អត្ថបទរំលេចអំពីការប្រែប្រួលគួរឱ្យកត់សម្គាល់៖

ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការ
ចងក្រងឯកសារថវិកាប្រចាំឆ្នាំ

“តាាមរយៈៈវគ្គគបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�ល និិងកាារធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធជាាមួួយក្រុ�ុមកាារងាារផ្នែ�ែកកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាាធាារណៈៈ (PFM)

នៃ�កម្មមវិិធីី ACCESS យើ�ើងទទួួលបាានកាារយល់់ដឹឹងល្អអៗអំំពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ� និិងទម្រ�ង់់នាានាាដែ�លក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (MEF) ត្រូ�ូវកាារ។ កាារគាំំ�ទ្រ�បន្ថែ�ែមរបស់់ក្រុ�ុមកាារងាារ PFM បាានរួួមចំំណែ�កពង្រឹ�ឹងទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងពួួកយើ�ើងជាាមួួយ
នឹឹង MEF គុុណភាាពនៃ�ផែ�នកាារថវិិកាា ក៏៏ដូូចជាាសមត្ថថភាាពរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញតាាមតម្រូ�ូវកាាររបស់់ MEF ឲ្យយបាានទាាន់់
ពេ�លវេេលាា ” សំំដីីមន្រ្តី�ី�ក្រ�សួួងសង្គគមកិិច្ចច អតីីតយុុទ្ធធជន និិងយុុវនីីតិិសម្បបទាា (MoSVY)។

ការបរិយាយពីដំណើរការកសាងផែនការថវិកា
របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
វដ្តតនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារថវិិកាា រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាបីីឆ្នាំំ��រំំកិិល និិងថវិិកាាកម្មមវិិធីីប្រ�ចាំំ�

ឆ្នាំំ��។ កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៅ�ៅឆ្នាំំ��ដំំបូូងនៃ�ផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ជាាមូូលដ្ឋាា�នសម្រា�ាប់់ថវិិកាាកម្មមវិិធីីប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��។ កាារ

ចងក្រ�ងឯកសាារផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា និិងថវិិកាាកម្មមវិិធីី ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់រចនាាសម្ព័័�ន្ធធកម្មមវិិធីី អនុុកម្មមវិិធីី និិងចង្កោ�ោ�មសកម្មមភាាព

ដើ�ើម្បីី�បែ�ងចែ�កធនធាាន។ ឯកសាារផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាដែ�លដាាក់់ជូូនទៅ�ៅ MEF នៅ�ៅពាាក់់កណ្ដាា�លឆ្នាំំ��បង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាាន

ត្រឹ�ឹមកម្រិ�ិតអនុុកម្មមវិិធីី ខណៈៈពេ�លថវិិកាាកម្មមវិិធីីប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��បញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាានអំំពីីកាារបែ�ងចែ�កធនធាានក្នុុ�ងកម្រិ�ិតចង្កោ�ោ�មសកម្មមភាាព។
ក្នុុ�ងផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា ២០១៩-២០២១ (មុុនពេ�លកម្មមវិិធីី ACCESS ចូូលមកដល់់) ឯកសាារផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�ត
ថវិិកាារបស់់ MoSVY បាានដាាក់់នាាយកដ្ឋាា�នសុុខុុមាាលភាាពសម្រា�ាប់់ជនពិិកាារ (DWPD)

និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសកម្មមភាាពជន

ពិិកាារ (DAC) បញ្ចូូ�លគ្នាា�ជាាអនុុកម្មមវិិធីីមួួយ ដោ�ោយអង្គគភាាពនីីមួួយៗ តំំណាាងឲ្យយចង្កោ�ោ�មសកម្មមភាាពមួួយ។ ឯកសាារផែ�នកាារ

យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាក៏៏តម្រូ�ូវឲ្យយបង្ហាា�ញនូូវសូូចនាាករប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដែ�លមិិនពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដោ�ោយមាានសូូចនាាករលទ្ធធផល
នៅ�ៅកម្រិ�ិតកម្មមវិិធីី និិងសូូចនាាករលទ្ធធផលជាាក់់លាាក់់សម្រា�ាប់់កម្រិ�ិតអនុុកម្មមវិិធីី (និិងចង្កោ�ោ�មសកម្មមភាាព)។
ពេ�លវេេលាានៃ�ដំំណើ�ើរកាារថវិិកាារបស់់ (MoSVY) ត្រូ�ូវបាានគូូសបង្ហាា�ញដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
កាារចេ�ញសាារាាចរ
ផែ�នកាារ
យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា

កាារពិិភាាក្សាាផ្ទៃ�ៃ
ក្នុុ�ងរបស់់ MoSVY
ស្ដីី�ពីីផែ�នកាារ
យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា

MoSVY ដាាក់់
ផែ�នកាារ
យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រ
ថវិិកាាជូូនទៅ�ៅ
MEF

កាារចេ�ញ
សាារាាចរ
ថវិិកាា
កម្មមវិិធីី

កាារពិិភាាក្សាាផ្ទៃ�ៃ
ក្នុុ�ងរបស់់ MoSVY
ស្ដីី�ពីថវិិ
ី កាាកម្មមវិិធីី
ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

MoSVY ដាាក់់
ថវិិកាាកម្មមវិិធីី
ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��ជូូន
ទៅ�ៅ MEF

កាារចរចាា
កម្រិ�ិត
បច្ចេ�េកទេ�ស
ជាាមួួយ MEF

កាារចរចាាថវិិកាា
ជាាន់់ខ្ពពស់់
ជាាមួួយ
MEF

(សប្ដាា�ហ៍៍ទីី២
ខែ�មេ�សាា)

(ដើ�ើមខែ�ឧសភាា)

(សប្ដាា�ហ៍៍ទីី
2 ខែ�ឧសភាាព)

(សប្ដាា�ហ៍៍ទី២
ី
ខែ�មិិថុុនាា)

(ដើ�ើមខែ�កក្កកដាា)

(ពាាក់់កណ្ដាា�ល
ខែ�កក្កកដាា)

(ចុុងខែ�កក្កកដាា)

(ចុុងខែ�សីីហាា/
ដើ�ើមខែ�កញ្ញាា�)

→

→

→

→

→

→

→

កាារបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារថវិិកាារបស់់ MoSVY មុុនពេ�លកម្មមវិិធីី ACCESS ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
នាាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុដឹ
� ក
ឹ នាំំ�កាារងាារច្រ�បាាច់់បញ្ចូូ�លទិិន្ននន័យ
័ និិងឯកសាារថវិិកាារបស់់ MoSVY ដើ�ើម្បីី�ដាាក់់ជូនទៅ
ូ �ៅ MEF ដោ�ោយ

