
ការពិនិត្យក្បខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយស្តីពី ការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា 

សេចក្តីេស្ខេប

	 ឯកសារសង្ខេបងោលនងោបាយងនះ	ពិនិត្យកកបខណ័្ឌ  
ច្បាប	់ និ្ងោលនងោបាយស្តីពតីការចូ្លរមួរបស់សាធារណជន 
ក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈងៅកបងេសកម្នុជា	 និ្

 
ពិនិត្យបេពិងសាធនល៍្អៗ	 ស្តីពតីការចូ្លរមួរបស់សាធារណជន

 
ងៅក្នុ្កបងេសឥណ្ឌូ ងនសនុតី	 និ្កបងេសហ្តីលតីពតីន	 ជាកបងេសពតីរ

 ដែលេេួលបានពិន្នុងលើការចូ្លរមួជាសាធារណៈខ្ស់ជា្ង្រក្នុ្
ច្ំងោមបោ្កបងេសក្នុ្សមា្រមកបជាជាតិអាសនុតីអាង្រ្យ ៍
( អាសា៊ា ន) ទាំ្ អស់ដែលចូ្លរមួការស្្ម់តិអង្កេតងលើការផ្សព ្
ផសាយថវកិា	 (Open	 Budget	 Survey)	 ។	 ការកសាវកជាវងនះ 
ងកបើកបាស់វធិតីសាសស្កសាវកជាវដែលដច្កងច្ញជា	៣ែំោកក់ាល 
សំខាន់ៗ 	 	 ែូច្ដែលបង្ហា ញងៅក្នុ្ដផ្កវធិតីសាសស្កសាវកជាវងៅ 
ដផ្កខា្ច្នុ្ននអត្បេ។	ការសិកសាងនះរកង�ើញថាច្បាប	់ និ្ 
ងោលនងោបាយរបស់កបងេសកម្នុជាផ្ល់ឱកាសតិច្តួច្បំផនុត
សកមាបក់ារចូ្លរមួរបស់សាធារណជនក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុ
សាធារណៈងៅថ្ាកជ់ាតិ។	 ងករៅពតីច្បាប	់ និ្ងោលនងោបាយ 
ទាំ្ ងនះ		យន្ការ	និ្នតីតិវធិតីជាលកខេណៈកបពន័្ធ	និ្ដែលអាច្ប្កេរ

 
ភាពង្យកសរួលែល់ការចូ្លរមួរបស់សាធារណជនក្នុ្ការក្រប ់
ក្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈងៅថ្ាកជ់ាតិ	កម៏ានតិច្តួច្បំផនុតដែរ។

 
ប៉នុដន្ងៅថ្ាកង់កកាមជាតិមានច្បាប	់ និ្ងោលនងោបាយជាងកច្ើន 
ដែលកតរូវបានតាកដ់ត្ងេបើ្ 	 ងែើមបតីងលើកកម្ស់ការចូ្លរមួពតី 

ឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយ

សាធារណជនជាពិងសសក្នុ្ការងរៀបច្ំ	 និ្ការកតរួតពិនិត្យ
 ការអននុវត្ថវកិា។	 បញ្ហា ្រឺងៅកត្ថ់ា	 ការអននុវត្ច្បាប	់ និ្ 

បេបញ្ជា ងៅថ្ាកង់កកាមជាតិទាកេ់្នឹ្ការចូ្លរមួពតីសាធារណជន
ងៅេូទាំ្ កបងេស	 ្ឺរងៅដតមានការខ្ះខាតងកច្ើនងៅង�ើយ។ 
ងហតនុែូងច្្ះឯកសារសង្ខេបងោលនងោបាយងនះមានបំណ្ 
ងស្ើង�ើ្នូវអននុសាសនម៍យួច្ំនួន	 ងែើមបតីដកលម្អការចូ្លរមួរបស់ 
សាធារណជនក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈ។

សេចក្តីស្្ើម

 ការចូ្លរមួរបស់សាធារណជនក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ
វត្នុសាធារណៈ	 ្ឺរជាសិេ្ធិមយួងហើយវាអាច្ជួយ�រមួច្ំដណកងធ្ើឱ្យ

 រដ្ឋា ភបិាលកានដ់តមានតមាលា ភាពនិ្្រណងនយ្យភាព	 ការផ្ល់ 
ងសវាសាធារណៈកានដ់តមានភាពល្អកបងសើរ	និ្បង្កេើនេំននុកចិ្ត្ពតី 
កបជាពលរែឋានិ្ភាពកសបច្បាបរ់បស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។	ការចូ្លរមួ 
ជាសាធារណៈក្នុ្វស័ិយហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈងៅកបងេសកម្នុជា

 ជាពិងសសងៅថ្ាកជ់ាតិ	ដែលក្នុ្ងោះរមួមានវែ្ថវកិាផ្ងៅមាន
កកមតិទាបជា្ងៅក្នុ្បោ្កបងេសមាជិកអាសា៊ា នភា្រងកច្ើន។	
ែូងច្្ះងែើមបតីឱ្យពិន្នុននការចូ្លរមួជាសាធារណៈអាច្ងកើនង�ើ្ងសមើ

