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លទ្ធផលន្រការងារន្រះ គឺជាសា្ន្ររដ្រដ្រលកើតច្រញពីបុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក ដោយមានការចូលរួមចំណ្រកពីអ្នកខាងក្រ្រផងដ្ររ។ ការរកឃើញ ការបកស្រ្រយ  
និងស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន ដ្រលសរស្រររៀបរាប់នៅក្នុងសា្ន្ររដ្រន្រះ មិនបានឆ្លុះបញ្ច្រំងទស្រសនៈទាំងស្រុងរបស់ធនាគារពិភពលោក ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ឬពីរដ្ឋ្រភិបាល 
ដ្រលខ្លួនតំណាងនោះទ្រ។ ធនាគារពិភពលោក សូមមិនធានាអះអាងចំពោះភាពត្រឹមត្រូវន្រទិន្ន័យដ្រលបានដក់បញ្ចូលក្នុងសា្ន្ររដ្រន្រះទ្រ។ ផ្រនទីព្រំទល់ ពណ៌  
ល្រខ និងព័ត៌មានដ្រលបងា្ហ្រញជូននៅលើផ្រនទីទាំងន្រះ ដ្រលមាននៅក្នុងសា្ន្ររដ្រន្រះ មិនបានបងា្ហ្រញអំពីការវិនិច្ឆ័យ ការយល់ឃើញ របស់ធនាគារពិភពលោក  
ពាក់ព័ន្ធនឹងសា្ថ្រនភាពផ្លូវច្របាប់ ទាក់ទងទៅនឹងដ្រនដី ឬការអនុម័ត ឬការទទួលយកនូវទំហំ/ប្រវ្រងន្រព្រំដ្រនទាំងអស់នោះទ្រ។ ធនាគារពិភពលោក សូមរក្រសា 
សិទ្ធដោយសូមអះអាងថា រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ គឺមិនត្រូវបានបង្កើតជាឬត្រូវបានគ្រចាត់ទុកជា ដ្រនកំណត់ឬជាឧបសគ្គរារាំងចំពោះសិទ្ធនិងបុព្វសិទ្ធដ្រលមាន  
របស់ធនាគារពិភពលោក។  
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ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ៖ សូមសរស្ររនៅក្នុងសា្ន្ររដ្រន្រះ ដូចខាងក្រ្រម៖ ធនាគារពិភពលោក ឆ្ន្រំ២០១៩ ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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ការបកបាា៖ ក្នុងករណីលោកអ្នក ធ្វើការបកប្រ្រសា្ន្ររដ្រន្រះ សូមបញ្ជ្រក់បន្ថ្រមដោយបន្ថ្រមនូវ ស្រចក្តីធានាអះអាងដោយបញ្ជ្រក់ភាពជាមា្ច្រស់កម្មសិទ្ធថា៖ខ្លឹមសារ 
បកប្រ្រន្រះ មិនម្រនជាខ្លឹមសារដ្រលបកប្រ្រដោយធនាគារពិភពលោកនោះទ្រ ហើយខ្លឹមសារបកប្រ្រន្រះ មិនគួរត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថាជាការបកប្រ្រផ្លូវការដោយ 
ធនាគារពិភពលោកនោះឡើយ។ ធនាគារពិភពលោកនិងមិនទទួលខុសត្រូវលើខ្លឹមសារឬកំហុសឆ្គងណាមួយដ្រលកើតមានឡើងលើខ្លឹមសារបកប្រ្រន្រះទ្រ។ 

ការការសមាួល៖ ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការក្ររសម្រួលទៅលើសា្ន្ររដ្រន្រះ សូមធ្វើការបន្ថ្រមនូវខ្លឹមសារន្រស្រចក្តីធានាអះអាង ដោយភា្ជ្រប់ជាមួយនូវការបញ្ជ្រក ់
ភាពជាមា្ច្រស់កម្មសិទ្ធ ដោយធ្វើការបញ្ជ្រក់បន្ថ្រមថា៖ ន្រះគឺជាការក្ររសម្រួលទៅលើសា្ន្ររដ្រដើម ដ្រលតាក់ត្រងឡើងដោយធនាគារពិភពលោក។ រាល់ទស្រសនៈ  
និងគំនិតយោបល់ដ្រលបងា្ហ្រញនៅក្នុងអត្ថបទក្ររសម្រួលន្រះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់អ្នកនិពន្ធ ដ្រលតាក់ត្រងនូវស្រចក្តីក្ររសម្រួលន្រះ ហើយ 
ខ្លឹមសារក្រសម្រួលន្រះ មិនត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារពិភពលោកនោះទ្រ។ 

ខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងភាគីទី៣៖ ធនាគារពិភពលោកមិនមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើជាមា្ច្រស់កម្មសិទ្ធន្រសមាសភាគនីមួយៗ ន្រខ្លឹមសារដ្រលមាននៅក្នុងសា្ន្ររដ្រ 
ន្រះនោះទ្រ។ ដោយហ្រតុន្រះហើយ ធនាគារពិភពលោក សូមមិនធ្វើការធានាអះអាង ចំពោះការប្រើប្រ្រស់សមាសភាគខ្លឹមសារផ្ទ្រល់របស់ភាគីទី៣ ឬផ្ន្រកណា 
មួយដ្រលមាននៅក្នុងខ្លឹមសារន្រសា្ន្ររដ្រន្រះ ដ្រលវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធរបស់បុគ្គលដ្រលជាភាគីទី៣នោះឡើយ។ ហានិភ័យន្រការធានាអះអាង ដ្រលជា 
លទ្ធផលច្រញមកពីការរំលោភបំពានទាំងន្រះ ជាការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទ្រល់របស់បុគ្គលខ្លួនឯង ដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារពិភពលោកឡើយ។ ប្រសិនបើ  
លោក/អ្នក មានបំណងប្រើប្រ្រស់សារជាថ្មីនូវសមាសភាគន្រសា្ន្ររដ្រន្រះ វាជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់លោក/អ្នក ក្នុងការកំណត់ថាតើ គួរត្រូវសុំការ 
អនុញ្ញ្រតសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ជាថ្មី ឬត្រូវធ្វើយ៉្រងណាដើម្របីទទួលបានការអនុញ្ញ្រត្តិសិទ្ធថតចម្លងពីមា្ច្រស់ដើម។ ឧទាហរណ៍ន្រសមាសភាគដ្រលអាចស្នើរសុំការ 
អនុញ្ញ្រតអាចមានដូចជា តារាង តួរល្រខ រូបថត ជាដើម ត្រមិនម្រនមានន័យថា ត្រូវត្រស្នើរសុំការអនុញ្ញ្រតទាំងអស់នោះទ្រ។ រាល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសិទ្ធ និង  
អាជា្ញ្របណ្ណអនុញ្ញ្រត គួរត្រផ្ញើរទៅកាន់ ផ្ន្រកបោះពុម្ពផ្រសាយនិងចំណ្រះដឹង ធនាគារពិភពលោក ដ្រលមានអាសយដ្ឋ្រននៅ អាគារល្រខ 1818 H Street NW,  
ក្រុង Washington, DC 20433, សហរដ្ឋអាម្ររិក USA; 
fax: 202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org.
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ឯកសារពិភាក្រសាស្តីពីការដឹកជញ្ជូន និងរបាយការណ៍ចុងក្រ្រយត្រូវបានបញ្ចប់នៅខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ ២០១៨ ។ ការអនុញ្ញ្រតជាផ្លូវការសម្រ្រប់ការច្រញផ្រសាយជា 
សាធារណៈន្ររបាយការណ៍ន្រះ ត្រូវបានអនុម័តនៅខ្រម្រសាឆ្ន្រំ ២០១៩ ន្រះ ។ ដូចន្រះហើយ គួរកត់សមា្គ្រល់ថា នៅព្រលដ្រលរបាយការណ៍ន្រះបោះពុម្ពផ្រសាយ 
វាមិនអាចឆ្លុះបញ្ច្រំងពីតួល្រខហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការក្រទម្រង់គោលនយោបាយចុងក្រ្រយបំផុតនោះទ្រ ហើយអនុសាសន៍មួយចំនួនដ្រលមាននៅក្នុង 
របាយការណ៍ន្រះ ត្រូវបានអនុវត្តរួចរាល់ហើយ។ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមស្តីពីការរីកចម្រើនផ្ន្រកកំណ្រទម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំ អ្នកអាចស្វ្រងរករបាយការណ៍បន្ថ្រម 
ដ្រលផ្តល់ឲ្រយដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា និងបានដក់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ។



ការបង្កើន 
ប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

នៅកម្ពុជា
ការតាួតពិនិតាយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ

ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០១៩



បញ្ជីពាក្រយកាត់ iii

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ v

ខ្លឹមសារសង្ខ្រប vii
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ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តលើដំណើរការបង់ពន្ធ អាចត្រូវបានសម្រួលដើម្របីកាត់បន្ថយចំណាយសារពើពន្ធ  
ខណៈព្រលដ្រលនៅមានការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងផ្រស្រងៗទៀត ដើម្របីទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស ix

ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈឱ្រយកាន់ត្រខា្ល្រំងកា្ល្រគឺចាំបាច់ដើម្របីបង្កើនការផ្តល់នូវការវិនយោគលើហ្រដ្ឋ្រ 
រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ ដ្រលជាប្រព្រណីនិងជាបណ្តើរៗ ត្រូវបានកសាងនិងពង្រឹងដោយដ្រគូអភិវឌ្រឍន x

រដ្ឋ្រភិបាលកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងទ្វ្ររដងក្នុងការបង្កើន ការយកចិត្តទុកដក់ ទៅលើវិស័យអប់រំ និងដើម្របីបន្ត 
ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបាន ប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពន្រលទ្ធផលន្រការសិក្រសា xi

ថ្វីបើមានការបង្កើនមូលនិធិថវិកាក៏ដោយ ប្រទ្រសកម្ពុជា មិនបានធ្វើការវិនយោគគ្រប់គ្រ្រន់លើមុខងារសំខាន់ៗផ្ន្រក 
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ដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់នូវហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និងការជួសជុលថ្រទាំ បញ្ហ្រភាពរាយបា៉្រយន្រ 
សា្ថ្រប័នសំខាន់ៗ គឺចាំបាច់ត្រូវយកមកដោះស្រ្រយ xiv

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន xv

មាតិកា

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈii



AOP ផ្រនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្ន្រំ

ASDP ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍វិស័យកសិកម្ម

ASEAN សមាគមប្រជាជាតិអាសុីអាគ្ន្រយ៍

ASPIRE កម្មវិធីស្រវាកម្មកសិកម្មសម្រ្រប់ការច្ន្រប្រឌិត ភាពធន់  
 និងការផ្រសព្វផ្រសាយ

BSP ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា

CAVAC កម្មវិធីខ្រស្រសងា្វ្រក់តម្ល្រកសិកម្មកម្ពុជា

CDC ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា

CISIS  ប្រព័ន្ធព័ត៌មានស្តីពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកម្ពុជា

CIT  ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលសាជីវកម្ម

CRC វិញ្ញ្របនបត្រចុះបញ្ជីតាមលក្ខខណ្ឌ

DP ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍

DPWT មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន

EATR អត្រ្រពន្ធមធ្រយមជាធរមាន

EBA ក្របខណ្ឌគាំពារពិស្រសផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម(EBA)

ECE ការអប់រំកុមារតូច

EMIS ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអប់រំ

ESP ផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តអប់រំ

FDI  ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស

FMIS ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

FTA ជំនួយបច្ច្រកទ្រសដោយឥតគិតថ្ល្រ

FWUC សមាគមកសិករអ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹក

GDCE អគ្គនាយកដ្ឋ្រន គយ និង រដ្ឋ្រករ

GDP ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

GDT អគ្គនាយកដ្ឋ្រន ពន្ធដរ

HE ការអប់រំនៅកម្រិតឧត្តមសិក្រសា

IDP គោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ឧស្រសាហកម្ម

IFAD មូលនិធិអន្តរជាតិសម្រ្រប់អភិវឌ្រឍន៍វិស័យកសិកម្ម

IMC គណៈកមា្ម្រធិការអន្តរក្រសួង

IMCRR គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រ្រប់ការសា្ត្ររនិងជួសជុល

IMS ការស្ទង់មតិពីលក្ខណ្ឌលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិន

IPA ជំនួយលើគម្រ្រងវិនិយោគ

ITA សំវិធានធនពន្ធលើការវិនិយោគ

ITC ឥណទានពន្ធវិនិយោគ

IWRM ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះ

KHR ប្រ្រក់រៀលខ្ម្ររ

LoI ច្របាប់ ស្តីពីការវិនិយោគ

LTU អង្គភាពបង់ពន្ធធំ

M&E ការត្រួតពិនិត្រយ និង វាយតម្ល្រ

MAFF  ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសាទ

MEF ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

MoEYS ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

MoI ក្រសួងមហាផ្ទ្រ

MoLVT ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណា្ត្រល និងវិជា្ជ្រជីវៈ

MOP  ក្រសួងផ្រនការ

MOWRAM ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម

MPWT ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន

MRD ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

MTBF ក្របខណ្ឌកញ្ចប់ថវិកាសម្រ្រប់រយៈព្រលមធ្រយម

NGO អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល

NLC ក្រុមប្រឹក្រសាឡូជីស្ទីកជាតិ

NLMP ផ្រនការដឹកជញ្ជូនឡូជីស្ទីកជាតិ

NSDP ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ

O&M ប្រតិបត្តិការ និង ការជួសជុលថ្រទាំ

OECD អង្គការសម្រ្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ស្រដ្ឋកិច្ច និង 
 ការអភិវឌ្រឍន៍

PB ថវិកាកម្មវិធី

PDAs មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសាទខ្រត្ត

បញ្ជីពាក្រយកាត់

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ iii



PDE មន្ទីរអប់រំខ្រត្ត

PDEF មន្ទីរស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុខ្រត្ត

PDWRAM មន្ទីរ ធនធានទឹក និងឧត្តុនិយមខ្រត្ត

PE ការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្រសា

PETS ការអង្ក្រតតាមដនចំណាយសាធារណៈ

PFMRP កម្មវិធីកំណ្ររទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

PIM ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ

PIP កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ

PISA កម្មវិធីសម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រសិស្រសជាអន្តរជាតិ

PMIS  អនុគណៈកមា្ម្រធិការវិនិយោគខ្រត្ត - ក្រុង

PPCH សាលារាជធានីភ្នំព្រញ

PPP ភាពជាដ្រគូរវាងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន

PRoMMS ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជួសជុលថ្រទាំផ្លូវខ្រត្ត

PT រតនាគារខ្រត្ត

PTMA អាជា្ញ្រធរស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំព្រញ

QIP គម្រ្រងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្របត្តិគ្រប់គ្រ្រន់

R&D  ការស្រ្រវជ្រ្រវ និង ការអភិវឌ្រឍន៍

RGC រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា

RMS យុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលចំណូល

RONET ឧបករណ៍វាយតម្ល្របណា្ត្រញផ្លូវថ្នល់

SE ការអប់រំនៅកម្រិតមធ្រយមសិក្រសា

SEZ តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស

SIF មូលនិធិក្រលម្អរសាលារៀន

SIG ជំនួយក្រលម្អរសាលារៀន

SME សហគ្រ្រសធុនតូច-មធ្រយម

SNEC ឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ

SOB ថវិកាប្រតិបត្តិសាលារៀន

SOP ស្តង់ដរប្រតិបត្តិ

SPS ស្តង់ដរអនាម័យ និងភោត្តគាមអនាម័យ

TIN ល្រខសមា្គ្រល់អត្តសញ្ញ្រណពន្ធ

TSA គណនីរតនាគារ សម្រ្រប់ឯកត្តជន

TT ការបណ្តុះបណា្ត្រលគ្រូបង្រៀន

TVET ការអប់រំ បណ្តុះបណា្ត្រលបច្ច្រកទ្រស និងវិជា្ជ្រជីវៈ

TWGAW ក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រសស្តីពីកសិកម្មនិងទឹក

USD ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

VAT ពន្ធលើតម្ល្របន្ថ្រម

WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈiv



របាយការណ៍ពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈន្រះ គឺរៀបចំឡើងដោយក្រមុធនាគារពិភពលោក ដ្រលដឹកនំាដោយលោក Miguel  
Eduardo SánchezMartín (ប្រធានក្រុមការងារ) និងទទួលបានការណ្រនាំផ្តល់យោបល់ដោយ Ellen A. Goldstein, Ulrich Zachau, 
Inguna Dobraja, Shabih Ali Mohib, Mark Austin, Lars Sondergaard, Louise Scura, Mathew Verghis និង Deepak 
Mishra។ របាយការណ៍ន្រះត្រូវបានក្រសម្រួលដោយ Minna Hahn Tong និងត្រូវបានផ្តល់ជំនួយក្នុងដំណើការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវដោយ Karl 
Petter Hoyning ។

របាយការណ៍ន្រះផ្ត្រតលើឯកសារពិភាក្រសារចំនួនប្រ្រំពីរ មានដូចជា និនា្ន្រការសារពើពន្ធ (ដោយ Sodeth Ly,Gabriel Filc, Karl Petter 
Hoyning, Miguel SánchezMartín); ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តលើការបង់ពន្ធ (ដោយ Richard Stern, Bill Chandler, Miguel 
SánchezMartín, Marong Chea, Kontell Samon, Ricardo Habalian); ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ (ដោយ Tuan Minh 
Le, Jay-Hyung Kim, Leah April); អប់រំ (ដោយ Thomas Pave Sohnesen, Sokbunthoeun So, Karl Petter Hoyning); 
កសិកម្ម (ដោយ Sergiy Zorya, Steven Jaffee, Karl Petter Hoyning); ទឹក និងធារាសាស្ត្រ (ដោយ Nigel Hayball, Karl Petter 
Hoyning, Virak Chan); និងការដឹកជញ្ជនូ (ដោយ Cecilia Briceño-Garmendia និង Manopiniwes)។ យើងខ្ញុក៏ំសូមថ្ល្រងអំណរគុណ 
យ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រ ចំពោះលោក  Sodeth Ly, Erik von Uexkull, Tsuyoshi Fukao, Simeth Beng, Fata No, Kimsun Tong, 
Mudita Chamroeun, និង Veasna Bun សម្រ្រប់ការរួមចំណ្រកក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ តាមរយៈឯកសារពិភាក្រសាខាងលើ។

