
អង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិា     ២០១៥                        ប្រង្េសកម្ពុជា      
 

តមាា ភាព្ថវកិា 
(សនទសសនន៍នការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ាន ថវកិា) 

 ការចូ រមួ្ររស់សាធារណៈ
ជនកនុកដងំ្ណើ រការថវកិា 

 
ការប្តតួព្និតិយថវកិា 

 
 
 
 
 
 
 
 

កនុកចំង្ោម្ 100 

រាជរដ្ឋា ភបិា កម្ពុជាផ្ត ់ជូន
ដ ់សាធារណៈជននូវព្ត៌
មានម្និប្ររប់្ានស់តីព្ីសកម្ម
ភាព្ថវកិានិកហិរញ្ញ វតថុររស់រា
ជរដ្ឋា ភបិា ង្ៅថ្នន កជ់ាតិង្ៅ
កនុកកឡុំកង្ព្ ថវកិា។     

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

កនុកចំង្ោម្ 100 

រដ្ឋា ភបិា ននប្រង្េស
កម្ពុជាបានផ្ត ់ឱកាស
តចិតចួ សំរារ់

សាធារណៈជនចូ រមួ្កនុកដំ
ង្ណើ រការថវកិា។ 

  
 
 
 

កនុកចំង្ោម្ 100 

ង្ដ្ឋយអកគនតិរិញ្ញតត ិ
ការប្តតួព្និិតយថវកិា

ង្ដ្ឋយអកគនិតរិញ្ញតតិកនុកប្រ
ង្េសកម្ពុជារងឺ្ៅមានករំតិ

ង្ៅង្ឡើយ ។ 

 
 
 
 
 

កនុកចំង្ោម្ 100 

ង្ដ្ឋយសវនករ 
ការប្តតួព្និិតយថវកិា
ង្ដ្ឋយសាថ រន័សវនកម្មជា
នខ់្ពស់កនុកប្រង្េស
កម្ពុជារងឺ្ៅមានករំតិ
ង្ៅង្ឡើយ ។ 

 

ង្តើការអង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិាជាអវ?ី 

ការអង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិា រឺជាការផ្តួចង្ផ្តើម្
ប្សាវប្ជាវ និកការវភិារតតម្យួរត ់ តដ បានង្ប្រើប្បាស់
ឯកសារជាភសតុតាក និក កខណៈវនិិចឆយ័ង្ា រំណកង្ដើម្បី
ង្្វើការវាយតនម្ាង្ៅង្ ើសសរសតម្ភទកំរីររស់តមាា ភាព្ និក 
រណង្នយយភាព្ថវកិា។ ការប្សាវប្ជាវង្នេះង្្វើការសិកាង្ ើ ៖ 

 វសិា ភាព្តដ រដ្ឋា ភបិា ថ្នន កជ់ាតិ ឫ ថ្នន កក់ោត  
ផ្ត ់ង្ៅសាធារណៈជននូវព្ត័៍មានថវកិា ថ្នង្តើប្ររប់្ជុក
ង្ប្ជាយ និកទន់ង្ព្ ង្វលាឫង្េ ចំង្ េះឯកសារ
ថវកិាសំខាន់ៗ ទកំប្បារំ ី តដ ជាតប្ម្ូវការននការអនុវតត
 អររស់អនតរជាតិ។ 

 វសិា ភាព្តដ រដ្ឋា ភបិា ថ្នន កជ់ាតិ ឫ ថ្នន កក់ោត  
ផ្ត ់ឱកាសឲ្យសាធារណៈជនចូ រមួ្កនុកដំង្ណើ រថវកិា
ជាតិ  

 សម្តថភាព្ររស់អកគនីតិរញ្ញតិត និកសាថ រន័សវនៈកម្មជាន់
ខ្ពស់ កនុកការព្ិនិតយថវកិាជាតិប្រករង្ដ្ឋយប្រសិេធភាព្។  

ការអង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិា រឺជាវាស់តវកតដ 
មាន កខណៈ ឯករាជយ អាចង្ប្រៀរង្្ៀរ និកតតកតតង្្វើការវាស់
តវកង្ ើតមាា ភាព្ និករណង្នយយភាព្ថវកិា តដ បានសិកា
ង្ដ្ឋយសកគម្សីុវ ិឯករាជយមានជំនាញថវកិា និកម្និសថិតង្ៅ
ង្ប្កាម្ការប្ររប់្រក ររស់រដ្ឋា ភបិា ប្រង្េសោម្យួង្ឡើយ 
។ ម្ូ ដ្ឋា នប្ររេះននការអង្កេតង្នេះរឺតផ្អកង្ៅង្ ើ ១៤០សំណួរ 
តដ មានង្ៅកនុករញ្ជ ីសំណួរននការអង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយ
ព្ត័ម៌ានថវកិា ។ ការអង្កេតង្នេះប្តូវបានង្្វើង្ឡើកង្រៀករា ់២ឆ្ន ំ
ម្តក ង្ដើម្បពី្ិនិតយង្ឡើកវញិនូវវឌ្ឍនភាព្តដ ប្រង្េសនីម្យួៗ
សង្ប្ម្ចបាន ។ ឆ្ន ២ំ០១៥ រឺជាការអង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយ
ព្ត័ម៌ានថវកិាង្ ើកេី៥ តដ ប្តូវបានង្្វើង្ឡើកជាម្យួប្រង្េស
ចំនួន១០២ប្រង្េស ។ សប្មារប់្រង្េសកម្ពុជា ង្នេះរឺជាការ
អង្កេតង្ ើកេី៤ ។  

 េធផ្ ឆ្ន ២ំ០១៥ រឺជាការឆាុេះរញ្ច ំកង្ៅនរកការប្សាវប្ជាវ
តដ បានង្្វើង្ឡើក ង្ដ្ឋយអនកប្សាវប្ជាវឯករាជយជំនាញថវកិាព្ី
សកគម្សីុវ ិ តផ្អកង្ៅង្ ើេិននន័យតដ បានប្រម្ូ ង្ៅកនុកឆ្ន  ំ
២០១៤។ 

 

 



អង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិា     ២០១៥                        ប្រង្េសកម្ពុជា      
 

តមាា ភាព្ថវកិា (សនទសសននការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិា) 

ង្តត តង្ៅង្ ើ កខណៈវនិិចឆ័យ តដ េេួ សាគ  ់ង្ដ្ឋយអនតរ
ជាតិ តដ ង្រៀរចំង្ឡើកង្ដ្ឋយអកគការព្ហុភារី ការអង្កេតង្ ើ
ការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិា ង្ប្រើប្បាស់សូចនាករចំនួន ១០៩ 
ង្ដើម្បវីាស់តវកតមាា ភាព្ថវកិា។ សូចនាករទកំង្នេះប្តូវបានង្ប្រើ 
ង្ដើម្បបីា៉ា ន់ប្រមាណថ្នង្តើ ម្ជឈដ្ឋា នរដ្ឋា ភបិា រង្ហា ញព្តម៌ាន
ននឯកសារថវកិាសំខាន់ៗ ចំនួន ០៨ ជូនដ ់ សាធារណៈ 
បានទនង់្ព្ ឫង្េ និកថ្នង្តើេិនននយ័តដ ផ្ទុកកនុកឯកសារ
ទកំង្នេះមានព្ត័ម៌ានប្ររប់្ាន់ ប្ព្ម្ទកំមានសារៈប្រង្ោជន៍
រ៉ាុោា ។  

ប្រង្េសនីម្យួៗ ប្តូវបានផ្ត ់ព្ិនទុម្យួកនុកចំង្ោម្ព្ិនទុ១០០ 
តដ កំណតច់ំោត់ថ្នន ករ់រស់ប្រង្េសទកំង្នាេះ ង្ៅកនុក
សនទសសន៍ននការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិា តដ ជាការសិកា
ឯករាជយតតម្យួរត់តដ មាន កខណៈង្ប្រៀរង្្ៀរបាន ររស់
ព្ិភព្ង្លាកង្ ើតមាា ភាថវកិា។               

 