 ជាមយួនឹ្ពិន្នុមធ្យមរបស់បោ្សមាជិកអាសា៊ា នទាំ្ អស់	
 

កបងេសកម្នុជាកតរូវបង្កេើនការចូ្លរមួរបស់កបជាពលរែឋា	និ្អ្្គការ 
ស្្គមសនុតីវលិក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈរបស់ខលាួន។
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ការពិនិត្យកកបខ័ណ្ឌ ចបាប់និ្សោលនសោបាយេ្តីពតី
ការចូលរមួរបេស់ាធារណជនក្ន្ុ ការក្រប់ក្រ្
ហរិញ្ញវត្នុសាធារណៈសៅកម្នុជា 
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ពិន្នុននការចូលរមួជាសាធារណៈរបេក់បសេេកម្នុជាស�ៀបជាមួយពិន្នុរបេក់បសេេក្ន្ុ តំបន់ដនេសេៀត

កបភព: ច្្កក្ងដ្យអ្កនិពន្ធពតីសន្ស្សន ៍
អង្កេតងលើការផ្សព្ផសាយថវកិា	(Open	Budget

	Index)	និ្ការស្្ម់តិអង្កេតងលើការផ្សព្ 
ផសាយថវកិា	(Open	Budget	Surveys)	 
របស់កបងេសកម្នុជានិ្ សមាជិកអាសា៊ា ន 
ែនេងេៀត	(២០១៥-២០១៧)	។

កំណត់ចំណា:ំ ងខសាយ	=	ពិន្នុ	០-៣៣,	

មធ្យម	=	ពិន្នុ	៣៤-៦៦,	ខ្ស់	=	ពិន្នុ	៦៧-១០០

១

សេចក្តីបញ្ជា ក់៖	េស្សនៈក្នុ្របាយការណ៍ងនះ្ឺរជាលេ្ធផលននការសិកសាកសាវកជាវរបស់េតីកបឹកសាឯករាជ្យ	ងហើយវាមនិឆលានុះបញ្ចា ំ្ពតី
																										េស្សនៈរបស់ងវេិកាននអ្្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល	ស្តីពតីកម្នុជាង�ើយ។



ការពិនិតេយកេបខ័ណ្ឌចេបាប់និងគោលនយោបាយស្តីពី ការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា 

ងែើមបតីឱ្យការចូ្លរមួរបស់សាធារណជនក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុ
 សាធារណៈមានការរ តីកច្ងកមើន			រាជរដ្ឋា ភបិាល្រួរចាបង់ផ្ើមពតីការ
 

ដកេកម្ង់ដ្យងធ្ើឱ្យមានកកបខណ័្ឌ ច្បាប	់ និ្ងោលនងោបាយ 
ដែលងលើកកម្ស់ការចូ្លរមួពតីសាធារណជនក្នុ្ការក្របក់្រ្ 
ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈឱ្យបានជាកល់ាក	់ និ្្រួរបង្កេើតយន្ការ

 
ដែលអាច្ងកបើកបាស់បានសិន	 និ្ងរៀបច្ំវាឱ្យមានលកខេណៈជា 
កបពន័្ធងៅងពលងកកាយ។	 ែូងច្្ះការសិកសាងនះមានងោលបំណ្ 
ច្ំប្ពតីរ	 (១)	 វភិា្រកកបខណ័្ឌ ច្បាប	់ និ្ងោលនងោបាយដែល 
ពាកព់ន័្ធនឹ្ការចូ្លរមួជាសាធារណៈក្នុ្កមមវធិតី	 	 ដកេកម្ក់ារ

 
ក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈ	 ដែលក្នុ្ងោះរមួមានែំងណើ រការ

 ងធ្ើថវកិា	 និ្	 (២)	ឈានង្្ះងៅរកកច្កចូ្លជាកល់ាកង់ែើមបតីឱ្យ 
មានការចូ្លរមួពតីសាធារណជនក្នុ្ែំងណើ រការងរៀបច្ំដផនការ 
ការងរៀបច្ំ	ការអននុមត័	និ្ការអននុវត្ថវកិាទាំ្ ងៅថ្ាកជ់ាតិ	និ្ 
ថ្ាកង់កកាមជាតិ។

ការរកស�ើញេខំាន់ៗ

១.	 ច្បាបសំ់ខាន់ៗ របស់កបងេសកម្នុជារមួមានរែឋាធមមននុញ្ញ 	 និ្ 
ច្បាបក់បពន័្ធហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈ	 មនិមានដច្្អំពតីការចូ្លរមួរប
ស់សាធារណជន											ក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈងេ។

 
មនិដតប៉នុងោណ ះ	 ងទាះជាមានយន្ការដែលមានកសាបែូ់ច្ជាកករុម 
ការង្របងច្ចាកងេស	 	 	 (TWG)	 	 	សកមាបក់ារក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុ 
សាធារណៈកង៏ដ្យ	 កក៏ារចូ្លរមួរបស់សាធារណជនងៅមាន 
កកមតិស្ួច្ងស្ើ្និ្្រនុណភាពងៅទាបងៅង�ើយ	។

២.	 បេបញ្ជា នផ្ក្នុ្រែឋាសភា	 និ្កពឹេ្ធសភាមានដច្្ពតីការពិងកោះ
ងោបល់ជាសាធារណៈ	 កប៏៉នុដន្ងៅខ្ះនតីតិវធិតីលម្អតិ	 និ្យន្ការ

