អ ្កត ើ
ការផ ព្វផ យ
ព័ត៌មានថវកា
ឆាំ២០១៩

ទិដ្ឋភាពទូ

តមាភាពថវកា

ការចូលរួមជា
សាធារណៈ

សកម្ពជា

អំពីការស្ទង់មតិ
ការស ចចិត្តរបស់រដាភិបាល
ើថវកា ថា ើពន្ធអ្វីខ្លះ ល វយក និង
វាកម្មអ្វីខ្លះ
ល វ
ផ្តល់ជូន ជាពលរដ្ឋ និង មានបំណលចំនួនប៉ុនាន លរដាភិបាលជំពាក់
ើបំណលទាំង ះ
ជះឥទ្ធិពលយាងដូច ្តចខ្លះ
ើសមភាពសង្គម និង សុខមាលភាពរបស់ ជាពលរដ្ឋ រួមទាំង
ឱកាសស ប់ជនងាយរង ះ រស់ កាន់
ើរ។ ការជូនដំណឹងរបស់រដាភិបាល អំពីការចូលរួម
ជាសាធារណៈ មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នងការសំ ចចិត្តណាមួយ លជះឥទ្ធិពល
ើជីវភាពរស់
ចាំ ្ងរបស់ពួក ។
ការអ ្កតការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកា គឺជាឧបករណ៍ឯករាជ
ៀប ៀប និងសិក
វ វ យ ្អក
ើអង្គ តុជាសាកល មួយគត់ ល ើ ស់លក្ខណៈវនិច្ឆ័យ (ចំនួន ១៤៥ សូចនាករ) លទទួល
សាល់ជាអន្តរជាតិ
ើម ីវាយត ្លលទ្ធភាពរបស់ សាធារណៈជនក្នងការទទួលបានព័ត៌មានថវការបស់
រដាភិបាល ឱកាសផ្លវការ ស ប់សាធារណៈជន ចូលរួមក្នងដំ ើរការ ៀបចំថវកាជាតិ និងតួនាទីរបស់
សាប័ន តពិនិត ថវកា រួមមានដូចជា៖សាប័ន នីតិប ត្តិ និងអាជាធរសវនកម្ម ក្នងដំ ើរការ
កា ៀបចំថវកា។
ការស្ទង់មតិ ះជួយអង្គការសង្គមសុីវលមូលដាន វាយត ្ល និងពិភាក ជាមួយ រដាភិបាល
ើការ
រាយការណ៍ និងការ ើ ស់ថវកាសាធារណៈ។ ការអ ្កតការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកា ើកទី ៧ ះ
្វើ ើង ក្នង ១១៧
ស។ ស ប់
សកម្ពជា វាគឺជាការសិក
ើកទី៦ លបានចាប់ ្តើម
ពីឆាំ ២០០៨។

ការ តពិនិត ថវកា

ស

ប់ព័ត៌មានប ្ថមរួមទាំង វធីសា

ថវការបាយការណ៍សាកលឆាំ២០១៩
និងទិន្នន័យ

ងៗសូមចូល

្តស្ទង់មតិ សន្ទស ន៍ ការផ ព្វផ យព័ត៌មាន
លទ្ធផល ការស្ទង់មតិរបស់

កាន់ ហទំព័រ

សនីមួយៗ

www.internationalbudget.org/open-budget-survey

បក
2019

ផ្លវការ

យ ទិកា

អង្គការមិន

នរដាភិបាល ស្តីពីកម្ពជា
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តមាភាពថវកា
្នក ះសន្ទស ន៍ ការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកា (OBS) បានយកចិត្តទុកដាក់
ើការទទួលបាន
ព័ត៌មានជាសាធារណៈ
និងរ ៀប លរដាភិបាលប ្កើនការចំណាយ
ើធនធានសាធារណៈ។
សន្ទស ន៍ ការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកា ះ
វាយត ្ល
ើព័ត៌មាន លអាចរកបាន ើ ព័ន្ធ
ផ ព្វផ យទាន់ ល លា និង ផ ព្វផ យ ឯកសារព័ត៌មានថវកា សំខាន់ទាំង ៨ លមានសូចនាករ
ចំនួន១០៩។ ពិន្ទរបស់
ស នីមួយៗចាប់ពី ០ ដល់ ១០០។ ពិន្ទតមាភាពថវកា ៦១ ឬក៏ ើស
ពីសូចនាករខាង ើ ះ មានន័យថា
ស ះបានផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកាបាន ប់ ន់ ើម ីគាំ
ដល់ការពិភាភ អំពីថវកាជាសាធារណៈ។
ពិន្ទតមាភាពថវកា

