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គំរោងថវកិារដ្ឋ។  រដ្្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។   
ការផ្តួចរផ្ើមការកែក្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និងលែ្ខន្ិែៈ។

ចំណងរ�ើងជាផ្ូវការ និង រេចែ្តីេរង្ខរែ ររៀរែចំរដ្យអគ្គរមធាវ តី
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េំរណើ ្រែជាមតិ

ការជ្វើវភិាគជោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

គំជោងថវកិារដ្ឋ។  រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន។  ការផ្តួចជផ្ើមការកកក្បរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញ  និងលកខេន្ិកៈ។
• ស្ថា បនាគំជោងថវកិារដ្ឋ រយ:ជេលេតីរ-ឆ្្ន ។ំ
• ហាមឃាតអ់ង្គនតីតិបញ្ញត្ិ េតីការបជងកើតការចំណាយជលើេេតី $25 លាន លុះ្រាកតមានការទូទាត់្ បាកច់ំណូល ឬបានកតេំ់គាល់ការកាតប់នថាយ 

នូវការចំណាយ។
• អនុញ្្ញ តឲ្យអភបិាលរដ្ឋ កាតប់នថាយគំជោងថវកិាជាឯកជរាភាគតី ក្នុងជេលបាន្បកាេភាេឤេន្នហិរញ្ញ វតថាុ ជបើអង្គនតីតិបញ្ញត្ិឤកខ់ាន្ប្េរឹត្។
• ដំរវូឲ្យមានការេិនិត្យជមើលជ�ើងវញិ នូវកម្មវ ិ្ តីទាងំអេ់របេ់រដ្ឋ។ 
• ដំរវូឲ្យមានការបំជេញជគាលជៅ ក្នុងគជំោងថវកិារដ្ឋ និងរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ ន។
• ដំរវូឲ្យមានការជបាះេុម្ពកំរងចបាប ់យ៉ា ងជហាចបំផុតចំនតួនបតីថថងៃ មុនជេលឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិជបាះជឆ្្ន ត។
• អនុញ្្ញ តឲ្យរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ ន ប្ូរលកខេណ:ចបាបក់ារ្គប់្ គងកម្មវ ិ្ តីរដ្ឋបានផ្ល់ថវកិា កដលពាកេ់ន័្ធដល់ជគ

 
 លុះ្រាកតអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ ឬភា្ន កង់ាររដ្ឋមានអត្ជនាេិទ្ធិផ្លា េ់ប្ូរក្នុងជេល 60 ថថងៃ។

សេចក្តីសង្ខេបងៃអ្នកវិភាគៃតីតិបញ្ញត្ិ បបមាណៃូវឥទ្ិពលហិរញ្ញវត្ថុទូទាត់រួចរបេ់រដ្ឋ ៃិ្រដ្ងភិបាលមូលដ្ងៃ ៖
• េន្ធ្បាកច់ំណូលរដ្ឋថនការលកដូ់រចុះថយ ្បកហល $200 លានជា្បចាឆំ្្ន  ំជោយមានការជកើនជ�ើង្េបគា្ន  ថនការផ្ល់ថវកិាឲ្យរោ្ឋ ភបិាល 

មូលោ្ឋ នខលាះ។ 
• ជផសេងៗជទៀត ឤចនរឹងមានការផ្លា េ់ប្ូរខាលា ងំជ្ចើនជទៀត ក្នុងការចំណាយ និង្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋ និងរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ នដេ៏ន្ធរឹកេនា្ធ ប ់

 កដលឤ្េ័យជៅជលើការេំជរចជៅអនាគតជោយមនន្តីស្ធារណៈ។ 

ទិដ្ឋភាេទូជៅ
វធិានការជនះ កកក្បការទទតួលខុេ្តរូវជាកល់ាករ់បេ់រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន 

អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ និងអភបិាល។ ជហើយវាកថមទាងំកកក្បទិដ្ឋភាេមតួយចំនតួនថន
 ្បតិបត្ិការរបេ់រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នផងកដរ។ រាោងទតី 1 េជងខេបអំេតី 

ខកចងេំខាន់ៗ ថនវធិានការជនះ ជហើយកដលខកចងនតីមតួយៗ្តរូវបានេិភាកសា 
យ៉ា ងលម្តិដូចខាងជ្កាម។ 

ការអនុញ្្ញ ត និងផ្ល់មូលនិ្ ិេំ ោបក់ផនការរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

អនុញ្្ញ តឲ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នបជងកើតកផនការថ្មតៗី ។ ជៅជ្កាមវធិានការ 
ជនះ ជខាន្តីទាងំឡាយ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នដថទជទៀត (ដូចជាទតី្ករុងការ ិ
យល័យអបរ់ ំ្េរុក មហាវទិយាល័យេហគមនក៍្នុង្េរុក និង្េរុកេិជេេ) 
អាចបជងកើតកផនការនានា េ្មាបេ់្មបេ្មរួលលកខេណៈកដលេតួកជគផ្ដល់ 
ជេវាជផសេងៗ�ូនស្ធារណ�ន។ កផនការទាងំឡាយអាចបងាហា ញរជបៀបកដល 
រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នផ្ដល់ជេវាជផសេងៗជៅក្នុងកផ្នកជាជ្ចើន រ តួមមានការអភវិឌ្ឍ 
ជេដ្ឋកិច្ច ការអបរ់ ំជេវាេង្គមកិច្ច េុវតថាិភាេស្ធារណៈ និងេុខភាេ 

ស្ធារណៈ។ កផនការនតីមតួយៗ ចាបំាច់្ តរូវកតអនុមត័ជោយគណៈ្គប់្ គង 
ថន (1) ជខាន្តី (2) ការយិល័យអបរ់ ំ្េរុក កដលបជ្មើដល់េិេសេភាគជ្ចើន 
ជៅក្នុងជខាន ត្ី និង (3) រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នជផសេងជទៀតកដលតំណាងឲ្យ្បជា 
េលរដ្ឋភាគជ្ចើនជៅក្នុងជខាន ត្ី។ ទតីភា្ន កង់ារមូលោ្ឋ ននរឹងទតួលបានថវកិា