 ជាកល់ាកង់ែើមបតីឱ្យសាធារណជន	 និ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិចូ្ល 
រមួការពិងកោះងោបល់ឱ្យមានកបសិេ្ធភាព។					ងហតនុែូងច្្ះងទាះ 
ជាស្ាបន័ទាំ្ ពតីរងនះផ្ល់ឱកាសឱ្យសាធារណជន	 និ្អ្្គការ 
ស្្គមសនុតីវលិចូ្លរមួក្នុ្ការង្រខលាួនកង៏ដ្យ	 ក្៏រនុណភាពននការ

 ចូ្លរមួជាកដ់ស្្ងៅមានកកមតិទាប។

៣.ច្បាបស់្តីពតីសវនកមម	 មនិមានដច្្អំពតីការចូ្លរមួរបស់ 
សាធារណជនងេ។	 ស្្ដ់្រសវនកមមសាធារណៈ(្្២ំ០១១) 
អននុញ្្ញ តឱ្យអាជាញា ធរសវនកមមជាតិសហការកសបច្បាបជ់ាមយួ 
វេិយាស្ានកសាវកជាវជានខ់្ស់	 និ្អ្្គភាពវជិាជា ជតីវៈដែលជាដផ្ក
មយួននអ្្គការស្្គមសនុតីវលិក្នុ្ែំងណើ រការសវនកមម	 	 ប៉នុដន្មនិ

 
បានដច្្ពតីការចូ្លរមួរបស់អ្្គការស្្គមសនុតីវលិេូងៅងោះងេ។	 
ងករៅពតីងនះងស្ើរដតោម នយន្ដការ	 ឬឧបករណ៍ងោលនងោបាយ	
អចិ្នសន្យដ៍ែលបង្កេើតង�ើ្សកមាប	់ ឬងដ្យអាជាញា ធរសវនកមម 
ជាតិងែើមបតីអងញជា ើញកបជាពលរែឋា	 និ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិឱ្យដ្ក់
ពាក្យបណឹ្្	 ផ្ល់នូវធាតនុចូ្លងៅក្នុ្កមមវធិតីសវនកមមនិ្ការងសើនុ
បអង្កេតរបស់ខលាួន	 និ្ងែើមបតីឱ្យអាជាញា ធរសវនកមមជាតិខលាួនឯ្អាច្

 ផ្ដល់មតិងោបល់កតលបង់ៅងលើធាតនុចូ្លរបស់កបជាពលរែឋា	 និ្ 
ស្្គមសនុតីវលិងោះងេ។

៤ . ច្បាបនិ់្ងោលនងោបាយស្តីពតីរែឋាបាលថ្ាកង់កកាមជាតិមាន 
ដច្្ងកច្ើនច្ំណនុ ច្ពតីការចូ្លរមួរបស់សាធារណជនជាពិងសស 
ទាកេ់្នឹ្ការងរៀបច្ំដផនការអភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋា ន	កមមវធិតីវនិិងោ្រ	
សំងណើ ្រងកមា្ថវកិា	 និ្ការចូ្លរមួរបស់កបជាពលរែឋាខលាះៗក្នុ្
ការតាមដ្នការអននុវត្	ការកតរួតពិនិត្យនិ្វាយតនមលា	 (M	&	E)។	
ប៉នុដន្	 ការអននុវត្ច្បាបនិ់្ងោលនងោបាយរែឋាបាលថ្ាកង់កកាម
ជាតិដែលមានភាពអំងោយផលសកមាបក់ារចូ្លរមួទាំ្ ងោះ 
ងៅមានភាពយឺតោ៉វ	ជាកដ់ស្្ងៅតំបនម់យួច្ំនួនតូច្	មានការ
ចូ្លរមួងកច្ើន្រួរឱ្យកតស់មា្គ ល់	រ តីឯតំបនភ់ា្រងកច្ើនងស្ើរដតោម នការ 
ចូ្លរមួងសាះឬចូ្លរមួតិច្តួច្កម៏ាន។

អននុសាេន៍

ត�ើស្ថា ប័ននី�ិប្រ�ិប�្ិអាចបត្កើនការចូលរួមជាស្ធារណៈបាន
តាមរតបៀបណា?

១.		ខណៈដែលរដ្ឋា ភបិាលកំពនុ្ងរៀបច្ំដផនការវងិសាធនកមមច្បាប ់
ស្តីពតីកបពន័្ធហិរញវត្នុសាធារណៈងអាយបានមនុន្្២ំ០២០	 ្រួរ

 
ធាោថាវងិសាធនកមមងនះមានដច្្ពតីការចូ្លរមួជាសាធារណៈ 
ោ៉្ងោច្ោស់ក្នុ្វែ្ថវកិាទាំ្ មូល។	 កបងេសហ្តីលតីពតីន	 ្ឺរ

