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សង្ខេបសំរាប់
គោលនយោបាយ

១. សេចក្ដីផ្ដើម
 វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការគឺជាកំណ្ទម្ង់ធំមួយ 
ដ្លកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជា ដោយមានការបោះឆ្នោត 
ជាសកល នៅថ្នោក់ឃុំ/សង្កាត់នៅឆ្នោំ២០០២ និង២០០៧ 
និងការបោះឆ្នោតជាអសកល នៅថ្នោក់រាជធានី ខ្ត្ដ ក្ុង  
ស្ុក ខ័ណ្ឌ នៅខ្ឧសភា ២០០៩ កន្លងមក ។ ក្យពី 
ការបង្កើត ក្ុមប្ឹក្សា នៅថ្នោក់ក្មជាតិ ជំហានបន្ទាប់  
គឺត្ូវធ្វើការផ្ទ្រមុខងរ និងធនធាន ដើម្បីឱ្យថ្នោក់ន្ះមាន  
លទ្ធភាពឆ្លើយតបចំពោះតមូ្វការក្នងុមូលដ្ឋានរបស់ខ្លនួ ។
 ការផ្ទ្រមុខងរ និងធនធានទៅឱ្យថ្នោក់ក្មជាតិ ជា 
ដំណើរការមួយដ្លត្ូវអនុវត្តតាមលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ និង 
តាមលំដប់លំដោយ ។ កិច្ចការសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរ 
ការន្ះ គឺការបង្កើត និងពង្ឹងគណន្យ្យភាពក្នុងការគ្ប ់
គ្ងចំណាយសធារណៈនៅថ្នោក់ក្មជាតិ ។ មន្ត្ី 
ជាន់ខ្ពស់ មា្នោក់ន្រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានលើកបញ្ជាក់ថ  
គណន្យ្យភាពគឺជា ឆ្អឹងខ្នងន្អភិបាលកិច្ចល្អ ជាពិស្ស 
ក្នុងការគ្ប់គ្ងចំណាយសធារណៈ២ ។
 អត្ថបទន្ះ ពិភាក្សាអំពីគណន្យ្យភាព នៅក្នងុប្ព័ន្ធ 
គ្ប់គ្ងចំណាយសធារណៈ នៅថ្នោក់ក្មជាតិរបស ់
កម្ពុជា និងអំពីការងរកំណ្ទម្ង់ដ្លរដ្ឋាភិបាលកំពុង 
អនុវត្ដ  ដើម្បីពង្ឹងគណន្យ្យភាពន្ះ ។ ជាដំបូង  
អត្ថបទមានពិភាក្សាពីនិយមន័យ និងខ្លឹមសរន្ពាក្យ  
គណន្យ្យភាព ក្នុងបរិបទន្ការងរគ្ប់គ្ងចំណាយ 
សធារណៈនៅថ្នោក់ក្មជាតិ បន្ទាប់មកឆ្លះុបញ្ចាងំទ្ឹស្ដី  
ទាំងនោះមកក្នុងករណីនៅកម្ពុជា៣ ។ ប្ធានបទន្ះ បើ 
រៀបរាប់លម្អិត គឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្ើន ប៉ុន្ដ្ការ 
បកស្យនៅព្លន្ះ ផ្ដោតត្លើទិដ្ឋភាពរួម និងចំណុច 
គោលៗងយយល់ ដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។

២. ទេឹស្ដីជាសកលស្ដីពីគណនេយេយភាពនៅក្នុង
ការគេប់គេងចំណាយសាធារណៈ
 គណន្យ្យភាព ជាធាតុមួយសំខាន់នៅក្នុងអភិបាល 
កិច្ចល្អ ។ ពាក្យន្ះ ផ្ដោតន័យលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ ២៖ (១)  
នៅព្លមានការប្គល់សិទ្ធិ និងធនធានឲ្យជនណាមា្នោក់  
ឬស្ថាប័នណាមួយហើយ ជននោះ ឬស្ថាប័ននោះ ត្ូវមាន 
គណន្យ្យភាពលើការប្ើប្ស់សិទ្ធិ និងធនធានដ្ល 
ប្គល់ឱ្យនោះ និង (២) ប្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច និងគ្ប់គ្ង 
ត្ូវត្បង្កើតឡើង ដើម្បីតម្ូវឱ្យជននោះ ឬស្ថាប័ននោះ 
មានគណន្យ្យភាព ទោះចង់ ឬមិនចង់ក្ដី (Pak et al. 
2007) ។ 
 ក្នុងទិដ្ឋភាពទីមួយ គណន្យ្យភាព គឺជាទំនក់ទំនង 
រវាងតួអង្គពីរ ដោយមា្នោក់ជាអ្នកត្ូវមានគណន្យ្យភាព 
ចំពោះមា្នោក់ទៀត លើការប្ើប្ស់សិទ្ធិនិងធនធានដ្ល 
 ខ្លួនទទួលបាន ។ មានសំណួរ២ ដ្លគួរចោទសួរ៖ (១)
តើអ្នកណាត្ូវមានគណន្យ្យភាព ចំពោះអ្នកណា? និង 
(២) តើត្ូវមានគណន្យ្យភាពលើបញ្ហាអ្វី? សំណួរ 
ទាំងពីរន្ះ ហាក់ដូចជាសមញ្ញ ប៉ុន្ដ្នៅព្លគ្ដក់ 
អនុវត្តឱ្យមានគណន្យ្យភាព ឧបសគ្គភាគច្ើននឹងកើត 
មានឡើង ។ 
 ទ្ឹស្ដីជាច្ើនបានលើកពីកតា្ដោដ៏ចាំបាច់ៗ ដើម្បីធាន 
ឱ្យមានគណន្យ្យភាព ។ របាយការណ៍អភិវឌ្ឍន ៍
ពិភពលោក (WDR) ឆ្នោំ២០០៤ បានលើកថ ដើម្ប ី
សម្ចបានគណន្យ្យភាព ត្ូវមានធាតុសំខាន់ៗចំនួន 
៥៖ (១) ការធ្វើប្តិភូកម្ម (២) ការប្គល់ធនធាន (៣) 
ការអនុវត្ដការងរ (៤) ព័ត៌មានអំពីការអនុវត្ដការងរ និង 
(៥) ការផ្ដល់រង្វាន់ ឬដក់ទោសទ័ណ្ឌ ទៅតាមលទ្ធផល 
ការងរ ។ តាមទ្ឹស្ដីន្ះ ជាឧទាហរណ៍ ប្សិនបើលោក  

១	 ប៉ក់	គឹមជឿន	ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ	នៅវិទ្រាយាស្ថាន		វបសអ	។
២ ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រាី	 គាត	 ឈន់	 រដ្ឋមន្ដ្រាីក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច	 និងហិរញ្ញវត្ថុ	 អនុប្រាធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្រាឍ	តាមប្រាបប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ 

នៅថ្នាក់ក្រាមជាតិ	 (គ.ជ.អ.ប)	 ក្នុងសុន្ទរកថ	 នាឱកាសបើកសិកា្ខាសលាជាតិស្ដីពី	ការរៀបចំ	ផ្រានការសកម្មភាព	 និងថវិកាឆ្នាំ២០១០	 របស ់
គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្រាឍតាមប្រាបប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ	នៅថ្នាក់	ក្រាមជាតិ	(គ.ជ.អ.ប)	ភ្នំព្រាញ	ថ្ង្រាទី៦-៧	តុលា	២០០៩	។

៣	 អត្ថបទន្រាះ	មួយផ្ន្រាកផ្អ្រាកតាម	 របាយការណ៍ល្រាខ	៣៨	 របស់	 CDRI	មនចំណងជើងថ	គណន្រាយ្រាយភាពក្នុងការគ្រាប់គ្រាងចំណាយសធារណៈនៅ 
ក្នុងការងារវិមជ្រាឈការនៅកម្ពុជា	ដ្រាលបោះពុម្ភផ្រាសាយនៅឆ្នាំ២០០៨	និងរៀបរៀងដោយលោក	ប៉ក់	គឹមជឿន	និង	David	Craig	។

