
ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ 

 ថវកិកមមវធិី និងអងគភពថវកិរបស់ 

រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 

 
េ យ បណ្ឌិ ត ឌី សុវណ្ណ 

   ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
គនយក ្ឋ ន ហិរញញវតថុរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 
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មតិក 
  ១. េសចក្តីេផ្តើម 
  ២. ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ 
 ២.១  េគលបំណងៃនករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ 
 ២.២ ករកំណត់េគលបំណងេគលនេយបយ 
 ២.៣ ករេរៀបចំកមមវធិី ឬ/និងយុទធ ្រស្ត ទិភព 
   ៣. និយមន័យថវកិកមមវធិី 
 ៣.១ ភពខុសគន រ ងបនទ ត់មតិកថវកិ និងថវកិកមមវធិី 
 ៣.២ អតថ្របេយជន៍ៃនករអនុវត្តថវកិកមមវធិី 
 ៣.៣ ធតុសំខន់ៗេនកនុងថវកិកមមវធិី 
៤. ទំនក់ទំនងរ ងេគលនេយបយ និងរចនសមព័នធកមមវធិី 
៥. ករសិក ពីករអនុវត្តថវកិកមមវធិីេន្របេទសេកនយ៉ 
៦. សននិ ្ឋ ន និងដំេ ះ្រ យ 
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១. េសចក្តីេផ្តើម 
 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនកសហវ ជេសនធិករ បនេធ្វើករែកទ្រមង់

្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណ:េឆព ះេទស្តង់ រអន្តរជតិ េ យផ្ល ស់ប្តូរជប
រៗ្របព័នធ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណ:ែផ្អកេលើធតុចូល ឬមជឈករ េទ្រប
្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណ:ែផ្អក េលើលទធផល ឬសមិទធកមមនិងវមិជឈករ 

 កមមវធិីែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណ:បនឈនចូលមកដំ ក់
កលទី៣ (២០១៦ -២០២០) “ករផ រភជ ប់ថវកិនឹងេគលនេយបយ”  

 រដ្ឋបល ជធនីេខត្តមួយចំនួននឹង្រតូវេ្រជើសេរ ើស ក់ឲយអនុវត្តថវកិកមមវធិីជ
េណ្តើ ៗចប់ ពីឆន ំ២០១៧តេទ រហូតដល់្រគប់រដ្ឋបល ជធនី េខត្តេន
២០២០ 

3 



4 
 ករេរៀបចំថវកិកមមវធិី ្រតូវេចញដំេណើ រពីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត

ថវកិ (ែផនករ ថវកិរយៈេពលមធយម ៣ ឆន ំ) ែដលមនរចនសមព័នធ ជ
េគលបំណងេគលនេយបយ កមមវធិី អនុកមមវធិី ចេងក មសកមមភព 

សកមមភព និងសូចនករ 

 រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ បនកំណត់េគលបំណងេគលនេយបយរបស
ខ្លួនែដល្រតូវសេ្រមចឲយបនកនុង រយៈេពល៣ឆន ំរកំិល និងជកររមួ
ចំែណកអនុវត្តេគលនេយបយរមួរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដើមបីកំេណើ ន 

ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភព 

ករេរៀបចំថវកិ្រតូវែផ្អកេលើកមមវធិីចបស់ ស់ េដើមបីឈនេទសេ្រមច
បនេគលបំណងេគលនេយបយែតមួយែដល្រគបដណ្ត ប់េលើវសិ័យ



២. ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ  

 និយមន័យៈ ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ  ជែផនករថវកិរយៈេពលមធយម (៣ឆន

រកំិល ) ែដលឆ្លុះបញច ងំពី េគលបំណងេគលនេយបយរបស់រដ្ឋបលថន ក
េ្រកមជតិ   ករក ងែផនករ យុទធស្រស្ត    ទិភព  េដើមបី  អនុវត្ត និងករកំណត
សូចនករ និងេគលេ សូចនករស្រមប់ ស់ែវង លទធផល ៃនករអនុវត្ត។  
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២.១. េគលបំណងៃនករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ 

