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សេចក្តីប្រកាេព័តម៌ាន        

របាយការណ៍សាក្លរង្ហា ញឱ្យស ើញថា ចណំាត់ថាា ក្ត់មាា ភាពថវិកាក្ម្ពុជា េថតិក្ាងុចំសណាម្ប្រសេេ
ដែលមានក្ប្ម្ិតទាររផំតុសលើពភិពសោក្ រ៉ុដនែ ការដក្លម្អអាចប្រប្ពឹតែសៅបាន ជាម្យួនឹង

ចំណាយតចិតួចរ៉ុសណាោ ះ 

ថ្ងៃនេះ នេទិកាថ្េអង្គការមេិមមេរដ្ឋា ភបិាល ស្ដីពីកមពុជា កនុង្ការស្ហការជាមយួ េទិាស្ថា េតសូ៊្មតិ េិង្នោល
េនោបាយ ស្មពេ័ធភាពកមពុជាន ើមបតីម្លា ភាពចំណូលធេធាេ អង្គការអកុស្ថា ម េិង្អង្គការតម្លា ភាពកមពុជា នធាើការផ្សពាផ្ាយ
លទធផ្លថ្េអនង្េតនលើការផ្សពាផ្ាយពត័ម៌្លេងេកិា (Open Budget Survey – OBS) ឆ្នន ២ំ០១២ អំពីចំណាតថ់្នន កត់ម្លា ភាពងេកិា
របស់្ប្បនទស្កមពុជា។ អនង្េតនេះបង្ហា ញថ្ន ប្បនទស្កមពុជាបាេទទលួពិេទុ ១៥ នលើ ១០០  ូចម លកមពុជាបាេទទលួកាលពីឆ្នន  ំ
២០១០។ 
 នបៀបនធៀបេឹង្ប្បនទស្ជិតខាង្ េិង្បណាដ ប្បនទស្អាសីុ្អនននយឯ៍នទៀត ម លបាេចូលរមួកនុង្អនង្េតនេះ ពិេទុរបស់្ប្បនទស្
កមពុជានឺនស្មើេឹង្ពាកក់ណាដ ល ថ្េពិេទុមធយមតំបេ ់៣២ េិង្ទាបជាង្ខាា ងំ្នធៀបេឹង្ពិេទុមធយមស្ថកល ៤៣។ 
 អនង្េតOBS នឺជា នំេិតផ្ដួចនផ្ដើមមយួរបស់្អង្គការភាពជាថ្ នូថ្េងេកិាអេដរជាតិ (International Budget Partnership -
IBP) េិង្ជាអនង្េតស្ថកលនធាើន ើង្នរៀង្រាល់ពីរឆ្នន មំដង្ ម លផ្ដល់េូេការវាស់្ស្ទង្អំ់ពីកប្មតិតម្លា ភាព េិង្នណនេយយភាពថ្េ
ងេកិានៅជំុេញិពិភពនោកមតមយួនតម់ លម្លេលកខណៈឯករាជយ អាចនប្បៀបនធៀបបាេ េិង្នទៀង្ទាត។់ អនង្េតនេះនឺជា 
ការបង្ហា ញពីតងភាពជាកម់ស្ដង្ថ្េតម្លា ភាព នណនេយយភាព េិង្ការចូលរមួរបស់្ស្ថធារណជេ នៅកនុង្ ំនណើ រការងេកិាជាតិ។ 
 អនង្េតOBS នធាើការវាយតថ្មាថ្ន នតើរដ្ឋា ភបិាលថ្នន កជ់ាតិបាេផ្សពាផ្ាយជាស្ថធារណៈេូេឯកស្ថរងេកិាសំ្ខាេ់ៗ ចំេេួ 
ប្បាបីំម រឬនទ េិង្នដ្ឋយរនបៀបណា នហើយថ្ន នតើពត័ម៌្លេម លម្លេនៅកនុង្ឯកស្ថរទាងំ្នោះ ម្លេលកខណៈប្នបប់្ជុង្នប្ជាយ 
ទាេន់ពលនេោ េិង្ម្លេស្ថរៈប្បនោជេចំ៍នពាះស្ថធារណជេម រឬោា ង្ណា។ ទេទឹមេឹង្នេះ អនង្េតកវ៏ាយតថ្មាផ្ង្ម រនៅនលើ 
េសិ្ថលភាពថ្េការប្តួតពិេិតយប្បកបនដ្ឋយប្បសិ្ទធភាពរបស់្ស្ថា បេ័េីតិបបញ្ញតដិ  េិង្ស្ថា បេ័ស្េេកមមកំពូល ក ូ៏ចជាឱកាស្ម ល
ស្ថធារណជេអាចចូលរមួបាេនៅកនុង្ ំនណើ ការងេកិាជាតិ។ 
 “នយើង្ពិតជាស្ង្ឃមឹថ្ន រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាេឹង្ពិរណរណាលទធផ្លទាងំ្នេះ េិង្នធាើការមកតប្មូេស្ថា េភាពនេះ នដ្ឋយ
ផ្សពាផ្ាយជាស្ថធារណៈេូេឯកស្ថរងេកិាសំ្ខាេ់ៗ ឯនទៀតម លមេិទាេប់ាេផ្សពាផ្ាយនៅន ើយ ពិនស្ស្នឺនស្ចកដបី្ពាង្ចាប់
ងេកិាប្បរណឆំ្នន  ំ របាយការណ៍ពាកក់ណាដ លឆ្នន  ំ េិង្របាយការណ៍ស្េេកមម ឲ្យបាេទាេន់ពលនេោ េិង្បាេនទៀង្ទាត។់ ការង្ហរនេះ 
អាចនធាើនៅរចួនដ្ឋយចំណាយតិចតចួ ឬកម៏េិម្លេចំណាយបមេាមន ើយ នហើយការផ្សពាផ្ាយឯកស្ថរទាងំ្នេះេឹង្បនង្េើេឱកាស្ឲ្យ
ម្លេការចូលរមួពីស្ថធារណជេកនុង្ ំនណើ រការងេកិាជាតិ េិង្ឈាេនៅកាេស់្ង្គមមយួម លទទលួបាេពត័ម៌្លេកាេម់តនប្ចើេ” 
នេះជាប្បស្ថស្េន៍ោក ឈតិ សំ្អាត ោយកប្បតិបតដិថ្េ នេទិកាអង្គការមេិមមេរដ្ឋា ភបិាល ស្ដីពីកមពុជា។ 