សកម្ពជាទទួលបាន ៣២

តមាភាពថវកាក្នង
សកម្ពជាស្ថិតក្នង
ចំណាត់ថាក់ ៨៦ ក្នងចំ
១១៧
ស

ម

សកម្ពជា

នឹង

សដ ក្នងតំបន់

ចំណាត់ថាក់សាកល

៤៥

សហ្វីលីពីន
សឥណ
សមា

៧៦
៧០

សុី

សុី

សទីម័រខាង

៤៧
ើត

៤០

ស ៀតណាម

៣៨

សកម្ពជា

៣២

សភូមា

២៨
តិចតួច

2019

ៀប ៀប

ើ ១០០

៦១

ទូលំទូលាយ

១០០
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ើពិន្ទតមាភាពថវការបស់កម្ពជាមានការវវឌ ន៍យាងដូច ្តច?
ទូលំទូលាយ
តិចតួច

ឯកសារ លអាច
មានផ ព្វផ យដល់សាធារណៈជន
ផ ព្វផ យយឺត ឬ មិនបានដាក់ ប
ើ ណាញ
អុីនធឺ
ត ឬ ផលិតស ប់ ើ ស់
្ទក្នងសាប័ន
មិនបានផលិត

្វងរកបានជាសាធារណៈ

កម្ពជា

ឯកសារ
របាយការណ៍បុ ថវកា
ចក្តី
ថវកា

ងច ប់ថវកា
លបានអនុម័ត

របាយការណ៍ថវកាស

ប់ ជាពលរដ្ឋ

របាយការណ៍ក្នងឆាំ
របាយការណ៍ពាក់កណាលឆាំ
របាយការណ៍បំណាច់ឆាំ
របាយការណ៍សវនកម្ម

2019
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ើ កសារថវកាសំខាន់ៗ លកម្ពជាផ ព្វផ យមាន
ឯ
លក្ខណៈទូលំទូលាយដល់សាធារណៈជនក ិតណា?
ឯកសារថវកា
សំខាន់ៗ

លបំណង ឯកសារ និងខ្លឹមសារ

របាយការណ៍
បុ ថវកា

បងាញពីការវាស់ ងទូលំទូលាយជាមុនដូចជាឯកសារស្តីពី ចក្តី
ងច ប់ថវកា ចាំឆាំរបស់រដាភិបាល, ចក្តី ងការព ករណ៍
ដ្ឋកិច្ចរបស់រដាភិបាលនិងឯកសារស្តីពីចំណល ចំណាយ
និងបំណល

ចក្តី ង
ច ប់ថវកា
ចាំឆាំ

ព័ត៌មានលំអិតស្តីអំពី ភពចំណល,ការវភាជន៍ថវកា
ប់ សួង
សំ ើផាស់ប្តរ លន បាយ និងព័ត៌មានសំខាន់ជា ើន ៀត
ើម ីដឹងអំពីសានភាព ចាំឆាំរបស់
ស ល វបានដាក់ជូន
យសាប័ននីតិ តិបត្តិ និងអនុម័ត យសាប័ននីតិប ត្តិ

ថវកា ល
បានអនុម័ត

ឯកសារថវកា ះ វបានអនុម័ត

ការវាយ
ការដាក់ពិន្ទ
ត ្ល ចាំឆាំ

យសាប័ននីតិប ត្តិ

របាយការថវកា
ចក្តី ងច ប់ថវកា ចាំឆាំរបស់ដាភិបាលឬថវកា លបាន
ស ប់
អនុម័តរដាភិបាលគួរ ៀបចំ ើងមានឱ លក្ខណៈសាម
ជាពលរដ្ឋ
និងងាយយល់ជាងមុនស ប់បងាញដល់សាធារណៈជន
របាយការណ៍
ក្នងឆាំ

ផ ព្វផ យព័ត៌មានស្តីអំពីការ មូលចំណល និងចំណាយ
ជាត់ ្តងនិងបំណល ល ើត ើងជា ចាំ ីមានឬ ចាំ

របាយការណ៍
ពាក់កណាល
ឆាំ

្វើបច្ចប ន្នភាពទូលំទូលាយស្តីការអនុវត្តថវកា ពាក់កណាលឆាំ
រួមទាំងការពិនិត ើងវញនូវការព ករណ៍ ដ្ឋកិច្ច និង ្វើបច្ចប ន្ន
ភាពសី្តអំពីលទ្ធផល ការព ករណ៍ថវកា