ផ រភជ ប់ថវកិេទនឹងេគលនេយបយ ទិភពរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជ
ធនឱយបននូវករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ធនធន្របកបេ យ្របសិទធភព
ស័ក្តសិទធភព 

  េធ្វើសមហរណកមមថវកិ រ ងថវកិចរន្ត និងថវកិមូលធន ទំងថវកិជតិ និ
ថវកិហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករឱយេទជថវកិមួយឯកភព និង្រគប់្រជុ
េ្រជយ 

  ផ្តល់ជធតុចូលដល់ករវភិជន៍ថវកិ្របចំឆន ំ ្របកបេ យ្របសិទធភព និង
សិទធភព 

   បេងកើនសុ្រកឹតភពកនុងករគណនត្រមូវករថវកិ 

  ផ្តល់ភពងយ្រសលដល់ករ ម ន និង យតៃម្លលទធផល 
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២.២. ករកំណត់េគលបំណងេគលនេយបយ  

  រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ្រតូវកំណត់េគលបំណងេគលនេយបយរបស់
ខ្លួនែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនេនកនុងរយៈេពល៣ឆន ំ និងជកររមួចំែណក
អនុវត្តេគលនេយបយរមួរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដើមបីកំេណើ ន ករងរ សម
ធម៌ និង្របសិទធភព សំេ សេ្រមចេ យបននូវេគលេ កត់បនថយភព
្រកី្រក និងេលើកកមពស់ក្រមិត ជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

  រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ្រតូវែផ្អកេលើែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ និង
ែផនករអភិវឌ ន៍រយៈេពល៥ឆន ំ េដើមបីេធ្វើជមូល ្ឋ នកនុងករកំណត់េគល
បំណងេគលនេយបយ ឱយមនសងគតិភពជមួយត្រមូវករ មភូមិ
្រស្តរបស់ខ្លួន។ 
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២.៣. ករេរៀបចំកមមវធិី ឬ/និងយុទធ ្រស្ត ទិភព 

  កមមវធិី ឬ/និងយុទធ ្រស្ត ទិភព ្រតូវេរៀបចំេឡើងេ យេធ្វើយ៉ង ឱយ
េឆ្លើយតបេទនឹងេគលបំណងេគលនេយបយែដលបនកំណត់ 

  ករេរៀបចំកមមវធិី ឬ/និងយុទធ ្រស្ត ទិភពេនះ ្រតូវមនលកខណៈ្រគប់្រជុ
េ្រជយ េ យរមួមន៖  

 ថវកិរដ្ឋ (ទំងថវកិកមមវធិី និងថវកិមិនែមនកមមវធិី) 

 ថវកិែដលផ្តល់ហិរញញបបទនេ យៃដគូអភិវឌ ន៍ 

 ថវកិេផ ងៗេទៀត។ 

8 



៣. ថវកិកមមវធិី 

ថវកិកមមវធិី គឺជករេរៀបចំថវកិេ យែផ្អកេលើកមមវធិីចបស់ ស់េដើមបីឈ
េទសេ្រមច េគលបំណងេគលនេយបយរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ

ម  េគលនេយបយែដលមនែចងេនកនុងវសិ័យនីមួយៗ។  

ថវកិកមមវធិី ្រតូវមនសូចនករសមិទធកមមស្រមប់ជយន្តករ ម ន
ស់ែវងនិង េធ្វើរបយករណ៍លទធផលកនុងឆន ំនិងលទធផលចុងេ្រកយេទ

ចេងក មសកមមភព អនុកមមវធិី និងកមមវធិីនីមួយៗ។ ថវកិកមមវធិី្រតូវកំណត់េ
បនចបស់នូវធតុែដលរមួមនចំ យ ចរន្ត និងចំ យមូលធនែដលច
ស្រមប់ករអនុវត្តចេងក មសកមមភព អនុកមមវធិី និងកមមវធិី។ 

9 



 ៣.១.ភពខុសគន រ ងបនទ ត់មតិកថវកិ និងថវកិកមមវធិី 

បនទ ត់មតិកថវកិ 
  ត្រមូវេ យមនករគិតេលើមូល ្ឋ ន
ធតុចូលេទ ម្របេភទជំពូក 
គណនី និងអនុគណនីែដលមិន ច
េធ្វើេ យេយើងសេ្រមចេគលបំណង
េគលនេយបយេយើងេនះេទ 