ោតប់ាេបេដថ្ន “ការនធាើមបបនេះកេឹ៏ង្បង្ហា ញពីការអេុេតតេូេការតាងំ្ចិតត េិង្កិចចប្បឹង្មប្បង្របស់្រដ្ឋា ភបិាលកនុង្ការអេុេតដ
កមមេធីិមកទប្មង្ក់ារប្នបប់្នង្ហិរញ្ញ េតាុស្ថធារណៈផ្ង្ម រ“។ 

ថ្ងៃទី ៧ មែមោី ឆ្នន ២ំ០១៣ 
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 ឯកស្ថរងេកិាទាងំ្ប្បាបីំ រមួម្លេ របាយការណ៍បនុរងេកិា នស្ចកដីប្ពាង្ចាបង់េកិារបស់្រដ្ឋា ភបិាល ចាបង់េកិាម លបាេ
អេុមត័ ងេកិាស្ប្ម្លបប់្បជាពលរ ា របាយការណ៍កនុង្ឆ្នន  ំរបាយការណ៍ពាកក់ណាដ លឆ្នន  ំរបាយការណ៍ ំណាចឆ់្នន  ំេិង្របាយការណ៍
ស្េេកមម។ 
 កនុង្ចំនណាមឯកស្ថរទាងំ្ប្បាបីំនេះ ប្បនទស្កមពុជាផ្លិត េិង្ផ្សពាផ្ាយឯកស្ថរចំេេួបេួជាស្ថធារណៈ។ ឯកស្ថរទាងំ្
នោះរមួម្លេ របាយការណ៍បនុរងេកិា ចាបង់េកិាម លបាេអេុមត័ របាយការណ៍កនុង្ឆ្នន  ំ េិង្របាយការណ៍ ំណាចឆ់្នន ។ំ បាមុេដ 
នៅម្លេបញ្ហា ពាកព់េ័ធេឹង្ភាពទាេន់ពលនេោ េិង្ភាពពិស្ថដ រថ្េពត័ម៌្លេ ោា ង្នោចណាស់្នៅកនុង្ឯកស្ថរពីរ ថ្េឯកស្ថរទាងំ្
បេួ។ ឧទាហរណ៍ របាយការណ៍ ំណាចឆ់្នន  ំ នឺផ្សពាផ្ាយនៅឆម្លស្ទីពីរថ្េឆ្នន សំ្ថរនពើពេធបោទ ប ់ នហើយទប្មង្ថ់្េចំណាតថ់្នន ក់
ងេកិាម លនប្បើប្បាស់្នៅកនុង្ឯកស្ថរនេះ នៅែាះស្ង្គតិភាពជាមយួេឹង្ទប្មង្ម់ លនប្បើប្បាស់្នៅកនុង្ឯកស្ថរងេកិាសំ្ខាេ់ៗ  ថ្ទ
នទៀត។ 