 
 

 

សារៈ ប្រយោជន៍ននព័ត៌មានថវកិា
តាមរយះ ដ យ ើ រវវិតតន៍ ននថវកិា

ឯកសារ ២០០៨ ២០១០ ២០១២ ២០១៥
របាយការ ៍រុយរថវកិា
យេចកតីប្ាងចារ់ថវកិាប្រច    
ររេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល
ថវកិាដដលបានអនុមត័
របាយការ ៍ថវកិាេប្មារប់្រជា
ពលរដារបាយការ ៍ក ុង   
របាយការ ៍ាកក់ណ្តត ល   
របាយការ ៍រ ណ្តច ់  
របាយការ ៍េវនកមម

កំណត់សំគាល់៖             ឯកសារមិនបានររៀបចំ                   ឯកសារមិនបានររៀបចំសម្រាបរ់ម្របើម្របាស់ផ្ទៃកន ុង  

                                         ឯកសារដែលបានទាយជាសាធារណៈ

ឯកសារថវកិាដដលអាចរកបានប្ររ់យពលយវលា

កំណតចំ់ោ៖ំ កខណៈវនិិចឆយ័ខាកង្ ើប្តូវបានង្ប្រើប្បាស់ង្ដើម្បរីាយការណ៍ពី្សារៈប្រង្ោជនន៍ន
ឯកសារ នីម្យួៗ ។ ម្និបានផ្ ិត, ផ្ ិតយឺត, ង្ប្រើប្បាស់នផ្ទកនុក, ខ្វេះខាត, ទររំផុ្ត, 
មានតដនកំនត,់ េំហំ្ំ, េូ ំេូលាយ 



អង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិា     ២០១៥                        ប្រង្េសកម្ពុជា      
 

ប្រង្េសកម្ពុជាេេួ បាន៨ព្ិនទុ កនុកចំង្ោម្ ១០០ព្ិនទុ រឺទរ
ជាកព្ិនទុម្្យម្(៤៥ព្ិនទុ)សប្មារ់ប្រង្េស តដ បានចូ រមួ្ង្្វើ
ការអង្កេតទកំ១០២។ 

ព្ិនទុប្រង្េសកម្ពុជា តដ មានកនុកសនទសសន៍ននការផ្សព្វផ្ាយ 
ព្ត័ម៌ានថវកិាឆ្ន ២ំ០១៥ រឺទរជាកព្ិនទុកនុកឆ្ន ២ំ០១២។  

ចារព់្ីឆ្ន ២ំ០១២ រាជរដ្ឋា ភបិា ននប្ព្េះរាជាោចប្កកម្ពុជា
មានការថយចុេះននការផ្ត ់ព្ត័៌មានថវកិាដូចជា៖ 

 ម្និបានផ្សព្វផ្ាយរបាយការណ៍ប្រចាឆំ្ន ឲំ្យទន់ង្ព្ 
ង្វលា។ 

 ង្ ើសព្ីង្នេះង្ៅង្េៀត រាជរដ្ឋា ភបិា ននប្ព្េះរាជាោ
ចប្កកម្ពុជា ម្និបានផ្សព្វផ្ាយជាសាធារណៈ នូវ
ឯកសារសំខានម់្យួចំនួនដូចជា ៖ 

 ម្និបានផ្សព្វផ្ាយង្សចកតីប្ កចារថ់វកិាប្រចាឆំ្ន ំ
ររស់រាជរដ្ឋា ភបិា ជាសាធារណៈ។ 

 ម្និបានផ្សព្វផ្ាយរបាយការណ៍ កក់ោត  ឆ្ន ជំា
សាធារណៈ។ 

 បានរង្កេើតឯកសារសតីព្ីថវកិាសប្មារប់្រជាព្ រដារ៉ាុតនត
ម្និបានផ្សព្វផ្ាយដ ់សាធារណៈជនឲ្យបានទន់
ង្ព្ ង្វលា។  

ព្ត័ម៍ាន ម្អតិននឯកសារថវកិាទកំប្បារំ ី

ដោំកក់ា ង្ៅកនុក
វដតថវកិា 

ឯកសារថវកិា ង្ព្ ង្វលាតដ ប្តវូផ្សព្វផ្ាយ
ឯកសារង្ដ្ឋយតផ្អកតាម្ការអនុវតត 
 អររស់អនតរជាត ិ

ដោំកក់ា ង្រៀរចថំវកិា ឯកសារេ១ី: របាយការណ៍រងុ្រថវកិា ផ្ត ់ព្ត័ម៌ាន ( េធផ្ 
មា៉ា ប្កូង្សដាកិចចព្ីឆ្ន មំ្ុន និកឆ្ន រំចចុរបនន និកការបា៉ា នប់្រមាណ 
ននថវកិាឆ្ន ថំមី ឬឆ្ន សំារង្ព្ើព្នធ) តដ ផ្ារភាជ រ់រវាកង្ា  
នង្ោបាយ និកថវកិា ។ ប្រង្េសកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្ាយ 
សារាចរតណនារំរស់រាជរដ្ឋា ភបិា  សតីព្ងី្ា ការណ៍តណនា ំ
សប្មារ់ការង្រៀរចំង្សចកតីប្ កចារថ់វកិា ង្ៅកនុកង្សៀវង្ៅ 
រាជកិចច តាកំព្ីឆ្ន ២ំ០០៩ តដ អាចរកជាវជាសារធារណៈ ង្ៅ 
កនុកតនម្ាង្ថ្នក ។ 

របាយការណ៍រងុ្រថវកិា ប្តូវតត
ផ្សព្វផ្ាយ រយៈង្ព្ ម្យួតខ្
ម្នុង្ព្ ង្សចកតបី្ កចារថ់វកិា 
ប្តូវបានង្ផ្ញើរជូនអកគនីតិរញ្ញតិត
ង្ដើម្បពី្ិចារោ ។ 

ឯកសារេ២ី: ង្សចកតបី្ កចារថ់វកិាប្រចាឆំ្ន រំរស់រាជរដ្ឋា ភិ
បា  ជាឯកសារ តដ ប្កសួកង្សដាកិចចនិកហិរញ្ញ វតថូង្ផ្ញើរជូន
អកគនីតិរញ្ញតតិ ង្ដើម្ប ី អនុម្ត័ ។ ឯកសារង្នេះរឺជា
ឧរករណ៍ង្ា នង្ោបាយដ៏ សំខានរ់ំផុ្តររស់រដ្ឋា ភបិា  
ង្ប្ េះវារង្ហា ញថ្នង្តើរដ្ឋា ភបិា  ង្ប្ាកនរករង្កេើន
ចំណូ តាម្រយៈព្នធដ្ឋរ និកប្រភព្ចំណូ  ង្ផ្សក
ង្េៀតោ៉ា កដូចង្ម្តច ប្ព្ម្ទកំរង្ហា ញព្ីតផ្នការចំោយ
ថវកិាទកំង្នាេះ ង្ដើម្បបី្ាបំ្េដ ់រោត រអាេិភាព្នានា រមួ្ទកំ 
ការតរកតចកថវកិាង្ៅវស័ិយង្ផ្សកៗ ង្ដើម្បតីប្រកាា យង្ា  
នង្ោបាយង្ៅជាសកម្មភាព្ ។ រាជរដ្ឋា ភបិា កម្ពុជារង្កេើត 