គម នករផ រភជ ប់ទំហំចំ យេលើ
ធតុចូល ែដលបនផ្តល់ េទនឹងលទធ
ផលកនុងឆន ំនិងលទធផលចុងេ្រកយ
ែដលបនេ្រគងទុក 

ករេ្រគងថវកិឆន ំបនទ ប់្រតូវេធ្វើេឡើង
េ យយកចំណូលចំ យថវកិឆន ំ
មុនេធ្វើជមូល ្ឋ នកនុងករេ្រគង
ថវកិឆន ំបនទ ប់ 

 ថវកិកមមវធិី 
ត្រមូវេ យកំណត់េ យបនចប
នូវៃថ្លធតុចូល ែដលរមួមនចំ
ចរន្ត និងចំ យមូលធនចំបច់
ស្រមប់ករអនុវត្តចេងក មសកមមភ
អនុកមមវធិី និងកមមវធិី 

ព្រងឹងដល់ករផ រភជ ប់រ ងថវកិ
និងេគលបំណងេគល នេយបយ

ករេ្រគងថវកិឆន ំបនទ ប់ផ្តល់លទធ
ភពដល់ករពិនិតយនិងថ្លឹងែថ្លងេឡើ
វញិរ ង ទិភពេគលនេយបយ
ចស់ និងេគលនេយបយថមី 
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 ៣.១.ភពខុសគន រ ងបនទ ត់មតិកថវកិ និងថវកិកមមវធិី  (ត) 

 េផ្ត តចំបងេទេលើែតព័ត៌មនលម្អិតអំពីអ្វី 

ែដល  រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិបនចយ 

ែដលនំ    េ យមនព័ត៌មនេលើធតុ
ចូលយ៉ងេ្រចើនេលើសលុប។ 

ឧទហរណ៍៖  
ករបេងកើន្របសិទធភពដំេណើ រកររដ្ឋបល 
 ធតុចូល  ៖ ជំពូក ៦៤ បនទុកបុគគលិក 
 ្របក់េបៀរវត  ្របក់បំ ច់ ្របក់ឧបតថមភ -

ល- 

 េតើេយើងបនចំ យថវកិែដលមន 
ស្រមប់ករចយេទេលើ្របក់េបៀវត
បុគគលិកែដរឬេទ? 

 េផ្ត តេទេលើេគលបំណង និងល

ៃនករចំ យ  និងព័ត៌មនេផ ង
បង្ហ ញពីករចំ យេដើមបីសេ្រម

យបននូវេគលេ ។ 

ឧទហរណ៍៖  
 កមមវធិី៖ បេងកើន្របសិទធភពេលើេស គ

ទូេទ 
 អនុកមមវធិី៖ ករបេងកើន្របសិទធភពដំេណើ រ

បល 

 ចេងក មសកមមភព៖ ព្រងឹងសមតថភព ថ ប
 េគលបំណង៖ បេងកើនសមតថភព ថ ប័ន 

  េតើេយើង្រតូវេរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត
ខះដល់បគលិក? 
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2 
ឧទហរណ៍៖ ងករេរៀបចំថវកិ មបនទ ត់ថវកិ 



3 
ឧទហរណ៍៖ ងករេរៀបចំថវកិ មថវកិកមមវធិី 

គេ្រ ង ថ វ ិ កាក ម្មវ ិ ធី ្ន ំ ២ ០ ១ ៧

គេ្រ ង ចំ យ ក្រមិ តកម្មវធិី  និង ម ចំ ត់ ្ន ក់ េស ដ្ឋកិច្ច

ឯក ៈ ន េរ ល

ជពូ
ក

គណ
នី

អន
ុគណ

នី

ចំ ត់ ្ន ក់ ចំ យ
ស រុបចំ យ 

 ថ វ ិកាកម្ម វធិី
កម្ម វ ិ ធីទី១ កម្ម វ ិ ធីទី២ កម្ម វ ិ ធីទី៣ កម្ម វ ិ ធីទី៤ កម្ម វ ិ ធីទី៥