ក្រុមការងារក៏សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះលោក Sebastian James, Shabih Ali Mohib, Murray Petrie, Samer Al-Samarrai, 
Eileen Burke, និង Joop Stoutjesdijk ដ្រលបានធ្វើជាអ្នកត្រួតពិនិត្រយលើឯកសារពិភាក្រសាន្រះ និងដោយមានការក្រសម្រួលពី Guenter 
Heidenhof, Robert Taliercio, Harry Anthony Patrinos, Nathan Belete, Sudipto Sarkar, និង Almud Weitz  (គណៈ 
គ្រប់គ្រងក្រុមធនាគារពិភពលោកទាំងអស់)។

ឯកសារពិភក្រសានីមួយៗ ត្រូវបានពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ព្រមទំាងជាមួយនឹងគណៈកមា្ម្រធិការជាតិPERកម្ពុជាដ្រលត្រូវ 
បានបង្កើតឡើងដោយប្រកាសផ្លូវការនៅថ្ង្រទី១៨ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៦។ លើសពីន្រះទៀតឯកសារកិច្ចពិភាក្រសាចុងក្រ្រយត្រូវបានបងា្ហ្រញនៅក្នុង
សិកា្ខ្រសាលា ពិភាក្រសាស្តីពីថវិកាក្នុងខ្រកក្កដឆ្ន្រំ២០១៧ដ្រលត្រូវបានធ្វើជាសហប្រធានដោយក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងសា្ថ្រប័ន
ពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗទៀត។ 

ក្រមុការងារសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រចំពោះ ឯ.ឧ. វង្រសី វិស្រសុត  (រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ)ុ សម្រ្រប់ការដឹកនំា និងការ 
ផ្តល់យោបល់ប្រកឹ្រសាដ៏មានតម្ល្ររបស់ឯកឧត្តមក្នងុនាមជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការPERកម្ពជុា និងសូមថ្ល្រងអំណរអរគុណជូនចំពោះគ្រប់ដ្រគូរភាគី  
ពីខាងតំណាងរាជរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលបានរួមចំណ្រកផងដ្ររក្នុងដំណើរការន្រះ ដ្រលក្នុងនោះរួមមាន ឯ.ឧ បណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន (រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡា) ឯ.ឧ. វ៉្រង សាខុន (រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសាទ) ឯ.ឧ. ទី សុគន្ធ (រដ្ឋល្រខាធិការន្រក្រសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសាទ) ឯ.ឧ. ប៊ុន ហៀន (រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួង ធនធានទឹក និងឧតុនិយម)  ឯ.ឧ. ថោ ជ្រតា (រដ្ឋ្រល្រខាធិការក្រសួងធនធាន 
ទឹកនិងឧតុនិយម) ឯ.ឧ. ណាត ប៊ុនរឿន (រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា), ឯ.ឧ. ផ្រង សុវិជា្ជ្រនូ (រដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួងការងារនិង 
បណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ) ឯ.ឧ. រស់ សីលវា៉្រ (អនុរដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) ឯ.ឧ. ចាន់ សុធី (អនុរដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួង 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ), ឯ.ឧ. ផន់ ផលា្ល្រ (អនុរដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ), ឯ.ឧ. ថោង បូរា៉្រន់ (អនុរដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា) ឯ.ឧ. ចាន់ យុតា្ថ្រ (អគា្គ្រធិការ និងជានាយកខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រី) ឯ.ឧ. ប៉្រន ធីរ៉ុង្គ (អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋ្រនសហប្រតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល ន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ), ឯ.ឧ. ថ្រង បញ្ញ្រធន (អគ្គនាយក ន្រនាយកដ្ឋ្រនផ្រនការ ន្រក្រសួងផ្រនការ)  
ឯ.ឧ. បណ្ឌិត វង្រស ប៊ុនឥន្ទ្រ្រវុធ (អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋនរតនាគារជាតិន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ), ឯ.ឧ. វា៉្រសុីម សុរិយ (អគ្គនាយក  
អគ្គនាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ ន្រក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ), ឯ.ឧ. ហ្រង រត្ន័វិសិដ្ឋ (អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋ្រនកិច្ចការ 
សាធារណៈ ក្រសួងសារធារណការ និងដឹកជញ្ជូន), ឯ.ឧ. ពៅ មា៉្រលី (អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋ្រនដឹកជញ្ជូន ក្រសួងសារធារណការ និងដឹកជញ្ជូន),  
ឯ.ឧ. ចាន់ ដរ៉ុង (អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋ្រនកិច្ចការបច្ច្រកទ្រស ន្រក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ) ឯ.ឧ. ក្រវ ប្រងវា៉្រត (អគ្គនាយក ន្រអគ្គនាយកដ្ឋ្រន 

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ v



រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ)ឯ.ឧ. ឈឹម សារ៉្រត (អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋ្រនលទ្ធកម្មសាធារណៈ 
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ),ឯ.ឧ. ពុន សាចៈ (អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋ្រនបច្ច្រកទ្រស), ឯ.ឧ. ឃួង ស្រ្រង (អភិបាលរាជធានីភ្នំព្រញ), 
ឯ.ឧ. Ming Bansovannatichasila (អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋ្រនរតនាគារជាតិ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ), ឯ.ឧ. ប៉្រន សំអាត  
(អគ្គនាយករង ន្រអគ្គនាយកដ្ឋ្រនគយនិងរដ្ឋ្រករ), ឯ.ឧ. នួនចាន់រិទ្ធ (អគ្គនាយករងន្រអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ), ឯ.ឧ. ប៊ុន ណារី (អគ្គនាយករង  
អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ), ឯ.ឧ. អ៊ុង លុយណា (អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋ្រនថវិកា ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ)លោក ស្រន សុវណ្ណ  
(អគ្គនាយករង ន្រក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និង ន្រសាទ) លោកបណ្ឌតិ បុ៊នណារិទ្ធ (អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋ្រនឋាមពល) លោក អុ៊ង បូរ៉ា្រត់  
(អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋ្រនគោលនយោបាយនិងផ្រនការ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា) លោកវ្រជ្ជបណ្ឌតិ ឌី សុវណ្ណ (អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋ្រន 
រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) លោក គង់ សុផល (អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋ្រនដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក 
ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន) ឯកឧត្តម គឹម វឌ្រឍនា (អគ្គល្រខាធិការរង គណៈកមា្ម្រធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រ្រះមហន្តរាយ) លោក កើត ឆ្រ  
(អភិបាលរង សាលារាជធានីភ្នំព្រញ) លោក មាស សំអាន (ប្រធានការិយល័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) 
លោក ហួត សិរីមង្គល (ប្រធានការិយល័យចំណាយទី១ រតនាគារជាតិក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) លោក លន ចិត្រ្រ (អនុប្រធានការិយល័យ 
អគ្គនាយកដ្ឋ្រនគយនិងរដ្ឋករ) លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិត ស ច្រសា្ត្រ (អគ្គល្រខាធិការរង ន្រក្រសួងកសិកម្ម) លោក អ៊ុង ចាន់ណា (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រន 
ធានាគុណភាពអប់រំ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា), លោក ប៉ុង ពីទីន (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រន គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានអប់រំ EMIS, 
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា), លោក ស សុភាព (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនត្រួតពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា)លោក ស្រី វុទ្ធី 
(ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនផ្រនការនិងស្ថិតិ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)  លោក ឈាង វណ្ណរិទ្ធ (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រន មា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ចនិងគោល 
នយោបាយសារពើពន្ធ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ) លោក ហាវ រតនៈ (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រន រៀបចំថវិកា ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) 
លោក ជា ឡ្រឌីន (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រន ក្រសួងរ៉្រ និង ឋាមពល) លោក ឃ្ល្រក សំអាង (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនផ្រនការនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ  
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម) លោក មុយ មានីន (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុ ន្រក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម) លោក ម៉ក់ 
មុន្នី (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនផ្រនការនិងស្ថិតិ ន្រក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសាទ) លោក គង់ ភឿន (ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនផ្លូវលំជនបទ 
ក្រសួងអភវិវឌ្រឍន៍ជនបទ (លោក វា៉្រ ប៊ុនណាក់ (អនុប្រធាននាយកដ្ឋ្រន ផ្លូវជនបទ ន្រក្រសួងអភវិវឌ្រឍន៍ជនបទ) លោក ចាន់ ណារិទ្ធ (អនុប្រធាន 
នាយកដ្ឋ្រនមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ចនិង គោលនយោបាយសារពើពន្ធក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) លោក ទ្រព ភារិទ្ធ (អនុប្រធាននាយកដ្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុ 
ន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ) លោក ហួត សិរីមង្គល (ប្រធានការិយល័យចំណាយទី១ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ) លោក លី សុភារិទ្ធ 
(ប្រធានកម្មវិធីសវនកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋ្រនគយនិងរដ្ឋករ) លោក គឹម ផល្លី (ប្រធានការិយល័យផ្រនការ និង ស្ថិតិ នាយកដ្ច្រនផ្លូវលំជនបទ 
ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ) លោក ឡៅ ប៉ូលីវ្រត (នាយកដ្ច្រនមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និង គោលនយោបាយសារពើពន្ធ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ) លោក 
ឡាយ សុភ័ក្ត្រ (អគ្គនាយកដ្ឋ្រនថវិកា ន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ) លោក រស់ បារ៉ុម (អគ្គនាយកដ្ឋ្រនថវិការ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) 
លោក ហ៊ុល បុណា្ណ្ររត្ន័ (អគ្គនាយកដ្ឋ្រនថវិការ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) លោក ឈួន សំរិទ្ធ (អគ្គនាយកដ្ឋ្រនថវិកា ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ), លោក ណាទិន ផត្រល (អគ្គនាយកដ្ច្រនថវិកា ន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ) លោក សុីម ពិសិដ្ឋ (អ្នកជំនាញការស្រដ្ឋកិច្ច 
ថា្ន្រក់ជាតិ នាយកដ្ឋ្រន មា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ, ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ), លោក ម៉ក់ វិចិត្រសក្កដ (នាយកដ្ឋ្រន 
មា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ), លោកផ្រង សម្របូរ (នាយកដ្ឋ្រនផ្លូវលំជនបទ ក្រសួងអភិវឌ្រឍន ៍
ជនបទ) លោកធូ សំណាង (មន្រ្តីសម្របសម្រួលអង្គភាពគ្រប់គ្រង និងប្រមូលទិន្នន័យផ្លូវលំ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន) លោក 
Gailtan (មន្រ្តីសម្របសម្រួលអង្គភាពគ្រប់គ្រង និងប្រមូលទិន្នន័យផ្លូវលំ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន) លោក ស្រ្រង សុភណ្ឌរស្មី  
(អគ្គនាយកដ្ឋ្រនគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងស្រដ្ឋកិច្ច) លោក ជួន ចន្ទសុភា (អគ្គនាយដ្ឋ្រនគយនិងរដ្ឋករ) លោកស្រី ហ្រ ផនីន 
(អគ្គនាយករង កំពង់ផ្រស្វ័យ័តភ្នំព្រញ) និងលោក ហៀក ភារុណ (អគ្គនាយករង កំពង់ផ្រស្វ័យ័តភ្នំព្រញ) លោក ហ៊ុន សុខាល័យ (ប្រធានស្តីទី 
នាយកដ្ឋ្រនផ្រនការ/ទីផ្រសារ កំពង់ផ្រស្វ័យយ័តរាជធានីភ្នំព្រញ)។

យើងខ្ញុក៏ំសូមសម្ត្រងនូវអំណរអរគុណ ចំពោះការរួមចំណ្រកវិភាគទានបន្ថ្រមទៀតពីបណា្ត្រសហស្រវិកនៅក្នងុអង្គការដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ ដូចជាលោក  
Jiangfeng Zhang (នាយករង ផ្ន្រកបរិសា្ថ្រនធនធានធម្មជាតិនិងកសិកម្ម នាយកដ្ឋ្រនអាសុីអាគ្ន្រយ៍) លោកស្រី Dang Thuy 
Trang  (អ្នកឯកទ្រសបរិសា្ថ្រន ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី) លោក ឡុង ពិសិដ្ឋ (មន្រ្តីគំរោងជាន់ខ្ពស់ ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី) លោក អ៊ុក នីដ 
(មន្រ្តីគម្រ្រងជាន់ខ្ពស់ ន្រធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី) លោក មួង សុីដ្រត (មន្រ្តីគម្រ្រងប្រធានផ្ន្រកកសិកម្មនិងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ AFD) លោក 
Javier del Castillo (អ្នកឯកទ្រសគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ EU) , លោក Pieter Ypma (អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកកសិ - ឧស្រសាហកម្ម), 
លោកស្រី សុីវ ឈាង (មន្រ្តីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកកសិកម្ម និង អភិវឌ្រឍន៍ជនបទន្រ JICA) លោក Koichi Ogawa (ទីប្រឹក្រសា JICA) លោក 
Iwase Hideaki (ទីប្រឹក្រសាគម្រ្រង JICA) , លោក Kawano Ryo  (ទីប្រឹក្រសា គម្រ្រង, JICA), កញ្ញ្រ ស្រង សូឡាឌី (មន្រ្តីកម្មវិធី JICA), 
លោកស្រី សាង លី (មន្រ្តីផ្ន្រកកសិកម្ម USAID), លោក លី សុភា (អ្នកឯកទ្រសគ្រប់គ្រងគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍កសិកម្មនិងស្រដ្ឋកិច្ច USAID ) 
និងលោក Philip Courtnadge (ទីប្រឹក្រសាUNDP ប្រចាំនៅក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា) ។

ក្រុមការងារក៏សូមថ្ល្រងអំណរគុណផងដ្ររចំពោះលោកស្រី គី លីណា  លោកស្រី គង់ លីដ្រន លោកស្រី អ៊ូ ណារីយ៉្រ ដលីន លោកស្រី ជៀប រា៉្រវា៉្រន់  
និង លោក លី ច័ន្ទចំរ៉ុង សម្រ្រប់ការគាំទ្ររបស់ពួកគ្រក្នុងដំណើរការងាររបស់ក្រុមប្រសកកម្ម និងកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈvi



នើនសាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការកាត់បន្ថយ 
នូវភាពកាកីា បានកើតមនឡើងនៅក្នងុបរិយកាសដាល 
មនស្ថារភាពម៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ច និងការគាប់គាងសារពើរ 

ពន្ធដ៏បាងុបាយ័ត្នបំផុត។ កម្ពជុាសម្រ្រចបាននូវកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចយ៉្រង 
ឆប់រហ័ស និងបានកាត់បន្ថយនូវអត្រ្រន្រភាពក្រកី្រគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់។  
ក្នុងរយៈព្រលពីរទសវត្រសរ៍កន្លងមកន្រះ ប្រទ្រសកម្ពុជា គឺជាប្រទ្រស 
មួយក្នងុចំណោមបណា្ត្រប្រទ្រស ដ្រលទទួលបាននូវការរីកចម្រើនលឿន 
បំផុតនៅលើពិភពលោក និងសម្រ្រចបានគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហស្រសវត្រសរ៍ 
របស់ខ្លួនភាគច្រើន ដ្រលរួមមាន ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ធនាគារ 
ពិភពលោកឆ្ន្រំ ២០១៧)។ ការសម្រ្រចបានដូចន្រះ គឺត្រូវបានឬ 
សម្រួលដោយការ ផ្តល់ភាពអនុគ្រ្រះពាណិជ្ជកម្ម ពិស្រសគឺការបើក 
ទូលាយផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម លំហូរវិនិយោគ និងស្ថ្ររភាពមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច  
ជាមួយនឹងប្រវិត្តន្រអត្រ្រប្តរូប្រ្រក់ដ្រលមានស្ថ្ររភាពរឹងមំា និងស្រដ្ឋកិច្ច 
ដុលា្ល្ររូបនីយកម្ម។ ប្រទ្រសកម្ពុជាបានចាកច្រញផុតពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថ ុ
អាសុីឆ្ន្រំ ១៩៩៨ និងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកឆ្ន្រ ំ ២០០៩ ដោយ 
មិនបាននៅជាប់គំាងទ្រ ហើយអតិផរណាគឺត្រវូរក្រសាបានក្នុងតួរល្រខ 
មួយមិនលើសពីរខ្ទង់។ បនា្ទ្រប់ពីមានការរីករាលដលនូវកម្រតិឱនភាព 
ន្រវិស័យសាធារណៈក្នុងឆ្ន្រំ ២០០៩ និង២០១០ ក្រសួងសា្ថ្រប័ន 
ពាក់ព័ន្ធបានបន្តការដក់បញ្ចូលគា្ន្រនូវការប្រមូលពន្ធ និងការគ្រប់គ្រង 
ប្រកបដោយភាពប្រងុប្រយ័ត្ន លើហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដ្រលរួមចំណ្រក 
ធ្វើឱ្រយមានស្ថ្ររភាពមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។

កាាយពីបានចាញផុត និងកា្លាយខ្លួនជាបាទាសដាលមនចំណូល 
មធាយមកមាតិទាប នៅពាលថ្មីៗ នាះបាទាសកម្ពជុា កំពុងចាប់ផ្តើមបាឈម 
នឹងបញ្ហាផ្នាកសារពើពន្ធនិងការផ្តល់សាវាសាធារណៈ។ ដោយសារ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព GNI សម្រ្រប់មនុស្រសមា្ន្រក ់
បានកើនលើសបីដងក្នុងរយៈព្រលពីរទសវត្រសន៍មកហើយ ដោយចាប់ 
ពី ៣០០ ដុលា្ល្ររក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៩៤ កើនរហូតដល់ប្រមាណ ១,០៧០  
ដុលា្ល្ររក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥ គឺជាឆ្ន្រដំ្រលប្រទ្រសកម្ពជុាកា្ល្រយជាប្រទ្រសដ្រល 
មានចំណូលមធ្រយមកម្រតិទាប។ នៅក្នងុបរិបទន្រះ ប្រទ្រសកម្ពជុាកំពុង 
ប្រឈមនឹងបញ្ហ្រប្រឈមថ្មីៗ ជាច្រើន ដូចជា៖ i). ការធា្ល្រក់ចុះន្រចំណូល 