នៅកមពុជា ឯកស្ថរ  កនុង្ចំនណាមឯកស្ថរងេកិាចំបង្ៗ នពាលនឺ នស្ចកតបី្ពាង្ចាបង់េកិា                   
េិង្របាយការណ៍ស្េេកមម ប្តូេបាេផ្លិត បាមុេដមេិទាេប់ាេផ្សពាផ្ាយនៅន ើយ។ ទេទឹមេឹង្នេះ ប្បនទស្កមពុជាកម៏េិផ្លិត
ឯកស្ថរងេកិាស្ប្ម្លបប់្បជាពលរ ាម រ។ ឯកស្ថរទាងំ្នេះ ម្លេស្ថរៈសំ្ខាេជ់ាខាា ងំ្កនុង្ការបនង្េើេឱកាស្ឲ្យស្ថធារណជេ ចូលរមួ
កនុង្ ំនណើ រការងេកិា េិង្ទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលទទលួែុស្ប្តូេចំនពាះការប្នបប់្នង្ប្បាកក់ាស្ស្ថធារណៈ។ 

ងេកិាប្បជាពលរ ា នឺជាទប្មង្ស់្ថមញ្ញ ថ្េចាបង់េកិាប្បរណឆំ្នន  ំ នហតុ ូនចនះវាជាឯកស្ថរ ម៏្លេស្ថរៈសំ្ខាេម់យួជំេយួឲ្យ 
ស្ថធារណជេង្ហយយល់អំពីមផ្េការងេកិារបស់្រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

នោកសំ្អាត បាេម្លេប្បស្ថស្េថ៍្ន “ស្ថរៈសំ្ខាេថ់្េឯកស្ថរនេះ ប្តូេបាេប្បនទស្ជិតខាង្របស់្នយើង្នៅកនុង្តំបេ ់
ទទលួស្ថគ ល់ជាខាា ងំ្ ពិនស្ស្នៅប្បនទស្ឥណឌូ នេសីុ្ េិង្ប្បនទស្ថ្ង។ នៅប្បនទស្ឥណឌូ នេសីុ្ ការផ្សពាផ្ាយេូេងេកិាប្បជាពលរ ា
នេះ បាេរមួចំមណកោា ង្សំ្ខាេក់នុង្ការបនង្េើេពិេទុថ្េការផ្សពាផ្ាយពតម៌្លេងេកិា នហើយជយួ នលើកស្ទួយប្បនទស្នេះឲ្យរណកនចញ
ពីប្កុមប្បនទស្ផ្ដល់ “ពត័ម៌្លេមយួចំេេួ“ នៅកាេប់្កុមប្បនទស្ម លផ្ដល់ “ពត័ម៌្លេនប្ចើេ”។ ប្បនទស្កមពុជាកអ៏ាចស្នប្មចបាេេូេ
េឌ្ឍេភាព ូចោន នេះម រ ប្បសិ្េនបើរាជរដ្ឋា ភបិាលពិរណរណាអំពីការនបាះផ្ាយន ើង្េញិេូេ “ងេកិាស្នង្ខប” ម លធាា បប់្តូេបាេនបាះ
ផ្ាយមដង្នៅកនុង្ឆ្នន ២ំ០០៧ នោះ”។ 