 ជាឧទាហរណ៍ែល៏្អឥតងខាចា ះមយួដែលកបងេសងនះបានេេួល 
ពិន្នុងពញ	ឬងលើមធ្យម	ក្នុ្ការស្្ម់តិ	អង្កេតងលើការផ្សព្ផសាយ
ពត័ម៌ានថវកិា	 Open	 Budget	 Survey	 សកមាបក់ារចូ្លរមួជា 
សាធារណៈងដ្យសារច្បាប	់ និ្ងោលនងោបាយោោរបស់ 
កបងេសងនះមានបេបញ្ញត្ិស្តីពតីការចូ្លរមួជាសាធារណៈ	ងហើយ 
បេបញ្ញត្ិទាំ្ ងនះកតរូវបានអននុវត្ោ៉្ខាជា បខ់ជាួន។	 កកសួ្ងសែឋាកិច្ចា
និ្ហិរញ្ញ វត្នុ	 រែឋាសភា	និ្កពឹេ្ធសភា	្ឺរជាតួអ្្គោ៉្សំខានក់្នុ្
ការអននុវត្្រំនិតផ្ួច្ងផ្ើមវងិសាធនកមមច្បាបង់នះ។

២.							ការចូ្លរមួជាសាធារណៈរបស់កបងេសកម្នុជានឹ្អាច្េេួល 
បានអត្កបងោជនព៍តីការអននុមត័ងសច្ក្តីកពា្ច្បាបស់្តីពតីសិេ្ធិ

 េេួលបានពត័ម៌ាន	 ែូច្ដែលបានងកើតង�ើ្ងៅក្នុ្កបងេស 
ឥណ្ឌូ ងនសនុតី។	 េតីស្តីការ្រណៈរែឋាមសន្តី្រួរងធ្ើច្ំោតក់ារបន្ងេៀត
ងែើមបតីឈានែល់ការអននុមត័និ្អននុវត្ច្បាបង់នះ។	

៣.						ងៅថ្ាកង់កកាមជាតិកបជាពលរែឋានិ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិមាន 
លំហច្បាបនិ់្ងោលនងោបាយរចួ្ជាងកសច្	 ក្នុ្ការចូ្លរមួក្នុ្ 
ែំងណើ រការងរៀបច្ំដផនការអភវិឌ្ឍន	៍ការងរៀបច្ំថវកិា	 និ្ការកតរួត 
ពិនិត្យ	 និ្ការវាយតនមលា	 (M&E)	 ។	 ការអននុវត្ច្បាប	់ និ្ 
ងោលនងោបាយដែលមានការចូ្លរមួដបបងនះជាបងណ្ើ រៗ	បាន 
ងធ្ើង�ើ្ងៅក្នុ្�នុំ	និ្សង្កេ តម់យួច្ំនួន	ដែលមាន្រងកមា្របស់

 
កកសួ្មោនផ្	 	 	 	 និ្អ្្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលមយួច្ំនួន។	 
�នុំងផ្ស្ៗងេៀតងៅេូទាំ្ កបងេស្រួរអននុវត្តាម្រំរូល្អដែលមាន 
កសាបទ់ាំ្ ងនះ។	 ច្ំណនុ ច្សំខានប់ំផនុត្ឺរការធាោនូវការអននុវត ្
ច្បាបនិ់្ងោលនងោបាយថ្ាកង់កកាមជាតិដែលមានដច្្អំពតីការ
ចូ្លរមួជាសាធារណៈរចួ្ងហើយឱ្យបានខាជា បខ់ជាួន។	

២



ការពិនិតេយកេបខ័ណ្ឌចេបាប់និងគោលនយោបាយស្តីពី ការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា 

	 ខណៈដែលមានការយល់កសបោ្ថាវងិសាធនកមមច្បាប ់
កតរូវការងពលងវលាងកច្ើនងៅក្នុ្ែំោកក់ាលងនះ	 ជំោនដែល 
អាច្ងធ្ើងៅបានដែលអាច្ជួយ�បង្កេើនពិន្នុការចូ្លរមួជាសាធារណៈ

 
ក្នុ្រយៈងពលខលាតីងៅមធ្យម	 ្ឺរការពក្ឹ្និ្ពក ត្ីកយន្ការោោ

 ដែលមានកសាប។់	 កបងេសឥណ្ឌូ ងនសនុតី	 និ្កបងេសហ្តីលតីពតីន
 បានងកបើកបាស់យន្ការកសងែៀ្ងនះងែើមបតីបង្កេើនការចូ្លរមួជា 

សាធារណៈរបស់ខលាួន។	ខា្ងកកាមងនះ	 ្ឺរជាវធិានការដែលអាច្	
ហនុច្ផលបានភាលា មៗ។

	 ងរឿ្ែជ៏ាកល់ាកម់យួ	្ឺរថាមានការចូ្លរមួខលាះៗមកងហើយ
ពតីសាធារណជនក្នុ្ការងរៀបច្ំដផនការវនិិងោ្រ�នុំ	 និ្	 ថវកិា�នុំ

 កបចាំ្ ្ 	ំ ងៅតាមតំបនម់យួច្ំនួន។	 ប៉នុដន្្រនុណភាពននការចូ្ល 
រមួជាសាធារណៈមានការខ្ះខាតខលាះងដ្យសារដតែំងណើ ការងធ្ើ 
ដផនការវនិិងោ្រ�នុំ	 និ្ថវកិា�នុំកតរូវបានអននុវត្ដ្ច្ង់ដ្យដ�ក 
ពតីោ្ក្នុ្ករណតី ជាងកច្ើន។	 ែូងច្្ះ្ួររមានការងច្ញកបកាសរមួ