គណនេយេយភាពក្នុងបេព័ន្ធគេប់គេងចំណាយ 

សាធារណៈនៅថ្នាក់កេមជាតិកម្ពុជា
ដោយ ប៉ក់ គឹមជឿន១
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សុខ ត្ូវមានគណន្យ្យភាពលើការងរអ្វីមួយ ទីមួយ  
គាត់ត្ូវទទួលការផ្ទ្រមុខងរ និងការទទួលខុសត្ូវច្បាស ់
លាស់ និងការផ្ទ្រធនធានសមស្ប ។ លោក សុខ ខ្លួនឯង  
ក៏ត្ូវមានសមត្ថភាពគ្ប់គ្ន់ ដើម្បីបំព្ញការងរនោះ 
ដ្រ ។ ចំណ្កឯស្ថាប័ន  ឬបុគ្គល ដ្លទាមទារ 
គណន្យ្យភាពពីលោក សុខ ក៏ត្ូវ ទី១ មានព័ត៌មានអំពីអ្វ ី
ដ្លលោក សុខ បានធ្វើ និង ទី២ បើគាត់ធ្វើបានល្អ គួរ 
មានការផ្ដល់រង្វាន់ ត្បើមិនបានល្អ ត្ូវមានការដក់ទោស 
ទ័ណ្ឌ តាមទម្ងន់ទោស (World Bank 2004) ។
 ក្នុងវិស័យសធារណៈ ទំនក់ទំនងគណន្យ្យភាព 
ស្មុគស្មាញខា្លាំង ព្ះមានតួអង្គច្ើនដ្ល ទាក់ទងគា្នោ  
បំព្ញ ការងរច្ើនមុខ និងពាក់ព័ន្ធគា្នោ ។ ដូច្ន្ះ ដើម្បីធាន 
ឱ្យមានគណន្យ្យភាព ត្ូវត្ មើលឲ្យហួសពីទំនក់រវាង 
រវាងតួអង្គនិងតួអង្គ ហើយផ្ដោតលើការបង្កើតប្ព័ន្ធ 
គ្ប់គ្ង និងអភិបាលកិច្ច មួយ ដើម្បីធានថ ធាតុផ្សំដ ៏
សំខាន់ៗន្គណន្យ្យភាពគឺអាចបង្កើតឡើង និងដក ់
អនុវត្តបាន ជាក់ស្ត្ង ។
 ការគ្ប់គ្ងចំណាយសធារណៈ សំដៅដល់ (១) 
ការប្ងច្ក និង (២) ការប្ើប្ស់ ប្កប ដោយ 
ប្សិទ្ធភាព នូវធនធានសធារណៈដ្លទទួលបានពីគ្ប់ 
ប្ភព (Schiavo-Campo and Tommasi 1999) ។  
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយសធារណៈ រួមមាន រចនសម្ព័ន្ធ 
គ្ប់គ្ង ច្បាប់ និងនីតិវិធីជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ រាប ់
តាំងពី ការធ្វើផ្នការ ការកសងថវិកា ការអនុវត្ដថវិកា  
រហូតដល់ ការត្ួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល្ការធ្វើចំណាយ ។ 
នៅក្នុងប្ព័ន្ធន្ះ រាល់បុគ្គលនិងស្ថាប័នដ្លទទួលបាន 
ធនធានសធារណៈ នងិសទិ្ធកិ្នងុការប្ងចក្នងិប្ើបស្ ់
ធនធានទាំងនោះ គឺត្ូវមាន គណន្យ្យភាព ។
 គណន្យ្យភាពក្នុងចំណាយសធារណៈ មាន ២ 
ប្ភ្ទ៖ (១) គណន្យ្យភាពចំពោះការ អនុលោមតាម 
ច្បាប់ និងវិធានជាធរមានក្នុងការគ្ប់គ្ងចំណាយ 
សធារណៈ (ហៅដោយខ្លីថ គណន្យ្យភាពចំពោះ  
អនុលោមភាព) និង (២) គណន្យ្យភាពចំពោះលទ្ធផល 
សម្ចបានពីការចំណាយធនធាននោះ (ហៅដោយខ្លីថ 
គណន្យ្យភាពចំពោះលទ្ធផល) ។ គណន្យ្យភាពទាំង 
២ ប្ភ្ទន្ះ ជាទូទៅបំព្ញឱ្យគា្នោទៅវិញទៅមក ត្ព្ល 
ខ្លះក៏អាច ប្ទាំងប្ទើសគា្នោដ្រ ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងច្បាប់ 
គ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អាច  
កំណត់នូវវិធានដ៏តឹងរុឹងសម្ប់ការអនុវត្ដច្បាប់ថវិកា ។  
ភាពតឹងរុឹងន្ះ អាចជួយធានគណន្យ្យភាពចំពោះ 
អនុលោមភាព ។ ប៉ុន្ដ្វាក៏អាចបណា្ដាលឱ្យក្សួង-ស្ថាប័ន 
ចំណាយ បាត់បង់លទ្ធភាពបត់ប្នក្នុងការប្ងច្ក និង 
ប្ើប្ស់ ចំណាយ្យ សមស្បតាមកាលៈទ្សៈជាក់ស្ដ្ង 
ហើយក៏មិនអាចសម្ចលទ្ធផលការងរបានល្អ ។ ប៉ុន្ដ្ 

ភាពធូររលុងព្ក ក៏អាចនំឱ្យមានការធ្វ្សប្ហ្ស 
ការប្ើប្ស់ធនធានរដ្ឋមិនបានត្ឹមត្ូវ និងអំពើពុក  
រលួយ ដ្លធ្វើឱ្យគ្មិនអាចសម្ចបានទំាងគណន្យ្យ 
ភាពចំពោះអនុលោមភាព និងគណន្យ្យភាព ចំពោះ  
លទ្ធផល ។ ដូច្ន្ះ ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយសធារណៈ 
ដ្លល្អ ត្ូវកំណត់ និង រក្សាឱ្យបាននូវតុល្យភាពរវាងភាព 
រឹងត្អឹង និងភាពបត់ប្ន ។
 នៅក្នុងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងប្បវិមជ្ឈការ ថវិការដ្ឋមួយ 
ភាគ បានផ្ទរ្ទៅឱយ្រដ្ឋបាលថ្នោកក់ម្ជាត ិ។ ក្នងុស្ថានភាព 
ន្ះ រដ្ឋបាលថ្នោក់ក្មជាតិត្ូវមានទាំងគណន្យ្យភាព 
ចំពោះអនុលោមភាព និងគណន្យ្យភាពចំពោះលទ្ធផល  
ព្ះពួកគ្ជាអាណាប័ក៤ មួយ ដ្លមានតួនទី និងសិទ្ធ ិ
អំណាច ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យមានការចំណាយ គឺដូចគា្នោ 
នឹងក្សួង/មន្ទីរផ្ស្ងៗដ្រ ។ រដ្ឋបាលថ្នោក់ក្មជាតិ  
ត្ូវមានគណន្យ្យភាព ចំពោះស្ថាប័នគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថ ុ
សធារណៈ (ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនគារ 
ជាតិ) និងចំពោះរដ្ឋសភាជាតិ ដ្លគ្ហៅថ 
គណន្យ្យភាពទៅថ្នោក់លើ ។
 វិមជ្ឈការ មិនម្នគ្ន់ត្ជាការទមា្លាក់ធនធានទៅ 
ឱ្យថ្នោក់ក្មជាតិប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្វាជា កំណ្ទម្ង់មាន 
លក្ខណៈនយោបាយដ្លសំដៅ បង្ខិតរដ្ឋាភិបាលឱ្យទៅ 
ជិតនឹងប្ជាជន ។ បើតាមទ្ឹស្ដី ការធ្វើប្បន្ះ ជួយពង្ឹង 
គណន្យ្យភាពនយោបាយ រវាងក្ុមប្ឹក្សាថ្នោក់ក្ម 
ជាតិ និងប្ជាជននៅមូលដ្ឋាន ទៅលើការងរអភិវឌ្ឍ 
 ដ្លសម្ចបាន និងតមា្លាភាពក្នុងការប្ងច្ក និងប្ើ 
ប្ស់ ធនធានរបស់រដ្ឋ ។ លក្ខណៈន្ះ ហៅថ   
គណន្យ្យភាពទៅថ្នោក់ក្ម ។
 ក្ុមប្ឹក្សា មិនអាចធ្វើការងរដោយផ្ទាល់ ដើម្ប ី
បំព្ញតម្ូវការរបស់ប្ជាជនបានទ្ គឺត្ូវ មានប្ព័ន្ធ 
រដ្ឋបាល និងមន្ដ្ីប្តិបត្ដិដ្លមានសមត្ថភាព និងការ 
ទទួលខុសត្ូវខ្ពស់ ក្នុងការអនុវត្ដ រាល់ស្ចក្ដីសម្ចរបស ់
ក្ុមប្ឹក្សា ។ មន្ដ្ីប្តិបត្ដិត្ូវទទួលបានការផ្ទ្រមុខងរ 
ពីក្ុមប្ឹក្សា ព្មទាំង ធនធាននិងសិទ្ធិដ៏ចាំបាច់សម្ប ់
គ្ប់គ្ង និងចាត់ច្ងមុខងរទាំងនោះ ។ ក្នុងន័យន្ះ មន្ដ្ី 
ប្តិបត្ដិ  ត្ូវត្មានគណន្យ្យភាពចំពោះក្ុមប្ឹក្សាទៅ 
លើអនុលោមភាព និងលទ្ធផលទាក់ទងនឹងការប្ើប្ស ់
សិទ្ធិ និងធនធាន ។ លក្ខណៈន្ះ ហៅថ គណន្យ្យភាព 
តាមខ្ស្ទទឹង ។
 ជាសង្ខ្ប នៅក្នុងប្ព័ន្ធវិមជ្ឈការ ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង 
ចំណាយសធារណៈ ត្ូវជម្ុញឱ្យមានគណន្យ្យភាព 
សំខាន់ ៣៖ (១) រវាងរដ្ឋបាលថ្នោក់ក្មជាតិ និងថ្នោក ់
ជាតិ (ទៅថ្នោក់លើ) (២) រវាង រដ្ឋបាលថ្នោក់ក្មជាតិ និង 

៤ អាណាប័កសំដៅដល់អ្នកមនសិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្រាយធ្វើចំណាយ	។
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ប្ជាជន (ទៅថ្នោក់ក្ម) និង (៣) រវាងក្ុមប្ឹក្សា 
និងមន្ដ្ីប្តិបត្ដិ នៅថ្នោក់ក្មជាតិ (ខ្ស្ទទឹង) ។ ដើម្ប ី
ធានឱ្យមានគណន្យ្យភាពទាំងន្ះ ត្ូវបង្កើត និង 
ពង្ឹងជាប្ចាំនូវ ប្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចសមស្បមួយ 
(World Bank 2005) ។ ប៉ុន្ត្ករណីនៅកម្ពុជា បង្ហាញ 
ច្បាស់ថ ការកសងប្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចប្បន្ះ ជាការងរ 
លំបាក និងត្ូវការរយៈព្លវ្ង ។

