
អត្ថបទរំលេចអំពីការបេេបេួលគួរឱេយកត់សម្គេល់៖  
ការកសាងសមត្ថភាពសា្ថេប័នរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាក្នុងការ

ចងកេងឯកសារថវិកាបេចាំឆ្នេំ  

“តាាមរយៈៈវគ្គគបណ្ដុះះ��បណ្ដុះះ�ល  និិងកាារធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាាាងជិិតស្និិិទ្ធធជាាមួយៈក្រុ�ុមកាារងាារផ្នែ�ិ�កាារក្រុគ្គប់ក្រុគ្គងហិិរញ្ញញវតុ�សាាធាារណ្ដុះៈ (PFM) 
នៃនិ�មមវិ� ី ACCESS ធ្វើយៈ�ងទ្ធទ្ធួលបាានិកាារយៈល់ដឹឹងលអៗអំំពីីធ្វើ�ាលកាារណ្ដុះ៍ផ្នែណ្ដុះនាំាំ និិងទ្ធក្រុមង់នាំានាំាផ្នែដឹលក្រុ�ស្និួងធ្វើស្និដឹឋ�ិច្ចច និិង 
ហិិរញ្ញញវតុ� (MEF) ក្រុតូវកាារ។ កាារ�ាំក្រុទ្ធបផ្នែនិុមរបស់្និក្រុ�ុមកាារងាារ PFM បាានិរួមច្ចំផ្នែណ្ដុះ�ពីក្រុងឹងទ្ធំនាំា�់ទ្ធំនិងរវាាងពីួ�ធ្វើយៈ�ងជាាមួយៈ 
និឹង MEF គ្គុណ្ដុះភាាពីនៃនិផ្នែ�និកាារថវិកាា �៏ដូឹច្ចជាាស្និមតុភាាពីរបស់្និធ្វើយៈ�ង�ិ�ងកាារបំធ្វើពីញតាាមតក្រុមូវកាាររបស្និ់ MEF ឲ្យយបាានិទាានិ ់
ធ្វើពីលធ្វើវលាា  ” ស្និំដឹីមន្រ្តីនិីីក្រុ�ស្និួងស្និងគម�ិច្ចច អំតីតយៈុទ្ធធជិនិ និិងយៈុវនិីតិស្និមបទាា (MoSVY)។ 





3

កាារបធ្វើងើ�តផ្នែ�និកាារថវិកាារបស្និ់ MoSVY មុនិធ្វើពីល�មមវិ� ីACCESS ចាាប់ធ្វើ�ើ�ម

នាំាយៈ�ហិរិញ្ញញវតុ�ដឹឹ�នាំាំកាារងាារក្រុច្ចបាាច្ចប់ញ្ញច�លទ្ធនិិិនិយ័ៈ និិងឯ�សាារថវិកាារបស្និ ់       MoSVY       ធ្វើដឹ�មបដីាា�ជ់ិនូិធ្វើ�ា      MEF    ធ្វើដាាយៈ 
មាានិនាំាយៈ�បធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និធ្វើដឹ�រតរួនាំាទ្ធសី្និខំាានិ�ិ់�ងកាារក្រុច្ចបាាច្ចប់ញ្ញច�ល និិងកាារក្រុតួតពីនិិិតយបឋមធ្វើ�ាធ្វើល�ឯ�សាារពីីក្រុគ្គប់អំងគភាាពី 
ធ្វើហិ�យៈដាា�ប់ញ្ញច�លធ្វើ�ា�ិ�ង�មមវ�ិទី្ធ១ី ផ្នែដឹលរមួបញ្ញច�លទាាំងនាំាយៈ�ដាឋានិស្និខុុុមាាលភាាពីស្និក្រុមាាបជ់ិនិមាានិពិីកាារភាាពី    (DWPD) 

និិង DAC។ មូលនិិ�ិជិនិពិីកាារ (PWDF      ) គ្គឺជាាអំងគភាាពីរដឹឋបាាលសាាធាារណ្ដុះៈផ្នែដឹលក្រុតូវបាានិដាា�់បញ្ញច�ល�ិ�ង�មមវិ�ីទ្ធី២របស្និ ់ 

MoSVY ជាាមួយៈអំងគភាាពីរដឹឋបាាលសាាធាារណ្ដុះៈពីីរធ្វើ�េងធ្វើទ្ធៀត ផ្នែដឹលស្និុិតធ្វើ�ា�ិ�ងរច្ចនាំាស្និម័័និធ�មមវិ�ីរបស្និ ់ MoSVY ផ្នែដឹរ។
ធ្វើ�ា�ិ�ងអំគ្គគនាំាយៈ�ដាឋានិហិិរញ្ញញវតុ� នាំាយៈ�ហិិរញ្ញញវតុ�របស្និ ់ MoSVY ជាាអំិ�ក្រុច្ចបាាច្ច់បញ្ញច�លពី័ត៌មាានិទាាំងអំស្និ់ផ្នែដឹលក្រុតូវកាារ 
ធ្វើ�ា�ិ�ងទ្ធក្រុមង់របស្និ ់MEF និិងតាារាាងពីីក្រុគ្គប់អំងគភាាពីទាាំងអំស្និ់ផ្នែដឹលទ្ធទ្ធួលបាានិថវិកាាតាាមរយៈៈ MoSVY  ផ្នែដឹលរួមបញ្ញច�ល
នាំាយៈ�ដាឋានិបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និរបស្និ ់MoSVY ទាាំងអំស្និ់ ( រួមទាាំង DWPD) និិងក្រុ�ុមក្រុបឹ�ាជាាតិ (រួមទាាំង DAC) ក្រុតូវបាានិដាា�់ធ្វើ�ា
�ិ�ង�មមវិ�ីទ្ធី១ដឹូច្ច�ិាជាាមួយៈអំងគភាាពីរដឹឋបាាលសាាធាារណ្ដុះៈបីផ្នែដឹលមាានិ�ិ�ង�មមវិ�ីទ្ធី២ (រាាប់បញ្ញច�លទាាំង មូលនិិ�ិជិនិពីិកាារ
 PWDF) ។

កាារ ធ្វើច្ចញ សាារាាច្ចរ 
ផ្នែ�និកាារ

យៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា

កាារ ពីិភាា�ា នៃ�ៃ 
�ិ�ង របស្និ់  MoSVY 

ស្និើីពីីផ្នែ�និកាារ
យៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា

MoSVY ដាា� ់
ផ្នែ�និកាារ 

យៈុទ្ធធសាាក្រុស្និី 
ថវិកាាជិូនិ ធ្វើ�ា

 MEF

កាារ ធ្វើច្ចញ
សាារាាច្ចរ
 ថវិកាា
�មមវិ�ី

កាារ ពីិភាា�ា នៃ�ៃ
�ិ�ង របស្និ់  MoSVY 
ស្និើី ពីី ថវិកាា �មមវិ�ី

ក្រុបចាាំ ឆ្នាំិាំ

MoSVY ដាា�់
ថវិកាា �មម វិ�ី
ក្រុបចាាំ ឆ្នាំិាំ ជិូនិ

ធ្វើ�ា MEF 

កាារច្ចរចាា
�ក្រុមិត

បធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និ
ជាា មួយៈ  MEF

កាារច្ចរចាាថវិកាា
ជាានិ់ខុ័ស្និ់
ជាាមួយៈ  

MEF

(ច្ចុង ផ្នែខុ ស្និីហាា/
ធ្វើដឹ�មផ្នែខុ �ញ្ញាញា)

(ពាា�់ �ណ្ដុះះ�ល
ផ្នែខុ��ើដាា)

(ច្ចុងផ្នែខុ ��ើដាា )
(ធ្វើដឹ�មផ្នែខុ��ើដាា)

(ស្និបាើាហិទី៍្ធ២ 
ផ្នែខុ មិថុនាំា)

(ស្និបាើាហិ៍ទ្ធី 
2 ផ្នែខុ ឧស្និភាាពី)

(ធ្វើដឹ�មផ្នែខុឧស្និភាា)(ស្និបាើាហិ៍ទ្ធី២ 
ផ្នែខុធ្វើមសាា)

→ → → → → → →

ការបរិយាយពីដំណើរការកសាងផេនការថវិកា 
របស់រដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា

វដឹីនៃនិកាារបធ្វើងើ�តផ្នែ�និកាារថវិកាា រាាប់បញ្ញច�លទាាំងកាារធ្វើរៀបច្ចំផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាាបីឆ្នាំិាំរំ�ិល និិងថវិកាា�មមវិ�ីក្រុបចាា ំ
ឆ្នាំិាំ។ កាារបាាានិ់សាមានិធ្វើ�ាឆ្នាំិាំដឹំបូងនៃនិផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា ក្រុតូវបាានិធ្វើក្រុប�ជាាមូលដាឋានិស្និក្រុមាាប់ថវិកាា�មមវិ�ីក្រុបចាាំឆ្នាំិាំ។ កាារ 
ច្ចងក្រុ�ងឯ�សាារផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា និិងថវិកាា�មមវិ�ី ធ្វើក្រុប�ក្រុបាាស្និ់រច្ចនាំាស្និម័័និធ�មមវិ�ី អំនិុ�មមវិ�ី និិងច្ចធ្វើងាើាមស្និ�មមភាាពី
ធ្វើដឹ�មបីផ្នែបងផ្នែច្ច��និធាានិ។ ឯ�សាារផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាាផ្នែដឹលដាា�់ជិូនិធ្វើ�ា MEF ធ្វើ�ាពាា�់�ណ្ដុះះ�លឆ្នាំិាំបងាាាញពី័ត៌មាានិ
ក្រុតឹម�ក្រុមិតអំនិុ�មមវិ�ី ខុណ្ដុះៈធ្វើពីលថវិកាា�មមវិ�ីក្រុបចាាំឆ្នាំិាំបញ្ញច�លពី័ត៌មាានិអំំពីីកាារផ្នែបងផ្នែច្ច��និធាានិ�ិ�ង�ក្រុមិតច្ចធ្វើងាើាមស្និ�មមភាាពី។
�ិ�ងផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា ២០១៩-២០២១ (មុនិធ្វើពីល �មមវិ�ី ACCESS ច្ចូល ម� ដឹល់) ឯ�សាារផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និី
ថវិកាារបស្និ ់ MoSVY បាានិដាា�់នាំាយៈ�ដាឋានិស្និុខុុមាាលភាាពីស្និក្រុមាាប់ជិនិពីិកាារ (DWPD) និិងក្រុ�ុមក្រុបឹ�ាស្និ�មមភាាពីជិនិ 
ពីិកាារ (DAC) បញ្ញច�ល�ិាជាាអំនិុ�មមវិ�ីមួយៈ ធ្វើដាាយៈអំងគភាាពីនិីមួយៈៗ តំណាាងឲ្យយច្ចធ្វើងាើាមស្និ�មមភាាពីមួយៈ។ ឯ�សាារផ្នែ�និកាារ
យៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា�៏តក្រុមូវឲ្យយបងាាាញនិូវស្និូច្ចនាំា�រក្រុបតិបតីិកាារផ្នែដឹលមិនិពាា�់ពី័និធនិឹងហិិរញ្ញញវតុ� ធ្វើដាាយៈមាានិស្និូច្ចនាំា�រលទ្ធធ�ល
ធ្វើ�ា�ក្រុមិត�មមវិ�ី និិងស្និូច្ចនាំា�រលទ្ធធ�លជាា�់លាា�់ស្និក្រុមាាប់�ក្រុមិតអំនិុ�មមវិ�ី (និិងច្ចធ្វើងាើាមស្និ�មមភាាពី)។ 

ពេ�លពេេលាានៃ�ដំំពេ�ើរកាារថេិកាារបស់់ (MoSVY) ត្រូ�ូេបាា�គូូស់បង្ហាាាញដំូចខាាងពេត្រូកាាម៖  
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ដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារធ្វើរៀបច្ចំថវិកាារបស្និ ់MoSVY គ្គឺងាាយៈនិឹងផ្នែប�ផ្នែខុែ� ធ្វើដាាយៈសាារគ្គុណ្ដុះភាាពីនៃនិកាារច្ចូលរួម និិងកាារស្និក្រុមបស្និក្រុមួល 
មាានិភាាពីខុុស្និ�ិាធ្វើ�ា�ិ�ងអំងគភាាពីនិីមួយៈៗរបស្និ់ក្រុ�ស្និួង។ គ្គុណ្ដុះភាាពីនៃនិកាារច្ចូលរួមនៃ�ៃ�ិ�ងរបស្និ ់ MoSVY ធ្វើ�ា�ិ�ងដឹំធ្វើណ្ដុះ�រ 
កាារថវិកាារបស្និ ់     DAC       (ផ្នែដឹលជាាក្រុ�ុមក្រុប�ឹាជាាតិមយួៈ)      គ្គមឺាានិល�ខណ្ដុះៈធ្វើខុេ�យៈជាាង       PWDF     (ផ្នែដឹលជាានាំាយៈ�ដាឋានិបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និ 
មួយៈរបស្និ់ MoSVY )។ �ិ�ងច្ចំធ្វើណាាម�តាីាផ្នែដឹលបណ្ដុះះ�លឲ្យយកាារស្និក្រុមបស្និក្រុមួល និិងកាារច្ចូលរួមធ្វើ�ា�ិ�ងដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារធ្វើរៀបច្ច ំ
ថវិកាារបស្និ ់ DAC មាានិល�ខណ្ដុះៈធ្វើខុេ�យៈ គ្គឺធ្វើដាាយៈសាារផ្នែតកាារច្ចូលរួមនៃនិគ្គណ្ដុះៈក្រុគ្គប់ក្រុគ្គង និិងបុគ្គគលិ�បធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និ�មមវិ�ី
ជាានិ់ខុ័ស្និ់ ធ្វើ�ាមាានិ�ក្រុមិត។ កាារធ្វើរៀបច្ចំថវិកាារបស្និ ់DAC ធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ងធ្វើស្និៃ�រផ្នែតទាាំងក្រុស្និុងធ្វើដាាយៈមន្រ្តីនិីីហិិរញ្ញញវតុ�របស្និ់ DAC ធ្វើដាាយៈ 
ក្រុ�ានិ់ផ្នែតធ្វើ�ើ�កាារផ្លាាាស្និ់បើ�រតួរធ្វើលខុថវិកាាបនិីិច្ចបនិី�ច្ចស្និក្រុមាាប់ ស្និ�មមភាាពីអំច្ចិនៃន្រ្តីនិីយៈ៍ ពីីមួយៈឆ្នាំិាំ ធ្វើ�ាមួយៈឆ្នាំិាំ។ ជាារួម ផ្នែបបផ្នែ�និ
នៃនិកាារធ្វើរៀបច្ចំថវិកាារបស្និ ់MoSVY  ផ្នែដឹលរួមបញ្ញច�ល DAC �ងផ្នែដឹរអាាច្ចចាាត់ថាា ជាាវិ�ីសាាក្រុស្និីផ្នែដឹលផ្នែ�អ�ធ្វើល�ធាាតុច្ចូល (input-

based approach) ធ្វើដាាយៈធ្វើផ្លាើាតធ្វើល�កាារផ្នែ�ស្និំរួលក្រុបចាាំឆ្នាំិាំ។ យៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីធ្វើនិ�ឆ្លុះា��បញ្ញាចាំងពីីរធ្វើបៀបនៃនិកាារស្និធ្វើក្រុមច្ចច្ចិតីធ្វើល�
ថវិកាាទាាំងធ្វើ�ា�ក្រុមិតថាិា�់ក្រុគ្គប់ក្រុគ្គងជាានិ់ខុ័ស្និ់របស្និ ់ MoSVY �៏ដឹូច្ចជាា�មមជាាតិនៃនិ�ិច្ចចច្ចរចាា និិងកាារស្និធ្វើក្រុមច្ចច្ចិតីរបស្និ់
MEF ។ �និាងម� មាានិកាារធ្វើផ្លាីាតអាារមមណ្ដុះ៍តិច្ចតួច្ចណាាស្និ់ ធ្វើល�ស្និ�មមភាាពី ឬ�៏ស្និូច្ចនាំា�រ�មមវិ�ី មិនិទាា�់ទ្ធងហិិរញ្ញញវតុ�
ធ្វើហិ�យៈ ជាារងាើាស្និ់ លទ្ធធ�លផ្នែដឹលទ្ធទ្ធួលបាានិ ឬលទ្ធធ�លរំពីឹងទុ្ធ�។ �ិ�ងនិ័យៈមួយៈធ្វើទ្ធៀតគ្គឺ មាានិកាារយៈ�ច្ចិតីទ្ធុ�ដាា�់តិច្ច 
តចួ្ចបំ�តុធ្វើល�កាារធ្វើ�ើ�ផ្នែ�និកាារថវិកាាធ្វើដាាយៈធ្វើក្រុប�វ�ីិសាាក្រុស្និផី្នែ�អ�ធ្វើល�លទ្ធធ�លជាាយៈទុ្ធធសាាក្រុស្និ ី។     ឧបស្និគ្គគធ្វើនិ�  �ប៏ាានិជិ�ឥទ្ធធពិីល 
ធ្វើល� កាារយៈ�ចិ្ចតីទុ្ធ�ដាា�់ធ្វើ�ាធ្វើល�កាារធ្វើ�ើ�ផ្នែ�និកាារថវកិាាធ្វើដឹ�មបីរ��និធាានិផ្នែដឹលក្រុតវូកាារចាាំបាាច្ចធ់្វើដឹ�មបី�ាំក្រុទ្ធដឹល់តួរនាំាទី្ធអំចិ្ចនៃន្រ្តីនីិយ៍ៈ 
របស្និ់ DAC �ិ�ងកាារ�ាំក្រុទ្ធ ដឹល់ផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីជាាតិស្និើីពីីពីិកាារភាាពី ផ្នែដឹលរួមបញ្ញច�លទាាំងកាារផ្នែស្និើងរ�មតិ�ាំងក្រុទ្ធពីីអំនិីរ 
ក្រុ�ស្និួង កាារស្និក្រុមបស្និក្រុមួល ក្រុតួតពីិនិិតយ និិងវាាយៈតនៃមា �៏ដឹូច្ចជាាកាាររាាយៈកាារណ្ដុះ៍ពីីកាារអំនិុវតីនិ៍។ 