ទទួលបានពីការផ្តល់ជំនួយឥតសំណង ដ្រលទទួលបានពី DP និង 
ការដំឡើងប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ដល់វិស័យសាធារណៈយ៉្រងឆប់រហ័ស ii).  
លទ្ធភាពដ្រលអាចកើតមានឡើងចំពោះការប្រមូលប្រ្រក់ចំណូលបន្ថ្រម  
ពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តប្រមូលប្រ្រក់ចំណូលដ្រលធា្ល្រប់ទទួលបាន 
ជោគជ័យអាចនឹងមានការធា្ល្រក់ចុះ iii). ការផ្ល្រស់ប្តរូពីការពឹងផ្អ្រកយ៉្រង 
ខា្ល្រងំទៅលើដ្រគូអភិវឌ្រឍ (DPs) សម្រ្រប់ការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្រឍន៍លើការ 
កសាងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ(ក្រ្រមជំនួយឥតសំណងដ្រល 
កំពុងធា្ល្រក់ចុះក្នងហិរញ្ញប្របទានសម្របទាន) ដោយប្តូរមកជាទម្រង់ ន្រ 
ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដោយរដ្ឋ្រភិបាលខ្លួនឯងផ្ទ្រល់និង iv). បញ្ហ្រ 
ប្រឈមនានាចំពោះការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈ រួមមានការផ្តល់ការអប់រ ំ
ប្រកបដោយគុណភាពសម្រ្រប់ទំាងអស់គា្ន្រការផ្តល់ទំនិញសាធារណៈ 
នៅក្នងុវិស័យកសិកម្ម និងការកសាងនិងថ្រទំាបណា្ត្រញដឹកជញ្ជនូទំនើប  
ដ្រលត្រូវការចំាបាច់សម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ប្តូរនិងធ្វើឱ្រយមានកំនើនស្រដ្ឋកិច្ច 
ប្រកបដោយជោគជ័យសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា។

ការតាួតពិនិតាយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈនៅកម្ពុជា  
(PER) ពិភាកាសាអំពីសមិទ្ធផលជាចាើននៅក្នុងគោលនយោបាយសារ 
ពើពន្ធ រហូតមកដល់បច្ចុបាបន្ននាះ និងស្នើឱាយមនជមាើសគោល 
នយោបាយ ដាលនឹងដំណើរការទៅមុខ ដោយផ្អាកលើការវិភាគ និង  
ការពិគាាះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ កម្មវិធី PER មានគោល 
បំណងជួយ រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការយកឈ្នះលើបញ្ហ្រប្រឈម 
ខាងលើ និងឈានឆ្ព្រះទៅរកការចំណាយសាធារណៈ និងការផ្តល ់
ស្រវាដ្រលមានប្រសិទ្ធិភាព ថ្រមទាំងរក្រសាស្ថ្ររភាពមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច។  
អ្វីៗដ្រលហ៊ុំព័ទ្ធ ជុំវិញបញ្ហ្រប្រឈមសំខាន់ៗទាំងនោះ ជំពូកទាំង ៦  
ន្រ PER ត្រូវបានផ្អ្រកទៅលើ ឯកសារផ្ទ្រក្នុង ដោយធ្វើការដក ់
បញ្ចូលនូវមតិយោបល់ ដ្រលទទួលបានពីកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់ចំនួន 
ពីរជំុជាមួយគណៈកមា្ម្រធិការ PER ដ្រលត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រសួង 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (និងបានបង្កើតឡើងដោយប្រកាសផ្លូវការ  
កាលពីថ្ង្រទី ១៨ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ ២០១៦)។ លើសពីន្រះទៀតលទ្ធផល 
ពីឯកសារពិភាក្រសាតាមផ្ន្រក (ផ្ន្រកទី២ន្ររបាយការណ៍ន្រះ) ត្រូវបាន 
បងា្ហ្រញជាសាធារណៈ នៅក្នុងសិកា្ខ្រសាលាពិភាក្រសាស្តពីីថវិកា កាលពី 

ខ្លឹមសារសង្ខ្រប

កំ

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ vii



ខ្រកក្កដឆ្ន្រ ំ ២០១៧កន្លងទៅ។ ស្រចក្តសីង្ខ្របន្រះផ្តល់ នូវទិដ្ឋភាព 
សង្ខ្របន្រការវិភាគ និងអនុសាសន៍ដ្រលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍  
PER។

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវបានគ្ររំពឹងថា 
នឹងមាននិរន្តរភាព ខណៈព្រលដ្រល សមា្ព្រធ 
កើតឡើងពីការកើនឡើងនូវការផ្តល់ប្រ្រក់
បៀវត្រសន៍ គឺទាមទារឱ្រយមានការក្រលម្អរ 
គុណភាពន្រចំណាយសាធារណៈ

ក្នងុរយៈពាល៥ឆា្នាកំន្លងមកនាះ កម្ពជុាបានទប់សា្កាត់ឱនភាពវិស័យ 
សាធារណៈ ដោយជោគជ័យនិងបានធ្វើឱាយមនការរីកចមាើនក្នងុកម្មវិធី  
កំណាទមាង់ការគាប់គាងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(PFMRP)។ បនា្ទ្រប់ព ី
ការឈានសម្រ្រចបានដល់ភាគរយកម្រតិខ្ពស់បំផុត គឺនៅកម្រតិ ៤.៤%  
ន្រផលិតផលក្នងុស្រកុសរុបក្នងុឆ្ន្រ ំ២០១១ ឱនភាពក្នងុវិស័យសាធារណៈ 
(បនា្ទ្រប់ពីជំនួយឥតសំណង) ត្រវូបានកាត់បន្ថយជាបន្តបនា្ទ្រប់មកត្រមឹ 
០.២% ន្រផ.ស.សនៅឆ្ន្រំ ២០១៦ (សូមមើលស្ថិតិ ក្នុងចំណុច i/.)។  
ន្រះ គឺជាលទ្ធផលន្រការជំរុញយ៉្រងខា្ល្រងំកា្ល្រក្នងុការប្រមូលចំណូល បនា្ទ្រប់ 
ពីការអនុម័តនូវយុទ្ធសាស្រ្តប្រមូលចំណូលឆ្ន្រ ំ២០១៤-២០១៨ រួមទំាង 
ការចំណាយសាធារណៈដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដ្ររ។ លទ្ធផលប្របន្រះ 
បានអនុញ្ញ្រតឱ្រយរដ្ឋ្រភិបាលបង្កើនប្រ្រក់សន្រសំដ្រលស្មើនឹង ១០% ន្រ 
ផលិតផលក្នងុស្រកុសរុបគិតត្រមឹឆ្ន្រ២ំ០១៦។ យោងទៅតាមការវិភាគ 
និរន្តរភាពបំណុលរួមគា្ន្រចុងក្រ្រយ របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថអុន្តរជាតិ (IMF)  
បានឱ្រយដឹងថា ប្រទ្រសកម្ពជុា នៅត្រមានហានិភ័យន្របំណុលក្នងុកម្រតិ 
ទាប។ គិតត្រឹមឆ្ន្រំ ២០១៨ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថ ុត្រវូបាន 
ដក់ឱ្រយអនុវត្តចំពោះក្រសួងសា្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ដ្រលបានអនុម័ត 

នូវថវិកាតាមកម្មវិធីផងដ្ររ។ កិច្ចប្រឹងប្រ្រងទាំងន្រះត្រវូបានគ្ររំពឹងថា 
នឹងបង្កើនតមា្ល្រភាពក្នងុការវិភាជន៍ និងការប្រើប្រ្រស់ធនធានសាធារណៈ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កំណើននាការផ្តល់បាាក់បៀវតាសន៍ក្នុង 
វិស័យសាធារណៈឆាប់រហ័សពាក បានចាប់ផ្តើមដាក់សម្ពាធមកលើ 
គណនីសារពើពន្ធ ហើយនៅទីបំផុត អាចជាលទ្ធផលនាការឈានមិន 
ដល់កមាិតដាលចង់បាននូវការវិភាជន៍ធនធានសាធារណៈ។ ប្រ្រក ់
បៀវត្រសន៍អប្របបរមា របស់វិស័យសាធារណៈ ត្រវូបានដំឡើងពីប្រហ្រល  
៥០ដុលា្ល្ររ ក្នងុមួយខ្រ នៅឆ្ន្រ ំ២០១២ ដល់ ២៥០ដុលា្ល្ររ ក្នងុមួយខ្រ ក្នងុ 
ឆ្ន្រ ំ២០១៨។ ជាលទ្ធផល ប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈ ត្រូវបាន 
គ្ររំពឹងថានឹងមានច្រើនជាង ៨% ន្រផ.ស.ស នៅឆ្ន្រ ំ២០១៨។ ថ្វបីើការ 
ចំណាយលើប្រ្រក់បៀវត្រសន៍សាធារណៈ មានគិតជាភាគរយធៀបនឹង 
ផលិតផលក្នងុស្រកុសរុប នៅត្រមានលក្ខណៈស្រដៀងគា្ន្រនឹងស្រដ្ឋកិច្ច 
ដទ្រទៀតក៏ពិតម្រន ត្រកមិ្រតន្រះគឺវាតំណាងឱ្រយចំណ្រកដ៏ខ្ពស់ន្រប្រ្រក់ 
ចំណូលរបស់រដ្ឋ្រភិបាល (ច្រើនជាង ១/៣)។ កម្ពជុាមិនមានចំនួនមន្ត្រ ី
រាជការច្រើនព្រកទ្រ។ តាមពិតចំនួនបុគ្គលិកថ្រទំាសុខភាពសាធារណៈ  
និង គ្របូង្រៀន ធៀបនឹងអត្រ្រប្រជាជនមា្ន្រក់ គឺនៅមានកម្រតិទាប ខណៈ 
ព្រលដ្រលអត្រ្រប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ធៀបទៅនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 
សម្រ្រប់មនុស្រសមា្ន្រក់ គឺមានកំរិតខ្ពស់ជាងប្រទ្រសដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូល 
មធ្រយមកម្រិតទាប។ ការកើនឡើងការចំណាយ លើខ្ទង់ចំណាយន្រ 
ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈ បានធ្វើឱ្រយការចំណាយសាធារណៈ 
កើនឡើងនៅក្នងុគ្រប់វិស័យនានាក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រថំ្មីៗ ន្រះ ខណៈ 
ការចំណាយចរន្តផ្រស្រងទៀតនៅត្រស្ថតិក្នងុសា្ថ្រនភាពថ្ររ។ នៅក្នងុក្រសួង 
សា្ថ្រប័នមួយចំនួន (ដូចជា អប់រំ កសិកម្ម) ប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ តំណាង 
ឱ្រយការចំណាយដុលមួយភាគធំ របស់រដ្ឋ្រភិបាល ខណៈព្រលដ្រល 
ការផ្តល់ថវិកាដល់ការទិញ និងស្រវាកម្មចំាបាច់នានាសម្រ្រប់ប្រតិបត្ត ិ
ការប្រចាំថ្ង្រគឺនៅមានកម្រិត។
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ក្នុងដំណើរបន្តរឆ្ពាះទៅមុខទៀត ការរីកចមាើនខាងវិស័យសារពើ 
ពន្ធទំនងជាធា្លាក់ចុះបន្តចិបន្តចួ ខណៈដាលវិស័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
នៅតាមននិរន្តភាព។ ភាពរីកចម្រើនខាងផ្ន្រកសារពើពន្ធអាចត្រវូបាន 
កំណត់ តាមរយៈកម្រិតភាគរយន្រប្រ្រក់ចំណូលដ្រលអាចទទួលបាន 
ដោយរដ្ឋ្រភិបាលថា្ន្រក់កណា្ត្រលនៅព្រលដ្រលសមាសភាគរឹងមំាបំផុតន្រ 
ការចំណាយត្រូវបានគ្រធ្វើវិភាជន៍ (ចំណាយលើប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ ការរួម 
ចំណ្រកវិភាគទានលើផ្ន្រកសុខមាលភាពសង្គម ការចំណាយលើការ 
ប្រ្រក់ និងការផ្ទ្ររថវកិាក្នងុកម្រតិថ្ររ រមួទំាងការចំណាយនៅកម្រតិថា្ន្រក់ 
ក្រ្រមជាតិ)។ នៅក្រ្រមស្រណារីយ៉ូមូលដ្ឋ្រនដើមគ្រ្រ សា្ថ្រនភាពរីក 
ចម្រើនន្រផ្ន្រកសារពើពន្ធនឹងធា្ល្រក់ចុះពី ៥៥% នៅឆ្ន្រ ំ២០១៦ ដល់ ៤៧%  
នៅត្រឹមឆ្ន្រំ ២០២៣។ នៅក្នុងស្រណារីយ៉ូទុទិដ្ឋិនិយម ដោយសន្មត 
ថាប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ន្រវិស័យសាធារណៈ និងនៅត្របន្តរកើនឡើងក្នុង 
រយៈព្រល ៥ឆ្ន្រំខាងមុខទៀត រហូតដល់ ៤០០ ដុលា្ល្ររក្នុងឆ្ន្រំ២០២៣  
ហើយចំណាយលើបៀវត្រសន៍នឹងកើនឡើងដល់ ១០.៩%ន្រGDP ហើយ 
ទំហំសារពើពន្ធនឹងធា្ល្រក់មកនៅត្រឹម ២៨% នៅត្រឹមឆ្ន្រំ ២០២៣។  
ស្រណារីយោប្របន្រះ នឹងរារាំងដល់លទ្ធភាពន្រការពង្រីកចំណាយ 
ចរន្ត និងចំណាយលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធដ្រលទទួលបានហិរញ្ញប្របទាន 
ពីរដ្ឋ្រភិបាល។ នៅក្រ្រមស្រណារីយ៉ូកំណ្រទម្រង់ដ្រលរួមបញ្ចូលនូវ 
អនុសាសន៍ខ្លះ ដ្រលបានពិភាក្រសានៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ (សូមមើល 
ផ្ន្រក១.៤ សម្រ្រប់ព័ត៌មានលំអិត) កំណ្រទម្រង់ពន្ធដរ (រាប់បញ្ចលូទំាង 
ការលើកល្រងមិនបង់ពន្ធរហូតដល់រយៈព្រលប្រ្រំមួយឆ្ន្រំ) នឹងជួយ 
បង្កើនការប្រមូលចំណូលដ្រលធ្វើឱ្រយវាមានលទ្ធភាពក្នុងការជ្រើសរីស
គ្រូបង្រៀនបន្ថ្រម ដើម្របីបំព្រញបន្ថ្រមចំពោះកង្វះខាតដ្រលកំពុងមាន
បច្ចុប្របន្ន, ខណៈព្រលដ្រលការអនុវត្តន៍ក្របខ័ណ្ឌ PIM នឹងអនុញ្ញ្រតឱ្រយ
មានការបង្កើនចំណាយលើការកសាងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព។ ខណៈព្រលដ្រលកម្រិតន្រកំណើនសារពើពន្ធនៅក្រ្រម 
ស្រណារយី៉កំូណ្រទម្រង់ នៅត្រមានលក្ខណៈស្រដៀងគា្ន្រទៅនឹងកម្រតិ 
មូលដ្ឋ្រននៅដើមគ្រ្រ ន្រះវាជាស្រណារីយូ៉ដ្រលគួរអោយចង់បាន ដ្រល 
វានឹងអនុញ្ញ្រតឱ្រយបំព្រញចនោ្ល្រះប្រហោងន្រការខ្វះខាតគ្រូបង្រៀន និង  
បង្កើនវិនិយោគសាធារណៈ ដោយមិនមានបង្ករឱ្រយមានឱនភាពក្នងុកម្រតិ 
ខ្ពស់។

ដើមាបីធ្វើឱាយបានល្អបំផុតចំពោះគោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងភាព 
រីកចមាើនលើវិស័យសារពើពន្ធដាលអាចរកបាន បាទាសកម្ពជុាចំាបាច់ 
តាវូបន្តលើកកម្ពស់ការវិភាជន៍ និងការបាើបាាស់ធនធានសាធារណៈដើមាបី 
បង្កើនតម្លានាទឹកបាាក់។ ក្នងុចំណោមវិធានការផ្រស្រងទៀតន្រះតម្រវូឱ្រយ 
មាន: i) បង្កើតថវិកាតាមកម្មវិធី ជាឧបករណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព 
តាមរយៈការអនុម័តក្របខ័ណ្ឌថវិការយៈព្រលមធ្រយម ការដក់បញ្ចូល 
គា្ន្រនូវអនុកម្មវិធី និងការក្រលម្អការបន្រសុីគា្ន្រជាមួយអាទិភាពថា្ន្រក់ជាតិ  
ខណៈដ្រលធ្វើការតាមដនលើទិន្នន័យដំណើរការជាប្រព័ន្ធ។ ii) ធ្វើការ 
ពិនិត្រយឡើងវិញលើមុខងារ និងប្រតិបត្តកិារនៅគ្រប់ក្រសួងសា្ថ្រប័នទំាង 
អស់ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រងច្រកនិងពង្រ្រយបុគ្គលិកស្របតាម 
គោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត និង iii) ពង្រងឹការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ  
(រួមទំាងការរៀបចំសម្រ្រប់ការច្រញប័ណ្ណបំណុលក្នងុស្រកុ) ដ្រលជាការ 
ផ្ល្រស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ។ វាជាការគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ដ្រលថា រាជ 
រដ្ឋ្រភិបាលបានចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរឆ្ព្រះទៅមុខជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ 