មាាននាាយកបច្ចេ�េកទេ�សដើ�ើរតួួរនាាទីីសំខា
ំ ាន់់ក្នុុង
� កាារច្រ�បាាច់់បញ្ចូូ�ល និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិត្យ
ិ យបឋមទៅ�ៅលើ�ើឯកសាារពីីគ្រ�ប់អង្គ
់ ភា
គ ាព
ហើ�ើយដាាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិធី
ិ ទី
ី ១
ី ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងនាាយកដ្ឋាា�នសុុខុមា
ុ ាលភាាពសម្រា�ាប់់ជនមាានពិិកាារភាាព (DWPD)

និិង DAC។ មូូលនិិធិិជនពិិកាារ (PWDF) គឺឺជាាអង្គគភាាពរដ្ឋឋបាាលសាាធាារណៈៈដែ�លត្រូ�ូវបាានដាាក់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីទីី២របស់់

MoSVY ជាាមួួយអង្គគភាាពរដ្ឋឋបាាលសាាធាារណៈៈពីីរផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងរចនាាសម្ព័័�ន្ធធកម្មមវិិធីីរបស់់ MoSVY ដែ�រ។

នៅ�ៅក្នុុ�ងអគ្គគនាាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នាាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ MoSVY ជាាអ្ននកច្រ�បាាច់់បញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាានទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវកាារ

នៅ�ៅក្នុុ�ងទម្រ�ង់់របស់់ MEF និិងតាារាាងពីីគ្រ�ប់់អង្គគភាាពទាំំ�ងអស់់ដែ�លទទួួលបាានថវិិកាាតាាមរយៈៈ MoSVY ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�ល

នាាយកដ្ឋាា�នបច្ចេ�េកទេ�សរបស់់ MoSVY ទាំំ�ងអស់់ ( រួួមទាំំ�ង DWPD) និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាជាាតិិ (រួួមទាំំ�ង DAC) ត្រូ�ូវបាានដាាក់់ទៅ�ៅ

ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីទីី១ដូូចគ្នាា�ជាាមួួយអង្គគភាាពរដ្ឋឋបាាលសាាធាារណៈៈបីីដែ�លមាានក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីទីី២ (រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ង មូូលនិិធិិជនពិិកាារ
PWDF) ។
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ដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំថវិិកាារបស់់ MoSVY គឺឺងាាយនឹឹងបែ�កខ្ញែ�ែក ដោ�ោយសាារគុុណភាាពនៃ�កាារចូូលរួួម និិងកាារសម្រ�បសម្រួ�ួល

មាានភាាពខុុសគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងអង្គគភាាពនីីមួួយៗរបស់់ក្រ�សួួង។ គុុណភាាពនៃ�កាារចូូលរួួមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ MoSVY នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរ
កាារថវិិកាារបស់់ DAC (ដែ�លជាាក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាជាាតិិមួយ
ួ ) គឺឺមាានលក្ខខណៈៈខ្សោ�ោ�យជាាង PWDF (ដែ�លជាានាាយកដ្ឋាា�នបច្ចេ�េកទេ�ស

មួួយរបស់់ MoSVY )។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកត្តាា�ដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយកាារសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងកាារចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំ
ថវិិកាារបស់់ DAC មាានលក្ខខណៈៈខ្សោ�ោ�យ គឺឺដោ�ោយសាារតែ�កាារចូូលរួួមនៃ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបុុគ្គគលិិកបច្ចេ�េកទេ�សកម្មមវិិធីី
ជាាន់់ខ្ពពស់់ នៅ�ៅមាានកម្រិ�ិត។ កាាររៀ�ៀបចំំថវិិកាារបស់់ DAC ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្ទើ�ើ�រតែ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងដោ�ោយមន្ត្រី�ី�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ DAC ដោ�ោយ

គ្រា�ាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រតួួរលេ�ខថវិិកាាបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចសម្រា�ាប់់ សកម្មមភាាពអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ពីីមួួយឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅមួួយឆ្នាំំ��។ ជាារួួម បែ�បផែ�ន
នៃ�កាាររៀ�ៀបចំំថវិិកាារបស់់ MoSVY ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�ល DAC ផងដែ�រអាាចចាាត់់ថាា ជាាវិិធីីសាាស្រ្ត�តដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើធាាតុុចូូល (input-

based approach) ដោ�ោយផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកាារកែ�សំំរួួលប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��។ យុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តនេះ�ះឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីរបៀ�ៀបនៃ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តតលើ�ើ
ថវិិកាាទាំំ�ងនៅ�ៅកម្រិ�ិតថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងជាាន់់ខ្ពពស់់របស់់ MoSVY ក៏៏ដូូចជាាធម្មមជាាតិិនៃ�កិិច្ចចចរចាា

និិងកាារសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់

MEF ។ កន្លលងមក មាានកាារផ្តោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍តិិចតួួចណាាស់់ លើ�ើសកម្មមភាាព ឬក៏៏សូូចនាាករកម្មមវិិធីី មិិនទាាក់់ទងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ហើ�ើយ ជាារង្វាា�ស់់ លទ្ធធផលដែ�លទទួួលបាាន ឬលទ្ធធផលរំំពឹឹងទុុក។ ក្នុុ�ងន័័យមួួយទៀ�ៀតគឺឺ មាានកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់តិិច
តួួចបំផុ
ំ ត
ុ លើ�ើកាារធ្វើ�ផែើ� �នកាារថវិិកាាដោ�ោយប្រើ�ើ�វិធី
ិ សា
ី ាស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ើលទ្ធធផលជាាយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រ ។ ឧបសគ្គគនេះ�ះ ក៏៏បាានជះះឥទ្ធិិ�ពល
លើ�ើកាារយកចិិត្តតទុក
ុ ដាាក់់ទៅ�ៅលើ�ើកាារធ្វើ�ផែើ� �នកាារថវិិកាាដើ�ើម្បីី�រកធនធាានដែ�លត្រូ�ូវកាារចាំំ�បាាច់់ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់តួ
់ រួ នាាទីីអចិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍
ិ
៍

របស់់ DAC ក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ� ដល់់ផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តជាាតិិស្ដីី�ពីីពិិកាារភាាព ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារស្វែ�ែងរកមតិិគាំំ�ងទ្រ�ពីីអន្តតរ
ក្រ�សួួង កាារសម្រ�បសម្រួ�ួល ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងវាាយតម្លៃ�ៃ ក៏៏ដូូចជាាកាាររាាយកាារណ៍៍ពីីកាារអនុុវត្តតន៍៍។

នៅ�ៅកម្រិ�ិតក្រ�សួួងទាំំ�ងមូូល ផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាឆ្នាំំ�� ២០១៩-២០២១ របស់់ MoSVY ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

កាាលពីីឆ្នាំំ�� ២០១៨ ត្រូ�ូវបាានវាាយតម្លៃ�ៃថាាមិិនឆ្លើ�ើ�យតប (មិិនស៊ីី�សង្វាា�ក់់) ទៅ�ៅនឹឹងតម្រូ�ូវកាារសំំខាាន់់ៗមួួយចំំនួួនដែ�លមាាន
ចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�របស់់ MEF រួួមទាំំ�ងតម្រូ�ូវកាារផ្នែ�ែកសូូចនាាករសម្រា�ាប់់លទ្ធធផលកម្រិ�ិតកម្មមវិិធីី។ វាាជាា