សំង្ណើ រថវកិាររស់សាថ រន័នីតិ
ប្រតិរតតិប្តូវតតផ្សព្វផ្ាយជូន
ដ ់សារធារណៈ ខ្ណៈង្ព្  
អកគនតីរិញ្ញតតងិ្ៅតតកពុំ្ក
ព្ចិារោរ ឬ ម្ុនង្ព្  អកគនីត ិ
រញ្ញតតិអនុម្ត័ង្ ើថវកិា ។ 
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ឯកសារង្នេះសប្មារក់ារង្ប្រើប្បាស់នផ្ទកនុកតតរ៉ាុង្ោា េះ ង្ហើយម្និ
ផ្សព្វផ្ាយជាសារធារណៈង្នាេះង្េ ខុ្សព្ីការអនុវតត អររស់ 
អនតរជាតិ ។ រួរកត់សមាគ  ់ថ្ន ង្ៅកនុកតខ្វចិខិកា ឆ្ន ២ំ០១០ 
ង្សចកតីប្ កចារថ់វកិាឆ្ន ២ំ០១១ ប្តូវបានប្កសួកង្សដាកិចច 
និកហិរញ្ញ វតថុ និករដាសភា ផ្ត ់ជូនង្វេិកាននអកគការម្និតម្ន 
រដ្ឋា ភបិា សតីព្ីកម្ពុជា តាម្សំង្ណើ រ ។ រ៉ាុតនត ចារ់តាកំព្ីឆ្ន  ំ
២០១១ ម្ក ប្កសូកង្សដាកិចចនិកហិរញ្ញ វតថុម្និបានរង្ញ្ចញ 
ឯកសារង្នេះង្េៀតង្េ។  

ដោំកក់ា អនុម្ត័ថវកិា ឯកសារេ៣ី: ថវកិាតដ បានអនុម្ត័(ចារថ់វកិា)រឺជាថវកិា 
តដ ប្តូវបានសង្ប្ម្ចង្ដ្ឋយអកគនីតិរញ្ញតតិ។ ឯកសារង្នេះកាា យ
ជាចាររ់រស់កម្ពុជា តដ ផ្ត ់សិេធិអំោចឲ្យសាថ រន័នីតិ
ប្រតិរតតិ រង្កេើនចំណូ  ង្្វើការចំោយ និកេូទតរ់ំណុ  ។ 
ឯកសារង្នេះកផ៏្ត ់ព្ត័ម៌ានម្ូ ដ្ឋា ន សប្មារក់ារង្្វើការ
វភិារថវកិាទកំអស់ង្ៅកនុកឆ្ន ថំវកិា។ ជាេូង្ៅចារថ់វកិារួរតត
ផ្ត ់ជូនដ ់សាធារណៈនូវេិនន័យចាបំាច ់ តដ ប្តូវការង្ដើម្បី
វាយតនម្ាអាេិភាព្ង្ា នង្ោបាយ តដ បានង្ ើកង្ឡើក
ររស់រដ្ឋា ភបិា  និកង្ដើម្បឲី្យរដ្ឋា ភបិា េេួ ខុ្សប្តូវ ។ 
ប្រង្េសកម្ពុជាផ្សព្វផ្ាយចារថ់វកិាប្រចាឆំ្ន  ំ ឬចារ់សតីព្ី
ហិរញ្ញ វតថុសប្មារ់ការប្ររប់្រក ង្ៅកនុកង្សៀវង្ៅរាជកិចច ។ រ៉ាុតនត 
ឯកសារង្នេះម្និមានព្ត័ម៌ាន ម្អតិកប្ម្តិកម្មវ ិ្ ីសប្មារ់ការ
ចំោយង្នាេះង្េ។  

ចារថ់វកិា ប្តូវតតផ្សព្វផ្ាយជូន
សារធារណៈ ម្និឲ្យង្ ើសរតីខ្
រនាទ រព់្ីចារង់្នេះប្តូវបាន 
អនុម្ត័ ង្ដ្ឋយអកគនីតិរញ្ញតតិ ។  

ដោំកក់ា អនុវតតថវកិា ឯកសារេ៤ី: របាយការណ៍កនុកឆ្ន  ំ ផ្ត ់នូវង្សចកតីសង្កខរនន
វឌ្ឍនភាព្ននការអនុវតតថវកិា ដូចជា ព្ត័ម៌ានអំព្ីចំណូ ជាក់
តសតកតដ ប្រម្ូ បាន ការចំោយជាក់តសតក និករំណុ 
តដ បានេូទត ់ង្ៅចង្នាា េះង្ព្ ង្ផ្សកាន  ង្ៅកនុកឆ្ន សំារង្ព្ើព្នធ 
។ របាយការណ៍កនុកឆ្ន រំរស់កម្ពុជារមួ្មាន ប្ព្រតតិរប័្តសថិតិប្រចាំ
តខ្ និកតារាកប្រតិរតតិការហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈររស់រដា សតីព្ី
វឌ្ឍនភាព្ននចំណូ  និកចំោយង្ៅកនុកតខ្ និកឆ្ន នំីម្យួៗ ។ 
រ៉ាុតនត របាយការណ៍ទកំង្នេះខ្វេះព្ត័ម៌ាន ម្អតិសំខានម់្យួចំនួន 
ដូចជា ការតរកតចកចំោយតាម្ប្កសួក ការព្នយ ់ ម្អតិព្ី
ភាព្ខុ្សាន រវាកចំណូ និកចំោយជាក់តសតក ង្្ៀរនរកតផ្ន
ការ និកការង្្វើរចចុរបននកម្មជាប្រចា ំ ឬរញ្ចូ  ព្ត័ម៌ានង្ៅង្ ើ
ង្រហេំព្រ័ ររស់ប្កសួកង្សដាកិចចនិកហិរញ្ញ វតថុ/ង្រហេំព្័រ

របាយការណ៍កនុកឆ្ន បំ្តូវតតផ្សព្វ
ផ្សយជូនដ ់សារធារណៈ 
ម្និឲ្យង្ ើសរតីខ្ រនាទ រព់្ីរយៈ
ង្ព្ ង្្វើរបាយការណ៍រញ្ចរ់។  
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សារធារណៈដនេង្េៀត។ សំខានជ់ាកង្នេះង្េៀត ប្ព្រតតិរតតិសថិតិ
ប្រចាតំខ្ម្និបានផ្សព្វផ្ាយ ចារត់ាកំព្ីឆ្ន ២ំ០០៤ម្កង្ម្ាេះ 
ង្ដ្ឋយសារការជួសជុ ង្រហេំព្រ័ ររស់ប្កសួកង្សដាកិចច និក
ហិរញ្ញ វតថុង្ឡើកវញិ ។ 
ឯកសារេ៥ី: របាយការណ៍ កក់ោត  ឆ្ន ផំ្ត ់នូវរចចុរបននភាព្
េូ ំេូលាយសតីព្ីការអនុវតតថវកិា ង្ៅ ក់កោត  ឆ្ន ថំវកិា។ 
ព្ត័ម៌ានង្ៅកនុករបាយការណ៍ង្នេះ អនុញាតិឲ្យមានការវាយ
តនម្ាព្ី េធផ្ សារង្ព្ើរព្នធ ររស់រដ្ឋា ភបិា ង្្ៀរនរកតផ្នការ 
តដ បានកំណត់ង្ៅកនុកចារ់ថវកិា។ របាយការណ៍ង្នេះក៏
អនុញាតិឲ្យរដ្ឋា ភបិា  អកគនីតិរញ្ញតិត និកសាធារណៈកំណត់
ថ្នង្តើរួរង្្វើការតកតប្ម្ូវចំណូ ចំោយ ឬកម្ច ីកនុកអំឡុកង្ព្ 
៦តខ្ចុកង្ប្កាយ ឬម្យួោ៉ា កោ។ ង្ៅកនុកប្រង្េសកម្ពុជា 
ប្កសួកង្សដាកិចចនិកហិរញ្ញ វតថុ ង្្វើរបាយការណ៍ កក់ោត  ឆ្ន  ំ
សប្មារ់ការង្ប្រើប្បាស់នផ្ទកនុកតតរ៉ាុង្ោា េះ។ វាជាង្រឿកសំខាន់
តដ រាជរដ្ឋា ភបិា កម្ពុជា ចារង់្ផ្តើម្ផ្សព្វផ្ាយឯកសារង្នេះ 
ង្ប្ េះវាជាជំហ៊ា នម្យួដសំ៏ខាន់ ង្ឆ្ព េះង្ៅរកការរំង្ព្ញកាតព្វ
កិចច ររស់រាជរដ្ឋា ភបិា កម្ពុជាកនុកការរញ្ចូ  សារធារណៈង្ៅ
កនុកដំង្ណើ រការថវកិា និកង្ដើម្បរីំង្ព្ញកាតព្វកិចចប្សរចារ់
ររស់ខ្ាួន ដូចមានតចកង្ៅកនុកមាប្តា៨៤ននចារ ់តដ តប្ម្ូវឲ្យ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និករណង្នយយទកំអស់ ផ្សព្វផ្ាយ
ជាសារធារណៈ។ សំខាន់ជាកង្នេះង្េៀត ការផ្សព្វផ្ាយ
ឯកសារង្នេះ និកឯកសារថវកិាង្ផ្សកៗង្េៀត តប្ម្ូវឲ្យរាជរដ្ឋា
ភបិា ចំោយថវកិាតិចតួច ឬម្និចំោយថវកិាទ ់តត
ង្សាេះ ង្ប្ េះឯកសារង្នេះប្តូវបានង្្វើសប្មារ់ង្ប្រើប្បាស់នផ្ទកនុក
រូចង្ហើយ ។ ប្រសិនង្រើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានង្នេះង្្វើង្ឡើក
ជា កខណៈប្រព្ន័ធ ប្រង្េសកម្ពុជាេំនកអាចតក ម្អ េធផ្ 
រមួ្ង្ៅកនុក ការអង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិាជុំរនាទ រ។់ 

