
ចំណាំ
 ពន្ធដោយផ្ទា ល់គឺពន្ធដលើប្រាកច់ំណូល ពន្ធដលើប្រាកច់ំដណញ ពន្ធដលើប្្រព្យសម្បត្តិពន្ធដលើ

 អចលនប្្រព្យ ។ល។
 ពន្ធប្្រដោល គឺជាពន្ធដលើ្រំនតិញនតិងដសវាកម្មដែលមានែូចជា ពន្ធដលើតមមលៃ្រដនថែម 

ពន្ធដលើអាជាញា ្រណ័្ណ ការនាដំចញ នតិងអាជាញា ្រណ័្ណ ក្នុងប្សរុក។ ប្រាកច់ំណូលពន្ធអាករដលើ
តមមលៃ្រដនថែម រានមកពី ផលតិតផលដប្្រងែូចជា ដប្្រងសំាង ដប្្រងមា៉ា សូ៊ត ដប្្រងកាត 
នតិងដប្្រងឥន្ធនៈ។ល។

 ចំណូលដប្រៅពីពន្ធ គឺសំដៅដលើការជួលអាគាររ្រស់រែ្ឋ ែីសម្បទាន ការ្រដងកើតសហប្គាស 
ដសវាសនុរ តិដោែីនតិងសំណង ់ការប្តរួតពតិនតិត្យ គនុណភាពមនផលតិតផល មប្្រសណីយ ៍

 នតិង្ូររគមនាគមន។៍ល។

ផ្ល់ប្រាក ់ នតិង្ូរទាតច់ំណាយពីរតនាគារជាតតិ ដែលវារានតប្មរូវឱ្យមានការធានាដលើការប្្រតតិ្រត្តិចំណាយ 
ដែើម្បផី្ល់នូវដសវាកម្មប្្រចាមំ្ងៃែល់សតិស្សនតិស្សតិត នតិងអ្កជំងឺ។ ឧទាហរណ៍ដផ្សងដ្រៀតមនការចំណាយ 
ចរន្រមួមានការអន្រាគមនដ៍ផ្កសង្គម ឬដសែ្ឋកតិច្ច ចំណាយដលើការ្ូរទាតក់ារប្រាក ់ នតិងការចំណាយមតិន 
រានរពឹំង្រនុកដផ្សងដ្រៀត។

ការចំណាយមូលធន សំដៅដៅដលើមូលនតិធតិដែលប្តរូវរានដប្្រើដែើម្ប្ីរដងកើតការវ តិនតិដោគដែលមានប្រាក់
ចំណូល នាដពលអនាគត។ វាអាចរមួ្រញ្ចូ លការផ្ល់្វ តិកាក្នុងគដប្មាងវ តិនតិដោគ ភាពជាមែគូ នតិងការ 
រលំស់្រំណនុ ល។ ឧទាហរណ៍ល្អមនការចំណាយមូលធនគឺ ការចំណាយដលើអាគារ នតិងដហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធ 
សំណងប់្្រពន័្ធធារាសាសស្ គដប្មាងអគ្គតិសនី ការសាងសងស្់ាន នតិងការ្រតិញរ្យន្។ ការចំណាយដ្ទា ំ
ប្តរូវរាន រមួ្រញ្ចូ លក្នុងការចំណាយមូលធន។

ចំណាំ
ប្្រសតិនដ្រើរោ្ឋ ភតិរាលមានប្រាកច់ំណូលដប្ចើនជាងចំណាយ វាគឺជាអតតិដរក្វ តិកា។ ផទានុយដៅវ តិញ ប្្រសតិន
ដ្រើរោ្ឋ ភតិរាលមានប្រាកច់ំណូលតតិចជាងចំណាយ វាគឺជាឱនភាព្វ តិកា។

ត�ើថវិកាជា�ិចំណាយតៅណា?