កាារយល់់ខុុស ទៅ�ៅលើ�ើសូូចនាាករលទ្ធធផល ដែ�លគួួរតែ�គ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើផលរំំពឹឹងទុុកនៅ�ៅកម្រិ�ិតកម្មមវិិធីីសម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�ល
មធ្យយមនៅ�ៅក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ�� ២០១៩-២០២១ តែ� ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ សូូចនាាករលទ្ធធផលរបស់់ MoSVY គឺឺជាាផលបូូកនៃ�សូូចនាាករ
លទ្ធធផលកម្រិ�ិតអនុុកម្មមវិិធីីប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ជាាមួួយកម្រិ�ិតសមិិទ្ធិិ�ផលប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��ដែ�លបាានរាាយកាារណ៍៍សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ�� ២០១៧ និិង
គោ�ោលដៅ�ៅសម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ�� ២០១៨ និិង ២០១៩។

កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៃ�ដំំណើ�ើរកាារបង្កើ�ើ�ត និិងកាារចងក្រ�ងឯកសាារផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាឆ្នាំំ��
២០២០-២០២២ និិងថវិិកាាកម្មមវិិធីីប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��២០២០ របស់់ MoSVY

“ដោ�ោយមាានកាារគាំំ�ទ្រ�ពីីក្រុ�ុមកាារងាារ PFM នៃ�កម្មមវិិធីី ACCESS យើ�ើងបាានដើ�ើរទៅ�ៅតាាមដំំណើ�ើរកាារជាាមួួយនឹឹងកាារយល់់
ច្បាាស់់ពីីតម្រូ�ូវកាាររបស់់ MEF ដោ�ោយសាារមាានកាារជួួយពន្យយល់់យ៉ាា�ងលម្អិិ�តពីីក្រុ�ុមកាារងាារកម្មមវិិធីី ACCESS។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ង

ណាាក៏៏ដោ�ោយ ខ្ញុំំ��មិិនទាាន់់បាានឃើ�ើញកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគួួរឱ្យយកត់់សម្គាា�ល់់ណាាមួួយដែ�លអាាចយកមកបកស្រា�ាយនៅ�ៅពេ�ល
នេះ�ះនៅ�ៅឡើ�ើយទេ� ដោ�ោយសាារតែ�វាាលឿ�ឿនពេ�ក ។

បើ�ើទោះ�ះ�ជាាយើ�ើងបាានបង្កើ�ើ� ត ផែ�នកាារយុុ ទ្ធធ សាាស្ត្រ�រសកម្មម ភាាពរបស់់ យើ�ើ ងបាានច្បាាស់់ លាាស់់ ល្អអ ក៏៏ ដោ�ោយយើ�ើ ងនៅ�ៅតែ�មិិ ន

អាាចបង្កើ�ើ�នថវិិកាាប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ�� ២០២០ បាាននៅ�ៅឡើ�ើយ ដោ�ោយសាារតែ� MEF បាានសម្រេ�េចលើ�ើគម្រោ��ោងថវិិកាារួួច
ទៅ�ៅហើ�ើយ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�ពួួកគេ�បាានឯកភាាពទៅ�ៅលើ�ើសកម្មមភាាព ដែ�លដូូចគ្នាា�ស្ទើ�ើ�រតែ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង ទៅ�ៅនឹឹងសកម្មមភាាពពីីឆ្នាំំ��
មុុនៗ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�អា
� ាចសន្មមត់បា
់ ានថាា ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រថវិិកាា មាានភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ប្រ�កបដោ�ោយ

គុុណភាាព” មន្រ្តី�ី� DAC។
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ក្នុុ�ងកំំឡុុងឆ្នាំំ�� ២០១៩ ជំំហ៊ាា�នមួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងន័័យកែ�លម្អអដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំថវិិកាារបស់់ MoSVY (រួួមទាំំ�ង

DWPD) និិង DAC ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួយជួួយដល់់កាារកែ�លម្អអគុុណភាាពនៃ�កាារចងក្រ�ងឯកសាារថវិិកាា ជាាលទ្ធធផលមួួយឆ្លុះះ��
បញ្ចាំំ��ងពីីភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនៃ�សមត្ថថភាាពមន្ត្រី�ី�។ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រសំំខាាន់់ៗ រួួមមាាន៖

 កំំណើ�ើនសមត្ថថភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ង MoSVY ក្នុុ�ងកាារចងក្រ�ងបង្កើ�ើ�តឯកសាារថវិិកាា ដែ�លនេះ�ះមាានន័័យថាាឯកសាារផែ�នកាារ

យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាចុុងក្រោ��ោយ ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�របស់់ MEF បាានល្អអជាាងឆ្នាំំ��មុុនៗ។ មន្ត្រី�ី� MoSVY

បាានរាាយកាារណ៍៍ថាា កាារបំំពេ�ញឯកសាារផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តថវិិកាាឆ្នាំំ��២០២០-២០២២ កាាលពីីឆ្នាំំ��២០១៩ មាាន

ភាាពងាាយស្រួ�ួលជាាងឆ្នាំំ��មុុនៗ ដោ�ោយសាារមន្ត្រី�ី�របស់់ខ្លួួ�នបាានរៀ�ៀនសូូត្រ�អំំពីីដំំណើ�ើរកាារបាានច្រើ�ើ�ន។ ក្នុុ�ងនោះ�ះ�ផងដែ�រ
កំំណើ�ើនសមត្ថថភាាពរបស់់ DWDF ក៏៏ត្រូ�ូវបាានកត់់សម្គាា�ល់់ ដោ�ោយសាារតែ�ក្រុ�ុមកាារងាារ ACCESS បាានផ្ដដល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់

ពួួកគាាត់់ក្នុុ�ងកាារបំំបែ�កចង្កោ�ោ�មកម្មមវិិធីី ឲ្យយទៅ�ៅជាាសកម្មមភាាពជាាក់់លាាក់់ និិងផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារបង្កើ�ើ�តសូូចនាាករដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធ
ទៅ�ៅនឹឹងផែ�នកាារសកម្មមភាាពជាាតិិស្ដីី�ពីីពិិកាារភាាព (NDSP)។ ក្រុ�ុមកាារងាារ PFM បាានរាាយកាារណ៍៍ថាា កាារវាាយតម្លៃ�ៃរបស់់

MEF ទៅ�ៅលើ�ើឯកសាារផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាឆ្នាំំ��២០២០-២០២២ របស់់ MoSVY បាានបញ្ជាា�ក់់ថាា កាារយល់់ដឹឹងពីី