របាយការណ៍ កក់ោត  ឆ្ន ំ
ប្តូវតតផ្សព្វផ្សយជូនដ ់
សារធារណៈ ម្និឲ្យង្ ើសព្រីតីខ្ 
រនាទ រព់្ីរយៈង្ព្ ង្្វើរបាយ
ការណ៍រញ្ចរ់។ 

ឯកសារេ៦ី: របាយការណ៍ដោំចឆ់្ន  ំ សង្កខរអំព្ីសាថ នភាព្នន
រណនីររស់រដ្ឋា ភបិា  ង្្ៀរនរកចារថ់វកិា ង្ៅចុកឆ្ន សំារង្ព្ើ
ព្នធ ។ របាយការណ៍ដំោចឆ់្ន អំាចផ្ត ់ព្ត័ម៌ានដ ់
សាធារណៈនូវការចំោយររស់រដ្ឋា ភបិា តាម្វស័ិយ និក
តាម្ប្កសួក និកអាចប្តូវបានង្ប្រើប្បាស់ង្ដ្ឋយអនកង្្វើង្ា 
នង្ោបាយ ង្ដើម្បដីរកព្ីថវកិាង្ៅឆ្ន ខំាកម្ុខ្ ។ ង្ៅកនុកប្រង្េស

របាយការណ៍ដំោចឆ់្ន បំ្តូវង្រ
រពំ្រកថ្ននរកប្តូវផ្សព្វផ្ាយជូន
ដ ់សាធារណៈម្និឲ្យង្ ើសព្ី
ម្យួឆ្ន  ំ រនាទ រឆ់្ន សំារង្ព្ើរព្នធ
រញ្ចរ។់ 
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កម្ពុជា ការអង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិាធាា រ់យកប្តូវ
បាន តារាកប្រតិរតតិការហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ររស់រដា 
និកប្ព្រតតិរប័្តសថិតិប្រចាតំខ្ជារបាយការណ៍ដំោចឆ់្ន  ំ ។ រ៉ាុតនត 
ឯកសារទកំង្នេះម្និប្តូវបានព្ិចារោ ង្ៅកនុកការអង្កេតង្ ើ
ការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិាង្រើកេូលាយ ឆ្ន ២ំ០១៥ង្នាេះង្េ។ 

ការប្តតួព្និតិយ ឯកសារេ៧ី: របាយការណ៍សវនកម្មរឺជាការវាយតនម្ាឯករាជយ
ង្ ើរណនីររស់រដ្ឋា ភបិា  (ការប្រម្ូ ចំណូ  និកចំោយ) 
ង្ដ្ឋយសាថ រន័សវនកម្មជានខ់្ពស់។របាយការណ៍ង្នេះរាយកាណ៍
អំព្ីថ្នង្តើរដ្ឋា ភបិា បានរង្កេើនចំណូ  និកបានចំោយថវកិា
ប្សរតាម្ថវកិាតដ បានកំណតឬ់ង្េ និកថ្នង្តើរណនីររស់
រដ្ឋា ភបិា ប្តរម្ប្តូវ និកអាចង្ជឿេុកចិតតបានឬង្េ ង្ដើម្បផី្ត ់ជា
រូរភាព្តនសាថ នភាព្សារង្ព្ើព្នវម្យួតដ អាចង្ជឿេុកចិតតបាន។ 
ង្ៅកនុកប្រង្េសកម្ពុជា របាយការណ៍សតីព្ីការអនុវតតថវកិា
ប្រចាឆំ្ន រំរស់រាជរដ្ឋា ភបិា កម្ពុជា ប្តូវតតង្ផ្ញើរជូនអកគនីតិរញ្ញតតិ 
ម្ុនង្ព្ អនុម្ត័ចារអ់នុវតតថវកិាប្រចាឆំ្ន ។ំ របាយការណ៍ង្នេះ 
ប្តូវបានចាតេុ់កថ្នជាឯកសារសាធារណៈតាម្មាប្តា ២៩ នន
ចារស់តីព្ីសវនកម្ម។ រ៉ាុតនតឯកសារង្នេះប្រតហ ជាម្និបាន
ប្តូវផ្សព្វផ្ាយ ជាសាធារណៈង្នាេះង្េ ឬប្រតហ ប្តូវបាន
ផ្សព្វផ្ាយ តតព្ត័ម៌ាន ម្អតិប្តូវបាន ុរង្ចា  ប្រសិនង្រើ
របាយការណ៍ង្នេះ មានព្ត័ម៌ានតដ ចាតេុ់កថ្នផ្ទុយង្ៅនរក
ផ្ ប្រង្ោជន៍ជាតិ ឬផ្ ប្រង្ោជន៍ ណិជជកម្មររស់ភាន ក់
ង្ហរ កព់្ន័ធ ររស់រាជរដ្ឋា ភបិា  ដូចមានតចកកនុកមាប្តា ៣៧ 
៣៨ និក៣៩ននចារស់តីព្ីសវនកម្ម ។ ង្ៅកនុកប្រង្េសកម្ពុជា 
របាយការណ៍ទកំង្នេះប្តូវបានផ្សព្វផ្ាយ ឬ ផ្ត ់ជូនតាម្
សំង្ណើ រ ម្និតិចជាកព្ីរឆ្ន  ំ រនាទ រឆ់្ន សំារង្ព្ើព្នធរញ្ចរ ់ ។ 
ង្នេះម្និបានរំង្ព្ញនូវសតក់ដ្ឋរទររំផុ្តននការអនុវតត អររស់
អនតរជាតិ តដ តចកថ្ន “របាយការណ៍សវនកម្មប្តូវង្ររពំ្រក
ថ្ននរកផ្សព្វផ្ាយដ ់សាធារណៈ ម្និឲ្យង្ ើស ១៨តខ្ រនាទ រ់
ព្ីឆ្ន សំារង្ព្ើព្នធរញ្ចរ់”។ សប្មារប់្រង្េសកម្ពុជា វ ិ្ ីសាស្រសត 
ការអង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិាចាតេុ់ក
របាយការណ៍ង្នេះបានង្រៀរចំង្ឡើក តតម្និបានផ្សព្វផ្ាយ។ 
ការផ្សព្វផ្ាយនូវរបាយការណ៍សវនកម្ម ឲ្យបានទនង់្ព្ 
ង្វលាង្្វើង្អាយតមាា ភាព្ថវកិាជារមួ្ររស់ប្រង្េសកម្ពុជា មាន

របាយការណ៍សវនកម្មប្តូវតត
ផ្សព្វផ្ាយដ ់សាធារណៈ ម្និ
ឲ្យង្ ើសព្១ី៨តខ្ រនាទ រព់្ឆី្ន ំ
សារង្ព្ើព្នធរញ្ខរ់ ។  
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ការចូ រមួ្ជាសាធារណៈ 
 