របាយការណ៍
ប ្ចប់ឆាំ

របាយការណ៍ចុងឆាំគួ បងាញសានភាពគណនីថវកា
រដាភិបាល និងកាវាយត ្លអំពីបច្ចប ន្នភាពសមិទ្ធផល
លជា ល
លន បាយថវកា

របាយការណ៍
សវនកម្ម

ផ ព្វផ យ យសាប័នសវនកម្មកំពូល។ របាយការណ៍ ះ
តពិនិត ើលព័ត៌មាន ញ ញស្តីអំពីគណនីប ្ជប់ឆាំ
របស់រដាភិបាល

ពិន្ទតមាភាពថវកា ក្នងឆាំ២០១៩

កម្ពជាទទួលបាន៣២ពិន្ទ ខ្ពស់ជាងឆាំ ២០១៧

2019
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ើសន្ទស ន៍ កាផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកាមានការវវឌ ន៍

យាងដូច ្តចខ្លះ

ក្នងឆាំ២០១៩?

កម្ពជាបានប ្កើនការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកាតាមរយៈ ៖
• ផ ព្វផ យរបាយការណ៍ចុងឆាំ និង
ើ ព័ន្ធផ ព្វផ យ

ចក្តី

ងច ប់ថវកា ចាំឆាំរបស់រដាភិបាល មួយចំនួន

អនុសាសន៍

ើម ីព ឹងតមាភាពថវកា កម្ពជាគួរ ផ្តល់អាទិភាព

• ផ ព្វផ យ

ចក្តី

ើការអនុវត្តដូចខាង

ម៖

ងច ប់ថវកា ចាំឆាំរបស់រដាភិបាល និងឯកសារជំនួយ

ើ ព័ន្ធផ ព្វផ យមុន លរដ្ឋសភាអនុម័តថវកា ចាំឆាំ

• ផ ព្វផ យរបាយការណ៍បំណលចុងឆាំនិងការអនុវត្តបំណល
•

្វងរកធាតុចូលពីសារធារណៈជន ើម ីដាក់ប ្ចលក្នងរបាយការណ៍ថវកាស

ជាពលរដ្ឋ

• ព ឹងការតាមដានរបាយការណ៍សវនកម្ម
និងតាមដានប

2019

តិបត្តិការណ៍ ល ្លើយតប

ប់

នឹងលទ្ធផលសវនកម្ម
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ការចូលរួមជាសាធារណៈ
តមាភាពថវកា មួយមិន ប់
មានសារៈសំខាន់ណាស់

ប់ ើម ី ព ឹងអភិបាលកិច្ចល្អ

ើម ីទទួលបានលទ្ធផលជាវជ្ជមាន តមាភាពថវកា។

សន្ទស ន៍ ការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកា

វាយត ្ល

សាធារណៈជនក្នងការចូលរួម ប់ដំណាក់កាល ដំ

ព័ត៌មានថវកា
កំពូល
ក្នង

យ

លន

ចំនួនពិន្ទស

ើ

តពិនិត

ើឱកាល លរដាភិបាលផ្តល់

ើរការថវកា។

បាយ ចាំឆាំ របស់គ

សន្ទស ន៍ ការផ ព្វផ យ

្អក

ើ

លការណ៍ ការចូលរួមជាសាធារណៈ

ងគំនិតផ្តច ្តើមសាកល ើម ីតមាភាពសារ ើពន្ធ ។

សនីមួយៗចាប់ពី ០ ដល់ ១០០។

ពិន្ទការចូលរួមជាសាធារណៈ

ការចូលរួមជាសាធារណៈរបស់

សកម្ពជាទទួលបាន ៦

សកម្ពជា

ើ ១០០។

ៀប ៀបនឹង

សដ ក្នងតំបន់

ចំណាត់ថាក់សាកល

១៤

សហ្វីលីពីន
សឥណ
សមា

៣១

សុី

២០

សុី

១៧

ស ៀតណាម

១១

សកម្ពជា
សទីម័រខាង

៦
៦

ើត

សមីយាន់មា
០

2019

យ

ើការអនុវត្តរបស់រដាភិបាលកណាល អង្គនីតិប ត្តិអាជាធរសវនកម្ម

ស់សូចនាករចំនួន ១៨

ប់

ះ ។ ការចូលរួមពីសាធារណៈជន

០
តិចតួច

៦១

ទូលំទូលាយ

១០០
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ឱកាសស ប់សាធារណៈជនចួលរួម
ក្នងដំ
ើរការ ការ ៀបចំថវកា