ស រុបរ ួមចំ យ ថ វ ិ ការ បស់ រដ្ឋ ល ជ នី  េខត្ត  (ក+ខ) 6 565.00 2 905.00  500.00 1 155.00  200.00 1 805.00

 ក -ស រុបចំ យ ចរន្ត  ( ្រក ុ មទី១+ ្រក ុ មទី២ ) 4 305.00  645.00  500.00 1 155.00  200.00 1 805.00

្រក ុ មទី  ១ : ចំ យ ពិត  ( ្រប .១+ ្រប .២ + ្រប .៣+ ្រប .៤  ) 4 305.00  645.00  500.00 1 155.00  200.00 1 805.00

្រប េភទទី  ១ : មេធ យ និងេស 3 065.00  645.00  615.00 1 805.00

60 ការ ទិញ  155.00  50.00  105.00

6001 ស ្ភ រៈ ផ្គត់ ផ្គង់ែថ ំ  155.00  50.00  105.00

60011 ស ្ភ រៈ ផ្គត់ ផ្គង់សំ ត  និងអ ម័យ  155.00  50.00  105.00

60012 ស ្ភ រៈ ផ្គត់ ផ្គង់ស ្រ ប់ ែថ អំ រ  ្រ ទ  និងសំ ណ ង់េផ ងៗ

60013 ស ្ភ រៈ ផ្គត់ ផ្គង់ស ្រ ប់ ែថ ំផ វថ្នល់  ្ព ន  និងលូ

60014 ស ្ភ រៈ ផ្គត់ ផ្គង់ស ្រ ប់ ែថ ំស ្ភ រៈឧបករណ៍

60015 េ្រប ងឥន្ធនៈ  និងេ្រប ងរអិល

60018 ស ្ភ រៈ ផ្គត់ ផ្គង់ ែថ េំផ ងៗ

6002 ស ្ភ រៈ ផ្គត់ ផ្គង់ ែផ្នករដ្ឋ ល

60021 ស ្ភ រៈ ការ ិ ល័យ  និងការ េ ះ ពុម្ព

60022 េស វ េ េមើល  និងឯក រ

60028 ស ្ភ រៈ ផ្គត់ ផ្គង់ ែផ្នក រដ្ឋ លេផ ងៗ

6003 េស ង រ និងផលិ តផល កសិកម្ម

60031 េស ង

60038 េស ង រ និងផលិ តផល កសិ កម្មេផ ងៗ

6004 សំ េល កបំ ក់  និងការ តុបែតង

60041 ឯកស ្ឋ ន

60042 សំ េល កបំ ក់ការ រ សុ វត្ថ ិ ព

60043 េម យ  (េ្រគឿ ងឥស រ ិ យយស )

►╟έ◄ď ₧ ş ►̋˝ ╩╠Ύď

ď ↑ Ỳ Ĉ ◦ ┼  ►╟έ╩ė ˝ Ā►↑

▲ř ť╔ ◘ ◄Ą┘ ┤⅛ ΠŠ↑ →...



៣.២. អតថ្របេយជន៍ 4 

 ជួយព្រងឹងដល់ករផ រភជ ប់រ ងថវកិេទនឹងេគលនេយបយ មវសិ័យ និងេគល

នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

 បេងកើតឱយមនបនទ ត់គណេនយយភព (Line Accountability) 

 ផ្តល់ព័ត៌មន កន់ែត្របេសើរជងមុនដល់ម្រន្ដីជំនញ និងថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ថ ប័នពក់

ព័នធ េដើមបីជមូល ្ឋ នកនុងដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តកនុងករវភិជ ធន ធន។ 

 ផ្ល ស់ប្តូរពីករយកចិត្តទុក ក់ែតេលើធតុចូល  េទជករេផ្ត តេទេលើលទធផល ឬសមិទធិ

កមម ែដល រ ្ឋ ភិបលកំពុងខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីសេ្រមចឱយបន 