លទ្ធធផលគម្រោ��ោង និិងលទ្ធធផលសកម្មមភាាពរបស់់ពួួកគេ�មាានភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ បើ�ើទោះ�ះ�ជាា MEF លើ�ើកឡើ�ើងថាានៅ�ៅ

មាានកន្លែ�ែងត្រូ�ូវកែ�លម្អអ ពួួកគេ�ក៏៏បាានផ្តតល់់ជាាមតិិផងដែ�រថាា គុុណភាាពនៃ�ផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាគឺឺមាានភាាពល្អអ
ប្រ�សើ�ើរច្រើ�ើ�ន។

 ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាកាាន់់តែ�មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព និិងទាាន់់ពេ�លវេេលាា។ មន្ត្រី�ី� MoSVY បាាន
រាាយកាារណ៍៍ថាាដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាាកាាលពីីឆ្នាំំ��

២០១៩

ត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញប្រ�កបដោ�ោយ

ប្រ�សិិទ្ធធភាាព និិងទាាន់់ពេ�លវេេលាាជាាងមុុន។ មន្ត្រី�ី�ក៏៏បាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាា ដោ�ោយមាានកាារគាំំ�ទ្រ�ពីីកម្មមវិិធីី ACCESS DWPD

បាានបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាាពរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយសកម្មមជាាងមុុន ដែ�លនេះ�ះបាានផ្ដដល់់ជាាគំំរូូមួួយដ៏៏ល្អអសម្រា�ាប់់នាាយកដ្ឋាា�នផ្សេ�េងៗ
ទៀ�ៀតនៃ� MoSVY ។ សិិក្ខាា�សាាលាាដែ�លរៀ�ៀបចំំឡើ�ង
ើ ដោ�ោយកម្មមវិធី
ិ ី ACCESS បាាននាំំ�ឲ្យយមន្ត្រី�ីផ្នែ� �ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងបច្ចេ�េកទេ�ស

របស់់ MoSVY មកជួួបជុំំ�គ្នាា�ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយ MEF ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�ស្ដីី�ពីីកាារ
បង្កើ�ើ�តផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា និិងថវិិកាាកម្មមវិិធីីប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��។ ទាាក់់ទិិននឹឹង DAC ក្រុ�ុមកាារងាារ PFM បាានសង្កេ�េតឃើ�ើញថាា

អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្មមវិិធីី និិងមន្ត្រី�ី�ជាាន់់ខ្ពពស់់ច្រើ�ើ�នជាាងមុុន បាានចូូលរួួមដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារគិិតគូូរឡើ�ើងវិិញពីីរបៀ�ៀបនៃ�កាារ
បង្ហាា�ញបេ�សកម្មមរបស់់ DAC ប្រ�កបដោ�ោយយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រ។ កាារចូូលរួួមកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នពីីសំំណាាក់់ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្មមវិិធីជា
ី ាន់់

ខ្ពពស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារថវិិកាា នឹឹងរួួមចំំណែ�កដល់់កាារពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរកមតិិគាំំ�ទ្រ�សម្រា�ាប់់សំំណើ�ើថវិិកាា

របស់់ DAC នៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលសំំខាាន់់នៃ�ដំំណើ�ើរកាារបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា និិងថវិិកាាកម្មមវិិធីីរបស់់ MoSVY។

 រចនាាសម្ព័័�ន្ធធថវិិកាារបស់់ DAC កាាន់់តែ�មាានលក្ខខណៈៈយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រ។ លទ្ធធផលនៃ�កាារចូូលរួួមរបស់់មន្រ្តី�ី�ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង
និិងមន្ត្រី�ី�ជាាន់់ខ្ពពស់់របស់់ DAC ក្រុ�ុមកាារងាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាាធាារណៈៈជឿ�ឿជាាក់់ថាា DAC អាាចត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងរៀ�ៀបចំំ

រចនាាសម្ព័័�ន្ធធសកម្មមភាាពកម្មមវិិធីីរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើងវិិញ

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកាាន់់តែ�មាានភាាពស៊ីី�សង្វាា�ក់់ជាាមួួយគោ�ោលបំំណងយុុទ្ធធ

សាាស្រ្ត�តរបស់់ DAC ៖ ១) ចំំណេះ�ះដឹឹងសាាធាារណៈៈ ២) កាារបង្កើ�ើ�តក្រ�បខណ្ឌឌច្បាាប់់ និិងគោ�ោលនយោ�ោបាាយ និិង ៣) កាារ

ស្វែ�ែងរកមតិិគាំំ�ទ្រ� កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងធ្វើ�ើ�របាាយកាារណ៍៍សម្រា�ាប់់ផែ�នកាារសកម្មមភាាពជាាតិិស្ដីី�ពីីពីីកាារភាាព។ កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនេះ�ះដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគោ�ោលបំំណងយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រកម្មមវិិធីី ACCESS ជឿ�ឿជាាក់់ថាា DAC មាានកាារបត់់បែ�នច្រើ�ើ�ន
ក្នុុ� ង កាារកំំ ណត់់ រ កសកម្មម ភាាពជាាក់់ លាាក់់ ដែ� លសមស្រ�បបំំ ផុុ ត ក្នុុ� ង កាារសម្រេ�េចបាានគោ�ោលដៅ�ៅយុុ ទ្ធធ សាាស្ត្រ�រទាំំ�ងនោះ�ះ�។
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របៀ�ៀបដែ�លកម្មមវិិធីី ACCESS បាានគាំំ�ទ្រ�ដែ�លនាំំ�ឲ្យយមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដំំណើ�ើរកាារថវិិកាា
កម្មមវិិធីី ACCESS បាានរៀ�ៀបចំំសិិក្ខាា�សាាលាាពីីរសម្រា�ាប់់ MOSVY ដើ�ើម្បីី�កសាាងសមត្ថថភាាពសម្រា�ាប់់កាាររៀ�ៀបចំំផែ�ន
កាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា និិងផែ�នកាារថវិិកាា។ កម្មមវិិធីី ACCESS បាានសម្រ�បសម្រួ�ួលកាារចូូលរួួមរបស់់ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ង
នាាយកដ្ឋាា�នរៀ�ៀបចំំថវិិកាារបស់់ MEF និិងមន្ត្រី�ី�បច្ចេ�េកទេ�សសម្រា�ាប់់សិិក្ខាា�សាាលាាទាំំ�ងពីីរដោ�ោយមាានវគ្គគសម្រា�ាប់់ MEF ធ្វើ�ើ�បទ
បង្ហាា�ញ និិងពន្យយល់់ពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�ស្ដីី�ពីីកាារបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តថាាវិិកាានិិងថវិិកាាកម្មមវិិធីីរបស់់ខ្លួួ�ន។ សិិក្ខាា�

សាាលាាទាំំ�ងពីីរមាានកាារចូូលរួួមប្រ�ហែ�លពីី ៧០ ទៅ�ៅ ៨០សិិក្ខាា�កាាមមកពីីគ្រ�ប់់នាាយកដ្ឋាា�នបច្ចេ�េកទេ�សរបស់់ MOSVY និិង