 មតួយចំនតួនេតីរដ្ឋេ្មាបអ់នុវត្កផនការទាងំជនាះ (ដូចមានបរយិយខាង 
ជ្កាម)។

អៃុញ្ងតឲងយរដ្ឋបាលមូលដ្ងនង្វើការងែងបបការបគប់ងគ្កម្មវិធតីងដលរដ្ឋ 
ផ្ដល់ថវិកា។  ្បេិនជបើរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នយល់ជ�ើញថា ចបាប ់ឬបទបញ្ជា  
របេ់រដ្ឋរ រឹតត្តិេមតថាភាេរបេ់េតួកជគ ក្នុងការអនុវត្កផនការរបេ់ខលាតួន េតួក

 ជគអាចបជងកើតនតីតិវ ិ្ តីក្នុងមូលោ្ឋ នកដលមាន “មុខងារេមមូល” នរឹងជគាល
 បំណងថនចបាប ់ឬបទបញ្ជា ជា្រមានរបេ់រដ្ឋកដរ។ រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នអាច 

ជគារេរាម នតីតិវ ិ្ តីក្នុងមូលោ្ឋ នទាងំជនះ - �ំនតួេឲ្យចបាប ់ឬបទបញ្ជា របេ់រដ្ឋ 



េំោបអ់តថាបទថនេំជណើ ្បជាមតិ  ជលខ 31,  េូមអានទំេរ័ 84។ ការជ្វើវភិាគ |  21

គំរោងថវកិារដ្ឋ។  រដ្្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។   
ការផ្តួចរផ្ើមការកែក្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និងលែ្ខន្ិែៈ។

ការរធវើវភិាគរដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិរែញ្ញត្ិ (ត)
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31
សំរ�ើ ្រែជាមតិ

-ក្នុងការ ្គប់្ គងកម្មវ ិ្ តីរបេ់រដ្ឋ កដលផ្ដល់ថវកិាជចញេតីថវកិារបេ់រដ្ឋ។ អង្គ
 នតីតិបញ្ញត្ិ  (ក្នុងករណតី ចបាបរ់បេ់រដ្ឋ) ឬ្កេតួងពាកេ់ន័្ធរបេ់រដ្ឋ (ក្នុងករណតី
 បទបញ្ជា  របេ់រដ្ឋ) នរឹងមានឱកាេ្ចានជចាលនតីតិវ ិ្ តី�ំនតួេក្នុងមូលោ្ឋ ន 

 ទាងំជនះ។ នតីតិវ ិ្ តីកដលបានបជងកើតជ�ើងក្នុងមូលោ្ឋ ន នរឹងអេ់េុេល ភាេ
 ជ្កាយរយៈជេលបតួនឆ្្ន  ំ្បេិនជបើវាមនិ្តរូវបានបន្ជៅរាមដំជណើ រការដូចគា្ន

ជនះជទ ជនាះ។ 
អនុញ្្ញ តឲ្យជផទេរេន្ធជលើ្ទេ្យេម្ត្ិក្នុងមូលោ្ឋ ន។  អ្នកជាបេ់ន្ធក្នុងរដ្ឋ 

កាលតីហវ័រញ៉ា បង់្ បាក់្ បកហល $50 ហាេិបពានជ់កាដិដុលាលា រ េ្មាបេ់ន្ធ 
អចលន្ទេ្យ �ូនរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នក្នុងមតួយឆ្្ន ំៗ ។ ចបាបរ់បេ់រដ្ឋ ្គប់្ គង 
ជលើវ ិ្ តីកដលេន្ធអចលន្ទេ្យ្តរូវបានកបងកចក ក្នុងចជំណាមអង្គភាេរដ្ឋបាល

 
មូលោ្ឋ នក្នុងជខាន ត្ីនតីមតួយៗ។ វធិានការជនះអនុញ្្ញ តឲ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន

 
 កដលចូលរតួមជៅក្នុងកផនការជនះ ជ្វើការជផទេរេន្ធអចលន្ទេ្យ កដល្តរូវបាន 
កបងកចកជៅឲ្យេតួកជគជៅក្នុងចជំណាមេតួកជគរាមមជ្យាបាយណាមតួយកដល
េតួកជគជ្�ើេជរ ើេ។ រោ្ឋ ភបិាលនតីមតួយៗកដលប៉ាះពាល់្តរូវកតអនុមត័ការផ្លា េ់
ប្ូរជនាះ ជោយេំជ�ងជឆ្្ន តគាំ្ ទេតីរភាគបតីថនគណៈអភបិាលរបេ់ខលាតួន។ 

បកងវរ្បាកច់ំណូលេន្ធលកដូ់រមតួយចំនតួនរបេ់រដ្ឋជៅឲ្យរដ្ឋបាលមូល 
ោ្ឋ ន។  បច្ចុប្ន្នជនះ អ្រាេន្ធទំនិញលកជ់ចញជាម្្យមរបេ់រដ្ឋ គឺមានចំនតួន 
ជាង 8%។ ថវកិាកដលជកើនជ�ើង $42.2 បតួនពានេ់តីររយេតីរជកាដិដុលាលា រ ក្នុង 
ឆ្្ន  ំ2009–10 ជាមតួយនរឹង្បាកច់ំណូល កដលបានកបងកចកជេទេើរកតជេ្មើគា្ន ជៅ
ឲ្យរដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន។ ចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុងឆ្្ន សំ្រជេើេន្ធ 2013–14  
វធិានការជនះនរឹងបកងវរថវកិាមតួយកផ្នកតូចថនចំកណករបេ់រដ្ឋជៅឲ្យជខាន្តីទាងំ 
ឡាយកដលអនុវត្កផនការថ្មតីៗ។ ការជ្វើកបបជនះនរឹងមនិជ្វើឲ្យក្ប្បរួលដល់

 
េន្ធទំនិញលកជ់ចញ កដលបានបងជ់ោយអ្នកជាបេ់ន្ធជ�ើយ។  ការបកងវរជនះ  
នរឹងជ្វើឲ្យជកើន្បាកច់ំណូល របេ់រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន កដលបានចូលរតួមជៅក្នុង ជខាន្តីនានា ជាមតួយនរឹងគជ្មាងទរឹក្បាកេ់របុ្បកហល $200 លាន ក្នុង 
មតួយឆ្្ន ំៗ ក្នុងជេលឆ្ប់ៗ ខាងមុខជនះ។ រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋនរឹងបាតប់ងថ់វកិាក្នុង