កំណ្រទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាចាប់តំាងពីខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១៨។ ទន្ទមឹនឹងនោះ 
ថវិកាតាមកម្មវិធីអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវការ 
ចំណាយសាធារណៈ ឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចបាននូវគោលដៅ ប្រសិន 
បើមានការរួមបញ្ចូលគា្ន្រនូវធនធានមនុស្រសគ្រប់គ្រ្រន់ និងពោរព្រញ 
ដោយប្រព័ន្ធន្រការលើកទឹកចិត្ត។ ដូច្ន្រះកំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ 
វត្ថុសាធារណៈ និងកំណ្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ នឹងត្រូវធ្វើឱ្រយមាន 
នូវវឌ្រឍនភាពបន្តរទៅមុខទៀតតាមរយៈការធ្វើការរួមគា្ន្រពីគ្រប់សា្ថ្រប័ន 
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តលើដំណើរការបង ់
ពន្ធ អាចត្រូវបានសម្រួលដើម្របីកាត់បន្ថយ 
ចំណាយសារពើពន្ធ ខណៈព្រលដ្រលនៅ 
មានការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង 
ផ្រស្រងៗទៀត ដើម្របីទាក់ទាញការវិនិយោគ
ផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស

ដោយសារតាកំណាទមាង់ការគាប់គាងរដ្ឋបាលពន្ធដារជាបន្តបន្ទាប់  
បាទាសកម្ពុជាអាចបង្កើនការបាមូលបាាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនយ៉ាងចាើន 
ក្នងុរយៈពាលបុ៉ន្មានឆា្នាចុំងកាាយនាះ។ ក្នងុចំណោមកំណ្រទម្រង់ផ្រស្រងៗ 
ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ ២០០៨ មកអគ្គនាយកដ្ឋ្រនគយនិងរដ្ឋ្រករ បានរៀបច ំ
ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រ្រប់ ទិន្នន័យផ្ទ្រល់ខ្លួន(ASYCUDA)និង 
បានដក់ច្រញនូវវិធានការ ប្រឆំងនឹងការរត់ពន្ធដោយជោគជ័យ។ ថ្មីៗ  
ន្រះ នៅក្នុងបរិបទន្រយុទ្ធសាស្រ្តប្រមូលចំណូលសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៤-
២០១៨ អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ បានលុបចោលរបបពន្ធដរសាមញ្ញ 
និងការវាយតម្ល្រប្របបា៉្រន់ប្រមាណ ហើយបានដក់បញ្ចូលដល់គ្រប ់
សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចនិងមធ្រយម និងសហគ្រ្រសធុនធំឱ្រយប្រើនូវរបបស្វយ័ 
ប្រវត្តិកម្មន្រះ។ ការអនុវត្តប្របន្រះ បានជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន 
នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តសវនកម្មពន្ធដរ និង ស្រវាកម្មបង់ពន្ធផងដ្ររ  
ដ្រលបាននំាឱ្រយមាននូវភាពអនុលោមតាមច្របាប់កាន់ត្រប្រសើរជាងមុន។  
ដោយសារមានការរីកចម្រើនលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពន្ធដរ និងការ 
បង្កើនមូលដ្ឋ្រនពន្ធដរ ការប្រមូលពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលរបស់ប្រទ្រស 
កម្ពុជាបានកើនឡើងពី ១២.៧% ន្រផ.ស.ស ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ រហូត 
ដល់កម្រិត ១៦.១%  នៅឆ្ន្រំ ២០១៦  រួចទៅហើយ គឺអត្រ្រន្រះបាន 
ដល់កម្រិតលើសពីមធ្រយមភាគសម្រ្រប់អត្រ្រសម្រ្រចបានដោយបណា្ត្រ
ប្រទ្រសដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលទាប។១

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការលើកលាងពន្ធ អាចជាកត្តារឹតតាបឹតលើ 
ការគៀគរបង្កើនបាាក់ចំណូលបន្ថាមទៀត។ នៅកម្ពុជា ផលិតភាពន្រ 
ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលសាជីវកម្មនិងពន្ធលើតម្ល្របន្ថ្រម (VAT) ដ្រល 
កំណត់ថាជាការប្រមូលន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ដ្រលប្រងច្រក 
ដោយអត្រ្រពន្ធជាមធ្រយមចំពោះបុគ្គលមា្ន្រក់ៗ បានកើនឡើងក្នុងប៉ុនា្ម្រន 
ឆ្ន្រំថ្មីៗន្រះ ប៉ុន្ត្រនៅត្រស្ថិតនៅក្រ្រមមធ្រយមភាគន្រអត្រ្រមួយដ្រល 
ប្រៀបធៀបនិងបណា្ត្រប្រទ្រសផ្រស្រងៗ។ ចំណុចន្រះ ត្រូវបានពន្រយល ់
មួយផ្ន្រក ដោយសារការផ្តល់ការលើកល្រងពន្ធដ្រលមានស្រ្រប់។ ការ 
ចំណាយពន្ធដរដ្រលបានមកពីការលើកល្រងការតព្វកិច្ច បង់ពន្ធដ្រល 

១. យោងតាមតួល្រខរបស់រដ្ឋ្រភិបាលដ្រលបានក្រតម្រូវគិតត្រឹមខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៩។ ទិន្ន័យទាំងនោះប្រហ្រលជាមិនស្របគា្ន្រនិងរបាយការណ៍។

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ ix



មានស្រ្រប់ មានប្រហ្រល ៣.៩% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅ 
ឆ្ន្រ២ំ០១៥ ដោយមានការលើកល្រងភាគច្រើនដ្រលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ 
ដល់គម្រ្រងវិនិយោគ មានលក្ខណៈសម្របត្តិគ្រប់គ្រ្រន់ (ភាគច្រើនគ ឺ
រោងចក្រកាត់ដ្ររដ្រលមានមា្ច្រស់ជាជនបរទ្រស)។ ទំហំថវិកាលើផ្ន្រក 
ន្រះ គឺមានទំហំធំជាងថវិកាទំាងមូលដ្រលចំណាយលើវិស័យអប់រំទៅ 
ទៀត។ ទោះបីជាបញ្ហ្រគុណភាពទិន្នន័យ បានកា្ល្រយជាឧបសគ្គទប់សា្ក្រត់ 
ដល់ការវាយតម្ល្រព្រញល្រញន្រការចំណាយពន្ធដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង CIT  
ក៏ដោយ ការវិភាគពីមុនដោយធនាគារពិភពលោក (២០១៥) បាន 
ប៉ា្រន់ប្រមាណថា ការចំណាយពន្ធគយតាមគម្រ្រងរបស់គម្រ្រង QIP  
នៅក្នុងវិស័យឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររនិងស្រប្រកជើង នឹងមានប្រហ្រល  
១.៨% ន្រ GDP នៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៤។

ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការបង់ពន្ធនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា  
អាចតាូវបានផាសារភា្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅជាតិ ហើយនឹងទទួលបាន 
បាយោជន៍ពីការធ្វើឱាយបាសើរឡើងនាការផាសារភា្ជាប់នាះ។ បច្ចុប្របន្នន្រះ  
ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា មិនត្រវូបានគ្រប្រើដើម្របី 
សម្រ្រចបាននូវគោលដៅជាតិ ដូចជាការគំាទ្រដល់ការបង្កើតថ្មី ការ 
ផ្រសារភា្ជ្រប់វិស័យឯកជនក្នុងស្រុកទៅនឹងខ្រស្រសងា្វ្រក់តម្ល្រសកល ការ 
បណ្តះុបណា្ត្រលកមា្ល្រងំពលកម្ម ឬការផ្ត្រតទៅលើវិស័យដ្រលបន្ថ្រមតម្ល្រ 
ខ្ពស់នោះទ្រ។ ជាគោលការណ៍ណ្រនាំទូទៅ ការលើកទឹកចិត្តគួរត្រត្រវូ 
បានប្រើ ដើម្របីលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនដើម្របីផ្តល់មូលនិធិដល់ 
ទំនិញសាធារណៈ (ដូចជាការបង្កើតដើមទុនឬការកសាងហ្រដ្ឋ្ររចនា 
សម្ព័ន្ធ) និងដើម្របីជៀសវាងសកម្មភាពដ្រលមិនទំនងជាបង្កើតផល 
ប្រយោជន៍ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមដ្រលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ  
(James, ២០១៤)។ នៅព្រលដ្រលប្រទ្រសកម្ពជុាព្រយាយម បង្កើន 
ខ្រស្រសងា្វ្រក់ផលិតកម្ម និងធ្វើពិពិធកម្មជាមូលដ្ឋ្រនលើការនំាច្រញរបស់ 
ខ្លនួការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវបរិយកាសវិនិយោគ និងកាត់បន្ថយចំណាយ 
ន្រការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម គឺមានសារៈសំខាន់ខា្ល្រំងណាស់។ ចំណុចដ្រល 
បានលើកឡើងទាំងន្រះ ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់និងកំណត់យ៉្រងច្របាស ់
នៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ឧស្រសាហកម្ម ដ្រលកំណត់អាទិភាព 
លើតម្រវូការដើម្របី “ពង្រងឹបន្ថ្រមទៀតនូវបរិយកាសអនុគ្រ្រះសម្រ្រប ់
ការវិនិយោគ និងការធ្វើធុរកិច្ចតាមរយៈការក្រលម្អរក្របខណ្ឌគតិយុត្ត ិ
ដ្រលសមស្រប និងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់គម្រ្រងវិនិយោគ” 
(RGC, ២០១៥.ខ)។

នៅក្នងុបរិបទនាះ បាទាសកម្ពជុាអាចគិតឡើងវិញអំពីការបញ្ចលូគ្នា 
នូវការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការវិនិយោគរបស់ខ្លួន ដាលកំណត ់
ពីការលើកលាងការបង់ពន្ធ ខណៈពាលដាលបាទាសនាះកំពុងធ្វើដំណើរ 
ឆ្ពាះទៅរកការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះចំណាយដាលមនបាសិទ្ធិ 
ភាពខ្ពស់ជាងមុន។ កញ្ចប់កំណ្រទម្រង់ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការ 
បង់ពន្ធអាចរួមបញ្ចលូនូវ៖ i). លុបចោលជាបន្តបនា្ទ្រប់នូវការលើកល្រង 
មិនយកពន្ធឬយ៉្រងហោចណាស់ត្រូវកំណត់ក្នុងរយៈព្រល៦ឆ្ន្រំ ii).ការ 
ណ្រនំាឥណទានពន្ធវិនិយោគ ជាមធ្រយាបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភិាពន្រការ 
កាត់បន្ថយថ្ល្រដើមន្រការទិញគ្រឿងម៉ា្រសីុននិងឧបករណ៍ iii). ការជំនួស 
នូវការលើកល្រងការបង់ពន្ធលើអាករពន្ធគយ ជាមួយនឹងការបង់ពន្ធ 
នាំចូលដើម្របីបិទភ្ជិតចនោ្ល្រះប្រហោង iv). ក្រសម្រួលដំណើរការអនុម័ត 

លើប្រព័ន្ធផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត ដោយអនុវត្តឱ្រយមានលក្ខណៈកំណត ់
ជាមុនច្របាស់លាស់ និងការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន្រសិទ្ធិទទួលបាន 
ប្រកបដោយភាពច្របាស់លាស់ និងកំណត់នូវរយៈព្រលតាមស្តង់ដរ v).  
ឆ្លុះបញ្ច្រំងពីគ្រ្រងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តថ្មីនៅក្នុងក្រមពន្ធ និង  
បង្កើតការបា៉្រន់ប្រមាណការចំណាយពន្ធប្រចាំឆ្ន្រំ ជាឧបសម្ព័ន្ធទៅនឹង 
ថវិកាជាតិ សម្រ្រប់គោលបំណងព័ត៌មាននិងតមា្ល្រភាព។

ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈឱ្រយ 
កានត់្រខ្ល្រំងកា្ល្រគចឺាំបាច់ដើម្របីបង្កើនការផ្តល់
នូវការវិនយោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
សាធារណៈ ដ្រលជាប្រព្រណីនិងជាបណ្តើរៗ  
ត្រូវបានកសាងនិងពង្រឹងដោយដ្រគ ូ
អភិវឌ្រឍន៍

បាទាសកម្ពជុាបានសមាាចបានជាបាវត្តសិាស្តា សាបតមគោលដៅ 
ចំណាយមូលធនដាលបានកំណត់នៅក្នងុផានការយុទ្ធសាសា្តអភិវឌាឍន៍ 
ជាតិ (NSDP) តមរយៈមូលនិធិផ្តល់ជាថវិការដោយដាគូរអភិវឌាឍន៍  
ដាលថវិកាជំនួយនាះបាន និងកំពុងធា្លាក់ចុះក្នុងរយៈពាលប៉ុន្មានឆា្នា ំ
ចុងកាាយនាះ។ ចំណាយមូលធនសាធារណៈបានកើនឡើងពី ៦.៣ %  
ន្រ GDP នៅឆ្ន្រំ ២០០៨ ដល់ ១០.១ %ន្រ GDP នៅឆ្ន្រំ ២០១០  
បនា្ទ្រប់មកបានធា្ល្រក់ចុះជាលំដប់មកនៅត្រឹម ៧% ន្រ GDP នៅ 
ឆ្ន្រំ ២០១៦។ និនា្ន្រការទាំងន្រះត្រូវបានជំរុញដោយភាគទុនដ្រលផ្តល ់
ហិរញ្ញប្របទានពីបរទ្រសដ្រលតំណាងឱ្រយប្រហ្រល ៧៥% ន្របរិមាណ 
សរុប។ ការចំណាយមូលធនដ្រលបានផ្តល់ពីក្នងុស្រកុជាប្រវត្តសិាស្ត្រ  
គឺបានវិភាជន៍ជាចម្របងទៅលើគម្រ្រងផ្លូវថ្នល់ និងគម្រ្រងធារាសាស្រ្ត 
ខា្ន្រតតូចមានប្រហ្រល ២% ន្រផ.ស.ស ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១២-២០១៦។

វឌាឍនភាពតិចតួចក្នុងការផ្តល់ការផ្តាតសំខាន់លើការវិនិយោគ 
លើហាដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធសាធារណៈ បាននំទៅរកការកើតមននូវភាព 
របា៉ាត់របា៉ាយក្នុងការធ្វើផានការគមាាងមូលធនការអនុវត្ត និងការថាទា ំ
ជួសជុល។ ទោះបីជាមូលធនសាធារណៈសរុបត្រវូបានគ្របង្កើនឡើងខ្លះៗ 
ក្ត ី(ជាមធ្រយមគឺកម្រតិ ៧.៥%ន្រផ.ស.ស ឆ្ន្រ ំ២០០០-២០១៥) ច្រើនជាង 
បណា្ត្រប្រទ្រសភាគច្រើនន្រសមាជិកអាស៊ា្រន ត្រកម្ពជុាគឺនៅត្រស្ថតិនៅ 
ឆ្ង្រយតាមពីក្រ្រយប្រទ្រសជិតខាងរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធ នឹងការពង្រីក 
បណា្ត្រញផ្លវូក្រ្រលកៅសូ៊ និងគុណភាពន្រហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធដឹកជញ្ជនូ។  
ភាពប្រកខ្ញ្រកន្រធនធានសាធារណៈដ្រលស្របគា្ន្រជាមួយនឹងការកំណត់ 
ថវិកា ការអនុវត្តថវិកា ការត្រួតពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រ ក៏ដូចជាការធ្វើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុ្រលត្រវូធ្វើឡើងដច់ដោយឡ្រកសម្រ្រប់គម្រ្រង 
ដ្រលផ្តល់ថវិកាដោយដ្រគូរអភិវឌ្រឍន៍ និងគម្រ្រងដ្រលផ្តល់ថវិកាដោយ 
រដ្ឋ្រភិបាលបានរួមចំណ្រកបង្កើតឱ្រយមានបញ្ហ្រទាំងន្រះ។ បន្ថ្រមពីលើ 
ន្រះ និយយដោយឡ្រក ការផ្តល់ថវិកាក្នងុការជួសជុលថ្រទំាមិនបាន 
ធ្វើដំណើរឱ្រយស្របតាមទាន់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវមូលធនផ្តល់ 
ហិរញ្ញប្របទានដោយរដ្ឋ្រភិបាល។  

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈx



កាបខណ្ឌសមាាប់គមាាងគាប់គាងការវិនិយោគសាធារណៈ (PIM)  
សមាាប់គមាាងដាលទទួលបានការគំទាថវិកាពីរដា្ឋាភិបាលគឺនៅមន 
កមាិត។ ក្រ្រពីអ្វីដ្រលបានលើកឡើងខាងដើម នៅក្នុងច្របាប់គ្រប់គ្រង 
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មុខងារ PIM នៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានកំណត ់
ច្របាស់លាស់ទ្រ។ ការវាយតម្ល្រមួយបនា្ទ្រប់ពីវិធីសាស្រ្តធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ 
កំណត់បញ្ហ្រ PIM ដ្រលទទួលសា្គ្រល់ (Rajaram et al ២០១៤)  
បងា្ហ្រញពីភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្របាប់និងសា្ថ្រប័ន។ ទី១  
ការចង្អុលបងា្ហ្រញតួរនាទី និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណោមភាគីពាក ់
ព័ន្ធសំខាន់ៗ មិនត្រូវបានកំណត់ច្របាស់លាស់នៅក្នុងច្របាប់ហិរញ្ញវត្ថ ុ
សាធារណៈឬអនុក្រតឹ្រយស្តពីីកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ (PIP) នោះទ្រ ។  
ចំពោះគម្រ្រងវិនិយោគដ្រលបានផ្តល់ពីប្រភពហិរញ្ញប្របទានក្នុងស្រុក  
ការមិនមាននូវឯកសារគោលការណ៍ណ្រនំាដ្រលមានទម្រង់ឯកភាព 
គា្ន្រសៀវភៅណ្រនំា ឯកសារគោលជាមូ៉ដ្រល (template) សម្រ្រប់ការ 
រៀបចំសំណើគម្រ្រងការវាយតម្ល្រ និងការត្រួតពិនិត្រយការអនុវត្តបាន 
នាំមកនូវការអនុវត្តខុសៗ គា្ន្រយ៉្រងធំធ្រងក្នុងចំណោមក្រសួងសា្ថ្រប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ។ លើសពីន្រះទៀត ខណៈព្រលដ្រលក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិង  
ហិរញ្ញវត្ថ ុគឺជាភា្ន្រក់ងារផ្ទ្រល់ដ្រលផ្តល់ស្រវាច្រកច្រញចូលត្រមួយដោយ 
ដើរតួរជាអ្នកនៅជួរមុខក្នងុការប្រងច្រក និងការប្រើប្រ្រស់ធនធានថវិកា 
មូលធន ការពិនិត្រយឯករាជ្រយភាពលើឯកសារគម្រ្រង និងការវាយតម្ល្រ 
មុខងារ គឺមិនទាន់ត្រូវបានគ្រកំណត់ច្របាស់លាស់ជាផ្លូវការនោះទ្រ។  
នៅកម្រតិប្រតិបត្តកិារផ្ន្រកខាងក្រ្រម ការអនុវត្តគម្រ្រងនិងប្រតិបត្តកិារ 
បានបងា្ហ្រញពីវឌ្រឍនភាពមួយចំនួនដោយមានការត្រតួពិនិត្រយផ្ន្រកលទ្ធកម្ម 
និងហិរញ្ញវត្ថុកាន់ត្ររឹតត្របឹតនិងម៉ត់ចត់ ដ្រលត្រូវបានគ្រណ្រនាំតាំង 
ពីឆ្ន្រំ ២០០៤ នៅក្នុងបរិបទន្រ PFMRP ទោះយ៉្រងណា ក៏នៅមាន 
ចំណុចច្រើនទៀត សម្រ្រប់តម្រវូឱ្រយមានការក្ររលម្អរបន្ថ្រមទៀត។ ជា 
ចុងក្រ្រយ គឺកម្ពុជាខ្វះឧបករណ៍វាយតម្ល្រក្រ្រយគម្រ្រងបញ្ចប់ដ្រល 
មានប្រសិទ្ធភាពដើម្របីវាយតម្ល្រនូវភាពស័ក្កសិទ្ធ និងប្រសិទ្ធភាព 
នហិរញ្ញប្របទានវិនិយោគសាធារណៈ។ 

