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របាយការណស�
៍ �
ស�កា�សាលាផ្សពស��ព�លទ�ផលៃន
ការអេង�េល�កាផ្សពផ�យព័ត៌មាថ�កឆា�២០១៥ េ�្រ�េទកម�ុជ

១. េសច��េផ��ម ន�ងេគាលបំណងៃនស�កា�សាលាផ្ស
េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ�ភ ស�ីពីកម�ុជ (NGO Forum) បាននឹងកំពុងស្រមបស្រករអេង�តេលក
ផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក (Open Budget Survey-OBS) តំងពីឆា ២០០៨ េដម្ បីេធ�ករតស៊ូមតក�
ិ កបេង�ន
តមា�ភ និងភាពេជឿជាក់ថវិកេនកម កំរិតៃនតមា�ភាពថវិកេនក ្រត�វបានវយតៃម�ឲ្យទទ
១៥ ពិន�ុក�ុងចំេណា១០០ ពិន�ុក�ុងឆា� ២០១០ និង ២០១២ េហយ៧ ពិន�ុ បានធា�ក់ចក�ុងឆា�ំ ២០១៥ ។
ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក េលកេនះ គឺជាេលកទីបួនេហ ស្រមាប់្របេទសកម� ករអេង�
េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិកឆា២០១៥ គឺមានលក�ណៈដូចគា�េទ ករអេង�តថវិកឆា�ំមុនរ េដយ
ករអេង�តេន វយតៃម�េលសសរស�ប
ម ីៃនតមា�ភ និងគណេនយ្យភា (១) ករអេង�េនះ ពិចរណាេទ
កំរិតែដលរដ�ភិបាលថា�ក់ផ�ល់ឲ្យសធារណទន់េពលេវ

និង

្រគប់្រជ�ងេ្នូវករទទួលប

ឯកសថវិកចំនួ ៨ ែដលត្រម�វេដករអនុវត�នល� (២) កំរិតៃនឱកេផ្សងស្រមាប់ករចូលរួមរ
សធារណៈេន� ុដ
ក ំេណរករថវិ និង (៣) ្រត�តពិនិតេទេលសមតភាពរបស់ស�ប័ននីតិប
�
��ត និង
ស�ប័នសវនកមក�ុងកអនុវត�ន៍នូវតួនាទី្រត�តពិនិត្យតឲ្យមាន្របសិទ�ិភាពេទេលករ្រគប់្រគង
រដ�ភិប។
ចំែណកឯ

េគាបំណងចំបងៃនសិក�សលផ្សព�ផ្សោយចំេពះេលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

២០១៥ រួមមាន (១) បង�ញពីគំេហញៃនករអេងេលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក ២០១៥ ស្រមាប់កម�
និង (២) បេង�តជាេវទិកសនពិភាក្សោតមា�ភាពថវ និងគណេនយ្យភ ក៏ដូចជ ែស�ងរកនូវដំេណា
្រសល�ៗេដម្ បីបេង�តមា�ភ និងគណេនយ្យភាពេនក�ុង្របេទសកម

0

២. សន�រកថាស ា�គម ន�ងេប�ក
២.១ សន�រកថាស�គម
េនក�ុងសន�រកថាស�គ េលកបណ�ិ តឹក វណ
ា រ នាយក្របតិបត�ិេវទិកៃនអង�ករមិនែ
រដ�ភិប

ស�ីពីកម�ុជ (NGO Forum) និងតងនាមឲ្យគណៈកម�ករេរៀបចំៃន សិក�សលផ្ស 1
0

បានែថ�ងអំណគុណដល់អ�កចូលរួម

និងវគ�ិនកិត�ិយែដលបានចូលួមេនក�
រ
សិក�សលផ្សព�ផ្សោ

ករអេង�េលករផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិកឆា២០១៥ នាៃថ�េនះ បនា�ប់ម េល វណ
ា �រ បានេលកេឡង
ថវិកជា គឺជថវិករបស់្របជាពលរកម�ុជទំងអស់គា� ែបាមកពីករខិខំ្របឹែ្របងបំេពកតព�កិច
បង់ពន� និងកៃ្រេសវេផ្សងៗរបសពួកគាត នេពលបច�ុប្បនក៏ដូចជក�ុងេពលអនាគតស្រមជាចំណូរដ�
និងទូទតបំណុលទំឡា ែដលរជរដ�ភិបាខ�ីក�ុងនាពលរដ�កម�ុជ។ ភាជមា �សេនះមាន័យថ
្របជា្រគបរូប មានសិទ�ក�ុងកយល់ និងដឹងឮពីរេបៀបែដល្របាករបស់ខ�ួន្រត�វបាន្រប និង េ្រប
្របាេដ រេបៀបណា

ក�ុងន័យេនះ ររដ�ភិបាលែជអ�ក្រគប្រគថវិក និងផ�ល់េសវសធា

ជូន្របជាពលរ មាកតព�កិចក�ុងករករណ ជូន្របពលរដ�វិញនូវព័ត៌មាទំងេនះ
េល វណ
ា �រ បានសង�ត់ធន់ថ តមា�ភាពថវិកសរៈសំខក�ុងករួមចំែណកជាមួ រដ�ភិប្របយុទ
្របឆាំងនអំេពពុករលួយ តរយៈកចូលរួមរបស់សធារណជន ក៏ដជអង�កសង�មសុីវិលក�ុងករបំេព
បែន�មេលកតដ និង្រត�ពិនិត្ក្រគប្រគថវិកជាត េដម្ជួយ
កតបន�យ ក៏ដូចជបេ�� �សកបាត
ប
បង់ធនធាជាត។ េហតុដូចេនះ ធនធានទំងេ អចវិនិេយាគឲ្យមាន្របសិក�ុង វិស័យអទិភាព
ដូចជ វិស័យសុខភិបាល អប់រំ កសិកម� អភិវឌន៍ជនបទជាេដ។ េល វណ
ា �រ ក៏បានបន�េលកេឡង
េដម្ធាឲ្បាថាថវិកជាត្រត
�បាេ្រប្របស្រមាបំេពញេសចក�ី្រត�ករជអទិភនាេពបច�ុប្បននិង
ប
វិនិេយាឲ្ចំេគាេដស្រមាអនាគរបស់េក�ងជំនានេ្រកយ ្រេដ្របសិទ�ភាព សមម៌ និងមិនមា
ផលប៉ះពល អវិជមា
�
ដល់ជីវិតរបស់ពលរដ�្រកី្ បរិស�ន និសង�មជាតទំមូល រលកសេ្រមចិត�នា
ទកទងនឹងថវិកជា ចំបា្រត�មាតមា�ភាព គណេនយ្ និងករចូលួ
រ ពី្រគបភាគពក់ព័នទំអស់។
ជាចុងេ្រ េល វណ
ា �រ បានរយករ ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក (Open Budget
Survey-OBS) បានដក់ពិន�ុឲ្យកម ទទួលបា ៨ ពិន�ុ ក�ុងចំេណា ១០០ ពិន�ុ។ េដយសរទទួលបាន

ពិន�ុក្រមិតទបេនះស្រមាប់ក េល វណ
ា �រ បានផ�ល់អនុសសន៍មចំនួន េដម្ប
ប េង�នតមា�ភាពថវ

នាៃថអនាគ រួមមាន (១) ករព្រងឹងតមា�ភាព តមរយផ្សព�ផ្សោយេសច ្រពងច្បោប់ ្របចំឆ

1

គណៈកមា�ធិករេរៀបចំសិក�សិលផ្សព�ផ្សោយAPI, CRRT, NGO Forum, OXFAM, Save the Children, GADC,

DPA និង TIC ។

1

របស់រជរដ�ភិ

ផ្សព�ផ្របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យពក់កណ

្រពមទផ្សព�ផ្សោយរបាយ

ស�ីពីថវិកស្រមាប់្របជាពលរដ� និងរប ្របចឆា�ំឲ្យសម្រសបេទតមេ (២) ករព្រងឹង
ចូលរួមរបស់សធារណៈជនក�ុងដំេណរករថ និង (៣)ករព្រងឹងេលករ្រត�តពិតមរយ៖ (ក) បេង�ត
ករិយាល័យ្រសវ្រជាវថវិកែដលមានលក�ណៈឯកេទសស្រមាប់ស �ប័ (ខ) ទំងក�ុងច្បោប់ ក

អនុវត�ន៍ ្រត�វធានាថាស�ប័ននីតិប��ត�ិ បានេធ�ករពិេ្រគាះមុនេព ែដលមិនបាន្រពងេន

ថវិកែដលបានអនុម និង (គ) ធានាថាស�ប័ន្រត�តពិនិត្យមានថវិកផ�ត់ផ�ង់្រគប់្រគាន់ក�ុងក
ែដល្រត�វបានកំណត់េដយស�ប័នឯក

២.២ សន�រកថាគន�ឹ
េល ហ្សោ ខស�ីយ អល់វ៉េរ ្របតិភូៃនសហភាពអរ៉ុប្របចំ្រពះរជាណាចជ បានែថ�ងនូ
សន�រកថគន�ឹះ

េដយបានគូសប��ក

តមា�ភ

គមានសរៈសំខន់
ឺ

ស្រមាកម�វិធីែកទ្រមង

ករ្រគប់្ហិរ�� វត�ុសធារ (Public Financial Management Reform Program-PFMRP)។
េល ហ្សោ បានេលកេឡងពីស�នភាពទូេទកម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគបងហិរ�� វត�ុសធារ ែដលរួម
មានបួនជំហ (១) ថវិកកន់ែតអចទុកចិត�បា េដយអ�ក្រគប់្រគងថ ទទួលបានធនធានែ
អចព្យោក

និងេជឿជាក់ប (២) ករែកលម�ជាបឋមែផ�ក្រត�តពិនៃផ�ក�ុង និងេធ�ឲ្យអ�ក្រគប់្រគងថ

មានគណេនយ្យ

និង

(៣)

ែកលម�ករផ្សោ ប់រវងអទិ

េសដ�កិច�

េគាលនេយា

និង

េគាលេដេេទនឹងករេធ�ែផន និងករអនុវតន៍ថវិក និង (៤) សមាហរណកម�គណេនយ្យ និងក
ពិនិត្យេឡងវិ ទំែផ�កហិរ�� វត�ុ និងសមិទ�ិកម�។ េល ហ្សោ បានសង�ត់ធ�ន់ តមា�ភមិន្រតឹមែ
ចូលរួមចំែណកក�ុងករបេង�គណេនយ្យភ ប៉ុែន� ែថមទំងជួយ ស្រមបស្រករវិនិេយាគបរេ េ្រព
វិស័យឯកជន
ពីេនះេទៀត

មានឆន�ក�ុងករវិិេយ
ន
ទំង្រក�មហ៊ុនក�ុង្រ

ដំេណរករល�
ទ កម�សធា

និងេធ�អជីវកមជាមួយរដ�ភិបាលែដលមានត។

និង្រក�មហ៊ុនអន�រជា

ែដលមានតមា�

េលស

មានឆន�ៈកន់ែតខក�ុងករច ូលួ
រ េនក�ុ

េដផ្សព�ផ្សោយអំពីករ្របកួត

និងតៃម�របស់

លុយ/ថវិក េហតុដូចេនះ បេង�ន េសវកម�សធារណៈស្្របជាពលរដ
េល ហ្សោ បានេលកេឡង វមានសរៈសំខនស្រមាប់រដ�ភ ក�ុងករផ�ល ់ព័ត៌មជូន
្របជាពលរពីអ�ីែដលរដ�ភិបកំពុងេធ� េបមិនអ��ឹងេទ ្របជាពលរដ�នមិនដឹងពីវឌ្ឍនភ ឬក៏សមិទ�ិផល
ែដលរដ�ភិបាលសេ្រមចបានេ ឧទហរណ ករវយតៃេលគណេនយ្យភហិរ�� វត�ុ និងកចំណា
សធារ (Public Expenditure and Financial Accountability- PEFA) បង�ញ បច�ុប្បន�រជរដ�ភ
កម�ុជ អចផលិតប តរង្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុស (Tableau d’Opération Financière de l’Etat –
TOFE- or Table of Public Financial Operation) ែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ និងអចផលិតរប
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ករណ៍ក�ុងរយៈេព ២ សបា�ហ បនា�ប់ពីអំឡុងេពលេធ�របាយករណ េទះបីជាយា៉ងណាក េល
ហ្សោ បានេរៀបរប វគួរឲ្យឆ�ល់ែដ ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិកឆា២០១៥ បានបង�
របាយករណ៍ៃនតរង្របតិបត�ិករហិរ��វត� មិនបានេបាះផឲ្យទន់េពលេវ េហតុដូចេនះ
វគួរឲ្យឆ�ល់ែដ រដ ភិបាលអផលិតរបាយករណ៍េក�ុងរយៈេពល ២ សបា�ហបនា�ប់ពអំឡុងេពលេធ�
របាយករ ប៉ុែន�មិនបាេបាះផ្សោយជាសធារណៈ បីែខ បនា�ប់ពអំឡុងេពលេធ�របាយករ
ប��ប់ ។ ដូចេនះេហយ ចំនុចេនះ អចនឹងយកមកពិភាក្សោេនក�ុងៃថ�េនះ េនេពលេ្រក
ជាចុងេ្យ េលក ហ្សោ បានេរៀបរប តមា�ភាពថវ ្រត�វែតព្រងឹងបែន�មេទ េធ�ដូចេនះសធារណៈ
នឹងយល់ដឹងអំពីអ�ីែដលរដ�ភិបបាននឹងកំពុងែតអនុវត�ចំេពថវិកសធារ េលសពីេនះេទៀត េលក
ហ្សោ

បានអះអ

តមា�ភ

ឬរបាយករណ៍ថវិកេន

មិនែមន្រតឹមែកករេចញផ្

ប៉ុែន�ែថមទំ្រត�វពិចេល

ឬករេបាះពុ

ករេជឿជាក់ហិរ��វត

និង

ផ្សឯកស
គណេនយ្យភ

របស់ស�ប័នរដ�ភិបាលជាទ ដូចេនះ កត�ទំងេគប្្រ
ប ត�វបានយកេទពិ េនក�ុ ករអេង�េល
កផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក។
េធ�េឡងេនក�ុឆា�២០១៤

េដយសរ

េល

ហ្សោ

កម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់ហិរ�� វត�ុសធារ

របកគំេហញៃនករអេង�េលករផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិកេនះ
ក៏មានបំណពិភាកេលវឌ្ឍនភែដលសេ្រមចប
ចប់តំងពីចុងឆ

២០១៤

េ្រព

េល

ក�ុងរយៈេពលេនះ

េលកសេង�តេឃញ មានវឌ្ឍនេលករ្រគប់្រវិកផងែដរ។ េល ហ្សោ ក៏បានេលកេឡង
វមានសរៈសំ ក�ុងកពិនិត្យេម អនាគតេទម និងេ្រប្របករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មា
ថវិកឆា� ២០១៥
េ្រកយេ

ជមូលដ�

ហ្សោ

ក�ុងែកលម�តមា�ភាពថវក�ុងរយៈេពលខ�ី

និងរយៈេពលែវង

បានសរ្រក�មករថវិករបស់អង�ករមិនែមនរដ�ភិ

។

ជាចុ

ែដលបានផ�ួចេផ�

េរៀបចំេវទិកកិច�សន�នាេន ្រពមទេធ�កររួមគ េដម្ប
ប េង�នតមា�ភ និងគណេនយ្យភាពថវិ

៣. កម��ធ� ១៖ លទ�ផលៃនអេង�តេល�ការផ្សផ�យព័ត៌មានថ�កាឆ
២០១៥ េ�្រ�េទកម�ុជ
វគ�េនះ ្រត�វបានស្រមបស្រម� េលក ែប៉ន រក្ អង�ករតមា�ភាពកម (TIC) ខណៈែដល េល
បណ�ិត តឹក វណ
ា �រ គឺជវគ�ិ ែដលបង�ញពីលទ�ផលៃនអេង�តេលករផ្សព�ព័ត៌មានថវិកឆ២០១៥
េន្របេទសកម�។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរ ឯកឧត�ម សុន ឆ័យ អនុ្របធានគណៈកម�ក២ៃនរដ�សភ េល
ឡា សុខេឃៀង អនុ្របធាននាយកដ�នថវិកន េល ហ្សោ ខស�ីយ អល់វ៉េរ គឺអ�កផ�ល់
េយាបល់្រតល។
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៣.១ បទបង�ញលទ�ផលៃនអេង�តេលកផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានថវិ២០១៥ េនកម�ុ
េលកប�ិ
ណ តឹក វណ
ា �រ បានេធ�បទបងេដេផា�តេទេចំនុចបីសំខន់ រួមមាន (១) េសចក�ីេផ�មៃន
អេង�តេលករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មា
(២)

និង

វិធីស�ស�របសករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

លទ�ផលៃនករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិកេនថា�ក់ពិភពេ

និងេនកម�ុជ

និង

(៣) អនុសសន៍សំខន់
ជាបឋ េលកប�ិ
ណ វណ
ា �រ បានេលកេឡង អេង�តេលករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មា ២០១៥ ្រត�តពិនិត
វយតៃមេលទិដ�ភា៣ៃនរេបៀបែដលរដ�ភិបាលៃន្របេទសមួយ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុស ទិដ�ភាពទ៣
េនាះរួមមា តមា�ភាពៃនថវ ករចូលួមរបស់សធា
រ
ជនក�ុងដំេណរករថវិ និងករ្រត�តពិនិត្យថវ
េល

វណ
ា �រ

ក៏បានសេង�បជូអ�កចូលរួមអំពី

ែដលរួមមា្របាំដំណាក់ជាប

វិធីស�ស�របសករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

រួមមាន (១) អ�កជំនាញ្របចំ្របេទសនីមួយៗបំេពញក្រមង (២)

អង�ករភាពជាៃដគូរថអន�រជាត (IBP) េធ�ករ្រត�តពិនិត្យករអ (៣) អ�កឯករជ្យខងេធ�ករ្រត
ពិនិត្ករអេង�

(៤)

រជរដ�ភិ

េធ�ករ្រត�តពិនិ

និង

(៥)

អង�ករភាពជាៃដគូរថវិកអន�

េធ�ករ្រត�តពិនិត្យចុងេ្ ដំេណរករៃនអេង�តេនមានរយៈេព ១៨ ែខ។

ករអេង�េលកផ្សពផ្ស

ព័ត៌មាថវិករួមមា ១៤០ សំណួរ និង១០៩ សូចនករ េធ�ករវស់ែវងតមា�ភាពថ េលសពីេនះេទៀត
សូចនាករទំងេ ្រត�វបានេគេ្រប្របាស់េដម្បីវស់ រដ�ភិបេធ�ករផលិ ឬែចកផ្សោយឯកសរថ
ចំនួន្របាំបីចំប 2 ជូន្របជាពលរ ឲ្យទន់េពលេ និងថាេត ទិន�ន័យេនក�ុងឯកសរទំង មា
1

លក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្

និងមាន្របេយាជន៍។

េលសពីេនះេទេទៀត ១៦

សូចនាករេធ�ករវែវង

ឱកសស្រមាប់សធារណៈចូលរួមក�ុងដំេណរករថវិ ១៦ សូចនាកេទៀត េធ�ករវស់ែវស្រមាប់
តៃម�េដ អង�នីតិប�� ត�ិ និង សវនករេលករ្រត�តពិនិថវិក (ព័ត៌មាលម�ិត េមលឧបសម�័ន� 3) ។
បនា�ប់ម

េលកបណ�ិ

េដយគូសប��ក់

វណ
ា �រ

បានបង�ញរបកគំេហញៃនករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

្របជាជនមួយភាគធំេលពិភពរស់េនក�ុង្របេទសែដលផ�ល់ជូនព័ត៌មាថវិក
ន

តួច។ រវងឆា ២០១២ និងឆា� ២០១៥ តមា�ភាពថវេលពិភពេលមានករេកនេឡងតិចតួ ប�� ទក
ទងនឹងករខ�ះខតនូវតមា គឺចូលរួមចំែណកេដយករចូលរួមរបស់សធារណៈជនដំេណរករថវិក
មានកំរិតតិចតួ និងកង�ះខសមត�ភាេលករ្រត�តពិនិថវិកជាផ�ូវក លទ�ផលៃនករអេង�តបង�
ពិន�ុជាមធមស្រមាប់្រប ែដលបានេធ�ករអេង គឺ ៤៥ ក�ុងចំេណា ១០០ ពិន�ុ។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរ
2

ឯកសរថវិកទ ៨ រួមមាន េសចក�ី្រពងច្បោប់ថវិក (២) របាយករណ៍បុេរថវ (១)ឆា�ំរបស់រជរដ�ភិប លថវិកែ (៣)

បានអនុម័ត (៤)របាយករណ៍ថវិកស្រមាប់្របជ របា (៧) របាយករណ៍ពក់ កណា� (៦) របាយករណ៍ក�ុងឆ (៥)
ករណ៍បំណាច់ឆា របាយករណ៍សវនក (៨)

4

អង�និតិប�� ត�ិេនក�ុ ៦៦ ្របេទ្របឈមមុខឹង
ករខ�ះសមត�ភាយា៉ងធ�ន់ធ�េដម្ បី្រត�តពិនិត្យថវ
ន
េលសពីេនះេទៀត មួយភាគបីៃ ១០២

្របេទ បង�ញ អង�និតិប�� ត�ិមិន្រត�វបផ�ល់េពលេវល

្រគប់្រគាន់េដម្បី្រត�តពសំេណសុំ ថវិកមុនេពលអនុម័ត។
ពក់ព័ន�នឹរបកគំេហញៃនករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

ស្រមាប់្របកម�ុជ

េលកប�ិ
ណ

វណ
ា �រ បានរយករ ខណៈែដលករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិកេលកេនះ គ្រ
ឺ ត�វបានអនុវ
3
េលកទប
ី ួនេហយស្រមាប់កម� ចប់តំងពីឆ ២០០៨ ។ លទ�ផលៃនករអេង�េលករផ្សព�ផ្សោយព័
2

ថវិកឆា២០១៥ ឆ�ុះប��ំងពីព័ត៌មានែដល្របមូលបានក�ុង ២០១៤។ ្របសិនេប េ្រប�បេធៀបេទនឹងចំណ
ថា�ក់សកលេល ្របេទសកម�ុ ទទួលបានពិន� ៨ ក�ុង ១០០ពិន�ុ។ ពិន�ុៃនសនស
� ្សនេបកទូលយថវិ (OBI)
២០១៥ស្រមាប់កម�

បានធា�ក់ចចំនួន

៧

ពិន�ុ

្របសិនេបេ្របេធៀបេទនឹពិន�ុសន�ស្សន៍ៃករផ្ស

ផ្សោយពត
័ ៌មាថឆា�២០១២
ែដលមានចំនួ ១៥ ពិន�ុ។ ករណ៍ែដល្របេទសកម� ទទួលបា ពិន�ុ ៨ ក�ុង
ន
១០០

ពិន�ុ

បង�ញ

ករផ�លឱកស្រមាប់សធារណៈជនេដម្បីចក�ុងដំេណរករថវិ

លក�ណៈេនមានក ំរេនេឡយ
សធារណៈ

នូវព័ត៌មានតិចតួ

ករទទួលបានពិន�ុេ

ក៏មានន័យ

ស�ីពីថវិកររបស់រដ�ភិបាលថា�ក

រជរដ�ភិ

គឺមា
ផ�ល់ជូន

និងសកម�ភាពហិរ� �វត�ុនា

ករណ៍េន បង�ឲ្្របជាពលរដ�មានភាពក�ុងករទមទរឲ្យរដទទួលខុស្រត�វចំេព ករ្រគប់្
នូវថវិកស-ណៈ ែដលរួមមា ករ្របមូលចំណ និងមូនិធិសធារណ េលសពីេនះេទៀត េលកបណ�ិ
វណ
ា �រ

បានគូសប��ក់

អង�និតិប�� ត�ិ

និងស�ប័នសវនកម�ជាន់ខេធ�ករ្រត�តពិនិត្យតមដ

េនមកំរិតេនេឡយ
គួរឲ្យកត់សមា�ល់ផងែដ ពិន�ុែដលកម�ុជាទទួលប គឺសិតេ
� នលំដប់ថា�ក់ទបបំផ២ បនា�ប់ព ្របេទ
មីយា៉នមា ែដលទទួលបា ២ ពិន�ុ។ ក�ុងចំេណារដែ� ដលជាសមាជអស ្របេទសហ�ីលីពី ទទួលបា
ពិន�ុខ�ស់ជងេគ (៦៤ ពិន�ុ) បនា�ប់ម គឺ ឥណ�ូេនសុី (៥៩ ពិន�ុ) និង ្របេទ មា៉េឡសុ (៤៦)។ ជាចុងេ្រ
េលកប�ិ
ណ
វណ
ា �រ បានផ�ល់ជូននូវអនុសសន៍មួយចំនស្រមាប់ែក លតមា�ភាពថវ ករចូលួមរបស
រ
សធារណៈេន� ុដ
ក ំេណរករថវិ និងករ្រត�តពិនិត្យតមដ ពីសំណាកសប័ននីតិប��ត�ិ និង

ស�ប័សវនកម� សូមពិនិត្យេមព័ត៌មានលំអិតបែន�មេទៀ ក�ុងឯកសរបទបងរបស់ េលកប�ិ
ណ តឹក

វណ
ា �រ េនក�ុ ឧបសម�័ន�ទី ២។

3

ករអេង�តេលករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានថវិក គឺ្រត�វបានអនុវត�េដយ េវទិកៃនអង�ករមស�ីពីកម�ុជ

5

៣.២ េយាបល់្រតលបព
់ ីវគ�ិនកិត�
បនា�ប់ពីករេធ�បទបង�ញរ េលកប�ិ
ណ វណ
ា �រ ស�ីពីរបកគំេហញៃនកអេង�តេលកផ្សពផ្សព័ត៌មា
ថវិក អ�កផ�ល់េយាបល ឬវគ�ិកិត�ិយសបានផ�ល់េយាបល់្រតេទេល របកគំេហញៃនករអេង�េលកផ្សព
ផ្សព័ត៌មាថវិក និងករេបកទូលយៃនថវិកកម�ុជ នាប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្រក ជាបឋ ឯកឧត�ម
សុន

ឆ័យ

បានេលកេឡង

ព័ត៌មានថវិ

ហក់ប

ដូចជ

មិនមានករេកទូលយ

ឯកឧត�ម

បានប��ក់ មតិេយាបល់របស់ឯកឧត� ្រសេដៀងគា�េទអ�ី ែដលអង�ករមិនែមនរដ�ភិបានរកេឃ
កន�ងមក។

ថ�ីៗេនះ

បទប��ៃផ�ក�ុងរបស់រដ�សភា្រត�វេគយក

េដម្ បីេធ�ឲ្ព
យ ត
័ ៌មាថកនែតមានភាពេបក
ចំ
ន

ឯកឧត�ម

ពិភាក

សុន

ឆ័យ

និងែកស្រម�លេឡងវិ
ក៏បាេលកេឡងផងែដរថ

េនេពលអនា អង�ករសង�មសុីវិនឹង្រត�វអនុ��ត�ឲ្យចូលជួគណៈ កមា�ធិក២ៃនរដ�សភ េដម្ បីពិភា
េលឯកសរថវិកែដលពក់ព័ន�ទំ ទក់ទងនឹករេរៀបច សំេណថវិក ឯកឧត�មបានសង�ត់ធ�ន់
និតិវិធីៃនកបេង�តសំេណថវិក្រត�វែតេធ�ឲ្យបាន្រតឹ និងេ្របវិធីស�ស�េដយមានករចូលរួមពីថា�ក់
(ឧទហរណ ពីថា�ក់ឃុ េទថា�ក់្រ េទថា�ក់េខ និង េទថា�ក់ជ)។
េ្រកពីេ ឯកឧត�ម សុន ឆ័យ បានេលេឡងថ ករេធ�សវនកម�េលថវិកពីសំណាក់អជា�ធរសវ
(NAA) គប្ បីេធ�េឡងេដយឯករ ឯកឧត�ម ក៏បានគូសប��ក់ផងែដរ ករេធ�សវនកម�េករចំណ
េល្របាក់េបៀវត្សរ៍េលបុគ�លិកមួយចំ ឬ "បុគ�លិកេខ�" េន្រកសករពរជគប្ បីេធ�អនុវត� ទន�ឹមេនះនឹង
េគសេង�តេឃញថ ម្រនី�រជករសុី មិនមានករេប�ជា�ចិត�េពញក�ុងករេធ�ករេនសសធារ
(ឧទហរណ៍