 ចំនតួនមតួយ្បហាក់្ បកហលគា្ន ជនះ កដលជ្វើឲ្យកលងមានថវកិាេ្មាបផ់្គត ់
ផ្គងក់ម្មវ ិ្ តីនានារបេ់រដ្ឋ។ េន្ធលកដូ់រនរឹង្តរូវជ្វើការកបងកចកជៅឲ្យជខាន្តី 
ទាងំឡាយ កដលបានចូលរតួម ជោយកផ្កជលើចំនតួន្បជាេលរដ្ឋរបេ់ជគ។  
វធិានការជនះត្មរូវឲ្យកផនការមូលោ្ឋ នកចងចបាេ់អំេតីការកចកចាយថវកិាទាងំ
ជនះ និងថវកិាជផសេងជទៀតណាមតួយកដលមានជគាលបំណងឧបតថាម្ភដល់ការ 
អនុវត្កផនការមូលោ្ឋ ន។

រាោងទតី 1
ខមា្រាេំខាន់ៗ ថនេំជណើ ្បជាមតិជលខ 31

ការអនុញ្្ញ ត និងផ្ល់មូលនិ្ិេំ ោបក់ផនការរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន

• ជផទេរ្បាកច់ំណូលរដ្ឋមតួយចំនតួនជៅឳ្យជខាន ត្ីកដលរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នអនុវត្នក៏ផនការេំរតួលជេវាកម្មស្ធារណៈរបេ់ជគ។
• អនុញ្្ញ តឳ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នទាងំជនាះអភវិឌ្ឍននិ៏តិវ ិ្ តីរបេ់ជគជោយផ្ទេ ល់ជដើម្ តីជមើលខុេ្តរូវជលើកម្មវ ិ្ តីមានមូលនិ្ិេតីរដ្ឋ។
• អនុញ្្ញ តឳ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នទាងំជនាះជផទេរេន្ធអចលនវតថាុក្នុងចំជណាមេតួកជគ។

កំណតេ់មតថាភាេអង្គនិតិបញ្ញត្ិអនុមត័ជេចក្តី្ពាងចបាបម់តួយចំនតួន
• កំណតេ់មតថាភាេអង្គនិតិបញ្ញត្ិអនុមត័ជេចក្តី្ពាងចបាបម់តួយចំនតួនកដលបជងកើនថថលាចំណាយដល់រដ្ឋ ឬបនថាយ្បាកច់ំណូល េុំជនាះជទ

 
ទាល់កតមាន្បភេ្នធានថវកិាថ្មតី/ឬការកាតប់នថាយចំណាយ្តរូវបានជគេំគាល់ជ�ើញ។ 
— ឧទាហរណ៏ ជេចក្តី្ពាងចបាបជ់្ចើន្បជភទេតីការតំរវូខាងជលើ

• តំរវូជេទេើរកត្គបជ់េចក្តី្ពាងចបាបទ់ាងំអេ់ និងវជិស្្នកម្មទាងំឡាយមានេំោបស់្ធារណៈយ៉ា ងជហាចណាេ់បតីថថងៃមុនអង្គនិតិបញ្ញត្ិ
 ជ្វើជេចក្តីេំជរច។

េ្ងរឹងេមតថាភាេអភបិាលរដ្ឋក្នុងការកាតប់នថាយការចំណាយរបេ់រដ្ឋ។
• អនុញ្្ញ តឳ្យអភបិាលរដ្ឋបនថាយការចំណាយក្នុងរយៈជេលឆ្្ន សំ្រជេើេន្ធបនាទេ នរ់បេ់រដ្ឋក្នុងស្ថា នភាេមតួយចំនតួន។

ផ្លា េ់ប្ូរថវកិាស្ធារណៈ និងនិតិវ ិ្ តីជមើល្គប់្ គង។
• ផ្លា េ់ប្ូរដំជណើ រការថវកិារដ្្ឋ បចាឆំ្្ន  ំជៅជារជបៀបថវកិារដ្ឋេតីរឆ្្ន មំ្ង។
• តំរវូឳ្យអង្គនិតិបញ្ញត្ិថលជេលមតួយកផ្នកថនេមយ័្ប�ំុេតីរឆ្្ន រំបេ់ជគេំោបអ់ង្គនិតិបញ្្ញ ត្ិមានឳកាេជមើល្គប់្ គងកម្មវ ិ្ តីស្ធារណៈ។
• តំរវូឳ្យរោ្ឋ ភបិាល និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នជ្វើការវាយតំថល្បេិទិ្ធភាេថនកម្មវ ិ្ តី ជហើយេិេណ៌នា រជបៀបកដលថវកិារបេ់ជគ�តួបរាមកម្មវតថាុ

 ជផសេងខុេៗគា្ន ។



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

គធំោងថវកិារដ្ឋ។		រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋ	និងមូលោ្ឋ ន។			
ការផ្តួចធផ្ើមការកកក្បរដ្្ឋ ម្មនុញ្ញ 	និងលក្ខន្ិកៈ។
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សំធ�ើ ្បជាមតិ

22 |  ការជ្វើវភិាគ

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

បកនថាមជៅជលើការបកងវរលុយ $200 លានដុលាលា រកដលបានជរៀបោបេ់តីខាង 
ជដើម នរឹងមានផលប៉ាះពាល់ស្រជេើេន្ធដល់រោ្ឋ ភបិាលរបេ់រដ្ឋនិងរាមមូល

 
ោ្ឋ ន។  ជាឧទាហរណ៍ ការអនុញ្្ញ តឲ្យរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ នបជងកើតនូវនតីតិវ ិ្ តី ផ្ទេ ល់ របេ់េតួកគាតេំ់ោបច់ាតក់ចងកម្មវ ិ្ តីកដលផ្ល់ថវកិាជោយរដ្ឋ អាច 
បណ្ាល ឲ្យមានជាេក្ានុេលនូវលទ្ធផលកម្មវ ិ្ តីខុេៗគា្ន  និងការចំណាយ 
របេ់ រដ្ឋឬរាមមូលោ្ឋ ន ជាជាងនរឹងជកើតជ�ើងជផសេងេតីជនាះ។ ការអនុញ្្ញ តឲ្យ 
រោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ នជផទេរេន្ធអចលន្ទេ្យអាចប៉ាះពាល់ជលើចំនតួនទរឹក្បាក ់
 ប៉ាុនា្ម នកដល្តរូវឲ្យជៅរោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ ន ប៉ាុកន្នរឹងមនិផ្លា េ់ប្ូរនូវទរឹក្បាក់