៣. បរិបទសមេប់ការស្វេងយល់ពីការគេប់គេង
ចំណាយសាធារណៈនៅកម្ពុជា
 ជាគោលនយោបាយ គណន្យ្យភាពដ្ល 
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចង់បាននៅក្នុងប្ព័ន្ធ គ្ប់គ្ងចំណាយ 
សធារណៈនៅថ្នោក់ក្មជាតិ គឺមិនខុសគា្នោអ្វីច្ើនពីក្នុង 
ទ្ឹស្ដីដ្លទើបបាន បកស្យនោះទ្ ។ មន្ដ្ី ជាន់ខ្ពស ់
មា្នោក់ន្រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានលើកបញ្ជាក់ថ យើងត្ូវ 
មានទាំង គណន្យ្យភាពចំពោះអនុលោមភាព (ដ្ល 
លោកហៅថ គណន្យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ) គណន្យ្យភាព 
ចំពោះប្ជាជន និងគណន្យ្យភាពចំពោះក្ុមប្ឹក្សា ។ 
ប៉ុន្ត្បញ្ហាលំបាកនិងត្ូវការព្លវ្លាច្ើន គឺ ការបង្កើត 
និងពង្ឹងប្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចមួយ ដ្លអាចសម្ចបាន 
គណន្យ្យភាពទាំង ៣ ន្ះ (សូមមើលកំណត់បញ្ជាក ់
ល្ខ ២) ។ 
 មុននឹងឈានដល់ការពិភាក្សាអំពី ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង 
ចំណាយសធារណៈ នៅថ្នោក់ក្មជាតិន ព្លបច្ចុប្បន្ន 
គួរពិនិត្យពីបរិបទសំខាន់ៗមួយចំនួនសិន ។
 បរិបទទី១៖ ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយ សធារណៈដូច 
មានសព្វថ្ង្ គឺជាលទ្ធផលន្ការធ្វើកំណ្ ទម្ង់ប្ព័ន្ធគ្ប ់
គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណ្ ទម្ង់វិមជ្ឈការ ដ្លបន្ដមកតាំង 
ពីឆ្នោំ១៩៩៣ ។ ពីដំបូង គឺការធ្វើមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នោ ំ
១៩៩៣ ដ្លព្លនោះ មានការកាត់បន្ថយសិទ្ធិអំណាច 
ថវិកា មួយផ្ន្កធំរបស់ថ្នោក់ខ្ត្ដ ស្ុក និងឃុំ ។ នៅឆ្នោំ              
១៩៩៤ និងបន្ទាប់មកនៅឆ្នោំ១៩៩៨ សិទ្ធិអំណាចថវិកា 
មួយចំនួនបានប្គល់ឱ្យទៅថ្នោក់ខ្ត្ដវិញ ។ ក្នុងព្លជា 
មយួគា្នោ កម៏ានការធ្វើវសិហមជឈ្ការតាមវសិយ័ ដចូជា កម្មវធិី 

អាទិភាពដ្លចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នោំ២០០០ នៅក្នុងវិស័យអប់រំ  
សុខាភិបាល កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជាដើម ដើម្ប ី
ផ្ទ្រថវិកាឱ្យបាន លឿន និងទៀងទាត់ទៅឱ្យ អ្នកផ្ដល់ស្វា 
នៅមូលដ្ឋាន (Pak and Craig 2008) ។
 បរិបទទី២៖ ប្ព័ន្ធថវិកាជាតិបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជា បាន 
ប្ងច្កដច់រវាងចំណាយចរន្ដ និងចំណាយមូលធន ។  
ចំណាយចរន្ដសំដៅដល់ រាល់ការចំណាយដ្លកើតមាន 
ជាប្ចាំ ដូចជា ប្ក់បៀវត្សរ៍ ចំណាយទិញសមា្ភារៈ 
ការិយាល័យ ។ល។ ចំណាយមូលធន គឺជាចំណាយត្ូវ 
ចាត់ចូល ក្នុងគម្ងវិនិយោគ ៣ឆ្នោំរំកិល ដ្លរៀបច ំ
ឡើងដោយក្សួង/មន្ទីរ ហើយបូកសរុបដោយក្សួង 
ផ្នការជារៀងរាល់ឆ្នោំ ។ ដោយសរចំណូលក្នុងស្ុកនៅ 
មិនទាន់ប្មូលបានធំទូលាយ រដ្ឋាភិបាល កន្លងមកមាន 
លទ្ធភាពរា៉ាប់រងត្លើបន្ទុកចំណាយចរន្ដ ហើយមួយផ្ន្ក 
ធំន្ចំណាយមូលធន ត្ូវពឹងផ្អ្កលើហិរញ្ញប្បទានពីដ្គូ 
អភិវឌ្ឍន៍ ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងច្បាប់ថវិកាឆ្នោំ២០១០ 
ហិរញ្ញប្បទានពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ មានប្មាណ ៦៥% ន្ 
ចំណាយមូលធនសរុបដ្លមានទំហំដល់ទៅ ៣១២១ 
ពាន់លានរៀល (RGC 2009) ។
 េទាះបីជាមានការខិតខំប្ឹងប្ងធ្វើសុខដុមនីយកម្ម 
ហិរញ្ញប្បទានដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយនឹង ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង 
ថវិកាជាតិក្តី ក៏មួយផ្ន្កធំន្ហិរញ្ញប្បទានទាំងនោះ នៅត្ 
បង្ហូរក្ប្ព័ន្ធរតនគារជាតិ ហើយអនុវត្ដនៅក្នុងរាប់រយ 
អង្គភាពគ្ប់គ្ងគម្ងរបស់ពួកគ្ ។ នៅឆ្នោំ២០១០  
ហិរញ្ញប្បទាន ពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ មានចំនួន ២៣៦៤ពាន់លាន 
រៀល ក្នុងនោះ មានត្ ១៥,៤% ប៉ុណ្ណោះ ដ្លផ្ដល់ឱ្យ  
ក្នុងរូបភាពជាមូលនិធិទ្ទ្ង់ថវិកា និងបង្ហូរតាមប្ព័ន្ធ 
រតនគារ ។ ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍កន្លងមកក៏បានផ្ទ្រ ជំនួយររបស់
ខ្លួនតាមរយៈអង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាលដ្រ ដើម្បីឱ្យពួកគ្
ផ្ដល់ស្វាដោយផ្ទាល់ដល់ សហគមន៍ ។
 បរិបទទី៣៖ ក្នុងកំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈការ ដ្លបានអនុវត្ត 
ជាបន្ដតាំងពីឆ្នោំ២០០២ មក រដ្ឋាភិបាលមានមូលនិធិ 
ឃំុ/សង្កាត់ ដ្លជាមូលនិធិផ្ទរ្គា្មានភា្ជាប់លក្ខខណ្ឌ និង 
ទទួលបាន ហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលផង និងពីដ្គ ូ
អភិវឌ្ឍន៍ផង ។ លើសពីន្ះទៀត រដ្ឋាភិបាលក៏បង្កើត 
កម្មវិធីសកល្បងមួយចំនួន ដើម្បីជមុ្ញឱ្យថ្នោក់ខ្ត្ដ/ស្ុក  
មានសកម្មភាពចូលរួមក្នុងការងរ វិមជ្ឈការ ។ ការគ្ប់គ្ង 
មូលនិធិឃុំ/សង្កាត់ និងមូលនិធិសម្ប់ថ្នោក់ខ្ត្ដ/ស្ុក 
ទាំងន្ះ អនុវត្តតាម ប្ព័ន្ធចំណាយមួយផ្ស្ងពីប្ព័ន្ធគ្ប ់
គ្ងចំណាយទូទៅរបស់ជាតិ  ក្នុងបំណងដើម្បីពន្លឿន  
ការបង្ហូរមូលនិធិ និង បញ្ចៀសហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ។ ប្ព័ន្ធ 
ដោយឡ្កន្ះ បានដក់អនុវត្ដក្នុងក្បខ័ណ្ឌ ន្គណៈ 
កមា្មាធិការជាតិសម្ប់ការអភិវឌ្ឍតាម ប្បប្ជាធិបត្យ្យ  
ហៅកាត់ថ គ.ជ.អ.ប (NCDD 2008) ។

ដ្យាក្មបង្ហាញពីគណន្យ្យភាពនៅក្នុងការគ្ប់គ្ងចំណាយ 
សាធារណៈនៅថ្នាក់ក្មជាតិ៖
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 ជាសង្ខ្ប មានប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយសធារណៈ 
យា៉ាងហោចចំនួន៣ ដ្លកំពុងដំណើការ នបច្ចុប្បន្ន គឺ  
(១) ប្ព័ន្ធទូទៅរបស់ជាតិ (២) ប្ព័ន្ធរបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍  
និង (៣) ប្ព័ន្ធរបស់ មូលនិធិឃុំសង្កាត់ និងកម្មវិធីសក 
ល្បងតាមប្បវិមជ្ឈការ នៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌន្ គ.ជ.អ.ប ។  
គួរកត់ សំគាល់ដ្រថ ប្ព័ន្ធទាំង៣ បានផ្ដើមឡើងដោយ 
ឡ្កពីគា្នោ និងខ្វះសុខដុមនីយកម្មជាមួយគា្នោ ។ ធ្វើដូច្ន្ះ 
មិនម្នត្ឹមត្ បង្កើតឱ្យមានគណន្យ្យភាពខុសៗគា្នោ 
ប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ដ្អាចប្ទាំងប្ទើស គា្នោទៀតផង ។ ផ្ន្ក
ខាងក្មមានពិភាក្សាជាលម្អិតអំពីប្ព័ន្ធទាំង ៣ ។