អង្គគភាាពផ្សេ�េងៗរួួមទាំំ�ងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាជាាតិិដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមកម្មមវិិធីីទីី១ (ឧ.ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសកម្មមភាាពជនពិិកាា) និិង អង្គគភាាព

រដ្ឋឋបាាលសាាធាារណៈៈនៅ�ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីទីី២ (រួួមទាំំ�ងDWDF) ។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើកាារផ្ដដល់់ឱកាាសឲ្យយ MEF ធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញពីីគោ�ោល

កាារណ៍៍ណែ�នាំំ�របស់់ពួួកគេ� ជាាមួួយនឹឹងវគ្គគសំំណួួរចម្លើ�ើ�យពីីមន្ត្រី�ី� MOSVY វគ្គគពាាក់់កណ្ដាា�លចុុងក្រោ��ោយនៃ�សិិក្ខាា�សាាលាា
បាានបញ្ចូូ�លកាារធ្វើ�ើ�លំំហាាត់់ជាាក់់ស្ដែ�ែង

ដោ�ោយផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារពង្រឹ�ឹងកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីសូូចនាាករសម្រា�ាប់់លទ្ធធផលគម្រោ��ោង

និិងលទ្ធធផលសម្រា�ាប់់សកម្មមភាាពសម្រា�ាប់់កាារចងក្រ�ងឯកសាារផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា និិង ផែ�នកាារថវិិកាា១ ។ តាាមរយៈៈ

យន្តតកាារអភិិបាាលកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន កម្មមវិិធីី ACCESS បាានពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមនូូវកាារចូូលរួួមរវាាង MEF និិង MOSVY ដូូចដែ�លបាាន

បង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចពិិភាាក្សាារបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារដឹឹកនាំំ�កាាលពីីខែ�មិិនាា ២០១៩ ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�កំំណត់់ហេ�តុុពីីដៃ�គូូ
រដ្ឋាា�ភិិបាាលពាាក់់ព័័ន្ធធធ្វើ�ើ�កាារពិិភាាក្សាាពីីតម្រូ�ូវកាារកាារផ្តតល់់មូូលនិិធិិបន្ថែ�ែមដើ�ើម្បីី�បែ�ងចែ�កសម្រា�ាប់់កាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារអនុុវត្តតន៍៍

សកម្មមភាាពអទិិភាាពនៃ�ផែ�នកាារសកម្មមភាាពជាាតិិស្ដីី�ពីីពិិកាារភាាពដំំណាាក់់កាាលទីី២២ ។ បន្ទាា�ប់់មកទីីប្រឹ�ឹក្សាានិិងអ្ននកឯកទេ�ស

ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាាធាារណៈៈបាានធ្វើ�ើ�កាារជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ទៅ�ៅលើ�ើដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រថវិិកាា

និិងផែ�នកាារថវិិកាា រហូូតដល់់ដំំណាាក់់កាាលដាាក់់ឯកសាារជូូនទៅ�ៅ MEF ។ ពួួកគេ�បាានផ្ដដល់់ជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�សដោ�ោយផ្ទាា�ល់់

ទៅ�ៅ DAC និិងធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយ UNICEF ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់់ DWDF ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនៃ�កាារចងក្រ�ងឯកសាារផែ�នកាារ
យុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តថវិិកាា និិងថវិិកាាកម្មមវិិធីីក្រោ��ោមកាារពិិគ្រោះ��ះ�យោ�ោបល់់ជាាមួួយអគ្គគនាាយកហិិរញវត្ថុុ�នៃ� MOSVY និិងកាារធ្វើ�ើ�កាារ
ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយក្រុ�ុមបច្ចេ�េកទេ�សដើ�ើម្បីី�ជួួយ៖

 រៀ�ៀបចំំរចនាាសម្ព័័�ន្ធធឯកសាារថវិិកាាឡើ�ើងវិិញឱ្យយស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងគោ�ោលដៅ�ៅយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�ររបស់់ DAC
 កាារបង្កើ�ើ�តសំំណើ�ើសកម្មមភាាពនិិងកាារចំំណាាយសម្រា�ាប់់សកម្មមភាាពរបស់់ DAC
	ផ្តតល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ជាាយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រសម្រា�ាប់់កាារអភិិវឌ្ឍឍសូូចនាាករក្នុុ�ងវិិស័យពិ
័
កា
ិ ារភាាពនិិងទៅ�ៅក្រ�សួួងទាំំ�ងមូូលស្រ�បជាាមួួយ
គោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�បច្ចេ�េកទេ�សរបស់់ MEF បូូករួួមទាំំ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សូូចនាាករលទ្ធធផលគម្រោ��ោង និិងលទ្ធធផល

សកម្មមភាាពឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

១

មតិិយោ�ោបល់់ដែ�លបាានផ្ដដល់់ឲ្យយក្រុ�ុមកាារងាារកម្មមវិិធីី ACCESS នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញ ស្ដីី�ពីីផែ�នកាារសកម្មមភាាព និិងយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាាធាារណៈៈទៅ�ៅ
MEF ។ កំំណត់់ហេ�តុុកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� ថ្ងៃ�ៃទីី ៩ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�� ២០១៩

២

គំំណត់់ហេ�តុុកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារដឹឹកនាំំ�កម្មមវិិធីី ACCESS ថ្ងៃ�ៃទីី ៧ ខែ�មិិនាា ឆ្នាំំ�� ២០១៩
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ការវាយតម្លៃលើការចូលរួមពីកម្មវិធី ACCESS ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ
ដំណើរការរៀបចំថវិកា និងការចងក្រងឯកសារ

កម្មមវិិធីី ACCESS គឺឺជាាប្រ�ភពជំំនួួយតែ�មួួយគត់់សម្រា�ាប់់ DAC ក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លបង្កើ�ើ�តគម្រោ��ោងថវិិកាា ហើ�ើយដូូចដែ�លបាាន

រៀ�ៀបរាាប់់ខាាងលើ�ើបាានធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធជាាមួួយក្រុ�ុមកាារងាារ DAC ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់នូូវកាារណែ�នាំំ� នៅ�ៅខណៈៈពេ�លដែ�លពួួក

គេ�ចងក្រ�ងឯកសាារថវិិកាារបស់់ពួួកគេ�។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះដែ�រ DAC បាានកត់់សម្គាា�ល់់ឃើ�ើញថាា ពួួកគេ�ក៏៏មាានទំំនាាក់់ទំំនង

ល្អអជាាមួួយ UNDP ដែ�រ។

ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ� DWDF ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តឯកសាារថវិិកាារបស់់នាាយកដ្ឋាា�ន ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ទស្សសនៈៈទូូលំំទូូលាាយរបស់់វិិស័័យពិិកាារភាាព

និិងសូូចនាាករប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដែ�លមិិនពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ MOSVY