  េរបុកដលបងជ់ោយអ្នកបងេ់ន្ធអចលន្ទេ្យជទ។ រោ្ឋ ភបិាលមូលោ្ឋ ន ក ៏
នរឹង្បកហលចំណាយទរឹក្បាកប់កនថាមតិចតតួចជទៀត ជដើម្ តីបជងកើតនិងចាតក់ចង

 គំជោងថ្មតីៗរបេ់េតួកគាត។់ ការផ្លា េ់ប្ូរកដលនរឹងផ្ល់ជាលទ្ធផល េតីកផ្នកជនះ
 

ថនវធិានការ អា្េ័យជលើ (1) ជខាន្តីប៉ាុនា្ម នកដលបជងកើតគជំោង (2) រដ្ឋបាល 
មូលោ្ឋ នប៉ាុនា្ម នកដលកកក្បវ ិ្ តីកដលេតួកជគចាតក់ចងកម្មវ ិ្ តីកដលផ្ល់ ថវកិា 
ជោយរដ្ឋនិង (3) លទ្ធផលរបេ់េកម្មភាេរបេ់េតួកជគ។ ជោយជហតុផល 
ទាងំជនះជហើយ លទ្ធផលស្រជេើេន្ធេរបុថនវធិានការជនះេំោប ់រោ្ឋ ភបិាល 
របេ់រដ្ឋនិងមូលោ្ឋ នមនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជ�ើយ។ ចំជពាះជខាន្តីខលាះ ផល
ប៉ាះពាល់ទាងំជនះអាចមានភាេចាបំាច។់

កំណតេ់មតថាភាេអង្គនិតិបញ្ញត្ិអនុមត័ជលើជេចក្តី្ពាងចបាប់
 មតួយចំនតួន

ចបាបប់ច្ចុប្ន្ន

ថវកិា និងជេចក្ដតី្ពាងចបាបជ់ផសេងៗជទៀត។  ជាជរៀងោល់ឆ្្ន  ំអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ  
និងអភបិាលអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិារដ្ឋ និងជេច ក្ដតី្ពាងចបាបដ់ថទ 

 ជទៀត។ ជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិាអនុញ្្ញ តឲ្យជ្វើការចំណាយថវកិាជចញេតី 
កញ្ចបថ់វកិាទូជៅ និងគណនតីដថទជទៀតយ៉ា ងជ្ចើនរបេ់រដ្ឋ។ (កញ្ចបថ់វកិា 
ទូជៅ គឺជាគណនតី្បតិបត្ិការដេំ៏ខានរ់បេ់រដ្ឋកដលផ្ដល់ថវកិាដល់វេ័ិយ

 អបរ់ ំេុខភាេ ជេវាេង្គមកិច្ច េន្ធនាគារ និងកម្មវ ិ្ តីដថទជទៀត)។ ជាទូជៅ 

េំជ�ងជឆ្្ន តភាគជ្ចើនរបេ់េភាទាងំេតីរថនអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ (្េរឹទ្ធេភា និង
 េភា) គឺត្មរូវឲ្យមានេ្មាបក់ារអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិា និងជេចក្ដតី

្ពាងចបាបដ់ថទជទៀតយ៉ា ងជ្ចើន។ កប៏៉ាុកន្ េំជ�ងជឆ្្ន តេតីរភាគបតីជៅក្នុងេភា
ទាងំេតីរ គឺត្មរូវឲ្យមានជដើម្ តីតំជ�ើងេន្ធោររបេ់រដ្ឋ។

ជាកផ្នកមតួយថនដំជណើ រការ្ម្មរារបេ់េតួកជគ េ្មាបេ់ិចារណាជៅជលើ 
ចបាបថ់្មតៗី  អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ និងអភបិាលជ្វើការេិនិត្យជមើលជ�ើងវញិ ជលើការ

 បា៉ា ន់្ បមាណេតីផលប៉ាះពាល់នានារបេ់ចបាបក់ដលបានជេ្នើជ�ើងនតីមតួយៗ 
 ជៅជលើការចំណាយ និង្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋ។ ជៅជេលរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញមនិ 
ត្មរូវឲ្យ  រដ្ឋកំណតេ់តីវ ិ្ តីកដល្តរូវផ្ដល់ថវកិាដល់ចបាបថ់្មតីនតីមតួយៗ ជនាះនរឹង

 មានការត្មរូវថា គជ្មាងថវកិារ តួមរបេ់រដ្ឋ្តរូវកតមានតុល្យភាេ។ ជាកល់ាក ់
ជាងជនះជៅជទៀត ជៅក្នុងឆ្្ន នំតីមតួយៗ ជៅជេលរដ្ឋ អនុមត័គជ្មាងថវកិារបេ់ 
ខលាតួន រដ្ឋ្តរូវកតបងាហា ញថា ្បាកច់ំណូលក្នុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅកដលបានបា៉ា ន ់
្បមាណ នរឹងជ្លាើយតប ឬជលើេេតីការចំណាយជៅក្នុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅកដល
បានអនុមត័ជនាះ។

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
កំណតេ់មតថាភាេរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិក្នុងការបជងកើនការចំណាយរបេ់រដ្ឋ។

  វធិានការជនះត្មរូវឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ បងាហា ញេតីរជបៀបកដលជេចក្ដតី្ពាងចបាប់
 មតួយចំនតួនកដលបជងកើនការចំណាយរបេ់រដ្ឋជលើេេតី $25លាន ជៅក្នុងឆ្្ន  ំ

ស្រជេើេន្ធណាមតួយនរឹង្តរូវេងជោយការកាតប់នថាយការចំណាយ កំជណើ ន 
្បាកច់ំណូល ឬការរតួមបញ្ចូ លគា្ន ទាងំេតីរជនះ។ លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ ្តរូវអនុវត្ 
ចំជពាះជេចក្ដតី្ពាងចបាបទ់ាងំឡាយ កដលបជងកើត្កេតួង ឬកម្មវ ិ្ តីថ្មតីៗរបេ់រដ្ឋ 
េ្ងតីក្កេតួង ឬកម្មវ ិ្ តីបច្ចុប្ន្នរបេ់រដ្ឋ ឬ បជងកើតកម្មវ ិ្ តីក្នុងមូលោ្ឋ នកដល