ចំណាយ្វ តិកាជាតតិ

ការចំណាយចរន្ ការចំណាយមូលធន

ប្រាកច់ំណូលជាតតិ

ចំណូលពន្ធ ចំណូលដប្រៅពីពន្ធ

កម្ចមីផទាក្នុង/ក្នុងប្សរុកពន្ធដោយផ្ទា ល់

ពន្ធប្្រដោល

កម្ចី ជំនួយ

ដ្រវេភាគី

ពហនុភាគីប្្រភពខាងដប្រៅ

ប្រាកច់ំណូលក្នុងប្សរុក ប្រាកច់ំណូលដប្រៅប្សរុក

តេចក្តីេត្ខេបនៃព័�៌មាៃថវិកាជា�ិ
ត�ើអ្វីតៅជាថវិកាជា�ិ?
្វ តិកាជាតតិ គឺជាររាយការណ៍ដផនការចំណូល នតិងចំណាយរ្រស់រោ្ឋ ភតិរាល នតិងអននុញ្ញា តឱ្យរោ្ឋ ភតិរាល 
ដែើម្បកីំណតថ់ាដតើរោ្ឋ ភតិរាលមានប្រាកប់្គ្រប់្គានស់ប្មា្រ្ូ់រទាតច់ំណាយរ្រស់ខលៃួន ដៅក្នុងឆ្្នីំមយួៗ។ 
ដៅក្នុងប្្រដ្រសកម្នុជា   ្វ តិកាជាតតិប្តរូវរានសំដៅដៅដលើចបា្រស់្ីពីពីការប្គ្រប់្គងហតិរញញា វតថែនុប្្រចាឆ្ំ្ ំ។

ត�ើដំត�ើ រការកសា្ថវិកាជា�ិយ៉ា ្ដូចត្្ច?

ប្ក្រខណ្ឌ មា៉ា ប្ករូដសែ្ឋកតិច្ច
(ចំណូល ចំណាយរយៈដពលមធ្យម 

ដផនការយនុ្រ្ធសាសស្្វ តិកា)

ចបា្រស់្ីពីការប្គ្រប់្គង
ហរ តិញញា វតថែនុប្្រចាឆ្ំ្ំ

(ចបា្រ់្ វ តិកា)

អននុវត្នត៍ាមោន 
នតិងររាយការណ៌

ដសចក្ីប្រាង
្វ តិកាប្្រចាឆ្ំ្ំវាយតមមលៃ

ប្រភព៖ អគ្គនាយកោ្ឋ ន្វ តិកាមនប្កសួងដសែ្ឋកតិច្ច នតិងហតិរញញា វតថែនុ (២០១៦)ចំណាយចរន្ត សំដៅដៅដលើមូលនតិធតិដែលរានដប្្រើដែើម្បរីកសាការផ្ល់ដសវារែ្ឋរាលដែលកំពនុងប្្រតតិ្រត្តិការ 
ប្្រចាមំ្ងៃ។ ឧទាហរណ៍ ការចំណាយដលើប្រាកដ់្រៀវត្សរ្រស់មសន្ីរាជការ កងកមាលៃ ងំប្្រោ្រអ់ាវនុធ ្រំនតិញ 
ដែលប្តរូវការដែើម្បផី្ល់ជូននូវដសវាកម្មែូចជា ថ្ាដំព្រ្យ ដសៀវដៅ នតិងដសវាកម្មដផ្សងដ្រៀត។   អ្កផ្ល់ដសវាកម្ម
ដសវាកម្មចម្បងែូចជា ប្គរូ្រដប្ងៀន នតិងដសវាសនុខភាព ប្តរូវរាន្រ៉ាះរាល់ដោយសារការពនយាដពលក្នុងការ

ចំណា ំ ចបា្រស់្ីពីការប្គ្រប់្គងហតិរញញា វតថែនុប្្រចាឆ្ំ្ ំប្តរូវរានដរៀ្រចំដ�ើងជាដរៀងរាល់ឆ្្។ំ



កកបខ�្ឌ  ៃិ្កប�ិទិៃនៃដំត�ើ រការកសា្ថវិកាជា�ិ

ដំណាក់កាលទវី១៖ ការដរៀ្រចំដផនការយនុ្រ្ធសាសស្្វ តិកា(មនីា-ឧសភា)

ដំណាក់កាលទវី២៖ ការដរៀ្រចំ្វ តិកា(មត្ិ នុនា)

ដំណាក់កាលទវី៣៖ ការអននុមត័្វ តិកា(តនុលា)