មកេធ�ករយឺ

និងេចញពីេធ�កេលឿន)។

ឯកឧត�ម

ក៏បានបន�េលកេឡង

អជា�

សវនកម�ជា ហក់ដូចមិនហ៊នេធ�សវនកម�ចំេពះកិច�ករទេទេលស�ប័នសធារណ ែដល
រួមមា រដ�សភ តុលករកំព ជាេដម
េទះបីជាយា៉ងេនះ ជាចុងេ្រ ឯកឧត�ម សុន ឆ័យ បានេកតសរេស រជរដ�ភិ ជាពិេស
្រកសួងេសដ�កិច

និងហិរ�� វត�ុ

មានករេប�ជា�ចិត�ជាង

ឧទហរណ

ករ្រគប់្រគងករ្របមូល

មានករ្របេ េហតុដូចេនះ ករ្រគប់្ករចំណាយថវ គប្ បីែកលម និងព្រងឹងផងែដរ
បនា�ប់ព ឯកឧត�ម សុន ឆ័យ បានផ�ល់មតិេយាប េល សុខេឃៀង នាយករងនាយកដថវិក
តំណាងមកពី្រកស េសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ បានផ�ល់មតិេយាបល់េដយសេង�បេទេលរបកគំ ៃនក
អេង�តេលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក ថ “គាត់មិនមានមតិេល់េ្រចនេចំេពលទ�ផលៃនករអេង�េល
កផ្ព�ផ្សព័ត៌មាថវិកេនះ ពីេ្រព គាត គអ�ក
ឺ បំេពញក្រមងសំណួររបសករអេង�េលកផ្សពផ្ស
ព័ត៌មាថវិក”។

េទះបីជាយា៉ងណាក

េល

សុខេឃៀង

ែដលកម�ុជាទទួលបានករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក
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បានេលកេឡង

គមិន
ឺ អ្រកក់

ពិន�ុ

(៨)

្របសិនេបេធ�ករេ្រប

េធៀបជាមួយ្របេទសច (៦) និង្របេទសមា៉េឡស (១២)។ េលសពីេទៀត ថ�ីៗេនះ មានករេធ�បច�ុប្បេល
ករ្រគប់្រគងថវ ឧទហរណ េន� ុងឆា
ក
២០១៥ ្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ បានែកលមករែចក រំែល
ព័ត៌មានថវិជាមួយភាគីែដលពក់ព េ្រព ្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ បានេរៀបចំសិក� ស�ីពី
្រកបខ័ណ�មា៉្រក�េសដ�ក េដយបានអេ��ៃដគូអភិវឌ្ឍនអង�ករសង�មសុីវិ ស�ប័ន្រសវ និងស�ប័
សិក្សោអប់

េដម្ បីផ�ល់ធាតុច

និងមតិេយាបលនាេទេល្រកបខ័ណ�មា៉្រក�េសដ�កេនះ

ក៏ដូចជ

េធ�ករឆ�ុប��ំងពីត្រម�វកររបស់សធារ និងអង�ករសង�មសុីវិ ជាពិេសស
េលសពីេនះេទៀត ្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ�� វត�ុ ក៏បានេរៀបចំសិក�មួយេផ្សងេទៀ ស�ីពីកំេណនរយៈ
េពលខ�ី

និងរយៈេពលែវង

្រពមទំងសំេ ថវិក

ជាមួយស�ប/្រកសួងពក់ព័ន�

(LMs/LAs)។

សិក សលេ បានផ�ល ់ឱកស្រមាស�ប័/្រកសួងពក់ព័ន� េដម្ បីពិភាពីសំេណថវិករបស់ពួក
គាតជាមួ ្រកសួងេសដ�កិច និងហិរ�� វត�ុ។ ជារួ េល សុខេឃៀង បានេលកេឡងថា្រកសួងេសដ�ក
និងហិរ�� វត�ុ

បាននឹងកំពុងបនព្រងឹងករអនុវត�ដំេណរករៃនករេរៀបចំសំេណថកែដលមាន្រសប់

ស�ប័/្រកសួ ពក់ព័ន�ន ។
បនា�ប់ពីេន េល ហ្សោ មកពីសហគមន៍អរ៉ុឺ ប បានផ�ល់មតិេយាបល់េទ របកគំេហញរបស់ករអេង�េល
កផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

ថ

េទះបី

លទ�ផលរបស់ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

និង

ឯកឧត�ម សុន ឆ័យបានបង� តមា�ភាពថវ េនមក្រមិក៏េដយកេលកបានសេង�តេឃញ
វិជ�មានែដល ព័ត៌មា និង ករ្រគប់្រគងថវិក្រត�វបាជបេណ�រៗ េទះបីជាមិនលក�ណៈធំ
ទូល

ក៏េដយ

េល

ហ្សោ

បានបន�េលកេឡង

ករពិនិត្យេមករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

វមានសរៈសំខន់ណាស

េដម្ បីពិចរណាថ

ស�នភាពៃនព័ត៌មាថ
ន

កន់ែត្របេស ឬក៏កន់ែតអ្រក េនក�ុងន័យេន វគួរឲ្យកត់សមា�ល់ែដល្រត�វពិនិត្របាយករណ៍ច
ឆា�

(year-end-report)

ែដលជារបាយករណ៍មួយក�ុងចំេណាមរបាយក៨

ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក។

ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក េលកមុន

ទុកថ តរង្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុស
ព័ត៌មាថវិក

បច�ុប្បន

ែដលវយតៃម�េដ

មិនបានចត់ទុ

បានច

គឺ របាយករណ៍ចឆា� ប៉ុែន� ករអេង�េលកផ្សពផ្ស
តង្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុសធ

ជារបាយក

ចុងឆា�ំេឡយ េហតុដូចេនះ េល ហ្សោ បានេស� វមានសរៈសំខន ក�ុងករបក្រ
ករែ្រប្រប�លែបបេនក�ុងបទបង ក៏ដូចជេនក�ុ របាយករ េ្រព ករផា�ស់ប�ូរេ អចនាំឲ្
ករធា�ក់ចពិន�ុែដលកម�ុជាទទួលបានក�ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក
របស់កម�ុជា

េធ�ដូចេនះ

េទេលតមា�ភាពថវ

វឹងមិនេធ�ឲ្យស�នភាព
បច�ុប្បន�ៃនករ្រគប់្រគងព័មានសភាពកន
ន

អ្រកក់េនាះេឡ
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េទះបីជាយា៉ងណាក ជាចុងេ្រ េល ហ្សោ បានបែន�េទៀតថ ្របសិនេបេយងពិចរ
េលរបកគំេហញរបស់ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក រដ�ភិបាលគបេធ�កឲ្យកន់ែតជិតស�ិទជាមួ
រដ�សភ និងអជា�សវកម�ជាេដម្បេង�នតម
ា �ភាពនគណេនយ្យភាពថវ (ឧទហរណ៍ េបាះពុម�ផ្
ប
ឯកសរថវិកែ មាន្រស)។
សំណួរ និងចេម�យ
សំណួរ៖
១) ក�� លីដ មកពី World Vision Cambodia បានសួរអំពវិធីស�ស និងដំេណរកៃនករ្របមូលព័ត៌
ដូចខងេ្រក
ក) េហតុអ�ីករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក កំណត់លក�ខណ� “មិនបានផលិ/េបាះពុម�ផ្
យត
ឺ [not produced/published late]” េនក�ុង្រក�មែតម?
ខ) ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក ្រត�វបានេធ�េឡងក�ឆា�២០១៤ េហតុអ�ីលទ�ផលៃនអេង�ត
េទបែតេចញេនចុងឆា២០១៥?
២) េល គង់ សុភ មកពីកែស ឌឹេខមបូឌេដល៖ េតមាផលប៉ះពល់អ�េទេលសមតុល្យៃនថវិកជ
ែដលអចបណា�លមករបកគំេហញរបស់ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

ែដលកម�ុជាទទួលប

ពិន�ុទ?
៣) េលក្រ រស់ រួន មកពីអង�ក FACT៖ េតេយងគួរេធ�យា៉ងដូចេម�េដម្បេង�នតម
ា �ភាពថវ?
ប
មានផលប៉ះពល់អ�ីខចំេពះករផ�ល់ថវិករបស់មា�ស់ជ

េត

ែដលអចបណា�លមករបកគំេហញ របស់ក

អេង�តេលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក ែដលកម�ុជាទទួលបាពិន�ុ
?
ន
ចេម�យ ៖
េលកបណ�ិ វណ
ា �រ

នាយក្របតិបត�ិ អង�ក NGO Forum បានេឆ�យតបេទនឹងសំណួរ១ (ខ) ថ

ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

េនះ ្រតវបានេធ�េឡងក�ុងរយៈេព១៨ ែខ ែដលពក់ព័ន�នឹ

ដំណាក់កបួនចំបងៗៃនក្រត�ពិនិត្គុណភា

និងភាព្រគប់្រជ�ងេៃនរបកគំេហញរបស់ករអេង�

េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក រួមមាន (១) ្រត�តពិនិត្យេ របកគំេហញបឋមៃនករអេង�េលកផ្សពផ្ស
ព័ត៌មាថវិក

េដភាគីពក់ព័ន�

(២)

្រត�តពិនិត្យេលរគំេហញៃនករអេង�េលកផ្សពផ្ស

ព័ត៌មាថវិក េដអង�ករភាពជាៃដគូៃថវិក
អន� (IBP) (៣) ្រត�តពិនិត្យេលរគំេហញៃនករអេង�
ន
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េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

េដយអ�ជំនាញករឯករ និង (៤) ្រតតពិនិត្យេលរបគំេហញៃនក

អេង�តេលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក េដយរជរដ�ភិ
ពក់ព័ន�នឹងករេឆ�យតបេទនឹងសំណួរែដលេនេស េល សុខេឃៀង តំណាងមកព្រកសួ េសដ�កិច�
និងហិរ�� វត�ុ

បានេឆ�យតបថារបាយក

ជារបាយក ចុងឆា�)

តរង្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុសឬ

(្រតវេគចត់ទុក

មានករយយា៉ក�ុងករដក់ប��ូលេទក�ុងេគហទំរបស់្រកសួ

េសដ�កិច�និង

ហិរ�� វត�ុ េដយសរប��រដប
� ា ែដលអបណ
ា�លមកពកង�ះករស្រមបស្រម�លគានាយកដ�នព
(ឧទហរណ៍

នាយកដ

មា �ស់ជំនួយរួចរល់េហ

បេច�កវិទ្

និងនាយកដស�ិតិ)។

ប��េនះ

្រត�វបានពន្យល់េទ

ជាពិេសស សហព័ន�អុឺរ៉ុប អំពីភាពយឹតយា៉វៃនករេចតរង្របតិប

ករហិរ� �វត�ុសធាេនេលេវបសយរប្រកសួេសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ។ េលសុខេឃៀងបានបក្រ
បន�េទៀតថា លទ�ផលរបស់ ករអេង�េលកផ្ព�ផ្សព័ត៌មាថវិក មិនមានផលប៉ះពល់អវិជ�មានេទ
មា �ស់ជំនួយថវិកេទ ពីេ្្រកសួេសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុបានេរៀមរប់ពីប�� ែដលេកតមានេទមា �ស់
ជំនួយ។

េល

សុខេឃៀង

បានអះអ

រដ�ភិប

ជាពិេស

បានេធ�ឲ្យវឌ្នភាពគួរឲ្យកសមា�លេទេលករ្រគប់្រគង

ប៉ុែន�

្រកសួេសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ
រដ�ភិប

មិនបានផលិ

ឯកសរជាេ្រច េដយសរ និយមន័យថ�ីៃនរបាយករណ៍ចុងឆ ្រគបដណ�បេល “ច្បោប់ទូទត់ថ”
េហតុដូចេនះ េល សុខេឃៀង សង្ ឃឹម ពិន�ុ ករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក
អចេកនេឡេនឆា�ំបនា�ប់េទ ឧទហរណ

ស្រមាប់កម�

ច្បោប់ទូទត់ថ ឆា�២០១៤ នឹង្រត�វេរៀបចឲ្យ្រសបជា

ច្បោប់ថវិកជាត ២០១៦។ េហតុដូចេនះ ករេចញផ្ៃនច្បោប់ទូទត់ថនាេពខងមុ អចចូលួ
រ
ចំែណកក�ុងករេធ�ឲ្យ្របេេឡងនូវពិន�ុ ករអេងតេលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក ស្រមាប់ឆា�ំ បនា ជារួ
េល

សុខេឃៀង

បានេលេឡងថ

្រកសួ

េសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ

មានករេប�ជា�ចក�ុងករេធ�ឲ្្របេសរេឡនូវតមា�ភ

ជាពិេស

និងគណេនយ្យភាពថវ

ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី

(ឧទហរណ

ករេរៀបច

សិក�ស ស�ីពី្រកបខណ�មា៉្រក�េសដ�កិ េដម្ បី្របមធាតុចូពីភាគីែដលពក់ព័)។
បនា�ប់ពករេឆ�តបពីសំណាក់តំណ្រកសួ េសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ េល េល ហ្សោ ្រត�វបផ�ល់
ឱកក�ុងករផ�ល់មតិេយាបបែន�មេទៀតេទេលរបកគំេហញៃនករអេងតេលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក
និងករេប�ជា�ចិត�របស់គ

ក�ុងនាមជាតំៃនសហគមន៍មា �ស់ជំនួ

េដម្ បីេគៀងគភាគីពក់ព័

ឲ្យេធ�

កររួមគ ក�ុងកបេង�នតមា�ភថវិក ជាបឋ េល ហ្វ គាំ្នូវអ�ីែដលេល សុខេឃៀងបានេឆ�យត
ចំេពកិច�ខិតខំ្របឹងែ្ររបស់រដ�ភិបក�ុងករបេង�នតមា�ភា ពថវ

បនា�ប់ម

េល

ហ្វ

ក៏បាប��ក់ថ “េយងមិនគួរេន� ុអន
ក
ា�ក់របសតួេលខ ឬក៏ពិនុេឡយ
�
”។ េទះបី តួេលខ/ពិន�ុែបបេនះ
អចបក្រនូវស�នភៃនបរិបទជាកលកមួយក៏េដ
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វមានសរៈសំខនក�ុងកគិតគូរពិច-

ណេទេលវិធីស�សៃនករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក។

េលសពីេនះេទៀត

េល

ហ្វ

ក៏បានគូសប��កថ វកន់ែត្របេក�ុងករ្របេមលេមេទមុ េនក�ុ្រកបខណ�ៃនករេធ�ឲ្យ្របេសរ
េនក�ុងករផលរបាយករណ៍ថវ្របកបេដយគភា លទ�កម� និង្របព័នទំងមូល

៤. កម��ធ� ២៖ ការព�ភាក�េល�ផ�ូវេ ឆា�ះេ�ក�ុងការែកលម
តមា �ភាពថេ�ក�ុង្រ�េទកម�ុជ

វគ�េនះ ្រត�វបានស្រមបស្រម� េលក ពុធ សុភៈ មកពី អង�ករសេ�ង�ះកុ (Save the Children)
ខណៈែដល េល មា េសនស អនុ្រធានអគ�េលខធិករដ�នែកទ្រមងករ្រគប់្រគងហរិ��វ
សធារ គជ
ឺ វគ�ិ ែដលបង�ញពកំែណទំរង់ហិរ�� វត�ុសធារណៈដំណាក់ក៣ ជាពិេសស េផា�តេ
តមា�ភាពថវ និងកចូលរួមរបស់្របជាជ ។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរ េល ហ្សោ ខស�ីយ អល់វ៉េរ និង
េលបណ�ិត តឹក វណ
ា �រ គអ�កផ�ល់េ
យាបល់្រតល។
ឺ

ំ
៤.១ បទបង�ស�ីពី កំែណទំរង់ហិរ�� វត�ុដណ
ាក់កល៣៖ តមា�ភាពថវ និង
ករចូលួមរបស
រ
់្របជ
េល មា េសនស បានេធ�បទបង�ញកំែណទំរង់ហិរ�� វត�ុសធារណៈដំណាក់ក៣ ជាពិេសស
េផា�តេលតមា�ភា ពថ

និងករចូលរួមរបស់្របជាជ

ទដ
ិ �ភាទូេទៃនកម�វិធីកំែណទំរង់ហរិ��វត�ុសធារ

បទបង�ញរបស់គាបានេផា�តជាពិេល៖

(PFMRP)

វឌ្ឍនភាពកម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់

ហិរ�� វត�ុសធារ សកម�ភាពនាេ អនាគតៃកម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់ហិរ�� វត�ុសធារ និង
ែផនករសកម�ភាពដំណាក់ក៣

(CAP3)។

ជាបឋ

េល

េសនស

រួមអំពីទិដ�ភាទូេទៃនកម�វិធីកំែណទំរង់ហរិ �� វត�ុសធារេដបានេលកេឡង

បានជំរបជូនអ�កច
ករ្រគប់្រគងហិរ��វ

សធារ គជា
ករ្រគប់្រគងែដលមានលក�ណៈជា្របព័ន�មួយែដលេរៀេដម្ ប ធាថ ករវភាជន
ឺ
និងករេ្រប្របា ស់ថវិកក�ុងរេបៀបែដលមាន្រប និង្របសិទ�ិផល េល

េសនស បានេលកេឡ

បែន�មេទៀតថ ករែកទំរង់ហិរ� �វត�ុសធា គឺជករេធ�ឲ្យ្របេសរេនូវ្របព័ន្រគប់្រគងហិរ��វត�ុទំង
ជាបេណ�រ េដេផា�េលករ្រត�តពិនិតមដេល ធាតុចល និងសង�ត់ធ�ន់េលករ្រត�តពិនិ និងវយតៃម
េលលទ�ផល (outcomes) និងវិមជ្ឈក េល េសនស បានចង�ុ បង�ញកម�វិធីកំែណទំរង់ហរិ��វត�ុ
សធារ (PFMRP) គឺជាកម�វិធរបស់រដ�ភិបែដលករេជាគជរបស់កម�វិធីកំែណទំរង់េនះ អ្រសេល
្របសិទ�ិព និង្របសិទ�ិផៃនកអនុវត�ន៍េដយេជាគជរបស់សមុ្រកសួ និងស�ប័នទំងអស

10

បនា�ប់ម

េល

េសនស

បានគូសប��ក់ពីវឌ្ឍន

និងសមិទ�ិផលសំខន់

ៃនកម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់ហិរ�� វត�ុសធារ រួមមាន (១) ភាពេជឿទុកចិត�បានៃនថវ (២០០០២០០៨) (២) គណេនយ្យភាពហិរ��វត (២០០៩-២០១៥) និង ករផ្សោភា�ប់ និងេគាលនេយា
(២០០៨-២០២០)។

េល

បានេលកេឡង

ជាងមួយទវត្រ៍ចុងេ្រកេនះ

កម�វិធីេនះសេ្រម

បាននូវវឌ្ឍនភារឲ្យកត់សមា� ដូចជា (១) ករ្របមចំណូល និងករ្រគ ្រគងចំណ ្រត�វបព្រងឹ
្រពមទ

ករទូទត់ថវរលូនជាងមុ

ហិរ�� វត�ុបា

(អចេជឿជាក់)

និងកំពុង្រត�វបព្រងឹ្រតឹម្រតច្បោស់ល

(២)

ករកត់្

ទន់េពលេវ

និងករេធ�របាយករ
និងសុ្រកឹ

(ក

បេង�នគណេនយ្យភ និងតមា�ភាពព័ត៌មានហិរ��វ) និង (៣) ករអនុវតន៍ែផនកយុទ�ស�ស�ថវិ ថវិក
កម�វិធី និងអង�ភាពថវិកនឹងកំពុងបេង�នករផ្សោភថវិកេទឹ
ន េគាលនេយា ្រពមទជាមូលដ
ស្រមាករវិភន៍និងេ្រប្របាស់ថកន់ែមាស័ក�ិសិទភា
និង្របសិទ�ិភា
�ិ
ជាចុងេ្រ េល េសនស បានបង�ញពីែផនករអរបស់កម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់ហិរ�� វត�ុ
សធារជាពិេស ែផនក សកម�ភាពដំណាក់ក៣ (CAP3)។ ែផនករសកម�ភាពដំណាក់ក៣
េនះ រួមប��ូល ៥ែផ�ក ដូចជា (១) បន�ព្រងឹភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវិ (២) បន�ព្រងឹគណេនយ្យភាពហិរ��វត
(៣)

ករផ្សោភថវិកេទនេគលនេយាប

(៤)

ករេ្រត�មខ�ស្រមាប់ជំហន បន

និង

(៥)

ករគាំ្រទដល់ករអនុវត�ន៍កម�ែកទ្រមង្របកបេដេជាគជ័ និងចីរភាព ជាចុងប��ប េល េសនស
បានប��ក់ ែផនករសកម�ភ ដំណាក់កល៣ េនះ ្រត�វបានេរៀបចំឡឲ្យមានសកម�ភាពមួយចំ
េដយេធ�ករពក់ពជាមួយសធា ជន រួមមាន (១) ែកលម�ករ្របកួត្រប និងតមា�ភេនក�ុ

ដំេណរកលទ�កម�េដអនុ�� ត�ិឲ្មានក ចូលរួមពីសធារណៈ និងដំេណរករេបកទូល ក៏ដូចជ
ករបិទផ្សោយជាសធារណៈនូលទ�កម�្របចំឆ
ទ្រមង់របាយក

និងកផា�ស់ប�ូព័ត៌មាជាមួ

និងករ្របគល់កិច�ស
សធារណៈជ

និង

(២)

ែកលម�

សូមេមលព័ត៌មាលំអិតេនក�ុ

ឧបសម�័ន�ៃនបទបង�ស�ីពី កំែណទំរង់ហិរ�� វត�ុសធារណៈដំណាក់ក៣ េផា�តេលតមា�ភា ពថ និង
កចូលរួមរបស់្របជា។

៤.២ ករពិភាក្សោអំពីដំេណ ផ�ូវេឆា �េទរកករេធ�ឲ្យ្របេសរេឡងនូវតមា �ភេន� ុ្របេទ
ក
កម�ុជ
បនា�ប់ពីបទបង�ញរបស់េលក េសនសន វគ�ិនផ�ល់េយាបល់្រតលប់្រត�វបឲ្ផ�ល់នូវមតិ
េយាបល់អំពីថាេត ្រត�វែកតមា�ភាពថវិកេដយរេបៀបណាេន េលក ហ្សោ បានេលកេឡងថ
មុននឹងេបាះពុម�ផ្សបាយករ វជាបុេរលក�ខណ�ែដលថារដ�អផលិតរបាយណ

ទំងេនា

មុនសិន។ ករផលិតរបាយករណ៍ទំងេនះ ្រត�វឆដំេណរករែវងឆា� (មិនែមនមួយយប់េឡយ) េ្រពះ
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រដ�ភិបបាបំេពញករងរក�ករ្រគប់្រគងថជាេ្រចនដូច

តរង្របតិបត�ិករហិរ��វតរណៈ

របាយករណ៍ចុងឆា�ំ របាយករណ៍សវនកម� ែដលត្រម�វឲ្យមាន្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានហិរ��វត
េលក ហ្សោវរ បានេលកេ ែផនករសក�
ម ភាពដំណាក់ក ៣ ៃនកម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់
ហិរ�� វត�ុសធារ្រត�វបានផលិតទន់េពលេវល។ សហគមន៏អឺ និង ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ែដលពក់ព័្រត�វប
អេ�� ញឲ្យច ូលួមផ�
រ
ល់មតិេយាប េទេលែផនក សកម�ភាពដំណាក់កលទកម�វិធីែកទ្រមង ករ្រគប់្
ហិរ�� វត�ុសធារ េនះ។ េលសពីេនះ េលក ហ្សោវរ បានសង�ត់ធ�ន់ថា វមានសរៈសំខ
អជា�ធរសវនកម�ជាតិ ្រកសួងេសដ�កិចហិរ�� វត�ុ និងរដ�សភាជាតិ េធ�កររួមគា� េដម្បីែស�ងរក�ុងក
ែកលម�ព័ត៌មាន និងករ្រគប់្រគងថ េលក ហ្សោវរ បានបែ ន�មថា អង�ករសង�ម (ឧ. ្រក�មករ
ថវិករបស់អង�ករមិនែមនរដ�ភិ) គឺមានសរៈសំខណាស់ ែដលគប្បីរប់ប��ូលេនក�ុងដំេណរក
ជាចុងេ្រកេលក ហ្សោវរ បានេងថា វមាន
្របេយាជណាស់ ែដល្រត�វជ្រមាបជូនរដ
ល
អំពីឯកសរែដលមិបានេបាះពុម�ផ ្រពមទេរៀបចំឲ្ មានកិច�សន�នាក�ុងន័យស�បនា េរេបៀប
ក�ុងកែកលម�តមា�ភាព នគណេនយ្យភាពថវិ
េលកបណ�ិ វណ
ា �រ៉ នាយតិបត�ិៃនអង�ក NGO Forum បាផ�ល់មតិេយាបលេទេលរេបៀបេដម្បីែកល
តមា�ភាពថវិ ជាដំបូង គាត់បានប��ក់េឡងវិញថា របកគំេឃករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មា
ថវិក

បង�ញថារដ�ភបានផលិតឯកសរថវិកមួយចំនួនស្រមាប់េ្រប្របាស់ ែដលជាជំហនដ៏

មួយ ក�ុងែកលម�នាេពល អនាគត។ េលសេនះេទៀត វឹងកន់ែត្របេ
្របសិនេបរដ�ភិ ជាពិេសស
ន
្រកសួង េសដ�កិច� ិ
ន ហិរ�� វត�ុពិចរថាេត្របេភព័ត៌មានថវិកែបអចេបកចំហរឲ្យកន់ែតទ
ស្រមាសធារណជនទូេ េធ�ដូចេនះ ្របជាពលរដ� នសង�មសុីវិលអចច ូរួមេនក�ុងដំេណរករថវិ
និងចូលរួមចំែណកក�ុងករតមថវិក ែដលអចចូលរួមចំែណក�ករេធ�ឲ្យគណេនយ្យភថវិក។
េលកបណ�ិ