 ផ្ដល់េិទ្ធិជោយរដ្ឋ។ ការជលើកកលងេតីលកខេខណ្ឌ ត្មរូវទាងំជនះ គឺេ្មាប់
 ជេចក្ដតី្ពាងចបាបទ់ាងំឡាយ កដល អនុញ្្ញ តឲ្យមានការចំណាយកតមតួយ 

ជលើកេ្មាប់្ កេតួង ឬកម្មវ ិ្ តីមតួយរបេ់រដ្ឋ ជោយស្រកតកំជណើ ន បនទេុកការ 
ងារ ឬ្បាក់្ ទ្ទង�់តីវភាេ ផ្ដល់ការផ្គតផ់្គងថ់វកិាកដលត្មរូវជោយចបាបេ់ហ  
េន័្ធ ឬបជងកើន្បាកក់ខ ឬ្បាកេំ់ណងដថទជទៀតដល់នជិយ�ិករដ្ឋ ្េបជៅ 
រាម កិច្្ច េមជ្េៀងចចាររតួមគា្ន ។ វធិានការជនះកជ៏លើកកលងដល់ជេចក្ដតី្ពាង 
ច បាបន់ានា កដលស្្ដ រជ�ើងវញិនូវថវកិាេ្មាបក់ម្មវ ិ្ តីរបេ់រដ្ឋ កដល្តរូវបាន 



គំរោងថវកិារដ្ឋ។  រដ្្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។   
ការផ្តួចរផ្ើមការកែក្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និងលែ្ខន្ិែៈ។

ការរធវើវភិាគរដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិរែញ្ញត្ិ (ត)
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កាតប់នថាយជដើម្ តី�តួយ�ជ្វើឲ្យគជ្មាងថវកិារបេ់រដ្ឋមានតុល្យភាេ ជៅក្នុងឆ្្ន ំ
 ណាមតួយបនាទេ បេ់តីឆ្្ន  ំ2008–09 ផងកដរ។ 

កំណតេ់មតថាភាេរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិក្នុងការបនថាយ្បាកចំ់ណូលរបេ់
 រដ្ឋ។  វធិានការជនះកត៏្មរូវផងកដរ ឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិបងាហា ញេតីរជបៀបកដល្តរូវ
 

ចំណាយជៅជលើជេចក្ដតី្ពាងចបាបន់ានា កដលបនថាយេន្ធរដ្ឋ ឬ្បាកច់ំណូល 
ដថទជទៀតជលើេេតី $25 លាន ជៅក្នុងឆ្្ន សំ្រជេើេន្ធណាមតួយ ជាមតួយគា្ន នរឹង 
ការកាតប់នថាយការចំណាយ កំជណើ ន្បាកច់ំណូល ឬ ការរតួមបញ្ចូ លគា្ន ទាងំ 
េតីរជនះ។

កកក្បជៅជេលកដលអង្គនតីតិបញ្ញត្ិអាចអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបន់ានា។  
វធិានការជនះជ្វើការកកក្បជផសេងៗ កដលអាចជ្វើឲ្យប៉ាះពាល់ជៅជេលកដល អង្គ 
នតីតិបញ្ញត្ិអាចជ្វើការអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបន់ានា។ ឧទាហរណ៍ វធិាន

 ការជនះ ត្មរូវឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិជ្វើជេចក្ដតី្ពាងចបាប ់និងជ្វើវជិស្្នកម្មជៅ
ជលើជេចក្ដតី្ពាងចបាបទ់ាងំជនាះ ជោយជ្វើការផសេេវផសាយជៅដល់ស្ធារណ
�ន យ៉ា ងតិចបំផុតបតីថថងៃជៅមុនជេលជបាះជឆ្្ន តអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាប ់
ទាងំជនាះ (ជលើកកលងកតជេចក្ដតី្ពាងចបាបជ់ាកល់ាកម់តួយចំនតួនកដលជ្លាើយ 
តបជៅនរឹងជ្គាះ្ម្មជាតិ ឬការវាយ្បហារជភរវកម្មប៉ាុជណាណ ះ)។

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

វធិានការជនះ នរឹងជ្វើឲ្យមានការលំបាកកានក់តខាលា ងំចជំពាះអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ
  ក្នុងការអនុមត័ចបាបម់តួយចំនតួនកដលបជងកើនការចំណាយរបេ់រដ្ឋ ឬបនថាយ 

្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋ។ ការរ រឹតត្តិេមតថាភាេរបេ់អង្គនតីតិបញ្ញត្ិរាម
 មជ្យាបាយជនះ អាចជ្វើឲ្យថវកិារបេ់រដ្ឋកដលចំណាយជៅជលើជេវាស្ធារ

ណៈកានក់តតិចជាងមុន- ឬេន្ធ និងថថលាជេវាជ�ើងកានក់តខ្ពេ់- ជបើមនិដូជច្នះ
 ទ វានរឹងជកើតមានករណតី កបបជនះ។ ជោយស្រកតផលប៉ាះពាល់ថនស្រជេើេន្ធ 

ក្នុងកផ្នកថនវធិានការជនះ េរឹងកផ្កជៅជលើជេចក្ដតីេជ្មចជោយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ
នាជេលអនាគត ផលប៉ាះពាល់ជនះ គឺមនិអាចេយាករណ៍ទុកមុនបានជ�ើយ  
កប៏៉ាុកន្វាអាចមានជ្ចើនរាមជេលជវលា។ ជោយស្រកតរដ្ឋផ្ដល់ថវកិាយ៉ា ង 
ជ្ចើនដល់រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន េតួកជគកអ៏ាចនរឹងរងការប៉ាះពាល់ជៅរាមជេល 
ជវលាផងកដរ។ 

េ្ងរឹងេមតថាភាេអភបិាលរដ្ឋក្នុងការកាតប់នថាយការ
ចំណាយរបេ់រដ្ឋ

ចបាបប់ច្ចុប្ន្ន

ជ្កាមេំជណើ ្បជាមតិជលខ 58 (2004) បនាទេ បេ់តីជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិា 
្តរូវបានអនុមត័  អភបិាលអាច្បកាេស្ថា នភាេអាេន្នកផ្នកស្រជេើេន្ធ 
របេ់រដ្ឋបាន ្បេិនជបើគាតក់ំណតច់បាេ់ថា រដ្ឋកេុំងកត្បឈមនរឹងការធាលា ក ់
ចុះ្បាកច់ំណូលយ៉ា ងជ្ចើន ឬការចំណាយហតួេក្មតិ។ ជៅជេលស្ថា ន 
ភាេអាេន្នស្រជេើេន្ធ ្តរូវបាន្បកាេ អភបិាលរដ្្ឋ តរូវជកាះជៅអង្គនតីត ិ
បញ្ញត្ិឲ្យជបើកេមយ័្ប�ំុេិជេេ និងជេ្នើេំុឲ្យមានចំណាតក់ារជផសេងៗ 