ការ ៀបចំថវកា

ការអនុម័តថវកា

(សាប័ននីតិ តិបត្តិ)
តិចតួច:0-40

មានក ិត : 41-60

ឯកសា លអាច
សួង

ការអនុវត្តថវកា

(សាប័ននីតិប ត្តិ)
ប់

សវនកម្ម

(សាប័ននីតិ តិបត្តិ)

(សាប័នសវនកម្មកំពូល)

ន់: 61-100

្វងរកបានជាសាធារណៈ

កម្ពជា

ដ្ឋកិច្ច និងហិរ វត្ថបានផ ព្វផ យ និង ឹក

បល់អំឡង លការអនុវត្តថវកា

ជាសាធារណៈ បុ៉ ្ត ើម ីព ឹងការចូលរួមរបស់សាធារណៈជនក្នងដំ
អាទិភាព
•

ើការអនុវត្តដូចខាង

ម៖

សាកល ងយន្តការ ការចូលរួមជាសាធារណៈ ើម ី ជាពលរដ្ឋមានឱកាលចូលរួម

ក្នងដំ

ើរការ ការ ៀបចំថវកា

•

ប ្កើតការផ ព្វផ យតាមរយៈ ទិកាសាធារណៈ និងយន្តការ

•

ចូលរួមយាងសកម្មជាមួយជនងាយរង

ើម ីជ ុញសាធារណៈជនចូលរួម

តាមរយៈសង្គមសុីវល លតំណាង

យកចិត្តទុកដាក់

ងៗ

តពិនិត អនុវត្ត ថវកា លបានអនុម័ត
ះ និង តំណាងសហគមន៍

យជនងាយរង

រដ្ឋសភាកម្ពជាបានផ ព្វផ យ ការអនុម័តថវកា ចាំឆាំ

យផាល់ឬ

ះ ឬ សហគមន៍

ះជាយាង ះក្តី រដ្ឋសភាកម្ពជាគួរ

ើការអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពមួយចំនួនដូចខាង

ម៖

•

អនុ

តិ

យសាធារណៈជន និងអង្គកាសង្គមសុីវល

្វើជាសក្ខីកម្ម

•

អនុ

តិ

យសាធារណៈជន និងអង្គកាសង្គមសុីវល

្វើជាសក្ខីកម្មរបាយការណ៍សវនកម្ម

ថវកា លនឹងអនុម័ត

អាជាធរសវនកម្មជាតិកម្ពជាគួរ ផ្តល់អាទិភាព

ជាសាធារណៈក្នងដំ
•

2019

ើរការថវកាគួរ ផ្តល់

ើការ ៀបចំថវកា៖

ផ ព្វផ យយន្តការ
ជួយការអ ្កត

ើម ី

ើការអនុវត្តខាង

ើ

ចក្តី

ងច ប់

ម ើម ីព ឹងការចូលរួម

ើកកម្ពស់សាធារណៈជនចូលរួម កម្មវធីសវនកម្ម និង រួមចំ

ើសាប័នសវនកម្មពាក់ព័ន្ធ

ក
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ការ តពិនិត ថវកា
សន្ទស ន៍ ការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកា (OBS) មានតួនាទី តពិនិត សាប័ននិតិប ត្តិ និង
សាប័នសវនកម្មកំពូល ក្នងដំ

ើរការ ៀបចំថវកាជាតិ និងវសាលភាព ការ តពិនិត ។ ពិន្ទ

ការ តពិនិត ថវកា ចាប់ពី ០ ដល់ ១០០

យ

មូលព័ត៌មាន ពីសាប័នឯករាជ ។

សាប័ននិតិប
ថវកា

ើ

ស់សូចនាករចំនួន ១៨។ ការស្ទង់មតិ ះ

ត្តិ និងសាប័ន សវនកម្មកំពូល កម្ពជាផ្តល់ការ តពិនិត ក្នងដំ

មានក ិត

ើយ។ កម្ពជាទទួលបានពិន្ទការ តពិនិត ថវកាសាប័ន ៥០

ការ តពិនិត ថវកាសាប័ននីមួយៗបានបងាញដូចខាង

ការ តពិនិត
សាប័ននីតិប ត្តិ

តិចតួច: 0-40

ើការ ៀបចំ

មានក ិត: 41-60

ម៖

ើ ១០០

ការ តពិនិត
សាប័នសវនកម្ម

ប់

ន់: 61-100

អនុសាសន៍
រដ្ឋសភាកម្ពជា ផ្តស់ឱកាលតិចតួចបំផុតដល់សាធារណៈជន ក្នងការចូលរួម តពិនិត ការ ្វើ នការ