វណ
ា �រ៉ បានចងបង�ញថា ច្បោប់ហក់ដូចជាតត្ បិនូវករចូលួមរបស
រ

សធារណៈជន។ េហតុចេនះ

វកន់ែតល�្របេ្របសិនេបច្បោេនះ្រត�វបានេធ�វិេសធនេដម្ព្រងី
ប

វិសលភាពឲ្យមានករចូល សធារណេនក�ុដំេណរករថវិក។ ជាចុងេ្រកយ េលកបណ
�ិត
បានផ�ល់េយាបល

ព័ត៌មានថវិកលំអបែន�មេទៀត

េនថា�ក់ឃុំ ថា�ក់្រស�កថា�ក់េខត� គប្

ផ្សព�ផ្សោយជាស ឲ្យកន់ែតទូទូលយ ករែចកផ្ព័ត៌មានថវិកែបបេេនថា�ក់មូលដ�ន
ជួយជ្រម�ញឲ្របជាជនេន ថ មូលដ� ចូលរួមេន� ុករអភិវឌតំបន់របស់ពួកគាត់
ក
សំណួរ និងមតិេយាបល់៖
េលក ជា គឹមសុង មកពី អង� UNICEF បានចូលួមផ�
រ
ល ់មតិេយាប េទេលថាេតនឹង្រត�វ ែកល
តមាភាពថវិកេរេបៀបណា េលក គឹមសុង បានេលកេឡងថា ថ�ីៗេ នះ នាយកដ�នស�ិតិៃន្
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េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និងអង�ក UNICEF បានពិភាគា� ក�ុ្រត�តពិិត
ន េទេលនិតិវិធី និង ដំេណរក
ៃនករផលិព័ត៌មាហិរ�� វត�ុ រួមមានទតរង្របតិបត�ិករហិរ��សធារផងែដរ។ េនក�ុងដំេណរក
្រត�តពិនិត្យេនះ េគរកេឃញថា កង�ះខតនូវបុគ�លិកែដលមានសមត�ភធនធានមនុស្សមិន្រគប់្
បានេធ�ឲមានប��្របក�ុងករផលិតនូព័ត៌មាន និរបយករណ៍ហិរ� �វត�ុ។ េលសពីេនះេទៀេដម្ ប
ផលិតេចញនូវរបាយករ

តរង្របតិបត�ហិរ�� វត�ុសធារ

វចំបាច់្មានកិច�សហករក�

ចំេណានាយកដ�នេផ្សងៗរួមមាន៖ អគ�នាយកដ�នរត (General Department of National
Treasury) អគ�នាយកដ�នថវិ (General Department of Budget) ធនាគារជាតិៃនកម� (National Bank
of Cambodia) និង ្រកម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍ៃនកម (the Cambodia Development Council)។ េហតុដូចេនះ
វហក់ដូចជាមិ្រស�លេទ ក�ុងករេរៀបរបាយករតរង្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុសេនះ េ្រព
ថា កផលិតរបាយករណ៍េនះ ពក់ព័ន�េទករស្រមបស្រម�ល កិច�សហកពីនាយកដ�ន ន
សប័នែដលបាេរៀបរប់ខងេល េលក គឹមសុង ក៏បានប��ក់ថា កិច�ករពិនិត្េលដំេណរករ និ
និតិវិធីៃនកផលិតរបាយករតរង្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុស បានប��បេដមានករដក់េចញ
អនុសសនមួយចំនួនក�ុងកបេង�នតមា�ភថវិក េដយសរតមា�ភាពថកេនក�ករអេង�េលកផ្សព
ផ្សព័ត៌មាថវិក េផា�តេលករេចញផ្សោយនូវព័ត និងឯកសរថវិ ជាចុងេ្រ េល គឹមសុង
បានេស�េឡង

កិច�្របជុំេទៀងទត់មរវ

្រក�មករថវិករបស់អង�ករមិនែមនរដ�ភ

េលខធិករដៃនកម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគបងហិរ�� វត�ុសធារ

និង

អច្រត�វេរៀបចំេឡេដម្ បីពិភាប��

ជាក់លក់មចំនួន ថាេតនឹង្រត�វែកលមតមា�ភាពថវិកេដយរេ េហយករេធ�ដូចេន នឹងអចចូលួ
រ
ចំែណកក�ុងករេធ�ឲ្យេកនេឡពិន�ុៃនករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក េនឆា�ំខងម
េល ្រស មុន�ី ែដលជាទី្របឹក្សោឯ បានសួរេទកតំណាងរបស់្រកស េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុថាេត
អនុសសន៍ៃករអេង�េលកផ្សពផ្សព័ត៌មាថវិក

នឹង្រត�វយកេទពិចរណាេដយរក�ុងក

េរៀបចំ ែផនកCAP3 ៃនកម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់ហិរ�� វត�ុសធារ?
ចេម�យ៖
េល េសនស តំណាងមកព ្រកសួ េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ បានេឆ�យតបេទនសំណួររបស់េល មុន�ី
ថ ្រកសួ េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុនឹងព្យោយាមអនុសសន៍ទំងេ្រត�វដក់ប��ូលេទកែផនក
CAP3 ៃនកម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់ហិរ�� វត�ុសរណៈ ឲ្យបានេ្រចនតមែតអចេធ� េលសពីេនះ
េទៀត រដ�ភិបនឹងេធ�កែកលម�បែន�មេល កម�វិធីែកទ្រមង់ករ្រគប់ហិរ�� វត�ុសធារ ប៉ុែន� កិច�ករទ
េនះ ្រត�វករេពលេ និង ចំបា្រត�វមានធនធានមនុស្សបែន�មេ េល េសនស ក៏បានប��ក
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ផងែដរថ

រដ�ភបា េបកចំហចំេពះមតិេយាប

ឬរបក គំេហញៃនអេង�តករអេង�េលកផ្សពផ្ស

ព័ត៌មាថវិក និងមតិេយាបលដៃទេទៀតពីៃដគូអភិវឌ្ឍន េដម្ែប កលម�្របព័ន�ថវិក

៥. សន�រកថាប�ទកម��ធ
េលក្រ ទី សុភា វ អនុ្របធាន្របចំត OXFAM បានសេង�បនូវកិច�ពិភាក្សង�សិក�សលមួយ្
េដបានេលកេឡងនូវបីចំណុចស ំខន ែដលគប្ បីយកចិត�ទុកដក់រួមម
(១)

កអេង�តភាពេបកចំហថវិ

(OBS)

វយតៃមេលតមា�ភ

និងគណេនយ្យភាពថវិករ

រជរដ�ភិបាលកម។ េហតុដូចេនះ របកគំេឃញៃនកអេង�តភាពេបកចំហថវិេនះ អច្រត�វបានេ
្រស់ជាមគ�ុេទ�សនេដម្ពិនិត្
និងែកលម�ករទទួលបានព័ត៌មាថស្រមាសធារណៈ
ក៏ដូចជ
ន
ប
បេង�នគណេនយ្ភាថវិកបែន�មេទៀតពីរដ�ភិបា
(២)

កអេង�តភាពេបកចំហថវិ មានសរៈសំខស្រមាប់កម� េ្រព លទ�ផលៃនកអេង�ត

ភាពេបកចំហថវិអ្រតវេ្រប្របជាឧបករណ៍មួយេដម្បីចូលរួមចំែ៖ (a) ករអនុវតន៍ករ្របយុ
្របឆាអំេពពុករលួយ

(b)

ទក់ទវិនិេយាបរេទស

ែដលជាកត�ជំរុញមានករព្រករអភិវឌ

េសដ�កិច� (c) ជំរុញេលកទឹកចិត�ឲ្យមករេចញផ្ឯកសរថវិកពក់ពឲ្យទន់េពលេ និង (d)
ព្រងឹងអភិបាលកិច�ល ជាចុងេ្រ រជរដ�ភិបាលទទួលករទុកចិតពី្របជាពលរដ
(៣)

េគទទួលស�ល់

រជរដ�ភិបានព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េដម្ បីបេង�ភាពេជឿជា

តមា�ភ និង គណេនយ្យភាពថវិ េទះបីជាយា៉ងណាក

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្រេទេលកិច�ក

ទំងេនពិតជា្រត�វករេពលេដម្ បីសេ្របាតមករេ្រគា ខណៈែដលកង�ះខធនធានមនុស
េនែតប��្របឈយា៉ងសំខន់ស្រមាប់រដ�
ជាចុងេ្រ េលក្រ សុភា វ

បានេលកេឡង េយងសង្ ឃឹម រជរដ�ភិនឹងព្រងឹកិច�ខិតខំ្របឹ

ែ្រងរបស់ខ�ួនេដម្ែប កលម�ព័ត៌មា តមា�ភ និងគណេនយ្យភាពថវិ បនា�ប់ម េលក្រ ែថ�ងអំណរ
គុណ ដល់អ�កចូលរួម និងវគ�ិនកិត�ិយសទំងអែដលបានចូលួមយា៉ងសក
រ
និងរួមចំែណកយា៉ងផុសផុ
ក�ុងកិច�ពិភាក្សោៃនអង�សិក�សលនា
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Report of Workshop on
LAUNCHING WORKSHOP ON THE OPEN BUDGET SURVEY 2015: FININGS FOR
CAMBODIA
1. Introduction and objective of the launching workshop
NGO Forum on Cambodia (NGOF) has been facilitating the Open Budget Survey (OBS) since
2008 to advocate for budget transparency and credibility in Cambodia. The level of budget
transparency in Cambodia was assessed at 15 out of 100 scores in 2010 and 2012 and it has
7 points dropped by 2015. This is the fourth round for Cambodia to participate in OBS. The
OBS 2015 is also the same as the previous OBS that evaluate three pillars of budget
transparency and accountability: it considers the extent to which national or central
governments provide the public with timely and comprehensive access to eight key budget
documents required by international good practices ; the degree to which opportunities for
public participation in the budget process are present; and examines ability of legislatures
and supreme audit institutions to provide effective oversight of government budgets.
The main purposes of the launching workshop on the Open Budget Survey (OBS) 2015
consist of: (i) presenting the findings of OBS 2015 for Cambodia, and (ii) creating the
dialogue platform for budget transparency and accountability, and finding better solutions
to improve the transparency and accountability in Cambodia.

2. Welcome and Opening Remarks
2.1 Welcome remark
In the welcome remarks, Dr. Tek Vannara, Executive Director of the NGO Forum on
Cambodia (NGOF) and on behalf of the organizing committee1, firstly thanked participants
and panelists for their attendance in the launching workshop on open budget survey 2015.
He then stated that national budget is the Cambodian citizens’ budget, which results from
their efforts in paying tax and other service fees in the present time as well as in the future
to contribute to the state’s revenue and debt payments borrowing on behalf of the
1

The organizing committee of this launching workshop include: API, CRRT, NGO Forum, Oxfam, Save the
Children, GADC, DPA and TIC.
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Cambodian citizens. This ownership means that all Cambodian citizens are entitled to be
aware of how their money is collected and used. In this sense, the government, who
manages those budgets and provides public services for citizens, is obligated to report the
relevant budget information to citizens.
Dr. Vannara stressed that budget transparency is significant for the government to combat
corruption through participation of CSOs and the general public to supplementary
monitoring the management of national budget in order to reduce and avoid the loss of
national resources. Thus, these resources could be effectively invested in the priority sectors
including health, education, agricultures, and rural development, etc. To ensure that
national budget is managed to meet the present priority needs, and invest in the right
direction for the future generation in efficient, effective and equitable manner, all decisions
involved with national budget are necessary to be transparent, accountable, and
participation from all relevant stakeholders, Dr. Vannara further raised.
Dr. Vannara finally reported that the Open Budget Survey (OBS) scores Cambodia 8 points
out of 100. Along with this low level of score, he eventually provided several
recommendations to improve budget transparency in the future including: (i) strengthening
budget transparency through promoting draft annual budget law, promoting mid-year
report, disseminating citizen budget and end-year report in a timely manner, (ii) enhancing
public participation in budget process, and (iii) strengthening the budget oversight by: a)
establishing parliamentary budget office which provides technical skills for legislative body,
b) in law and practice, ensure the legislature is consulted prior to the spending of
contingency funds that were not identified in the Enacted Budget, and c) ensure the
supreme audit institution has adequate funding to perform its duties, as determined by an
independent body.

2.2 Key note address
Mr. Javier CASTILLO-ALVAREZ, Delegation of the European Union to the Kingdom of
Cambodia, provided a key note address by initially highlighting that transparency is
important part for Public Financial Management Reform Program (PFMRP). Mr. Javier then
pointed out the overview of PFMRP, which consists of four platforms: (i) budget is credible
because delivers reliable and predictable resource to budget managers, (ii) initial
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improvements in internal control and holding managers accountable, (iii) improved linkage
between economic and policy priorities as well as service targets to budget planning and
implementation, and (iv) integration of accountability and review processes for both finance
and performance. He stressed that transparency does not only contribute to improving
accountability, but also to facilitating foreign investment because the private sectors are
willing to invest and do business with the transparent government. Moreover, both
international and local companies are more willing to participate in transparent public
procurement process, which promotes competitiveness and value of money, and thus
improving public services for citizens.
He then stated that it is very crucial for the government to inform the public about what the
government is doing; otherwise, the citizens will not be aware of the progress of what the
government has achieved. For instance, the Public Expenditure of Financial Accountability
(PEFA) Assessment reveals that the government of Cambodia is now able to produce
Tableau d’Opération Financière de l’Etat (TOFE) or Table of Public Financial Operation in a
comprehensive way, and produce the report in two weeks after the reporting period.
Nevertheless, he mentioned that it is doubtful that the 2015 OBS shows that the report of
TOFE was not published in time. Therefore, it is wondering that the government can
produce such report within two weeks after the reporting period, but not publicize later
than three months after the reporting period ends. Thus, such thing can be brought for
discussion in this forum later.
Mr. Javier finally mentioned that the budget transparency needs to be enhanced so that the
public will be aware of how the government spends public finances. In addition, he argued
that transparency is not only about the release or publications of the budget documents/
reports, but also taken into account of financial reliability, and accountability of the
government institutions in general. Therefore, these things should be taken into
consideration into the OBS survey. Since the OBS survey was conducted in 2014, Mr. Javier
also would like to discuss any progress made on the PFMRP from end of 2014 because he
observes that there has been progress made on this after period. He also stated that it is
important to look forward and use the 2015 OBS survey as a baseline on how to improve
budget transparency both short and long-term. He eventually congratulated the NGO
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Budget Working Group to take initiative to organize this dialogue and work together to
improve Cambodia’s budget transparency and accountability.

3. Session 1: Findings of open budget survey 2015 in
Cambodia
This session was moderated by Mr. Pen Raksa, Transparency International Cambodia, while
Dr. Tek Vannara was a key speaker on findings of open budget survey 2015 in Cambodia.
Meanwhile, H.E. Son Chhay, Vice-Chairman of Commission II of the National Assembly, Mr.
Lay Sok Khean, Deputy Director of the Budget Department, Mr. Javier CASTILLO-ALVAREZ,
was the key commentators.

3.1 Presentation of the OBS result for Cambodia in 2015: what is OBS,
methodology, finding and recommendations
Dr. Tek Vannara gave a presentation on the content of the slides, highlighting three main
points, which contained: (i) the introduction to OBS and methodology of OBS, (ii) findings of
global and Cambodia’s OBS, and (iii) key recommendations.
Dr. Vannara firstly stated that the OBS 2015 monitors and evaluates three aspectsregarding
the way by which the government of a country manages its public finance. The three
aspects include budget transparency, public participation in budget process, and budget
oversight. He then briefed the participants about the methodologies of OBS, which has five
consecutive stages consisting of: (i) country experts’ complete survey, (ii) International
Budget Partnership (IBP) reviews the survey, (iii) external experts review the survey, (iv) the
government reviews the survey, and (v) IBP reviews the final version of the survey. This
survey’s process lasts for 18 months. The OBS survey includes 140 questions, and uses 109
indicators to measure budget transparency. Specifically, these indicators are employed to
assess whether the central government makes eight key budget documents2 available to the
public in a timely manner and whether the data contained in these documents are
comprehensive and useful. In addition, 16 indicators are measure the opportunities for the

2

The eight budget documents consist of: 1) pre-budget statement, 2) executive’s budget proposal, 3) enacted
budget, 4) citizen budget, 5) in-year reports, 6) mid-year review, 7) year-end report, and 8) audit report.
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public to participate in the budget process and other 16 indicators evaluate the strength of
the legislature and auditor (Detail information see in appendix 3).
Dr. Vannara secondly presented the global finding of the OBS by highlighting that the large
majority of the world’s population lives in countries that provide insufficient budget
information. Between 2012 and 2015, the world made modest progress towards greater
transparency. The problems associated with a lack of transparency are compounded by
inadequate public participation and weak formal oversight. The findings show that the
average score for public participation is just 25 out of 100. Meanwhile, legislative body of 66
countries faces serious deficiencies in their ability to oversee budget. Also, one-third of 102
countries, legislatures are not provided sufficient time to review the budget proposal before
it is passed.
With regards to the Cambodia’s findings of the OBS, Dr. Vannara reported that while it is the
fourth round for Cambodia to carry out the OBS3 starting from 2008. The results of this 2015
OBS for Cambodia were based on the information collected in 2014. If compared to the
global scores, Cambodia is scored 8 out of 100 points. The 2015 Open Budget Index (OBI)
score of Cambodia has decreased by 7 points, if compared to 2012 OBI score, which
accounted for 15 scores. The Cambodia’s score of 8 out of 100 scores shows that the
provision of opportunities for the public to engage in the budget process is weak. This score
also implies that the government provides the public with scant information on the central
government budget and financial activities. This seems to make citizens difficult to hold the
government accountable for its management of public monies including revenue collection
and the public funds. In addition, Dr. Vannara highlighted that the legislative body and the
supreme audit institution provide limited budget oversight.
It should be noted that the Cambodia’s score is the second lowest after Myanmar, which
receives scoring 2. Among the member states of the ASEAN, the Philippines gains the
highest score (64), followed by Indonesia (59) and Malaysia (46). Finally, Dr. Vannara
provided a number of recommendations for improving budget transparency, public
participation in budget process, and budget oversight from legislature and audit institution.
Please see more detail in the slide presentation of Dr. Vannara in appendix 3.

3

The Open Budget Survey is carried out by the NGO Forum on Cambodia.
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3.2 Feedback from panelist
After the presentation of Dr. Vannara on the findings of 2015 OBS, the commentators were
given opportunity to provide feedbacks on the findings of 2015 OBS and the openness of
national budget in Cambodia over the last several years. Firstly, H.E. Son Chhay gave his
comments that budget information seems not to be very opened enough. He stated that his
view was similar with what the NGO community has found so far. Recently, the internal
regulation of the National Assembly has been discussed and re-formulated to make the
budget information more openness. H.E. Son Chhay also stated that in the future the
NGOs/CSOs will be allowed to meet commission 2 of the National Assembly to discuss the
relevant budget documents. With regards to budget proposal formulation, he emphasized
that the procedure of budget proposal design must be done properly and employed
bottom-up participatory approach (i.e. from commune to district level to provincial level,
and to national level.)
Besides this, H.E. Son Chhay raised that budget auditing from the National Audit Authority
(NAA) should be conducted independently. He highlighted that the auditing on salary
spending on several staff or “ghost staff” at the Ministry of Defense should be carried out.
Meanwhile, civil servants are not fully committed to work at the public institutions (i.e.
come to work late and leave their work early). He continued stating that the NAA is not
brave enough to conduct auditing on such affairs on various public institutions including
National Assembly, Supreme Court and so on.
Nonetheless, H.E. Son Chhany finally appreciated that the government, especially the
Ministry of Economic and Finance (MEF) is more committed than before. For instance,
revenue collection management has been improved, and thus the management of budget
expenditure should also be improved and enhanced.
Following the comments provided by H.E. Son Chhay, Mr. Sokheang, Deputy Director of
Budget Department-representative from the MEF, gave his feedbacks shortly on the findings
of 2015 OBS that “he does not have much more comments on the OBS’ results because the
OBS questionnaires were filled up by him in 2014.” However, he argued that Cambodia’s OBS
score (8) was not bad, if compared to China (6) and Malaysia (12). Moreover, recently there
has been updated on budget management. For example, in 2015 the MEF improved budget
information sharing with relevant stakeholders as it organized workshop on Macro
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Economic Framework by inviting various development partners, CSOs, research institutions,
academic institutions to provide inputs and feedbacks on this framework, and to reflect the
needs from CSOs and the public in particular.
In addition, another workshop on short-term and long-term growth along with budget
proposal was also organized with relevant line ministries/agencies (LMs/LAs). This workshop
provided opportunity for the LMs/LAs to discuss their budget proposal with the MEF. In
short, Mr. Sokheang stated that MEF has continued strengthening the implementation of
existing processes of budget proposal with the LMs/LAs.
After this, Mr. Javier from the EU provided his comments on the OBS findings that although
the OBS’s finding and H.E. Son Chhay indicated the budget transparency is weak, he
observed positively that budget information and management has been slightly improved,
even not substantially. He further stated that it is very important to look at the OBS to
consider whether situation of budget information is getting better or worse. In this sense, it
is significant to look at the year-end-report, which is one of eight budget documents
evaluated by the OBS. The previous OBS generously considered TOFE was the year-end
report; however, the current OBS did not consider TOFE as the year-end report. Therefore,
Mr. Javier suggested that it is also crucial to interpret such change in the presentation and in
the report as this change may lead to a decrease in OBS’s scoring on the Cambodia’s budget
transparency. To do so, it would not worsen the current status of budget information
management.
Nonetheless, taking the findings of the OBS into consideration, the government should work
closely with the National Assembly and the National Audit Authority to improve the budget
transparency and accountability (e.g. public the existing required budget documents) , Mr.
Javier finally added.
Questions and Answers
Questions:
1) Ms. Lida, from World Vision Cambodia, asked that about methodology and process
of collection information as following:
a. Why does the OBS categorize a criteria called “not produced/published late” in
the same group? Because the phrases “not produced” and “published late” holds
two different meanings.
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b. The OBS was conducted in 2014, why the result of the OBS has been just released
in end of 2015?
2) Mr. Kong Sophea, from the Cambodia Daily: are any impacts on the balance of
national budget as a consequence of the findings of low OBS score for Cambodia?
3) Ms. Ros Ruon, from FACT, what should we do to improve budget transparency? Are
there any impacts from donor funding as a consequence of the findings of low OBS
score for Cambodia?
Answers:
Dr. Vannara, Executive Director of NGO Forum, responded to question [1.(b)] that this OBS
has been conducted in around 18 months timeframe, which were involved with four main
stages of administering the quality and comprehensiveness of the findings of the OBS,
including: (i) reviewing the initial finding of OBS by the relevant stakeholders, (ii) reviewing
the findings of OBS by the International Budget Partnership (IBP), (iii) reviewing the findings
of OBS by independent experts, and (iv) reviewing the findings of OBS by the government.
With regards to the response to the rest of questions, Mr. Sokheang, representative from
the MEF, answered that ToFE or (considered as year-end report) was late to post on the
website of the MEF due to administrative problem, which might result from lack of
coordination between the two departments (e.g. IT department and Statistic Department).
This issue already explained to donors, especially the European Union, about the lateness of
releasing the ToFE on the MEF’s website. Mr. Sokheang further responded that the results
of OBS do not have any negative impact on donor funding because the MEF has already
explained such things to donors. He reaffirmed that the government institutions, especially
the MEF, has made significant progress on budget management; however, the government
does not produce many documents. Given the fact that a new definition of year-end report
covers the “budget settlement law”, thus he hopes that OBS score for Cambodia may
increase in the coming year. For instance, the budget settlement law 2014 will be prepared
in parallel with the national budget law 2016. Therefore, the upcoming release of budget
settlement law may contribute to increasing the OBS score for next years. In short, Mr.
Sokheang g stated that the MEF, the Minister in particular, has committed to improving the
budget transparency and accountability (e.g. the preparation of the workshop on Macro
Economic Framework to gather inputs from relevant stakeholders).
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Following the response from the representative of the MEF, Mr. Javier was given
opportunity to provide further comments on the finding of OBS survey and his commitment,
on behalf of a representative of the donor community. He initially echoed what Mr.
Sokheang‘s responses on the government’s efforts to improve budget transparency. He
then reaffirmed that “we should not be trapped by number or score.” Although such
number/score may interpret the situation of particular context, it is important to keep in
mind the methodology of the OBS survey. Moreover, Mr. Javier highlighted that it is better
to look forward in terms of improving in the production quality of the budget reports,
procurement, and the whole system.

4. Session 2: Discussion on way forward to improve budget
transparency in Cambodia
This session was moderated by Mr. Put Sopheak, Save the Children. Mr. Meas Sok Sensan,
Deputy Secretariat General of Public Financial Management Reform program, was the key
speaker, while Mr. Javier CASTILLO-ALVAREZ, Delegation of the European Union to the
Kingdom of Cambodia, and Dr. Tek Vannara were key commentators.

4.1 Presentation of the PFMR stage 3: Budget Transparency and public
participation
Mr. Meas Sensan provided a presentation on the PFMR stage 3 with a particular focus on
the budget transparency and public participation. His presentation specifically emphasized
on: overview of Public Financial Management Reform Programme (PFMRP), progress of
PFMRP, future activities of PFMRP and consolidated action plan (CAP3). He firstly introduced
the participants about the overview of Public Financial Management Reform Programme
(PFMRP) by stating that public management is a systematic management designed to
ensure that budget allocation and use in efficient and effective way. He further stated that
the public management reform is the improvement of whole management system step by
step by focusing on the monitoring on inputs, and emphasizing on the monitoring and
evaluation of outcomes and decentralization. Mr. Sensan also pointed out that the PFMRP is
the government’s program by which the success of this reform program depends on the
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effectiveness and efficiency of the successful implementation of all line ministries and
agencies.
Secondly, Mr. Sensan highlighted the progress and key achievements of the PFMRP
consisting of: (i) budget credibility (2000-2008), (ii) financial accountability (2009-2015), and
linking budget and policy (2008-2020). He specifically reported that over the last decade,
this program has made significant progress including: (i) revenue collection and expenditure
management are strengthened, and budget payments are settled smoother (creditable), (ii)
financial recording and reporting are being strengthened properly, timely and accurately
(improved financial accountability and transparency), and (iii) the implementation of budget
strategic plan, program budget, and budget institutions are being linked with budget and
policies as well as a basis for budget allocation and use to be more effective and efficient.
Mr. Sensan finally presented the future plan of PFMRP, especially the Consolidated Action
Plan (CAP) stage 3. This CAP 3 comprises of five sections including: (i) continue
strengthening budget credibility, (ii) continue strengthening financial accountability, (iii) link
budget with policy, (iv) prepare its readiness for next step, and (v) support the
implementation of the reform program in sustainable and successful way. Mr. Sensan
eventually stressed that this CAP3 also designed a number of activities which try to involve
with the public containing: (i) improve competitiveness and transparency in procurement
process by allowing public participation and open process as well as publicly disclosing on
annual procurement plan and contract award, and (ii) improve reporting format and
exchange information with the public. Please see more detail in the slide presentation on
CAP3 of PFMRP on transparency and public participation in appendix 4.