ភាព្ប្រង្សើរង្ឡើកនាង្ព្ អនារត ។  
ប្ររដ់ោំកក់ា ថវកិា ឯកសារេ៨ី: ឯកសារថវកិាសប្មារប់្រជាព្ រដា រឺជាការ

រង្ហា ញោ៉ា កសាម្ញ្ញ  ម្និមានភាព្រង្ចចកង្េស អំព្ីថវកិាររស់
រដ្ឋា ភបិា  តដ មានរំណកឲ្យសាធារណៈ រមួ្ទកំអនកតដ 
ម្និយ ់ដរកអំព្ីហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ យ ់ដរកកានត់តចាស់
នូវតផ្នការរដ្ឋា ភបិា កនុកការរង្កេើនចំណួ  និកចំោយថវកិា
សាធារណៈ។ ចារ់តាកំព្ីឆ្ន ២ំ០០៤ ប្កសួកង្សដាកិចចនិក
ហិរញ្ញ វតថុបានផ្សព្វផ្ាយ “ថវកិាសង្កខរ” តដ មានតួង្ ខ្
ចំណូ  ចំោយ និកសូចនារកមា៉ា ប្កូង្សដាកិចចសរុរម្យួចំនួន 
រ៉ាុតនត ថវកិាសង្កខរង្នេះ ម្និប្តូវបានចាតេុ់កជាឯកសារ
ថវកិាសប្មារ់ប្រជាព្ រដាដ៏ អង្នាេះង្េ តផ្អកតាម្ការអនុវតត អ
ររស់អនតរជាតិង្ប្ េះ ឯកសារថវកិារសង្កខរម្និមានភាព្េូ ំ
េូលាយ ឬម្និបានផ្សព្វផ្ាយឲ្យេូលាយជាសាធារណៈង្ៅ
ង្ឡើយ ។ 

ឯកសារថវកិាសប្មារប់្រជាព្ 
រដារួរប្តូវបានផ្សព្វផ្ាយ 
តាម្ង្ព្ ង្វលាននឯកសារ 
តដ បានង្ោក។ ឧទហរណ៍
ប្រសិនង្រើជាឯកសារសំរ ួង្ចញ
ព្ីចារថ់វកិារួរប្តូវបាន
ផ្សព្វផ្ាយ ម្និឲ្យង្ ើសព្ីរតីខ្ 
រនាទ រព់្ីចារថ់វកិាប្តូវបាន
អនុម្ត័ 

 
 

ភសតុតាកបានរញ្ជ ក់ថ្ន តមាា ភាព្តតម្យួ ម្និប្ររ់ប្ាន់
សប្មារ់ការព្ប្ករកអភបិា កិចចបានង្េ រ៉ាុតនតការចូ រមួ្ររស់
សាធារណៈជនកនុកដំង្ណើ រការថវកិា អាចង្្វើឲ្យមានផ្ 
វជិជមានបានកានត់តខ្ពស់ និកង្្វើឲ្យមានតមាា ភាព្ថវកិាកាន់តត
 អជាកម្ុន ។  

ង្ដើម្បវីាស់តវកង្ៅង្ ើការចូ រមួ្ររស់សាធារណៈ ការអង្កេង្ ើ
ការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិា បានង្្វើការបា៉ា ន់ប្រមាណង្ៅង្ ើ
កប្ម្តិ តដ រដ្ឋា ភបិា ផ្ត ់ឱកាសឲ្យសាធារណៈចូ រមួ្កនុក
ដំង្ណើ រការននថវកិា ។ អកគនីតិប្រតិរតតិ អកគនីតិរញ្ញតតិ និក
សាថ រន័សវនកម្មជានខ់្ពស់ រួរតតផ្ត ់ឱកាសតររង្នេះ ឲ្យ
សារធារណៈចូ រមួ្ប្ររដ់ំោកក់ា ននដំង្ណើ ការថវកិា ។ 

ប្រង្េសកម្ពុជាេេួ បានព្ិនទុ៨ង្ ើ១០០ព្ិនទុ តដ រង្ហា ញថ្ន
ការផ្ត ់ឱកាសឲ្យសាធារណៈចូ រមួ្ ង្ៅកនុកដំង្ណើ រការថវកិា
ង្ៅមានភាព្តិចតួច ។ ព្ិនទុង្នេះទរជាកព្ិនទុម្្យម្(២៥ព្ិនទុ)
សប្មារ់ប្រង្េសតដ បានចូ រមួ្ង្្វើការអង្កេតទកំ១០២។  

  

ការចូលរួមររេ់សាធារ ៈជនតាមដន ក

នីតិប្រតិរតតិ នីតិរញ្ញតតិ សាថ រ័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់

ខ្សត់ង្ខ្ាយ ាម ន ខ្សត់ង្ខ្ាយ

ការង្ប្រៀរង្្ៀរថ្នន កត់រំន ់
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ការប្តួតពិ្និតយថវកិា 
ការអង្កេតននការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិា ង្្វើការវាយតំន ង្ ើ
សម្តថភាព្ននសាថ រន័និតិរញ្ញតិត និកសាថ រន័សវនកម្មជាន់ខ្ពស់ 
កនុកការព្ិនិតយប្រករង្ដ្ឋយប្រសិេធិភាព្ង្ ើថវកិាជាតិ។ សាថ រន័
ទកំព្ីរង្នេះង្ដើរតួនាេីោ៉ា កសំខាន ់ (ដូចមានតចកង្ៅកនុករដា
្ម្មនុញ្ញ ) កនុកការង្្វើតផ្នការថវកិា និកវាយតនម្ាង្ ើការអនុវតត
ររស់ខ្ាួន ។ 

ការវាយតនម្ាង្ដ្ឋយអកគនតីរិញ្ញតត ិ

 

 

 

 
 
 

សាថ រន័នីតិរញ្ញតតិ មានសម្តថភាព្ង្ខ្ាយកនុកការប្តួតព្ិនិតយ
ថវកិាកនុកដំោកក់ារង្រៀរចតំផ្នការថវកិា និកមានសម្តថភាព្
ង្ៅមានកំរតិ កនុកការប្តួតព្ិនិតយថវកិាកនុកដំោក់កា ននការ
អនុវតតននវដតថវកិា ។ សាថ រន័នីតិរញ្ញតតិ ម្និមានការោិ ័យ
ជំនាញង្ ើការប្សាវប្ជាវសតីព្ីថវកិា និកម្និមានការរង្កេើតឲ្យ
មានការព្ិភាកាង្ៅង្ ើការង្រៀរចំថវកិា ។  

ង្ ើសព្ីង្នេះង្ៅង្េៀត សាថ រន័នីតិរញ្ញតតិ ទកំង្ៅកនុកចារ ់និក 
ការអនុវតត ម្និបានង្្វើការព្ិភាកាជាម្ុនង្ៅង្ ើការចំោយ
ថវកិានចដនយង្ផ្សកៗ តដ ម្និបានកំណតក់នុកថវកិាតដ បាន
អនុម្ត័។ 

ការប្តតួព្និតិយង្ដ្ឋយសាថ រន័សវនកម្មជានខ់្ពស់ 

 

 
 
 

 

សម្តថភាព្សាថ រន័សវនកម្មជាន់ខ្ពស់ កង៏្ៅមានកំរតិទរកនុក
ការប្តួតព្ិនិតយថវកិា ។ តាម្ចារ ់ សាថ រន័សវនកម្មជានខ់្ពស់
មានសិេិាង្ព្ញង្ ញកនុកការអនុវតតសវនកម្ម ង្ព្ តដ រិត
ថ្នសាកសម្ ។ ជាកង្នេះង្ៅង្េៀត អនកប្ររប់្រកននសាថ រន័
សវនកម្មជានខ់្ពស់ម្និអាចតា ស់ង្ចញ ង្ដ្ឋយាម នការយ ់
ប្ព្ម្ព្ីសាថ រន័នីតិរញ្ញតតិ រតុឺលាការ តដ ជំរុញង្អាយសាថ រន័
សវនកម្មជានខ់្ពស់ង្នេះមានភាព្ឯករាជយ ។ ជាចុកង្ប្កាយ
សាថ រន័សវនកម្មជានខ់្ពស់ ម្និប្តូវបានផ្ត ់្នធានប្ររ់ប្ាន់
ង្ដើម្បរីំង្ព្ញកាតវកិចច និកមានប្រព្ន័ធធានារុណភាព្ង្ៅ
ង្ខ្ាយង្ៅង្ឡើយ ។ 