៤. បេព័ន្ធគេប់គេងចំណាយសាធារណៈនៅថ្នាក់
កេមជាតិ
៤.១. ប្ព័ន្ធទូទៅរបស់ជាតិ
 ប្ព័ន្ធន្ះ ផ្អក្តាមច្បាប់គ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថឆុ្នោ១ំ៩៩៣ 
និង ២០០៨ ។ នៅថ្នោក់ក្មជាតិ ប្ព័ន្ធន្ះអនុវត្ដលើ 
(១) ថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នោក់ខ្ត្ដ៥ (ពីមុនហៅថ សលា 
ខ្ត្ដ ឬសលាក្ុង) និង (២) ថវិការបស់មន្ទីរជំនញ ។ 
បច្ចប្ុបន្ន ដោយសរច្បាប់ស្ដពីីរបបហិរញ្ញវត្ថ ុនិងការគ្ប់គ្ង 
ទ្ព្យ សម្បត្ដិរបស់រដ្ឋបាលថ្នោក់ក្មជាតិ នៅមិនទាន ់
បានអនុម័ត ការគ្ប់គ្ងថវិការបស់ខ្ត្ដនៅបន្ដប្ើ ច្បាប ់
ឆ្នោំ១៩៩៨ ។ តាមច្បាប់ន្ះ ខ្ត្ដជាអាណាប័កដើមខ្ស្ 
សម្ប់ថវិកាខ្ត្ដ និងជាអាណាប័កផ្ទ្រសិទ្ធិសម្ប់ថវិកា 
របស់មន្ទីរ ។ ចំពោះក្ុមប្ឹក្សាស្ុក/ក្ុង៦ ដ្លមិនទាន ់
មានប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងថវិកា ថ្នោក់ន្ះនៅត្បន្ដទទួលថវិកា 
របស់ខ្លួនតាមរយៈថវិកាខ្ត្ដ ។ មានចំណុចក្ប្មួយ 
គឺក្នុងថវិកាខ្ត្ដ សព្វថ្ង្ មានច្ងច្បាស់ពីចំនួនថវិការបស ់
ស្ុក/ក្ុង ដ្លពីមុនមកពុំមានការច្ងប្បន្ះទ្ ។
 ក្នុងច្បាប់ថវិកាជាតិប្ចាំឆ្នោំ ខ្ទង់ថវិកាខ្ត្ដមានចុះ 
បញ្ជាក់ទាំងខាងចំណូល និងចំណាយ ។ ជាទូទៅ ចំណូល 
ដ្លខ្ត្ដគ្ងប្មូលបាន មានបរិមាណតិចជាង 
ចំណាយគ្ងទុក ហើយឱនភាពត្ូវបំព្ញដោយ 
ឧបត្ថម្ភធនពីថវិការដ្ឋ ។ រដ្ឋបាលថ្នោក់ខ្ត្ដ មានទាំង 
ចំណាយចរន្ដ និងចំណាយ មូលធន ។ នៅឆ្នោំ២០១០  
ថវិកាខ្ត្ដ មានដល់ ៣២៦,៣៧ពាន់លានរៀល ដោយ 
ក្នុងន្ះ ប្ហ្ល ៧៧,៧៣ ពាន់លានរៀលជាចំណាយ 
មូលធន ។ វាតំណាងឲ្យ ៣,៩៣% ន្ចំណាយសរុបរបស់ 
ជាតិដ្លមាន ៨៣០០ពាន់លានរៀល និងកើនខ្ពស់ជាង 
ថវិកាខ្ត្តឆ្នោំ២០០៩ ដល់ ១,១% មួយភាគធំ ដោយសរ 
ចំណាយបៀវត្សរ៍ សម្ប់សមាជិកក្ុមប្ឹក្សារាជធានី 
ខ្ត្ដ ក្ុង ស្ុក ខ័ណ្ឌដ្លទើបជាប់ឆ្នោត (RGC 2009) ។ 

 ច្បាប់ថវិកាជាតិប្ចាំឆ្នោំ ក៏មានបង្ហាញផងដ្រនូវថវិកា 
របស់មន្ទីរដ្លមានត្ចំណាយចរន្ដ និងគា្មានចំណាយ 
មូលធនទ្ ។ ក្នុងថវិកាជាតិឆ្នោំ២០១០ ថវិការបស់មន្ទីរ 
មានដល់ ១២០៩,៤៣ពាន់លានរៀល ឬ ១៤,៥៧% ន្ 
ចំណាយជាតិសរុប ។ តាមច្បាប់គ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ថវិកា 
របស់មន្ទីរ គឺជាថវិការបស់ក្សួង ប៉ុន្ដ្នៅព្លអនុវត្ដ 
ថវិកា ក្សួងត្ូវផ្ទ្រសិទ្ធិទៅឱ្យអភិបាលខ្ត្ដធ្វើជា  
អាណាប័កក្នុងការធ្វើចំណាយរបស់មន្ទីរ ។
 ក្នុងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយទូទៅរបស់ជាតិ ក្សួង 
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (តាមរយៈ  មន្ទីរស្ដ្ឋកិច្ចនិង 
ហិរញ្ញវត្ថុ) និងរតនគារជាតិ (តាមរយៈ រតនគារខ្ត្ដ)  
ដើរតួនទីសំខាន់ ជាអ្នកត្ួតពិនិត្យ  និងជាគណន្យ្យករ 
សធារណៈ ។ ដោយសរប្ព័ន្ធន្ះ នៅទន់ខ្សាយ 
រដ្ឋាភិបាល យកចិត្ដទុកដក់ជាដំបូង លើគណន្យ្យភាព 
ចំពោះអនុលោមភាពក្នុងការប្ងច្ក  និងប្ើប្ស ់
ចំណាយ ជាជាងលើគណន្យ្យភាពលើលទ្ធផល ។  
របាយការណ៍ស្ដីពី កំណ្ទម្ង់ ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថ ុ
សធារណៈ បង្ហាញថ នបច្ចុប្បន្ន សូម្បីត្ការធានឱ្យ បាន 
នូវគណន្យ្យភាព លើអនុលោមភាព ក៏មានការលំបាក 
ដ្រ ។ ដូច្ន្ះ រដ្ឋាភិបាលនៅត្ូវការព្លវ្លាច្ើនទៀត  
ទម្ំត្ការពង្ឹងគណន្យ្យភាពចំពោះលទ្ធផល អាច 
ច្ញជាផ្ល្ផ្កា ។
 ការផ្ដោតខា្លាំងព្កទៅលើអនុលោមភាព ក្នុងព្ល 
ដ្លប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងនៅមិនទាន់រឹងមាំ វានំឱ្យមានភាពរឹង 
ត្អឹងជ្ុល ពន្យឺតដល់ដំណើរការអនុវត្ដថវិកា និងបង្កើន
ហានិភ័យដល់ថវិការបស់ជាតិ (World Bank & Asian 
Development Bank 2003) ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាន្ះ 
កំណ្ទម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ (២០០៤-២០០៨) 
បានខិតខំសម្ួល និងធ្វើឱ្យការអនុវត្ដថវិកាមានប្បបទ 
សមញ្ញ សំដៅជួយឱ្យទឹកប្ក់អាចហូរបានទាន់ព្ល និង 
ទៀងទាត់ ហើយក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងព្ល កន្លង 
មក ។ ថ្មីៗន្ះ ការប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធធនគារ អ្សុីលីដ  
ក្នុងការផ្ទ្រប្ក់បៀវត្សរ៍ (ដំបូង ធ្វើនៅខ្ត្ដបន្ទាយមាន 
ជ័យ និងខ្ត្ដកណា្ដាល) កាន់ត្ធ្វើឱ្យការអនុវត្ដថវិកាមាន 
ភាពរលូន ។ រតនគារជាតិ កំពុងពិចារណាពង្ីកការប្ើ 
ប្ព័ន្ធធនគារ អ្សុីលីដ ន្ះ នៅ ៩ ខ្ត្ដផ្ស្ងទៀត 
(National Treasury 2010; PFMRP 2009) ។
 ដើម្បីបង្កើនគណន្យ្យភាពចំពោះលទ្ធផល មានការ 
អនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពចំណាយ អាចបត់ប្ន បានច្ើនជាង 
មុនក្នុងការប្ងច្ក និងប្ើប្ស់ចំណាយ ឱ្យស្បតាម 
ស្ថានភាពជាក់ស្ដ្ង ។ ឧទាហរណ៍ កន្លងមក មានការដក់ 
ឱ្យប្ើថវិកាកម្មវិធីនៅក្នុង ៨ វិស័យអាទិភាព មានជាអាទិ៍ 
វិស័យ អប់រំ សុខាភិបាល កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។ល។ 
ថវិកាតាមកម្មវិធី ត្ូវកសងឡើង ដោយភា្ជាប់ គម្ង 

៥ ក្នុងអត្ថបទន្រាះ	 ពាក្រាយថ្នាក់ខ្រាត្ដមនរួមបញ្ចូលទាំងរាជធានីផងដ្រារ	
លើកល្រាងត្រាមនការបញ្ជាក់ផ្រាស្រាង	។