 ជំរញុករេ្របើ្របស់ករវភិគអតថ្របេយជន៍ៃនៃថ្លចំ យ  (Cost-Benefit Analysis) កនុង

ចំេ ម  ជេ្រមើសជេ្រចើន  កនុងករសេ្រមចបនេគលេ លទធផលចុងេ្រកយរបស់កមមវ ិ

ធី។ 



៣.៣. ធតុសំខន់ៗេនកនុងថវកិកមមវធិី 
េដើមបីេ យថវកិកមមវធិីសេ្រមចេទបនេគ្រតូវកំណត់៖ 
 បណ្តុំ ៃនកមមវធិី   អនុកមមវធិី ចេងក មសកមមភពែដលមនេគលបំណងេគលនេយបយជក់

ក់ 
 កមមវធិីនីមួយៗ្រតូវែតមនបណ្តុំ ៃនសូចនករ និងេគលេ  

សូចនករ សំេ េទេលើអ្វីែដលេគេ្របើស្រមប់ ស់ែវងថេតើេយើងបនសេ្រមចនូវេគលបំណងរប
េយើងរេឺន? 

េគលេ  សំេ េទេលើក្រមិតៃនសូចនករែដលេយើងេប្តជញ ថនឹងអនុវត្តេ យបនេជគជ័យកនុង
យៈេពលកំណត់មួយជក់ ក់ 

 ឧទហរណ៏ៈ េយើងមន 
 កមមវធិី៖ បេងកើន្របសិទធភពេលើេស គំ្រទទូេទ 
 អនុកមមវធិី៖ ករបេងកើន្របសិទធភពដំេណើ រកររដ្ឋបល 
 ចេងក មសកមមភព៖ ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន 

   (េគលបំណង៖ បេងកើនសមតថភព ថ ប័ន មរយៈវគគបណ្តុ ះប ្ត ល) 
   សូចនករ៖ ចំនួនបុគគលិកែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល 
 េគលេ ៖ ចំនួនបុគគលិកែដលទទួលបនេជគជ័យកនងវគគបណ្ត ះប ្ត លចំនួន ៣០% កនងឆន

ទី១ និង ទី២ និង ៤០%កងឆំទី៣។ កមសិក ទទលបនបទពិេ ធន៍េកើនេឡើង២០%
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ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) 

ែផនករអភិវឌ ន៍រយៈេពល ៥ ឆន ំ (ថន ក់េ្រកមជតិ) 
កមមវធិីវនិិេយគ ៣ ឆន ំរកំិល(ថន ក់េ្រកមជតិ) 

 

ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ  
(េគលនេយបយកំរតិថន ក់េ្រកមជតិ) 

១. កមមវធិី (ក្រមិតយុទធ ្រស្ត) 

១.១. អនុកមមវធិី ១.២. អនុកមមវធិី 

១.១.១. 
មសកមមភព 

១.១.២. 
ចេងក មសកមមភព 

 

១.២.១. 
ចេងក មសកមមភព 

 

១.២.
ចេងក មសក

 

៤. ទំនក់ទំនងរ ងេគលនេយបយ និងរចនសមព័នធកមម
វធិី 6 



 
ឧទហរណ៍ៈ ករេរៀបចំកមមវធិី 

 
េគលបំណងេគលនេយបយ 

 
កមមវធិី 

 
ដឹកនំ ្រគប់្រគង និងអភិវឌ រដ្ឋបល ធរណៈនិងេស
ធរណៈ ជធនី េខត្ត (ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត
ថវកិនិងថវកិកមមវធិីស្រមប់េខត្តមួយចំនួនកនុងឆន ំ២០១៨)  

ដឹកនំ ្រគប់្រគង និងអភិវឌ រដ្ឋបល ធរណៈ និងេស
ធរណៈ ជធនី េខត្តកនុងវសិ័យេសដ្ឋកិចច 

ដឹកនំ ្រគប់្រគង និងអភិវឌ រដ្ឋបល ធរណៈ និងេស
ធរណៈ ជធនី េខត្តកនុងវសិ័យសងគមកិចច 

ដឹកនំ ្រគប់្រគង និងអភិវឌ រដ្ឋបល ធរណៈ និងេស
ធរណៈ ជធនី េខត្តកនុងវសិ័យបរ ិ ថ ន និងធនធនធមម