វ ិ្ សីាស្រសត 

ការអង្កេតននការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិា ង្ប្រើប្បាស់ កខណៈ
វនិិចឆយ័េេួ សាគ  ់ជាអនតរជាតិ តដ រង្កេើតង្ឡើកង្ដ្ឋយ
អកគការព្ហុភារីរមួ្មាន ម្ូ និ្ិរូរិយវតថុអនតរជាតិ (IMF)
អកគការសប្មារ់សហប្រតិរតតិការ និកការអភវិឌ្ឈនង៍្សដាកិចច 
(OECD) និកអកគការអនតរជាតិននសាថ រន័សវនកម្មជានខ់្ពស់ 
(INTOSAI) ។ ការអង្កេតង្នេះ ជាការប្សាវប្ជាវ តផ្អកង្ ើភាព្

ជាកត់សតក កនុកការវាយតំនម្ាព្ីអវីតដ បានង្កើតង្ឡើកកនុកការ
អនុវតតតាម្រយៈការអង្កេតតដ បានង្រៀរចំជាង្ប្សច។ ដំង្ណើ រ
ការប្សាវប្ជាវទកំម្ូ  ប្តូវចំោយង្ព្ ប្រតហ ១៨តខ្ 
តដ ចារ់ង្ផ្តើម្ព្ីតខ្ម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៤ ដ ់តខ្កញ្ញ  ឆ្ន  ំ២០១៥ 
តដ បានចូ រមួ្ព្ីអនកជំនាញប្រតហ  ៣០០នាក់ ម្កព្ ី
១០២ប្រង្េស ។ ការអង្កេតង្នេះ ប្តូវបានតកសប្ម្ួ រនតិច

ការង្ វ្ើតផ្នការ ការអនុវតត 

ខ្សតង់្ខ្ាយ មានកំរតិ 

មានកំរតិ 
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រនតួច ព្ីការអង្កេតឆ្ន ២ំ០១២ ង្ដើម្បឆីាុេះរញ្ជ ំកព្ីការអភវិឌ្ឍថមិៗ
តដ េេួ យកការអនុវតត អ និកង្្វើការព្ប្ករកននសំនួរ
និម្យួៗ ។ ការព្ិភាកា ំអិតង្ៅង្ ើការតា ស់រតូរទកំង្នេះ 
អាចតសវករក ង្ៅកនុកកំណតប់្តារង្ចចកង្េសង្ ើការង្ប្រៀរ
ង្្ៀរសនទសសន ៍ ននការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិាព្ីម្យួឆ្ន ំ
ង្ៅម្យួឆ្ន ងំ្ៅកនុកអាស័យដ្ឋា នខាកង្ប្កាម្ ។ 

ការង្ឆាើយតរសំនួរននការអង្កេតង្នេះ ប្តូវបានាបំ្េង្ដ្ឋយអំណេះ
អំោកចាស់លាស់ ដូចជា ឯកសារង្ោកជាសាធារណៈ 
ង្សចកតីតថាកការជាផ្ាូវការររស់រាជរដ្ឋា ភបិា  ឫអនុសាសន ៍
តដ បានម្កព្ីកិចចសមាភ សនម៍្យួេ ់ម្យួ ជាម្យួម្ស្រនតីរដ្ឋា
ភបិា  ឫភារីតដ បានដរកឮដនេង្េៀត ។  

ការអង្កេតននការផ្សព្វផ្ាយព្ត័៌មានថវកិា ប្តូវបានង្រៀរចំង្ឡើក
ព្ីការរំង្ព្ញកប្ម្កសំនួរសប្មារប់្រង្េសនីម្យួៗ ង្ដ្ឋយអនក
ជំនាញថវកិាឯករាជយ តដ ម្និជារទ់កេ់កនរករដ្ឋា ភបិា 
ររស់ប្រង្េសនីម្យួៗ ។ រនាទ រម់្ក កំរកសំនួររស់ប្រង្េស
នីម្យួៗ ប្តូវបានប្តួតព្ិនិតយង្ដ្ឋយតឡកៗព្ីាន  ង្ដ្ឋយអនក
ជំនាញអនាម្កិ តដ ម្និជារ់ទកេ់កង្ៅនរករដ្ឋា ភបិា  ។ 
ង្ ើសព្ីង្នេះង្ៅង្េៀត ភាព្ជានដរូថវកិាអនតរជាតិ (IBP) 
អង្ញ្ជ ើញរដ្ឋា ភបិា ប្រង្េសនីម្យួៗ ង្ដើម្បផី្ត ់អនុសាសនង៍្ៅ
ង្ ើង្សចកតីង្ប្ព្ៀក េធផ្ ននការអង្កេង្តង្នេះ និកការង្្វើការ

ព្ិនិតយង្ ើអនុសាសនទ៍កំង្នេះ ម្ុនង្ព្ ង្ចញ េធផ្ ចុក
ង្ប្កាយ។ 

រដ្ឋា ភបិា ននប្ព្េះរាជាណចប្កកម្ពុជា កប៏ានផ្ត ់អនុសាសន៍
ង្ៅង្ ើង្សចកតីង្ប្ព្ៀក េធផ្  ននកប្ម្កសំនួរការអង្កេតននការ
ផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិាតដរ។ 

 

អនុសាសន ៍

ការព្ប្ករកតមាា ភាព្ថវកិា 

ង្ដើម្បពី្ប្ករកតមាា ភាព្ថវកិា រាជរដ្ឋា ភបិា កម្ពុជារួរតតផ្ត ់
អាេិភាព្ង្ៅង្ ើសកម្មភាព្ដូចខាកង្ប្កាម្ ៖ 

 ផ្សព្វផ្ាយសំង្ណើ រថវកិាររស់សាថ រន័នីតិប្រតិរតតិតា
ម្ង្ព្ ង្វលាតដ បានកំណតរ់ឺម្ុនង្ព្ ង្ផ្ើញរជូនង្ៅ
រដាសភា 

 ផ្សព្វផ្ាយរបាយការណ៍ កក់ោត  ឆ្ន ំ
កនុករយៈង្ព្ រីតខ្នន កក់ោត  ឆ្ន  ំ

 ផ្សព្វផ្ាយរបាយការណ៍កនុកឆ្ន  ំ និកឯកសារថវកិា
សប្មារ់ប្រជាព្ រដា ឲ្យទនង់្ព្ ង្វលា 
 
 
 
 

អនកជំនាញ
ប្រង្េសនិម្ួ
យៗរំង្ព្ញកំរ
កសំនរួ 

IBP ង្ វ្ើការពិ្និតយ 

ការពិ្និតយង្ដ្ឋយអនក
ឯករាជយខាកង្ប្ៅ 

ការពិ្និតយង្ដ្ឋយ
រដ្ឋា ភបិា  

IBP ពិ្និតយជា
ចុកង្ប្កាយ 

១៨តខ្ 
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ការព្ប្ករកការចូ រមួ្សាធារណៈជនង្ ើដងំ្ណើ រការថវកិា 

ង្ដើម្បពី្ប្ករកការចូ រមួ្ង្ ើដំង្ណើ រការថវកិា រាជរដ្ឋា ភបិា 
កម្ពុជារួរតតផ្ត ់អាេិភាព្ង្ៅង្ ើសកម្មភាព្ដូចខាកង្ប្កាម្ ៖ 

 រង្កេើតយនតការតដ រួរឲ្យង្ជឿជាកប់ាន និកមាន
ប្រសិេធភាព្ (ឧទហរណ៍: ការចូ រមួ្សាត រជ់ា
សាធារណៈ ការសាទ រសទកម់្តិ ការព្ិភាកាជាប្កុម្) 
កនុកការេេួ បានេសសនៈសាធារណៈ អំព្ីរញ្ា
ថវកិា។ 