 
ជដើម្ តីជ្លាើយតបជៅនរឹងស្ថា នភាេអាេន្នស្រជេើេន្ធជនាះ។ អង្គនតីតិបញ្ញតិ្មាន

 ជេលចំនតួន 45 ថថងៃេ្មាបជ់្វើការេិចារណាអេំតីការជ្លាើយតបរបេ់ខលាតួន។ ជទាះ 
បតីជាយ៉ា ងណា បច្ចុប្ន្នជនះ អំណាចរបេ់អភបិាលរដ្ឋក្នុងការកាតប់នថាយការ

 ចំណាយរបេ់រដ្ឋជៅមានក្មតិ ជទាះបតីជាអង្គនតីតិបញ្ញត្ិមនិចាតវ់ធិានការ
 ជៅក្នុងអ�ុំងជេល 45 ថថងៃកជ៏ោយ។  

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
អនុញ្្ញ តឲ្យអភបិាលរដ្ឋកាតប់នថាយការចំណាយជៅក្នុងស្ថា នភាេជាក ់

លាកម់តួយចំនតួន។ េថាិតជ្កាមវធិានការជនះ ្បេិនជបើអង្គនតីតិបញ្ញត្ិ មនិអនុ
 មត័ចបាបេ់្មាបជ់ោះ្ស្យស្ថា នភាេអាេន្នស្រជេើេន្ធក្នុងអំ�ុងជេល 45 

ថថងៃជទ អភបិាលអាចកាតប់នថាយការចំណាយមតួយចំនតួនក្នុងកញ្ចបថ់វកិា 
ទូជៅ។ អភបិាលមនិអាចកាតប់នថាយការចំណាយកដលត្មរូវជោយរដ្ឋ្ម្ម 
នុញ្ញ  ឬចបាបេ់ហេន័្ធបានជ�ើយ ដូចជាការចំណាយរបេ់ស្លាជរៀនភាគ 
ជ្ចើន ជេវាបំណុល ្បាកជ់ស្្ននិវត្ន ៍និងការចំណាយមតួយចំនតួនជទៀត 
េ្មាបក់ម្មវ ិ្ តីនានាខាងេុខភាេនិងជេវាេង្គម។ (្បជភទចំណាយទាងំ 
ជនះ មានទំហំមតួយភាគ្ំថនការចំណាយក្នុងកញ្ចបថ់វកិាទូជៅ។) ទរឹក្បាក ់ 
េរបុថនការកាតប់នថាយ មនិអាចជលើេេតីទរឹកបា្កក់ដលចាបំាចេ់្មាបជ់្វើឲ្យ

 គជ្មាងថវកិាមានតុល្យភាេជ�ើយ។  អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ អាចមានេិទ្ធិបដិជេ្
 ោល់ ឬកផ្នកថនការកាតប់នថាយបានរាមរយៈេំជ�ងជឆ្្ន តគាំ្ ទេតីរភាគបតី ជៅ 

ក្នុងេភាទាងំេតីររបេ់ខលាតួន។ 



ការធ្វើវភិាគធោយអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ	 (ត)

គធំោងថវកិារដ្ឋ។		រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋ	និងមូលោ្ឋ ន។			
ការផ្តួចធផ្ើមការកកក្បរដ្្ឋ ម្មនុញ្ញ 	និងលក្ខន្ិកៈ។
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24 |  ការជ្វើវភិាគ

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

ការេ្ងតីកេមតថាភាេរបេ់អភបិាល ក្នុងការកាតប់នថាយការចំណាយ អាច
ជ្វើឲ្យការចំណាយរតួមរបេ់រដ្ឋធាលា កចុ់ះទាបជាងការកដលមនិបានជ្វើអវតីជស្ះ។ 
ផលប៉ាះពាល់កផ្នកស្រជេើេន្ធថនការផ្លា េ់ប្ដូរជនះ គឺមនិអាចេយាករណ៍បានជទ 
កប៏៉ាុកន្អាចមានចំនតួនជ្ចើនក្នុងឆ្្ន មំតួយចំនតួន។ គជ្មាងថវកិារបេ់  រដ្ឋបាល 
មូល ោ្ឋ ន កទ៏ទតួលរងផលប៉ាះពាល់េតីការចំណាយទាបរបេ់រដ្ឋជនះផងកដរ។ 

ផ្លា េ់ប្ូរថវកិាស្ធារណៈ និងនិតិវ ិ្ តីជមើល្គប់្ គង

ជេចក្តីជេ្នើចបាប់

កកក្បដំជណើ រការគជ្មាងថវកិា្បចាឆំ្្ន រំបេ់រដ្ឋជៅជាដំជណើ ការរយៈជេល
េតីរឆ្្ន ។ំ វធិានការជនះកកក្បដំជណើ រការគជ្មាងថវកិារដ្ឋ េតីដជំណើ រការរយៈ 
ជេលមតួយឆ្្ន  ំ(មតួយឆ្្ន មំ្ដង) ជៅជាដំជណើ រការរយៈជេលេតីរឆ្្ន  ំ(េតីរឆ្្ន មំ្ដង)។ 
ជរៀងោល់េតីរឆ្្ន មំ្ដង ជោយចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុងឆ្្ន  ំ2015 តជៅ អភបិាលរដ្ឋ អាច 
បញជាូ នេំជណើ គជ្មាងថវកិាេ្មាបឆ់្្ន សំ្រជេើេន្ធេតីេតីរឆ្្ន បំនាទេ ប។់ ឧទាហរ