4.2 Panel discussion on how to improve budget transparency in Cambodia
After the presentation made by Mr. Sensan, the commentators were asked to provide their
feedbacks on how to improve budget transparency in Cambodia. After this, Mr. Javier
mentioned that before publishing report; it is a pre-condition that the government has to be
able to produce the report first. It has been gone through along process (not overnight), as
the government has done various budget managements including ToFE, year-end report,
and audit report, which require sound financial information management system. He
mentioned that the action plan of 3rd platform of PFMR was produced timely. European
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Union and other relevant development partners were invited to provide comments on the
CAP3 of PFMR. Moreover, Mr. Javier stressed that it is important that the NAA, MEF and
National Assembly work together on how to improve budget information and management.
He added that CSOs (e.g. NGOs Budget Working Group ) are also crucial to integrate into this
process. He finally stated that it is important to not only inform the government what
document is not published, but also to have constructive dialogue on how to improve
budget transparency and accountability.
Dr. Vannara, from the NGO Forum, was then given opportunity to share his views on how to
improve the budget transparency. He firstly reiterated that the findings of the OBS indicated
that the government has produced a number of documents for internal use, which is a
promising step to move forward. Moreover, it would be great if the government, especially
the MEF, considers whether what kind of budget information can be more opened to the
general public. So, citizens and civil society could participate in budget process and
contribute to budget monitoring, which may lead to budget accountability. Dr. Vannara then
pointed out that the Budget Law seems to limit the public participation. Thus, it would be
better if this law is amended to broaden the public participation in the budget process. He
finally commented that a more detail budget information at commune, district and
provincial levels should be publicized broadly. Sharing such budget information at the local
levels would enable the local people to participate in the development in their locality.
Questions and comments:
Mr. Chea Kimsong, from UNICEF, provided comments on way forward to improve budget
transparency. He stated that recently the Department of Statistics of the MEF and the
UNICEF has discussed together to review the procedure and process of producing financial
data including the TOFE. Along the reviewing process, it is found out that lack of the
qualified staff and insufficient human resources have posed challenge to produce the
financial data and reports. Moreover, to produce the TOFE, it is significantly involved with
the cooperation among various departments including: General Department of National
Treasury, General Department of Budget, National Bank of Cambodia and the Cambodia
Development Council. Thus, it is unlikely easy to prepare such TOFE as it is related to
coordination and cooperation from the above mentioned four departments /institution. Mr.
Kimsong articulated that the reviewing tasks on the process and procedure of producing
TOFE have concluded with a number of recommendations on how to improve budget
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transparency. Given the fact that budget transparency in the OBS focuses on the release of
budget information and documents, he eventually suggested that a regular meeting
between NGOs Budget Working Group and Secretariat of PFMRP could be established to
discuss particular issues on how to improve budget transparency, and thus increasing the
OBS’ score for the coming years.
Mr. Srey Mony, Independent Consultant, asked to the representative of the MEF that how
are recommendations of the OBS taken into consideration to develop CAP3?
Answers:
Mr. Sensan, a representative from the MEF, responded to the question of Mr. Mony that
the MEF will try to ensure the recommendations to put into CAP3 as much as possible.
Moreover, the government will further improve the PFMRP; however, it takes time and
needs to have more human resources. He reaffirmed that the government is opened to the
comments or findings of OBS and other comments from development partners to improve
budget system.

5. Closing remark
Mrs. Ty Sopheavy, Deputy Regional Director of OXFAM, provided a summary from a morning
workshop that there were three main points:
(i) Open Budget Survey (OBS) evaluates the Cambodian government’s budget
transparency and accountability. Thus, the findings of this OBS could be used as
guidance to review and improve budget information accessibility for the public as
well as increase more budget accountability from the government.
(ii) The OBS is important for Cambodia because the results of OBS could be used as a
tool to contribute to: (a) anti-corruption practices, (b) attract foreign direct
investment, and thus enhancing economic development, (c) encourage the release
relevant budget documents in a timely manner, and (d) strengthen good governance.
Eventually, the government would gain trust from citizens.
(iii) It is recognized that the government actually has strengthened its efforts to improve
budget credibility, transparency and accountability. However, the efforts on these
affairs do take time to actualize them, while lacking of capable and committed
human resources is still a key challenge for the government.
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Finally, Mrs. Sopheavy stated that we hope that the government will strengthen its efforts
to improve budget information, transparency and accountability. She then thanked the
participants and panelists for their active participation and fruitful contribution to the
discussion.

6. Summary of Media Reports on OBS 2015 Launching
Workshop
No.

Name of

Titles & Links

Reporters
1

Cambodia Daily

Cambodia Seventh Worst for Budget Transparency, Report
Finds https://www.cambodiadaily.com/news/cambodiaseventh-worst-for-budget-transparency-report-finds-100652/

2

The Phnom Penh

Budget transparency at all-time low: report

Post

http://www.phnompenhpost.com/national/budget-transparencyall-time-low-report

3

RFA

“ Cambodia is among the countries with lowest score of Budget
transparency” http://www.rfa.org/khmer/news/politics/camfound-low-score-in-budget-transparency-11172015225527.html

4

RFI

Cambodia is in 2015 lowest score country on Budget
Transparency http://km.rfi.fr/cambodia/natioal-budget-17-112015

5

VOD

An organization said Cambodia got lowest score on Budget
transparency
http://vodhotnews.com/33329

6

The Khmer Times

Cambodia’s Budget Transparency Dismal, Survey Finds
http://www.khmertimeskh.com/news/17911/cambodia---sbudget-transparency-dismal--survey-finds/

7

Khmer Daily

Cambodia got lowest score on budget Transparecy
http://thekhmerdaily.com/homepage/detail/33010

8

RFI

Cambodia’s Government recognized that Cambodia got lowest
score on Budget Transparency and Accepted all the revised
points http://km.rfi.fr/teuk-vannara-talk-about-national-buget-
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No.

Name of

Titles & Links

Reporters
17-1115?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mcha
nnel=social&ns_linkname=emission&aef_campaign_ref=partag
e_user&aef_campaign_date=2015-11-17
9

VOY

10

Comfrel

Transparency in Cambodia:
http://www.ustream.tv/recorded/78066384
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Appendix:
Appendix 1: Agenda of OBS 2015 launching workshop
រេបៀបវរៈៃនសិក�សលផ្សស�ីពល
៌ ាថវ ិកឆា២
� ០១៥ េន្របេទកម�ុជ”
ី ទ�ផលៃន “កអេង�តេលកផ្សពផ្សព័តម
Tentative Agenda FOR LAUNCHING WORKSHOP OF THE OPEN BUDGET SURVEY 2015 FINDINGS FOR CAMBODIA
េភាជនីយដ�ន ទេន�បាស២ ៃថ�ទី ១៧ ែខវច�
ិ ិក ឆា២០១៥

Tonle Bassac II Restaurant, 17 November 2015
េគាលបំណ៖
ក)
ខ)

េដម្ប
៌ ាថវ ិកឆា២
� ០១៥េន្របេទកម�ុជ
ប ង�ញលទ�ផលៃករអេង�េលកផ្សពផ្សព័តម
បេង�ត
 េវទិកសន�នា

កម�ុជា

េដម
 ្ បីែស�ងរកដំេណាះ្េធ�ឱ
 ្យ្របេសរេឡងនូវតមា�ភាពនិងគណេនថវ ិកជាេនក�ុ្របេទ

Objectives:

A). To present the Open Budget Survey 2015 Finding for Cambodia
B). To create the dialogue platform for budget transparency and accountability and finding the better
solution to improve the transparency and accountability in Cambodia.
េពលេវល

Time

08:00-08:30

សកម�ភា

អក
� ទទួលខុស្រត� និងសំរបសំរួល

Activities

Resource Speakers/Moderators
េវទិកៃនអង�កមិនែមនរដ �ភិប ស�ីពក
ី ម�ុជ/ NGO Forum
on Cambodia

ចុះប�� ី វត�មា

Registration
08:00-08:35

េគារពេភ�ងជា

08:35-09:00

National Anthem
[េបក
ិ ី OPENING SESSION]
 កម�វធ

ស្រមបស្រមទូេទេដ េល ជ ចេំ រន
 អង�ក Oxfam

Overall Moderator: Mr. Chea Chamroeun, Oxfam
បណ�ិត តក
ា �រ នាយក្របតិបត
ឹ វណ

េវទិកៃនអង�កមិនែមនរដ�ភិបាល ស�ីពីក

ែថ�ងសុ ន�រកថាេបកកម�វិធ

Welcome remarks

Dr. Tek Vannara, Executive director, NGOF

សុ ន�រកថាគន�ឹ

េល ហ្សោ ខស�ីយ អល់វ៉េរ

Key note address

្របតិភូៃនសហភាអឺរ៉ុ
ព ប្របចំ្រពះរកម�ុជ

Mr. Javier CASTILLO-ALVAREZ, Delegation of
the European Union to the Kingdom of Cambodia
09:00-10:15

[កម�វធិ ទ
៌ ាថវ ិកឆា២
� ០១៥ េន្របេទកម�ុជ
ី ១
ី SESSION I] លទ�ផលៃន អេង�តេលកផ្សពផ្សព័តម
Findings of open budget survey 2015 in Cambodia
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ករបងលទ�ផលៃនអេង�តេលកផ្សពផ្សព័តម
៌ ា

បណ�ិត តក
ា រ នាយក្របតិបត
ឹ វណ

Presentation of the OBS result for Cambodia in
2015: what is OBS, methodology, finding and
recommendations(20mns)

Dr. Tek Vannara, Executive director, NGOF

� ០១៥ េន្របេទកម�ុជ(២០នាទ)
ថវ ិកឆា២

េវទិកៃនអង�កមិនែមនរដ�ភិបាល ស�ីពីក

អ�កស្រមបស្រមេដ េល ែប៉ន រក្
អង�ករតមា�ភាពកម

ករផ�ល់េយាបល់្រតលប់មកវិញរបស់
តំណាងពី្រកស និងៃដគូអភិវឌ្ឍន (៥នាទក�ុងមួយមា�ក)

Feedback from panelist(5mns each)

Moderator: Mr. Pen Raksa, Transparency
International Cambodia
អក
� តំណាងចូលរួមពិភា/ Panelist:

សំនួរ និង ចំេលយ (៣០នាទ)

1-អ�កតំណាងស ឯកឧត�ម សុ ន ឆ័យ

Questions and Answers (30mns)

អនុ្របធគណៈកមា�ទ២/NA representative H.E Son

Chhay, Vice-Chairman of Commission II

2-អ�កតំណាង្រកសួងេសដ�កិ េល ឡា សុ ខេឃៀង
អនុ្របធាននាយកដ�ននីយកម� /

Mr. Lay Sok Kheang, Deputy Director of Budget
Department, MEF
3- អ�កតំណាងសវនកម�ជ/ NAA representative(TBC)
4-អ�កតំណាៃដគូអភិវឌ្ឍន
េល ហ្សោ ខស�ីយ
ិ

អល់វ៉េរ្របតិភូៃនសហភាអឺរ៉ុ
ព ប្របចំ្រពះរជាណា/

DPs representative Mr. Javier CASTILLOALVAREZ, Delegation of the European Union to the
Kingdom of Cambodia
10:15-10:45

សំរកពិសរអហរស

10:45-11:50

[កម�វធិ ទ
ី ២
ី SESSION II]ករពិភាអំពីដំេណរក ផ�ូវេឆា�ះេរកកេធ�២
 ៗ្របេសរេឡងនូ តមា�ភាពថវ

Coffee/tea Break

េនក�ុង្របេទសកម� Discussion on way forward to improve the budget transparency in Cambodia
ករបង�ញករកំែណទំរង់ហិ រ��វត�ុសធារណៈដ

អ�កតំណាង្រកសួងេសដ�កិ េល មា េសនស

ករចូលរួមរបស្របជា(២០នាទ)

សធារ/ MEF representative: Mr. Meas Sensan,

រទី៣ជាពិេសេផា�តេលតមា�ភាពថ និង

អនុ្របធានអគ�េលខដ�នករងរែកទំ្រមង់ករ្រគប់្រគ

Presentation of the PFMR stage 3 especially on
the budget transparency and public participation
(20mns)

Deputy Secretariat General of Public Financial
Management Reform Program

ចំណាប់អរម�ណ៍វគ�ិនេល្របេដម
 ្ បីេអយតម
ពថវ ិកកម�ុជមានកេរកីនេឡ(៥នាទក�ុងមួយមា�ក)

Panel discussion on how to improve budget
transparency in Cambodia? (5mns each)
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អ�កស្រមបស្រមេដ េល ពុធ សុ ភៈ អង�ក Save the

Children
Moderator: Mr. Put Sopheak, Save the Children

អក
� តំណាងចូលរួមពិភា/Panelist:

សំនួរ និង ចំេលយ(៣០នាទ)

1-អ�កតំណាងស ឯកឧត�មសុ ន ឆ័យ

Questions and Answers(30mns)

អនុ្របធគណៈកមា�ទ២/NA representative H.E Son

Chhay, Vice-Chairman of Commission II

2- អ�កតំណាងសវនកម�ជ/NAA representative (TBC)
3-អ�កតំណាៃដគូអភិវឌ្ឍន
េល ហ្សោ ខស�ីយ
ិ

អល់វ៉េរ្របតិភូៃនសហភាអឺរ៉ុ
ព ប្របចំ្រពះរជាណា/

DPs representative Mr. Javier CASTILLOALVAREZ, Delegation of the European Union to the
Kingdom of Cambodia
4- អ�កតំណាសង�មសុី វល
ា �រ នាយក្របតិបត
ិ បណ�ិត តក
ឹ វណ
េវទិកៃនអង�កមិនែមនរដ�ភិស�ីពក
ី ម�ុជ /CSOs

11:50-12:00

[បិទកម�វធិ ី CLOSSING SESSION]

សេង�បសរុបចំណុចសំខន់េដម្បីេធ�ករ និងបទ
ិ ី
ិ កម�វធ

representative Dr. Tek Vannara, Executive director,
NGOF
អក
� ្រស ទី សុ ភាវ អនុ្របធ្របចំតំប Oxfam /Mrs. Ty
Sopheavy, Deputy Regional Director, Oxfam

Summary of key point for takeaways and Closing
remarks
ពិសរអហរៃថ�្រតង់រ Solidarity and Networking Lunch

សំគាល់គណៈកមា�េរៀបចំមានសិទិ�ែ្រកែ្របកម�វិធីេដយេយាងេលនីងវត�មានអ�កតំណាងចូលរួមពិភ

Note: Organizer committees reserve the right to change the agenda up on the availability of speakers and time.
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Appendix 2: OBS 2015 Participants list
Name lists of OBS participants
No. Name
Government
1 អ៊ឹម សនហេង

2 អ៊ឹង ស៊ីឌែន
3 ឃាន យក់ ឆិន
4 សារ ៊ី ហៅ
5 គ៊ឹមទ៊ី ផល្ល៊ី
6 ព្រាប ភិរមយ
7 នងប៉ាង
8 Lay Sokkheang
9 នួម សភ័ណ
10 ហៅ ឌែន
11 សន ឆ័យ
12 មាស សខហសរសារ
13 ល្៊ឹម បនស៊ីវាហរត
14 ហៅ លាប
15 Chea Chamroeun
16 ឆ័ព្រត វែឍនៈ
Teachers and Students
17 ហសង បនហ ឿន
18 កន ស្ស៊ីឌែន
19 ែង កសល្
20 គួច ហេងល្៊ី
21 ឡាវ ជងឃាង
22 ល្៊ី ម៊ីងជូ
23 ចា ហសរ ៊ីវែឍ
24 ហេត វល្័កខ
25 ម៊ី វទធ៊ី
26 មាស ប៉ា
27 ហព្ររឿង េូយ
28 សាន សូរ ិយា
29 វា៉ា ន់ សាក់ មណា
30 ហឆង វចនា
31 សាន់ សវណាារ ៊ី
32 ែច វណា ៈ
33 ល្៊ីន រដ្ឋា
34 ព្ររេម ស្ស៊ីល្កខណ៍
35 ប៉ា ន រ ិទធិឌសន
36 ហោក ព្រគុយ
37 ហោ ថេផានន៊ី

Sex Position/ Organizations

Telephone

M

Coordination Officer, CDC

069936912

M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M

Coordination Officer, CDC
Staff, NCDDS
Sub-Manager, MOEYS
Sub-Manager, MME
Officer, MoP
Office Manager
Sub-Manager, MEF
Members, NA
ព្របធាន, ស.អ.យ
Sub-Manager, NA
Deputy general Secretary, MEF
Commission 7
Deputy general Secretary, MoE
Chief officer, MEF
NA

M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
F
F
M
F
F
M
M
F

Vice Rector, NUM
Head of Club, Save the Children
Head of Club, Save the Children
Student, Limkokwing
Student, Limkokwing
Student, Limkokwing
Student, Limkokwing
Student, Limkokwing
Student, KU
Student, RUPP
Student, PUC
Student, RUA
Student, RUA
Student, RUA
Student, RUA
Student, NISA
Staff, LUCT
Student, RULE
Student, RUA
Student, RUA
Student, RUA
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092995131
017526265
012844424
081382356
012310788
012893392
012853089
012930931
012727878
077860281
011915050

012889495
0965379637
0967974414
077868695
077710186
011793339
081656777
070840409
070979290
0964244710
089927424
0966110099
0962946029
095947860
0962164255
086953263
016346380
098559573
010525133
070901028
093395538

Organizations
38 ឌណប ស៊ីនថេ

M

39 ឡាយ ភារន

M

40 ដូង សងេួ

F

41 ស្ស៊ី មា៉ា ថែ

M

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ហរព្រជ ល្កខិណា
Yoeurng Sotheara
សួន ស៊ីន៊ី
Lavr Castillo
ណប ណាវ ៊ី
ខំ វា៉ា ន់ដ្ឋ
ែ៊ឹង រួសរាន់
ទ៊ី សភាទ៊ី
ហសាមសារ ៉ាន
Vy Sophat
Bun Sosreynou
Kin Dalin
Ney Channy
Try Lyfor
Kin Saothan
Yi Kimthan
Ly Polin
Song Kunthea
ទូច ច័នទមករា
មត រា៉ា យ
ឈ៊ឹម រតនា
Yeon Bunkov
Chea Lyda
Klas Roscuwson
Cheng Virak
Mak Vichet
Soun Chantra
Thouk Punleung
Kao Keopunloeu
Kim Natada
Im Phally
Pen Sotcheata
Srey Sinath
Pheang Sinath
Nuon Aunvidal
Pak Kimchoeun

F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
M
M
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
M
M

Manager, API
Head of Children Club, Save the
Children
Head of Children Club, Save the
Children
Staff, Save the Childen + អងគការ
ភនំស្ស៊ីហដើ មប៊ីអភិ វែឍន៍
Staff, RAO
L.O, Comfrel
Researcher, CENTDOR
EU Delegation PCM, PFM
LLPM, NGOF

077555671

012706723

0887185788
012380085
017942728
012472845
077221161
015555474
GO, FACT
092360188
Deputy Regional Director, OXFAM 012682373
PM, WcWorld
012731539
Volunteer, KYSD
0964626736
Volunteer, KYSD
0962449856
Volunteer, KYSD
0966521866
Volunteer, KYSD
0968689295
Volunteer, KYSD
010919843
Volunteer, KYSD
0963339498
National Program Manager, PLAN 012998655
Finance, Educo
012267126
Education Coordinator, NEP
012708909
Admin Assistant, BS
023216922
Sub-Manager, NCDDS
077390916
Senior Officer, TI Cambodia
012353808
TI youthm IT Cambodia
0968888668
Adv Officer, WVC
012381571
Counselor, Embassy Sweden
016944644
PU, ActionAid
012655595
CPPA, NGOCRC
095732603
EIO, YRDP
010423866
Student, YRDP
081233191
Program Assistant, TI Cambodia
069668698
Director, CRRT
012513802
EPM, NGOF
012710115
DIPIntern, NGOF
069500176
DIP PC, NGOF
012546617
RIC Intern, NGOF
098832747
Student, CMU
093980841
Researcher, MCT
0978855441
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Pry Phally Phuong
Sum Kalyoun
Kim Kinkesa
Chea Kimsong
នួន សមផសស
Khat Putheavy
Song Sovathana
Pich Pisal
Soun Sovath
Soun Chantrea
Vonn Vathana
Kendra Schoenlwlz
Soeung Phearin
Un Phearum
Sivika Ney
Chhon Domrong
Srey Mony
Morn Leaphy
Him Yum
Sanh Chhaya
Sok Leang
Brak Limheang
Phok Sokuntheary
Soeung Kimly
Phal Chomrung
Ouk Vannara
Chhoun Monorum
Seng Sreymey
ន៊ី ចិព្រា
ឈួន ភកតិ
រ សភៈ
អ៊ុំ សខកញ្ញា
គង់ តូសត់
ណប ស្ស៊ីល្័កខ
ជា ផល្ល៊ីកា
ឡាច បនហ ឿត
ូ ឈនលាភ
ភារ សភា
ព្របក់ រដ្ឋា
ហតង រ ិទធ៊ីន៊ី
Chuop Saocheavy
តូច កូឡាប
Tan Sophea
ស សាវនា

F
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
M
F
F
F
F
M

ED, BCU
012307027
ED, KYSD
012565352
RA, CPS
093353693
Social Policy Specialist, UNICEF
012570833
YRDP
0962461181
P.O, YRDP
012714525
P.O, Diakonia
017570768
PA, TI Cambodia
086844844
KYA
069695546
KYA
086895432
AS, CCC
095379007
Controller, USAID
Student, YRDP
098993261
HR Officer, CWS
017885837
ACD, Heifer
017602028
Student, YRDP
070834316
Consultant, KHANA
017284825
ASE, KYSD
017620748
Coordinator, CISA
012947022
Volunteer, KYA
086254556
Interpreter, Waorcane
012588081
Project Officer, WGPD
012735949
PM, GADC
078640900
Training Assistant, CCYMCR
093735358
team Leader of Education, CCYMCR 0962444314
DED, NGOF
012777029
Project Officer, CEDAC
0978585855
Network, YCC
081431998
Student, YRDP
098858089
Researcher, KHANA
012995866
Advisor, Save the Children
012658056
Finnace & Ops Manager, ADD
012329993
A & D Coordinator, LWD
089998585
PA, API
078458595
PC, NGOF
012895830
PM, CARE
012955793
NGOF
012802290
NGOF
NGOF
PC, NGOF
012333736
Agri. Advisor, CAVAC
012935075
CEN
089695121
Sup. Financial Anayst, USAID
Staff, WOMEN
016755701
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122 នួន រ ៊ី
123 ហៅ រិសិដា
124 គ៊ីម ថណ
125 ទា ហៅរ ិទធ៊ី
126 ស៊ី ហៅ
Media
127 Charles
128 ឃាន រា៉ា
129 ល្៊ឹម មន៊ី
130 ែង គ៊ីមមា៉ា រ ៊ីា
131 មំ សផន
132 Tayloro Connell
133 គង់ នណា
134 ស្សន ទិតយ
135 ព្ររំ ចិនាត
136 អក បនរា៉ា
137 កល្ ចំណូល្
138 សនរិសិដា
139 ប៉ា វ សយ
140 ហេង ផលាល
141 Taing Vido
142 Sao Hoeun
143 ចាម ថារ ៊ី
144 ស៊ីវ ចាន់ណា

M
M
F
M
M

MCI, NGOF
ITO, NGOF
DIPM, NGOF
PC, NGOF
PC, NGOF

0973391227
078227295
012954549

M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M

Journalist, PPPost
Reporter, TV8 HD
Cameraman, CTN
Reporter, VOY
Reporter, PNN TV
Repoter, Cambodia Daily
Reporter, SeaTV
Repoter, Mornorom
Reporter, Freelance
Cameraman, Hang Neak
Cameraman, Hang Neak
Reporter, CTN
Reporter, Khmer Times
Medaim
Reporter, PP Post
Reporter, TV5
Reporter, TV5
Photo, Daily

099762453
0962240296
077666184
098663236
012881269
087291212
070429956
086210009
0972430939
012639648
092965692
012962208
010916166
0974161092
012261540
012867799
0888505234
092677460
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ចំនន ១០២ ជ
ចនួ
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ញព
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តម្លភពៃនថវក:
ចំនួនឯក
ិ
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ិ
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វធ
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BWG

អនកឯក ជយខងេ្រកេធ្វក
ើ រ
ករ្រតតព
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តពនតយ
ន
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IBP េធ្វ
េធក
រ្រតតព
តពនតយជ
ន
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ិ ត
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ចុងេ្រកយ

ចៃន

ថ ប័ន (ដូចជ អងគនិតិបញញ ត្តិ និង

ករចូលរួមរបស់
ធរណៈកនុ ងដេំ ណើរ
ករថវក
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• ១០៩
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• ១៦សូ ចនករ
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ិ

ក. េសមើ ឫ េលើសេទេលើសង
្ត ់

ពន
ិ ត
ិ យ

េធ្វើករ ស់ែវងេលើ
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ទ
្របេទស
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ក
ក គឺ ៤៥ កង
ែដលបនេធ
ើ្វ រអេងត
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ចំេ
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ឫក៏តច
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ន
ិ
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មនែដនកំណត់

្របេទសចំន
ំ ួន១៧ មនពន
ិ ុ ទ ២០
ឫក៏តច
ិ ជង មនន័យថ ពួកេគផ្តល់
ជូននូវព័តម
៌ នថវកត
ច
ិ
ិ តួច ឫគមន
ព័តម
ពតមនផ្ត
៌ នផល់
លជូ
ជន
នេេ ះេទកន
ះេទកន់
ធរណៈជន។

(41-60)

ព័ត៌មានថវ ិកា
មិនរគប់រគាន់
មនរគបរគាន
ខវ ៈខាត ឫ គាមន
(០- ២០)
ទំហធ
ំ ំ
(៦១- ៨០)

ទាបបំផត
ុ
(២១- ៤០)
ទូ លទ
ំ ូ លាយ
(៨១- ១០០)

ព័ត៌មានថវ ិកា
រគប់រគាន់
រគបរគាន
មានែដន
កំណត់
(៤១- ៦០)

ធរណៈ គឺ ្រតឹមែត ២៥ កនុងចំេ

្របេទសភគេ្រចន
ើ មន
ិ បនផ្តល់ឱកស្រគប់្រគន់ស្រមប់
កនុងដេណរករថវក
កងដ
េំ ណើរករថវក
ិ



ធរណៈជនកន
ធរណៈជន
កនុងដ
ងដេំ ណើរករថវ
រករថវក
ិ

ពន
ទ
ករចូលរួមជ
ិ ុ ជមធយមស្រមប់
១០០

ចំនួនៃន្រ្របេទស

BWG

ម

ធរណៈជនចូលរួម

្រគប់្រគន់
(61 100)
(61-100)

ខ្វះខត
ខះខត
(0-40)
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ថ ប័ន្របតិបត្តិ

មននូវធនធន្រគប់្រគន់េដើមប ី

អនុវត្តករងររបស់ពួកេគ បេងកើនគុណ ភព
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េទេល្របពនធ
ធន ៉ ប់
បរង
រង នង
និ ង ជ
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ញេេ
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្របេទសចនួ
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ៈខត្របពនធ
ន

ធន ៉ ប់រងជឯក ជយ
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ក
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េសចកតត ីរពាងចបាប់
របចាំឆានំរបស់រាជរដាឋភិបាល

មិនអាចចូ លយកបាន/សរមាប់េរបើរបាស់ៃផទ កនុង

ថវ ិកាែដលបានអនុម័ត

សំេដៅេលើ រពះរាជកិចច

រ
របជា
ឯកសារថវ ិកាសរមាប់
ពលរដឋ

www.mef.gov.kh/budget-in-brief.html

របាយការណ៍កនុងឆានំ

Monthly Bulletin of Statistics ( មានលក់ជា soft copy ពីរកសួ ង
េសដឋ កិចច និង ហិរញញ វតថុ កនុងតៃមល 20,000. េរៀល (របែហល 5.00
ដុលាល)
TOFE
http://www.mef.gov.kh/documents/shares/
publication/tofe/gfs_and_tofe_201508.pdf

របាយការណ៍ដំណាច់ឆានំ
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របាយការណ៍ពាក់កណាលឆាំ
របាយការណពាកកណា
ត លឆាន
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ិ
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ី

មិនអាចចលយកបាន/សរមាប់
មនអាចចូ
លយកបាន/សរមាបេរបរបាសៃផទ
េរបើរបាស់ៃផកង
កនុង
រពឹតតិប័រតរបចាំែខៃនសថ ិតិ និង TOFE មិនចាត់ទុកជារបាយការណ៍
បំណាច់ឆាន ំ

របាយការណ៍សវនកមម

http://www.naa.gov.kh/images/NAA/public_audit_report/publi
c_audit_report_2011_kh.pdf
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័ ធែដលគួរឲយេជឿជក់
ឿ
់ ន និង មន្របសិទធភព (ឧទហរណ៍: ករដឹងឮជ

ណៈ ករ

ទ បសទងម
់ តិ ករពិភក ជ្រកុម) កនុងករចប់យកប
េទេលើបញ្ហ ថវក
ិ ។



ផ្តល់ដល់

ធរណៈជននូវឱកសកនុងករផ្តល់សកខីកមមេនកនុងករពិភក របស់

បញញ ត្តេិ ទេលើករសំ េរចថវក
ិ


្ត ញៃនទស នៈ

បេងកើត្របព័នធផូ ្លវករស្រមប់

ម្រកសួ ង នយក ្ឋ ន នង
ិ ែផនកេផ ងៗ ។

ធរណៈជនចូលរួម ជួយ

បេងកើតសវនកមម និងចូលរួមអេងកតេលើសវនកមម ។

ធរ

ធរណៈ

ថ ប័ននីតិ

ថ ប័នសវនកមមជន់ខពស់កុ នងករ
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ករផ្តល់អនុ

BWG

សន៍ (ត)

ករព្រងង
ឹ េលើករ្រតួតពន
ិ ត
ិ យ


បេងកើតករយល័
័យ្រ
ិ



ទំងកនុងចបប់ និង ករអនុវត្ត្រតូវធនថ
ចំ
ច



វ្រជវថវកែដលមនលកខ
ណៈឯកេទសស្រមប់
ឯ
់
វ វ វិ ែ

BWG

ថ ប័ន
័ នត
ី ិបញញ ត្តិ

ថ ប័ននីតិបញញ ត្តិ បនេធ្វើករពិេ្រគះមុនេពល

យថវកែដលមនបន្រពងេនកន
យថវកែដលម
ន
កែដលបនអនម័
មត
ត។
។
ិ
ិ
ិ បន្រពងេនកងថវ
ុ ងថវកែដលបនអនុ

ធនថ

កំណត់េ

ថ ប័ន្រតួតពន
តផ
់ គង្រ់ គប់្រគន់កុ នងករបំេពញភរកច
ិ
ិ ត
ិ យមនថវកផគ
ិ ចែដល្រតូវបន

យ

ថ ប័នឯក ជយ។

សមអរគណ
សមអ
សូ
មអរគុ
អរគុ
រគណ
ណ!
សំំនរួ នង
ិ ចេម្លយ
ើ ?
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BWG

BWG

What is Open Budget Survey (OBS)?
y

The Open Budget Survey 2015 examines 102 countries from
around the world, measuring three aspects of how
governments are managing public finances.
Ń Budget transparency: the amount, level of detail, and timeliness
of budget information governments are making publically available.
Each country is given a score between 0 and 100 that determines
its ranking on the Open Budget Index.
Ń Budget participation: the opportunities governments are
providing to civil society and the general public to engage in
decisions about how public resources are raised and spent.
Ń Budget oversight: the capacity and authority of formal
institutions (such as legislatures and supreme audit institutions) to
understand and influence how public resources are being raised
and spent.