ដើមាបីដោះសាាយបញ្ហាបាឈមនាះ វិធានការដ៏ទូលំទូលាយនិងគាប់ 
ជាុងជាាយចំនួន៣ សំដៅពងាឹង PIM តាូវបានគាស្នើឡើង។ វិធាន 
ការដ្រលបានស្នើរឡើងនោះមានដូចជា៖ i). អនុម័តអនុក្រឹត្រយ PIM  
ដ្រលកំណត់ពីដំណាក់កាលក្នុងវដ្ត PIM កំណត់ការរៀបចំសា្ថ្រប័ននិង 
ការណ្រនាំអំពីការវិនិច្ឆ័យជាមូលដ្ឋ្រន ខណៈដ្រលក្នុងព្រលជាមួយគា្ន្រ  
ត្រូវពង្រឹងតួនាទីជាអ្នកជួយពិនិត្រយពិច័យ ដល់ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង  
ហិរញ្ញវត្ថ ុនៅក្នងុការធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចចិត្តនៅផ្ន្រកខាងលើ។ ii). រៀបចំ 
សៀវភៅណ្រនាំវាយតម្ល្រស្តង់ដរ PIM និងសៀវភៅណ្រនាំអនុវត្ត 
ស្តង់ដរ PIM ដើម្របីផ្តល់នូវនីតិវិធីដ្រលមានសង្គតភាពសម្រ្រប់ការ 
គ្រប់គ្រងការអនុវត្តគម្រ្រងនៅគ្រប់ក្រសួង-សា្ថ្រប័ន។ ពង្រងឹសមត្ថភាព  
របស់ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុក្រសួងផ្រនការ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ  
ដើម្របីរៀបចំនិងវាយតម្ល្រគម្រ្រងវិនិយោគឱ្រយកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធិភាព 
និងប្រសិទ្ធផលជាងមុន ទាក់ទងទៅនឹងអាទិភាពយុទ្ធសាស្រ្ត ដ្រល 
បានកំណត់នៅក្នុងផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា (BSP) និងក្របខ័ណ្ឌ 
ថវិការយៈព្រលមធ្រយម (MTBF)។ ជាចុងក្រ្រយ ដើម្របីឱ្រយដ្ឋ្រភិបាល 
ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំព្រញបន្ថ្រមចំពោះ DPs នៅក្នុងការ 

ផ្តល់ថវិកា សម្រ្រប់ការកសាងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ការដក់កំហិតវដ្ដ 
ថវិការយៈព្រលមួយឆ្ន្រំ សម្រ្រប់គម្រ្រងដ្រលគាំទ្រដោយរដ្ឋ្រភិបាល  
គួរត្រវូលុបចោល។ ដើម្របីទប់សា្ក្រត់ការពន្រយារព្រលក្នងុការផ្តល់ថវិកានិង 
ការអនុវត្ត គម្រ្រងនៅក្នុងបញ្ជីសម្រិតសម្រ្រំង ដ្រលត្រូវបានអនុម័ត 
ដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី (ចនោ្ល្រះក្នុងខ្រវិច្ឆិកា) គួរត្រមានសៀវភៅ 
កំណត់បញ្ជ្រក់ឱ្រយបានរួចរាល់មុនខ្រមករា។

រដ្ឋ្រភិបាលកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង
ទ្វ្ររដងក្នុងការបង្កើន ការយកចិត្តទុកដក់ 
ទៅលើវិស័យអប់រំ និងដើម្របីបន្តធ្វើឱ្រយ 
ប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបាន  
ប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពន្រលទ្ធផលន្រការ 
សិក្រសា

ការទទួលបានការអប់រំបាកបដោយគុណភាពសមាាប់ទំាងអស់គ្នា គឺ 
ជាអាទិភាពមួយ ក្នុងចំណោមអាទិភាពថ្នាក់ជាតិ របស់បាទាសកម្ពុជា  
ហើយការផ្តល់មូលនិធិសាធារណៈដល់វិស័យនាះ គឺមនការកើនឡើង 
គួរឱាយកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពាលប៉ុន្មានឆា្នាំចុងកាាយនាះ។ ជាទូទៅការ 
កើនឡើងន្រការដំឡើងប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ធ្វើឱ្រយការចំណាយរបស់រដ្ឋ្រភិបាល  
លើវិស័យអប់រំបានកើនឡើងយ៉្រងខា្ល្រំងក្នុងបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះពី 
បរិមាណប្រមាណប្រហ្រលជា ១.៦% ន្រ GDP នៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០១២  
ទៅដល់២.៨% ភាគរយន្រ GDP ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៧។ ទោះបីជាយ៉្រង 
ណាក៏ដោយ ទិន្នយ័ន្រះ គឺវានៅត្រស្ថតិក្រ្រមមធ្រយមភាគសម្រ្រប់ប្រទ្រស 
ដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ច កម្រិតទាបនិងមធ្រយម (៤.១%) ។ ការណ្រនាំនូវ 
កម្មវិធីថវិកាកម្មវិធីសាកល្របងព្រញល្រញតាំងពីឆ្ន្រំ២០១៥ បានជួយ 
បង្កើនការប្រងច្រកថវិកាសាធារណៈ ប៉ុន្ត្របញ្ហ្រប្រឈមនៅត្រមាន  
ចំពោះការអនុវត្តថវិកានិងលំហូរន្រថវិកាទាំងនោះ។

ក្នុងពាលខាងមុខ អាជា្ញាធរអាចនឹងទទួលខុសតាូវបន្ថាមទៀតលើ 
វិស័យនាះដោយសារតា DPs នៅតាអាចឧបត្ថម្ភ ក្នងុកមាតិមិនលើសពី  
២/៣ នាការចំណាយដាលមិនមានជាបាាក់បៀវតាសន៍។ ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍  
(DP) និងមូលនិធិអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលដ្រលបង្កើតបាននូវចំណ្រក 
ប្រមាណ ១% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ក្នុងឆ្ន្រំ២០១០-២០១៥  
បានដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ថវិកាសម្រ្រប់ការសាងហ្រដ្ឋ្រ 
រចនាសម្ព័ន្ធ។ រួមបញ្ចូលទាំងធនធានរបស់ DPs ធនធានដ្រលត្រូវ 
បានផ្តល់ឱ្រយផ្ត្រតលើវិស័យអប់រំ គឺមានជិតគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីយកទៅ 
ប្រើប្រ្រស់ដើម្របីបំព្រញនូវតម្រវូការ ដ្រលត្រវូបានប៉ា្រន់ប្រមាណនៅក្នងុ 
ផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តអប់រំហើយការវិភាជន៍ត្រូវបានធ្វើការតម្រឹមយ៉្រង 
សមស្រប។ ទោះយ៉្រងណា ការប្រងច្រកន្រះគឺនៅមិនទាន់បានគ្រប់គ្រ្រន់ 
ទ្រនៅតាមសា្ថ្រប័នឧត្តមសិក្រសា ហើយការចំណាយមូលធន រដ្ឋ្រភិបាល  
អាចពិចារណាបង្កើនស្វយ័ភាពហិរញ្ញវត្ថនុ្រគ្រះឹសា្ថ្រនឧត្តមសិក្រសា ខណៈ 
ដ្រលការធ្វើប្របន្រះ ត្រូវរួមបញ្ចូលគា្ន្រជាមួយគណន្រយ្រយភាពបន្ថ្រម 
ទៀត ដើម្របីជៀសវាងការរីកសាយលឿនជ្រលុព្រកន្រសា្ថ្រប័នឧត្តមសិក្រសា  

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ xi



ដ្រលមិនបំព្រញតាមបទដ្ឋ្រនដ្រលបានកំណត់។ ការលើកកម្ពស ់
គុណភាពន្រសា្ថ្រប័ន រួមបញ្ចូលទាំងវិស័យអប់រំឧត្តមសិក្រសា ដ្រលជា 
បុរ្រលក្ខណ្ឌនឹងជាអាទិភាពមួយដ្រលបានកំណត់។ វិសាលភាពសម្រ្រប់ 
ការបង្កើនថវិកាក្នងុវិស័យអប់រំនាព្រលអនាគត គួរផ្ត្រតជាអាទិភាពទៅ 
លើការចំណាយមិនម្រនប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ ដូចជាការផ្ត្រតលើការក្រលម្អ 
សា្ថ្រនភាពរូបវន្តន្រសាលារៀន ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានលើកម្មវិធីអាហា 
រូបករណ៍ និងការទទួលយកកម្មវិធីសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតដ្រលបច្ចុប្របន្ន 
គ្រប់គ្រងដោយ DPs។

ខណៈពាលដាលបាទាសកម្ពជុាទទួលបានជោគជ័យក្នងុការបង្កើន 
ចំនួនសិសាសចុះឈ្មាះចូលរៀននៅទូទំាងបាទាស ការបន្តរការសិកាសាដល់ 
ចប់កមាិតអនុវិទាយាល័យនៅតាមនកមាិតទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាសីុ 
បូពា៌ា។ អត្រ្រចុះឈ្ម្រះចូលរៀនពិតនៅក្នុងការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្រសា 
គឺមានកម្រតិប្រហាក់ប្រហ្រលគា្ន្រ នឹងកម្រតិដ្រលធ្វើបាននៅក្នងុប្រទ្រស 
អភិវឌ្រឍន៍។ ខណៈព្រលដ្រលការចុះឈ្ម្រះចូលរៀននៅកម្រិតមធ្រយម 
សិក្រសាក៏មានភាពប្រសើរផងដ្ររ អត្រ្របញ្ចប់ការសិក្រសាមធ្រយមសិក្រសា 
បឋមភូមិគឺនៅត្រឹម (៤៨% នៅឆ្ន្រំ ២០១៥) ដ្រលកម្រិតន្រះគឺនៅត្រ 
ជាកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់។ កតា្ត្រប្រ្រក់ចំណូល ពន្រយល់ពីផ្ន្រក 
មួយន្រគមា្ល្រតន្រការមានលទ្ធភាពទទួលបានការសិក្រសា ដោយសារថា 
គ្រួសារដ្រលមានជីវភាពប្រសើរគឺទំនងជាអាចមានលទ្ធភាពចូលរៀន 
ឆ្លងកម្រិតភូមិសិក្រសា ដ្រលលទ្ធផលប្របន្រះបងា្ហ្រញថា ការចំណាយ 
សាធារណៈគឺមិនបានគំាទ្រអ្នកក្រកី្រនោះទ្រ។ លើសពីន្រះគមា្ល្រតចនោ្ល្រះ 
ពី ៩៦% និង ៥៧% ន្រកុមារដ្រលមិនបានចុះឈ្ម្រះចូលរៀននៅ 
ថា្ន្រក់មត្រ្តយ្រយសិក្រសានិងថា្ន្រក់បឋមសិក្រសា បាននិយយថាពួកគ្រនៅ “ក្ម្រង 
ព្រក” ឬ ពួកគ្រ “មិនចង់ទៅសាលារៀន” ជាមូលហ្រតុន្រការដ្រល 
ពួកគ្រមិនបានទៅចុះឈ្ម្រះចូលរៀន។ ជាពិស្រស សម្រ្រប់ការអប់រ ំ
កម្រិតមធ្រយមសិក្រសា នៅខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង ខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ និងខ្រត្ត 
រតនគិរី ដ្រលជាបណា្ត្រខ្រត្តដ្រលមានបញ្ហ្រខ្វះសាលារៀន ដ្រលវា 
គឺជាកតា្ត្រកំណត់ដ៏ចម្របងដ្រលធ្វើឱ្រយកុមារមិនបានចូលសិក្រសា។ បញ្ហ្រ 
ប្រឈមផ្រស្រងៗទំាងន្រះទាមទារអោយមានដំណោះស្រ្រយខុសៗគា្ន្រ។  
ទី១ ការពង្រកីការគ្របដណ្តប់ និងការផ្តល់មូលនិធិន្រកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយ 
ឧបត្ថម្ភដល់សិស្រសបច្ចុប្របន្ន ដ្រលវាននឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ 
ចំពោះឱកាស  (opportunity cost) ក្នុងការចូលរៀនក្នុងសាលា  
ជាពិស្រសសម្រ្រប់ការអប់រំកម្រតិមធ្រយមសិក្រសា។ ទី២ សម្រ្រប់នៅកម្រតិ 
មត្ត្រយយសិក្រសា យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការប្រ្រស្រយ័ 
ទាក់ទង ដ្រលផ្ដ្រតគោលដៅទាំងចំពោះឪពុកមា្ត្រយ និងកូនៗ នឹង 
ជួយបង្កើនការចុះឈ្ម្រះចូលរៀន ទោះបីជាការធ្វើប្របន្រះក៏ត្រូវមាន 
ការអនុវត្តដោយអមមកជា មួយនូវការសាងសង់សាលាមត្ត្រយ្រយថ្មីៗ  បន្ថ្រម 
ផងដ្ររ។ ទី៣ ការវិភាគអំពីថ្ល្រចំណាយផលប្រយោជន៍ក្នងុស្រកុ (local  
cost benefit analysis) គួរត្រកំណត់ថាតើការពង្រីកលទ្ធភាព 
ទទួលបានតាមរយៈការសាងសង់សាលារៀនបន្ថ្រម ឬត្រូវកាត់បន្ថយ 
លើលទ្ធភាពន្រការចូលរៀន តាមរយៈការដឹកជញ្ជនូ ជម្រើសន្រប្រភ្រទ 
លំនៅដ្ឋ្រនឬជម្រើសផ្តល់ជំនួយដ្រលមាន ប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រ្រប់ខ្រត្ត 
នៅភាគឦសាន។  

បាទាសកម្ពជុាមនបញ្ហាកង្វះគាបូងាៀនបាហាល ៤០.០០០នក់  

ដាល១/៤ អាចមនលទ្ធភាពដោះសាាយ តមរយៈការធ្វើវិភាជន ៍
ជាថ្មីឡើងវិញ។ នៅឆ្ន្រំ ២០១៥ ប្រហ្រល ១០% ន្រការចំណាយ 
លើប្រ្រក់ បៀវត្រសន៍របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាននាំទៅរក 
បញ្ហ្រគ្រូបង្រៀនដ្រលមានចំនួនលើសកំរិតនៅតាមសាលារៀនខណៈ 
ដ្រលមានបញ្ហ្រខ្វះគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាដទ្រទៀតដ្រលទិន្ន័យ 
ន្រះមានបរិមាណស្មើនឹង៤០% ន្រប្រ្រក់បៀវត្រសន៍បច្ចុប្របន្ន។ ប្រហ្រល  
៤៣% ន្រសាលាបឋមសិក្រសាដ្រលខ្វះគ្របូង្រៀន គឺមានសាលារៀន 
មួយដ្រលមានគ្រូបង្រៀន ក្នុងចមា្ង្រយរង្វង់លើសពី ៥គីឡូម៉្រត្រ។  
ដូច្ន្រះវាមានវិសាលភាពសម្រ្រប់ការប្រងច្រកដក់ពង្រ្រយគ្រូបង្រៀន 
ឱ្រយបានសមស្របឡើងវិញ ដើម្របីឱ្រយពួកគាត់ទៅបង្រៀននៅសាលារៀន 
ក្រប្ររខាង។ក្រ្រពីន្រះការផ្តល់ប្រ្រក់លើកទឹកចិត្ត អាចត្រូវបានផ្តល ់
ជូនសម្រ្រប់គ្រូបង្រៀននៅតាមតំបន់ជុំវិញជិតៗ ដើម្របីជួយសម្រួល 
ដល់ការធ្វើដំណើរ និងជួយពួកគាត់ធ្វើការផ្ល្រស់ប្តូរទៅបង្រៀន នៅ 
សាលារៀនដ្រលមានកង្វះខាតគ្រូបង្រៀន។ ដំណោះស្រ្រយប្រកប 
ដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានរយៈព្រលវ្រង ចំពោះការប្រងច្រកនិងពង្រ្រយ 
គ្របូង្រៀនមិនបានត្រមឹត្រវូ ក៏ត្រវូការបញ្ចលូនូវកំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រង 
គ្របូង្រៀន និងការអនុវត្តនូវគោលការណ៍ដក់កម្រតិន្រចំនួនសមាមាត្រ 
របស់សិស្រសនិងគ្រូបង្រៀន ដោយធ្វើយ៉្រងណាទប់សា្ក្រត់គ្រូបង្រៀនព ី
ការប្តូរសាលា ទៅបង្រៀននៅសាលារៀនដ្រលមានគ្រូលើសចំនួន។