 ណ៍ ក្នុងកខមកោ ឆ្្ន  ំ2015 អភបិាលនរឹងជេ្នើេំុគជ្មាងថវកិាេ្មាបឆ់្្ន សំ្រ 
ជេើេន្ធជនាះជោយចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុងកខកកកោ ឆ្្ន  ំ2015  និងឆ្្ន សំ្រជេើេន្ធ 
ចាបជ់ផ្ើមក្នុងឆ្្ន  ំ2016។ ជរៀងោល់េតីរឆ្្ន មំ្ដង ជោយចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុងឆ្្ន  ំ
2016 អភបិាលអាចបញជាូ នបច្ចុប្ន្នភាេគជ្មាងថវកិាកដលបានជេ្នើជ�ើង។ 
វធិានការជនះ មនិកកក្បកាលកំណតថ់នរដ្ឋ្ម្មនុញ្ញបច្ចុប្ន្នក្នុងការអនុមត័

 ជេចក្ដតី្ពាងចបាបថ់វកិាជៅថថងៃទតី 15 កខមថុិនាជ�ើយ។  
កំណតរ់យៈជេលជាកល់ាកេ់្មាបក់ារ្តរួតេិនិត្យជោយអង្គនតីតិបញ្ញត្ិជៅជលើ

 កម្មវ ិ្ តីស្ធារណៈ។ បច្ចុប្ន្នជនះ អង្គនតីតិបញ្ញត្ិ្តរួតេិនិត្យ និងេិនិត្យជមើល

 ជ�ើងវញិជៅជលើេកម្មភាេនានារបេ់រដ្ឋ និងកម្មវ ិ្ តីក្នុងមូលោ្ឋ នក្នុង ជេល
 ជវលាជផសេងៗគា្ន  ជៅក្នុងអ�ុំងអាណត្ិេតីរឆ្្ន រំបេ់ខលាតួន។ វធិានការជនះ ត្មរូវឲ្យ

 អង្គនតីតិបញ្ញត្ិរកសាកផ្នកមតួយថនអាណត្ិេតីរឆ្្ន រំបេ់ខលាតួន-ជោយចាបជ់ផ្ដើមជៅក្នុង 
កខកកកោថនឆ្្ន ទំតីេតីរថនអាណត្ិជនាះ េ្មាបជ់្វើការ្តរួតេិនិត្យ និងេិនិត្យ

 

ជមើលជ�ើងវញិជៅជលើកម្មវ ិ្ តីស្ធារណៈនានា។ កានក់តជាកល់ាកជ់ៅជទៀត 
វធិានការជនះ ត្មរូវឲ្យអង្គនតីតិបញ្ញត្ិបជងកើតដំជណើ រការ និងជ្បើ្បាេ់ដំជណើ រ

 ការជនះ ជដើម្ តីេិនិត្យជមើលជ�ើងវញិជៅជលើកម្មវ ិ្ តីនតីមតួយៗកដលរដ្ឋផ្ដល់ថវកិា 
- មនិថាកម្មវ ិ្ តីជនាះ្តរូវបាន្គប់្ គងជោយរដ្ឋ ឬ រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នជនាះជទ - 
យ៉ា ងតិចបំផុតម្ងក្នុងជរៀងោល់្បាឆំ្្ន មំ្ដង។ ក្នុងអំ�ុងជេលជ្វើការ្តរួតេិនិត្យ

  អង្គនតីតិបញ្ញត្ិមនិអាចអនុមត័ជេចក្ដតី្ពាងចបាបន់ានាបានជ�ើយ ជលើក
កលងកតជេចក្ដតី្ពាងចបាបទ់ាងំជនាះ (1) មានេុេលភាេភាលា មៗ (កដលជា
ទូជៅត្មរូវឲ្យមានេំជ�ងជឆ្្ន តគាំ្ ទេតីរភាគបតីជៅក្នុងេភាទាងំេតីរ) ឬ (2) 
្ចានជចាលការ�ំទាេ់របេ់អភបិាល (កដលត្មរូវឲ្យមានេំជ�ងជឆ្្ន តគាំ្ ទ
េតីរភាគបតី ជៅក្នុងេភាទាងំេតីរ)។  

ោកល់កខេខណ្ឌ ត្មរូវជៅជលើការជរៀបចំគជ្មាងថវកិាថ្មតីរបេ់រដ្ឋ និងរដ្ឋបាល 
មូលោ្ឋ ន។ បច្ចុប្ន្នជនះ រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន មានភាេបតក់បនបាន 
យ៉ា ងទូលាយ ក្នុងការកំណតអ់េំតីរជបៀបវាយតថមលាជៅជលើដំជណើ រការរបេ់កម្ម

 
វ ិ្ តីស្ធារណៈរបេ់េតួកជគ។ វធិានការជនះោកល់កខេខណ្ឌ ត្មរូវទូជៅមតួយ 
ចំនតួនេ្មាបរ់ដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន ឲ្យោកប់ញ្ចូ លចំណុចថ្មតីៗជៅក្នុង គជ្មាងថវកិាររបេ់ខលាតួន។ ជាកល់ាកជ់ាងជនះជៅជទៀត រោ្ឋ ភបិាល្តរូវវាយ 
តថមលាេតី្បេិទ្ធភាេថនកម្មវ ិ្ តីរបេ់ខលាតួន និងបរយិយអំេតីរជបៀបកដលគជ្មាង

 ថវកិារបេ់ខលាតួនបំជេញជៅរាមជគាលបំណងជផសេងៗ។ រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូល 
ោ្ឋ ន្តរូវោយការណ៍េតីភាេរ តីកចជ្មើនរបេ់ខលាតួន ក្នុងការជ្លាើយតបជៅនរឹង

 ជគាលបំណងទាងំជនាះ។

ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ

រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន ្បឈមនរឹងកំជណើ នខទេងច់ំណាយ ក្នុងការជរៀបចំ
 ្បេន័្ធេ្មាបអ់នុវត្លកខេខណ្ឌ ត្មរូវក្នុងការជ្វើគជ្មាងថវកិាថ្មតីៗ និងេ្មាប់
 ្គប់្ គងត្មរូវការវាយតថមលាថ្មតីៗ។ ការចំណាយទាងំជនះមានលកខេណៈជផសេងគា្ន

ជោយកផ្កជៅជលើវ ិ្ តីកដលរដ្ឋ និងមនន្ដតីមូលោ្ឋ នបានអនុវត្លកខេខណ្ឌ ត្មរូវ
 

ទាងំជនាះ។ ជៅក្នុងរដ្ឋទាងំមូល ការចំណាយជនះទំនងជាមាន ចំនតួនចាបេ់តី 
ោបល់ានរហូតដល់ោបេិ់បលានដុលាលា រជាជរៀងោល់ឆ្្ន  ំរកសាភាេេមរម្យជា 
ម្្យមជៅរាមជេលជវលា។ ត្មរូវការវាយតថមលានិងជ្វើគជ្មាងថវកិាថ្មតីៗទាងំ