BWG

Methodology: the research process
Country
experts
complete
survey

IBP review

External
review

18 month process

IBP final
review

Government
review

BWG

Methodology: Questionnaires and Answer
Transparency

Participation

• 109 indicators
measuring
transparency
(the Open Budget
Index)

• 16 indicators
measuring
opportunities for
public participation

Oversight

• 15 indicators
measuring the
strength of the
legislature and
auditors

Answers:
Most of the questions require researcher to choose from 5 responses:
A: Full standard is met or exceeded (score:100)
B: Basis element of standard have been met (67)
C: Corresponds to minimal efforts to attain the relevant standard (33)
D: Standard is not met at all (0)
E: Standard is not applicable
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BWG

BWG

The Open Budget Survey 2015: Key findings

GLOBAL FINDING

BWG

Distribution of
countries by open
budget index score

1.

The vast majority of the world’s population live in
countries that provide insufficient budget information.

2.

Between 2012 and 2015 the world made modest
progress toward greater transparency. Substantial gains
were made by the least transparent countries.

3.

Problems associated with a lack of transparency are
compounded by inadequate public participation and
weak formal oversight.

4.

Of the 102 countries surveyed, only four perform
adequately across all three pillars of budget
accountability.

BWG

Participation
The average score for public participation is just
25 out of 100.
y Most countries don’t provide adequate
opportunities for public participation
y

¾The

average score for all survey
countries is 45 out of 100.

¾78

countries score 60 or less,
meaning they provide insufficient
information.

¾17

countries score 20 or less,
meaning scant or no information
is available to the public.

Limited
(41-60)

Adequate (61100)

Weak
(0-40)
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BWG
50
45

countries, legislature face
serious deficiencies in their ability
to oversea budget

45

¾66

¾In

one-third of 102 countries,
legislatures are not given enough
time to review the budget proposal
before it is passed.

¾31

countries: the legislature has
little or no power to amend the
budget.

¾55

countries: The legislature has
no internal research capacity

OVERSIGHT AND THE
SUPREME AUDIT
INSTITUTION

40

59 countries provide adequate
category: These country
generally enjoy independence
from the executive and have
access to adequate resource to
carry their work, improving
quality of assurance systems and
bolster the reliability of the
reports.

36

35
30
25

21

20
15
10

¾29

countries lack of
independent assurance system
and lack of sufficient funding .

5
0
Weak (0-40)

70

¾

59

60

50
Number of countries

Oversight and the
legislature

Number of Countries

BWG

40

29

30

20

14

10

Limited (41-60) Adequate (61-100)
0
Weak (0-40)

BWG

BWG

Limited (41-60) Adequate (61-100)

OBS in Cambodia
It is a fourth round for Cambodia, started
in 2008 while it is a fifth round for the
global
y The result in OBS to 2015 reflects to the
information collected in 2014
y The survey is carried out by the NGO
Forum on Cambodia
y

CAMBODIA FINDING
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BWG

How does Cambodia OBI compare to its
neighbors?
y

BWG

BWG

Cambodia OBI-Transparency

Cambodia compares to the global ranking is ranked
number 8.

Sample of the key 8 documents in Cambodia
Key 8 Documents

Source of information

Pre-budget statement

Refer to Royal Gazette

BWG

The Availability of 8 key Budget Document

Executive’s budget proposal Not accessible/for internal use
Enacted Budget

Refer to Royal Gazette

Citizen Budget

www.mef.gov.kh/budget-in-brief.html

In Year Reports

Monthly Bulletin of Statistics (available for sale in soft copy
from MEF at the cost of 20,000.Riels (About USD5.00)
TOFE
http://www.mef.gov.kh/documents/shares/
publication/tofe/gfs_and_tofe_201508.pdf

What?
What?

Mid Year Review

Not accessible/for internal use

Year End Report

Monthly Bulletin of Statistics and TOFE are not
considered as the Year-End Report.

Audit report

http://www.naa.gov.kh/images/NAA/public_audit_report/p
ublic_audit_report_2011_kh.pdf
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BWG

BWG

Public Participation

Regional Comparison on Participation

8
BWG

Budget Oversight Strength
Legislature
Planning

Supreme Audit
Institution
Implementing

43/100

58/100

BWG

Recommendation
Improving Budget tansparency:
Ń Publish an Executive’s budget proposal and the Mid-Year Budget
Review
Ń Publish in a timely manner a citizen budget and in year reports.
Improving Participantion
Ń Establish credible and effective mechanisms (i.e., public hearings,
surveys, focus groups) for capturing a range of public perspectives
on budget matters.
Ń Hold legislative hearings on the budgets of specific ministries,
departments, and agencies at which testimony from the public is
heard.
Ń Establish formal mechanisms for the public to assist the supreme
audit instituètion to formulate its audit program and participate in
audit investigations.
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Recommendation (Con’t)
y

BWG

Improving Oversight
Ń Establish a specialized budget research office for the
legislature.
Ń In both law and practice, ensure the legislature is
consulted prior to the spending contingency funds
that were not identified in the Enacted Budget.
Ń Ensure the supreme audit institution has adequate
funding to perform its duties as determined by an
independent body.

THANKS!
Q & A?
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ŌĳЊŁ

ЯĩĕŁũ₤˝ņļĮřе
ЯĩĕŁũ₤˝ņŊ
ļĮř₧˝ŁŲ◦ư
₧˝сŁŲ◦Бư (CAP3) аĕ
˝ņŊ ŷЋЯ˝◦Ūņ₣с
Ū ŁũŪÐĠс
Ū ŪÐ₣΅ЊũŃňňŷĳ□О□⅜ēũ‗к

ơ ˝ņŊ
ơ.
˝ņŷЋ
ŷĊЯ˝◦Ūņ₣ŁũŪÐĠŪÐ₣΅ũŃň
ĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃŷĳ⅜ēũ‗кďΒБ
ŷĳ□О⅜ēũ‗кďΒſ?

ĳŌųļĮ ĕЊ₣ŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĄĕ

Ư. ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кģĕЮĊſ ЧΒſБŠйų ?
ư. ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кĕЕ₣ЮĊſ ЧΒſБЮ◦Ьĳ?

₤ЊŁš ⅜ŵ ĩ℮Įſĩ⅝Ŏ₤ŉБĮБŲ◦ċ ĩŲаĕŁũΒЮ₣˛ĳЮŲЧŁũĩ℮Įſĩ⅝ŎĮњĳхŌĕ

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

ℓŷЋŁĂĖ е ƯƠợ ЮĝŪĠЮ◦₤˝ņįОď
Ō₤ ₤НŠЮ₤ĕ⅜ĕ
ΒÐðЮŲžĊЊŁũũ₣ аĕΒÐðЮŲžĊЊŁũŢťĕ Ð‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝
◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃŷĳ⅜ēũ‗к
◦Ūņ₣ŁũŪÐĠŪÐ₣΅ũŃň
ŷĳ□⅜
О ēũ‗к
--------------អគគេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមធិករដឹកនំករងរែក
ទ្រមង់ករ្រគប់ ្រគងហិរញញ វតថុ
ធរណៈ

аℓĞ◦Бớ ЯŠŷЋşŁ
Њ ¯ ĂĖеƯƠợ
1

2

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

ơ. ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кďΒſБ?

ç ÐЙďŪĠĮњĕċŪÐĠсŪÐ₣
ŏ Ł
ЯřŲēĜόŏℓŷЋ
ΖşŷЋļĄĕЊ₣ЮŪĠЧ
Ūģ₤сŪĠ˝ĠЮŢŎ
њ Њ₤
₤њ˝
ŉ Њ◦ċļĮ ĕЊ₣
ŪĠ₤Њ◦ċļĮ ¤

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

3

ç ÐЙďŁũЯ˝ŲņΔŪĠĮњĕċ
ŪŪÐĠсŪÐ₣Ĉе₣ņŲďĄе
Р
ΉĕៗĮБŁũЮĬŉĳŁũ
ŪĳФĳĮЊĕЊĳŏЮŲЧēĳНşРŲ
ĕЊ₣ņĄęŁũЮĉŁũ″ņ
ŢĕĕЊ₣ǻŎĳаņųЮŲЧŲ◦ċ
ĩŲĕЊ₣ ŷЋņĄęŁũ ¤
ĩŲĕ₣ŷņĄęŁũ

˝ņŊ
ņŊ ŷĊ
Ћ БЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗к

ơ. ˝ņŊŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣с
Ū ŁũŪÐĠс
Ū ŪÐ₣΅ЊũŃňňŷĳ□□О⅜ēũ‗кďΒſſБ?

ŁũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О ⅜ēũ‗к

ŁũŪŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О ⅜ēũ‗к

şеĕНş₤еžĕсៗЯřŲÐУ
ЯřŲÐУУũŎŲсřЕ₣

ç ÐЙď˝ņŊ ŷЋĊũБ Ġ₤сŬĄũŢťķЊ

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

ģŲЯřŲЮďÐĄњŎũĠ₤с
˝еЯ‗◦Ūņ₣сЮĕйΖŪ₤њŎ
ЮŲЧ₤˝
њ Њ₤
ŉ ◦
Њ ċ ļĮ ĕЊ₣
ŪĠ₤Њ◦ļĮаĕŁũΒĕŷĳ
ŪĠ₤◦ċ
ļĮаĕŁũΒĕНŷĳŉ
ŪĠ˝ĠЮŢŎЮďÐĄњŎ
ũĠ₤сŪÐĠсŪ˝₤У₣⅜□Ġњĕ
Ĉе₣
е Β₤¤
с
4
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ơ. ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кďΒſБ?
şеĕНş₤еžĕсៗЯřŲÐУУũŎŲсřЕ₣

Ư. ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кģĕЮĊſ ЧΒſБŠйų ?

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

5

Ư. ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кģĕЮĊſ Β
Ч ſŠ
Б йų ?

Ư. ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кģĕЮĊſ Β
Ч ſŠ
Б йų ?

Ų◦ċĩŲ₤ЮŪņşģĕ

Ų◦ċċĩŲ₤ЮŪņşģĕ
Ū
₤РşĜ˝ũ

Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ЊũŃňŷĳ□О (ƯƠƠ៩-ƯƠợ)

ŁũŪĠņРŲşе‗Ų
Р ĕЊ₣
ŪĳСŷС ģĕ ĮŪ₣Е₣ Ųе΅ũР
şе‗Ų
Р ĕЊ₣Łũ◦РĈĳс

Łũĩ⅝ļąĠсℓ ŷЋŁĕЊ₣ЮýŲĕЮŗģŎ (ƯƠƠ៨- ƯƠƯƠ)

ũŲРĕď₣ņНĕ (Ζĕ
ЮĄЩď˝сģĕ)

Łũ˝ĳсŪ″ ĕЊ₣ŁũЮĊſũЧ ģŎ
Łũ‗΅ũŃň
ŷĳ□ģ
О ĕ ĕ₣
Łũ‗ч΅ũЊ Ńŷĳģĕ
ĕЊ₣
˝еĮ₣
Н ŪĳСŷģĕĮŪ₣Е₣ ŪĳЕņŪĳСŷ
şĤ₤сŵ₤ ĈĕсЮĮŲЮŷŵ
ĕЊ₣₤НŪ˝Еĳŏ (ŁũĠЮ₣˛ĕ
Ч ÐЮĕ
₣ ĳŌ
ĳŌļĮĮњ
ĳŌ
х ĕ
ŎŏļĮ ĕЊ
ĕ₣
ų ļĮĮĳŌĕ
΅ЊũŃňŷĳ□)О

ŁũΒĕНŷĳŉЯĩĕŁũŎН◦ċ
⅜ū₤ŉ
ℓ ŷŁ
⅜ū₤ℓŷЋ
Ł ,ℓŷŁ˝ņŊ
ℓŷЋŁ˝ņŷЋŷĊБ
ĕЊ₣Β₣ðļĮℓŷЋŁģĕĕЕ₣
˝еĮ₣
Н ĠЮ₣˛ĕ
Ч Łũĩ⅝ļąĠс
ℓŷЋŁЮĉĕЕ₣ЮýŲ
ŪĮņĈе₣ ď
ĕЮŗģŎ ŪĮņĈ₣
ņРŲŢťĕ₤ŪŌĠсŁũŷЋļĄ
ĕЊ₣ЮŪĠЧŪģ₤сℓ ŷЋŁŁĕс
ЯĳŌĕ₤њĳ₤
Њŉ ◦
Њ ċļĮĕЊ₣
ŪŪĠ₤Њ◦ċļĮ

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

ЮýŲЮţ

ĂĖ е ƯƠơư

ĂĖ е ƯƠở

+/-̣% ЮĊЬĠĕЕ₣ЮýŲЮţЯřŲģĕ
ΒĕНņњĳ˝Ė₣
О şĤĠс

ơỞ,̣%

ơơƠ,́%

Ġе‗Ų
Н ˝˝₤Āй

Ġе‗Ų
Н ˝˝₤ĀйŪĳСŷ˝ŪņЊĳņЊĕόŏЮŲЧ₤ĮБ
Ư%аĕşе₧Ŏ₤ũНĠ

ýŊ ĕ

ýŊ ĕ

Ų◦ċ ļĮĠŔąş₧ŎЮĉ″ņ˝ņŊ
Ų◦ļĮĠŔşе
ŎЮĉ″ņ˝ņŷЋŷĊБ
şе₧ŎĕЊ₣ЯĩĕŁũ⅜şсŪģ˝с

ŪĳБŌ₤◦Бơ: ợ%
ŪĳБŌ₤◦БƯ:̣̉%
ŪĳŌ₤◦Ư:̣̉%
ŪĳБŌ₤◦Бư:̀́%
ŪĳБŌ₤◦Б̉:៩̀%

ŪĳБŌ₤◦Бơ:ơư.ư %
ŪĳБŌ₤◦БƯ: ứ,ư%
ŪĳŌ₤◦Ư:
ứ ư%
ŪĳБŌ₤◦Бư: ̀Ơ,៨%%
ŪĳБŌ₤◦Б̉: ៩̀,ơ%

Ų◦ċ ĩŲşе₧ŎЮĊЬĠĕЕ₣ℓŷЋŁ
С şď₣៖
ΒĕННņњĳņЊĕŪŪĳŷĳЊ
Ь
៩៨%
• ЮĠЬŷĳ℮к
• ◦еĕŀ
Њ /Ю₤ǻк ៩̣%
• ņРŲĊĕк ៨̣%

•
•
•

Ų◦ċ ĩŲşе‗РŲ˝Ė₣
О Ū₤О˝₤ũНĠď
ĠЮ‗ŉЧũៗŁĕсЯĳŠЊĳЮĉũ˝ЮýŲЮţ
ЯřŲģĕΒĕНņњĳЮĝ˝Ė₣
О şĤĠс΅ЊũŃňŷĳ□О

ļĮЮĄЩ◦Н˝şЊĳŉģĕаĕℓŷЋŁ (ƯƠỢ-ƯƠƠ៨)

ŁũŪÐĠсŪÐ₣şе₧Ŏ

6

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

Ū
ЯĳŠЊĳЮĉũ˝
şе₧Ŏ″ņŪĠЮķ◦Łĕс
ℓŷЋŁ
Ћ ЯřŲ
Я
ģĕΒĕНņĳ
њ

◦Њĕ
Њ ĖĩŲşе‗
е РŲЮŲЧņ
Ч Ų
Р ŢťĕĮĕċ

7

ĠЮ₣˛ĕόŏģĕ Ơ.̣%
ĠЮ₣Ч
Ơ ̣% аĕ ĩ₤₤˝₣
ĩ₤₤˝Ė₣
О
ņУŎĂĖе

ЮĠЬŷĳ℮к
Ь ℮ ơưƯ,ơ%
◦еĕ
е ŀ
Њ /Ю₤ǻк ́៩,ư%
ņРŲĊĕк ៨ư,̉%

ŪĳБŌ₤◦Бơ: ợ,̀%
ŪĳБŌ₤◦БƯ: ưư,Ư%
ŪĳŌ₤◦Ư:
ưư Ư%
ŪĳБŌ₤◦Бư: ̣̀%
ŪĳБŌ₤◦Б̉: ៩៩,̀%

•
•
•

ợ,ờ%

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

ЮĠЬŷĳ℮к
Ь ℮ ơƠƯ,̀%
◦еĕ
е ŀ
Њ /Ю₤ǻк ơơƯ,́%
ņРŲĊĕк ៨̀,́%

ờ,̀ơ%

8
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ư ˝ņŊ ŷЋĊЯБ ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кĕЕ₣ģĕЮĊſ ЧΒſБЮ◦Ьĳ?
ЯĩĕŁũ₤˝ņŊŊļĮ ƯƠợ ƯƠỰ
ƯƠợ: ĠŃĆ Ġсř₧
е
˝сŁŲ◦БƯ
ЮŢŎ₤ЮŪņşόŏģĕď⅜ũŷĕŉ

ư. ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗кĕЕ₣ЮĊſ Β
Ч ſБЮ◦Ьĳ?

Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ЊũŃňŷĳ□О ĕЊ₣Ġĕŉ

ƯƠƯơ-ƯƠỰ: ČĠсЮĩŉņ
Ч

ĮŪ₣Е₣ĕЊ₣ĮŪ₣Б˝Łũĩ⅝ļąĠсℓ ŷЋŁ

řе₧˝сŁŲ◦Б ̉ ÐЙÐ‗ЮĕŎŏ

ĕЊ₣ЮýĕЮŗģŎ-ŌĳЊŁℓŷЋŁℓŊБ

ļĮ₤ņЊ◦ċ˝ņŊ ЮŢŎЮĬŉĳЮŲЧ

,Ġų₣сÐ‗ĕБℓŊ,Б ĕБĳЊ ŷЋĊБΒĕНŷĳŉℓ ŷЋŁ

ƯƠờ-ƯƠƯƠ: ČĠсЮĩŉЧņřе₧˝с

Łũ˝⅜₣ ŪĠĮњĕċŪÐĠсŪÐ₣ЮŢŎ

˝ņŷЋŷĊ
˝ņŊ
Ċ,Б ŪĠĮĕċ
ŪĠĮњĕĮ
ĮњĳŌĕŷ◦Ŝ
ĳŌ
х ĕŷЋ◦Ŝ ĕ₣
ĕЊ₣

ŁŲ◦Бư ЮŢŎЮĬ
ŁŲ◦ư
ЮŢŎЮĬĳЮŲЧ
ŉ ĳЮŲŁũ˝
Łũ˝

₤ņЊ◦˝
₤ņ◦ċ
˝ņЮĮŀЮŲŀ
ņŊЮĮŀЮŲŀ

ĮŪ₣Е₣ĕЊ₣ĮŪ₣Б˝ŁũΒĕНŷĳŉ

⅜₣ŪĠĮњĕċℓ ŷЋŁЮĬŉĳЮŲЧ Ų◦ċ

ЯĩĕŁũŎН◦Ā⅜ū₤ŉℓ ŷЋŁ,ℓŷЋŁ

ĩŲ ĕЊ₣ ŷЋņĄęŁũόŏģĕЮĮŀ

˝ņŊ ŷЋĊБ ĕЊ₣ Β₣ðļ
ð ĮℓŷЋŁ ŪŪĮņ

ЮŲŀ ĕЊ₣ďĠЮ‗ŉЧũៗČĠсЮĩŉЧņ

Ĉе₣ŁũΒĕНŷĳŉ ŪĮņĈе₣ΒĕНŷĳŉ

⅜˝Ųġ₣ŪĠĮњĕċŪÐĠсŪÐ₣ЮŢŎ₤

ŎН◦Ā⅜ū₤ŉЮ˝ЬũÐũşе‗РŲũŎк

ņЊ◦Ā˝ņŊ

ЮĮŲņĊŏņ ĕЊ₣ ĮŪ₣Е₣₤НŪ˝Еĳŏ
ļĮаĕŁũĮŜ˝ũ ĕ₣ŁũЮĊſ
ĕЊ₣ŁũЮĊЧ
ЯĩĕŁũ
ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

9

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

10

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)
• ЯĩĖ
Яĩ˝◦Б
˝◦ ơ Ġĕŉ
ĠĕĮŪ₣Е
ĮŪ₣₣ļĮЮĄЩ◦Н
₣ļĮЮĄЩ◦˝şЊ
˝şĳŉ
ĳааĕℓŷЋ
ĕℓŷŁ
Ł

̣ЯĩĖ˝

• ЯĩĖ˝◦Б Ư Ġĕŉ ĮŪ₣Е₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ЊũŃňŷĳ□О
Яĩ˝◦Б
Łũĩ⅝ũļĠс
ℓ ŷЋŁЮĉĕЕ₣ЮýŲĕЮŗģŎ
• ЯĩĖ
˝◦ ư Łũĩ⅝ũļ
ą ĠℓŷŁЮĉĕ₣ЮýŲĕЮŗģŎ
• ЯĩĖ˝◦Б ̉ ŁũЮŪĳЭņŠųĕ
Ф ₤ŪŌĠсĄеΉĕĠĜĀĠс

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

ƯơЮýŲĠе‗₣

• ЯĩĖ˝◦Б ̣ ŁũýеŪ◦řŲсŁũΒĕНŷĳŚ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣с
ŪĠ˝ĠЮŢŎЮďÐĄњŎ
њ ĕЊЊ₣şББũļĮ

̀́şЮİ˛ ņ₤˝ņŊļĮ

₤˝ņļĮŲņЊ
₤˝ņŊ
ļĮŲņΔĳ (GDAP3/MAP3)
ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

11

ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

12
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̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

Яĩ˝◦Б
ЯĩĖ
˝◦ ơ៖ Ġĕŉ
ĠĕĮŪ₣Е
ĮŪ₣₣ļĮЮĄЩ◦Н
₣ļĮЮĄЩ◦˝şЊ
˝şĳŉ
ĳаĕℓŷЋ
аĕℓŷŁ
Ł

Яĩ˝◦Б
ЯĩĖ
˝◦ Ư៖ Ġĕŉ
ĠĕĮŪ₣Е
ĮŪ₣₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ũŃň
₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ЊũŃŷĳ
ŷĳ□О

•ŁũΒĕНŷĳŉş‗
е РŲ ĕЊ₣şе₧ŎŪĠČеŪĳБŌ₤ŌĕļĮũŲРĕĕЊ₣Ζşģл ĕс⅜Ŋĕģĕ (˝ŪņЊĳŲЮņΔЭ₣аĕŁũΒĕНŷĳŉ

•ŪĠĮњĕċ ŎĕŉŁũ Ū˝ĠŠ‗ŹÐĳЊŎĳ
Н Ūŉ ĳСŷģĕŢ˝сόŏΒĕНŷĳŉŪĠ˝ĠЮŢŎ₤њ˝₤
Њŉ Њ◦ċļĮ ĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮŪĳЕņĂĖе

ņЊĕЮŲЧ₤ĮБ̣% ЮĊЬĠЮĉĕЕ₣˝ņŊ ŷЋĊБşе‗РŲ-şе₧Ŏ)

ƯƠơ៨ (şе₧ĳс▫Ė˝сℓ ŷЋŁ Ġų₣сÐ‗ĕБ ŁũΒĕНŷĳŉ FMIS řе₧˝сŁŲ◦Бơ ĕЊ₣řе₧˝сŁŲ◦БƯ)

•ŁũŪÐĠсŪс Ð₣Ġе‗
е Ų
Н ŪĳСŷ₤₣ ĕЊ₣
Њ Ġе‗
е Ų
Н ŪĳСŷĈũ˝ĖО₣ĂĖеŪĠ˝ĠЮŢŎŪĠ₤ЊЊ◦ċļĮ

•ŪĠĮњĕ
њ ċÐ‗ЮĕŎŏĕЊЊ₣ŪĠĮњњĕċ˝ĳсŪс ″ ĕЊ₣
Њ ŪĠĮњњĕċũģŎŁũ‗ч΅
ч ЊũŃňŷĳ□ŪО ĳСŷģĕΒĕНŷĳŉŪĠ˝ĠЮŢŎ ₤њ˝
њ Њ₤
ŉ Њ◦ċ
ļĮĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮ ĳŌųļĮ ₤НŪ˝ЕĳļĮ ĕЊ₣ĈĕсЮĮŲ

ЯĩĖĖ˝◦Бơ

ЯĩĖ
Яĩ˝◦Ư
Ư
Б

̉ ЮýŲĠе‗₣

̉ ЮýŲĠе‗₣

ơư şЮİ˛ ņ₤˝ņŊļĮ

ợşЮİ˛ ņ₤˝ņŊļĮ

₤˝ņŊ
ļĮŲņΔĳ (GDAP3/MAP3)
₤˝ņļĮŲņЊ
ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢťĕÐ‗к˝ŌŊĊЊŁũřЕ˝ĜеŁũİũЯ˝
О ēũ‗к
◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜

₤˝ņŊļĮŲņΔЊĳ (GDAP3/MAP3)
13

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

អគគេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមធិករដឹ កនំករងរែក
ទ្រមង់ ករ្រគប់ ្រគងហិរញញ វតថុ
ធរណៈ