លទ្ធផលនាការសិកាសាអាចនឹងតាូវបានកាលម្អរជាមួយនឹងការដាក់ 
ចាញនូវវិធានការលើកកម្ពស់គុណភាពមួយចំនួន។ ការវិភាគពិន្ទតុ្រស្ត 
សិស្រសថា្ន្រក់ទី៣ និងទី ៨ នៅប្រទ្រសកម្ពុជាបងា្ហ្រញថា ក្រ្រពីប្រវត្តិ 
សាវតារ សា្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់សិស្រស កម្រិតអវត្តមានរបស ់
សិស្រស បានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ពិន្ទុសិស្រស ខណៈដ្រលសិស្រសដ្រល 
បានប្រឹងប្រ្រងធ្វើកិច្ចការផ្ទះ គឺពួកគ្រទទួលបានពិន្ទុល្អប្រសើរ។ ការ 
ធ្វើប្របន្រះ នឹងអាចធ្វើឱ្រយមានការចូលរួមពីឪពុកមា្ត្រយ និងសហគមន ៍
កាន់ត្រច្រើនឡើងនៅក្នងុដំណើរការន្រកិច្ចប្រជំុពាក់ព័ន្ធនឹងសាលារៀន  
និងដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគ្រ ដ្រលកិច្ចការទំាងន្រះជាផ្ន្រក 
មួយន្រការផ្ល្រស់ប្តូរ ឆ្ព្រះទៅរកការគ្រប់គ្រងដោយផ្អ្រកទៅលើសាលា 
រៀន។ លើសពីន្រះទៀត ឥរិយបថគ្រូបង្រៀនក្នុងថា្ន្រក់ (ឧ.ដោយប្រើ 
កា្ត្ររខៀន) និងការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីសិក្រសាពិតជាធ្វើឱ្រយមានឥទ្ធិពល 
យ៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រដល់លទ្ធផលសិក្រសារបស់សិស្រស។ រដ្ឋ្រភិបាល អាចពិចារ 
ណាដក់ច្រញនូវលក្ខខណ្ឌថ្មីៗ  បន្ថ្រមទៅនឹងផ្រនការសកម្មភាពគោល 
នយោបាយគ្រូបង្រៀន ដ្រលមាននាព្រលបច្ចុប្របន្ន ដ្រលគ្រូបង្រៀនគ ឺ
ត្រូវបានតម្រូវឱ្រយធ្វើយ៉្រងណា ត្រូវទទួលបានវិញ្ញ្របនបត្រក្ររលម្អនិង 
ពង្រងឹគុណភាពន្រការបង្រៀន ដ្រលផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងន្រកម្មវិធីសិក្រសា  
និងអាកប្របកិរិយក្នុងថា្ន្រក់រៀន “ការអនុវត្តល្អបំផុត”។ ការប្រើប្រព័ន្ធ 
បច្ច្រកវិទ្រយាដើម្របីតាមដនអវត្តមានក៏អាចត្រូវបានណ្រនាំផងដ្ររ។ 

ការបង្កើនការផ្តល់ថវិកាដោយផ្ទាល់ទៅសាលារៀនតាវូបានគារំពឹង 
ថនឹងជួយបង្កើនការចុះឈ្មាះចូលរៀន និងបង្កើនលទ្ធផលនាការសិកាសា  
បើមនការបង្កើននូវការទម្លាក់ថវិកានិងការរកាសាទុកទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ។  
សាលារៀនតូចៗ នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តដ្រលមិនសូវមានប្រជាជនរស់នៅ 
និងស្ថតិនៅឆ្ង្រយដច់ស្រយល ប្រឈមមុខនឹងការចំណាយខ្ពស់លើ 
សិស្រសមា្ន្រក់ៗ ហើយត្រវូបានគ្ររកឃើញថា ស្ថតិនៅក្នងុសា្ថ្រនភាពអាក្រក់ 

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈxii



ជាងសាលារៀនធម្មតា។ សិស្រសនៅតាមសាលារៀនតូចៗ និង 
សាលារៀនដ្រលផ្តល់ការសិក្រសាពីរវ្រន មានទំនោរដ្រលថា សាលា 
ទាំងនោះអាចមាននូវសា្ថ្រនភាពកាន់ត្រអាក្រក់ខា្ល្រំង។ ដើម្របីឆ្លើយតប 
ទៅនឹងប្រភ្រទ និងតម្រូវការរបស់សាលារៀនផ្រស្រងៗពីគា្ន្រ ថ្មីៗន្រះ  
រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា បានយល់ព្រមបញ្ចលូប្រភពមូលនិធិថវិកាដ្រល 
មានស្រ្រប់ទៅឱ្រយសាលា ដោយដក់បញ្ចូលថវិកាទាំងនោះទៅក្នុង 
មូលនិធិក្រលម្អរសាលារៀន (SIF)។ ការធ្វើប្របន្រះនឹងផ្តល់ភាព 
បត់ប្រនក្នុងការប្រើប្រ្រស់ថវិកានៅកម្រិតសាលារៀន ដ្រលត្រូវបាន 
គ្ររំពឹងថានឹងនំាឱ្រយមានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងការចុះឈ្ម្រះចូលរៀន  
និងលទ្ធផលសិក្រសារបស់សិស្រស។ គួរកត់សំគាល់ដ្រលថា ការផ្ល្រស់ប្តូរ 
ឆ្ព្រះទៅរកការគ្រប់គ្រង ដោយផ្អ្រកលើសាលារៀនជាគោល (និង 
ការបង្កើនថវិកា) ក៏ត្រូវការផងដ្ររ នូវប្រព័ន្ធមុខងារផ្តល់សិទ្ធអំណាច 
ដ្រលអនុញ្ញ្រតិ និងប្រព័ន្ធការបើកផ្តល់ប្រ្រក់ដ្រលល្អ ក៏ដូចជាការធ្វើឱ្រយ 
ប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធកត់ត្រ្រហិរញ្ញវត្ថុផងដ្ររ។ ការចងក្រងនូវប្រព័ន្ធ 
គ្រប់គ្រងព័ត៌មានអប់រំ (EMIS) ក៏នឹងចាំបាច់ផងដ្ររ ដើម្របីឱ្រយ 
សាលារៀនទទួលខុសត្រូវ និងលើកកម្ពស់គុណភាពន្រការចំណាយ
សាធារណៈនៅក្នុងវិស័យអប់រំ។

ថ្វីបើមានការបង្កើនមូលនិធិថវិកាក៏ដោយ  
ប្រទ្រសកម្ពុជា មិនបានធ្វើការវិនយោគ 
គ្រប់គ្រ្រន់លើមុខងារសំខន់ៗផ្ន្រកមុខងារ 
បច្ច្រកទ្រសនិងបទដ្ឋ្រនពាក់ព័ន្ធដ្រល 
ចាំបាច់សម្រ្រប់ពិពិធកម្មកសិកម្ម ដ្រល 
ប្រកបដោយលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រង

លទ្ធផលនាការអនុវត្តការងារកសិកម្មដ៏គួរឱាយកត់សម្គាល់របស់ 
បាទាសកម្ពជុា មនភាពជាប់គំងនៅក្នងុរយៈពាលបុ៉ន្មានឆា្នាចុំងកាាយ 
នាះ ដោយសារការធា្លាក់ចុះនាតម្លាទំនិញ។ កតា្ត្ររួមចំណ្រកមួយផ្ន្រក  
ដោយការកើនឡើងន្រតម្ល្រទំនិញ កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 
ពីវិស័យកសិកម្មបានកើនឡើងក្នុងអត្រ្រជាមធ្រយម ៤.៧% ក្នុងចនោ្ល្រះ 
ពីឆ្ន្រ ំ ២០០៦ ដល់ឆ្ន្រ ំ ២០១២ ហើយប្រទ្រសន្រះបានឆ្លងកាត់នូវភាព 
ជោគជ័យក្នងុការកាត់បន្ថយភាពក្រកី្រគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់នៅក្នងុរយៈព្រល 
ន្រះ។ វិធីសាស្ដ្រ laissez-faire (ប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមិនពឹងផ្អ្រក 
ការជួយជ្រ្រមជ្រ្រងពីរដ្ឋ្រភិបាល) របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាបានអនុញ្ញ្រត្ត ិ
ឱ្រយតម្ល្រឆ្លងកាត់ជាអន្តរជាតិមកដល់កសិករផ្ទ្រល់ (និងកមា្ល្រំងពលកម្ម 
បម្រើក្នុងវិស័យកសិកម្ម) ដ្រលត្រូវអមទៅដោយការពង្រីកផ្ទ្រដីដំដុះ 
និងការប្រើបច្ច្រកវិទ្រយាដ្រលនំាឱ្រយមានផលិតភាពកាន់ត្រប្រសើរឡើង។  
ទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងការធា្ល្រក់ចុះន្រតម្ល្រទំនិញក្នុង 
ទីផ្រសារអន្ដរជាតិ រួមជាមួយនឹងព្រតឹ្តកិារណ៍បញ្ហ្រអាកាសធាតុជាអវិជ្ជមាន  
(El Niño) កំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម បានធា្ល្រក់ចុះជាមធ្រយមក្នុង 
កម្រិតតិចជាង១% នៅឆ្ន្រំ ២០១៤-២០១៦។ ខណៈព្រលដ្រលបញ្ហ្រ 
ទាំងន្រះ បាននាំមកនូវសមត្ថភាពក្នុងការសម្រ្រលសា្ថ្រនការណ៍និង 
ជួយជម្រញុពន្លឿនការផ្ល្រស់ប្តរូ និងវិវឌ្រឍរីកចម្រើនលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ 

ដ្រលបានជួយពន្លឿនវិស័យសំខាន់ចម្របងជាងគ្រ ដ្រលវានៅត្រកា្ល្រយ 
ជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់ ន្រស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដ្រលគាំទ្រប្រហ្រល១/៤ន្រ 
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប និងជួយគាំទ្រប្រហ្រលជិតពាក់កណា្ត្រលន្រ 
ទំហំកមា្ល្រំងពលកម្មសម្រ្រប់វិស័យការងារទាំងមូល។

ខណៈការចំណាយសាធារណៈនៅក្នងុវិស័យកសិកម្មបានកើនឡើង 
យ៉ាងខា្លាំង ហើយដាលជារួម វាបានធ្វើឱាយមនតុលាយភាពល្អ ហើយការ 
បាងខ្ញាក នូវកម្មវិធីផាសាងៗគ្នា អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផល។ នៅចនោ្ល្រះ 
ឆ្ន្រំ ២០០៧-២០១៦ មូលនិធិរបស់រដ្ឋ្រភិបាលត្រូវបានបង្កើនទ្វ្ររដង 
ក្នុងព្រលដ្រលជំនួយពីដ្រគូរអភិវឌ្រឍន៍ DP បានកើនឡើង៣ដងដ្រល 
សរុបមានទំហំជិត០,៦% ន្រផ.ស.ស នៅឆ្ន្រំ ២០១៦ (១,៨% ន្រ  
GDP ប្រសិនបើការចំណាយលើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តត្រូវបានគ្ររាប ់
បញ្ចូល)។ ជាទូទៅថវិកាសម្រ្រប់វិស័យកសិកម្ម (និងកម្មវិធីសំខាន់ៗ 
របស់ខ្លួន) ហាក់ដូចជាមានតុល្រយភាពរវាងប្រ្រក់បៀវត្រសន៍និងចំណាយ 
ចរន្តមិនម្រនប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ ហើយដ្រលត្រូវបានគ្របាញ់ឆ្ព្រះសំដៅ 
ទៅលើការផ្តល់នូវទំនិញសាធារណៈ។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយ វា 
ហាក់ដូចជានៅមានការវិនិយោគតិចតួចទៅលើមុខងារបច្ច្រកទ្រស និង 
ខាងនិយតកម្មសំខាន់ៗ រួមទាំងស្រវាកម្មទាក់ទងនឹងស្រវាកម្មត្រួត 
ពិនិត្រយភាពអនុលោមតាម SPS សុខភាពរុក្ខជាតិនិងសត្វ និងការ 
ស្រ្រវជ្រ្រវកសិកម្ម។ ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ ថវិកាដ្រលផ្តល់ដោយដ្រគូរ 
អភិវឌ្រឍន៍គឺក្នុងទំហំ ២/៣ ន្រចំនួនសរុបដោយផ្ត្រតលើការគាំទ្រ 
ដល់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ ផលិតកម្មដំណាំ ការ 
កសាងសមត្ថភាពសា្ថ្រប័ន ស្រវាផ្រសព្វផ្រសាយកសិកម្ម និងជលផល។ ការ 
ផ្តល់ថវិកាសម្រ្រប់ការចិញ្ចមឹសត្វនិងការដំដំណំា មានកំរិតតិចតួច ហើយ 
ដ្រលកម្រតិចំណាយក្នងុវិស័យទំាងន្រះ គឺនៅមិនទាន់ទៅដល់គោលដៅ 
ន្រផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍វិស័យកសិកម្មនៅឡើយ។ ខណៈមានឧទាហរណ៍  
ន្រគម្រ្រងដ្រលគាំទ្រដោយ DP ដ្រលមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅលើ 
ផលិតភាពនិងចំណូលសម្រ្រប់កសិដ្ឋ្រន ត្រឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទាំងន្រះ  
ទំនងជាត្រូវបានធ្វើជាលក្ខណៈមូលដ្ឋ្រនីយកម្មត្រប៉ុណោ្ណ្រះ ដោយមាន 
ប្រសិទ្ធភាពតិចតួចនៅជុំវិញតំបន់គោលដៅដ្រលបានកំណត់ដោយ 
គម្រ្រង និងមានឥទ្ធិពលតិចតួចទៅលើសងា្វ្រក់តម្ល្រ និងសកម្មភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ចលើវិស័យទាំងមូល។ 

ថ្វីបើមនការបង្កើននូវកមាិតវិនិយោគសាធារណៈនៅក្នុងប៉ុន្មាន 
ឆា្នាំចុងកាាយនាះក្តី កមាិតវិនិយោគនាះគឺនៅតិចជាង១/៣ នាបាព័ន្ធ 
ធារាសាសា្តរបស់បាទាសកម្ពុជាដាលមនសកម្មភាពដំណើរការពាញ 
លាញ។ ដោយសារមានការជម្រញុដោយ DPs (ភាគច្រើនគឺពីប្រទ្រស 
ចិននិងអូស្រ្តាលី) ការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តថ្មីបានកើនឡើង 
ពី ២៣ លានដុលា្ល្ររក្នុងឆ្ន្រំ ២០១០ ដល់ ១១៤ លានដុលា្ល្ររក្នុង 
ឆ្ន្រំ ២០១២។ ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រដ្រលមាន 
ស្រ្រប់ត្រវូបានគ្រប៉ា្រន់ប្រមាណថា ត្រវូទទួលរងនូវការខូចខាត (ឧទាហរណ៍ 
ដោយសារត្រកតា្ត្រទឹកជំនន់) ឬមិនមានដំណើរការសកម្មភាពបានព្រញ 
ល្រញ។ ការបង្កើនថវិកាសម្រ្រប់ការសា្ត្ររនីតិសម្របទានិងសម្រ្រប់ប្រតិបត្ត ិ
ការ និងថ្រទាំជួសជុលពីខាងភាគីរដ្ឋ្រភិបាលនាព្រលថ្មីៗន្រះ (O&M)  
គឺជាជំហានដ្រលទទួលបាននូវការសា្វ្រគមន៍មួយប៉ុន្ត្រវាត្រូវមានការ 
ចូលរួមដោយការដក់ពង្រ្រយនូវបុគ្គលិកគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីធានាការ 

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ xiii



អនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការវិនិយោគលើគម្រ្រងថ្ម ី
អាចនៅត្រមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព ពីព្រ្រះថាមិនទាន់មានការបង្កើត 
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រ និងប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកនិងស្តង់ដរសំណង់ក៏ដូចជា 
ប្រព័ន្ធសវនកម្មដ្រលត្រវូបានបង្កើតឡើង ដើម្របីធានាគុណភាពអប្របបរមា 
នៅក្នងុការសាងសង់និងការរចនាប្លង់។ លើសពីន្រះទៅទៀត សកម្មភាព 
គ្រប់គ្រងប្រភពទឹកចម្រះុ (IWRM) គឺនៅមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រ្រន់ 
ទ្រហើយកង្វះខាតការយល់ដឹង អំពីលទ្ធភាពទទួលបានទឹក និងការ 
មិនមាននូវច្របាប់ទមា្ល្រប់ឬគោលការណ៍ដ្រលមានតមា្ល្រភាព សម្រ្រប់ការ 
គ្រប់គ្រងការប្រើប្រ្រស់ទឹក អាចកា្ល្រយជាបញ្ហ្រប្រឈមមួយ ចំពោះការ 
អភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពន្រធនធានទឹកនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។

ក្នងុដំណើរឆ្ពាះទៅមុខកម្លាងំចលករថ្មនីាកំណើនលើវិស័យកសិកម្ម  
គឺចាំបាច់តាូវការនូវការជួយជាាម ជាាងតមរយៈការផ្តល់នូវទំនិញ 
សាធារណៈដាលជាស្នូលសំខាន់។ ជាចុងក្រ្រយ ការវាយតម្ល្រសា្ថ្រប័ន 
ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពបច្ចុប្របន្ន និងតម្រូវការនាព្រលអនាគត (ទាំង 
សម្រ្រប់បុគ្គលិក និងការផ្តល់ថវិកា) ក្នងុការផ្តល់ទំនិញសាធារណៈស្នលូ 
សំខាន់ៗ (ស្រវាកម្មត្រតួពិនិត្រយភាពអនុលោមតាមច្របាប់ SPS សុខភាព 
រុក្ខជាតិនិងសត្វ ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ) គឺមានសារៈសំខាន់ក្នងុរយៈព្រល 
ខ្ល។ី ចំពោះប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត គឺត្រវូផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់បន្តទៀត 
ក្នងុការសា្ត្ររឡើងវិញនូវគម្រ្រងដ្រលមានស្រ្រប់ខណៈព្រលដ្រលការគិត 
គូរអំពីលទ្ធភាពទទួលបានទឹក និងការគិតគូរអំពីផលចំណ្រញទទួល 
បានពីវិស័យកសិកម្ម និងការអនុវត្តនូវស្តង់ដរសំណង់ជាតិសម្រ្រប ់
ការវិនិយោគថ្មីៗ ទំាងអស់។ ជាចុងក្រ្រយ គឺតម្រវូឱ្រយមាននូវការពន្រយល់ 
និងអនុវត្តជាចាំបាច់ នូវយុទ្ធសាស្រ្តស្រ្រវជ្រ្រវកសិកម្មជាតិ ដោយ 
សហការជាមួយវិស័យឯកជន សាកលវិទ្រយាល័យ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ដទ្រៗទៀត។

ដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់នូវហ្រដ្ឋ្រ 
រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និងការជួសជុលថ្រទាំ 
បញ្ហ្រភាពរាយបា៉្រយន្រសា្ថ្រប័នសំខន់ៗ 
គឺចាំបាច់ត្រូវយកមកដោះស្រ្រយ

ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា គឺផ្អាកសំខាន់និងមនចាើន 
លើសលប់ គឺមធាយាបាយដឹកជញ្ជូនតមផ្លូវថ្នល់ ខណៈដាលបញ្ហា 
បាឈមនាការបាើបាាស់មធាយាបាយដឹកជញ្ជូន គឺនៅតាកើតមនឡើង 
នៅតមតំបន់ជនបទដាច់សាយល។ ប្រទ្រសកម្ពជុាមានបណា្ត្រញផ្លវូ 
ថ្នល់ដ្រលត្រូវបានគ្រពង្រីកយ៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំចុង 
ក្រ្រយថ្មីៗ ន្រះ ដោយមានប្រវ្រងសរុបកើនឡើងពី ៤៦.២៤៥ គីឡូម៉្រត្រ 
ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣ ដល់ ៦១.៣៧៩ គីឡូម៉្រត្រក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧។ យ៉្រង 
ណាមុិញ ៧៥%ន្របណា្ត្រញផ្លូវថ្នល់ទាំងន្រះ គឺជាប្រភ្រទផ្លូវជនបទ 
ដ្រលមិនទាន់បានក្រ្រលកៅសូ៊នៅឡើយទ្រ។ មានត្រ ១៧%ន្រផ្លវូថ្នល់ 
ប៉ុណោ្ណ្រះ ដ្រលត្រូវបានក្រ្រលកៅស៊ូ គិតត្រឹមឆ្ន្រំ២០១៧ន្រះ ដ្រល 
ទិន្ន័យប្របន្រះ គឺបងា្ហ្រញថាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា គឺ 

ហាក់មានកម្រិតនៅឆ្ង្រយពីបណា្ត្រញដឹកជញ្ជូនន្របណា្ត្រប្រទ្រសជិត 
ខាងរបស់ខ្លនួក្នងុតំបន់នៅឡើយ។ ប្រទ្រសកម្ពជុាក៏មានកម្រតិនៅឆ្ង្រយ 
ផងដ្ររ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធដឹកជញ្ជនូប្រៀបធៀបនឹង 
បណា្ត្រប្រទ្រសជិតខាង ដ្រលវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពប្រសើរឡើង 
ខា្ល្រំងណាស់ណាទ្រ ក្នុងរយៈព្រល៦ឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ បើទោះបីជាមាន 
ការវិនិយោគយ៉្រងសម្របើម ដោយសារត្របញ្ហ្រប្រឈមក្នងុការជួសជុល 
ថ្រទាំផ្លូវ។ ដោយសារត្រមានប្រជាជនចំនួនដល់ទៅ ៧៩% រស់នៅ 
ក្នុងតំបន់ជនបទ គិតត្រឹមឆ្ន្រំ២០១៦  វាពិតជាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការ 
ដោះស្រ្រយ នូវបញ្ហ្រគមា្ល្រតរវាងទីក្រុងនិងជនបទ ក្នុងការទទួលបាន 
ស្រវានិងលទ្ធភាពចូលទៅប្រើប្រ្រស់ផ្លូវជនបទ ដើម្របីធានាដល់ការ 
អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយប័ន។

កាបខ័ណ្ឌសា្ថាប័នសមាាប់ការកសាងផ្លូវថ្នល់ ការថាទាំជួសជុល  
និងបទបាបញ្ញត្តននពាក់ព័ន្ធការដឹកជញ្ជូន គឺមនលក្ខណៈរាយបា៉ាយ  
ដាច់ដោយដំុៗ ក្នងុចំណោមភា្នាក់ងារសា្ថាប័នននជាចាើន ហើយវិស័យ 
នាះគឺនៅមិនទាន់មនផានការយុទ្ធសាស្តានៅឡើយទា។ ប្រទ្រសកម្ពជុា 
មានច្របាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងច្របាប់ចរាចរណ៍ទូទៅ ប៉ុន្ត្រ 
បទបញ្ជ្រនិតិវិធី និងអនុក្រឹត្រយពាក់ព័ន្ធគឺមិនទាន់បានបង្កើតគ្រប់នៅ 
ឡើយ ហើយការប្រងច្រកការទទួលខុសត្រូវត្រូវគឺនៅមានភាពប្រក 
ខ្ញ្រកគា្ន្រនៅឡើយ។ ច្របាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកំណត់ឱ្រយក្រសួង 
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន (MPWT) ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះ 
ការអភិវឌ្រឍ និងជួសជុលថ្រទាំ ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខ្រត្ត ខណៈ  
ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ (MRD) ទទួលខុសត្រវូចំពោះផ្លវូជនបទ ហើយ  
សម្រ្រប់ទីក្រុង និងក្រុង គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្លូវថ្នល់ក្នុងតំបន់ទីប្រជុ ំ
ជន។ ការជួសជុលថ្រទំាផ្លវូជនបទ ត្រវូបានគ្រមើលឃើញថា មានភាព 
ប្រកខ្ញ្រកពីគា្ន្រនិងនៅរាយបា៉្រយយ៉្រងខា្ល្រំង ដ្រលការប្រងច្រកការងារគា្ន្រ  
រវាងក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ (សម្រ្រប់ការរៀបចំផ្រនការការសាងសង់  
ការសា្ត្ររឡើងវិញ និងការជួសជុលថ្រទាំបនា្ទ្រន់លើផ្លូវជនបទ) និង 
រដ្ឋបាលមូលដ្ឋ្រន (ផ្តល់ការជួសជុលថ្រទាំជាប្រចាំនិងទៀងទាត់)។  
ខណៈព្រលដ្រលកម្រតិន្រការធ្វើវិមជ្រឈការមួយចំនួន មានភាពល្អប្រសើរ  
ការប្រងច្រកកមា្ល្រងំពលកម្ម និងការប្រងច្រកធនធានធម្មជាតិ និងមាន 
ភាពប្រកខ្ញ្រកគា្ន្រជាញឹកញាប់ ដោយធ្វើឱ្រយការផ្តល់ថវិកាគឺនៅមានកម្រតិ 
ន្រការប្រងច្រកឱ្រយគា្ន្រស្តួចស្តើងព្រក។ ការប្រងច្រកសា្ថ្រប័នមួយកម្រិត 
ទៀត និងភាពស្មគុសា្ម្រញត្រវូបានបន្ថ្រមដោយតួនាទីដ៏សំខាន់ន្រ DPs  
ក្នងុការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថនិុងការប្រតិបត្តកិារវិនិយោគ។ ម៉្រយាងទៀត វិស័យ 
ដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាបច្ចុប្របន្ន មិនទាន់មានយុទ្ធសាស្រ្តជាក់លាក់ណា 
មួយឡើយ។

ការបាកខ្ញាកគ្នានាសា្ថាប័នសំខាន់ៗ ក៏តាូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងផងដារ  
នៅក្នងុដំណើរការរៀបចំផានការ និងដំណើរការបាតិបត្ត។ិ ទំាងក្រសួង 
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជនូ និងក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ មានគម្រ្រង 
វិនិយោគរយៈព្រលវ្រង ដ្រលអាចទាញច្រញមកពីប្រភពន្រសំណើស្នើរ 
ឡើងដោយមន្ទីរជំនាញនៅថា្ន្រក់ខ្រត្ត អាជា្ញ្រធរថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ និងអ្នក 
នយោបាយដ្រលមានកម្រតិខុសៗគា្ន្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដក់ច្រញ 
នូវស្តង់ដរជាផ្លវូការ និងកម្រតិស្តង់ដរបច្ច្រកទ្រស។ បញ្ជនី្រះរួមបញ្ចលូ  

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈxiv



ទំាងសំណើរគម្រ្រងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមកម្រិតទំហំ 
កំណត់ជាក់លាក់មួយ អាចត្រវូបានប្រតិបត្តកិ្នងុរយៈព្រលមួយឆ្ន្រហំើយ 
មិនរាប់បញ្ចូលសំណើរដ្រលអាចត្រូវបានទទួលការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន  
ពីដ្រគូរអភិវឌ្រឍន៍។ គួរកត់សមា្គ្រល់ផងដ្ររថា មានត្រ ៥% ទៅ ៦%  
ន្របញ្ជដី្រលវ្រងបុ៉ណោ្ណ្រះ ដ្រលត្រវូបានផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានជារៀងរាល់ឆ្ន្រ ំ
ដ្រលបញ្ហ្រន្រះអាចដោយសារត្រការខ្វះនូវការផ្តល់ សុពលភាពក្នុងការ 
ចរចារយ៉្រងមុឺងមា៉្រត់នៅក្នុងក្រសួងសា្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធ (ដ្រលអាចដក ់
សំណើសំុថវិកាមិនត្រមឹត្រវូ) និងដ្រលអាចបងា្ហ្រញពីការចំណាយក្រ្រម 
កម្រិតកំណត់ជាប្រព័ន្ធ ដ្រលស្ថិតនៅតូចជាងកម្រិតតម្រូវការ។ នៅឯ 
កម្រតិន្រផ្ន្រកការអនុវត្ត ការកំណត់ព្រលវ្រលាន្រការអនុវត្តថវិកាប្រចំាឆ្ន្រ ំ
សម្រ្រប់គម្រ្រងផ្លវូថ្នល់នំាឱ្រយមានការចំណាយលើសលប់។ ការផ្រសព្វផ្រសាយ 
ជាលើកដំបូង ន្រការបញ្ច្រញថវិកា ត្រងត្រត្រូវបានគ្រធ្វើឡើងនៅ 
ខ្រមីនា ដ្រលការន្រះជាកតា្ត្រដ្រលធ្វើឱ្រយការជៀសមិនផុតពីការអនុវត្ត 
ការងារនៅរដូវវស្រសា (ពីខ្រឧសភា ដល់ខ្រវិច្ឆិកា)។ ការងារថ្ររក្រសា 
ជួសជុលធ្វើឡើងក្នុងរដូវវស្រសា (ខ្រឧសភា ខ្រវិច្ឆិកា) អាចជាហ្រតុផល  
នាំឱ្រយការចំណាយមានការកើនឡើង ប្រហ្រលពី៤០%-៥០% បន្ថ្រម 
ទៀត។

ការចំណាយលើវិស័យដឹកជញ្ជូនបានធា្លាក់ចុះក្នុងរយៈពាលបុ៉ន្មាន 
ឆា្នាំចុងកាាយនាះ ដោយសារតាការធា្លាក់ចុះនាការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានពី  
DP ទៅលើគមាាងពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ /និងការសា្តារឡើងវិញ។  
បនា្ទ្រប់ពីការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្ន្រំ២០១២ ដ្រលកើនឡើងដល ់
កម្រិតប្រមាណជា ៤.៣% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបការចំណាយ 
លើវិស័យដឹកជញ្ជូនមានការធា្ល្រក់ចុះជាបន្តបនា្ទ្រប់ ទៅនៅត្រឹមកម្រិត 
ប្រហ្រល ២.៦% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្ន្រំ២០១៦។ ទន្ទឹម 
នឹងន្រះដ្ររ មូលនិធិរបស់រដ្ឋ្រភិបាលនៅត្រមានស្ថ្ររភាព បើធៀបទៅ 
នឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ប្រហ្រល២.២% ប្រសិនបើការវិភាជន ៍
ថវិកានៅថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិត្រវូបានគ្ររាប់បញ្ចលូ)។ ដោយសារត្រចំណាយ 
ថវិកាដ្រលឧបត្ថម្ភដោយ DP ការចំណាយមូលធនបានធា្ល្រក់ចុះពី ៣.៤%  
ន្រ GDP នៅឆ្ន្រំ ២០១២ មកនៅត្រឹម ១.៤% ន្រ GDP នៅឆ្ន្រំ  
២០១៦ ខណៈព្រលដ្រលកម្រិតចំណាយន្រះបានស្ទុះងើបឡើងវិញ 
នៅឆ្ន្រំ២០១៧។ ក្នុងរយៈព្រល ៥ ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ ការចំណាយ 
លើកម្មវិធីកសាងនិងជួសជុលថ្រទាំផ្លូវថ្នល់ដ្រលគាំទ្រដោយ DP បាន 
ផ្ត្រតលើខ្រត្ត ដ្រលមានព្រំដ្រនភា្ជ្រប់ទៅកាន់ប្រទ្រសជិតខាង។

ការប្តរូនានិន្នាកានពាលថ្មីៗ នាះ ទៅលើការផ្តល់មូលនិធិថវិកាឆ្ពាះ 
ទៅរកការជួសជុលនិងថាទាំ (O&M) បានជួយធ្វើអោយបាសើរឡើង 
នូវសា្ថានភាពផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខាត្តក្នុងរយៈពាល ៣ ឆា្នាំកន្លងមកនាះបើ 
ទោះបីជានៅសល់កិច្ចការជាចាើនទៀត តាូវបន្តដោះសាាយក៏ដោយ។  
ការចំណាយលើការជួសជុលថ្រទំា បានកើនឡើងពី ១%ន្រ GDP ទៅ  
១.២% ន្រ GDP រវាងពីឆ្ន្រ ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន្រ ំ២០១៧។ សា្ថ្រនភាពផ្លវូជាតិ 
និងផ្លូវថ្នល់មានភាពប្រសើឡើងពី ១៥% ធៀបនឹងផ្លូវថ្នល់ដ្រលមាន 
សា្ថ្រនភាពល្អកាលពីឆ្ន្រំ២០១១ និងឡើងដល់កម្រិត ១៧% នៅក្នុង 
ឆ្ន្រំ២០១៤ និង ៣៦% នៅឆ្ន្រំ ២០១៧។ ទោះបីជាមិនមានសារពើ 
ភ័ណ្ឌឬការស្ទង់មតិស្តពីីសា្ថ្រនភាពផ្លវូជនបទក៏ដោយ ក៏ព័ត៌មានជាលាយ 
លក្ខណ៍អក្រសរបានបងា្ហ្រញថា ភាគច្រើនន្រផ្លូវជនបទទាំងនោះគឺស្ថិត 

ក្នុងសា្ថ្រនភាពអាក្រក់។ ជាការគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ផងដ្ររថា ការវិភាជន ៍
ថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំនៅថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ដើម្របីយកទៅប្រើប្រ្រស់ក្នុងការថ្រទា ំ
ជួសជុលផ្លូវជនបទទាំងអស់ក្នុងប្រទ្រស (តំណាងឱ្រយចំនួន ៣/៤ ន្រ 
បណា្ត្រញផ្លូវថ្នល់សរុប ដូចដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើ) គឺខ្ពស់ជាង 
ថវិកា ដ្រលសាលារាជធានីភ្នំព្រញបានវិភាជន៍ ដើម្របីជួសជុលថ្រទា ំ
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងទីក្រុងទៅទៀត។

ការការលម្អកិច្ចការសមាួលក្នុងចំណោមអន្តរភា្នាក់ងារ/សា្ថាប័នរួម 
ជាមួយការធ្វើផានការគមាាងការជាើសរីស និងការអនុវត្តគមាាង គឺ 
មនសារៈសំខាន់ខា្លាំងណាស់ សមាាប់ការបង្កើនបាសិទ្ធភាពតម្លានា 
ការចំណាយលើផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជា។ ជម្រើសន្រគោលនយោបាយមួយ 
ចំនួនអាចជួយដោះស្រ្រយបញ្ហ្រខាងលើ។ ជំហានដំបូងគឺត្រូវបង្កើត 
ផ្រនការម្រ ន្រមធ្រយាបាយដឹកជញ្ជូនដ្រលជាក្របខ័ណ្ឌ ដឹកនាំលើ 
វិស័យដឹកជញ្ជូនទាំងមូល ដ្រលការធ្វើដូចន្រះ អាចជួយបន្រសុីគា្ន្រដល ់
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង របស់តួរអង្គផ្រស្រងៗ និងជាការផ្តល់អាទិភាពដល ់
ការចំណាយលើការសាងសង់ និងការថ្រទាំនិងជួសជុល។ ទាក់ទង 
នឹងបញ្ហ្រន្រះដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រការដក់ឱ្រយនៅដច់ដោយ 
ដំុៗន្រថវិកា សកម្មភាពរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា ដោយក្រសួង 
សា្ថ្រប័នសាធារណៈផ្រស្រងៗគា្ន្រច្រើន ដូចន្រះថវិកាទាំងនោះ គួរត្រត្រូវ 
បានសម្របសម្រួលនិងបន្រសុីគា្ន្រឱ្រយស្របតាមផ្រនការម្រ។ ទាក់ទងនឹង 
ការវិភាជន៍ថវិកា ការសង្កត់ធ្ងន់នាព្រលថ្មីៗន្រះ ទៅលើសកម្មភាព 
ប្រតិបត្តិ ថ្រទាំនិងជួសជុល (O&M) ហាក់ដូចជាធ្វើអោយមានការ 
រីកចម្រើនគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់លើសា្ថ្រនភាពផ្លវូថ្នល់នៅថា្ន្រក់ជាតិ និងថា្ន្រក់ 
ខ្រត្ត។ ការស្ទង់មតិ លើសា្ថ្រនភាពផ្លូវជនបទ និងការប្រើប្រ្រស់នឹងត្រូវ 
បានគ្រអនុវត្តដើម្របីកំណត់ឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់អំពីការវិភាជន៍ថវិកា ដ្រល 
នឹងត្រវូយកទៅអនុវត្ត។ វាក៏ចំាបាច់តម្រវូឱ្រយមានការពិនិត្រយឡើងវិញនូវ 
បញ្ជគីម្រ្រងមូលធនតាមរយៈការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ ដោយសម្រតិ 
សម្រ្រំងលើការគ្រប់គ្រងការវិនយោគសាធារណៈ ដោយរក្រសាទុកត្រ 
សកម្មភាពណាដ្រលអាចអនុវត្តបាន និងស្របទៅតាមអាទិភាពជាតិ  
ដ្រលបានកំណត់។ 