៦	 ក្នុងអត្ថបទន្រាះ	ពាក្រាយថ្នាក់ស្រាុក/ក្រាុង	មនរួមបញ្ចូលទាំងខ័ណ្ឌផងដ្រារ	
លើកល្រាងត្រាមនការបញ្ជាក់ផ្រាស្រាង	។
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ចំណាយ ជាមួយនឹងលទ្ធផលរំពឹងទុក និងមានសូចនករ 
សម្ប់វាស់វ្ងជាក់លាក់ ។ ស្ថាប័នចំណាយអាចបត ់
ប្នបានច្ើនក្នុងការចាយថវិកាតាមកម្មវិធី ដូច្ន្ះ អាចជា 
ជំហានល្អមួយឆ្ពោះ ទៅរកគណន្យ្យភាពចំពោះលទ្ធផល ។ 
ប៉ុន្ដ្នព្លបច្ចុប្បន្ន ថវិកាន្ះមានចំនួនតិចនៅឡើយ ។ 
ក្នុងឆ្នោំ២០១០ ថវិកាតាមកម្មវិធី មានចំនួន ២៥៥,៩៤ពាន ់
លានរៀល ឬ ៥,១% ន្ថវិកាចរន្ដសរុប របស់ជាតិ ។ 
ម្យា៉ាងទៀត ថវិកាតាមកម្មវិធីមួយភាគធំ បានដក់ អនុវត្ដ  
ត្នៅតាមក្សួង លើកល្ងត្ នៅក្នុងវិស័យអប់រំ និង  
សុខាភិបាលដ្លមានថវិកាតាមកម្មវិធីមួយភាគ បាន ប្ ង 
 ច្ក ទៅឲ្យ អ្នកផ្តល់ ស្វា នៅជួរមុខរួចហើយ (Pak 
2009a; Pak 2009b) ។
 ទាក់ទិននឹងគណន្យ្យភាពតាមខ្ស្ទទឹង សព្វថ្ង្  
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងទូទៅនៅថ្នោក់ក្មជាតិ នៅមានកម្ិត 
នៅឡើយ ។ អភិបាលខ្ត្ដ មានងរជាអាណាប័កផ្ទ្រសិទ្ធិ 
ក៏ពិតម្ន ត្មានសិទ្ធិតិចតួចលើការប្ងច្ក និងប្ើ 
ប្ស់ចំណាយរបស់មន្ទីរ ដោយសរសិទ្ធិទាំងន្ះជាដ្ន 
សមត្ថកិច្ចរបស់ មន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនគារខ្ត្ដ ។ ម្យា៉ាង 
ទៀត សព្វថ្ង្ ស្ទើរត្គា្មានការចូលរួមពីអង្គការមិនម្ន 
រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឃ្លាំមើលការគ្ប់គ្ងថវិការដ្ឋទ្ លើក 
ល្ងត្ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ដ្លមានការចូលរួមពី  
អង្គការជាដ្គូ ក្នុងការពិនិត្យពីដំណើរការអនុវត្ដថវិការបស ់
មន្ទីរសុខាភិបាល ។
 ជាសង្ខ្ប ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយទូទៅនៅថ្នោក ់
ក្មជាតិ ផ្ដោតជាសំខាន់លើ គណន្យ្យភាពចំពោះ 
អនុលោមភាព ។ វាជាប្ព័ន្ធមានលក្ខណៈមជ្ឈការខា្លាំង  
ដោយក្នុងនោះ ថវិកាជាតិត្ប្មាណ ១៨,៥% ប៉ុណ្ណោះ 
ដ្លត្ូវបានទមា្លាក់ទៅដល់ថ្នោក់ក្មជាតិ ហើយមន្ទីរ 
ហិរញ្ញវត្ថុខ្ត្ត និង ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្មទាំង  
រតនគារខ្ត្ដ និងរតនគារជាតិ ដើរតួសំខាន់នៅក្នុងប្ព័ន្ធ 
ន្ះ ។ រដ្ឋាភិបាល ត្ូវបន្ដអនុវត្ដកំណ្ទម្ង់ប្ព័ន្ធគ្ប ់
គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិស្សក្នុងដំណាក់កាលទី២ ន្ះ ដ្ល 
ជាដំណាក់កាលផ្ដោតលើការពង្ឹងគណន្យ្យភាព របស់ 
អង្គភាពចំណាយ ។

៤.២. ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយក្នុងក្បខ័ណ្ឌន្ គ.ជ.អ.ប
 គ.ជ.អ.ប ជាយន្ដការអន្ដរក្សួងមួយ ដ្លត្ូវបាន 
បង្កើតឡើងនៅឆ្នោំ២០០៨ ដើម្បីដឹកនំ និងសម្បសម្ួល 
ការងរកំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈការ ។ បន្ថ្មពីលើកាងរផ្ន្ក 
គោលនយោបាយ គ.ជ.អ.ប មានតួនទីរៀបចំ និងអនុវត្ដ  
គម្ងផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាប្ចាំឆ្នោំរបស់ខ្លួន 
ដ្លរួមមាន ថវិកាឃុំ/សង្កាត់ និងមូលនិធិននសម្ប់ 
គាំទ្ដល់ថ្នោក់ខ្ត្ដ ស្ុក/ក្ុង ។ ថវិកាប្ចាំឆ្នោំន្ះ ទទួល 
បានហិរញ្ញប្បទានពីថវិការដ្ឋ និងពីការគាំទ្របស់ដ្គ ូ