14

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

Яĩ˝◦Б
ЯĩĖ
˝◦ ư៖ Łũĩ⅝ũļ
Łũĩ⅝ũļĠс
ą ĠℓŷŁЮĉĕ₣ЮýŲĕЮŗģŎ
ℓ ŷЋŁЮĉĕЕ₣ЮýŲĕЮŗģŎ

Яĩ˝◦Б
ЯĩĖ
˝◦ ̉៖ ŁũЮŪĳЭņŠĕ₤ŪŌĠс
ŁũЮŪĳЭņŠųĕ
ĄеΉĕĠĜĠс
ĀĠ
Ф ₤ŪŌĠĄΉĕĠĜ

• Ū˝ĠŠњ‗ŹℓŷЋŁũŎкЮĮŲņĊŏņ (ЯřŲũУņŌĕŪ˝ĠŠњ‗Źşе‗РŲũŎкЮĮŲņĊŏņ Ū˝ĠŠ‗Źşе₧ŎũŎкЮĮŲņĊŏņ ĕЊ₣

•Ū˝ĠŠњ‗ŹℓŷЋŁ Ū˝ĠŠњ‗ŹÐ‗ЮĕŎŏļĮ ĕЊ₣Ū˝ĠŠњ‗Ź₤ŷĕ˝ņŊ ЮŢŎЯĩΔ˝ЮŲЧ₤ņЊ◦ċ˝ņŊŪĳСŷģĕЮũЬĠşе

Ū˝ĠŠњ‗ŹЮýŲĕЮŗģŎ΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗кũŎкЮĮŲņĊŏņ ) ŪĳСŷģĕЮũЬĠşе ĕЊ₣Ţ˝сĄĕ
Р Ð‗кũřťņūĕŉБ ĮЊĕĳ
Њ ŏĕЊ₣ΒĕНņњĳ
• ЯĩĕŁũŎН◦ċ⅜ū₤ŉℓ ŷЋŁŪĳСŷģĕЮũЬĠşе ĕЊ₣Ţ˝сόŏΒĕНŷĳŉŪĠ˝ĠЮŢŎ₤њ˝Њ₤
ŉ Њ◦ċļĮĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮ

ЯĩĖ˝◦Б̉

• ℓŷЋŁ˝ņŊ ŷЋĊБĕ₣
Њ Β₣ðļĮℓŷЋŁ ŪĳСŷģĕŢ˝сόŏΒĕНŷĳŉЮĝŪÐĠсŪ˝₤У₣⅜□Ġњĕ ▫Ė˝сďĳЊ ĕЊ₣▫Ė˝сЮŪŁņďĳЊŪĠ˝ĠЮŢŎ₤њ˝Њ₤
ŉ Њ◦ċ
ļĮĕЊ₣ŪŪĠ₤Њ◦ċļĮ

̉ ЮýŲĠе‗
е ₣
ЯĩĖ˝◦Бư

е ₣
̀ ЮýŲĠе‗

៩ şЮİ
İ˛ ņ₤˝ņŊļĮ

ƯƯ şЮİ
şЮİņ₤˝ņļĮ
˛ ņ₤˝ņŊļĮ

₤˝ņŊ
ļĮŲņΔĳ (GDAP3/MAP3)
₤˝ņļĮŲņЊ

₤˝ņŊļĮŲņΔЊĳ (GDAP3/MAP3)
អគគេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមធិករដឹកនំករងរែក
ទ្រមង់ករ្រគប់ ្រគងហិរញញ វតថុ
ធរណៈ

15

អគគេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមធិករដឹ កនំករងរែក
ទ្រមង់ ករ្រគប់ ្រគងហិរញញ វតថុ
ធរណៈ
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̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)
ЮýŲĠе‗₣
₣//

ЯĩĖ˝

Яĩ˝◦Б
ЯĩĖ
˝◦̣៖
̣៖ Łũýе
ŁũýŪ◦řŲŁũΒĕН
Ū◦řŲсŁũΒĕŷĳ˝ņŷЋ
ŷĳŚ ˝ņŊ ŷĊЯ˝◦Ūņ₣ŪĠ˝ĠЮŢŎЮďÐĄŎ
ĊБЯ˝◦Ūņ₣сŪĠ˝ĠЮŢŎЮďÐĄњŎ ĕ₣şũļĮ
ĕЊ₣şБũļĮ

ЮýŲЮţ

şЮİ˛ ņ₤˝ņŊļĮ

•ļĮďΒĖ˝řЕ˝Ĝе ₤ņĳ□ļĮŪÐĠсŪÐ₣ ₤ņĳ□ļĮĠЮşĆ˝Ю◦₤ ļĮďŌĆ₤с Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ Ōĕ₤ŌĕÐĳЊļĮ

ЯĩĖ˝◦Б ơ៖ ĠĕŉĮŪ₣Е₣ļĮЮĄЩ◦Н˝

ďņУŎĕЕ₣ŁũýеŪ◦ŁũΒĕНŷĳŉ˝ņŊ ŷЋĊБЯ˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к

şЊĳаĕℓŷЋ
ŉ
Ł

-ŁũΒĕНŷĳŉşе‗РŲ ĕЊ₣şе₧ŎŪĠČеŪĳБŌ₤ŌĕļĮũŲРĕĕЊ₣Ζşģл ĕс⅜Ŋĕģĕ (˝ŪņЊĳŲЮņΔЭ₣аĕŁũΒĕНŷĳŉņĕ
Њ ЮŲЧ₤ĮБ+/-̣% ЮĊЬĠЮĉĕЕ₣˝ņŊ ŷĊ
Ћ Б

4/13

şе‗РŲ-şе₧Ŏ)
-ŁũŪÐĠсŪÐ₣Ġе‗Ų
Н ŪĳСŷ₤₣ ĕЊ₣Ġе‗Ų
Н ŪĳСŷĈũ˝ĖО₣ĂĖеŪĠ˝ĠЮŢŎŪĠ₤Њ◦ċļĮ
-ŪĠĮњĕċ ŎĕŉŁũ Ū˝ĠŠњ‗ŹÐĳЊŎНĳŪŉ ĳСŷģĕŢ˝сόŏΒĕНŷĳŉŪĠ˝ĠЮŢŎ₤њ˝Њ₤
ŉ Њ◦ċļĮ ĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮŪĳЕņĂĖеƯƠơ៨ (şе₧ĳс▫Ė˝сℓ ŷЋŁ Ġų₣сÐ‗ĕБ ŁũΒĕН-

ЯĩĖ˝◦Б̣

ЯĩĖ˝◦Б Ư៖ ĠĕŉĮŪ₣Е₣Ð‗ЮĕŎŏ
ļĮ΅ЊũŃňŷĳ□О

ŷĳŉ FMIS řе₧˝сŁŲ◦Бơ ĕЊ₣řе₧˝сŁŲ◦БƯ)

4/15

-ŪĠĮњĕċÐ‗ЮĕŎŏĕЊ₣ŪĠĮњĕċ˝ĳсŪ″ ĕЊ₣ŪĠĮњĕċũģŎŁ‗ч΅ЊũŃňŷĳ□ŪО ĳСŷģĕΒĕНŷĳŉŪĠ˝ĠЮŢŎ ₤њ˝Њ₤
ŉ Њ◦ċļĮĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮ ĳŌųļĮ ₤НŪ˝ЕĳļĮ ĕЊ₣
ĈĕсЮĮŲЮŷŵ

ư ЮýŲĠе‗₣

- Ū˝ĠŠњ‗ŹℓŷЋŁũŎкЮĮŲņĊŏņ (ЯřŲũУņŌĕŪ˝ĠŠњ‗Źşе‗РŲũŎкЮĮŲņĊŏņ Ū˝ĠŠ‗Źşе₧Ŏ ũŎкЮĮŲņĊŏņ ĕЊ₣Ū˝ĠŠ‗ŹЮýŲĕЮŗģŎ
΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗кũŎкЮĮŲņĊŏņ ) ŪĳСŷģĕЮũЬĠşе ĕЊ₣Ţ˝сĄĕ
Р Ð‗кũřťņūĕŉБ ĮЊĕЊĳŏĕЊ₣ΒĕНņĳ
њ
ЯĩĖ˝◦Б ư៖ Łũĩ⅝ũļąĠсℓ ŷЋŁЮĉ
ĕЕ₣ЮýŲĕЮŗģŎ
ĕ₣ЮýŲĕЮŗģŎ

៨ şЮİ˛ ņ₤˝ņŊļĮ

6/22

- ЯĩĕŁũŎН◦ċ⅜ūū₤ŉℓ ŷЋŁŪĳСŷС ģĕЮũЬĠşе ĕЊ₣Ţ˝сόŏΒĕНŷĳŉŪĠ˝ĠЮŢŎ₤њ˝Њ₤
ŉ Њ◦ċļĮĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮ
- ℓŷЋŁ˝ņŊ ŷЋĊĕ
Б ₣
Њ Β₣ðļĮℓŷЋŁ ŪĳСŷģĕŢ˝сόŏΒĕНŷĳŉЮĝŪÐĠсŪ˝₤У₣⅜□Ġњĕ ▫Ė˝сďĳЊ ĕЊ₣▫Ė˝сЮŪŁņďĳЊŪĠ˝ĠЮŢŎ ₤њ˝Њ₤
ŉ Њ◦ċļĮĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮ

ЯĩĖ˝◦Б ̉៖ ŁũЮŪĳЭņŠųФ ĕ₤ŪŌĠс

₤˝ņļĮŲņЊ
₤˝ņŊ
ļĮŲņΔĳ (GDAP3/MAP3)

ĄеΉĕĠĜĠс
ĄΉĕĠĜ
ĀĠ

4/9

-ļĮďΒĖ˝řЕ˝Ĝе ₤ņĳ□ļĮŪÐĠсŪÐ₣ ₤ņĳ□ļĮĠЮşĆ˝Ю◦₤ ļĮďŌĆ₤с Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ Ōĕ₤ŌĕÐĳЊļĮďņУŎĕЕ₣ŁũýеŪ◦ŁũΒĕНŷĳŉ˝ņŊ ŷĊ
Ћ Б

ЯĩĖ˝◦Б̣៖ ŁũýеŪ◦řŲсŁũΒĕНŷĳŚ
˝ņŊ ŷĊ
Ћ БЯ˝◦Ūņ₣сŪĠ˝ĠЮŢŎ

អគគេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមធិករដឹកនំករងរែក
ទ្រមង់ករ្រគប់ ្រគងហិរញញ វតថុ
ធរណៈ

17

ЮďÐĄњŎ ĕЊ₣şБũļĮ

-Ū˝ĠŠњ‗ŹℓŷЋŁ Ū˝ĠŠњ‗ŹÐ‗ЮĕŎŏļĮ ĕЊ₣Ū˝ĠŠњ‗Ź₤ŷĕ˝ņŊ ЮŢŎЯĩΔ˝ЮŲЧ₤ņЊ◦ċ˝ņŊŪĳСŷģĕЮũЬĠşе

3/8

Я˝◦Ūņ₣сŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□⅜
О ēũ‗к
អគគេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមធិករដឹ កនំករងរែក
ទ្រមង់ករ្រគប់ ្រគងហិរញញ វតថុ
ធរណៈ
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̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)
Р ũУУņũĠ₤с⅜ēũ‗кĄĕ ?
ĳŌų ļĮ ĕЊ₣ŁũşРŲ

•

ở.Ư. ĠЮ₣˛ĕ
Ч ŁũŪĠ˝УĳŪĠЯĄ₣ ĕЊ₣ĳŌų
О řеЮ‗ЧũŁũŲ◦ċ ˝ņŊ ЮŢŎŌĕŁũ
ļĮ˝Ė₣
şŲũņď⅜ēũ‗к
şР
ŲũУņď⅜ēũ‗к ĕ₣ЮĠ˝ş΅ũ
ĕЊ₣ЮĠЧ˝şе΅ũ ŪĮņ
Ĉе₣ĩ℮Įſĩ⅝Ŏď⅜ēũ‗кĕРŷЯĩĕŁũ
Ų◦ċ ˝ņŊŪĠČеĂĖе ĕЊ₣ ŁũŪĠÐŲс˝Њş₤
Ć ĕŜ

•

Ưư.Ư.Я˝ŲņΔ◦Ūņ₣сũģŎŁũ‗чΒĕНŷĳŉ
ℓŷŁ
ℓŷЋ
Ł ЯřŲŪĳС
ЯřŲŪĳŷЮĩЧ
ŷЮĩńЮĉÐ‗кũřť
ĉÐ‗кũřņūĕБ
ņūĕŉ ĕ₣
ĕЊ₣
⅜□ĠњĕĕБĳЊĠġŃňĳЊŉ ¤

•

Ưư.ư Я˝ŲņΔ◦Ūņ₣сũģŎŁũ‗чĕЊ₣Łũ
Ĭų₤сĠСũŉ ĮњĳхŌĕďņУŎ⅜ēũ‗
Ū
У₣ ⅜□ Ġњĕ)
Ąĕ (Ū˝₤У

•

Ưư.̉. Ţ˝сόŏΒĕНŷĳŉŎĕŉŁũЮřЧņġБĠŃĆ Ġс
ŁũşНйĠŃą⅜
Б ũЮĮЧķњ‗ŹŪ◦Įŏ₤ņġĳŉЊũřť ĕЊ₣
ЮĊſЧĠşĆОĠġĕĖļĮďŪĠČе

១៤

•

២៣.២

.២
២

២៣.៣

២៣.៤

២៤.៤

២៤.១

អគគេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមធិករដឹកនំករងរែក
ទ្រមង់ករ្រគប់ ្រគងហិរញញ វតថុ
ធរណៈ

EU Joint result framework :

•

Ử.̉.ЮũЬĠşе ĕЊ₣Ţ˝сЁŏΒĕНŷĳŉ◦Ūņ₣с
ģ
ŷűΘĕ
Θ ļĮΒĕŷĳℓŷЋ
Н ŉ ŁŪŪĠČеŪĳБ
ũģŎŁũ‗ч
Ō₤ đŌ₤ ĕЊ₣ŪĠČеĂĖе (Ū˝₤У₣⅜□Ġњĕ)

• Fiscal transparency enhancement,

•

ưƯ.Ư. ĠŃĆС Ųşе‗РŲ şе₧ŎЯřŲЮĝ
ЮŪł Ġ ũЋĠℓℓŷЋŁ Юĉ˝Ė₣
О ℓŷЋŁŪĠČеĂĖе
ЮŢŎũУņĈе₣ ℓŷЋŁаřÐР (Ū˝₤У₣ ⅜□Ġњĕ)

• Enhanced adequacy and transparency of fiscal transfers to
(
)
Sub‐National Administrations (SNAs)

•

ưư.Ư. ˝е‗ĳсόŏģĕşĤ₤сĮБ ĠĜĀĳс
Ð‗ЮĕŎŏļĮ˝Ė₣
О ŁũЮũЬĠşе˝ņŊ ŷЋĊБ ŷЋĕЊ
ЮŗÐ⅜ēũ‗кЮřЧņġБēĜ₤₣ðĳЊļĮ˝Ė₣
О
ℓŷЋŁŪĠČеĂĖе (˝е‗ĳсĮБŁũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ
όŏģĕşĤ₤с
όŏ
ģĕşĤ₤ŵ₤ũǻ₣Ū˝₤У
ŵ₤сũǻ₣Ū˝₤₣-⅜Ġњ
₣-⅜□Ġĕ
ĕ
ĕБņУŎៗ ũУņŌĕ ˝₤΅ŷŪ˝₤У₣ЯĩĕŁũĕЊ₣
Ū˝ОņŪĠЕ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч˝ņįОď

៣២.២

៣៣.២

Ử.ơ. ĠЮ₣˛ĳ
Ч όŏŌĕ◦‗Ź˝ņŊũřťģŲ₤ņ
Ū₤Ġ şеЮŀй˝е΅₤
Н đð₣ ιŁũŪÐĠсŪÐ₣
Ċĕēĕ ⅜ēũ‗кņЊĕ₤ņŪ₤Ġ ĕЊ₣ýŊ ĕ
ŪĠ₤Њ◦ļ
ŪĠ₤◦ċ
ļĮ
Į ¤ ◦‗˝ņЮĕйŪĳŷЯş₣Юĝ˝₣
◦‗Ź˝ņŊЮĕйŪĳСŷЯş₣Юĝ˝ĖО₣
ŲЊŠЊĳĠ◦ŢťĕÐĳЊŎНĳŉ ĕЊ₣ ЮĊſЧŁũ
ĩ℮Įſĩ⅝Ŏ ĕЊ₣Я‗Ĝеόŏģĕ◦РŲе ◦РŵŎ

19
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Appendix 4: Slide Presentation on PFMR stage 3

Ð (1,2,3,4)
Ð.
(1 2 3 4)
ŷřŉℓ ŷЋŁ

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

̉. ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮũУņřе₧˝сŁŲ◦Бư (CAP 3)

şе₧Ŏ⅜ēũ‗к ĕ₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ũŃň
ş₧Ŏ⅜ēũ‗к
ĕЊ₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ЊũŃŷĳ
ŷĳ□О (PEFA)

şе₧Ŏ⅜ēũ‗к ĕ₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ũŃň
ş₧Ŏ⅜ēũ‗к
ĕЊ₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ЊũŃŷĳ
ŷĳ□О (PEFA)
şе₧Ŏ⅜ēũ‗кĕЊ₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ΅ЊũŃňŷĳ□О

þ).ŁũΒĕНŷĳ
ſ ũŉ Ġ₤саřÐР
ΒķЊŷű−ĕє

˝. ļĮЮĄЩ◦Н
ļĮЮĄЩ◦˝şЊ
˝şĳŉ
ĳģ
ģĕаĕℓŷЋ
ĕаĕℓŷŁ
Ł

(PI: D1
D1‐D3)
D3)
Ðơ).ЮýŲĕЮŗģŎ
ĩ⅝ļąĠсℓ ŷЋŁ

Š. ļĮŪÐĠсŪĄО₣ЮŪďŎ ĕЊ₣ĳŌųļĮℓŷЋŁ

˝. Ų◦ċĩŲаĕŪĠĮњĕċŪÐĠсŪÐ₣

(PI: 11‐12)

(PI: 26‐28)

Š).ļĮŪÐĠсŪĄО₣ЮŪďŎĕЊ₣
ĳŌųļĮℓŷЋŁ (PI: 5‐10)

ÐƯ). ļĮΖşģл ĕсŪĠŌ‗
ģĕ ĕЊ₣ŁũŪĳФĳĮЊĕĳ
Њ ŏ
ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ

(PI 13‐21)
(PI:
13 21)

PI-8

Ðơ. ЮýŲĕЮŗģŎĩ⅝
⅝ļą Ġсℓ ŷЋŁ

΅ЊũŃňŷň ĳ□⅜
О□ ēũ‗к

Ð̉). ŁũŪĳФĳĮЊĕĳ
Њ ŏ
ĕЊ₣₤ŷĕ˝ņŊžЮŪł

◦◦УŲģĕĮЊĕĀОŠ₤
į ď
с ₣ņНĕ
PI-1
PI-2

ÐƯ. ļĮΖşģл ĕсŪĠŌ‗ģĕ ĕЊ₣ŁũŪĳФĳĮЊĕĳ
Њ ŏŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ

˝). ļĮЮĄЩ
◦Н˝şЊĳģ
ŉ ĕаĕ
ℓŷЋŁ
ℓŷŁ
(PI: 1‐4)

PI-21

Ðư Ð‗ЮĕŎŏ Łũ
Ðư.
Łũ˝ĳс
˝ĳŪ″
Ū″ ĕ₣ũģŎŁũ‗
ĕЊ₣ũģŎŁũ‗ч

þ. ŁũΒĕН
ŁũΒĕŷĳũĠ₤с
ŷĳŉũĠ₤аřÐР
аřÐΒķЊ
ΒķŷűΘĕ
ŷűΘĕч

PI-33
PI

(A)

PI-44
PI

(C+D+)

(C+ B)

(C)
(C)
(C+)

PI-6
PI-10

(BC)
(CD)

NO

PI-11

(A)

PI-12

(BC+)

(D+C)

PI-15
PI-16
PI-17
PI-18

(D+)
(C+)
(C+)
(D+)

PI-13
PI-14
PI-19
PI-20

(BC+)
(CD+)
(CD+)
(CD+)

NO

PI 22
PI-22
PI-25

(C)
(D+)

PI 23
PI-23
PI-24

(CD)
(C+C)

(PI: 22‐25)
21

[PI-26, PI-27, PI-28] ņЊĕŌĕŁũЮŪĠЭĠЮĊЬĠ

D2
D2.

₤ũНĠ

◦◦УŲģĕĮЊĕĀОĈĠď₣ņНĕ

PI-5
PI-7
PI-9

Ð̉. ŁũŪĳФĳĮЊĕĳ
Њ ŏ ĕЊ₣₤ŷĕ˝ņŊž₣ЮŪł
Ðư). Ð‗ЮĕŎŏ Łũ
Ðư)
Łũ˝ĳс
˝ĳ
Ū″ ĕЊ₣ũģŎŁũ‗є

ũ˝⅝ģĕĮЊĕĀОЮĝřЯřŲ

(BA)
(DD+)

(DD+)
̣

D3
D3.

(D)
ơƯ

D1
D1.

(CD)
ơơ
22
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Appendix 5: OBS 2015 Report

ប្រង្េសកម្ពុជា

អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

តមាាភាព្ថវកា
ិ

ការចូ

ដ

កម្ពុជាផ្ត

់ជូន

់សាធារណៈជននូវព្ត៌

កនុកចំង្ោម្ 100

មានម្ន
ត ស
ិ ប្ររ់ប្ាន់សី ព្
ី កម្ម

រដ្ឋាភបា
ិ

ភាព្ថវកាន
ិ
ិកហិរញ្ញ វតថុររស់រា
ជរដ្ឋាភបា
ិ

កនុកកំឡុកង្ព្

កនុកចំង្ោម្ 100

ការប្តួតព្ន
ិ
ិ ត
ិ យថវកា

ជនកនុកដង្ំ ណើរការថវកា
ិ

(សនទសសន៍ននការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ ន ថវកា)
ិ

រាជរដ្ឋាភបា
ិ

រួម្ររស់សាធារណៈ

ននប្រង្េស

កម្ពុជាបានផ្ត

ង្ៅថ្ននក់ជាតិង្ៅ

់ឱកាស

សាធារណៈជនចូ

កនុកចំង្ោម្ 100

ង្ដ្ឋយអកគនត
ិ រ
ិ ញ្ញ តតិ

ង្ដ្ឋយសវនករ

ការប្តួតព្ន
ិ
ិ ត
ិ យថវកា

តច
ិ តួច សំ រារ់

ថវកា។
ិ

កនុកចំង្ោម្ 100

រួម្កនុកដំ

ង្ដ្ឋយអកគនិតរ
ន
ិ ញ្ញ តតិកុ កប្រ

ង្ដ្ឋយសាថរ័នសវនកម្មជា

ង្ៅង្ឡើយ ។

កម្ពុជារង្ឺ ៅមានកំរត
ិ

ង្េសកម្ពុជារង្ឺ ៅមានកំរត
ិ

ង្ណើរការថវកា។
ិ
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ង្ព្

់ព្ត
័ មា
៌ ន (

េធផ្

ននថវកាឆ្
នថ
ំ ីម
ិ

ផ្ារភាជរ់រវាកង្ា

មា៉ាប្កូង្សដាកច
ំ ុន នក
ំ ចចុរបនន នក
ិ ចព្ឆ្
ី ន ម្
ិ ឆ្នរ
ិ ការបា៉ាន់ប្រមាណ
ឬឆ្នសា
ំ រង្ព្ើព្នធ)

និកថវកា
ិ

។

សារាចរតណនាំររស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ
សប្មារ់ការង្រៀរចំង្សចកតីប្
កនុកតនម្ាង្ថ្នក ។
ឯកសារេ២
ី :

ង្សចកតប្ី

អកគនីតិរញ្ញ តតិ

ង្ដើម្ប ី

ជាឯកសារ តដ

ឧរករណ៍ង្ា
ង្ប្

សតីព្ង្ី ា

ការណ៍តណនាំ

ង្ៅកនុកង្សៀវង្ៅ

របាយការណ៍រុង្រថវកា
ិ
ផ្សព្វផ្ាយ

រយៈង្ព្

ម្ុនង្ព្ ង្សចកតប្ី

ប្តូវតត
ម្ួយតខ្

កចារ់ថវកា
ិ

ប្តូវបានង្ផ្ញើរជូនអកគនីតិរញ្ញ តិត
ង្ដម្
ើ បព្
ី ចា
ិ រោ ។

អាចរកជាវជាសារធារណៈ ង្ៅ
សំ ង្ណើរថវការរស់
សាថរ័ននត
ិ
ី ិ

អនុម្ត
័

ដ

ប្កសួ កង្សដាកិចចនិកហិរញ្ញ វតថូង្ផ្ញើរជូន

នង្ោបាយដ៏

តាម្រយៈព្នធដ្ឋរ

ង្េៀតោ៉ាកដូចង្ម្តច

ប្រង្េសកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្ាយ

រអ រស់អនតរជាតិ

កចារ់ថវកាប្រចាំ
ឆ្នរំ រស់រាជរដ្ឋាភិ
ិ

េះវារង្ហាញថ្នង្តើរដ្ឋាភបា
ិ

ចំណូ

តដ

កចារ់ថវកា
ិ

រាជកិចច តាំកព្ីឆ្ន២
ំ ០០៩ តដ

បា

ប្តូវផ្សព្វផ្ាយ

ឯកសារង្ដ្ឋយតផ្អកតាម្ការអនុវតត

ឯកសារេ១
ផ្ត
ិ
ី : របាយការណ៍រុង្រថវកា

នង្ោបាយ

ង្វលាតដ

។

ឯកសារង្នេះរឺជា

សំ ខាន់រំផ្ុតររស់រដ្ឋាភបា
ិ

ង្ប្ាកនរករង្កេើន

និកប្រភព្ចំណូ

ង្ផ្សក

ប្ព្ម្ទំករង្ហាញព្ីតផ្នការចំោយ

ថវកាទំ
កង្នាេះ ង្ដើម្បប្ី ាំប្េដ
ិ

់ រោ
ត រអាេិភាព្នានា រួម្ទំក

ការតរកតចកថវកាង្ៅវ
ស័
ិ
ិ យង្ផ្សកៗ

ង្ដើម្បតី ប្រកាាយង្ា

នង្ោបាយង្ៅជាសកម្មភាព្ ។ រាជរដ្ឋាភបា
ិ

40

កម្ពុជារង្កេត
ើ

ប្រតិរតតិប្តូវតតផ្សព្វផ្ាយជូន
់សារធារណៈ

ខ្ណៈង្ព្

អកគនត
ី រ
ិ ញ្ញ តតង្ិ ៅតតកំព្ុក
ព្ចា
ិ រោរ ឬ ម្ុនង្ព្

រញ្ញ តតិអនុម្ត
័ ង្ ើ ថវកា
ិ ។

អកគនីតិ
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អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

ឯកសារង្នេះសប្មារ់ការង្ប្រើប្បាស់នផ្ទកុ នកតតរ៉ាុង្ោ
ា េះ ង្ហើយម្ន
ិ
ផ្សព្វផ្ាយជាសារធារណៈង្នាេះង្េ