ដឹកនំ ្រគប់្រគង និងអភិវឌ រដ្ឋបល ធរណៈ និងេស
ធរណៈ ជធនី េខត្តកនុងវសិ័យសន្តិសុខ និងស ្ត ប់
ធរណៈ 

ដឹកនំ ្រគប់្រគង និងអភិវឌ រដ្ឋបល ធរណៈ និងេស
ធរណៈ ជធនី េខត្តកនុងវសិ័យេស រដ្ឋបលសុីវលិ 

7 



8 

កមមវធិី េគលបំណង 

១. បេងកើន្របសិទធភពេស ធរណៈកនុងវសិ័យេសដ្ឋ
កិចច 

កំេណើ នេសដ្ឋកិចច និងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជ
ពលរដ្ឋ 

២. បេងកើន្របសិទធភពេស ធរណៈកនុងវសិ័យសងគម
កិចច 

ព្រងឹងេស ធរណៈ េលើកកមពស់វសិ័យកី  វបបធម៌ និង
ឧបតថមភដល់អងគករកនុង និងេ្រករ ្ឋ ភិបល 

៣. បេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងេ្របើ្របស់ដីធ្លី 
ធនធនធមមជតិ   បរ ិ ថ ន េ្រគះមហន្ត យ និងករែ្រប
្របួល កសធតុ 

ធនចិរភពបរ ិ ថ នល្អ េ្រគះមហន្ត យ បែ្រមប្រមួល
កសធតុ ករ្រគប់្រគងដីធ្លី និងបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ  

៤. បេងកើន្របសិទធភពេស ធរណៈកនុងវសិ័យសន្តិ
សុខ ធរណៈ 

គំ្រទសន្តិសុខសងគម និងគំ្រទដំេណើ រករលុបបំបត់បទ
េលមើសេផ ងៗ 
 

៥. បេងកើន្របសិទធភពេលើេស គំ្រទទូេទ បេងកើន្របសិទធភពដំេណើ រកររដ្ឋបល និងករទំនក់ទំនងេល
កិចចសហ្របតិបិត្តករជតិ និងអន្តរជតិ 

ឧទហរណ៍៖ េគលបំណងៃនកមមវធិី 



9 ឧទហរណ៍៖ ករេរៀបចំអនុកមមវធិី 

ឧទហរណ៍៖ កមមវធិីទី៥ អនុកមមវធិី 

៥. បេងកើន្របសិទធភពេលើេស គំ្រទទូេទ ៥.១ បេងកើន្របសិទធភពដំេណើ រកររដ្ឋបល 

៥.២ េស គំ្រទទូេទ 

ឧទហរណ៍៖ ករេរៀបចំចេងក មសកមមភព 

 ឧទហរណ៍៖ អនុកមមវធិីទី៥.១ ចេងក មសកមមភព 

៥.១ បេងកើន្របសិទធភពដំេណើ រកររដ្ឋបល ៥.១.១ ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន 
៥.១.២ េរៀបចំ និងផ ព្វផ យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ 
៥.១.៣ ចូលរមួ ទំនក់ទំនងផ ព្វផ យ ធរណៈ 
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ឧទហរណ៍៖ ករេរៀបចំសកមមភព 

ឧទហរណ៍៖ ករេរៀបចំអនុសកមមភព 

 

ឧទហរណ៍៖ ចេងក មសកមមភពទី
១.១.១ 

សកមមភព 

៥.១.១ ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន ៥.១.១.១ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
៥.១.១.២ សិកខ  

៥.១.១.៣ ្របជុំ 

៥.១.១.៤ កមមសិក  

ឧទហរណ៍៖ សកមមភពទី១.១.១.១ អនុសកមមភព 

៥.១.១.២ សិកខ  ផ ព្វផ យថវកិកមមវធិី សិកខ ស្តីពីនីតិវធិីថវកិ 

និងេផ ងៗ 



៥. ករសិក ពីករអនុវត្តថវកិកមមវធិីេន្របេទសេកនយ៉

៥.១. ថ នភពទូេទៃនករអនុវត្តថវកិកមមវធិីកនុង្របេទស េកនយ៉ (Kenya)៖ 

េកនយ៉ជ្របេទសកំពុងអភិវឌ មួយសថិតកនុងទ្វិប ្រហ្វិក ែដលបនអនុវត
ករេរៀបចំថវកិ មបនទ ត់មតិកថវកិ ប៉ុែន្តេនកនុងឆន ំ ២០១៣-២០១៤ 