ក្នងដំណាក់កាលវដ្តថវកា និង ការអនុវត្តថវកា។
គួរ ផ្តល់អាទិភាព
•

ើការអនុវត្តដូចខាង

សាប័ននិតិប ត្តិគួរ ពិភាក

ចក្តី

ើម ីព ឹងការ តពិនិត ថវកាសភាជាតិកម្ពជា

ម៖

ក

ក

ើ

ងច ប់ថវកា ចាំឆាំរបស់រដាភិបាល

បានអនុម័ត

ើអនុសាសន៍ស

លន

ប់ការអនុវត្តន៍ថវកា លខាងមុខ

•

គណៈកមាធិការសាប័ននិតិប

ត្តិ គួ

•

គណៈកមាធិការ សាប័ននិតិប ត្តិ គួ

ផ ព្វផ យរបាយការណ៍តាម ព័ន្ធផ ព្វផ យ

តពិនិត

តពិនិត

និងផ ព្វផ យរបាយការណ៍លទ្ធផលតាម ព័ន្ធផ ព្វផ យ

2019

បាយថវកាមុន ល

ើការ តិបត្តិការសំ

ើថវកា

ើការអនុវត្តថវកាក្នងឆាំថវកា
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•

ធានាថាសាប័ននិតិប ត្តិ អនុវត្តការពិ

មុន ល តិបត្តិការចំណាយ

ចំណាយ
•

ះ

បល់

ើចំណល លមិនបាន

យសារឱនភាពចំណល

គណៈកមាធិការ សាប័ននិតិប ត្តិ គួរ

របាយការណ៍លទ្ធផលតាម ព័ន្ធផ ព្វផ យ

ងទុក ឬក៏កាត់បន្ថយ

តពិនិត របាយការណ៍សវនកម្ម និងផ ព្វផ យ

ើម ីរតបន្តឹងឯករាជ ភាព និង ការ តពិនិត សាប័នសវនកម្ម អាជាធរសវនកម្មជាតិកម្ពជា

គួរ អនុវត្តសកម្មភាពតាមអនុសាសន៍ដូចខាង
•

ធានាថាដំ

ើរការសវនកម្ម វ

តពិនិត

ម៖

យ សាប័នឯករាជ ។

អនុវត្តការប ្កើតសាប័នហិរ វត្ថឯករាជ
កម្ពជាមិនទាន់មានសាប័នហិរ វត្ថឯករាជ
ទទួលសាល់ថាជាសាប័នឯករាជ

ការថវកា។

*សូចនាករទាំង
សន្ទស ន៍

2019

ើយ។សាប័នហិរ វត្ថឯករាជ

លផ្តល់ព័ត៌មានឯករាជ

ះមិនដាក់ពិន្ទ

វបាន

កាន់សភាក្នងដំ

ើរ

ក្នង

ការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកា

។
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វធីសា
ឯកសារ

•
ប៉ុ
•

ឺត្តការណ៍ និងសកម្មភាព

ះ ល វបានវាយត ្ល
ស

លមានដូចខាង

ក អ៊ុក វណារា

លបាន

ឺត្ត

មុន ្ង ៣០

ធ្ន ឆាំ ២០១៨

ក្នងសន្ទស ន៍ ការផ ព្វផ យព័ត៌មានថវកា ឆាំ ២០១៩។

ការស្ទង់មតិ ះបានពឹង ្អកទាំង

ឯករាជ របស់
•

្ត

ុង

ើកំរងសំណរ

លបាន ្លើយ

យ អ្នកឯក សថវកា

ម៖

ក ស៊ុន យូរា និង ក

អ៊ុច សុវណាល័យ

ទិកា អង្គការមិន នរដាភិបាល ស្តីពីកម្ពជា
អាសយដាន #9-11 ផ្លវ
ភ្នំ ញ-៣

ខ ៤៧៦ សងាត់ទួលទំពូង ខណចំការមន P.O.Bo 2295

សកម្ពជា

oukvannara@ngoforum.org.kh
•

ើម ីព ឹងការសិក

ព័ត៌មានថវកា
យ សួង

2019

វ

វបាន តពិនិត

វប ្ថម ៀត

ចក្តី

ងក ងសំណរសន្ទស ន៍ ការផ ព្វផ យ

យ អ្នកជំនាញឯករាជ អនាមិក។ ស

ប់

សកម្ពជាតំណាង

ដ្ឋកិច្ច និងហិរ វត្ថ។
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