 ផ្ត ់ដ ់សាធារណៈជននូវឱកាស កនុកការផ្ត ់សកខី
កម្មង្ៅកនុកការព្ិភាកា ររស់សាថ រន័នីតិរញ្ញតតិង្ៅ
ង្ ើការសង្ប្ម្ចថវកិាតាម្ប្កសួក នាយកដ្ឋា ន និក
តផ្នកង្ផ្សកៗ ។ 

 រង្កេើតយនតការផ្ាូវការ សប្មារ់សាធារណៈជនចូ រមួ្
ជួយ សាថ រន័សវនកម្មជានខ់្ពស់ កនុកការរង្កេើតកម្មវ ិ្ ី
សវនកម្ម និកចូ រមួ្ង្សុើរអង្កេតង្ ើសវនកម្ម ។  

ការព្ប្ករកង្ ើការប្តតួព្និតិយ 

ង្ដើម្បពី្ប្ករកសម្តថភាព្ប្តួតព្ិនិតយង្ៅង្ ើថវកិា ប្រង្េសកម្ពុជា 
រួរតតផ្ត ់អាេិភាព្ង្ៅង្ ើសកម្មភាព្ដូចខាកង្ប្កាម្ ៖ 

 រង្កេើតការោិ ័យជំនាញប្សាវប្ជាវ សប្មារ់សាថ រន័
នីតិរញ្ញតតិ 

 ទកំកនុកចារ ់ និកការអនុវតត ប្តូវធានាថ្នសាថ រន័
នីតិរញ្ញតតិ ប្តូវបានង្្វើការព្ិង្ប្ាេះង្ោរ ់ម្ុនង្ព្ 
ថវកិាចំោយ ឬថវកិាតដ ម្និបានង្សនើង្ៅកនុកចារ់
ថវកិា ។ 

 ធានាថ្នសាថ រន័សវនកម្មជានខ់្ពស់ មានថវកិាប្ររ់
ប្ាន ់ កនុកការរំង្ព្ញភារកិចច ដូចបានកំណត់
ង្ដ្ឋយសាថ រន័ឯករាជយ (ឧទហរណ៍: អកគនីតិរញ្ញតតិ 
ឫ តុលាការ) ។ 

ង្តើង្ហតុអវបីានជារាជរដ្ឋា ភបិា កម្ពុជារួរតតផ្សព្វផ្ាយឯកសារថវកិាទកំង្នេះ? 

រាជរដ្ឋា ភបិា កម្ពុជា តដ បានផ្សព្វផ្ាយឯកសារថវកិា
សំខាន់ៗ ទកំ៨ បានទនង់្ព្ ង្វលា នរកផ្ត ់សារដសំ៏ខាន ់
ដ ់ម្ជឈដ្ឋា នអនតរជាតិ និកម្ជឈដ្ឋា នជាតិង្ៅ ដូចដូចតង្ៅ៖ 

កប្ម្តិអនតរជាត ិ

 រង្ហា ញអំព្ីការតាកំចិតតររស់រដ្ឋា ភបិា  ង្ដើម្ប ុីរ
រំបាតអ់ំង្ព្ើពុ្ករ ួយ កដូ៏ចជា រង្ហា ញព្ីភាព្ង្ជារជ័យ
ននការព្ប្ករកចារស់តីព្ីការប្រឆ្កំអំង្ព្ើពុ្ករ ួយ តដ 
ប្តូវបានអនុម្ត័ និកប្រកាសឲ្យង្ប្រើប្បាស់ង្ៅកនុកឆ្ន ំ
២០១០។ 

 ការង្្វើឲ្យប្រង្សើរង្ឡើក នូវម្ុខ្មាតរ់រស់ប្រង្េសកម្ពុជា 
និកការង្្វើឲ្យព្ិនទុននសនទសសន៍ការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ាន

ថវកិាបានខ្ពស់ នរកអាចជួយ ទកទ់ញឲ្យមានការ
វនិិង្ោរេុនព្ីររង្េស ឫការប្ររប់្រកជំនួយ ព្ីររង្េស
។ ទកំង្នេះជួយ ង្អាយប្រង្េសកម្ពុជាសង្ប្ម្ចបាននូវ
រង្រៀរវារៈអភវិឌ្ឍន៍ររស់ខ្ាួន។ 

កប្ម្តិជាត ិ

 រដ្ឋា ភបិា អាចង្ប្រើប្បាស់េិននន័យ តដ មាន កខណៈ
េូ ំេូលាយ និកទនង់្ព្ ង្វលា ង្ដើម្បជីួយ ការ
សង្ប្ម្ចចិតតអំព្ីថវកិាបានកាន់តតប្តរម្ប្តូវ។ 

 រង្កេើនការេុកចិតតព្ីប្រជាជនកនុកប្រង្េស កដូ៏ចជា
ប្រជាជនកម្ពុជាទកំម្ូ  ង្ប្ េះព្ួកង្របានដរកព្ី
 េធផ្ សង្ប្ម្ចបាន ររស់រដ្ឋា ភបិា កនុកការង្ហរ
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រយៈង្ព្ ថមីង្នេះ ង្ៅង្ ើការវវិដតនន៍នការអនុវតតនក៍ារ
កម្មវ ិ្ ីកំតណេប្ម្កក់ារប្ររប់្រកហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
និកង្្វើឲ្យមានការចូ រមួ្សកម្មតថម្ង្េៀត ង្ៅកនុក
ដំង្ណើ រការថវកិា ង្ដើម្បងី្ដ្ឋេះប្សាយភាព្ខ្វេះខាតតដ 
ង្កើតមាន  

 វាកជ៏ាសារង្ដើម្បរីង្ហា ញថ្ន រដ្ឋា ភបិា មានភាព្េេួ 
ខុ្សប្តូវ ចំង្ េះការង្ប្រើប្បាស់ថវកិាសាធារណៈតដ 
ង្ឆាើយតរង្ៅនរកតប្ម្ូវការររស់ប្រជាព្ រដា។ 

 ប្រជាព្ រដាអាចង្ម្ើ ង្ ើញ អំព្ីប្រសិេធភាព្ និក
ប្រសិេធផ្ ននប្រព្ន័ធថវកិា ររស់រដ្ឋា ភបិា ង្ៅកនុក

ការរមួ្វភិារទនង្ៅដ ់ការកាតរ់នថយភាព្ប្កីប្ក និក
ការង្្វើឲ្យប្រង្សើរង្ឡើក ននង្សដាកិចចររស់ប្រង្េស
កម្ពុជា។ 

 សាធារណៈជនេេួ សាគ  ់អំព្ីឯករាជយភាព្ ររស់
អាជាញ ្រសវនកម្មជាតិ ង្ដ្ឋយប្ាន់តតង្្វើឲ្យប្រង្សើរ
ង្ឡើក តាម្រយៈការផ្សព្វផ្ាយឲ្យទនង់្ព្ ង្វលា នន
របាយការណ៍សវនកម្ម តដ អាចឲ្យរដាសភាទម្ទរ
ឲ្យរដ្ឋា ភបិា េេួ ខុ្សប្តូវ។

សំរារព់្ត័ម៍ានរតនថម្សូម្េនំាកេ់នំក៖ 
 

 
 

 