 
រវា្កកសួ្មោនផ្	 និ្កកសួ្ងសែឋាកិច្ចានិ្ហិរញ្ញ វត្នុស្តីពតី	
ងោលការណ៍ដណោ	ំ និ្នតីតិវធិតីក្នុ្ការសកមរួលការចូ្លរមួជា
សាធារណៈក្នុ្កិច្ចាការថវកិាថ្ាកង់កកាមជាតិ	 និ្ការងរៀបច្ំដផន
ការវនិិងោ្រ�នុំសង្កេ ត។់	

៤	និ្៥.	ងមងរៀនមយួដែលថ្ាកជ់ាតិអាច្ងរៀនសូកតពតីថ្ាកង់កកាម 
ជាតែូិច្ដែលបានពិភាកសាងៅក្នុ្អននុសាសនេ៍តី៣ ខា្ងលើ្រឺការ
ងកបើកបាស់កករុមការង្របច្ចាកងេសតាមកកសួ្ោោ	 និ្/អននុកករុម 
ការង្របងច្ចាកងេសតាមអននុវស័ិយ	 និ្កករុមការង្របងច្ចាកងេស 
ថ្ាកង់ខត្ជាយន្ការងែើមបតីពក្ឹ្	និ្ពក ត្ីកការចូ្លរមួជាសាធារណៈ
ក្នុ្ែំងណើ រការថវកិា។	ខា្ងកកាមងនះ	្ឺរជា្រំនិតពតីរដែលអាច្្រួរ

 ពិចារោ៖

	 េតី១	 កកសួ្ងសែឋាកិច្ចានិ្ហិរញ្ញ វត្នុ	 អាច្ជកមរុញការ
 ចូ្លរមួោ៉្សកមមរបស់តំោ្កបជាពលរែឋា	 និ្អ្្គការស្្គម 

សនុតីវលិក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈតាមវែ្ថវកិាទាំ្ មូល
និ្ងលើសពតីងនះតាមរយៈការងកបើកបាស់	 កករុមការង្របងច្ចាកងេស 
សកមាបក់ារក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈដែលមានកសាប	់ ឬ 
យន្ការងផ្ស្ងេៀតដែលសមកសបងៅនឹ្ងោលបំណ្ងនះ។	
ជាការអននុវត្ជាកដ់ស្្	 តួោេតីរបស់កករុមការង្របងច្ចាកងេស 
សកមាបក់ារក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈ	 	 ដែលមានកសាបង់ៅ 
កកសួ្ងសែឋាកិច្ចា	 និ្ហិរញ្ញ វត្នុ្រឺសកមាបដ់តោកំេែល់ការងរៀបច្ំ

 ថវកិា				និ្មនិដមនសកមាបក់ារពិភាកសាងលើបញ្ហា ថវកិា				និ្ការ
 សងកមច្ចិ្ត្ងលើបញ្ហា ងនះងេ។	

	 ងទាះបតីជាោ៉្ោកង៏ដ្យជាមយួ				នឹ្ការចូ្លរមួរបស់ 
តំោ្សាធារណជន	និ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិ	កកសួ្ងសែឋាកិច្ចា 
និ្ហិរញ្ញ វត្នុ	 អាច្ែឹ្ឮពតីក្្ល់និ្អាេិភាពរបស់ពួកង្រ	 ដែល

 អាច្យកងៅងកបើសកមាបក់ារកំណតអ់ាេិភាពថវកិាកបចាំ្ ្ ។ំ 
ងលើសពតីងនះងេៀត	 ងមងរៀនដែលេេួលបានពតីការចូ្លរមួរបស់ 
តំោ្សាធារណជន	និ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិងៅក្នុ្កករុមការង្រ
បងច្ចាកងេសននកកសួ្ងសែឋាកិច្ចានិ្ហិរញ្ញ វត្នុ	ស្តីពតីការងរៀបច្ំថវកិា	

អាច្កតរូវបានពក ត្ីក	 ងែើមបតីជកមរុញការចូ្លរមួរបស់សាធារណជន 
ងៅក្នុ្ដផ្កងផ្ស្ងេៀតននវស័ិយហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈ	 ែូច្ជា
ការកតរួតពិនិត្យការអននុវត្ថវកិា	 និ្ការផ្ល់មតិកតលបជ់ាងែើម។	
ក្នុ្កបការដែលថា	យន្ការកករុមការង្របងច្ចាកងេស	សកមាបក់ារ 
ក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈ	 មនិដមនជាយន្ការសមកសប	 
កកសួ្អាច្អាច្ងកបើកបាស់ឬពក្ឹ្បដន្មយន្ការដែលមានកសាប់
រចួ្ងហើយ	 ឬ្រួរបង្កេើតនូវយន្ការសមកសបថមតីងផ្ស្ងេៀត	 	 ងែើមបតី 
ោកំេ្រំនិតផ្ួច្ងផ្ើមននការចូ្លរមួជាសាធារណៈងនះ។								ងែើមបតី 
សងកមច្ងោលងៅទាំ្ ងនះកកសួ្ងសែឋាកិច្ចា	 និ្ហិរញ្ញ វត្នុអាច្