អភិវឌ្ឍន៍ (NCDD 2008) ។ ថវិកាប្ចាំឆ្នោំ២០១០ មាន 
ចំនួនសរុប ៣៨១,៣ពាន់លានរៀល ក្នុងន្ះប្ហ្ល  
៤០% ទទួលមកពីរដ្ឋាភិបាល ក្ពីនោះមកពីដ្គ ូ
អភិវឌ្ឍន៍ (សូមមើលកំណត់បញ្ជាក់ល្ខ២) ហើយ 
ប្ហ្ល ២៩១,១ពាន់លានរៀល បានគ្ងសម្ប់  
ចំណាយ នៅថ្នោក់ក្មជាតិ ។ ថវិកាប្មាណ ១៩៥ពាន ់
លានរៀល បានផ្ទ្រទៅឲ្យថ្នោក់ឃុំ/សង្កាត់ ដោយ ប្ងច្ក 
ជាពីរចំណ្ក៖ ១៤៩ពាន់លានរៀលសម្ប់មូលនិធ ិ
ឃ/ុំសង្កាត់ និង ៤៦ពាន់លានរៀល សម្ប់ប្ើជាមូលនិធ ិ
មានភា្ជាប់លក្ខខណ្ឌ ដ្លត្ូវចំណាយលើសកម្មភាពបាន 
កំណត់ឱ្យជាមុន ដោយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ១០ ។ ការប្ង 
ច្កមូលនិធិឃុំសង្កាត់ ត្ូវអនុវត្តតាមរូបមន្ដដ្លផ្អ្កលើ  
ចំនួនប្ជាជន និងកម្ិតក្ីក្របស់មូលដ្ឋាននីមួយៗ ។
 នៅក្នុងថវិកាប្ចាំឆ្នោំ មានមូលនិធិវិនិយោគសម្ប ់
រាជធានី/ខ្ត្ដ (ហៅកាត់ថ PIF)  និងមូលនិធិសម្ប់ក្ុង  
ស្ុក/ក្ុង (ហៅកាត់ថ DIF) ។ PIF គ្ប្ងច្កទៅឱ្យ 
រាជធានី/ខ្ត្ដ ដោយផ្អ្ក តាមចំនួនប្ជាជន ។ ការប្ង 
ច្ក PIF បានប្កាសផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសិកា្ខាសលាជាតិ 
ស្ដីពីការរៀបចំ ផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាប្ចាំឆ្នោំ របស់ 
គ.ជ.អ.ប ។ PIF មួយភាគធំ បានប្ើប្ស់សម្ប់អនុវត្ដ 
គម្ងដ្លមន្ទីរខ្ត្ដលើកឡើង ដើម្បីបម្ើជាប្យោជន ៍
នៅថ្នោក់ឃុំ/សង្កាត់ ។ នៅឆ្នោំ២០០៩ PIF មានចំនួន 
២,២៤លានដុលា្លារ (ប្មាណ ៣,២ពាន់លានរៀល) ។ 
ក្នុងឆ្នោំដូចគា្នោ DIF ត្ូវបានប្ងច្កទៅឲ្យ ១០៦ស្ុក/ក្ុង   
ដោយស្ុក/ក្ុងនីមួយៗ ទទួលបាន ៣០.០០០ដុលា្លារ 
(ម្មាណ ១២៣ លានរៀល) សម្ប់អនុវត្ដគម្ងដ្ល
បម្ើតម្ូវការរបស់ឃុំ/សង្កាត់ ។ តំណាងរបស់ក្ុមប្ឹក្សា 
ឃុំ/សង្កាត់ ក៏មានតួនទីចូលរួមក្នុងការប្ងច្ក និងប្ើ 
ប្ស់ DIF ផងដ្រ (PSDD 2009) ។
 នៅថ្នោក់ខ្ត្ដ ភា្នោក់ងរទទួលខុសត្ូវលើការគ្ប់គ្ង 
ចំណាយន្មូលនិធិខាងលើ គឺ គណៈកមា្មាធិការអភិវឌ្ឍន ៍
ជនបទ និងគណៈកមា្មាធិការប្តិបត្ដិរាជធានី/ខ្ត្ដ 
(PRDC/ExCom) ដ្លគ្បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នោំ២០០២ 
នៅក្ម អតីតកម្មវិធីសិលា និងបន្ទាប់មកផ្ទ្រមកក្ម 
ការ គ្ប់គ្ង របស់ គ.ជ.អ.ប នៅចុងឆ្នោំ២០០៨ ។ ថវិកា 
ប្ចាំក្នុងក្បខ័ណ្ឌន្ គ.ជ.អ.ប គ្គ្ប់គ្ង តាម ប្ព័ន្ធ 
មួយផ្ស្ងទៀត ដូចមានច្ងក្នុងសៀវភៅណ្នំសម្ប ់
ការកសងផ្នការ និងថវិកា សម្ប់ ឃុំ/សង្កាត់ និងវិធាន 
ផ្ស្ងៗទៀត ។ ប្ព័ន្ធន្ះ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បានទទួលស្គាល់ ប៉ុន្ដ្វា មានខ្លឹមសរ និងការអនុវត្ដខុស
គា្នោច្ើនពីប្ព័ន្ធទូទៅរបស់ជាតិ (មានរៀបរាប់ក្នុងផ្ន្ក 
៤.១) ។
 ទាក់ទងនឹងគណន្យ្យភាព ប្ព័ន្ធក្នុងក្បខ័ណ្ឌន្ 
គ.ជ.អ.ប ផ្ដោតជាសំខាន់លើការការពារ និងបញ្ចៀស 
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ហានិភ័យ ដ្លអាចកើតមានលើថវិកាបានគ្ងឡើង ។ 
ប្ព័ន្ធន្ះ មានលក្ខណៈ ទំនើប និងការក្លម្អជាប្ចាំ ។  
ការត្ួតពិនិត្យ វាយតម្ល្ និងសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង ដ្លធ្វើឡើង 
ដោយ PRDC/ExCom និងសវនកម្មមកពីក្ បានដើរ 
តួនទីយា៉ាងសំខាន់ ។ ប្ព័ន្ធន្ះ ល្អប្សើរព្ះ មិនម្ន
ផ្ដោតត្លើគណន្យ្យភាពចំពោះអនុលោមភាពប៉ុណ្ណោះ
ទ្ ប៉ុន្ត្លើលទ្ធផលសម្ចបាន  តាមរយៈគម្ងអនុវត្ដ 
នៅថ្នោក់ឃុំ/សង្កាត់ ខ្ត្ដ និងស្ុក/ក្ុង ផងដ្រ  ។
 ការបង្កើតផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាប្ចាំ មិនម្ន 
ដើម្បីត្ឹមត្ការពារធនធានដ្លមាន ប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ដ្ 
ដើម្បីជម្ុញវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ និងពង្ឹង 
គណន្យ្យភាពដល់ប្ជាជននៅ មូលដ្ឋានផងដ្រ  ។ ការ 
ជម្ុញឲ្យប្ជាជនចូលរួមចំណ្កក្នុងការកសងផ្នការ 
អភិវឌ្ឍន ៍ ឃុំ/សង្កាត់ និងការ បង្កើតជា យន្ដការ 
គណន្យ្យភាពនននៅមូលដ្ឋាន ជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អន្ 
ការជម្ុញឱ្យមាន គណន្យ្យភាពទៅថ្នោក់ក្ម ។ ការ 
តម្ូវឱ្យមន្ទីរ និងការិយាល័យជំនញប្ើប្ស់ PIF និង 
DIF ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្ូវការមូលដ្ឋាន ជាឧទាហរណ៍ 
មួយទៀតន្គណន្យ្យភាពទៅថ្នោក់ក្ម ។ រីឯការតម្ូវ 
ឱ្យមន្ទីរនិងការិយាល័យទាំងន្ះ ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ 
PRDC/ExCom ដើម្បីទទួលបាន ថវិកាទាំង២ ន្ះ វាជា 
ឧទាហរណ៍ល្អមួយន្ការជម្ុញគណន្យ្យភាពតាមខ្ស្
ទទឹង នៅថ្នោក់ខ្ត្ដ និងស្ុក/ក្ុង (PSDD 2009) ។
 ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងក្នុងក្បខ័ណ្ឌន្ គ.ជ.អ.ប នៅមាន 
ចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួន ។ ទី១ ប្ព័ន្ធន្ះ គ្បដណ្ដប់ត ្
លើធនធានប្មាណ ៤,៦% ន្ថវិកាសរុបរបស់ជាតិដ្ល
មានទំហំជិតដល់ ៨៣០០ ពាន់លានរៀលនៅឆ្នោំ២០១០ ។  
តួល្ខន្ះ បង្ហាញថ វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជានៅមានកម្ិត 
ទាបក្នុង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទី២ ប្ព័ន្ធរបស់ គ.ជ.អ.ប ន្ះ  
មានការទទួលស្គាល់ពី ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុម្ន  
ប៉ុន្ដ្មិនទាន់បានធ្វើសុខដុមនីយកម្ម ជាមួយប្ព័ន្ធទូទៅ 
របស់ជាតិទ្ ។ ឧទាហរណ៍ មូលនិធិឃុំសង្កាត់ ត្ូវផ្ទ្រ 
តាមរយៈរតនគារដ្រ ប៉ុន្ដ្ដំណើរការកសងផ្នការ  
និងថវិការបស់វា មានលក្ខណៈខុសប្ល្កពីការគ្ងផ្ន 
ការ និងថវិការបស់អង្គភាពរដ្ឋជាទូទៅ ។ រដ្ឋាភិបាលបាន 
ចាប់ផ្ដើមក្ប្ប្ព័ន្ធ ថវិការបស់ឃុំ/សង្កាត់ ដើម្បីឱ្យមាន 
សង្គតិភាព (សុីគា្នោ) ជាមួយនឹងប្ព័ន្ធទូទៅរបស់ជាតិ ដូច 
ជានៅ ព្លថ្មីៗន្ះ គ្បានរៀបចំដក់ឱ្យប្ើប្ស់ប្លង ់
គណន្យ្យថ្មីសម្ប់ឃុំ/សង្កាត់ ដ្លសុីគា្នោជាមួយនឹងប្លង់ 
គណន្យ្យទូទៅរបស់រដ្ឋ ។ ប៉ុន្ដ្កិច្ចការទាំងន្ះ ទើបចាប់ 
ផ្ដើម និងត្ូវបន្ដធ្វើជាច្ើនទៀត ។
 បន្ថ្មពីលើផ្នការសកម្មភាព និងថវិកាប្ចាំឆ្នោំ  
គ.ជ.អ.ប ក៏បាននិងកំពុងមើលការខុសត្ូវ និងសម្ប 
សម្ួល លើ ២០ គម្ងផ្ស្ងទៀតនៅទូទាំងប្ទ្ស  

ដ្លរឹតត្មិនសូវមាន សុខដុមនីយកម្ម ជាមួយប្ព័ន្ធទូទៅ 
របស់រដ្ឋទៅទៀត ។ ឧទាហរណ៍ គម្ងទាំងន្ះមិនធ្វើការ 
ផ្ទ្រ មូលនិធិរបស់ខ្លួនតាមប្ព័ន្ធរតនគារទ្ ត្ផ្ទ្រតាម 
រយៈគណនីនៅធនគារឯកជន ទៅឱ្យគោលដៅជាឃុំ/ 
សង្កាត់ ខ្ត្ត ស្ុក/ក្ុង ។ គម្ងទាំងន្ះ ពឹងផ្អ្កលើ 
ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យ វាយតម្ល្ និងសវនកម្ម ផ្ទាល់របស់ដ្គូ 
អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបញ្ចៀសហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ។
 កង្វះ ខាតន្ការធ្វើ សុខដុមនីយកម្ម  ទៅក្នុង ប្ព័ន្ធ 
ទូ ទៅរបស់ជាតិ បានប៉ះពាល់ដល់ភាពជាមា្ចាស់ និងលទ្ធភាព 
របស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះប្ជាជន ។ វា 
ជាមូលហ្តុមួយដ្លនំឱ្យ មន្ដ្ីជាប់ ឆ្នោត ត្ូវមាន 
គណន្យ្យភាពកម្ិតទាបចំពោះមា្ចាស់ឆ្នោត ។ ការដក់ 
បន្សុីចូលគា្នោ និងសុខដុមនីយកម្ម អាចអនុវត្តបានច្ើន 
ទៀត ប៉ុន្ត្ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយទូទៅរបស់ជាតិ ត្ូវត្ 
មាន ការក្លម្អ និងមានសមត្ថភាពគ្ប់គ្ន់ ក្នុងការ 
បញ្ចៀសហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ។
 ទោះមានបញ្ហាដូចខាងលើក្ដី គម្ងរបស់ដ្គ ូ
អភិវឌ្ឍន៍ បានចូលរួមចំណ្កជាក់ស្ត្ងក្នុងការ ពង្ឹង 
គណន្យ្យភាពរវាងមន្ដ្ីជាប់ឆ្នោត និងមា្ចាស់ឆ្នោត ដោយ 
ជួយឱ្យមា្ចាស់ឆ្នោត មាន លទ្ធភាពខា្លាំង ជាងមុនក្នុងការទាម 
ទារគណន្យ្យភាពន្ះ ។ ឧទាហរណ៍ គម្ងការពារ 
បរិស្ថាន និងលើកកម្ពស់ ជីវិភាពរបស់ ដនីដ បានជម្ុញ 
ការផ្ដល់អំណាចដល់ប្ជាជន តាមការកសងសមត្ថភាព 
របស់ សង្គមសុីវិលនៅមូលដ្ឋាន ។ ឧទាហរណ៍មួយ 
ទៀត គឺគម្ងហៅកាត់ថ SPACE ន្សហព័ន្ធអឺរ៉ុប ។
 ជាសង្ខ្ប ប្ព័ន្ធរបស់ គ.ជ.អ.ប មានលក្ខណៈល្អ 
ច្ើន ព្ះផ្ដោតទាំងលើគណន្យ្យភាព ចំពោះអនុលោម 
ភាព និងលទ្ធផល គណន្យ្យភាពចំពោះប្ជាជន និង 
គណន្យ្យភាពតាមខ្ស្ទទឹង ។ ប៉ុន្ដ្ប្ព័ន្ធន្ះនៅមាន 
វិសលភាពតូច ហើយមួយផ្ន្កធំអនុវត្តតាមរយៈអង្គភាព 
គ្ប់គ្ងគម្ង ។ ទោះយា៉ាងន្ះក្តី បទពិសោធន៍ និង 
ម្រៀនដ្លបានចងក្ងអំពីប្ព័ន្ធន្ះ មានសរៈសំខាន់ 
ជាខា្លាំង ជាពិស្សសម្ប់ការតាក់ត្ង និងអនុវត្ដ ច្បាប ់
ស្ដីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្ប់គ្ងទ្ព្យសម្បត្ដិរបស ់
រដ្ឋបាលថ្នោក់ក្មជាតិ ។