ភាព្ជានដរូថវកិាអនតរជាតិ(IBP) រឺជាអកគការរអនតរជាតិង្ប្ៅរដ្ឋា ភបិា 
តដ សហការ ជាម្យួអកគការសកគម្សីុវ ិជាក ១០០ប្រង្េសង្ៅេូទកំ
ពិ្ភព្ង្លាក ង្ដើម្បធីានាថ្ន ថវកិា រដ្ឋា ភបិា មានភាព្េេ ួខុ្សប្តូវខ្ពស់ 
នរកង្ឆាើយតរនរកតប្មូ្វការ ររស់ប្រជាជនប្កីប្ក និកប្រជាជនតដ មាន
កប្ម្តិប្បាកចំ់ណូ ទរង្ៅកនុកសកគម្ និកតាម្ ំដ្ឋរ ំ់ង្ដ្ឋយ ង្ដើម្បី
រង្កេើតឲ្យមានប្រព្ន័ធថវកិា មានតមាា ភាព្ និកការេេ ួ ខុ្សប្តូវកានត់ត
ង្ប្ចើនង្ៅដ ់សាធារណៈ។ ភាព្ជានដរូថវកិាអនតរជាតិមាន ការោិ ័យ
ង្ៅេីប្កុកវា៉ា សីុនង្តានឌី្សីុ តខ្រង្ថ្នន សាវ អាប្ហិកខា ម្មិ្នរ៊ា ឥោា  
នណរ ៉ាូរ៊ា ី និក ង្កនោ៉ា  និក រុរគ ិកទកំអស់សថិតង្ៅកនុកប្រង្េស ង្អហុរី 
ចប្កភព្ អកង់្រាស និក ង្ប្រសីុ ។ 

 

អាស័យដ្ឋា ន: 820 First Street, NE Suite 510 Washington, 
DC 20002 U.S. 
Tel: +1 202 408 1080 | Fax: +1 202 408 8173 
អីុតម្៉ា : firstinitiallastname@internationalbudget.org 
ង្រហេំព្រ័: www.internationalbudget.org និក/ ឬ 
             www.openbudgetindex.org 

 

 
 

 

ង្វេិកាននអកគការម្និតម្នរដ្ឋា ភបិា សតីពី្ កម្ពុជា(NGOF) រឺជា
អកគការសមាជិកភាព្សប្មារអ់កគការកនុកប្សុក និកអកគការ  ម្និតម្ន
រដ្ឋា ភបិា អនតរជាតិ តដ បានកសាកកិចចសហការ និកសម្តថភាព្
ររស់អកគការ ាបំ្េរោត ញអកគការ និក អកគការសកគម្ សីុវ ិង្ផ្សកៗ 
ង្ដើម្បភីាជ រឲ់្យមានេំនាកេំ់នកកនុកកិចចពិ្ភាកានង្ោបាយ ការជតជក
ពិ្ភាកាាន  និក តស៊ាូម្តិ។  ង្វេិកាននអកគការម្និតម្នរដ្ឋា ភបិា សតីពី្ 
កម្ពុជា ង្ វ្ើការង្ដើម្បធីានាឲ្យមានសិេធិប្ររប់្ាន ់ ង្ៅដ ់ប្រជាជន 
ប្កីប្ក និកប្រជាជានតដ ង្ហយរកង្ប្ាេះ ឲ្យមានការេេ ួ សាគ  ់ 
និកាបំ្េង្ដ្ឋយង្ា នង្ោបាយ និកការអនុវតតន ៍ ររស់
រាជរដ្ឋា ភបិា  ននប្ព្េះរាជាោចប្កកម្ពុជា និកនដរូរ អភវិឌ្ឍន ៍ និក 
សហរម្ឲ្យបានេូ ំេូលាយជាកមុ្ន។ 

 

អាសយដ្ឋា ន: ផ្ទេះង្ ខ្៩-១១ផ្ាូវ៤៧៦ សង្ហេ តេ់ួ េំពូ្ក១ 
ប្រអរសំ់រុប្តង្ ខ្២២៩៥ ភនងំ្ព្ញ។  
អីុតម្៉ា : ngoforum@ngoforum.org.kh  
ង្រហេពំ្រ័: www.ngoforum.org.kh និក/ ឬ 
               www.cambodianbudget.org  

mailto:firstinitiallastname@internationalbudget.org
http://www.internationalbudget.org/
http://www.openbudgetindex.org/
mailto:ngoforum@ngoforum.org.kh
http://www.ngoforum.org.kh/
http://www.cambodianbudget.org/


អង្កេតង្ ើការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានថវកិា     ២០១៥                        ប្រង្េសកម្ពុជា      
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អារា៉ា រ៊ាសីាអូឌី្ត 
កាតា 

ម្ោី៉ា នម់ា៉ា  
 ីរក ់
អីុរា៉ា ក ់

ហគីង្ណង្អកាវ េរ័ 
ឆ្ដ 
កម្ពុជា 

ង្វង្ណហសូង្អឡា 
ស៊ាូដក ់
ចិន 
ហវីជី 

ង្អហសុរី 
នីង្ហសរោី៉ា  

រូ ីវ ី
ង្វៀតោម្ 
អា ់ង្ហសរ ី

 
នីង្ហសរោី៉ា  
ង្នបា៉ា  ់ 

តាជីរីសាថ ន 
អកង់្ហគ ឡា 

ង្ៅតំុអីុប្ពី្នសីុង្រ៉ា 
ង្យតម្៉ាន 

ប្េីនីដ្ឋដនិកតូបាង្ហគ  
ហសុមី្បាង្វ 
មា៉ា ង្សដូន 
វា៉ា នដ់្ឋ 

 ីង្ររោី៉ា  
មា៉ា រ ៉ាុកកូ 

អា ់បានី 
ម្៉ាូសំរ៊ាកិ 
ហសរំ៊ា ី

ប្សី ង្ហេ  
អនកតំោក េធិប្រជា្ិរង្តយយកុកង្ហគ  

េីម្រ័ខាកង្កើត 
អាហគ នីសាថ ន 
េុយង្នសីុ 

នថ 
ហុកឌូ្រា៉ា ស 
បា៉ា រីសាថ ន 

រឺរីោ ហវ សូ 
ង្សង្ណហគ  

រូសនុី និកហឺង្ហស៊ាង្ហគ វោី 
កាង្ម្រូន 
តួករី 

ង្រោំក 
អ៊ាុយតប្កន 
មា៉ា ង្ឡសីុ 
តកហ់ានី 
ឥោា  
ោម្រី៊ា ី

ហគ ង្តមា៉ា ឡា 
នីការា៉ាហគ័រ 
មា៉ា  ី 

រតស់ាវ ោ 
តស៊ារ៊ា ី

ង្កនោ៉ា  
ហុកប្រី 
ង្អកាវ ឌ្រ័ 

សាធារណរដា ដូ ម្នីី តកន 
អាតហសតរហស 
កាហាកស់ាថ ន 

ហគោ 
ម្៉ាុកង្ហគ  ី 

ង្សៀរា៉ា ង្ឡអូន 
ង្អ  សា ់វាដរ 

ប្កូអាសីុ 
កូសាត រកីា 

សាធារណរដារីរសីាថ ន 
យ័រដ្ឋន ់

បា៉ា ពួ្ញូហគងី្ណ 
រកក់ាា តដស 

សាូវា៉ា រី 
កូឡុំរ៊ា ី
ឈ ីី 

ង្អសា៉ាញ 
ឥណាូ ង្នសីុ 
អាហសកេី់ន 

អុយហគ នដ់្ឋ 
ហវី ីពី្ន 
រ៉ាូឡូញ 

ព្រ័េុយហគ  ់ 
មា៉ា ឡាវ ី

កូង្រ ៉ាខាកតបូក 
រ៊ាុ ហគ រ ី
មុ្កិសិុក 
ហសកហសុ ី
សាូង្វនី 

សាធារណរដាតឆក 
អា ាឺម្៉ាក ់
អីុតា ី 
រុសសុ ី
ង្រ៉ារូ 
រ ៉ាូមា៉ា នី 

ចប្កភព្អកង់្រាស 
បារាកំ 

ង្ប្រសីុ  
 

សហរដាអាង្ម្រកិ 
នរ័ង្វស 

អា ប្ពិ្ច ខាកតបូក 
ស៊ាុយតអត 

ញ៉ាូ ហា៊ាតឡន 

ស
នទស
សននកា

រផ្សព្វផ្ាយ
ព្ត័មា

នថវកា
 

ប្ររប់្ាន ់

ម្និប្ររប់្ាន ់

េូ ំេូលាយ 
េំហំ្ំ 
មានតដនកំណត់ 

់់់់់់ ខ្វេះខាត ឫ ាម ន 