ធ្វើ�ា�ក្រុមិតក្រុ�ស្និួងទាាំងមូល ផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាាឆ្នាំិាំ ២០១៩-២០២១ របស្និ់ MoSVY ផ្នែដឹលបាានិបធ្វើងើ�តធ្វើ��ង
កាាលពីីឆ្នាំិាំ ២០១៨ ក្រុតូវបាានិវាាយៈតនៃមាថាាមិនិធ្វើឆ្លុះា�យៈតប (មិនិស្និុីស្និងាើា�់) ធ្វើ�ានិឹងតក្រុមូវកាារស្និំខាានិ់ៗមួយៈច្ចំនិួនិផ្នែដឹលមាានិ
ផ្នែច្ចងធ្វើ�ា�ិ�ងធ្វើ�ាលកាារណ្ដុះ៍ផ្នែណ្ដុះនាំាំរបស្និ ់ MEF រួមទាាំងតក្រុមូវកាារផ្នែ�ិ�ស្និូច្ចនាំា�រស្និក្រុមាាប់លទ្ធធ�ល�ក្រុមិត�មមវិ�ី។ វាាជាា
កាារយៈល់ខុុស្និ ធ្វើ�ាធ្វើល�ស្និូច្ចនាំា�រលទ្ធធ�ល ផ្នែដឹលគ្គួរផ្នែតក្រុគ្គបដឹណ្ដុះះប់ធ្វើល��លរំពីឹងទ្ធុ�ធ្វើ�ា�ក្រុមិត�មមវិ�ីស្និក្រុមាាប់រយៈៈធ្វើពីល
ម�យមធ្វើ�ា�ិ�ងច្ចធ្វើនាំាា�ឆ្នាំិាំ ២០១៩-២០២១ ផ្នែត �ៃ�យៈធ្វើ�ាវិញ ស្និូច្ចនាំា�រលទ្ធធ�លរបស្និ ់MoSVY គ្គឺជាា�លបូ�នៃនិស្និូច្ចនាំា�រ
លទ្ធធ�ល�ក្រុមិតអំនិុ�មមវិ�ីក្រុបចាាំឆ្នាំិាំ ជាាមួយៈ�ក្រុមិតស្និមិទ្ធធិ�លក្រុបចាាំឆ្នាំិាំផ្នែដឹលបាានិរាាយៈកាារណ្ដុះ៍ស្និក្រុមាាប់ឆ្នាំិាំ ២០១៧ និិង
ធ្វើ�ាលធ្វើ�ាស្និក្រុមាាប់ឆ្នាំិាំ ២០១៨ និិង ២០១៩។ 

កាារផ្លាាាស្និ់បើ�រនៃនិដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារបធ្វើងើ�ត និិងកាារច្ចងក្រុ�ងឯ�សាារផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាាឆ្នាំិាំ 
២០២០-២០២២ និិងថវិកាា�មមវិ�ីក្រុបចាាំឆ្នាំិាំ២០២០ របស្និ់ MoSVY  

“ធ្វើដាាយៈមាានិកាារ�ាំក្រុទ្ធពីីក្រុ�ុមកាារងាារ PFM នៃនិ�មមវិ� ី ACCESS ធ្វើយៈ�ងបាានិធ្វើដឹ�រធ្វើ�ាតាាមដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារជាាមួយៈនិឹងកាារយៈល ់
ច្ចាស្និ់ពីីតក្រុមូវកាាររបស្និ ់MEF ធ្វើដាាយៈសាារមាានិកាារជិួយៈពីនិយល់យ៉ាាាងលមអិតពីីក្រុ�ុមកាារងាារ�មមវិ� ីACCESS។ ធ្វើទាា�ជាាយ៉ាាាង 
ណាា�៏ធ្វើដាាយៈ ខុែ�ំមិនិទាានិ់បាានិធ្វើ��ញកាារផ្លាាាស្និ់បី�រគ្គួរឱ្យយ�ត់ស្និមាគាល់ណាាមួយៈផ្នែដឹលអាាច្ចយៈ�ម�ប�ក្រុសាាយៈធ្វើ�ាធ្វើពីល
ធ្វើនិ�ធ្វើ�ាធ្វើ��យៈធ្វើទ្ធ ធ្វើដាាយៈសាារផ្នែតវាាធ្វើលឿនិធ្វើពី� ។

ធ្វើប�ធ្វើទាា�ជាាធ្វើយៈ�ងបាានិបធ្វើងើ�តផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីស្និ�មមភាាពីរបស្និ់ធ្វើយៈ�ងបាានិច្ចាស្និ់លាាស្និ់លអ�៏ធ្វើដាាយៈធ្វើយៈ�ងធ្វើ�ាផ្នែតមិនិ
អាាច្ចបធ្វើងើ�និថវិកាាក្រុបចាាំឆ្នាំិាំស្និក្រុមាាប់ឆ្នាំិាំ ២០២០ បាានិធ្វើ�ាធ្វើ��យៈ ធ្វើដាាយៈសាារផ្នែត MEF បាានិស្និធ្វើក្រុមច្ចធ្វើល�គ្គធ្វើក្រុមាាងថវិកាារួច្ច 
ធ្វើ�ាធ្វើហិ�យៈ ផ្នែដឹល�ិ�ងធ្វើនាំា�ពីួ�ធ្វើគ្គបាានិឯ�ភាាពីធ្វើ�ាធ្វើល�ស្និ�មមភាាពី ផ្នែដឹលដឹូច្ច�ិាធ្វើស្និៃ�រផ្នែតទាាំងក្រុស្និុង ធ្វើ�ានិឹងស្និ�មមភាាពីពីីឆ្នាំិា ំ
មនុិៗ។          បាផុ្នែនីិខុែ�អំាាច្ចស្និនិមត់បាានិថាា ដឹធំ្វើណ្ដុះ�រកាារនៃនិកាារធ្វើរៀបច្ចផំ្នែ�និកាារយៈទុ្ធធសាាក្រុស្និថីវកិាា មាានិភាាពីក្រុបធ្វើស្និ�រធ្វើ��ង ក្រុប�បធ្វើដាាយៈ 
គ្គុណ្ដុះភាាពី” មន្រ្តីនិី ីDAC។  



5

�ិ�ង�ំ��ងឆ្នាំិាំ ២០១៩ ជិំហាាានិមួយៈច្ចំនិួនិក្រុតូវបាានិធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ង�ិ�ងនិ័យៈផ្នែ�លមអដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារធ្វើរៀបច្ចំថវិកាារបស្និ ់MoSVY  (រួមទាាំង 
DWPD) និិង DAC ផ្នែដឹលជាាផ្នែ�ិ�មួយៈជិួយៈដឹល់កាារផ្នែ�លមអគ្គុណ្ដុះភាាពីនៃនិកាារច្ចងក្រុ�ងឯ�សាារថវិកាា ជាាលទ្ធធ�លមួយៈឆ្លុះា�� 
បញ្ញាចាំងពីីភាាពីក្រុបធ្វើស្និ�រធ្វើ��ងនៃនិស្និមតុភាាពីមន្រ្តីនិីី។ កាារផ្លាាាស្និ់បើ�រស្និំខាានិ់ៗ រួមមាានិ៖ 

 កំំពេ�ើ�ស់ម�ថភាា�ពេ�ាកំុ�ង MoSVY កំុ�ងកាារចងត្រូកំងបពេងើើ�ឯកំសាារថេិកាា ដែដំលពេ�ះមាា��័យថាាឯកំសាារដែ��កាារ 
យុទ្ធធសាាត្រូស់រថេិកាាចុងពេត្រូកាាយ ពេ�ើើយ�បពេ�ា�ឹងពេ�ាលកាារ�៍ដែ�នាំាំរបស់ ់MEF បាា�លអជាាងឆ្នាំុាំមុ�ៗ។  មន្រ្តីនិីី MoSVY 
បាានិរាាយៈកាារណ្ដុះ៍ថាា កាារបំធ្វើពីញឯ�សាារផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាាឆ្នាំិាំ២០២០-២០២២ កាាលពីីឆ្នាំិាំ២០១៩ មាានិ
ភាាពីងាាយៈក្រុស្និួលជាាងឆ្នាំិាំមុនិៗ ធ្វើដាាយៈសាារមន្រ្តីនិីីរបស្និ់ខុា�និបាានិធ្វើរៀនិស្និូក្រុតអំំពីីដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារបាានិធ្វើក្រុច្ច�និ។ �ិ�ងធ្វើនាំា��ងផ្នែដឹរ
�ំធ្វើណ្ដុះ�និស្និមតុភាាពីរបស្និ ់DWDF �៏ក្រុតូវបាានិ�ត់ស្និមាគាល់ ធ្វើដាាយៈសាារផ្នែតក្រុ�ុមកាារងាារ ACCESS បាានិ�ើល់កាារ�ាំក្រុទ្ធដឹល់
ពីួ��ាត់�ិ�ងកាារបំផ្នែប�ច្ចធ្វើងាើាម�មមវិ�ី ឲ្យយធ្វើ�ាជាាស្និ�មមភាាពីជាា�់លាា�់ និិងធ្វើផ្លាីាតធ្វើល�កាារបធ្វើងើ�តស្និូច្ចនាំា�រផ្នែដឹលពាា�់ពី័និធ
ធ្វើ�ានិឹងផ្នែ�និកាារស្និ�មមភាាពីជាាតិស្និើីពីីពីិកាារភាាពី (NDSP)។ ក្រុ�ុមកាារងាារ PFM បាានិរាាយៈកាារណ្ដុះ៍ថាា កាារវាាយៈតនៃមារបស្និ់
 MEF ធ្វើ�ាធ្វើល�ឯ�សាារផ្នែ�និកាារយុៈទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាាឆ្នាំិាំ២០២០-២០២២ របស្និ់ MoSVY បាានិបញ្ញាាា�់ថាា កាារយៈល់ដឹឹងពីី
លទ្ធធ�លគ្គធ្វើក្រុមាាង និិងលទ្ធធ�លស្និ�មមភាាពីរបស្និ់ពីួ�ធ្វើគ្គមាានិភាាពីក្រុបធ្វើស្និ�រធ្វើ��ង។ ធ្វើប�ធ្វើទាា�ជាា MEF ធ្វើល��ធ្វើ��ងថាាធ្វើ�ា 
មាានិ�ផ្នែនិាងក្រុតូវផ្នែ�លមអ ពីួ�ធ្វើគ្គ�៏បាានិ�ីល់ជាាមតិ�ងផ្នែដឹរថាា គ្គុណ្ដុះភាាពីនៃនិផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាាគ្គឺមាានិភាាពីលអ 
ក្រុបធ្វើស្និ�រធ្វើក្រុច្ច�និ។