កម្មមវិិធីី ACCESS បាានធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធអមជាាមួួយ UNICEF។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយកាារគាំំ�ទ្បបច្ចេ�េកទេ�សដោ�ោយកម្មមវិិធីី ACCESS

គឺឺជាាកត្តាា�រួួមចំំណែ�កនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�ទូូទៅ�ៅចំំពោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៃ�ដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំថវិិកាារបស់់ DWDF ក៏៏ដូូចជាា MOSVY

ទាំំ�ងមូូល ។ មន្រ្តី�ី�ក្រ�សួួងសង្គគមកិិច្ចចអតីីតយុុទ្ធធជននិិង យុុវនីីតិិសម្បបទាាដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្ភាា�សន៍៍បាានលើ�ើកឡើ�ើងថាាបើ�ើគ្មាា�ន

កាារគាំំ�ទ្រ�ពីីកម្មមវិិធីី ACCESS និិង UNICEF ទេ�ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារថវិិកាាអាាចនឹឹងយឺឺតយ៉ាា�វគុុណភាាពទាាបនិិង
មាានបញ្ហាា�ប្រ�ឈមច្រើ�ើ�នដោ�ោយសាារតែ�កង្វះះ�ខាាតធនធាានមនុុស្សសនិិងកាារភាាន់់ច្រ�ឡំមួ
ំ យចំ
ួ
នួ
ំ ន
ួ អំំពីទម្រ�ង់
ី
បែ�
់ បបទនិិងតម្រូ�ូវ

កាាររបស់់ MEF ។ មាានកាារឆ្លើ�ើ�យតបជាាវិិជ្ជជមាានពីីអគ្គគលេ�ខាាធិិកាារ DAC ទៅ�ៅប្រ�ធាានកម្មមវិិធីី ACCESS អំំពីីដំំបូូន្មាា�នបច្ចេ�េក

ទេ�សដែ�លក្រុ�ុមកាារងាារកម្មមវិិធីី ACCESS បាានផ្តតល់់ឲ្យយ។ MEF បាានកត់់សម្គាា�ល់់ពីីសាារសំំខាាន់់នៃ�កាារកសាាងសមត្ថថភាាព
បន្តត ដោ�ោយសាារកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របុុគ្គគលិិក ហើ�ើយបាានយល់់ស្រ�បថាា កម្មមវិិធីី ACCESS បាានជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង
ខ្លាំំ��ង ស្រ�បពេ�លដែ�លបាានកត់់សម្គាា�ល់់ផងដែ�រពីីកាារចូូលរួួមរបស់់ម្ចាា�ស់់ជំំនួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក៏៏ដូូចជាា MEF វត្ថុុ�ខ្លួួ�នឯង។

មេរៀន និងការផ្តោតរបស់កម្មវិធី ACCESS នៅពេលអនាគត
ជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារគាំំ�ទ្រ�បច្ចេ�េកទេ�សទៅ�ៅលើ�ើកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាាធាារណៈៈកាាលពីីឆ្នាំំ��២០១៩ កម្មមវិិធីី ACCESS បាាន
ធ្វើ�កា
ើ� ារជាាមួួយ MOSVY និិង DAC ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំរចនាាសម្ព័័�ន្ធផែធ �នកាារយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រថវិិកាានិិងថវិិកាាកម្មមវិធី
ិ នៅី �ៅកម្រិ�ិតអនុុកម្មវិម ធី
ិ ី

និិងចង្កោ�ោ�មសកម្មមភាាពឡើ�ើងវិិញ រួួមទាំំ�ងកាារបង្កើ�ើ�តអនុុកម្មមវិិធីសម្រា�
ី
ាប់់ DAC និិង DWDF ដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា� ដោ�ោយអង្គគភាាព

នីីមួួយៗមាានចង្កោ�ោ�មសកម្មមភាាពបីី ជំំនួួសឲ្យយអង្គគភាាពទាំំ�ងពីីរស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមអនុុកម្មមវិិធីីតែ�មួួយ ហើ�ើយអង្គគភាាពនីីមួួយៗ

មាានចង្កោ�ោ�មសកម្មមភាាពតែ�មួួយនៅ�ៅក្រោ��ោមអនុុកម្មមវិិធីីតែ�មួួយ។ រចនាាសម្ព័័�ន្ធធនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានរក្សាាតាាមរយៈៈកាារចរចាាបច្ចេ�េកទេ�ស
កាាលពីីខែ�កក្កកដាាជាាមួួយ MEF ។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក្រោ��ោយពីីកិិច្ចចចរចាាជាាន់់ខ្ពពស់់ជាាមួួយ MEF នៅ�ៅដើ�ើមខែ�
កញ្ញាា�DWDF និិង DAC ត្រូ�ូវបាានច្រ�បាាច់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�ទៅ�ៅក្នុុ�ងអនុុកម្មវិម ធី
ិ តែ�មួ
ី
យ
ួ ជាាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារថវិិកាាចុុងក្រោ��ោយ។

DAC បាានលើ�ើកឡើ�ើងថាា កាារគាំំ�ទ្រ�ពីីកម្មមវិិធីី ACCESS បាានជួួយដល់់មន្ត្រី�ី�ជាាន់់ខ្ពពស់់របស់់ MOSVY ក្នុុ�ងកាារ "តវ៉ាា�” ជាាមួួយ

MEF ឲ្យយគាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រលើ�ើកាារបែ�ងចែ�កធនធាានរបស់់ខ្លួួ�ន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារចរចាាថវិិកាាកម្មមវិិធីីឆ្នាំំ��

២០២២ មន្ត្រី�ី�ជាាន់់ខ្ពពស់់នៃ� MOSVY មិិនអាាចតវ៉ាា�ជាាមួួយ MEF ឲ្យយមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយពួួកគេ�ទទួួល

7

បាានត្រឹ�ឹមតែ�ចង្កោ�ោ�មសកម្មមភាាពមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារថវិិកាាចុុងក្រោ��ោយ។ មន្ត្រី�ី� MOSVY និិង DAC សម្តែ�ែងភាាពខកបំំណង
ចំំពោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ ដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានរក្សាាទុុកនិិងកាារដែ�លពួួកគេ�មិិនទទួួលបាានកំំណើ�ើនថវិិកាា។ MEF បាានកត់់សម្គាា�ល់់
ឃើ�ើញថាាកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងគឺឺលើ�ើសពីីកម្រិ�ិតខ្ពពស់់បំំផុុតនៃ�ថវិិកាាដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាាចរក្សាា

ទុុកបាាន។ MEFក៏៏បាានកត់់សម្គាា�ល់ផ
់ ងដែ�រថាាកាារពិិចាារណាាទៅ�ៅលើ�ើភាាពសមរម្យយនៃ�កាារតំំឡើ�ើងទំំហំថ
ំ វិិកាាអមជាាមួួយប្រ�ភេ�ទ
ស្ថាា�ប័័នគឺឺមាានសាារសំំខាាន់់