៤.៣. ប្ព័ន្ធរបស់គម្ង និងកម្មវិធីរបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍
 គម្ង និងកម្មវិធីរបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ បានលើកមក 
ពិភាក្សានៅព្លន្ះ ដោយសរជំនួយ បរទ្សមួយភាគធំ 
បានបង្ហូរទៅឲ្យ និងយកទៅចំណាយនៅថ្នោក់ក្មជាតិ។ 
នៅឆ្នោំ២០០៩ ប្ហ្ល ៦០% ន្ថវិកាជំនួយ បានដក 
យកទៅចំណាយនៅថ្នោក់ខ្ត្ដ ដោយបានបង្ហូរទៅឲ្យ 
តាមក្ ប្ព័ន្ធរតនគារ និងបានអនុវត្ដតាមរយៈរាប់រយ 
អង្គភាពគ្ប់គ្ងគម្ង (RGC 2010) ។
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 ការពិភាក្សាអំពីជំនួយបរទ្សនៅក្នុងអត្ថបទន្ះ វា 
ស្មុគស្មាញបន្តិច ត្ចាំបាច់ ។ បើរាប់ត្ឹមត្ គម្ងដ្ល 
ជួយដល់កំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈការ សព្វថ្ង្មាន ២០គម្ង 
ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដ្ល ប្ើយន្ដការ សម្បសម្ួល របស់  
គ.ជ.អ.ប ។ ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នននៅមានគម្ងជាច្ើន 
ទៀតដ្លកំពុងដំណើរ ការតាមវិស័យជំនញផ្ស្ងៗ និង 
ដ្លតូ្វមានការផ្លាស់ប្ដរូ នៅព្លរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមគិត 
គូរពី ការផ្ទ្រមុខងរ និងបន្ទុកចំណាយទៅឱ្យថ្នោក់ក្ម 
ជាតិ ។ មកទល់បច្ចប្ុបន្ន គ្បាន រៀបចំគម្ងទំាងន្ះ និង 
អនុវត្ដវាក្នុងក្បខ័ណ្ឌន្ក្សួងជំនញ ដោយមិនបានគិត
ពីផលប៉ះពាល់ដល់កំណ្ទម្ង់ វិមជ្ឈការទ្ ។ ពួកគ្នៅ
ត្ផ្ដោតលើគណន្យ្យភាពតាមខ្ស្បណ្ដាយ ក្នុងវិស័យ 
នីមួយៗ ដោយមិនបានគិតពី គណន្យ្យភាពចំពោះ 
រដ្ឋបាលថ្នោក់ក្មជាតិ និងគណន្យ្យភាពរបស់រដ្ឋបាល
ថ្នោក់ក្មជាតិ ចំពោះប្ជាជនឡើយ ។
 កន្លងមក វិស័យខ្លះចាប់ផ្ដើមគិតគូពីបញ្ហាន្ះហើយ 
នៅក្នុងសកម្មភាពផ្ដល់ស្វារបស់ ពួកគ្  ។ ឧទាហរណ៍ 
នៅតាមឃុំ/សង្កាត់ តាមរយៈការប្ជុំប្ចាំខ្ ថ្នោក់ដឹកន ំ
សលារៀន និងមណ្ឌលសុខភាព បានរាយការណ៍ពីការ 
ផ្ដល់ស្វារបស់អង្គភាពខ្លួន និងទទួលយកយោបល់ពី  
ក្ុមប្ឹក្សា ។ គណៈកមា្មាធិការស្ដ្ី និងកុមារ របស់ក្ុម 
ប្ឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ ក៏បានចូលរួមចំណ្កច្ើនដ្រនៅក្នុង 
ការងរអប់រំ និងសុខភាពនៅមូលដ្ឋាន (Pak 2010) ។
 ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ការសម្បសម្ួលក៏មានធ្វើ 
នៅថ្នោក់ខ្ត្ដដ្រ ។ តាមរយៈការប្ជុំប្ចាំ ត្ីមាសន្ក្ុម 
ការងរបច្ចក្ទ្សសុខាភិបាលថ្នោក់ខ្ត្ដ មន្ទរីសុខាភិបាល 
មន្ដ្ីតំណាងអភិបាលខ្ត្ដ មន្ដ្ីគម្ង និង NGOs ដ្លធ្វើ 
ការងរផ្ដល់ស្វាសុខាភិបាល មកជួបប្ជុំវាយតម្ល្   
រួម  គា្នោ  លើការងរអនុវត្ដបាន និងលើលទ្ធផលន្ការអនុវត្ដ 
ថវិកាទាំងខាងមន្ទីរ គម្ង និងអង្គការ ។ ការអនុវត្ដប្ប 
ន្ះជាជំហានមួយ សំដៅពងឹ្ងគណន្យ្យភាពខ្ស្ទទឹង 
និងគណន្យ្យភាព រួមគា្នោ ប៉ុន្ដ្ក្នុងវិស័យផ្ស្ងៗទៀតមិន
ទាន់មានធ្វើច្ើនទ្ (Pak 2009) ។ 
 ដើម្បីសម្បតាម ផ្នការជាតិសម្ប់រយៈព្ល ១០ 
ឆ្នោំ ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្ួល 
របៀបអនុវត្ដគម្ងរបស់ខ្លួន សំដៅបង្កើតឱ្យមាន 
គណន្យ្យភាពទៅវិញទៅមកជាមួយរដ្ឋាភិបាល ទាំងនៅ 
ថ្នោក់ជាតិ និងថ្នោក់ក្មជាតិ ។ ក្នុងន្ះ ដ្គូអភិវឌ្ឍន ៍
ត្ូវសហការ ច្ើនជាងមុន ជាមួយរដ្ឋបាលថ្នោក់ក្មជាតិ 
(គណន្យ្យភាពខ្ស្ទទឹង) ហើយក្នុងព្លជាមួយគា្នោ 
ជួយពង្ឹង សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលទាំងនោះ ដើម្បីឱ្យពួក 
គ្អាចឆ្លើយតបបានល្អទៅនឹងតម្ូវការរបស់ ប្ជាពលរដ្ឋ  
(គណន្យ្យភាពចុះក្ម) ។ ឧទាហរណ៍ ថ្មីៗន្ះ 
ធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បានធ្វើការ សិក្សាលើគម្ងរបស ់

ខ្លួន ដើម្បីកំណត់ថ តើសកម្មភាពណាត្ូវបន្ដសហការ
ដោយផ្ទាល់ ជាមួយថ្នោក់ជាតិ និងសកម្មភាពណាត្ូវប្ដូរ 
មកសហការជាមួយថ្នោក់ក្មជាតិវិញ ។ 