ដំណាក់កាលទវី៤៖ ការអននុវត្ នតិងប្តរូតពតិនតិត្យ

ចំណាំ

 វិមជ្ឈការ៖ រោ្ឋ ភតិរាលប្្រគល់ដអាយប្ករុមប្្ឹរកសានូវភាពជាមា្ច ស់ដលើមនុខងារ សតិ្រតិ្ធអំណាច នតិង 
ធនធានដែើម្បដីអាយប្ករុមប្្ឹរកសាដធវេើដសចក្ីសដប្មចចតិត្ដ្លៃើយត្រដៅតាមតំរូវការរ្រស់មូលោ្ឋ ន។ 
 វិសហមជ្ឈការ៖ រោ្ឋ ភតិរាល ប្កសួង សាថែ ្រន័ដធវេើការដផទារមនុខងារ សតិ្រតិ្ធអំណាច នតិងធនធានដៅ

 
អង្គភាពដប្កាម្រងា្គ ្រ ់ ឬ ដៅប្ករុមប្្ឹរកសា ប្្រដភ្រណាមយួដែើម្បអីននុវត្ ក្នុងនាមរាជរោ្ឋ ភតិរាល ឬ

 
ប្កសួងសាថែ ្រន័។
 ការអត្កេ�តលើការផ្សព្ផសាយព័�៌មានថវិកា៖    ការវាយតមមលៃ ដលើដផ្ក្ីររ្រស់តមាលៃ ភាព       នតិង គណដនយ្យ 
ភាព្វ តិកាដែលរមួមានតមាលៃ ភាពក្នុងការផ្ល់ដៅសាធារណៈជននូវពត័ម៍ាន្វ តិកា ការផ្ល់ឱកាស 
ឲ្យសាធារណៈជនចូលរមួក្នុងែំដណើ រ្វ តិកាជាតតិ នតិងសមតថែភាពរ្រស់អង្គនីតតិ្រ្បញញាតតិ្(សភាជាតតិ) នតិង

 សាថែ ្រន័សវនៈកម្ម (សាថែ ្រន័ដែលដធវេើការប្តរួតពតិនតិត្យដលើការចំណាយរ្រស់រោ្ឋ ភតិរាល) ក្នុងការពតិនតិត្យ
 ្វ តិកាជាតតិប្្រក្រដោយប្្រសតិ្រ្ធភាព។

ត�ើកបជាពលរដ្ឋ ៃិ្អ្្គការ្ិៃម្ៃរដ្្ឋ ភិបាលអាចចូលរ ួ្ ដំត�ើ រការ 

ថវិកាជា�ិតដ្យរតបៀបណា?

 ដ្រើដទាះជាកំដណ្រប្មងវ់ តិមជ្ឈការ នតិងវ តិសហមជ្ឈការ នតិងដក្រប្មងហ់តិរញញា វតថែនុសាធារណៈរ្រស់
 រោ្ឋ ភតិរាលរានផ្ល់នូវឱកាសសប្មា្រក់ារចូលរមួជាសាធារណៈ  ការចូលរមួជាសាធារណៈក្នុងែំដណើ រការ 

្វ តិកាជាតតិដៅដតមានកប្មតិតដៅដ�ើយ។ ដោយដផ្អកដលើការអដងកតដលើការផ្សពវេផសាយពត័ម៌ាន្វ តិកាឆ្្ំ
 

២០១៥ [Open Budget Survey (OBS)] ពតិនទានុមនការចូលរមួជាសាធារណៈ គឺមានដត ៨ ដៅដលើ ១០០ 
្រ៉ានុដណា្ណ ះ។ ដនះមាននយ័ថារោ្ឋ ភតិរាលមនប្្រដ្រសកម្នុជា រានផ្ល់ឱកាសតតិចតួចសប្មា្រស់ាធារណៈជន 
ចូលរមួក្នុងែំដណើ រការ្វ តិកា នតិងការប្តរួតពតិនតិត្យ្វ តិកាជាតតិ។ ដទាះ្ីរជាឱកាសតតិចតួចោ៉ា ងណាកដ៏ោយ