គំរោងថវកិារដ្ឋ។  រដ្្ឋ ភបិាលរដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។   
ការផ្តួចរផ្ើមការកែក្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និងលែ្ខន្ិែៈ។

ការរធវើវភិាគរដ្យអ្នែវភិាគអង្គនិតិរែញ្ញត្ិ (ត)
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សំរ�ើ ្រែជាមតិ
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ជនះ អាចប៉ាះពាល់ជៅជលើការជ្វើជេចក្ដតីេជ្មចចិត្ រាមមជ្យាបាយជផសេងៗជា 
ជ្ចើន មានដូចជា ការកំណតអ់ាទិភាេថនការចំណាយជ�ើងវញិ្បេិទ្ធភាេ

 
ថនកម្មវ ិ្ តី និងការវនិិជយគបកនថាមជៅជលើកផ្នកមតួយចំនតួនថនកម្មវ ិ្ តីនានា។ ផល

 ប៉ាះពាល់ថនស្រជេើេន្ធជៅជលើរោ្ឋ ភបិាលគឺមនិអាចេយាករណ៍ទុកមុនបានជទ។

ជេចក្តីេជងខេបថនវធិានការជលើឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធ
ដូចបានេជងខេបជៅក្នុងរាោងទតី 2 វធិានការជនះនរឹងបកងវរ្បាកច់ំណូលមតួយ 

ចំនតួនរបេ់រដ្ឋេតីេន្ធលកដូ់រជៅឲ្យជខាន្តីទាងំឡាយកដលអនុវត្កផនការក្នុង 
មូលោ្ឋ ន។ ការបកងវរជនះ នរឹងជ្វើឲ្យធាលា កចុ់ះនូវ្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋចំនតួន 

$200 លាន ជាជរៀងោល់ឆ្្ន  ំ្េបគា្ន នរឹងការជកើនជ�ើងនូវការ ផ្ដល់ថវកិាក្នុង ចំនតួន្បហាក់្ បកហលគា្ន ជនះ ជៅឲ្យរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នក្នុងជខាន ត្ីទាងំជនាះ។ 
 ផលប៉ាះពាល់េរបុថនការកកក្បជផសេងរបេ់រដ្ឋនិងការកកក្បស្រជេើេន្ធក្នុង 
មូលោ្ឋ ន ថនវធិានការជនះ នរឹងេរឹងកផ្កជៅជលើជេចក្ដតីេជ្មចចិត្របេ់មនន្ដតី

 ស្ធារណៈក្នុងជេលអនាគត ជហតុដូជច្នះជហើយ  ជទើបមានការលំបាកក្នុង ការេយាករណ៍។ េ្មាបរ់យៈជេលកវង ការកកក្បជផសេងៗជៅជលើចំណាយ 
និង្បាកច់ំណូលរបេ់រដ្ឋ និងរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ នអាចនរឹងមានចំនតួនជ្ចើន 
ជលើេេតី $200 លាន ផ្លា េ់ប្ូរថន្បាកច់ំណូលេន្ធលកជ់ចញដូចបាន 
េិភាកសាខាងជលើ។

រាោងទតី 2
ឥទ្ធិេលស្រជេើេន្ធេំខាន់ៗ ថនេំជណើ ្បជាមតិជលខ 31

     រោ្ឋ ភបិាលរដ្ឋ    រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន
 

ការអនុញ្្ញ ត និង ផ្ល់មូលនិ្ិេំោបក់ផនការ 
រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន

ផ្ល់មូលនិ្ិេំោបក់ផនការនានា  $200 លានកាតប់នថាយចំណូល  $200 លានកជំណើ ន្បចាឆំ្្ន េំំោបរ់ដ្ឋបាលមូល 
          ្បចាឆំ្្ន ។ំ         ោ្ឋ ន ក្នុងជខាន ត្ីនានាកដលអភវិឌ្ឍនក៏ផនការ។

្បេិទិ្ឋភាេថនកផនការថ្មតី   មនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជាមុន កត មនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជាមុន កតមានេក្ានុេល
 

          មានេក្ានុេលេំខាន។់       េំខានជ់ៅក្នុងជខាន ត្ីខលាះ។

កំណតេ់មតថាភាេអង្គនិតិបញ្ញត្ិអនុមត័  មានេក្ានុេលបនាទេ បការចំណាយ មានេក្ានុេលប្ូរមូលនិ្ ិរបេ់រដ្ឋេំោបក់ម្មវ ិ្ តី
ជេចក្តី្ពាងចបាបម់តួយចំនតួន    —ឬ្បាកច់ំណូលខ្ពេ់ —កផ្កជលើ      រាមមូលោ្ឋ នកផ្កជលើេកម្មភាេរបេ់ 
          េកម្មភាេរបេ់អង្គនិតិបញ្ញត្ិនាអនាគ។      អង្គនិតិបញ្ញត្ិ។

េ្ងរឹងេមតថាភាេអភបិាលរដ្ឋក្នុង  មានេក្ានុេលបនាទេ បការចំណាយ មានេក្ានុេលទទតួលមូលនិ្ិររដ្ឋតិច 
ការកាតប់នថាយការចំណាយរបេ់រដ្ឋ។      ក្នុងឆ្្ន ខំលាះៗ។        ក្នុងឆ្្ន ខំលាះៗ។

ផ្លា េ់ប្ូរថវកិាស្ធារណៈ  
និងនិតិវ ិ្ តីជមើល្គប់្ គង។

តំថលេំោបក់ារអនុវត្ន ៏   មានេក្ានុេលក្ប្បរួល្បចាឆំ្្ន  មានេក្ានុេលក្ប្បរួល្បចាឆំ្្ន េំតីមតួយលាន 
          េតី មតួយលានជៅោបេិ់បលាន      ជៅោបេិ់បលានដុលាលា រនាជេលណាមតួយ។ 
          ដុលាលា រនាជេលណាមតួយ។

 ្បេិទិ្ឋភាេថនការតំរវូថ្មតី   មនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជាមុន។  មនិអាចបា៉ា នស់្្ម នបានជាមុន។