៥. គណនេយេយភាព និងបរិវារកិច្ច
 ការពិភាក្សាខាងលើ ពាក់ព័ន្ធនឹងគណន្យ្យភាព 
ដោយគោរពតាមច្បាប់ និងវិធានជាផ្លូវការ របស់រដ្ឋាភិបាល 
និងរបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។ ប៉ុន្ដ្គណន្យ្យភាពពុំម្នសុទ្ធ 
ត្កំណត់តាមអ្វីដ្លមាន ច្ងជាផ្លូវការនោះទ្ ។ នៅ 
ព្លច្បាប់នៅខ្វះចនោ្លាះ ឬមិនទាន់បានអនុវត្ដ កតា្តាមាន 
ឥទ្ធិពលខា្លាំង គឺ ទំនក់ទំនងរវាងបុគ្គលតាមខ្ស្ តាមខ្នង 
ដ្លគ្ហៅថ បរិវារកិច្ច ។ 
 ការប្ស្័យទាក់ទង តាមការស្គាល់គា្នោតាមខ្ស្ តាម 
ខ្នង ជាទង្វើសមញ្ញមួយក្នងុគ្ប់សង្គម ។ តាមការប្ស័្យ 
ទាក់ទងន្ះ គណន្យ្យភាពមួយបានកកើតឡើងរវាង 
អ្នកដ្លជាខ្នង និងអ្នកដ្ល ដើរតាម ។ គណន្យ្យភាព 
ន្ះ គា្មានការកំណត់តាមច្បាប់ ឬការព្មព្ៀងជាលាយ 
លក្ខណ៍អក្សរ អ្វីឡើយ ដោយវាឈរលើការទុកចិត្ដ និងការ 
ផ្ដល់ប្យោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងបុគ្គលទាំងពីរ ។ ក្នុងន្ះ  
អ្នកតូច ត្ូវមានគណន្យ្យភាពចំពោះអ្នកធំជាងខ្លួន  
ដោយបង្ហាញពីភាពសោ្មាះត្ង់ និងការបម្ើ ឬផ្ដល់ជា 
ប្យោជន៍អ្វីមួយ ។ រីឯអ្នកធំវិញ ទោះគា្មាននិយាយ ឬច្ង 
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអ្វី ក៏ត្ូវមាន គណន្យ្យភាពចំពោះ 
អ្នកតូចជាងខ្លួន ដោយត្ូវផ្ដល់ការគាំពារ និងផល 
ប្យោជន៍មួយចំនួន ដ្លភាគីទាំងសងខាងរំពឹងទុក ។  
ដោយសរគា្មានអ្វីកំណត់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ការរំពឹង 
និងទំនក់ ទំនងរវាងអ្នកធំ និងអ្នកតូច នៅក្នងុបរិវារកិច្ច ច្ើន
អាស្័យតាមទមា្លាប់ដ្លមានពីមុនមក ឬតាមកតា្ដោវប្បធម៌ 
និងប្ព្ណីដ្លមានស្ប់ (Pak et al. 2007) ។
 នៅប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ បរិវារកិច្ចជ្ៀតចូលយា៉ាង 
ជ្ទៅក្នុងការងររដ្ឋបាលសធារណៈ ។ ក្នុងស្ថានភាព 
ន្ះ គណន្យ្យភាពតាមផ្លូវច្បាប់ វាចូលលាយឡំជាមួយ 
នឹងគណន្យ្យភាពតាមប្ប បរិវារកិច្ច ។ បរិវារកិច្ចទីន្ះ  
អាចកើតមានរវាងមនុស្សត្ពីរបីនក់ ឬក៏មនុស្សច្ើនរួម 
គា្នោ ដោយក្នុងនោះ  បុគ្គលមា្នោក់អាចជាខ្នងរបស់មនុស្សរាប ់
សិបនក់ដ្លនៅក្មគាត់ និងដ្លជាអ្នកដើរតាមនិង 
បម្ើ ផលប្យោជន៍ឲ្យគាត់ និងយករូបគាត់ធ្វើជាខ្នងរបស់ 
ពួកគ្ ។ ទំនក់ទំនងន្ះប្ទាក់ក្ឡាគា្នោបង្កើត ជាប្ព័ន្ធ 
អាថ៌កំបាំងមួយ មានទម្ង់ដូចជាពីរា៉ាមីតភា្ជាប់បន្ដគា្នោតាំងពី  
អ្នកមានអំណាចខា្លាំងបំផុត រហូតដល់អ្នកតូចតាចនៅខាង 
ក្ម ។ មនុស្សនៅក្នុងប្ព័ន្ធន្ះ ប្ងច្កជាក្ុម ជាបក្ស 
ពួក ព្លខ្លះ សហការគា្នោ ព្លខ្លះទៀតប្កួតប្ជ្ងគា្នោ
ដើម្បីកាន់កាប់ និងទាញយកប្យោជន៍ពីរដ្ឋ ឬពីវិស័យ 
សធារណៈ ។
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វិទេយាសា្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

 អគារល្ខ ៥៦ ផ្លូវ៣១៥ ទួលគោក ភ្នំព្ញ្ញ កម្ពុជា
  ប្អប់សំបុត្ល្ខ៦២២ ភ្នំព្ញ្ញ កម្ពុជា  
 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨ 
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@wicam.com.kh
Website: http://www.cdri.org.kh

 ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងចំណាយសធារណៈនៅកម្ពុជា ក៏មាន 
លាយឡំនឹងបរិវារកិច្ចខ្លះដ្រ ។ បរិវារកិច្ចន្ះ ក្នុងករណីខ្លះ  
បានជួយបំព្ញដល់កង្វះខាត នៅក្នុងប្ព័ន្ធផ្លូវការរបស ់
រដ្ឋ ។ ឧទាហរណ៍ ទោះបីតាមផ្លូវរដ្ឋ អភិបាលខ្ត្ដមិនសូវ 
មានទំនក់ទំនងច្ើនជាមួយមន្ទីរ និងការិយាល័យខ្ស្ 
បណ្ដាយ ក្តី ប៉ុន្ដ្តាមខ្ស្គណបក្ស និងតាមផ្លូវបុគ្គល មន្ដ្ី 
ទាំងន្ះមានការប្ស្័យទាក់ទងគា្នោច្ើន ។ ចំណុច មិន 
ល្អន្ការប្ស្័យទាក់ទងប្បន្ះ គឺ ភាគច្ើនវាមិនបាន 
ជួយឱ្យមានគណន្យ្យភាពចំពោះ អនុលោមភាព និង 
លទ្ធផល ឬ គណន្យ្យភាពចំពោះប្ជាជន ដូចបានរៀប 
រាប់ខាងលើឡើយ ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាបានប៉ះពាល់ដល់ 
គណន្យ្យភាព ក្នុងការអនុវត្ដច្បាប់គ្ប់គ្ងចំណាយ  
ព្ះព្លខ្លះ ការចរចាថវិកា ការទមា្លាក់ថវិកា ការស្នើសុំ 
ដកចំណាយ ការចុះត្ួតពិនិត្យ និងសវនកម្ម ។ល។ ត្ូវ 
ពឹងផ្អ្កលើការយោគយល់រវាងបុគ្គល ឬបក្សពួក ជាជាង 
តាមការកំណត់ក្នុងច្បាប់ (Pak and Craig 2008) ។
 ក្នុងព្លកន្លងមក រដ្ឋាភិបាល និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ បាន 
ខិតខំក្ទម្ង់លើប្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ សធារណៈ ដោយរំពឺង 
ថ នៅព្លប្ព័ន្ធផ្លូវការរឹងមាំ បញ្ហាឥទ្ធិពលបុគ្គល និង 
បរិវារកិច្ច នឹងថយចុះ ។ ការខិតខំន្ះ បានច្ញជាផ្ល្ផ្កា 
មួយចំនួន ដូចជា កំណើនចំណូលក្នុងថវិការដ្ឋចាប់ពីឆ្នោ ំ
២០០៧ មក ការផ្ទ្រថវិកាបានលឿនជាងមុនទៅឱ្យថ្នោក ់
មូលដ្ឋានជាដើម ប៉ុន្ដ្ដោយសរបរិវារកិច្ចនៅកម្ពុជា បាន  
ចាក់ឫសជ្នៅក្នុងសង្គម និងប្ទាក់ក្ឡាជាមួយកតា្ដោ 
នយោបាយ និងកតា្ដោប្វត្ដិសស្ដ្មួយចំនួន ដូច្ន្ះការ 
អនុវត្ដកំណ្ទម្ង់ចំណាយសធារណៈ មិនអាចដោះ 
ស្យបានក្នុងរយៈព្លខ្លីឡើយ ។ ម្យា៉ាងទៀត ការក្ប្ 
ទមា្លាប់ន្ះ ត្ូវមានការចូលរួមមិនត្ឹមពីអ្នកនយោបាយ  
និងមន្ដ្ីរាជការសុីវិល ប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ដ្ពីសង្គមសុីវិល និង 
មហាជនទូទៅផងដ្រ ។ 

៦. សេចក្ដីសង្ខេប
 ក្នុងការពិភាក្សាអំពីពាក្យ គណន្យ្យភាព នៅក្នុង 
បរិបទន្ការគ្ប់គ្ងចំណាយនៅថ្នោក់ ក្មជាតិ៖ ទី១ គួរ 
បញ្ជាកឱ់យ្ចប្ាសអ់ពំ ីគណនយ្យ្ភាពរវាងអ្នកណា? ទៅអ្នក 
ណា? ទៅលើដ្ន ភារកិច្ចអ្វី? និងមានប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងអ្វីខ្លះ 
សម្ប់ធានឱ្យមានគណន្យ្យភាព? ការបញ្ជាក់ច្បាស ់
ន្ះ នឹងជួយកាត់បន្ថយការយល់ច្ឡំក្នុងការពិភាក្សា ។ 
ទី២ គួរស្វ្ងយល់បន្ថ្មពីប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង ចំណាយ នន 

ដ្លកំពុងដំណើរការនៅថ្នោក់ក្មជាតិ ។ គួរចោទសួរថ 
តើប្ព័ន្ធនីមួយៗនំឱ្យ មាន គណន្យ្យភាពប្ភ្ទណា? 
ជាគណន្យ្យភាពចំពោះអនុលោមភាព ឬលទ្ធផល? 
ទៅថ្នោក់លើ? ទៅប្ជាជន?តាមខ្ស្ទទឹង? និងតើ 
គណន្យ្យភាពទាំងនោះ បំព្ញឱ្យគា្នោ ឬប្ទាំង ប្ទើស 
គា្នោប្បណា?
 តាមការរៀបរាប់ខាងលើ គណន្យ្យភាពក្នុងការគ្ប់ 
គ្ងចំណាយនៅថ្នោក់ក្មជាតិកម្ពុជា អាចដើរទៅមុខ 
បាន លុះត្មានការរីកចម្ើនទៅមុខ និងការសម្ប 
សម្ួលគា្នោរវាង កំណ្ទម្ង់៣ គឺ៖ (១) កំណ្ទម្ង់ប្ព័ន្ធ
គ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ (២) កំណ្ទម្ង់វិមជ្ឈការ 
និងវិសហមជ្ឈការ និង (៣) កំណ្ទម្ង់ក្នុងការសម្ប 
សម្ួលជំនួយអន្ដរជាតិ ។ កំណ្ទម្ង់ ទាំងន្ះ ពាក់ព័ន្ធ 
ទាំង ការងរបច្ច្កទ្សផង និងការងរនយោបាយផង  
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