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន
ជារួម នៅក្នុងបរិបទនាការបាមូលចំណូល ដាលទទួលបាន 

ជោគជ័យ និងការចំណាយដាលមនការកើនឡើង កម្ពុជា និងតាូវ 
ផ្តាតលើការលើកកម្ពស់គុណភាពចំណាយសាធារណៈ និងការផ្តល ់
សាវាសាធារណៈបន្ថាមទៀត។ នៅក្នុងបរិបទ ន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 
យ៉្រងឆប់រហ័ស និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដ៏លើសលប់ពីដ្រគូរអភិវឌ្រឍន៍  
កម្ពជុាអាចគ្រប់គ្រងសា្ថ្រនភាព និងឈានទៅសម្រ្រចបានតាមគោលដៅ 
កា្ល្រយជាប្រទ្រសដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលកម្រិតមធ្រយម ក្រ្រមគោល 
នយោបាយសារពើពន្ធ ប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន។ ក្នុងរយៈព្រល 
ប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ កំណ្រទម្រង់រដ្ឋបាលពន្ធដរ ដ្រលទទួលបាន 
ជោគជ័យ បានអនុញ្ញ្រតធ្វើឱ្រយមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើននូវការផ្តល ់
ជូននូវប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់។ ខណៈ 

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ xv



ព្រលដ្រលវិស័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ត្រវូបានគ្ររំពឹងថានិងមាននិរន្តរ 
ភាពក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រខំាងមុខន្រះ ការធា្ល្រក់ចុះបន្តចិបន្តចួន្រភាព 
រីកលូតលាស់លើផ្ន្រកសារពើពន្ធ ក្នងុបរិបទន្រការបង្កើនប្រ្រក់បៀវត្រសន៍ 
បន្ថ្រម ស្របទៅតាមការរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបាន 
ស្រវាសាធារណៈដ្រលកាន់ត្រមានគុណភាពខ្ពស់ ដ្រលក្នុងន័យន្រះ  
គឺតម្រូវឱ្រយមាននូវការទាមទារ ដោយផ្ត្រតលើការក្រលម្អគុណភាព  
ន្រការចំណាយសាធារណៈ (ជាជាងការផ្ត្រតលើត្របរិមាណ)។ វិស័យ  
អប់រំ កសិកម្ម ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត និងបណា្ត្រញផ្លូវថ្នល់ គឺជាវិស័យ 
ដ្រលចាំបាច់ ដ្រលអាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយ និងការផ្តល ់
ស្រវាសាធារណៈ អាចជួយពន្លឿនក្នុងដំណើរឆ្ព្រះទៅរកកំណើនស្រដ្ឋ 
កិច្ចដ្រលមាននិរន្តរភាពនិងប្រកបដោយបរិយប័ន។ 

មនឧបសគ្គបាទាក់កាឡាគ្នាពីក្នុងចំណោមវិស័យពាក់ព័ន្ធ ដាល 
ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនាការចំណាយសាធារណៈនៅក្នងុបាទាសកម្ពជុា  
ដាលតាូវបានគាកំណត់ស្វាងរកឃើញនៅក្នុងជំពូក/វិស័យផាសាងៗគ្នា  
ក្នុងដំណើរការតាួតពិនិតាយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈ។ ទី ១  
កង្វះខាតក្នុងការបន្រសុីភា្ជ្រប់គា្ន្រន្រគម្រ្រងផ្រនការ ថវិកា និងលទ្ធផល  
បានកា្ល្រយជាបញ្ហ្ររួមពាក់ព័ន្ធវិស័យទំាងអស់ដ្រលត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ 

ឡើងវិញ ដ្រលបញ្ហ្រទាំងនោះ បានរាំងស្ទះតម្ល្រ ន្រទឹកប្រ្រក់និងជា 
បង្ករជាបញ្ហ្រប្រឈមក្នុងការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈ។ ទី ២ ការវិនិយោគ 
សាធារណៈ នៅត្រស្ថិតនៅក្រ្រផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា ហើយដ្រល 
ការវិនិយោគលើផ្ន្រកន្រះ គឺត្រូវបានអនុវត្តយ៉្រងទូលំទូលាយដោយ  
DPs ខណៈព្រលដ្រលការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ចំពោះ 
គម្រ្រងដ្រលអនុវត្តដោយរដ្ឋ្រភិបាល គឺនៅត្រមានភាពទន់ខ្រសាយ។  
ទី៣ មានបញ្ហ្រប្រឈមជាច្រើនចំពោះការអនុវត្តកម្មវិធី និងកំណ្ររ 
ទម្រង់ ដោយសារត្រការសម្របសម្រលួ និងការទំនាក់ទំនងក្នងុចំណោម 
ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺនៅមានកម្រិត (ភា្ន្រក់ងាររាជរដ្ឋ្រភិបាល DPs វិស័យ 
ឯកជន សាកលវិទ្រយាល័យ ផ្រស្រងៗគា្ន្រ)។ ការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទាំងន្រះ  
នឹងតម្រូវឱ្រយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងជាបន្តបនា្ទ្រប់ឥតដច់លើផ្ន្រកជួរ 
មុខមួយចំនួនដូចជា៖ ការអនុវត្តកំណ្ររទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថ ុ
សាធារណៈ រួមទំាងប្រព័ន្ធ FMIS និងការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈ  
កំណ្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ វិមជ្រឍការនិងសហវិមជ្រឈការ និង 
ក្រលម្អរយន្ដការសម្របសម្រួលរវាងដ្រគូរពហុវិស័យ ដូចជាក្រុម
ការងារបច្ច្រកទ្រសបច្ចុប្របន្ន ដើម្របីធ្វើឱ្រយសា្ថ្រប័នទាំងនោះដំណើរការ 
កាន់ត្រមានភាពឆប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ 

ការតាួតពិនិតាយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈនៅកម្ពុជា - សាចក្ដីសង្ខាបនាគោលនយោបាយជាជមាើស 
ចំនួន ២០ ដាលតាូវបានជាើសរីស

បញ្ហាបាឈម / ជំពូក ជមាើសគោលនយោបាយរយៈពាលខ្លី  
(១-២ ឆា្នាំ)

ជមាើសគោលនយោបាយ 
រយៈពាលមធាយម  
(៣+ ឡើងទៅ)

សា្ថាប័ននំមុខ

I. តម្ល្រលុយលើចំណាយ  
សាធារណៈនៅមានកម្រិត 
នៅឡើយដ្រលជាកតា្ត្រ 
រាំងស្ទះប្រសិទ្ធភាពន្រ 
គោលនយោបាយ 
សារពើពន្ធ

 y  ធ្វើការពិនិត្រយឡើងវិញលើមុខងារនិងប្រតិបត្ត ិ
ការ នៅក្នុងគ្រប់ក្រសួងសា្ថ្រប័នទាំងអស់ និង 
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបុគ្គលិកទំាងអស់ស្របតាម 
គោលបំណងយុទ្ធសាស្រ្ត

 y  បង្កើតថវិកាកម្មវិធី ជាឧបករណ៍ប្រកបដោយ 
ប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈការអនុម័ត MTBF,  
ការពង្រឹងអនុកម្មវិធីនិងការក្រលម្អការកាត ់
តម្រឹមជាមួយអាទិភាពថា្ន្រក់ជាតិ, ខណៈព្រល 
ដ្រលការដក់ឱ្រយមានការត្រួតពិនិត្រយលើប្រព័ន្ធ 
ទិន្នន័យតាមដនការអនុវត្តការងារ។ 

 y  ភា្ជ្រប់ការបង្កើនប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍  
និងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត 
ជាមួយនឹងការអនុវត្តការងារ

 y  អនុវត្តយ៉្រងព្រញល្រញនូវ 
ប្រព័ន្ធថវិកាផ្តល់ជូនទៅតាម 
ការងារដ្រលបានបំព្រញ

 y  ក្រសួងមុខងារ 
សាធារណៈ

 y  ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ  
និងក្រសួងស្រដ្ឋ 
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

II. កំណើនបន្ថ្រមលើការ 
ប្រមូលចំណូលត្រូវបាន 
កំណត់ដោយការផ្តល់ការ 
លើកទឹកចិត្តលើការបង ់
ពន្ធយ៉្រងទូលំទូលាយ

 y  កំណត់រយៈព្រលលើកល្រងមិនយកពន្ធរហូត 
ដល់ 6ឆ្ន្រំ និង ណ្រនាំឥណទានពន្ធវិនិយោគ
សម្រ្រប់ការទិញមូលធន

 y  ជំនួសការលើកល្រងមិន 
យកពន្ធលើតម្ល្របន្ថ្រមនៅ 
ការិយល័យគយ ដោយ 
ណ្រនាំនូវឥណទានពន្ធ 
នាំចូល

 y  ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន ៍
កម្ពុជា និង ក្រសួង 
ស្រដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ

III. ក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ខ្រសាយនិង 
ការពឹងផ្អ្រកជ្រុលហួស 
ខា្ល្រំង លើ DPs នៅត 
ែឃើញថាមាននៅ 
ឡើយក្នុងការផ្តល ់
ជំនួយលើការសាងសង់ 
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
សាធារណៈ

 y  អនុម័តអនុក្រឹត្រយស្តីពី PIM ដោយមាន 
គោលការណ៍ណ្រនាំ រួមនិងការរៀបចំ  
សៀវភៅណ្រនាំស្តីពីការវាយតម្ល្រនិង 
អនុវត្តន៍ PIM

 y  លើកល្រងនូវការរឹតបន្តឹងលើថវិការយៈព្រល
មួយឆ្ន្រំសម្រ្រប់ការវិនិយោគមូលធន និង 
តម្រូវឱ្រយមានសៀវភៅបន្ទុកកំណត់ពិស្រស 
មុនខ្រមករា

 y  កសាងសមត្ថភាពរបស់  
PIM នៅគ្រប់ក្រសួង 
សា្ថ្រប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ

 y  បង្កើតបញ្ជីវិនិយោគទុន 
សាធារណៈត្រមួយគត់  
(រួមទាំងគម្រ្រងដ្រលផ្តល ់
ហិរញ្ញប្របទានពីរាជ 
រដ្ឋ្រភិបាលផងនិងព ី
ដ្រគូរអភិវឌ្រឍន៏ផង)

 y  ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុដោយ 
មានការពិគ្រ្រះ 
យោបល់ជាមួយ 
សមាជិកសភា

 y  ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិង 
ហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួង/ 
សា្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធ

បន្តនៅទំព័របនា្ទ្រប់

ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើការចំណាយសាធារណៈxvi



បញ្ហាបាឈម / ជំពូក ជមាើសគោលនយោបាយរយៈពាលខ្លី  
(១-២ ឆា្នាំ)

ជមាើសគោលនយោបាយ 
រយៈពាលមធាយម (៣+ ឡើងទៅ)

សា្ថាប័ននំមុខ

IV. ថ្វីបើមានការបង្កើន 
នូវចំណាយកាន់ត្រ 
ច្រើនក្នុងវិស័យអប់រ ំ
ក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលន្រ 
ការសិក្រសារបស់សិស្រស 
គឺនៅមានកម្រិតនៅ 
ឡើយ

 y  ផ្ទ្ររគ្របូង្រៀនទៅសាលារៀនជិតៗជាពិស្រស 
សម្រ្រប់ការសិក្រសានៅកម្រិតបឋមសិក្រសា  
(43% ន្រសាលារៀនដ្រលមានកង្វះខាតគ្រ ូ
គឺស្ថិតនៅក្នុងចមា្ង្រយ៥គីឡូម៉្រត្រន្រសាលា 
រៀនដ្រលមានសិស្រសលើស)។ នៅព្រលមិន 
អាចធ្វើបានសូមផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តជា 
សាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ការធ្វើដំណើរ / ការធ្វើ 
ការថ្រមម៉្រងឬ២វ្រន

 y  បង្កើនការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុង 
ដំណើរការកិច្ចប្រជុំដ្រលទាក់ទងនឹងសាលា 
រៀននិងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ឪពុកមា្ត្រយ 
អំពីសារៈសំខាន់ន្រការចូលរៀននិងការធ្វើ 
លំហាត់

 y  ពង្រឹងអនុបាតន្រអត្រ្រសមាមាត្រន្រ 
ចំនួនសិស្រស-គ្រ ូនិងអនុវត្តបទដ្ឋ្រននានា 
ដ្រលរារាំងការផ្ល្រស់ប្តូរគ្រូបង្រៀនទៅ  
សាលារៀនណាដ្រលមានគ្រូបង្រៀន 
លើស

 y  បងា្ហ្រញពីតម្រូវការន្រការទទួលបាន 
វិញ្ញ្របនប័ត្របញ្ជ្រក់ពីការបង្រៀន 
ដោយផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងន្រកម្មវិធ ី
សិក្រសានិងអាកប្របកិរិយថា្ន្រក់រៀន”ការ 
អនុវត្តល្អបំផុត”ដោយប្រើបច្ច្រកវិទ្រយា 
ទូរស័ព្ទចល័ត ដើម្របីគ្រប់គ្រងកាន់ត្រ 
ប្រសើរឡើងចំពោះអវត្តមានរបស ់
គ្រូបង្រៀន

 y  ក្រសួង 
អប់រំ 
យុវជ័យ 
និងកីឡា

V. ការចូលរួមរបស់កម្ពុជា 
នៅក្នុងមុខងារបច្ច្រក 
ទ្រសនិងក្នុងមុខងារ 
ត្រួតពិនិត្រយសំខាន់ៗ 
សម្រ្រប់កសិកម្មចម្រុះ 
ប្រកបដោយពិពិធភាព 
និងមាន លក្ខណៈ 
ប្រកួតប្រជ្រង

 y  អនុវត្តការវាយតម្ល្រសា្ថ្រប័នអំពីសមត្ថភាព 
បច្ចុប្របន្ននិងតម្រូវការធនធាននានា ក្នុងព្រល 
អនាគតពាក់ព័ន្ធស្រវាកម្មអធិការកិច្ចសុខភាព 
រុក្ខជាតិនិងសត្វនិងការប្រើប្រ្រស់ទឹកសា្អ្រត

 y  ផ្ត្រតលើការសា្ត្ររឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត 
ដ្រលមានស្រ្រប់ ដ្រលមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
សា្អ្រតនិងការផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពនិង 
ការផ្តល់មូលនិធិសម្រ្រប់អនុវត្តការងារ 
ប្រតិបត្តិការនិងជួសជុលថ្រទាំ

 y  រៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្រ្តស្រ្រវជ្រ្រវកសិកម្ម 
ជាតិទាក់ទងនឹងអាទិភាពន្រការ 
ស្រ្រវជ្រ្រវដ្រលបានកំណត់ជាអាទិភាព  
ក៏ដូចជាបញ្ហ្រផ្ន្រកសា្ថ្រប័ន និង ការងារ 
ហិរញ្ញវត្ថុ

 y  ពិចារណាពីលទ្ធភាពទទួលបានទឹក 
សា្អ្រតប្រើប្រ្រស់និងការគិតគូរផល 
ចំណ្រញទទួលបានពីកសិដ្ឋ្រន 
សម្រ្រប់ការវិនិយោគថ្មី និងអនុម័តនូវ 
ស្តង់ដរសំណង់ជាតិ។

 y  ក្រសួង 
កសិកម្ម 
រុកា្ខ្រប្រមាញ់ 
និងន្រសាទ

 y  ក្រសួងធន 
ធានទឹក 
និងឧតុនិយម

VI. មានការប្រកខ្ញ្រកគា្ន្រ 
យ៉្រងធំនៅក្នុងសា្ថ្រប័ន 
យ៉្រងសំខាន់ក្នុងការ 
ផ្តល់ការវិនិយោគលើ 
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ 
ថ្នល់ ប្រតិបត្តការ  
និងការជួសជុល 
និងថ្រទាំ 

 y  ធ្វើការសា្ទ្របស្ទង់អំពីគុណភាពនិងការ 
ប្រើប្រ្រស់ផ្លូវជនបទ

 y  បង្កើតយុទ្ធសា្រស្តលើវិស័យដឹកជញ្ជូនឬ 
ផ្រនការម្រ ដើម្របីធ្វើការបន្រសុីគា្ន្ររវាងកិច្ច 
ប្រឹងប្រងរបស់សា្ថ្រប័នខុសៗគា្ន្រ

 y បង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រ  
(M & E) ដើម្របីធានាប្រសិទ្ធភាព 
ការងារផ្លូវថ្នល់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង 
ជួសជុលថ្រទាំ

 y ក្រសួង 
អភិវឌ្រឍន ៍
ជនបទ

 y ក្រសួង 
សាធារណការ 
និងដឹកជញ្ជូន 
ស្ថិតនៅក្នុង 
ដំណាក់កាល 
ន្រការពិគ្រ្រះ 
យោបល់

ប្រភព: បុគ្គលិកក្រុមធនាគារពិភពលោក 
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ធនគរពិភពលោក 
ប្រចាំនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
អគារ Exchange Square
ជាន់ទី 10 IBRD និងជាន់ទី 11 IFC
ផ្លូវល្រខ 51-61 និងផ្លូវល្រខ 102-106
សងា្ក្រត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនព្រញ
ភ្នំព្រញ ប្រទ្រសកម្ពុជា
វ្របសាយ: www.worldbank.org/cambodia
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