ខ្ុសព្ីការអនុ វតត

អររស់

អនតរជាតិ ។ រួរកត់សមាគ ់ ថ្ន ង្ៅកនុកតខ្វចខ
ំ ០១០
ិ ិកា ឆ្ន២
ង្សចកតីប្

កចារ់ថវកាឆ្
ន២
ំ ០១១
ិ

រដ្ឋាភបា
ិ

សតីព្ក
ំ ព្ឆ្
ី ម្ពុជា តាម្សំ ង្ណើរ ។ រ៉ាុតនត ចារ់តាក
ី នំ

នក
ិ ហរិ ញ្ញ វតថុ
២០១១

នក
ិ រដាសភា

ម្ក

ផ្ត

ប្តូវបានប្កសួ កង្សដាកិចច

់ជូនង្វេិកាននអកគការម្ន
ិ តម្ន

ប្កសូ កង្សដាកិចចនិកហិរញ្ញ វតថុម្ន
ិ បានរង្ញ្ច ញ

ឯកសារង្នេះង្េៀតង្េ។
ំ
ដោ
ក់កា អនុម្ត
័ ថវកា
ិ

ឯកសារេ៣
ី :
តដ

ថវកាតដ
ិ

បានអនុម្ត
័ (ចារ់ថវកា)រ
ជា
ិ
ិ
ឺ ថវកា

ប្តូវបានសង្ប្ម្ចង្ដ្ឋយអកគនីតិរញ្ញ តតិ។ ឯកសារង្នេះកាាយ

ជាចារ់ររស់កម្ពុជា

តដ

ប្រតរ
ើ ចំណូ
ិ តតិ រង្កេន
ឯកសារង្នេះក៏ផ្ត

ផ្ត

់សិេិអ
ធ ំោចឲ្យសាថរ័ននីតិ

ង្្វកា
ើ រចំោយ នក
ិ េូទត់រំណុ

់ ព្ត
័ មា
៌ នម្ូ

ដ្ឋាន

។

សប្មារ់ការង្្វើការ

ចារ់ថវកា
ិ ប្តូវតតផ្សព្វផ្ាយជូន
សារធារណៈ

ម្ន
ិ ឲ្យង្ ើ សរតី ខ្

រនាទរ់ព្ីចារ់ង្នេះប្តូវបាន

អនុម្ត
័ ង្ដ្ឋយអកគនត
ី រ
ិ ញ្ញ តតិ ។

វភារថវ
កាទំ
កអស់ង្ៅកនុកឆ្នថ
ំ វកា។
ជាេូង្ៅចារ់ថវការួ
រតត
ិ
ិ
ិ
ិ
ផ្ត

់ជូនដ

់ សាធារណៈនូ វេន
ិ ន័យចាំបាច់

វាយតនម្ាអាេិភាព្ង្ា
ររស់ រដ្ឋាភបា
ិ

នង្ោបាយ

និកង្ដើម្បឲ្
ី យរដ្ឋាភបា
ិ

តដ

តដ
េេួ

ប្តូវការង្ដម្
ើ បី

បានង្ ើ កង្ឡក
ើ
ខ្ុសប្តូវ

ប្រង្េសកម្ពុជាផ្សព្វផ្ាយចារ់ថវកាប្រចាំ
ឆ្ន ំ
ិ

។

ឬចារ់សី ព្
ត ី

ហរិ ញ្ញ វតថុសប្មារ់ការប្ររ់ប្រក ង្ៅកនុកង្សៀវង្ៅរាជកច
ិ ច ។ រ៉ាុតនត
ឯកសារង្នេះម្ន
៌ ន
ិ មានព្័តមា
ចំោយង្នាេះង្េ។
ំ
ដោ
ក់កា អនុវតតថវកា
ិ

ឯកសារេ៤
ី :

ម្អត
ិ ីសប្មារ់ការ
ិ កប្ម្ត
ិ កម្មវ្

របាយការណ៍កនុកឆ្ន ំ

ផ្ត

់នូវង្សចកតីសង្កខរនន

វឌ្ឍនភាព្ននការអនុវតតថវកា
ដូ ចជា ព្័តមា
៌ នអំព្ីចំណូ
ិ
តសតកតដ
តដ

ប្រម្ូ

បាន

ការចំោយជាក់តសតក

បានេូទត់ ង្ៅចង្នាាេះង្ព្

ជាក់

និករំណុ

ង្ផ្សកាន ង្ៅកនុកឆ្នសា
ំ រង្ព្ើព្នធ

។ របាយការណ៍កនុកឆ្នរំ រស់កម្ពុជារួម្មាន ប្ព្រតិរ
ត ប្័ តសថិតិប្រចាំ
តខ្ និកតារាកប្រតិរតតិការហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈររស់ រដា សតីព្ី
វឌ្ឍនភាព្ននចំណូ

នក
ំ ម្
ួ ៗ។
ិ ចំោយង្ៅកនុកតខ្ នក
ិ ឆ្នន
ី យ

រ៉ាុតនត របាយការណ៍ទំកង្នេះខ្វេះព្័តមា
៌ ន

ម្អត
ួ ចំនួន
ិ សំ ខាន់ម្យ

ដូចជា ការតរកតចកចំោយតាម្ប្កសួ ក ការព្នយ
ភាព្ខ្ុសានរវាកចំណូ

ម្អត
ិ ព្ី

នក
ិ ចំោយជាក់តសតក ង្្ៀរនក
រ តផ្ន

ការ នក
ិ ការង្្វរ
ើ ចចុរបននកម្មជាប្រចាំ ឬរញ្ចូ
ង្រហេំព្រ័

់

ព្័តមា
៌ នង្ៅង្ ើ

ររស់ប្កសួ កង្សដាកិចចនិកហិរញ្ញ វតថុ/ង្រហេំព្័រ

41

របាយការណ៍កនុកឆ្នប្ំ តូវតតផ្សព្វ
ផ្សយជូនដ

់ សារធារណៈ

ម្ន
ិ ឲ្យង្ ើ សរតី ខ្
ង្ព្

រនាទរ់ព្ីរយៈ

ង្្វើរបាយការណ៍រញ្ច រ់។
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អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

សារធារណៈដនេង្េៀត។ សំ ខាន់ជាកង្នេះង្េៀត ប្ព្រតិរ
ត តតិសិ ថតិ
ប្រចាំតខ្ម្ន
ិ បានផ្សព្វផ្ាយ
ង្ដ្ឋយសារការជួសជុ

ចារ់តាក
ំ ព្ីឆ្ន២
ំ ០០៤ម្កង្ម្ាេះ

ង្រហេំព្រ័ ររស់ប្កសួ កង្សដាកិចច និក

ហិរញ្ញ វតថុង្ឡើកវញ
ិ ។

ឯកសារេ៥
ត
ឆ្នផ្
ំ ត
ី : របាយការណ៍ ក់កោ
េូ ំ េូលាយសតីព្ីការអនុ វតតថវកា
ិ

ង្ៅ

ព្័តមា
៌ នង្ៅកនុករបាយការណ៍ង្នេះ
តនម្ាព្ី
តដ

េធផ្

ក់កោ
ត

បានកំណត់ង្ៅកនុកចារ់ថវកា។
ិ

ង្្ៀរនរកតផ្នការ

របាយការណ៍ង្នេះក៏

ឬម្ួយោ៉ាកោ។

ង្ប្

កម្ពុជា

់

សារធារណៈ ម្ន
ិ ឲ្យង្ ើ សព្រ
ី តី ខ្
រនាទរ់ព្ីរយៈង្ព្

ការណ៍រញ្ច រ់។

ង្្វើរបាយ

កិចច ររស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ

ក់កោ
ត

ឆ្ន ំ

វាជាង្រឿកសំ ខាន់

ចារ់ង្ផ្តម្
ើ ផ្សព្វផ្ាយឯកសារង្នេះ

េះវាជាជំហ៊ានម្ួយដ៏សំខាន់

កនុកដំង្ណើរការថវកា
ិ

ប្តូវតតផ្សព្វផ្សយជូនដ

ឆ្ន ំ

ង្ៅកនុកប្រង្េសកម្ពុជា

សប្មារ់ការង្ប្រើប្បាស់នផ្ទកុ នកតតរ៉ាុង្ោ
ា េះ។
រាជរដ្ឋាភបា
ិ

ក់កោ
ត

ចំោយ ឬកម្ចី កនុកអំឡុកង្ព្

ប្កសួ កង្សដាកិចចនិកហិរញ្ញ វតថុ ង្្វើរបាយការណ៍
តដ

របាយការណ៍

អកគនីតិរញ្ញ តិត និកសាធារណៈកំណត់

ថ្នង្តើរួរង្្វើការតកតប្ម្ូវចំណូ
៦តខ្ចុកង្ប្កាយ

ឆ្នថ
ំ វកា។
ិ

អនុញាតិឲ្យមានការវាយ

សារង្ព្ើរព្នធ ររស់រដ្ឋាភបា
ិ

អនុញាតិឲ្យរដ្ឋាភបា
ិ

់នូវរចចុរបននភាព្

ង្ឆ្ពេះង្ៅរកការរំង្ព្ញកាតព្វ

កម្ពុជាកនុកការរញ្ចូ

សារធារណៈង្ៅ

នក
ិ ង្ដើម្បរ
ី ំង្ព្ញកាតព្វកច
ិ ប្ច សរចារ់

ររស់ខ្ួ ន
ា ដូចមានតចកង្ៅកនុកមាប្តា៨៤ននចារ់ តដ

តប្ម្ូវឲ្យ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និករណង្នយយទំកអស់ ផ្សព្វផ្ាយ
ជាសារធារណៈ។

សំ ខាន់ជាកង្នេះង្េៀត

ការផ្សព្វផ្ាយ

ឯកសារង្នេះ នក
តប្ម្ូវឲ្យរាជរដ្ឋា
ិ
ិ ឯកសារថវកាង្ផ្សកៗង្េៀត
ភបា
ិ

ង្សាេះ

ចំោយថវកាត
ិ
ិចតួច
ង្ប្

រូចង្ហើយ
ជា

ឬម្ន
ិ
ិ ចំោយថវកាទ

់ តត

េះឯកសារង្នេះប្តូវបានង្្វើសប្មារ់ង្ប្រើប្បាស់នផ្ទកុ នក

។

ប្រសិនង្រកា
៌ នង្នេះង្្វើង្ឡក
ើ រផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
ើ

កខណៈប្រព្័នធ

ប្រង្េសកម្ពុជាេំនកអាចតក

ម្អ

េធផ្

ំរនាទរ់។
រួម្ង្ៅកនុក ការអង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកាជុ
ិ

ំ
ឯកសារេ៦
ច់ឆ្ន ំ សង្កខរអំព្ីសាថនភាព្នន
ី : របាយការណ៍ដោ
រណនរី រស់រដ្ឋាភបា
ិ
ព្នធ

។

ង្្ៀរនរកចារ់ថវកា
ំ រង្ព្ើ
ិ ង្ៅចុកឆ្នសា

របាយការណ៍ដំោច់ឆ្នអា
ំ ចផ្ត

សាធារណៈនូវការចំោយររស់រដ្ឋាភបា
ិ
តាម្ប្កសួ ក

់ព្ត
័ មា
៌ នដ

តាម្វស័
ិ យ

់

និ ក

នក
ិ អាចប្តូវបានង្ប្រប្ើ បាស់ ង្ដ្ឋយអនកង្្វើង្ា

នង្ោបាយ ង្ដើម្បដ
ន ខា
ំ កម្ុខ្ ។ ង្ៅកនុកប្រង្េស
ិ
ី រកព្ីថវកាង្ៅឆ្
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របាយការណ៍ដំោច់ឆ្នប្ំ តូវង្រ
រ ំព្ក
រ ថ្ននក
រ ប្តូវផ្សព្វផ្ាយជូន
ដ

់សាធារណៈម្ន
ិ ឲ្យង្ ើ សព្ី

ម្ួយឆ្ន ំ

រញ្ច រ់។

រនាទរ់ឆ្នសា
ំ រង្ព្រើ ព្នធ
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ប្រង្េសកម្ពុជា

អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

កម្ពុជា ការអង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកាធា
ា រ់យកប្តូវ
ិ
បាន

តារាកប្រតរ
ិ តតកា
ិ រហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ

ររស់រដា

និកប្ព្រតិរ
ត ប្័ តសថិតិប្រចាំតខ្ជារបាយការណ៍ដំោច់ឆ្ន ំ ។ រ៉ាុតនត
ឯកសារទំកង្នេះម្ន
ិ ប្តូវបានព្ិចារោ
ការប្តួតព្ន
ិ ត
ិ យ

ង្ៅកនុកការអង្កេតង្ ើ

ការផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានថវកាង្រ
ក
ំ ០១៥ង្នាេះង្េ។
ិ
ើ េូលាយ ឆ្ន២

ឯកសារេ៧
ី : របាយការណ៍សវនកម្មរជា
ឺ ការវាយតនម្ាឯករាជយ

របាយការណ៍សវនកម្មប្តូវតត

ង្ដ្ឋយសាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់។របាយការណ៍ង្នេះរាយកាណ៍

ឲ្យង្ ើ សព្១
ី ៨តខ្

ង្ ើ រណនីររស់រដ្ឋាភបា
ិ
អំព្ថ្ន
ី ង្តរើ ដ្ឋាភបា
ិ

ប្សរតាម្ថវកាតដ
ិ
រដ្ឋាភបា
ិ

(ការប្រម្ូ

ចំណូ

បានរង្កេន
ើ ចំណូ

នក
ិ
ិ បានចំោយថវកា

បានកំណត់ឬង្េ

និកថ្នង្តើរណនីររស់

ប្តរម្ប្តូវ និកអាចង្ជឿេុកចិតតបានឬង្េ ង្ដើម្បផ្
ី ត

រូរភាព្តនសាថនភាព្សារង្ព្ព្
ួ តដ
ើ នវម្យ
ង្ៅកនុកប្រង្េសកម្ពុជា

់ ជា

អាចង្ជឿេុកចត
ិ តបាន។

របាយការណ៍សតីព្ីការអនុវតតថវកា
ិ

ប្រចាំឆ្នរំ រស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ
ម្ុនង្ព្

និកចំោយ)

កម្ពុជា ប្តូវតតង្ផ្ញើរជូនអកគនីតិរញ្ញ តតិ

អនុម្ត
័ ចារ់អនុវតតថវកាប្រចាំ
ឆ្ន។
ំ របាយការណ៍ង្នេះ
ិ

ប្តូវបានចាត់េុកថ្នជាឯកសារសាធារណៈតាម្មាប្តា ២៩ នន
ចារ់សី តព្ីសវនកម្ម។
ប្តូវផ្សព្វផ្ាយ
ផ្សព្វផ្ាយ

ជាសាធារណៈង្នាេះង្េ

តតព្័តមា
៌ ន

របាយការណ៍ង្នេះ
ផ្
ង្ហរ

រ៉ាុតនតឯកសារង្នេះប្រតហ

ឬប្រតហ

ម្អត
ិ ប្តូវបាន ុ រង្ចា

មានព្័តមា
៌ នតដ

ប្រង្ោជន៍ជាតិ

ជាម្ន
ិ បាន

ឬផ្

ប្រសិនង្រើ

ចាត់េុកថ្នផ្ទុយង្ៅនរក

ប្រង្ោជន៍

ក់ព្ន
័ ធ ររស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ

ប្តូវបាន

ណិជជកម្មររស់ភានក់

ដូចមានតចកកនុកមាប្តា ៣៧

៣៨ និក៣៩ននចារ់សី តព្ីសវនកម្ម ។ ង្ៅកនុកប្រង្េសកម្ពុជា
របាយការណ៍ទំកង្នេះប្តូវបានផ្សព្វផ្ាយ
សំ ង្ណើរ

ម្ន
ិ តច
ិ ជាកព្រី ឆ្ន ំ

ឬ

ផ្ត

់ ជូនតាម្

រនាទរ់ឆ្នសា
ំ រង្ព្ព្
ើ នធរញ្ច រ់

ង្នេះម្ន
ិ បានរំង្ព្ញនូ វសតក់ដ្ឋរទររំផ្ុតននការអនុវតត
អនតរជាតិ

តដ

តចកថ្ន

ថ្ននក
រ ផ្សព្វផ្ាយដ

។

អររស់

“របាយការណ៍សវនកម្មប្តូវង្ររ ំព្រក

់ សាធារណៈ ម្ន
ិ ឲ្យង្ ើ ស ១៨តខ្ រនាទរ់

ព្ីឆ្នសា
ំ រង្ព្ើព្នធរញ្ច រ់”។

សប្មារ់ប្រង្េសកម្ពុជា

ការអង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានថវកាចាត់
េុក
ិ
របាយការណ៍ង្នេះបានង្រៀរចំង្ឡើក

វ្
ិ ីសាស្រសត

តតម្ន
ិ បានផ្សព្វផ្ាយ។

ការផ្សព្វផ្ាយនូវរបាយការណ៍សវនកម្ម

ឲ្យបានទន់ង្ព្

ង្វលាង្្វើង្អាយតមាាភាព្ថវកាជារួ
ម្ររស់ ប្រង្េសកម្ពុជា
ិ

43

មាន

ផ្សព្វផ្ាយដ

់ សាធារណៈ ម្ន
ិ

សារង្ព្ព្
ើ នធរញ្ខ រ់ ។

រនាទរ់ព្ីឆ្ន ំ
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ប្រង្េសកម្ពុជា

អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

ភាព្ប្រង្សើរង្ឡើកនាង្ព្

ំ
ប្ររ់ដោ
ក់កា ថវកា
ិ

ឯកសារេ៨
ី :

អនារត ។

ឯកសារថវកាសប្មារ់
ប្រជាព្
ិ

រដា

រជា
ឺ ការ

រង្ហាញោ៉ាកសាម្ញ្ញ ម្ន
ិ
ិ មានភាព្រង្ចចកង្េស អំព្ថ
ី វការរស់
រដ្ឋាភបា
ិ

តដ

មានរំណកឲ្យសាធារណៈ រួម្ទំកអនកតដ

ម្ន
ិ យ ់ដរកអំព្ីហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ
នូវតផ្នការរដ្ឋាភបា
ិ
សាធារណៈ។

ចារ់តាក
ំ ព្ីឆ្ន២
ំ ០០៤

ហិរញ្ញ វតថុបានផ្សព្វផ្ាយ
ចំណូ

ថវកាសង្កខ
រង្នេះ
ិ

ថវកាសប្មារ់
ប្រជាព្
ិ
ររស់អនតរជាតិង្ប្
េូលាយ

ង្ឡើយ ។

មានតួង្

ខ្

េះ

ង្អ នាេះង្េ

តផ្អកតាម្ការអនុវតត

ឯកសារថវការសង្កខ
រម្ន
ិ
ិ មានភាព្េូ

ង្វលាននឯកសារ

បានង្ោក។ ឧទហរណ៍

ប្រសិនង្រើជាឯកសារសំ រួ

ផ្សព្វផ្ាយ ម្ន
ិ ឲ្យង្ ើ សព្ីរតី ខ្
រនាទរ់ព្ច
វបាន
ិ
ី ារ់ថវកាប្តូ
អនុម្ត
័

អ

ំ

រួម្ជាសាធារណៈ
ការង្ប្រៀរង្្ៀរថ្ននក់តរ
ំ ន់

ម្ន
ិ ប្ររ់ប្ាន់

សប្មារ់ការព្ប្ករកអភបា
ិ

កច
ិ ចបានង្េ

រ៉ាុតនតការចូ

វជជ
ិ មានបានកាន់តតខ្ពស់

និកង្្វើឲ្យមានតមាាភាព្ថវកាកាន់
តត
ិ

រួម្ររស់

អាចង្្វើឲ្យមានផ្

ង្ដម្
ើ បវា
ី ស់ តវកង្ៅង្ ើ ការចូ

រួម្ររស់ សាធារណៈ ការអង្កេង្ ើ

កប្ម្ត
ិ តដ

់ឱកាសឲ្យសាធារណៈចូ

ការផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានថវកា
បានង្្វកា
ិ
ើ របា៉ាន់ប្រមាណង្ៅង្ ើ
រដ្ឋាភបា
ិ

ផ្ត

រួម្កនុក

ដំង្ណើរការននថវកា
។ អកគនត
ិ
ី ប្ិ រតរ
ិ តតិ អកគនត
ី រ
ិ ញ្ញ តតិ នក
ិ
សាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់
សារធារណៈចូ

រួម្ប្ររ់ដំោក់កា

ប្រង្េសកម្ពុជាេេួ

ការផ្ត

រួរតតផ្ត

់ឱកាសតររង្នេះ

ការចូ ល រួម ររេ់ សាធារ

ននដំង្ណើការថវកា
ិ ។

បានព្ិនុ ទ៨ង្ ើ ១០០ព្ិនុ ទ តដ

់ឱកាសឲ្យសាធារណៈចូ

ឲ្យ

នីតិប្រតិរតតិ

នីតិរញ្ញ តិត

ៈ ជនតាមដននក
សាថរ័នសវនកម្មជាន់ ខ្ពស់

រង្ហាញថ្ន

រួម្ ង្ៅកនុកដំង្ណើរការថវកា
ិ

ង្ៅមានភាព្តច
ទ
ន
ិ តួច ។ ព្ន
ិ ុ ទង្នេះទរជាកព្ន
ិ ុ ម្្យម្(២៥ព្
ិ ុ )ទ

សប្មារ់ប្រង្េសតដ

បានចូ

រួម្ង្្វកា
ើ រអង្កេតទំក១០២។

ខ្សត់ង្ខ្ាយ
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ង្ចញ

ព្ីចារ់ថវការួ
រប្តូវបាន
ិ

ឬម្ន
ិ បានផ្សព្វផ្ាយឲ្យេូ លាយជាសាធារណៈង្ៅ

តមាាភាព្តតម្ួយ

អជាកម្ុន ។

តដ

ម្ន
ិ ប្តូវបានចាត់េុកជាឯកសារ

រដាដ៏

ការចូ

សាធារណៈជនកនុកដំង្ណើរការថវកា
ិ

ប្កសួ កង្សដាកិចចនិក

ចំោយ នក
ិ សូ ចនារកមា៉ាប្កូង្សដាកច
ិ ចសរុរម្ួយចំនួន

រ៉ាុតនត

ភសតុតាកបានរញ្ជក់ថ្ន

តដ

នក
ិ
ិ ចំោយថវកា

“ថវកាសង្កខ
រ”
ិ

រដារួរប្តូវបានផ្សព្វផ្ាយ
តាម្ង្ព្

យ ់ដរកកាន់តតចាស់

កនុកការរង្កេើនចំណួ

ឯកសារថវកាសប្មារ់
ប្រជាព្
ិ

ាមន

ខ្សត់ង្ខ្ាយ
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អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

ការប្តួតព្ន
ិ
ិ ត
ិ យថវកា

ការអង្កេតននការផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានថវកា
ិ ង្្វើការវាយតំន

ង្ ើ

ង្ ើ សព្ីង្នេះង្ៅង្េៀត សាថរ័ននីតិរញ្ញ តតិ ទំកង្ៅកនុកចារ់ និក

សម្តថភាព្ននសាថរ័ននិតិរញ្ញ តិត និកសាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់

ការអនុវតត

កនុកការព្ន
។
ិ
ិ ត
ិ យប្រករង្ដ្ឋយប្រសិេភា
ិធ ព្ង្ ើ ថវកាជាត
ិ សាថរ័ន
ទំកព្ីរង្នេះង្ដើរតួនាេីោ៉ាកសំ ខាន់

ថវកានចដនយង្ផ្សកៗ
តដ
ិ

(ដូចមានតចកង្ៅកនុករដា

អនុម្ត
័ ។

្ម្មនុញ្ញ) កនុកការង្្វតើ ផ្នការថវកា
និកវាយតនម្ាង្ ើ ការអនុវតត
ិ
ររស់ខ្ួ ន
ា ។

ម្ន
ិ បានង្្វើការព្ិភាកាជាម្ុនង្ៅង្ ើ ការចំោយ
ម្ន
ន
កាតដ
ិ
ិ បានកំណត់កុ កថវ

បាន

ការប្តួតព្ន
ព ់
ិ ត
ិ យង្ដ្ឋយសាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ស

ការវាយតនម្ាង្ដ្ឋយអកគនត
ី រ
ិ ញ្ញ តតិ

ការង្្វតើ ផ្នការ

ការអនុវតត

មានកំរត
ិ

ខ្សត់ង្ខ្ាយ

សម្តថភាព្សាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់

មានកំរត
ិ

ការប្តួតព្ិនិតយថវកា
។ តាម្ចារ់ សាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់
ិ
មានសិេិាង្ព្ញង្

សាថរ័ននត
ី រ
ិ ញ្ញ តតិ

ក៏ង្ៅមានកំរតទរកន
ិ
ុក

ញកនុកការអនុ វតតសវនកម្ម

ង្ព្

តដ

រិត

ថ្នសាកសម្ ។ ជាកង្នេះង្ៅង្េៀត អនកប្ររ់ប្រកននសាថរ័ន

មានសម្តថភាព្ង្ខ្ាយកនុកការប្តួតព្ន
ិ ត
ិ យ

ថវកាកន
និកមានសម្តថភាព្
ិ
ិ
ុ កដំោក់ការង្រៀរចំតផ្នការថវកា

សវនកម្មជាន់ខ្ពស់ម្ន
ិ អាចតាស់ ង្ចញ

ង្ដ្ឋយាមនការយ

។ សាថរ័ននីតរ
័យ
អនុវតតននវដតថវកា
ិ
ិ ញ្ញ តតិ ម្ន
ិ មានការោ
ិ

សវនកម្មជាន់ខ្ពស់ង្នេះមានភាព្ឯករាជយ

។

មានការព្ិភាកាង្ៅង្ ើ ការង្រៀរចំថវកា
ិ ។

ង្ដើម្បរ
ី ំង្ព្ញកាតវកិចច

ង្ៅមានកំរត
ិ
ិ កនុកការប្តួតព្ិនិតយថវកាកន
ុ កដំោក់កា
ជំនាញង្ ើ ការប្សាវប្ជាវសតីព្ីថវកា
ិ

ជំរុញង្អាយសាថរ័ន

ប្ព្ម្ព្ីសាថរ័ននីតិរញ្ញ តតិ រតុ
ឺ លាការ តដ

ននការ

សាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់ ម្ន
ិ ប្តូវបានផ្ត

និកម្ន
ិ មានការរង្កេើតឲ្យ

ង្ខ្ាយង្ៅង្ឡយ
ើ ។

់

ជាចុកង្ប្កាយ

់្នធានប្ររ់ប្ាន់

និកមានប្រព្័នធធានារុ ណភាព្ង្ៅ

វ្
ិ សា
ី ស្រសត
ការអង្កេតននការផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានថវកា
ង្ប្រើប្បាស់
ិ

កខណៈ

អកគការព្ហុ ភារីរម្
ួ មាន

(IMF)

វន
ឆ័ េេួ
ិ ិចយ

សាគ

់ជាអនតរជាតិ
ម្ូ

កនុកការវាយតំនម្ាព្ីអីតវ ដ

អនុវតតតាម្រយៈការអង្កេតតដ

រង្កេើតង្ឡើកង្ដ្ឋយ

ន្
ិ រិ ូរយ
ិ វតថុអនតរជាតិ

អកគការសប្មារ់សហប្រតរ
ិ តតកា
ិ រ
(OECD)

តដ

ជាក់តសតក

ការប្សាវប្ជាវទំកម្ូ

នក
ិ ការអភវិ ឌ្ឈន៍ង្សដាកច
ិ ច

តដ
តដ

និកអកគការអនតរជាតិននសាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់

បានង្រៀរចំជាង្ប្សច។ ដំង្ណើរ

ប្តូវចំោយង្ព្

ចារ់ង្ផ្តើម្ព្ីតខ្ម្នា
ំ ០១៤ ដ
ី ឆ្ន២
បានចូ

បានង្កើតង្ឡើកកនុកការ

រួម្ព្ីអនកជំនាញប្រតហ

ប្រតហ

់តខ្កញ្ញ ឆ្ន ំ ២០១៥
៣០០នាក់

១០២ប្រង្េស ។ ការអង្កេតង្នេះ ប្តូវបានតកសប្ម្ួ

(INTOSAI) ។ ការអង្កេតង្នេះ ជាការប្សាវប្ជាវ តផ្អកង្ ើ ភាព្
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១៨តខ្