 
ងច្ញជាកបកាសឬការជូនែំណឹ្អំពតីងោលការណ៍ដណោ	ំ និ្ 
នតីតិវធិតីសកមាបក់ារចូ្លរមួជាសាធារណៈក្នុ្ការងរៀបច្ំថវកិា	 និ្

 ការកតរួតពិនិត្យ	ការអននុវត្ថវកិា។

 េតី២	 អ្្គការស្្គមសនុតីវលិអាច្ចូ្លរមួជាមយួកកសួ្ 
ពាកព់ន័្ធោោនិ្មន្តីរជំោញថ្ាកង់ខត្	 តាមរយៈយន្ការដែល 
មានកសាប។់	ជាកាលាននុវត្ភាពល្អមយួ	 ងៅតាមកកសួ្ពាកព់ន័្ធ	 
និ្មន្តីរជំោញ	ថ្ាកង់ខត្	 ដែលអននុវត្	ថវកិាកមមវធិតី	 កករុមការង្រ 
បងច្ចាកងេសតាមកកសួ្ោោ	 និ្អននុកករុមការង្របងច្ចាកងេស 
តាមអននុវស័ិយននកកសួ្សាមតី	 និ្កករុមការង្របងច្ចាកងេស 
របស់មន្តីរជំោញងៅថ្ាកង់ខត្	 និ្/ឬយន្ការសមកសបែនេ 
ងេៀតបាននឹ្កំពនុ្ែំងណើ រការជាងកសច្។

	 ជាមយួនឹ្យន្ការដែលមានកសាបង់នះ	សាធារណជន	
និ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិ	 អាច្ចូ្លរមួជាមយួកកសួ្	 និ្មន្តីរ 
បងច្ចាកងេសពាកព់ន័្ធងៅតាមងខត្	 ងែើមបតីចូ្លរមួច្ំដណកក្នុ្ការ 
ក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈជាឧទាហរណ៍ងលើការចាតអ់ាេិភាព
ថវកិាតាំ្ ពតីងែើមដខ្សមក	 ជាពិងសសសកមាបវ់ស័ិយ	 ឬកកសួ្ 
អាេិភាពមយួច្ំនួន។	

	 អំងណះតងៅមនុខរាជរដ្ឋា ភបិាល	ងកកាមការផ្ួច្ងផ្ើម្រំនិត 
របស់កកសួ្ងសែឋាកិច្ចានិ្ហិរញ្ញ វត្នុ	 អាច្ងច្ញអននុកកឹត្យមយួស្តីពតី

 ងោលការណ៍ដណោ	ំ						និ្នតីតិវធិតីសកមាបក់ារចូ្លរមួជាសាធារណៈ
ក្នុ្ការងរៀបច្ំថវកិា	និ្ការតាមដ្នការអននុវត្ការច្ំោយថវកិា 
របស់កកសួ្ោោ	 ងហើយសាកលប្្រំនិតថមតីងនះជាមយួកកសួ្ 
អាេិភាពមយួច្ំនួន	 ែូច្ជាកកសួ្អបរ់	ំ យនុវជន	 និ្កតីឡា	 និ្ 
កកសួ្សនុខាភបិាលជាងែើម។	 ក្នុ្អននុកកឹត្យងនះ	 កកសួ្កអ៏ាច្

 
ពិចារោបញចាូ លការចូ្លរមួរបស់តំោ្សាធារណជន	 និ្ 
អ្្គការស្្គមសនុតីវលិថ្ាកង់ខត្ក្នុ្ការងរៀបច្ំនិ្ការកតរួតពិនិត្យការ
អននុវត្ថវកិារបស់មន្តីរពាកព់ន័្ធោោផ្ដែរ។

ត�ើស្ថា ប័ននី�ិប្បញ្ញ�្ិអាចបត្កើនការចូលរួមជាស្ធារណៈបាន
 

តាមរតបៀបណា?
 អ្្គនតីតិបញ្ញត្ិងៅកបងេសកម្នុជាអាច្ងកបើកបាស់សវោការ

 ជាសាធារណៈែូច្ដែលបានអននុវត្ងៅក្នុ្កបងេសហ្តីលតីពតីន	 និ្
 ក្នុ្កកមតិោមយួងៅកបងេសឥណ្ឌូ ងណសនុតី	ដែលជាមងធយាបាយ
 ែម៏ានសក្ាននុពលក្នុ្ការបង្កេើនការចូ្លរមួជាសាធារណៈ។	ក្នុ្ 
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ការពិនិតេយកេបខ័ណ្ឌចេបាប់និងគោលនយោបាយស្តីពី ការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា 

ករណតី សំងណើ ថវកិាកបចាំ្ ្ 	ំរែឋាសភានិ្កពឹេ្ធសភា	អាច្ពិចារោ
ពិភាកសាជាមយួអ្្គការស្្គមសនុតីវលិ	 និ្តំោ្សាធារណជន 
ោ៉្សកមម	 និ្មានលកខេណៈជាកបពន័្ធមនុនងពលងសច្ក្តីកពា្ 
ច្បាបថ់វកិាជាតិកតរូវបានបញជាូ នមកែល់ស្ាបន័ខលាួន	 ែូច្ដែលបាន
អននុវត្ងៅកបងេសហ្តីលតីពតីនកប៏ាន។	 បេបញ្ជា នផ្ក្នុ្រែឋាសភានិ្