្របេទសេនះបនផ្ល ស់ប្តូរមកអនុវត្តករេរៀបចំថវកិ មថវកិកមមវធិីវញិេទ

េលើែផនកសុខភិបល 

ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ បនេធ្វើ្របេទសេកនយ៉ទទួលរងនូវផលវបិកមួយចំនួន
រមួមន ករធ្ល ក់ចុះៃនតម្ល ភពថវកិ េ យ រែតតួរេលខែដលបន
បង្ហ ញមនលកខណៈ្របមូលផ្តុំខ្ល ំងេពក 
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   ៥.២. បញ្ហ ្របឈម  
កនុងករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ឆន ំ ២០១៣ -២០១៤្របេទសេកនយ៉បនជួបនឹងបញ្ហ ្របឈ
យ៉ងធំៗ៖ 

១. ករពិពណ៌នព័ត៌មនៈ ជួយេ យេយើងយល់ថេតើតួរេលខថវកិ និង ងថវកិ សំេ
េលើអ្វី   (ឧ៖ និនន ករៃនករចំ យ.....) ែដលបង្ហ ញពីករសនមតថេតើករេរៀបចំគេ្រមងថវកិ
ែផនកេលើមូល ្ឋ នមួយ  និងេហតុផលេផ ងៗជុំវញិក្រមិតៃនករចំ យ។ 

ករអនុវត្តជក់ែស្តងរបស់េកនយ៉៖  
វ ិ លភពៃនករពិពណ៌នេនមនក្រមិតេនេឡើយ។ 

 ព័ត៌មនទូេទ្រតូវបនផ្តល់ ប៉ុែន្តមិនសូវលម្អិតកនុងករពិពណ៌ន ង រកឺរសេ្រមចចិ
េនកនុង វសិ័យែដលបនកំណត់េនះ 

ករពិពណ៌នថវកិរបស់េកនយ៉មិនរមួបញចូ លព័ត៌មនេទេលើនិនន ករៃនករចំ យ
ែដលនំេ យមនភពមិនចបស់ ស់ៃនខទង់ចំ យកនុងកមមវធិីនីមួយៗ 
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៦.២. បញ្ហ ្របឈម  (ត)  
 ២. េគលេ  និងសូចនករ 

ករេរៀបចំថវកិរបស់េកនយ៉មនសូចនករ និងេគលេ មួយចំនួនរចួេហើយ ប៉ុែន្តមិនបនបង្ហ
េពលេវ ជក់ ក់ មួយេដើមបីសេ្រមចនូវេគលេ េនះេទ េហើយសូចនករខ្លះមិនបនកំណ
េគលេ  ជពិេសសគម នករផ រភជ ប់រ ងេគលបំណងរបស់កមមវធិីេទនឹងសូចនករ។ 

 ៣. សមតថភពកនុងករកំណត់ ទិភពចំ យចំបងៗ 

ចំេពះករកំណត់ ទិភពខទង់ចំ យនីមួយៗ េកនយ៉មិនទន់មនសមតថភព្រគប់្រគន់េន
េទ កនុងករផ រភជ ប់រ ង ទិភពចំ យទំងេនះេទនឹងតួេលខថវកិ េ យ រែត ទិភព
ចំ យទំងេនះមិនបនឆ្លុះបញច ំងពីកមមវធិីែដលបនកំណត់ េនះេទ។ 

 ៤. កមមវធិី អនុកមមវធិី និងករបំែបកបែនថម 

េ យ រែតេកនយ៉មិនបនេធ្វើករបំែបកកមមវធិីេ យេទជអនុកមមវធិីលម្អិត ែដលប ្ត ល
បត់បង់តម្ល ភពថវកិ។ 
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សំណូមពរេទេលើបញ្ហ ្របឈមរបស់េកនយ៉
ករពិពណ៌នព័ត៌មនគួរែត្រតូវបនព្រងឹងេ យ្របេសើរជងមុន េដើមបី្របកដ