ម្កព្ី

រនតច
ិ
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អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

រនតួច ព្ីការអង្កេតឆ្ន២
ំ ០១២ ង្ដើម្បឆ
ា
ជ ំកព្ីការអភវិ ឌ្ឍថមិៗ
ី ុ េះរញ្
តដ

េេួ

និម្យ
ួ ៗ

យកការអនុវតត

។

អាចតសវករក

អ

ព្ិនិតយង្ ើ អនុសាសន៍ទក
ំ ង្នេះ

នក
ិ ង្្វកា
ើ រព្ប្ករកននសំ នួរ

ង្ចញ

េធផ្

ចុក

ង្ប្កាយ។

ការព្ិភាកា ំ អិតង្ៅង្ ើ ការតាស់រូ រទំ
ត កង្នេះ

រដ្ឋាភបា
ិ

ង្ៅកនុកកំណត់ប្តារង្ចចកង្េសង្ ើ ការង្ប្រៀរ

ង្្ៀរសនទសសន៍

ម្ុនង្ព្

ននប្ព្េះរាជាណចប្កកម្ពុជា

ង្ៅង្ ើ ង្សចកតង្ី ប្ព្ៀក

ននការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកាព្
ម្
ួ ឆ្ន ំ
ិ
ី យ

េធផ្

ក៏បានផ្ត

់អនុ សាសន៍

ននកប្ម្កសំ នួរការអង្កេតននការ

ផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកាតដរ។
ិ

ង្ៅម្ួយឆ្នង្ំ ៅកនុកអាស័យដ្ឋានខាកង្ប្កាម្ ។

ការង្ឆាើយតរសំ នួរននការអង្កេតង្នេះ ប្តូវបានាំប្េង្ដ្ឋយអំណេះ
អំោកចាស់ លាស់

ដូចជា

ឯកសារង្ោកជាសាធារណៈ

ង្សចកតីតថាកការជាផ្ាូវការររស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ

តដ

ភបា
ិ

បានម្កព្ក
ួ េ
ី ច
ិ ចសមាភសន៍ម្យ
ឫភារីតដ

់ម្យ
ួ

បានដរកឮដនេង្េៀត ។

ំ ញ
អនកជនា

ឫអនុ សាសន៍

ប្រង្េសនម្
ិ ួ

យៗរំង្ព្ញកំរ

ជាម្ួយម្ស្រនតីរដ្ឋា

កសំនរួ

IBP ព្ន
ិ ិតយជា

ការអង្កេតននការផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានថវកា
ិ ប្តូវបានង្រៀរចំង្ឡក
ើ
ព្ីការរំង្ព្ញកប្ម្កសំ នួរសប្មារ់ប្រង្េសនីម្យ
ួ ៗ

ជំនាញថវកាឯករាជយ
ិ

តដ

IBP ង្្វើការព្ន
ិ ិតយ

ចុកង្ប្កាយ

ង្ដ្ឋយអនក

១៨តខ្

ម្ន
ិ ជារ់ទក់េកនក
រ រដ្ឋាភបា
ិ

ររស់ប្រង្េសនម្
ួ ៗ ។ រនាទរ់ម្ក កំរកសំ នួររស់ ប្រង្េស
ី យ
នីម្យ
ួ ៗ

ប្តូវបានប្តួតព្ិនិតយង្ដ្ឋយតឡកៗព្ីាន

ជំនាញអនាម្ក
តដ
ិ

ង្ ើ សព្ីង្នេះង្ៅង្េៀត
អង្ញ្ជ ើ ញរដ្ឋាភបា
ិ

ង្ ើ ង្សចកតីង្ប្ព្ៀក

ង្ដ្ឋយអនក

ម្ន
ិ ជារ់ទក់េកង្ៅនរករដ្ឋាភបា
ិ
ភាព្ជានដរូថវកាអនត
រជាតិ
ិ

ប្រង្េសនីម្យ
ួ ៗ ង្ដើម្បផ្
ី ត
េធផ្

ការព្ន
ិ ិតយង្ដ្ឋយ

។

ការព្ន
ិ ិតយង្ដ្ឋយអនក

រដ្ឋាភបា
ិ

(IBP)

ឯករាជយខាកង្ប្ៅ

់អនុ សាសន៍ង្ៅ

ននការអង្កេង្តង្នេះ

និកការង្្វើការ

អនុសាសន៍
ការព្ប្កក
រ តមាាភាព្ថវកា
ិ
ង្ដើម្បព្
ិ
ី ប្ករកតមាាភាព្ថវកា


រាជរដ្ឋាភបា
ិ

អាេិភាព្ង្ៅង្ ើ សកម្មភាព្ដូចខាកង្ប្កាម្ ៖


កម្ពុជារួរតតផ្ត

់



ង្វលាតដ

រដាសភា

បានកំណត់រឺម្ុនង្ព្

កនុករយៈង្ព្

រីតខ្នន

ង្ផ្ើញរជូនង្ៅ
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ក់កោ
ត

ក់កោ
ត

ផ្សព្វផ្ាយរបាយការណ៍កនុកឆ្ន ំ
សប្មារ់ប្រជាព្

ផ្សព្វផ្ាយសំ ង្ណើរថវការរស់
សាថរ័ននត
ិ
ី ប្ិ រតរ
ិ តតិតា
ម្ង្ព្

ផ្សព្វផ្ាយរបាយការណ៍

រដា ឲ្យទន់ង្ព្

ឆ្ន ំ

ឆ្ន ំ
នក
ិ
ិ ឯកសារថវកា

ង្វលា
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ប្រង្េសកម្ពុជា

អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

ការព្ប្កក
រ ការចូ
ង្ដើម្បព្
ី ប្ករកការចូ

រួម្សាធារណៈជនង្ ើ ដង្ំ ណើរការថវកា
ិ
រួម្ង្ ើ ដំង្ណើរការថវកា
ិ

ការព្ប្កក
រ ង្ ើ ការប្តួតព្ន
ិ ត
ិ យ

រាជរដ្ឋាភបា
ិ

ង្ដើម្បព្
ិ ប្រង្េសកម្ពុជា
ី ប្ករកសម្តថភាព្ប្តួតព្ិនិតយង្ៅង្ ើ ថវកា

កម្ពុជារួរតតផ្ត ់អាេិភាព្ង្ៅង្ ើ សកម្មភាព្ដូចខាកង្ប្កាម្ ៖


រង្កេើតយនតការតដ

និកមាន



សាធារណៈ ការសាទរសទកម្
់ តិ ការព្ិភាកាជាប្កុម្)



ប្រសិេធភាព្
កនុកការេេួ
ថវកា។
ិ



ផ្ត

់ដ

រួរឲ្យង្ជឿជាក់បាន

រួរតតផ្ត

(ឧទហរណ៍:

ការចូ

បានេសសនៈសាធារណៈ

រួម្សាតរ់ជា

ប្តូវធានាថ្នសាថរ័ន

ប្ាន់

់ ម្ុនង្ព្

ម្ន
ិ បានង្សនើង្ៅកនុកចារ់

ធានាថ្នសាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់



តផ្នកង្ផ្សកៗ ។

សវនកម្ម នក
ិ ចូ

និកការអនុវតត

ថវកា
ិ ។

ររស់ សាថរ័ននីតិរញ្ញ តតិង្ៅ

ជួយសាថរ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់

ទំកកនុកចារ់

ថវកាចំ
ោយ ឬថវកាតដ
ិ
ិ

់ សកខី

រង្កេើតយនតការផ្ាូវការ សប្មារ់សាធារណៈជនចូ

័យជំនាញប្សាវប្ជាវ សប្មារ់សាថរ័ន

នីតិរញ្ញ តតិ ប្តូវបានង្្វើការព្ិង្ប្ាេះង្ោរ

ង្ ើ ការសង្ប្ម្ចថវកាតាម្ប្កសួ
ក នាយកដ្ឋាន នក
ិ
ិ



រង្កេើតការោ
ិ

នត
ី រ
ិ ញ្ញ តតិ

អំព្ីរញ្ា

់ សាធារណៈជននូ វឱកាស កនុកការផ្ត

កម្មង្ៅកនុកការព្ិភាកា

់ អាេភា
ិ ព្ង្ៅង្ ើ សកម្មភាព្ដូចខាកង្ប្កាម្ ៖

មានថវកាប្ររ់
ិ

កនុកការរំង្ព្ញភារកច
ិ ច

ដូចបានកំណត់

ង្ដ្ឋយសាថរ័នឯករាជយ (ឧទហរណ៍: អកគនត
ី រ
ិ ញ្ញ តតិ

រួម្

ឫ តុលាការ) ។

កនុកការរង្កេត
ើ កម្មវ្
ិ ី

រួម្ង្សុើ រអង្កេតង្ ើ សវនកម្ម ។

ង្តង្ើ ហតុអបា
កម្ពុជារួរតតផ្សព្វផ្ាយឯកសារថវកាទំ
កង្នេះ?
ិ
ីវ នជារាជរដ្ឋាភបា
ិ
រាជរដ្ឋាភបា
ិ

កម្ពុជា

តដ

សំ ខាន់ៗទំក៨ បានទន់ង្ព្
ដ

បានផ្សព្វផ្ាយឯកសារថវកា
ិ

ថវកាបានខ្ព
ស់
ិ

ង្វលា នរកផ្ត

វន
ិ ិង្ោរេុនព្ីររង្េស ឫការប្ររ់ប្រកជំនួយ ព្ីររង្េស

់ សារដ៏សំខាន់

់ម្ជឈដ្ឋានអនតរជាតិ និកម្ជឈដ្ឋានជាតិង្ៅ ដូចដូចតង្ៅ៖

។

នក
រ អាចជួយទក់ទញឲ្យមានការ

ទំកង្នេះជួយង្អាយប្រង្េសកម្ពុជាសង្ប្ម្ចបាននូវ

រង្រៀរវារៈអភវិ ឌ្ឍន៍ររស់ខ្ួ ន។
ា

កប្ម្ត
ិ អនតរជាតិ

 រង្ហាញអំព្ីការតាំកចិតតររស់ រដ្ឋាភបា
ិ

កប្ម្ត
ិ ជាតិ

ង្ដើម្ប ី ុ រ

រំបាត់អំង្ព្ើព្ុករ ួ យ ក៏ដូចជា រង្ហាញព្ីភាព្ង្ជារជ័យ



រដ្ឋាភបា
ិ

អាចង្ប្រើប្បាស់េិននន័យ តដ

ននការព្ប្កក
ត ីការប្រឆ្ំកអំង្ព្ព្
រ ចារ់សី ព្
ើ ុករ ួ យ តដ

េូ ំ េូលាយ

ប្តូវបានអនុម្ត
័

សង្ប្ម្ចចិតតអំព្ីថវកាបានកាន់
តតប្តរម្ប្តូវ។
ិ

និកប្រកាសឲ្យង្ប្រើប្បាស់ ង្ៅកនុកឆ្ន ំ

២០១០។



 ការង្្វើឲ្យប្រង្សើរង្ឡើក នូ វម្ុខ្មាត់ររស់ ប្រង្េសកម្ពុជា

នក
ិ ទន់ង្ព្

មាន

េធផ្

47

ង្ដម្
ើ បជ
ី ួយការ

រង្កេើនការេុកចត
ិ តព្ីប្រជាជនកនុកប្រង្េស
ប្រជាជនកម្ពុជាទំកម្ូ

និកការង្្វើឲ្យព្ិនុ ននសនទ
ទ
សសន៍ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ ន

ង្វលា

សង្ប្ម្ចបាន

ង្ប្

កខណៈ

ក៏ដូចជា

េះព្ួកង្របានដរកព្ី

ររស់ រដ្ឋាភបា
ិ

កនុកការង្ហរ
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ប្រង្េសកម្ពុជា

អង្កេតង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ នថវកា
ិ

រយៈង្ព្

ថមីង្នេះ

ង្ៅង្ ើ ការវវដត
៍ រ
ិ នន៍ នការអនុ វតតនកា

កម្មវ្
ិ ីកំតណេប្ម្ក់ការប្ររ់ប្រកហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ
នក
ិ ង្្វឲ្
ើ យមានការចូ

រួម្សកម្មតថម្ង្េៀត

ប្រសិេធផ្

របាយការណ៍សវនកម្ម

ននប្រព្័នធថវកា
ិ

ឲ្យរដ្ឋាភបា
ិ

រដា។

អំព្ីប្រសិេធភាព្
ររស់រដ្ឋាភបា
ិ

េេួ

ររស់

ង្ដ្ឋយប្ាន់តតង្្វើឲ្យប្រង្សើរ

ង្ឡើក តាម្រយៈការផ្សព្វផ្ាយឲ្យទន់ង្ព្
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សតីព្ី

និកការអនុវតតន៍
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DC 20002 U.S.

អាសយដ្ឋាន: ផ្ទេះង្

Tel: +1 202 408 1080 | Fax: +1 202 408 8173

ប្រអរ់សំរុប្តង្

: firstinitiallastname@internationalbudget.org

អុតី ម្៉ា

ង្រហេំព្រ័ : www.internationalbudget.org និក/ ឬ

ខ្៩-១១ផ្ាូវ៤៧៦ សង្ហេត់េួ

ខ្២២៩៥ ភនង្ំ ព្ញ។

: ngoforum@ngoforum.org.kh

ង្រហេំព្រ័ : www.ngoforum.org.kh និក/ ឬ
www.cambodianbudget.org

www.openbudgetindex.org
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WHAT IS THE OPEN BUDGET SURVEY (OBS)?

The Open Budget Survey is a unique research
and analysis initiative that uses documented
evidence and objective criteria to evaluate
three pillars of budget transparency and
accountability. It considers:
 The extent to which national or central
governments provide the public with
timely and comprehensive access to the
eight key budget documents required by
international good practice;
 The degree to which opportunities for
public participation in the budget process
are present; and
 The ability of legislatures and supreme
audit institutions to provide effective
oversight of government budgets

It is an independent, comparable and
regularly measure of budget transparency
and accountability produced by independent
civil society budget experts not affiliated with
any national government. The foundation of
the Survey is a 140 question Open Budget
Survey Questionnaire. The survey is
conducted biennially (every two years) to
review the progress made by the countries.
2015 is the fifth OBS and the survey was
conducted of 102 countries. This is the fourth
OBS for Cambodia. The 2015 results reflect
the research conducted by independent civil
society researchers based on data collected
in 2014.

TRANSPARENCY (OPEN BUDGET INDEX)
Drawing on internationally accepted criteria
developed by multilateral organizations, the
Open Budget Survey uses 109 indicators to
measure
budget
transparency.
These
indicators are used to assess whether the
central government makes eight key budget
documents available to the public in a timely
manner and whether the data contained in
these documents are comprehensive and
useful.

Each country is given a score out of 100 which
determines its ranking on the Open Budget
Index – the world’s only independent and
comparative measure of budget transparency.
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Cambodia’s score of 8 on the 2015 Open
Budget Index is lower than its score in 2012.
Since 2012, the Government of Cambodia has
decreased the availability of budget
information by:
 Failing to publish the In-Year Reports in
a timely manner.
 Moreover, the Government of
Cambodia has failed to make progress
in the following ways:
 Not making the Executive’s Budget
Proposal available to the public.
 Not making the Mid-Year Review
available to the public.
 Producing a Citizens Budget but failing
to make it available to the public in a
timely manner.

Cambodia’s score of 8 out of 100 is substantially lower than
the global average score of 45.
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Detail Information of Eight Key Documents
Stage
in Budget Document
Budget
Cycle
Formulation Document 1: The Pre-Budget Statement provides
information
(previous
and
current
year
macroeconomic performance and projection of the
coming budget or fiscal year) that links government
policies and budgets. Cambodia has published the
Royal Government Circular on Guidelines for
Preparation of the Draft Budget Law in the
Government Official Gazette since 2009, which is
publically accessible at a minimal cost.
Document 2: The Executive’s Budget Proposal is
document that the MEF submit to the Legislature for
approval. It is the government’s most important
policy instrument as it presents how the government
plans to raise revenues through taxes and other
sources, and spend those monies to support its
priorities including the budget allocation to different
sectors, thereby transforming policy goals into action.
The Royal Government of Cambodia produces this
document for internal use, but does not publish the
document for public access as required by
international good practice. It is noted that in
November 2010, the Draft Budget Law 2011 was
released by the MEF and the National Assembly (NA)
to the NGO Forum on Cambodia upon its request.
However, since 2011, the MEF has not released the
document.

Time to release based
on the International
Good Practice
The
Pre-Budget
Statement must be
published one month
before the draft budget
law is submitted to the
legislature
for
consideration.

Approval

The enacted budget
must be released to the
public no later than
three months after it is
approved by legislature.

Execution

Document 3: The Enacted Budget is the budget that
has been approved by the legislature. It becomes the
country’s law authorizing the executive to raise
revenues, make expenditures and incur debts. The
document provides baseline information for all
budget analyses conducted during the budget year. In
general, the Enacted Budget should provide the
public with the necessary data it needs to assess the
government’s stated policy priorities and hold the
government accountable. Cambodia publishes its
annual Enacted Budget or Law on Finance in the
Official Gazette. However, this document does not
contain program-level details for expenditure.
Document 4: In-Year Reports provide a snapshot of
the budget progress of implementing the budget
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The executive budget
proposal
must
be
released to the public
while the legislature is
still considering it or
before the legislature
approves (enacts) the
budget.

In Year report must be
released to the public no
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including the information on actual revenues
collected, actual expenditure made and debt incurred
at different interval in the fiscal year. Cambodia’s InYear Reports consists of monthly bulletin of statistic
and TOFEs (Table of Public Financial Operation) on
the progress of revenue and expenditure in each
month and year to date. However, these reports lack
important details such as breakdowns of
expenditures by line ministries, detailed explanations
of the difference between actual and planned
revenues and expenditures, and regular updates or
posting on the MEF’s website/other public domain.
Importantly, the monthly bulletin of statistic has not
been published since 2014 due to the MEF’s
reconstruction of its website.
Document 5: The Mid-Year Review provides a
comprehensive update on the implementation of
budget at the mid-point of a budget year. Information
in this report allows the government’s fiscal
performance to be assessed against the plan laid out
in the original budget. It allows the government,
legislature, and public to identify whether or not
adjustments related to revenues, expenditures, or
borrowing should be made during the last six months
of the year. In Cambodia, the MEF produces the MidYear Review for internal use only. It is important that
the RGC starts publishing this document as it is an
important step towards the RGC fulfilling its
obligation to engage the public in the budget process
and to fulfill its legal duty as stipulated in Article 84 of
the law, which requires all financial and accounting
reports to be publicly disclosed. Significantly, the
release of this document, as well as other budget
documents, requires minimal or no financial cost to
the RGC because it is already produced for internal
use. If this release of information occurs in a
systematic manner, Cambodia is likely to improve its
overall results in the next round of OBS.

later than three months
after
the
reporting
period ends.

Document 6: The Year-End Report outlines the situation
of the government account compare to the enacted
budget at the end of fiscal year. Year-End Reports can
inform the public of the government’s spending by sectors
and ministry and can be used by policymakers to inform
budget in upcoming years. In Cambodia, OBS used to
consider the TOFE and Monthly bulletin statistic as the
Year-End Report. However, these documents were not
considered in the OBS 2015 round.

The yearend report is
expected to be released to
the public no later than
one year after the end of
fiscal year to which it
corresponds.
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Oversight

Document 7: The Audit Report is an independent
evaluation of the government’s accounts (collection of
revenues and expenditures) by the country’s Supreme
Audit Institution (SAI). It reports whether the government
has raised revenues and spent monies in line with the
authorized budget, and whether the government’s
accounts are accurate and can be relied upon to provide a
reliable picture of the fiscal situation. In Cambodia, audit
reports on the RGC’s annual budget implementation must
be submitted to the legislature prior to the adoption of the
annual budget execution law. The report is considered a
public document by Article 29 of the Law on Audit.
However, it may not be publically disclosed, or it may be
disclosed with detailed information omitted, if it contains
information considered to be contrary to the national or
commercial interest of relevant agencies of the RGC as
provided by Article 37, 38 and 39 of the law. In Cambodia,
these reports have been released or made available upon
request later than two years after the end of the fiscal
year. This does not meet the minimum standard of
international good practice, which provides that “audit
report expected to be available to the public no later than
18 months after end of the fiscal year.” For Cambodia, the
OBS methodology considered that the reports have been
produced, but not published. A timely release of audit
reports should improve Cambodia’s overall budget
transparency score in the future.

Audit report must be
available to the public no
later than 18 months after
end of the fiscal year.

All stages

Document 8: A Citizens Budget is a nontechnical
presentation (simplified version) of a government’s
budget that is intended to enable the public —
including those who are not familiar with public
finance — to better understand the government
plans for raising revenues and spending public funds.
Since 2014, the MEF has published a “budget in
brief”, which contained some aggregate figures of
revenues,
expenditure
and
macroeconomic
indicators. However, this budget in brief is not
considered a Citizens Budget based on international
best practice because it was not comprehensive or
widely disseminate to the public.

Follow the timeline of
document it refers to.
E.g. if it is simplifies the
Enacted Budget, it must
be released no later than
three months after the
budget is approved.
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PUBLIC PARTICIPATION

Evidence suggests that transparency alone is
insufficient for improving governance, and that
public participation in budgeting can maximize
the positive outcomes associated with greater
budget transparency. To measure public
participation, the Open Budget Survey assesses
the degree to which the government provides
opportunities for the public to engage in
budget processes. Such opportunities should
be provided throughout the budget cycle by
the executive, the legislature, and the supreme
audit institution.
Cambodia’s score of 8 out of 100 indicates that
the provision of opportunities for the public to
engage in the budget process is weak. This is
lower than the global average score of 25.

OVERSIGHT BUDGET
debate by the legislature does not take
place.

The Open Budget Survey examines the
extent to which legislatures and supreme
audit institutions are able to provide
effective oversight of the budget. These
institutions play a critical role – often
enshrined in national constitutions – in
planning budgets and overseeing their
implementation.

Moreover, in both law and practice, the
legislature is not consulted prior to spending
contingency funds that were not identified in
the Enacted Budget.

The legislature provides weak oversight
during the planning stage of the budget cycle
and
limited
oversight
during
the
implementation stage of the budget cycle.
The legislature does not have a specialized
budget research office, and a pre-budget

The supreme audit institution provides
limited budget oversight. Under the law, it
has full discretion to undertake audits as it
sees fit. Moreover, the head of the supreme
audit institution cannot be removed without
legislative or judicial approval, which bolsters
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its independence. Finally, the supreme audit
institution is provided with insufficient

resources to fulfill its mandate and has a
weak quality assurance system in place.

METHODOLOGY
independently reviewed by an anonymous
expert who also has no association to
government. In addition, IBP invites national
governments to comment on the draft results
from the Survey and considers these
comments before finalizing the Survey results.

The Open Budget Survey uses internationally
accepted criteria developed by multilateral
organizations such as the International
Monetary Fund (IMF), the Organisation for
Economic Co-operation and Development
(OECD), and the International Organisation of
Supreme Audit Institutions (INTOSAI). It is a
fact-based research instrument that assesses
what occurs in practice through readily
observable phenomena. The entire research
process took approximately 18 months
between March 2014 and September 2015
and involved about 300 experts in 102
countries. The Survey was revised somewhat
from the 2012 version to reflect emerging
developments in accepted good practice and
to strengthen individual questions. A full
discussion of these changes can be found in a
technical note on the comparability of the
Open Budget Index over time (see address
below).

The Government of Cambodia provided
comments on the draft Open Budget
Questionnaire results.
Research to complete this country’s Open
Budget Survey was undertaken The NGO
Forum on Cambodia.

Survey responses are typically supported by
citations and comments. This may include a
reference to a public document, an official
statement by the government or comments
from a face-to-face interview with a
government official or other knowledgeable
party.

18 Month
process

The Survey is compiled from a questionnaire
completed for each country by independent
budget experts who are not associated with
the national government. Each country’s
questionnaire is then
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RECOMMENDATIONS
agencies at which testimony from the
public is heard.

Improving Transparency
The Royal Government of Cambodia should
prioritize the following actions to improve
budget transparency:
 Publish an Executive’s Budget Proposal
within the relevant timeframe (that is
when the budget is sent to parliament)
 Publish a Mid-Year Review within three
months of the middle of the fiscal year
 Publish in a timely manner a Citizens
Budget and In-Year Reports.

 Establish formal mechanisms for the public
to assist the supreme audit institution to
formulate its audit program and
participate in audit investigations.
Improving Oversight
The Royal Government of Cambodia should
prioritize the following actions to strengthen
budget oversight:
 Establish a specialized budget research
office for the legislature.
 In law and practice, ensure the legislature
is consulted prior to the spending of
contingency funds that were not
identified in the Enacted Budget.
 Ensure the supreme audit institution has
adequate funding to perform its duties,
as determined by an independent body
(e.g., the legislature or judiciary).

Improving Participation
The Royal Government of Cambodia should
prioritize the following actions to improve
budget participation:
 Establish
credible
and
effective
mechanisms (i.e., public hearings,
surveys, focus groups) for capturing a
range of public perspectives on budget
matters.
 Hold legislative hearings on the budgets of
specific ministries, departments, and

WHY SHOULD THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA PUBLISH THESE BUDGET DOCUMENTS?
direct
investment
or
managing
development aid. This would assist with
meeting the Cambodian development
agenda.

The Royal Government of Cambodia publishing
these eight key budget documents in a timely
manner would provide a strong message to
international and local communities as the
following:

Local level

International level

1- The
government
can
use
more
comprehensive and timely data to make
better budget decisions.
2- Increase trust from the local communities
as Cambodian citizens are (fully) aware of
the government’s achievement in its
current work on progression of PFMRP
implementation and may participate more

1- Shows the government’s commitment to
combat the corruption as well as the
successful enforcement of the anticorruption law adopted and promulgated in
2010.
2- Improved image of the country and a higher
OBI score will help to attract more foreign
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actively in the budget process toward
addressing the gap
3- Show the government are accountable in
using the public fund based on the citizens
needs
4- Citizens are able to see the effectiveness
and efficiency of the government’s budget
system in contributing to the poverty

reduction and improving the economy of
the country.
5- Public view on the independence of the
NAA from the government could be
improved through timely publication of the
audit report which allows for the NA to hold
the government accountable;

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT ADDRESS BELOW:

The International Budget Partnership is an
international nongovernmental organization that
collaborates with civil society organizations in over
100 countries around the world to ensure that
government budgets are more responsive to the
needs of poor and low-income people in society and,
accordingly, to make budget systems more
transparent and accountable to the public. IBP has
offices in Washington, D.C.; Cape Town, South Africa;
Mumbai, India; and Nairobi, Kenya; and staff based in
Egypt, the U.K, and Brazil.
Address: 820 First Street, NE Suite 510
Washington, DC 20002 U.S.
Tel: +1 202 408 1080 | Fax: +1 202 408 8173
Email: firstinitiallastname@internationalbudget.org
Website: www.internationalbudget.org and
www.openbudgetindex.org
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The NGO Forum on Cambodia is a membership
organization for local and international nongovernmental organization that build NGO
cooperation and capacity, supporting NGO
network and other civil society organization to
engage in policy dialogue, debate and advocacy.
It works to ensure the rights of the poor and
vulnerable are recognized and supported by the
policies and practices of Cambodia’s government
and development partners and the wider
community.
Address: # 9-11, St.476, Toul Tompong 1, P.O.Box
2295, Phnom Penh, Cambodia
Email: ngoforum@ngoforum.org.kh
Website: www.ngoforum.org.kh or

www.cambodianbudget.org