 កពឹេ្ធសភាអាច្កតរូវដកសកមរួលង�ើ្វញិងែើមបតីបញចាូ លងោលការណ៍
ដណោ	ំនិ្នតីតិវធិតីសកមាបក់ារចូ្លរមួជាសាធារណៈក្នុ្សវោកា
ររបស់ស្ាបន័	 	 និ្យន្ការផ្ល់មតិងោបល់ែល់សាធារណជន 
និ្ស្្គមសនុតីវលិ។

ត�ើអាជាញា ធរសវនកម្មជា�ិអាចបត្កើនការចូលរួមជាស្ធារណៈ 
បានតាមរតបៀបណា?
	 វាជាងរឿ្្រួរឱ្យសាេរដែលអាជាញា ធរសវនកមមជាតិបាននិ្ 
កំពនុ្ដកលម្អង្រហេំពរ័របស់ខលាួន។	 មនិដតប៉នុងោណ ះមាកតា២៩នន 
ច្បាបស់្តីពតីសវនកមមដច្្ថារបាយការណ៍សវនកមមកតរូវចាតេ់នុកថា 
“ជាឯកសារសាធារណៈ”។	 ប៉នុដន្្ិរតមកកតឹមងពលងនះ	 អាជាញា ធរ 
សវនកមមជាតិងៅមនិទានប់ានផ្សព្ផសាយឯកសារទាំ្ ងនះជា 
សាធារណៈងៅង�ើយងេ។	 អាជាញា ធរសវនកមមជាតិ្រួរផ្សព្ផសាយ 
ជាសាធារណៈនូវរបាយការណ៍ទាំ្ ងនះងែើមបតីសកមរួល	 និ្ងលើក 
េឹកចិ្ត្ឱ្យមានការចូ្លរមួជាសាធារណៈឱ្យកានដ់តេូលំេូលាយ	 
និ្កានដ់តសនុតីជងករៅ។		បន្ងៅមនុខងេៀតក្នុ្រយៈងពលខលាតីងៅមធ្យម

 
អាជាញា ធរសវនកមមជាតិ	្រួរខិតខំកបឹ្ដកប្បដន្មងេៀតងែើមបតីពក្ឹ្ 
មងធយាបាយេំោកេ់ំន្ដែលនឹ្ជួយ�ងលើកកម្ស់េំោកេ់ំន្ 
របស់ស្ាបន័ងនះជាមយួសាធារណជន	និ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិ។	
ការងធ្ើដបបងនះ	 ្ឺរងែើមបតីឱ្យអាជាញា ធរងនះេេួលបានធាតនុចូ្ល 
សកមាបក់មមវធិតីសវនកមមរបស់ខលាួន	និ្អាច្ផ្ល់មតិងោបល់កតលប់
ច្ំងពាះធាតនុចូ្លែល់សាធារណជនវញិ។	 ក្នុ្រយៈងពលដវ្	
អាជាញា ធរសវនកមមជាតិអាច្ងច្ញ	 ងោលការណ៍ដណោមំយួដែល 
អាច្ឱ្យសាធារណជននិ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិចូ្លរមួក្នុ្សវនកមម
សមមតិកមម	 ការង្ររបស់ខលាួន	 ងហើយការង្រងនះអាច្ចាបង់ផ្ើមជា 
្រងកមា្សាកលប្មយួងលើវស័ិយអាេិភាពោមយួ	ែូច្ជាវស័ិយ 
អបរ់	ំឬសនុខាភបិាលជាងែើម។

ត�ើស្ថា ប័ននី�ិប្រ�ិប�្ិ ស្ថា ប័ននី�ិប្បញ្ញ�្ិ និ្អាជាញា ធរសវនកម្មជា�ិ

 អាចតប្រើបរាស់បតចចេកវិទ្យាគមនាគមន៍តាមបបបព័�៌មានវិទ្យា(ICT)
ត�ើម្បបីត្កើនការចូលរួមជាស្ធារណៈបានតាមរតបៀបណា?

 ស្ាបន័រែឋាងស្ើរដតទាំ្ អស់ងៅកបងេសកម្នុជា	 មាន 
ង្រហេំពរ័	 និ្្រណនតីងហ្សប៊ានុកផ្្ល់ខលាួន។	 ងហតនុែូងច្្ះ	 កកសួ្ 

សាមនុតីោោ	 រែឋាសភា	 និ្កពឹេ្ធសភា	 និ្អាជាញា ធរសវនកមមជាតិ	
 

អាច្ទាញផលកបងោជនព៍តីការងកបើកបាស់បងច្ចាកវេិយា្រមោ្រមន ៍
តាមដបបពត័ម៌ានវេិយា	(ICT)	ដែលមានកបសិេ្ធភាព	និ្ច្ំោយ 
ទាបោោដបបងនះ	ងែើមបតីឱ្យមានការចូ្លរមួពតីសំោកស់ាធារណ 
ជន	 និ្អ្្គការស្្គមសនុតីវលិក្នុ្កិច្ចាការរបស់ពួកង្រងៅែំោក់