 ប្្រជាពលែ្ឋ នតិងអង្គការមតិនដមនរោ្ឋ ភតិរាលអាចចូលរមួែំដណើ រការ្វ តិកាជាតតិែូចជា៖

- ប្្រជាពលរែ្ឋ នតិងអង្គការមតិនដមនរោ្ឋ ភតិរាលអាចមានសតិ្រ្ធតិចូលរមួផ្ទា ល់ក្នុងដវ្រតិកាពតិដប្គាះោ្រល់ជា
 សាធារណៈដលើប្ក្រខណ្ឌ មា៉ា ប្ករូដសែ្ឋកតិច្ច នតិងការដរៀ្រចំដផនការ្វ តិការយៈដពលមធ្យម 

- ប្្រជាពលរែ្ឋ នតិងអង្គការមតិនដមនរោ្ឋ ភតិរាលអាចមានសតិ្រតិ្ធ្រដរា្ច ញមតតិដោ្រល់ តាមរយៈការវ តិភាគ នតិង
 ្រងាហា ញពីតប្មរូវការ/ការដលើកសំដណើ រ តប្មរូវរោ្ឋ ភតិរាលគួរដ្លៃើយត្រ

- ប្្រជាពលរែ្ឋ នតិងអង្គការមតិនដមនរោ្ឋ ភតិរាលអាចមានសតិ្រ្ធតិចូលរមួតាមោន នតិងសួរពីការដប្្រើប្រាស់
 ្វ តិកាតាមរយៈររាយការណ៍មនការប្្រតតិ្រត្តិ្វ តិកាប្្រចាដំខ 

- ប្្រជាពលរែ្ឋ នតិងអង្គការមតិនដមនរោ្ឋ ភតិរាលអាចមានសតិ្រ្ធតិសនុំពត័ម៌ានពី្វ តិកាដែលប្តរូវដ្រើកចំហរ នតិង
 ផ្សពវេផសាយជាសាធារណៈ។

ដខមនីា
ប្កមខណ្ឌ ដមប្ករូដសែ្ឋកតិច្ច      នតិង

ប្ក្រខណ្ឌ ្វ តិការយៈដពលមធ្យម

ដខកញ្ញា
ដសចក្ីប្រាងចបា្រ់្ វ តិកា

ដខតនុលា
ការអននុមត័ដោយគណៈរែ្ឋមសន្ី

ការប្តរួតពតិនតិត្យមនការអននុវត្ចបា្រប់្គ្រប់្គង
ហតិរញញា វតថែនុប្្រចាឆ្ំ្ដំោយសវនកម្មជាតតិ

ចបា្រស់្ីពីការ្ូរទាត់្ វ តិកាមនការអននុវត្ចបា្រ់
ប្គ្រប់្គងហតិរញញា វតថែនុប្្រចាឆ្ំ្ំ

ដខមករា-ធ្ូ
ប្គ្រប់្កសួង សាថែ ្រន័អននុវត្ចបា្រ់

ប្គ្រប់្គងហតិរញញា វតថែនុប្្រចាឆ្ំ្ំ

ដខវ តិច្តិកា
ការអននុមត័ដោយរែ្ឋសភា នតិងប្ពឹ្រ្ធសភា

ដខធ្ូ
ប្ពះមហាក្សប្តប្ពះរាជាអននុញ្ញា ត

ឱ្យដប្្រើប្រាស់ចបា្រប់្គ្រប់្គង
ហតិរញញា វតថែនុប្្រចាឆ្ំ្ំ

ដខសីហា
ការចរចា្វ តិកា នតិងការ្រូក

សរនុ្រ្វ តិកា

ដខមត្ិ នុនា-កកកោ
សំដណើ រសនុំ្វ តិការ្រស់ប្កសួង

ដខដមសា
សារាចរណ៍ដណនាំ

ការដរៀ្រចំ្វ តិកា

ដខដមសា-ឧសភា
ប្កសួងនីមយួៗដរៀ្រចំដផនការ

យនុ្រ្ធសាសស្្វ តិការ្រស់ខលៃួន

សហការផលិ�តោយបករុមការងារថវិកាជា�ិ   

 តោះពុម្ពផសាយតោយ   ឧប�្ថម្ភថវិកាតោយ                                          

ឆ្នា ២ំ០១៧            


