខៃួន។

ឹ នាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អគគ រលខាធិការដ្ឋាន្ ម្ន្គណៈកម្មាធិការដក
ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ដ្ឋា ន