 
កាលោោននវែ្ថវកិា	 កែូ៏ច្ជាការងរៀបច្ំ	 និ្អននុវត្ដផនការ	 ឬ 
យនុេ្ធសាសស្អភវិឌ្ឍន	៍និ្ការផ្ល់ងសវា	របស់ខលាួន។	ក្របស្់ាបន័ 
ដែលពាកព់ន័ឋា្រួរកសា្សមត្ភាពបនុ្រ្គលិករបស់ពួកង្រ	ជាពិងសស 
ងលើជំោញងលើកកម្ស់តមាលា ភាព	 និ្្រណងនយ្យភាពថវកិាការ 
ចូ្លរមួជាសាធារណៈក្នុ្ការងធ្ើថវកិា	 េំោកេ់ំន្សាធារណៈ 
និ្ការងកបើកបាស់	 និ្ដថរកសាឧបករណ៍បងច្ចាកវេិយា្រមោ្រមន ៍
ពត័ម៌ានវេិយា។								ស្ាបន័ទាំ្ ងនះអាច្ដស្្រកការោកំេពតីអ្្គការ 
ស្្គមសនុតីវលិ	 និ្នែ្ូរអភវិឌ្ឍនក៍បសិនងបើធនធានខា្ក្នុ្របស់
ខលាួនមនិមានក្របក់ោន។់

វិ�តីសាសេក្សាវកជាវ

	 ការកសាវកជាវងនះងធ្ើង�ើ្ជាបតីែំោកក់ាល។	ែំោក ់
កាលេតី១	 ្ឺរការពិនិត្យកកបខណ័្ឌ ច្បាប	់ និ្ងោលនងោបាយ

 
ស្តីពតីការចូ្លរមួរបស់សាធារណជនក្នុ្ការក្របក់្រ្ហិរញ្ញ វត្នុ

 សាធារណៈងៅថ្ាកជ់ាតិ	 និ្ថ្ាកង់កកាមជាតិងៅកបងេសកម្នុជា 
និ្ការពិនិត្យបេពិងសាធនរ៍បស់កបងេសឥណ្ឌូ ងនសនុតីនិ្កបងេស

 ហ្តីលតីពតីន។	 ែំោកក់ាលេតី២	 ្ឺរកិច្ចាកបជនុំពិងកោះងោបល់ជា
 មយួស្ាបន័រែឋាច្ំនួន៣ ដែលងធ្ើការទាកេ់្នឹ្ការក្របក់្រ្ 

ហិរញ្ញ វត្នុសាធារណៈ។	ែំោកក់ាលេតី៣	្ឺរកិច្ចាសមាភា សនជ៍ាមយួ
 អ្កជំោញ	 និ្អ្កអននុវត្ផ្្ល់មយួច្ំនួនដែលងធ្ើការក្នុ្វស័ិយ 

ពាកព់ន័្ធ	 អាជាញា ធរមូលដ្ឋា ន	 និ្កបជាពលរែឋាងៅ�នុំមយួងៅងខត ្
កោ្ល។	ការកសាវកជាវងនះងធ្ើងេបើ្ ងដ្យដផ្អកងលើេស្សនទាន 
“ការចូ្លរមួងដ្យការអងញជា ើញ”	 “invited	 participation”	 ងែើមបតី 
ងធ្ើការវភិា្រ។	េស្សនទានងនះកតរូវបានបង្កេើតងេបើ្ ងដ្យ្រងកមា្ 
្រំនិតផ្ួច្ងផ្ើមសកលងែើមបតីតមាលា ភាពសារងពើពន្ធ	(GIFT)។				“ការ

 ចូ្លរមួងដ្យការអងញជា ើញ”						មាននយ័ថាការចូ្លរមួដែលផ្ួច្ងផ្ើម 
ង�ើ្ងដ្យស្ាបន័រែឋាែូច្ជាកកសួ្ងសែឋាកិច្ចា	 និ្ហិរញ្ញ វត្នុ	 កកសួ្សាមនុតី	 ឬរែឋាបាលថ្ាកង់កកាមជាតិងែើមបតីដស្្រកធាតនុចូ្លពតី 
សាធារណជនក្នុ្ងពលងរៀបច្ំងធ្ើថវកិា	និ្ក្នុ្ែំងណើ រការងធ្ើថវកិា
ងផ្ស្ងេៀត។	 ស្ាបន័រែឋាកអ៏ាច្ផ្ល់ងោបល់កតលបង់ៅងលើមតិ
ងោបល់	 និ្ធាតនុចូ្លរបស់សាធារណជនតាមរយៈការចូ្លរមួ
ដបបងនះផ្ដែរ។

ងវេិកាននអ្្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល	ស្តីពតីកម្នុជា
អាសយដ្ឋា នៈ	ផ្ះងលខ	៩-១១	ផលាូវងលខ	៤៧៦	សង្កេ តេ់ួលេំពូ្	១	
កបអបសំ់បនុកត	២២៩៥	ភ្ំនុងពញ-៣	កម្នុជា
េូរស័ព្ងលខៈ	(៨៥៥-២៣)	២១៤	៤២៩
េូរសារងលខៈ	(៨៥៥-២៣)	៩៩៤	០៦៣	
អតីនុដមល៉ៈ	info@ngoforum.org.kh
ង្រហេំពរ័ៈ	www.ngoforum.org.kh
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