ករបរយិយ  និង ព័ត៌មនរបស់កមមវធិី ករចំ យ សូចនករ និង េគលេ ម
ភពសុីសង្វ ក់គន ។ 

 សូចនករទំងអស់គួរែតឆ្លុះបញច ងំពីកមមវធិី មួយេ យបនចបស់ ស់ ជ
ពិេសសេគលបំណងេគលនេយបយ េហើយសូចនករនីមួយៗគួរែតមន
េគលេ មួយជក់ ក់ែដលមនករកំណត់េពលេវ ចបស់ ស់កនុងករ

សេ្រមចបននូវេគលបំណង។ 

 កមមវធិីសំខន់ៗគួរែត្រតូវបំែបកេទជអនុកមមវធិី ចេងក មសកមមភពតូចៗអម
េ យព័ត៌មនលម្អិតអំពីកមមវធិីនិងអនុកមមវធិី េដើមបីបង្ហ ញេ យេឃើញពីចរកិ
េគលបំណង។ 
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៦. សននិ ្ឋ ន និងដំេ ះ្រ យ 

សននិ ្ឋ ន 

ជរមួ េយើងសេងកតេឃើញថេកនយ៉មិនទន់អនុវត្តថវកិកមមវធិីបនេជគជ័យ

ទំង្រសុងេនះេទ េ យ រមូលេហតុសំខន់គឺ ធនធនមនុស េនមន

ក្រមិត 

 ដូេចនះ េយើង ចសននិ ្ឋ នបនបញ្ហ ែដលេកើនមនេន្របេទសកមពុជមិនសូវ

ខុសពីបញ្ហ ែដលេកើតេឡើងេន្របេទសេកនយ៉ែដរ េ្រពះ្របេទសទំង២ជ

្របេទសកំពុងអភិវឌ ដូចគន ។  
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៦. សននិ ្ឋ ន និងដំេ ះ្រ យ (ត) 
 មយ៉ងេទៀត ករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ថន ក់េ្រកមជតិនឹងជួបបញ្ហ ្របឈម

ជេ្រចើនែដលទក់ទងនឹងធនធនមនុស ៖  

 ្រគូបេងគ លែដលមនជំនញចបស់ ស់កនុងករេរៀបចំថវកិ
កមមវធិីេនមិនទន់្រគប់្រគន់ 

ចំេណះដឹងរបស់គណេនយយករ និងម្រន្តីេន មមូល ្ឋ នេន
មនក្រមិតេនេឡើយ ែដលមិនទន់ ចេឆ្លើយតបបននឹងករ
ផ្ល ស់ប្តូរករេរៀបចំថវកិកមមវធិីេនះ 
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ដំេ ះ្រ យ 
      ដូេចនះ ដំេ ះ្រ យែដលេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ្របឈមខងេលើ េដើមបី

សេ្រមចនូវករអនុវត្តថវកិកមមវធិីថន ក់េ្រកមជតិ មនដូចជ៖ 

 ព្រងឹងសមតថភពគណេនយយករ សវនករ និង្រគូបេងគ ល េដើមបីេទបណ្តុ ះប
្ត លម្រន្តី មមូល ្ឋ នែដលពក់ព័នធ  

 េដើមបីេ យករបណ្តុ ះប ្ត លេនះ្របកបេ យ្របសិទធភព ករចំ យសំ
ខន់ៗមួយចំនួននឹងេកើតេឡើង ែដលកនុងេនះរមួមន៖  

េ ហ៊ុយៃនករេធ្វើដំេណើ រចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងស្រមប់ចុះេទបណ្តុ ះប ្ត ល
េន ម   មូល ្ឋ េផ ងៗកនុង្របេទស 

ចំ យេលើសមភ រៈបណ្តុ ះប ្ត ល 

ចំ យមិនបនេ្រគងទុកេផ ងៗ 
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