	ដំំពេ�ើរកាារនៃ�កាារបពេងើើ�ដែ��កាារយុទ្ធធសាាត្រូស់រថេិកាាកាា�់ដែ�មាា�ត្រូបស់ិទ្ធធភាា� �ិងទាា�់ពេ�លពេេលាា។ មន្រ្តីនិី ីMoSVY បាានិ
រាាយៈកាារណ្ដុះ៍ថាាដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារធ្វើរៀបច្ចំផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាាកាាលពីីឆ្នាំិាំ ២០១៩ ក្រុតូវបាានិបំធ្វើពីញក្រុប�បធ្វើដាាយៈ
ក្រុបស្និិទ្ធធភាាពី និិងទាានិ់ធ្វើពីលធ្វើវលាាជាាងមុនិ។ មន្រ្តីនិីី�៏បាានិ�ត់ស្និមាគាល់ថាា ធ្វើដាាយៈមាានិកាារ�ាំក្រុទ្ធពីី�មមវិ� ីACCESS DWPD 

បាានិបធ្វើងើ�និស្និមតុភាាពីរបស្និ់ខុា�និ ធ្វើហិ�យៈស្និ�មមជាាងមុនិ ផ្នែដឹលធ្វើនិ�បាានិ�ើល់ជាាគ្គំរូមួយៈដឹ៏លអស្និក្រុមាាប់នាំាយៈ�ដាឋានិធ្វើ�េងៗ 
ធ្វើទ្ធៀតនៃនិ      MoSVY    ។     ស្និកិាខាសាាលាាផ្នែដឹលធ្វើរៀបចំ្ចធ្វើ��ងធ្វើដាាយៈ�មមវ�ិ ី     ACCESS       បាានិនាំាំឲ្យយមន្រ្តីនីីិផ្នែ��ិក្រុគ្គប់ក្រុគ្គងនិិងបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និ 
របស្និ់ MoSVY ម�ជិួបជិុំ�ិាធ្វើដឹ�មបីច្ចូលរួមធ្វើដាាយៈផ្លាៃាល់ជាាមួយៈ MEF ធ្វើដឹ�មបីធ្វើរៀនិស្និូក្រុតពីីធ្វើ�ាលកាារណ្ដុះ៍ផ្នែណ្ដុះនាំាំស្និើីពីីកាារ 
បធ្វើងើ�តផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា និិងថវិកាា�មមវិ�ីក្រុបចាាំឆ្នាំិាំ។ ទាា�់ទ្ធិនិនិឹង DAC ក្រុ�ុមកាារងាារ PFM បាានិស្និធ្វើងើតធ្វើ��ញថាា 
អំិ�ក្រុគ្គប់ក្រុគ្គង�មមវិ�ី និិងមន្រ្តីនិីីជាានិ់ខុ័ស្និ់ធ្វើក្រុច្ច�និជាាងមុនិ បាានិច្ចូលរួមដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារនៃនិកាារគ្គិតគ្គូរធ្វើ��ងវិញពីីរធ្វើបៀបនៃនិកាារ 
បងាាាញធ្វើបស្និ�មមរបស្និ ់ DAC ក្រុប�បធ្វើដាាយៈយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និី។ កាារចូ្ចលរួមកាានិ់ផ្នែតធ្វើក្រុច្ច�និពីីស្និំណាា�់ថាិា�់ក្រុគ្គប់ក្រុគ្គង�មមវិ�ជីាានិ ់
ខុ័ស្និ់ធ្វើ�ា�ិ�ងដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារថវិកាា និឹងរួមច្ចំផ្នែណ្ដុះ�ដឹល់កាារពីក្រុងឹងស្និមតុភាាពី�ិ�ងកាារផ្នែស្និើងរ�មតិ�ាំក្រុទ្ធស្និក្រុមាាប់ស្និំធ្វើណ្ដុះ�ថវិកាា
របស្និ់ DAC ធ្វើ�ាដឹំណាា�់កាាលស្និំខាានិ់នៃនិដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារបធ្វើងើ�តផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា និិងថវិកាា�មមវិ�ីរបស្និ់ MoSVY។

 រចនាំាស់ម័័�ធថេិកាារបស់់ DAC កាា�់ដែ�មាា�លកំខ�ៈយុទ្ធធសាាត្រូស់រ។ លទ្ធធ�លនៃនិកាារច្ចូលរួមរបស្និ់មន្រ្តីនិីីផ្នែ�ិ�ក្រុគ្គប់ក្រុគ្គង 
និិងមន្រ្តីនិីីជាានិ់ខុ័ស្និ់របស្និ ់DAC ក្រុ�ុមកាារងាារក្រុគ្គប់ក្រុគ្គងហិិរញ្ញញវតុ�សាាធាារណ្ដុះៈធ្វើជិឿជាា�់ថាា DAC អាាច្ចក្រុតួតពីិនិិតយ និិងធ្វើរៀបច្ច ំ
រច្ចនាំាស្និម័័និធស្និ�មមភាាពី�មមវិ�ីរបស្និ់ពីួ�ធ្វើគ្គធ្វើ��ងវិញ ធ្វើដឹ�មបីឲ្យយកាានិ់ផ្នែតមាានិភាាពីស្និុីស្និងាើា�់ជាាមួយៈធ្វើ�ាលបំណ្ដុះងយៈុទ្ធធ
សាាក្រុស្និីរបស្និ់ DAC ៖ ១) ច្ចំធ្វើណ្ដុះ�ដឹឹងសាាធាារណ្ដុះៈ ២) កាារបធ្វើងើ�តក្រុ�បខុណ្ដុះឌច្ចាប់ និិងធ្វើ�ាលនិធ្វើយ៉ាាបាាយៈ និិង ៣) កាារ 
ផ្នែស្និើងរ�មតិ�ាំក្រុទ្ធ កាារក្រុតួតពីិនិិតយ និិងធ្វើ�ើ�របាាយៈកាារណ្ដុះ៍ស្និក្រុមាាប់ផ្នែ�និកាារស្និ�មមភាាពីជាាតិស្និើីពីីពីីកាារភាាពី។ កាារធ្វើក្រុប�ក្រុបាាស្និ់
រច្ចនាំាស្និម័័និធធ្វើនិ�ធ្វើដាាយៈផ្នែ�អ�ធ្វើល�ធ្វើ�ាលបំណ្ដុះងយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និី�មមវិ� ី ACCESS ធ្វើជិឿជាា�់ថាា DAC មាានិកាារបត់ផ្នែបនិធ្វើក្រុច្ច�និ
�ិ�ងកាារ�ំណ្ដុះត់រ�ស្និ�មមភាាពីជាា�់លាា�់ផ្នែដឹលស្និមក្រុស្និបបំ�ុត�ិ�ងកាារស្និធ្វើក្រុមច្ចបាានិធ្វើ�ាលធ្វើ�ាយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីទាាំងធ្វើនាំា�។ 
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រធ្វើបៀបផ្នែដឹល�មមវិ�ី ACCESS បាានិ�ាំក្រុទ្ធផ្នែដឹលនាំាំឲ្យយមាានិកាារផ្លាាាស្និ់បើ�រដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារថវិកាា

�មមវិ� ី ACCESS បាានិធ្វើរៀបច្ចំសិ្និកាខាសាាលាាពីីរស្និក្រុមាាប ់ MOSVY ធ្វើដឹ�មបី�សាាងស្និមតុភាាពីស្និក្រុមាាប់កាារធ្វើរៀបច្ចំផ្នែ�និ 
កាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា និិងផ្នែ�និកាារថវិកាា។  �មមវិ� ីACCESS បាានិស្និក្រុមបស្និក្រុមួលកាារច្ចូលរួមរបស្និ់ថាិា�់ក្រុគ្គប់ក្រុគ្គង 
នាំាយៈ�ដាឋានិធ្វើរៀបច្ចំថវិកាារបស្និ់ MEF និិងមន្រ្តីនិីីបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និស្និក្រុមាាប់ស្និិកាខាសាាលាាទាាំងពីីរធ្វើដាាយៈមាានិវគ្គគស្និក្រុមាាប់  MEF  ធ្វើ�ើ�បទ្ធ 
បងាាាញ និិងពីនិយល់ពីីធ្វើ�ាលកាារណ្ដុះ៍ផ្នែណ្ដុះនាំាំស្និើីពីីកាារបធ្វើងើ�តផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថាាវិកាានិិងថវិកាា�មមវិ�ីរបស្និ់ខុា�និ។ ស្និិកាខា 
សាាលាាទាាំងពីីរមាានិកាារច្ចូលរួមក្រុបផ្នែហិលពីី ៧០ ធ្វើ�ា ៨០ស្និិកាខាកាាមម�ពីីក្រុគ្គប់នាំាយៈ�ដាឋានិបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និរបស្និ់ MOSVY និិង 
អំងគភាាពីធ្វើ�េងៗរួមទាាំងក្រុ�ុមក្រុបឹ�ាជាាតិផ្នែដឹលស្និុិតធ្វើក្រុកាាម�មមវិ�ីទ្ធី១ (ឧ.ក្រុ�ុមក្រុបឹ�ាស្និ�មមភាាពីជិនិពីិកាា) និិង អំងគភាាពី 
រដឹឋបាាលសាាធាារណ្ដុះៈធ្វើ�ា�ិ�ង�មមវិ�ីទ្ធី២ (រួមទាាំងDWDF) ។ បផ្នែនុិមពីីធ្វើល�កាារ�ើល់ឱ្យកាាស្និឲ្យយ MEF ធ្វើ�ើ�បទ្ធបងាាាញពីីធ្វើ�ាល 
កាារណ្ដុះ៍ផ្នែណ្ដុះនាំាំរបស្និ់ពីួ�ធ្វើគ្គ ជាាមួយៈនិឹងវគ្គគស្និំណ្ដុះួរច្ចធ្វើមា�យៈពីីមន្រ្តីនិីី MOSVY វគ្គគពាា�់�ណ្ដុះះ�លច្ចុងធ្វើក្រុកាាយៈនៃនិស្និិកាខាសាាលាា 
បាានិបញ្ញច�លកាារធ្វើ�ើ�លំហាាត់ជាា�់ផ្នែស្និើង ធ្វើដាាយៈធ្វើផ្លាីាតធ្វើល�កាារពីក្រុងឹងកាារយៈល់ដឹឹងអំំពីីស្និូច្ចនាំា�រស្និក្រុមាាប់លទ្ធធ�លគ្គធ្វើក្រុមាាង 
 និិងលទ្ធធ�លស្និក្រុមាាប់ស្និ�មមភាាពីស្និក្រុមាាប់កាារច្ចងក្រុ�ងឯ�សាារផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា និិង ផ្នែ�និកាារថវិកាា១ ។  តាាមរយៈៈ 
យៈនិីកាារអំភិិបាាល�ិច្ចចរបស្និ់ខុា�និ �មមវិ� ីACCESS បាានិពីក្រុងឹងបផ្នែនិុមនិូវកាារច្ចូលរួមរវាាង MEF និិង MOSVY ដឹូច្ចផ្នែដឹលបាានិ 
បងាាាញធ្វើ�ា�ិ�ង�ិច្ចចពីិភាា�ារបស្និ់គ្គណ្ដុះៈ�មាមា�ិកាារដឹឹ�នាំាំកាាលពីីផ្នែខុមិនាំា ២០១៩ ផ្នែដឹលបាានិធ្វើ�ើ��ំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុពីីនៃដឹគ្គ ូ
រដាឋាភិិបាាលពាា�់ពី័និធធ្វើ�ើ�កាារពីិភាា�ាពីីតក្រុមូវកាារកាារ�ីល់មូលនិិ�ិបផ្នែនុិមធ្វើដឹ�មបីផ្នែបងផ្នែច្ច�ស្និក្រុមាាប់កាារ�ាំក្រុទ្ធដឹល់កាារអំនុិវតីន៍ិ 
ស្និ�មមភាាពីអំទ្ធិភាាពីនៃនិផ្នែ�និកាារស្និ�មមភាាពីជាាតិស្និើីពីីពីិកាារភាាពីដឹំណាា�់កាាលទ្ធី២២ ។   បនាំៃាប់ម�ទ្ធីក្រុបឹ�ានិិងអំិ�ឯ�ធ្វើទ្ធស្និ 
ផ្នែ�ិ�ក្រុគ្គប់ក្រុគ្គងហិិរញ្ញញវតុ�សាាធាារណ្ដុះៈបាានិធ្វើ�ើ�កាារជាាបនីិបនាំៃាប់ធ្វើ�ាធ្វើល�ដំឹធ្វើណ្ដុះ�រកាារនៃនិកាារបធ្វើងើ�តផ្នែ�និកាារយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា 
និិងផ្នែ�និកាារថវិកាា រហិូតដឹល់ដឹំណាា�់កាាលដាា�់ឯ�សាារជិូនិធ្វើ�ា     MEF  ។ ពីួ�ធ្វើគ្គបាានិ�ើល់ជិំនិួយៈបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និធ្វើដាាយៈផ្លាៃាល ់
ធ្វើ�ា DAC និិងធ្វើ�ើ�កាារជាាមួយៈ UNICEF ធ្វើដឹ�មបី�ាំក្រុទ្ធដឹល់ DWDF �ិ�ងដឹំណាា�់កាាលនៃនិកាារច្ចងក្រុ�ងឯ�សាារផ្នែ�និកាារ 
យៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីថវិកាា និិងថវិកាា�មមវិ�ីធ្វើក្រុកាាមកាារពីិធ្វើក្រុ�ា�ធ្វើយ៉ាាបល់ជាាមួយៈអំគ្គគនាំាយៈ�ហិិរញវតុ�នៃនិ MOSVY និិងកាារធ្វើ�ើ�កាារ
ធ្វើដាាយៈផ្លាៃាល់ជាាមួយៈក្រុ�ុមបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និធ្វើដឹ�មបីជិួយៈ៖

	ធ្វើរៀបច្ចំរច្ចនាំាស្និម័័និធឯ�សាារថវិកាាធ្វើ��ងវិញឱ្យយក្រុស្និបធ្វើ�ានិឹងធ្វើ�ាលធ្វើ�ាយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីរបស្និ ់DAC 

 កាារបធ្វើងើ�តស្និំធ្វើណ្ដុះ�ស្និ�មមភាាពីនិិងកាារច្ចំណាាយៈស្និក្រុមាាប់ស្និ�មមភាាពីរបស្និ់ DAC

 �ីលក់ាារ�ាំក្រុទ្ធជាាយៈទុ្ធធសាាក្រុស្និសី្និក្រុមាាបក់ាារអំភិិវឌ្ឍឍស្និចូ្ចនាំា�រ�ិ�ងវសិ្និយ័ៈពីកិាារភាាពី និិងធ្វើ�ាក្រុ�ស្និងួទាាំងមលូក្រុស្និបជាាមយួៈ 
ធ្វើ�ាលកាារណ្ដុះ៍ផ្នែណ្ដុះនាំាំបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និរបស្និ់ MEF បូ�រួមទាាំងកាារធ្វើក្រុប�ក្រុបាាស្និ់ស្និូច្ចនាំា�រលទ្ធធ�លគ្គធ្វើក្រុមាាង និិងលទ្ធធ�ល 
ស្និ�មមភាាពីឲ្យយបាានិក្រុតឹមក្រុតូវ

១ មតិធ្វើយ៉ាាបល់ផ្នែដឹលបាានិ�ើល់ឲ្យយក្រុ�ុមកាារងាារ�មមវិ�ី ACCESS ធ្វើ�ាធ្វើពីលធ្វើ�ើ�បទ្ធបងាាាញ ស្និើីពីីផ្នែ�និកាារស្និ�មមភាាពី និិងយៈុទ្ធធសាាក្រុស្និី�ិ�ងកាារច្ចូលរួមធ្វើ�ា�ិ�ងកាារក្រុគ្គប់ក្រុគ្គងហិិរញ្ញញវតុ�សាាធាារណ្ដុះៈធ្វើ�ា 
   MEF ។ �ំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុ�ិច្ចចក្រុបជិុំ នៃថៃទ្ធី ៩ ផ្នែខុធ្វើមសាា ឆ្នាំិាំ ២០១៩ 
២  គ្គំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុ�ិច្ចចក្រុបជិុំគ្គណ្ដុះៈ�មាមា�ិកាារដឹឹ�នាំាំ�មមវិ�ី ACCESS នៃថៃទ្ធី ៧ ផ្នែខុមិនាំា ឆ្នាំិាំ ២០១៩
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ការវាយតម្លេលើការចូលរួមពីកម្មវិធី ACCESS ក្នុងការផ្លេស់ប្ដូរ
ដំណើរការរៀបចំថវិកា និងការចងកេងឯកសារ

�មមវិ� ី ACCESS គ្គឺជាាក្រុបភិពីជិំនួិយៈផ្នែតមួយៈគ្គត់ស្និក្រុមាាប ់DAC �ិ�ង�ំ��ងធ្វើពីលបធ្វើងើ�តគ្គធ្វើក្រុមាាងថវិកាា ធ្វើហិ�យៈដឹូច្ចផ្នែដឹលបាានិ 
ធ្វើរៀបរាាប់ខាាងធ្វើល�បាានិធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាាាងជិិតស្និិិទ្ធធជាាមួយៈក្រុ�ុមកាារងាារ DAC ធ្វើដឹ�មបី�ើល់និូវកាារផ្នែណ្ដុះនាំាំ ធ្វើ�ាខុណ្ដុះៈធ្វើពីលផ្នែដឹលពីួ� 
ធ្វើគ្គច្ចងក្រុ�ងឯ�សាារថវិកាារបស្និ់ពីួ�ធ្វើគ្គ។  ទ្ធនិៃឹមនិឹងធ្វើនិ�ផ្នែដឹរ DAC បាានិ�ត់ស្និមាគាល់ធ្វើ��ញថាា ពីួ�ធ្វើគ្គ�៏មាានិទ្ធំនាំា�់ទ្ធំនិង
លអជាាមួយៈ UNDP ផ្នែដឹរ។

ធ្វើទាា�ជាាយ៉ាាាងណាា�៏ធ្វើដាាយៈ ធ្វើ�ា�ិ�ងកាារ�ាំក្រុទ្ធ DWDF �ិ�ងកាារបធ្វើងើ�តឯ�សាារថវិកាារបស្និ់នាំាយៈ�ដាឋានិ ធ្វើហិ�យៈធ្វើ�ា�ិ�ង 
ទ្ធស្និេនិៈទ្ធូលំទ្ធូលាាយៈរបស្និ់វិស្និ័យៈពីិកាារភាាពី និិងស្និូច្ចនាំា�រក្រុបតិបតីិកាារផ្នែដឹលមិនិពាា�់ពី័និធនិឹហិិរញ្ញញវតុ�របស្និ់ MOSVY 