 ូចម លអនង្េតនេះបាេបង្ហា ញ ឥទធិពលរបស់្ស្ថា បេ័េីតិបបញ្ញតដិ េិង្ស្ថា បេ័ស្េេកមមកំពូលរបស់្ប្បនទស្កមពុជា នឺម្លេ
កប្មតិ “បង្គួរ” ែណៈម លនៅប្បនទស្ជិតខាង្របស់្កមពុជា នលើកមលង្ប្បនទស្ភមូ្ល ឥទធិពលថ្េស្ថា បេ័េីតិបបញ្ញតតនឺិម្លេកប្មតិ 
“បង្គួរ” េិង្ “ខាា ងំ្” នហើយស្ថា បេ័ស្េេកមមកំពូលេញិនឺម្លេឥទធិពល “ខាា ងំ្”។ នលើស្ពីនេះនទៀត ឱកាស្ស្ប្ម្លបក់ារចូលរមួជា
ស្ថធារណៈនៅកនុង្ ំនណើ ការងេកិាជាតិនៅកមពុជានឺ នៅតិចតចួនៅន ើយ។ 

“នយើង្មេិន ើញម្លេភាពស្មុនស្ថម ញមផ្នកបនចចកនទស្ធំ ំុន ើយ កនុង្ការរាងំ្ស្ទះប្បនទស្កមពុជាមេិឲ្យទទលួបាេពិេទុតម្លា
ភាពងេកិារបស់្ែាួេែពស់្ជាង្នេះ។ អាីម លននប្តូេការ នឺឆេទៈេនោបាយពិតប្បាក ពីថ្នន ក ឹ់កោរំាជរដ្ឋា ភបិាល ម លប្តូេអមនដ្ឋយ
ស្កមមភាពជាកម់ស្ដង្ ន ើមបនីលើកកមពស់្តម្លា ភាពនៅកនុង្ ំនណើ រការងេកិាទាងំ្មលូ នហើយនបើកចំហឲ្យស្ង្គមសីុ្េលិបាេចូលរមួ េិង្
ោបំ្ទកនុង្ការស្នប្មចបាេេូេការង្ហនេះ” នេះជាប្បស្ថស្េន៍ោក ប្ពាប កុល ោយកប្បតិបតដថិ្េអង្គការតម្លា ភាពកមពុជា។ 

នោកបាេបេដនទៀតថ្ន “តម្លា ភាព េិង្ភាពនបើកចំហនឺជា មលូដ្ឋា េប្នឹះស្ប្ម្លបស់្ង្គមប្បជាធិបនតយយ ម លោមំកេូេ
ទំេុកចិតដ េិង្បនង្េើតឲ្យម្លេេូេភាពប្ស្បចាប។់ ែណៈម លប្បនទស្កមពុជា បាេនប្ជើស្យកម្លោ៌ប្បជាធិបនតយយ ថ្នន ក ឹ់កោំ
កមពុជាប្តូេនោរពឲ្យបាេមុងឺ្ម្លា តចំ់នពាះនុណតថ្មា េិង្នោលការណ៍ទាងំ្នេះ ស្ប្ម្លបជ់ាប្បនោជេ ៍ល់ពលរ ារបស់្ែាួេ េិង្ន ើមបី
នលើកកមពស់្មែុម្លតប់្បនទស្កមពុជា នៅនលើឆ្នកអេដរជាតិ”។ 
 នោក មណប សីុ្េថ្ង ោយក េទិាស្ថា េតសូ៊្មតិ េិង្នោលេនោបាយ បាេេិោយថ្ន “ការនបើកចំហរបស់្រដ្ឋា ភបិាល 
េិង្ងេកិាជាតិរបស់្ែាួេ លទធភាពទទលួបាេពត័ម៌្លេ េិង្អាីម លនននៅថ្នសិ្ទធិកនុង្ការ ឹង្ េិង្សិ្ទធិកនុង្ការទទលួបាេពត័ម៌្លេ
របស់្ពលរ ាម្លន ក់ៗ  នឺជាមលូដ្ឋា េប្នឹះ រ៏ណបំាចក់នុង្ការជប្មុញឲ្យម្លេការចូលរមួជាស្ថធារណៈកនុង្ការនលើកកមពស់្តម្លា ភាព
ងេកិា”។ 
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 នោក វាា រេិ ប្កាហាឈកី ោយក អង្គការភាពជាថ្ នូថ្េងេកិាអេដរជាតិ បាេបនញ្ចញមតិថ្ន “នស្ចកដីស្នប្មចចិតដ េិង្
 ំនណើ រការងេកិាម្លេស្ថរៈសំ្ខាេណ់ាស់្កនុង្ការនដ្ឋះប្ស្ថយបញ្ហា ជានប្ចើេ កនុង្ចំនណាមបញ្ហា បោទ េ់ៗ បំផុ្តនៅកនុង្ពិភពនោក”។ 
 “នជានជយ័ថ្េកិចចប្បឹង្មប្បង្ ូចជា ការប្បឹង្មប្បង្កាតប់េាយអប្តាស្ថា បរ់បស់្ម្លតា ការលុបបំបាតភ់ាពប្កីប្កម លនៅមត
បេដ ការផ្ដល់លទធភាពឲ្យកុម្លរទាងំ្អស់្បាេទទលួេូេការអបរ់មំ លម្លេនុណភាព េិង្ការនដ្ឋះប្ស្ថយផ្លបាះពាល់ថ្េការមប្បប្បួល 
អាកាស្ធាតុ ជាន ើម ពឹង្មផ្ែកទាងំ្ប្សុ្ង្នៅនលើប្បការម លថ្ន នតើប្បនទស្ោោនធាើនស្ចកតីស្នប្មចចិតដស្តីពីងេកិាបាេប្តឹមប្តូេម រ ឬ
ោា ង្ណា នហើយនតើនស្ចកដីស្នប្មចទាងំ្នោះប្តូេបាេអេុេតដប្បកបនដ្ឋយប្បសិ្ទធភាពម រឬនទ។ ទាងំ្អស់្នេះ នឺនលើស្ពីបញ្ហា
អភបិាលកិចច ម លម្លេលកខណៈអរបីូនៅនទៀត។ នឺវាទាកទ់ង្នៅេឹង្ នុណភាពថ្េជីេតិរបស់្មេុស្សរាបោ់េោកន់ៅជំុេញិ
ពិភពនោក”។ 
 មផ្ែកនលើលទធផ្លថ្េអនង្េតខាង្នលើ អង្គការស្ង្គមសីុ្េលិសូ្មអំពាេោេ ល់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាសូ្ម៖ 