(ឧ.តើ�ើស្ថាា�ប័័ននោះ�ះ�ជាាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើកាារសម្រ�បសម្រួ�ួល និិង កាារបង្កើ�ើ�ត គោ�ោល

នយោ�ោបាាយឬក៏៏ប្រ�តិិបត្តតគោ�ោលនយោ�ោបាាយ និិងផ្ដដល់់សេ�វាា)។

ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ក្រុ�ុមកាារងាារ PFM របស់់កម្មមវិិធីី ACCESS បាានឃើ�ើញនូូវករណីីដែ�ល MEF បាានអនុុម័័តលើ�ើ
កាារតំំឡើ�ើងថវិិកាាលើ�ើសពីីកម្រិ�ិតខ្ពពស់់បំំផុុតនៃ�ថវិិកាាសំំរាាប់់កម្មមវិិធីនា
ី ានាាដែ�លជាាអាាទិិភាាពនយោ�ោបាាយ។ ដូូច្នេះ�ះ�វាាហាាក់់ដូូច

ជាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារលើ�ើកស្ទួួ�យទម្រ�ង់់នយោ�ោបាាយនៃ�កាារងាាររបស់់ DAC ជុំំ�វិិញកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលពិិកាារភាាព។

យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រនេះ�ះហាាក់់ដូូចជាាស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងកាារឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងរបស់់ DAC ដោ�ោយបាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាាពួួកគេ�គិិតថាាវាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់
ណាាស់់ក្នុុង
� កាាររៀ�ៀបចំំកាារប្រ�ជុំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់កាារយល់់ដឹឹងអំំពីី NDSP និិងដើ�ើម្បីី�បញ្ជ្រា�ា�បពិិកាារភាាពទៅ�ៅក្នុុ�ង
MEF ជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារស្វែ�ែងរកមតិិគាំំ�ទ្រ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារបែ�ងចែ�កថវិិកាាច្រើ�ើ�នជាាងមុុន។

កាាររៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដែ�លមិិនមាាននិិរន្តតរភាាពលើ�ើកនេះ�ះ គឺឺជាាដំំណើ�ើរកាារថវិិកាានៅ�ៅកម្ពុុ�ជាាមាានភាាពស្មុុ�គស្មាា�ញដោ�ោយ
សាារមាានកាារចូូលរួួមពីីអ្ននកពាាក់់ព័័ន្ធធច្រើ�ើ�នដែ�លដើ�ើរតួួទូូលំំទូូលាាយ ទាំំ�ងក្នុុ�ងនិិងក្រៅ��ៅផ្លូូ�វកាារ ។ វាាក៏៏បង្ហាា�ញអំំពីីកង្វះះ�តម្លាា�ភាាព
ឬកាារពន្យយល់់ពីមូ
ី ល
ូ ហេ�តុុនៃ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តតដែ�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឡើើ� �ង
ើ ដោ�ោយ MEF និិង ពីីថ្នាា�ក់គ្រ�ប់
់
គ្រ�
់ ងជាាន់់ខ្ពពស់រ់ បស់់ MOSVY

ស្ដីី�ពីីផែ�នកាារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ កត្តាា�ជាាច្រើ�ើ�នជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់កាារបែ�ងចែ�កធនធាាន/ កាារសំំរេេចចិិត្តតលើ�ើផែ�នកាារថវិិកាាចុុងក្រោ��ោយ
ដែ�លភាាគច្រើ�ើ�ន កម្មមវិិធីី ACCESS មិិនមាានឥទ្ធិិ�ពលឬដោះ�ះ�ស្រា�ាយដោ�ោយផ្ទាា�ល់់បាាន។ កត្តាា�នេះ�ះក៏៏ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយ

បុុគ្គគលិិករដ្ឋាា�ភិិបាាលផងដែ�រ។

ភាាពជោ�ោគជ័័យអាាចនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងសន្សឹឹ�មៗដែ�លបាានមកពីីកាារកសាាងសមត្ថថភាាពរយៈៈ

ពេ�លវែែង ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនៃ�លទ្ធធផលថវិិកាាត្រូ�ូវតែ�មាានកាារគាំំ�ទ្រ�ផ្នែ�ែកនយោ�ោបាាយ និិងកាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតនយោ�ោបាាយ/

កាារឲ្យយអាាទិិភាាពពីី MEF ។ បើ�ើទោះ�ះ�ជាាមន្ត្រី�ី� MOSVY DAC និិង MEF ស្វាា�គមន៍៍កាារគាំំ�ទ្រ�បច្ចេ�េកទេ�សរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS

MOSVY និិង DAC បាានសំំដែ�ងនូូវកាារខកចិិត្តតដែ�លពួួកគេ�មិិនមាានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើលទ្ធធផលថវិិកាាជាារួួម។ MEF ក៏៏បាានសង្កកត់់
ធ្ងងន់់លើ�ើសាារសំំខាាន់់នៃ�កាារធាានាាសកម្មមភាាពកសាាងសមត្ថថភាាពដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងសំំណូម
ូ ពររបស់់មន្រ្តី�ី�ក្រ�សួួងពាាក់់ព័ន្ធ
័ ធ

ដែ�លស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងតម្រូ�ូវកាារ។ នៅ�ៅពេ�លអនាាគត កាារគាំំ�ទ្រ�ផ្នែ�ែក PFM នឹឹងផ្ដោ�ោ�តលើ�ើកិិច្ចចកាារដែ�លមាានឆន្ទៈៈ�នយោ�ោបាាយ
ស្រា�ាប់់ និិងទាាញយកប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីកិិច្ចចកាារដែ�លកម្មមវិិធីី ACCESS មាានឥទ្ធិិ�ពលក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារថវិិកាា។ ក្រុ�ុមកាារងាារនឹឹង

ដាាក់់គោ�ោលបំំណង គាំំ�ទ្រ�ដល់់វដ្តត ពេ�ញលេ�ញនៃ�ដំំណើ�ើរកាារថវិិកាារួួមទាំំ�ងកាាររៀ�ៀបចំំរបស់់ MoSVY សម្រា�ាប់់កាារចរចាាថវិិកាា

ជាាមួួយ MEF ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអាាចទៅ�ៅរួួច ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តតក្នុុ�ងកាារបែ�ងចែ�កថវិិកាាចុុងក្រោ��ោយដែ�លត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរួួមគ្នាា�រវាាងថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ជាាន់់ខ្ពពស់់ MOSVY និិង MEF ដើ�ើម្បីី�ជួួយដោះ�ះ�ស្រា�ាយកាារបែ�ងចែ�កថវិិកាានៅ�ៅកម្រិ�ិត
អនុុកម្មមវិិធីីចុុងក្រោ��ោយបន្ទាា�ប់់ពីីកាារបញ្ចចប់់កាារចរចាាថវិិកាាទ្វេ�េភាាគីីកម្រិ�ិតខ្ពពស់់រវាាង MEF និិង MOSVY ។
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សាារសំំខាាន់់នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ

កម្រិ�ិតនៃ�កាាររួួមចំំណែ�ករបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS

សាារសំំ ខាាន់់ នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ ប្តូូ� រ ត្រូ�ូ វ បាានវិិ និិ ច្ឆ័័�យ ថាាមាាន

កម្រិ�ិតនៃ�កាារចូូលរួួមចំំណែ�ករបស់់ ACCESS ចំំពោះ�ះ�

សមត្ថថភាាពរបស់់មន្រ្តី�ី� MOSVY និិង DAC អាាចនឹឹងនៅ�ៅ

គ្មាា�នកម្មមវិិធីី ACCESS កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដែ�លបាានរាាយកាារណ៍៍

សាារសំំខាាន់់។ ទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងនិិរន្តតរភាាពកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ

កាារផ្លាា�ស់់ ប្តូូ� រ ត្រូ�ូ វ បាានវាាយតម្លៃ�ៃថាាមាានសាារសំំ ខាាន់់ បើ�ើ

យូូរជាាងជំំនួួយថវិិកាាពីីកម្មមវិិធីី ACCESS ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាាមាាន
សាារសំំខាាន់់។

ប្រ�ហែ�លជាាមិិនបាានកើ�ើតឡើ�ើងទេ�។

ខណៈៈពេ�លដែ�ល

ប៉ុុ�ន្តែ�ែទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងឥទ្ធិិ�ពលទៅ�ៅលើ�ើ

អង្គគកាារ UNICEF បាានចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ

វាានឹឹ ង ជះះឥទ្ធិិ�ពលតិិ ចតួួ ចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដល់់ ថ វិិ កាាទូូ ទៅ�ៅនៅ�ៅ

គឺឺ ជាាអ្ននកចូូ ល រួួ ម តែ�មួួ យគត់់ ក្នុុ� ង កាារផ្លាា�ស់់ ប្តូូ� រ សមត្ថថភាាព

និិង DAC ។ ដោ�ោយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ក្រា�ាហ្វិិ�ចកាារវាាយតម្លៃ�ៃ

ជនពិិកាា។

កាារផ្លាា�ស់់ ប្តូូ� រ នេះ�ះមិិ នគួួ រ អោ�ោយកត់់ សំំ គាាល់់ នោះ�ះ�ទេ�ព្រោះ��ះ�

ដំំណើ�ើរកាារថវិិកាារបស់់ DWDF អង្គគកាារកម្មមវិិធីី ACCESS

ក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនេះ�ះ បើ�ើយោ�ោងតាាមមន្រ្តី�ី�របស់់ MOSVY

រៀ�ៀបចំំថវិិកាា

រួួម “សាារសំំខាាន់់” ទាំំ�ងមូូល គឺឺសម្រេ�េចបាានហើ�ើយ។

១.២

និិងឯកសាាររបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសកម្មមភាាព

ភាាពខ្លាំំ��ងនៃ�ទិិន្ននន័័យដែ�លប្រា�ាប់់អំំពីីកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលគួួរឱ្យយកត់់សម្គាា�ល់់

ភាាពខ្លាំំ��ងជាារួួម នៃ�ភ័័ស្តុុ�តាាងក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារស្ទទង់់មតិិនេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានគេ�វិិនិិច្ឆ័័�យថាាមាានកម្រិ�ិតមធ្យយម៣ ។ ព័័ត៌៌មាាន
សម្រា�ាប់់រឿ�ឿងរាាវនេះ�ះ គឺឺផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើកាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយបុុគ្គគលិិកកម្មមវិិធីី ACCESS កាារវិិភាាគកំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ� និិង

កាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាាលមកពីី MOSVY DAC និិង MEF។

១.៣	ប្រ�ភពទិិន្ននន័័យ
១. របាាយកាារណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយថវិិកាាដើ�ើមគ្រា�ារបស់់កម្មមវិិធីី ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២០
២. កំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារដឹឹកនាំំ�កម្មមវិិធីី ACCESS ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មិិនាា ឆ្នាំំ��២០១៩
៣. កាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយក្រុ�ុមកាារងាារ PFM របស់់ ACCESS ដើ�ើម្បីី�សរសេ�រអំំពីីកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់នេះ�ះ
៤.

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយក្រុ�ុមកាារងាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ វាាយតម្លៃ�ៃ និិងរៀ�ៀនសូូត្រ�នៃ�កម្មមវិិធីី ACCESS ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�មករាា ២០២០

កំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�៖ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមកាារងាារពិិកាារភាាពលើ�ើកទីីមួួយ កាារប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមកាារងាារពិិកាារភាាពនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២៣

	ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២០ នៅ�ៅសណ្ឋាា�គាារភ្នំំ�ពេ�ញ (បន្ទទប់់ Carnation)

៥. កំំណត់់ហេ�តុុបទសម្ភាា�សន៍៍៖ កាារសម្ភាា�សន៍៍ជាាមួួយមន្ត្រី�ី� MOSVY ខែ�មេ�សាា ២០២០
៦. កំំណត់់ហេ�តុុបទសម្ភាា�សន៍៍៖ មន្រ្តី�ី� DAC ខែ�មករាា ២០២០
៧. កំំណត់ហេ�តុ
់
ុបទសម្ភាា�សន៍៍៖ មន្ត្រី�ី� MEF ខែ�មិិថុុនាា ២០២០

៣

កាារវិិនិិច្ឆ័័�យនេះ�ះផ្អែ�ែកលើ�ើខ្នាា�តបីីនៃ�ភាាពខ្លាំំ��ងនៃ�ភស្តុុ�តាាងកម្រិ�ិតទាាប មធ្យយម និិងខ្ពពស់់។ ភ័័ស្តុុ�តាាងទាាបបង្ហាា�ញពីីភស្តុុ�តាាងដែ�លត្រូ�ូវបាានសរសេ�រជាាអត្ថថបទដែ�លផ្តតល់់ដោ�ោយភាាគីីទីីបីី ដោ�ោយពឹឹង

ផ្អែ�ែកលើ�ើកាារអះះអាាងរបស់់អ្ននកឆ្លើ�ើ�យតបឯករាាជ្យយតែ�មួួយ ឬផ្អែ�ែកលើ�ើឯកសាារ ឬមតិិយោ�ោបល់់ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង។ កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវបន្ថែ�ែមអាាចនឹឹងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់នេះ�ះ។
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អាាសយដ្ឋាា�នៈៈ

អគាារលេ�ខ ២៤០ ជាាន់់ទីី៣ អគាារ អាានីីណាា ផ្លូូ�វ ២៧១ សង្កាា�ត់់បឹឹងទំំពុុន

ទូូរស័័ព្ទៈៈ�

(៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អីុុ�ម៉ែ�ែល:

info@accesscambodia.org

វេេបសាាយៈៈ

www.accesscambodia.org
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