�មមវិ�ី ACCESS បាានិធ្វើ�ើ�កាារយ៉ាាាងជិិតស្និិិទ្ធធអំមជាាមួយៈ UNICEF។ ដឹូធ្វើច្ចិ�ធ្វើហិ�យៈកាារ�ាំទ្ធបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និធ្វើដាាយៈ�មមវិ� ីACCESS 

គ្គឺជាា�តាីារួមច្ចំផ្នែណ្ដុះ�ធ្វើ�ា�ិ�ងកាារ�ាំក្រុទ្ធទ្ធូធ្វើ�ាច្ចំធ្វើពាា�កាារផ្លាាាស្និ់បើ�រនៃនិដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារធ្វើរៀបច្ចំថវិកាារបស្និ់    DWDF  �៏ដឹូច្ចជាា MOSVY 

 ទាាំងមូល ។ មន្រ្តីនីីិក្រុ�ស្និួងស្និងគម�ិច្ចចអំតីតយៈុទ្ធធជិនិនិិង យៈុវនិីតិស្និមបទាាផ្នែដឹលក្រុតូវបាានិស្និមាាាស្និនិ៍បាានិធ្វើល��ធ្វើ��ងថាាធ្វើប��មានិ 
កាារ�ាំក្រុទ្ធពីី�មមវិ�ី       ACCESS    និិង UNICEF          ធ្វើទ្ធដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារនៃនិកាារធ្វើរៀបច្ចំផ្នែ�និកាារថវិកាាអាាច្ចនិឹងយៈឺតយ៉ាាាវគ្គុណ្ដុះភាាពីទាាបនិិង 
មាានិបញ្ញាាាក្រុបឈមធ្វើក្រុច្ច�និធ្វើដាាយៈសាារផ្នែត�ងើ�ខាាត�និធាានិមនិសុ្និេនិិងកាារភាានិក់្រុច្ច�មំយួៈច្ចនំិនួិអំំពីីទ្ធក្រុមង់ផ្នែបបបទ្ធ និិង តក្រុមូវ 
កាាររបស្និ់ MEF ។ មាានិកាារធ្វើឆ្លុះា�យៈតបជាាវិជិាមាានិពីីអំគ្គគធ្វើលខាា�ិកាារ DAC ធ្វើ�ាក្រុបធាានិ�មមវិ�ី ACCESS អំំពីីដឹំបូនាំមានិបធ្វើច្ចច� 
ធ្វើទ្ធស្និផ្នែដឹលក្រុ�ុមកាារងាារ�មមវិ� ី ACCESS បាានិ�ីល់ឲ្យយ។ MEF បាានិ�ត់ស្និមាគាល់ពីីសាារស្និំខាានិ់នៃនិកាារ�សាាងស្និមតុភាាពី 
បនិី ធ្វើដាាយៈសាារកាារផ្លាាាស្និ់បើ�របុគ្គគលិ� ធ្វើហិ�យៈបាានិយៈល់ក្រុស្និបថាា �មមវិ�ី ACCESS បាានិជិួយៈធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានិភាាពីក្រុបធ្វើស្និ�រធ្វើ��ង
ខាាាំង ក្រុស្និបធ្វើពីលផ្នែដឹលបាានិ�ត់ស្និមាគាល់�ងផ្នែដឹរពីីកាារច្ចូលរួមរបស់្និមាចាស្និ់ជិំនិួយៈធ្វើ�េងធ្វើទ្ធៀត �៏ដឹូច្ចជាា MEF វតុ�ខុា�និឯង។ 

មេរៀន និងការផ្តេតរបស់កម្មវិធី ACCESS នៅពេលអនាគត

ជាាផ្នែ�ិ�មួយៈនៃនិកាារ�ាំក្រុទ្ធបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និធ្វើ�ាធ្វើល�កាារក្រុគ្គប់ក្រុគ្គង់ហិិរញ្ញញវតុ�សាាធាារណ្ដុះៈកាាលពីីឆ្នាំិាំ២០១៩ �មមវិ�ី ACCESS បាានិ 
ធ្វើ�ើ�កាារជាាមយួៈ        MOSVY       និិង        DAC       ធ្វើដឹ�មបីធ្វើរៀបច្ចរំច្ចនាំាស្និម័ន័ិធផ្នែ�និកាារយៈទុ្ធធសាាក្រុស្និថីវកិាា និិងថវកិាា�មមវ�ិធី្វើ�ា�ក្រុមតិអំនិ�ុមមវ�ិី
និិងច្ចធ្វើងាើាមស្និ�មមភាាពីធ្វើ��ងវិញ រួមទាាំងកាារបធ្វើងើ�តអំនិុ�មមវិ�សី្និក្រុមាាប់  DAC និិង DWDF  ធ្វើដាាយៈផ្នែ��ពីី�ិា ធ្វើដាាយៈអំងគភាាពី
និីមួយៈៗមាានិច្ចធ្វើងាើាមស្និ�មមភាាពីបី ជិំនិួស្និឲ្យយអំងគភាាពីទាាំងពីីរស្និុិតធ្វើ�ាធ្វើក្រុកាាមអំនិុ�មមវិ�ីផ្នែតមួយៈ ធ្វើហិ�យៈអំងគភាាពីនិីមួយៈៗ 
មាានិច្ចធ្វើងាើាមស្និ�មមភាាពីផ្នែតមួយៈធ្វើ�ាធ្វើក្រុកាាមអំនិុ�មមវិ�ីផ្នែតមួយៈ។ រច្ចនាំាស្និម័័និធធ្វើនាំា�ក្រុតូវបាានិរ�ាតាាមរយៈៈកាារច្ចរចាាបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និ 
កាាលពីីផ្នែខុ��ើដាាជាាមួយៈ  MEF ។   ធ្វើទាា�ជាាយ៉ាាាងណាា�៏ធ្វើដាាយៈ ធ្វើក្រុកាាយៈពីី�ិច្ចចច្ចរចាាជាានិ់ខុ័ស្និ់ជាាមួយៈ MEF  ធ្វើ�ាធ្វើដឹ�មផ្នែខុ 
�ញ្ញាញា     DWDF និងិ DAC     ក្រុតវូបាានិក្រុច្ចបាាច្ចប់ញ្ញច�ល�ិាធ្វើ�ា�ិ�ងអំនិ�ុមមវ�ិផី្នែតមយួៈជាាថមមីើងធ្វើទ្ធៀតធ្វើ�ា�ិ�ងផ្នែ�និកាារថវកិាាច្ចងុធ្វើក្រុកាាយៈ។ 
DAC បាានិធ្វើល��ធ្វើ��ងថាា កាារ�ាំក្រុទ្ធពីី�មមវិ� ីACCESS បាានិជិួយៈដឹល់មន្រ្តីនិីីជាានិ់ខុ័ស្និ់របស្និ់ MOSVY �ិ�ងកាារ "តវាា�” ជាាមួយៈ 
 MEF     ឲ្យយ�ាំក្រុទ្ធដឹល់កាារផ្លាាាស់្និបើ�រធ្វើល�កាារផ្នែបងផ្នែច្ច��និធាានិរបស្និ់ខុា�និ។   បាុផ្នែនិីធ្វើ�ា�ិ�ងដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារនៃនិកាារច្ចរចាាថវិកាា�មមវិ�ីឆ្នាំិា ំ
២០២២ មន្រ្តីនិីីជាានិ់ខុ័ស្និ់នៃនិ MOSVY មិនិអាាច្ចតវាា�ជាាមួយៈ MEF ឲ្យយមាានិក្រុបស្និិទ្ធធភាាពីធ្វើ�ាធ្វើ��យៈធ្វើទ្ធដឹូធ្វើច្ចិ�ធ្វើហិ�យៈពីួ�ធ្វើគ្គទ្ធទ្ធួល 
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បាានិក្រុតឹមផ្នែតច្ចធ្វើងាើាមស្និ�មមភាាពីមួយៈធ្វើ�ា�ិ�ងផ្នែ�និកាារថវិកាាច្ចុងធ្វើក្រុកាាយៈ។ មន្រ្តីនិីី MOSVY និិង DAC ស្និផ្នែមីងភាាពីខុ�បំណ្ដុះង 
ច្ចំធ្វើពាា�កាារផ្លាាាស្និ់បី�រ ផ្នែដឹលមិនិក្រុតូវបាានិរ�ាទ្ធុ�និិងកាារផ្នែដឹលពីួ�ធ្វើគ្គមិនិទ្ធទ្ធួលបាានិ�ំធ្វើណ្ដុះ�និថវិកាា។ MEF  បាានិ�ត់ស្និមាគាល់
ធ្វើ��ញថាាកាារផ្លាាាស្និ់បី�រផ្នែដឹលមិនិក្រុតូវបាានិធ្វើស្និិ�ធ្វើ��ងគឺ្គធ្វើល�ស្និពីី�ក្រុមិតខ័ុស្និ់បំ�ុតនៃនិថវិកាាដូឹធ្វើចិ្ច�ធ្វើហិ�យៈពីួ�ធ្វើគ្គមិនិអាាច្ចរ�ា 
ទ្ធ�ុបាានិ។        MEF�ប៏ាានិ�ត់ស្និមាគាល់�ងផ្នែដឹរថាាកាារពីចិាារណាាធ្វើ�ាធ្វើល�ភាាពីស្និមរមយនៃនិកាារតធំ្វើ��ងទ្ធហំិថំវកិាាអំមជាាមយួៈក្រុបធ្វើភិទ្ធ 
សាុាប័និគ្គឺមាានិសាារស្និំខាានិ់     (ឧ.ធ្វើត�សាុាប័និធ្វើនាំា�ជាាអំិ�ទ្ធទ្ធួលខុុស្និក្រុតូវធ្វើល�កាារស្និក្រុមបស្និក្រុមួល និិង កាារបធ្វើងើ�ត ធ្វើ�ាល 
និធ្វើយ៉ាាបាាយៈឬ�៏ក្រុបតិបតីធ្វើ�ាលនិធ្វើយ៉ាាបាាយៈ និិង�ើល់ធ្វើស្និវាា)។ 