 រណតេ់ធិាេការជាបោទ េ ់កនុង្ការផ្សពាផ្ាយនស្ចកតីប្ពាង្ចាបង់េកិា របាយការណ៍ពាកក់ណាដ លឆ្នន  ំ
េិង្របាយការណ៍ស្េេកមម ឲ្យបាេទាេន់ពលនេោ េិង្នទៀង្ទាត ់នៅនលើននហទំពរ័របស់្ប្កសួ្ង្នស្ ាកិចច េិង្ហិរញ្ញ េតាុ 

 ផ្លិត េិង្ផ្សពាផ្ាយងេកិាប្បជាពលរ ា (ងេកិាស្នង្ខប) 
 បនង្េើេភាពប្នបប់្ជុង្នប្ជាយ ថ្េរបាយការណ៍បនុរងេកិា របាយការណ៍កនុង្ឆ្នន  ំេិង្របាយការណ៍ ំណាចឆ់្នន  ំ
 រណតេ់ធិាេការជាកម់ស្ដង្នឆ្នព ះនៅពប្ងី្កការចូលរមួរបស់្ស្ថធារណជេ នដ្ឋយអេុញ្ញតឲ្យស្ថធារណជេនធាើជាកសិ្ណ
ស្ថកស ី នៅកនុង្ស្េោការរបស់្ស្ថា បេ័េីតិបបញ្ញតដិ ឬកនុង្ការពិភាកាោោអំពីងេកិា - នដ្ឋយបង្េលកខណៈឲ្យស្ថា បេ័
េីតិបបញ្ញតដិអាចអេុេតដការប្តួតពិេិតយបាេកាេម់តប្បនស្ើរន ើង្នលើ ំនណើ រការងេកិា - េិង្នដ្ឋយពប្ងឹ្ង្អំណាចរបស់្
អាជាា ធរស្េេកមមជាតិ តាមរយៈការបនង្េើេងេកិា េិង្តាកម់តង្ចាបង់េកិារបស់្អាជាា ធរនេះ ម លប្តូេកំណតន់ដ្ឋយអង្គ
េីតិបបញ្ញតដិ ឬតុោការ។ 
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