ធ្វើទាា�ជាាយ៉ាាាងណាា�៏ធ្វើដាាយៈ ក្រុ�ុមកាារងាារ PFM របស្និ់�មមវិ� ី ACCESS បាានិធ្វើ��ញនិូវ�រណ្ដុះីផ្នែដឹល MEF បាានិអំនិុម័តធ្វើល� 
កាារតំធ្វើ��ងថវិកាាធ្វើល�ស្និពីី�ក្រុមិតខុ័ស្និ់បំ�ុតនៃនិថវិកាាស្និំរាាប់�មមវិ�នីាំានាំាផ្នែដឹលជាាអាាទ្ធិភាាពីនិធ្វើយ៉ាាបាាយៈ។  ដឹូធ្វើច្ចិ�វាាហាា�ដ់ឹូច្ច 
ជាាមាានិសាារៈស្និំខាានិ់�ិ�ងកាារធ្វើល��ស្និៃ�យៈទ្ធក្រុមង់និធ្វើយ៉ាាបាាយៈនៃនិកាារងាាររបស្និ់  DAC   ជិុំវិញកាារស្និក្រុមបស្និក្រុមួលពីិកាារភាាពី។
យៈុទ្ធធសាាក្រុស្និីធ្វើនិ�ហាា�់ដឹូច្ចជាាក្រុស្និបធ្វើ�ានិឹងកាារឆ្លុះា��បញ្ញាចាំងរបស្និ់ DAC  ធ្វើដាាយៈបាានិ�ត់ស្និមាគាល់ថាាពីួ�ធ្វើគ្គគ្គិតថាាវាាមាានិសាារៈស្និំខាានិ ់
ណាាស្និ់�ិ�ងកាារធ្វើរៀបច្ចំកាារក្រុបជិុំជាានិ់ខុ័ស្និ់ធ្វើដឹ�មបីធ្វើល���ម័ស្និ់កាារយៈល់ដឹឹងអំំពីី NDSP និិងធ្វើដឹ�មបីបក្រុញ្ញាាាបពីិកាារភាាពីធ្វើ�ា�ិ�ង 
MEF ជាាផ្នែ�ិ�មួយៈនៃនិកាារផ្នែស្និើងរ�មតិ�ាំក្រុទ្ធធ្វើដឹ�មបីទ្ធទ្ធួលបាានិកាារផ្នែបងផ្នែច្ច�ថវិកាាធ្វើក្រុច្ច�និជាាងមុនិ។ 

កាារធ្វើរៀនិស្និូក្រុតពីីកាារផ្លាាាស្និ់បី�រផ្នែដឹលមិនិមាានិនិិរនិីរភាាពីធ្វើល��ធ្វើនិ� គ្គឺជាាដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារថវិកាាធ្វើ�ា�ម័�ជាាមាានិភាាពីស្និម�គ្គសាមាញធ្វើដាាយៈ
សាារមាានិកាារច្ចូលរួមពីីអំិ�ពាា�់ពី័និធធ្វើក្រុច្ច�និផ្នែដឹលធ្វើដឹ�រតួទ្ធូលំទ្ធូលាាយៈ ទាាំង�ិ�ងនិិងធ្វើក្រុ�ា�ា�វកាារ ។     វាា�៏បងាាាញអំំពីី�ងើ�តមាាាភាាពី 
ឬកាារពីនិយលពី់ីមូលធ្វើហិតនុៃនិកាារស្និធ្វើក្រុមច្ចចិ្ចតីផ្នែដឹលក្រុតវូបាានិធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ងធ្វើដាាយៈ    MEF   និិង   ពីីថិាា�់ក្រុគ្គប់ក្រុគ្គងជាាន់ិខ័ុស្និរ់បស្និ ់  MOSVY 

ស្និើីពីីផ្នែ�និកាារហិិរញ្ញញវតុ�។ �តាីាជាាធ្វើក្រុច្ច�និជិ�ឥទ្ធធិពីលដឹល់កាារផ្នែបងផ្នែច្ច��និធាានិ/ កាារស្និំធ្វើរច្ចច្ចិតីធ្វើល�ផ្នែ�និកាារថវិកាាច្ចុងធ្វើក្រុកាាយៈ 
 ផ្នែដឹលភាាគ្គធ្វើក្រុច្ច�និ �មមវិ�ី ACCESS មិនិមាានិឥទ្ធធិពីលឬធ្វើដាា�ក្រុសាាយៈធ្វើដាាយៈផ្លាៃាល់បាានិ។    �តាីាធ្វើនិ��៏ក្រុតូវបាានិទ្ធទ្ធួលសាគាល់ធ្វើដាាយៈ 
បុគ្គគលិ�រដាឋាភិិបាាល�ងផ្នែដឹរ។ ភាាពីធ្វើជាាគ្គជិ័យៈអាាច្ចនិឹងធ្វើ��តធ្វើ��ងស្និនិេឹមៗផ្នែដឹលបាានិម�ពីីកាារ�សាាងស្និមតុភាាពីរយៈៈ 
ធ្វើពីលផ្នែវង បាុផ្នែនិីភាាពីក្រុបធ្វើស្និ�រធ្វើ��ងនៃនិលទ្ធធ�លថវិកាាក្រុតូវផ្នែតមាានិកាារ�ាំក្រុទ្ធផ្នែ�ិ�និធ្វើយ៉ាាបាាយៈ និិងកាារធ្វើបីជាែាច្ចិតីនិធ្វើយ៉ាាបាាយៈ/ 
កាារឲ្យយអាាទ្ធិភាាពីពីី MEF ។ ធ្វើប�ធ្វើទាា�ជាាមន្រ្តីនិីី MOSVY DAC និិង MEF សាើាគ្គមនិ៍កាារ�ាំក្រុទ្ធបធ្វើច្ចច�ធ្វើទ្ធស្និរបស្និ់�មមវិ�ី ACCESS 

MOSVY និិង DAC បាានិស្និំផ្នែដឹងនិូវកាារខុ�ច្ចិតីផ្នែដឹលពីួ�ធ្វើគ្គមិនិមាានិឥទ្ធធិពីលធ្វើល�លទ្ធធ�លថវិកាាជាារួម។ MEF �៏បាានិស្និងើត ់
�ៃន់ិធ្វើល�សាារសំ្និខាានិន់ៃនិកាារធាានាំាស្និ�មមភាាពី�សាាងស្និមតុភាាពីធ្វើដឹ�មបីធ្វើឆ្លុះា�យៈតបធ្វើ�ានឹិងស្និណំ្ដុះមូពីររបស្និម់ន្រ្តីនិីកី្រុ�ស្និងួពាា�់ព័ីនិធ 
ផ្នែដឹលក្រុស្និបធ្វើ�ានិឹងតក្រុមូវកាារ។ ធ្វើ�ាធ្វើពីលអំនាំាគ្គត កាារ�ាំក្រុទ្ធផ្នែ�ិ� PFM និឹងធ្វើផ្លាើាតធ្វើល��ិច្ចចកាារផ្នែដឹលមាានិឆ្លុះនិៃៈនិធ្វើយ៉ាាបាាយៈ 
ក្រុសាាប់ និិងទាាញយៈ�ក្រុបធ្វើយ៉ាាជិនិ៍ពីី�ិច្ចចកាារផ្នែដឹល�មមវិ� ី ACCESS មាានិឥទ្ធធិពីល�ិ�ងដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារថវិកាា។ ក្រុ�ុមកាារងាារនិឹង 
ដាា�់ធ្វើ�ាលបំណ្ដុះង �ាំក្រុទ្ធដឹល់វដឹី ធ្វើពីញធ្វើលញនៃនិដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារថវិកាារួមទាាំងកាារធ្វើរៀបច្ចំរបស្និ់ MoSVY ស្និក្រុមាាប់កាារច្ចរចាាថវិកាា 
ជាាមួយៈ MEF ធ្វើហិ�យៈក្រុបស្និិនិធ្វើប�អាាច្ចធ្វើ�ារួច្ច �ិ�ងដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារនៃនិកាារស្និធ្វើក្រុមច្ចច្ចិតី�ិ�ងកាារផ្នែបងផ្នែច្ច�ថវិកាាច្ចុងធ្វើក្រុកាាយៈផ្នែដឹលក្រុតូវ 
បាានិធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ងរួម�ិារវាាងថាិា�់ដឹឹ� នាំាំជាានិ់ខុ័ស្និ ់ MOSVY និិង MEF ធ្វើដឹ�មបីជិួយៈធ្វើដាា�ក្រុសាាយៈកាារផ្នែបងផ្នែច្ច�ថវិកាាធ្វើ�ា�ក្រុមិត 
អំនិុ�មមវិ�ីច្ចុងធ្វើក្រុកាាយៈបនាំៃាប់ពីីកាារបញ្ញចប់កាារច្ចរចាាថវិកាាធ្វើទ្ធើភាាគ្គី�ក្រុមិតខុ័ស្និ់រវាាង MEF និិង MOSVY ។



9

៣   កាារវិនិិច្ច័័យៈធ្វើនិ�ផ្នែ�អ�ធ្វើល�ខាិាតបីនៃនិភាាពីខាាាំងនៃនិភិស្និី�តាាង�ក្រុមិតទាាប ម�យម និិងខុ័ស្និ់។ ភិ័ស្និី�តាាងទាាបបងាាាញពីីភិស្និី�តាាងផ្នែដឹលក្រុតូវបាានិស្និរធ្វើស្និរជាាអំតុបទ្ធផ្នែដឹល�ីល់ធ្វើដាាយៈភាាគ្គីទ្ធីបី ធ្វើដាាយៈពីឹង 
  ផ្នែ�អ�ធ្វើល�កាារអំ�អាាងរបស្និ់អំិ�ធ្វើឆ្លុះា�យៈតបឯ�រាាជិយផ្នែតមួយៈ ឬផ្នែ�អ�ធ្វើល�ឯ�សាារ ឬមតិធ្វើយ៉ាាបល់នៃ�ៃ�ិ�ងផ្នែដឹល បាានិ បធ្វើងើ�ត ធ្វើ��ង។ កាារក្រុសាាវក្រុជាាវបផ្នែនិុមអាាច្ចនិឹងផ្លាាាស្និ់បី�រច្ចំណាាត់ថាិា�់ធ្វើនិ�។

សាារស្និំខាានិ់ នៃនិកាារផ្លាាាស្និ់បី� រ ក្រុតូ វបាានិវិ និិច្ច័័យៈថាាមាានិ
សាារស់ំខាា�់។ ទាា�់ទ្ធងធ្វើ�ានិឹងនិិរនិីរភាាពីកាារផ្លាាាស្និ់បី�រ 
ស្និមតុភាាពីរបស្និ់មន្រ្តីនិីី MOSVY និិង DAC អាាច្ចនិឹងធ្វើ�ា 
យៈូរជាាងជិំនិួយៈថវិកាាពីី�មមវិ�ី ACCESS ផ្នែដឹលធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាាមាានិ 
សាារស្និំខាានិ់។ បាុផ្នែនិីទាា�់ទ្ធងធ្វើ�ានិឹងឥទ្ធធិពីលធ្វើ�ាធ្វើល� 
កាារផ្លាាាស្និ់បី� រធ្វើនិ�មិនិគ្គួរធ្វើអាាយៈ�ត់ស្និំ�ាល់ធ្វើនាំា�ធ្វើទ្ធធ្វើក្រុពាា� 
វាានិឹងជិ�ឥទ្ធធិពីលតិច្ចតួច្ចបាុធ្វើណាះា�ដឹល់ថវិកាាទ្ធូធ្វើ�ាធ្វើ�ា 
�ិ�ងដឹំណាា�់កាាលធ្វើនិ� ធ្វើប�ធ្វើយ៉ាាងតាាមមន្រ្តីនិីីរបស្និ់ MOSVY 

និិង DAC ។ ធ្វើដាាយៈធ្វើក្រុប�ក្រុបាាស្និ់ក្រុកាាហិើិច្ចកាារវាាយៈតនៃមា 
រួម “សាារស្និំខាានិ់” ទាាំងមូល គ្គឺស្និធ្វើក្រុមច្ចបាានិធ្វើហិ�យៈ។ 

សាារស់ំខាា�់នៃ�កាារផ្លាើាស់់បរ�រ កំត្រូមិ�នៃ�កាាររួមចំដែ�កំរបស់់កំមមេិធីី ACCESS

�ក្រុមិតនៃនិកាារច្ចូលរួមច្ចំផ្នែណ្ដុះ�របស្និ់ ACCESS ច្ចំធ្វើពាា�
កាារផ្លាាាស្និ់បី�រក្រុតូវបាានិវាាយៈតនៃមាថាាមាានិសាារស្និំខាានិ់ធ្វើប� 
�មានិ�មមវិ�ី ACCESS កាារផ្លាាាស្និ់បី�រផ្នែដឹលបាានិរាាយៈកាារណ្ដុះ៍
ក្រុបផ្នែហិលជាាមិនិបាានិធ្វើ��តធ្វើ��ងធ្វើទ្ធ។ ខុណ្ដុះៈធ្វើពីលផ្នែដឹល
អំងគកាារ UNICEF បាានិច្ចូលរួមច្ចំផ្នែណ្ដុះ��ិ�ងកាារផ្លាាាស់្និបី�រ
ដឹំធ្វើណ្ដុះ�រកាារថវិកាារបស្និ់ DWDF អំងគកាារ�មមវិ�ី ACCESS 

គ្គឺជាាអិំ�ចូ្ចលរួមផ្នែតមួយៈគ្គត់�ិ�ងកាារផ្លាាាស្និ់បី�រស្និមតុភាាពី
ធ្វើរៀបច្ចំថវិកាា និិងឯ�សាាររបស្និ់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�ាស្និ�មមភាាពី
ជិនិពីិកាា។

១.២ ភាា�ខាើាំងនៃ�ទ្ធិ�ុ�័យដែដំលត្រូបាាប់អំំ�ីកាារដែត្រូបត្រូបួលគូួរឱ្យយកំ�់ស់មាាាល់

ភាាពីខាាាំងជាារួម នៃនិភិ័ស្និី�តាាង�ិ�ងកាារ�ាំក្រុទ្ធដឹល់កាារស្និៃង់មតិធ្វើនិ� ក្រុតូវបាានិធ្វើគ្គវិនិិច្ច័័យៈថាាមាានិ�ក្រុមិតមធីយម៣ ។ ពី័ត៌មាានិ
ស្និក្រុមាាប់ធ្វើរឿងរាាវធ្វើនិ� គ្គឺផ្នែ�អ�ធ្វើ�ាធ្វើល�កាារស្និមាាាស្និនិ៍ជាាមួយៈបុគ្គគលិ��មមវិ� ីACCESS កាារវិភាាគ្គ�ំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុក្រុបជិុំ និិង
កាារស្និមាាាស្និនិ៍ជាាមួយៈមន្រ្តីនិីីរដាឋាភិិបាាលម�ពីី MOSVY DAC និិង MEF។ 

១.៣ ត្រូបភ�ទ្ធិ�ុ�័យ  

១.  របាាយៈកាារណ្ដុះ៍ក្រុតួតពីិនិិតយថវិកាាធ្វើដឹ�មក្រុ�ារបស្និ់�មមវិ�ី នៃថៃទ្ធី១៦ ផ្នែខុម�រាា ឆ្នាំិាំ២០២០
២.  �ំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុក្រុបជិុំគ្គណ្ដុះៈ�មាមា�ិកាារដឹឹ�នាំាំ�មមវិ� ីACCESS នៃថៃទ្ធី៧ ផ្នែខុមិនាំា ឆ្នាំិាំ២០១៩ 
៣.  កាារស្និមាាាស្និនិ៍ជាាមួយៈក្រុ�ុមកាារងាារ PFM របស្និ់ ACCESS ធ្វើដឹ�មបីស្និរធ្វើស្និរអំំពីីកាារ ផ្នែក្រុបក្រុបួលគ្គួរ ឲ្យយ�ត់ស្និមាគាល់ធ្វើនិ� 

      ផ្នែដឹលធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ងធ្វើដាាយៈក្រុ�ុមកាារងាារក្រុតួតពីិនិិតយ វាាយៈតនៃមា និិងធ្វើរៀនិស្និូក្រុតនៃនិ�មមវិ� ីACCESS នៃថៃទ្ធី២៥ ផ្នែខុម�រាា ២០២០
៤. �ំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុក្រុបជិុំ៖ �ិច្ចចក្រុបជិុំក្រុ�ុមកាារងាារពីិកាារភាាពីធ្វើល��ទី្ធមួយៈ កាារក្រុបជិុំក្រុ�ុមកាារងាារពីិកាារភាាពីធ្វើ�ានៃថៃទ្ធី២៣  

 ផ្នែខុម�រាា ឆ្នាំិាំ២០២០ ធ្វើ�ាស្និណ្ដុះា��ារភិិំធ្វើពីញ (បនិៃប់ Carnation)
៥. �ំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុបទ្ធស្និមាាាស្និន៍ិ៖ កាារស្និមាាាស្និនិ៍ជាាមួយៈមន្រ្តីនិីី MOSVY ផ្នែខុធ្វើមសាា ២០២០
៦. �ំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុបទ្ធស្និមាាាស្និន៍ិ៖ មន្រ្តីនិីី DAC ផ្នែខុម�រាា ២០២០ 
៧. �ំណ្ដុះត់ធ្វើហិតុបទ្ធស្និមាាាស្និន៍ិ៖ មន្រ្តីនិីី MEF ផ្នែខុមិថុនាំា ២០២០



អាាស់យដ្ឋាាា�ៈ  អំ�ារធ្វើលខុ  ២៤០ ជាានិ់ទ្ធី៣ អំ�ារ អាានិីណាា  �ា�វ ២៧១ ស្និងាើាត់បឹងទ្ធំពីុនិ 
  ខុណ្ដុះឌមាានិជិ័យៈ រាាជិធាានិីភិិំធ្វើពីញ ក្រុពី�រាាជាាណាាច្ចក្រុ��ម័�ជាា
ទ្ធូរស់័�ៈៈ           (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អំីុដែមែល:            info@accesscambodia.org

ពេេបសាាយៈ      www.accesscambodia.org


