Sweden and the European Commission to fund the
Parliamentary Centre of Asia
Phnom Penh, 11 May 2021 – Today the Embassy of Sweden signed an agreement to fund the
Parliamentary Centre of Asia’s (PCAsia) Cambodian activities. PCAsia’s long-term goal is to contribute to
an improvement in the performance of the Parliaments in the region by helping to strengthen the capacity
of parliamentary staff, and by increasing technical exchanges and experience-sharing among their regional
and international peers. This two-year project 2021-2022 with the amount of 11.9 million Swedish Kronor
(around USD 1.5 million) is funded jointly by Sweden and the EU.
“The project aims to support the Public Financial Management (PFM) reform by providing technical
assistance to government institutions in order to create an enabling environment for the PFM reform to
be implemented in. This should allow authorities to deliver better on services to the public,” Mr. Björn
Häggmark, Sweden’s Ambassador to the Kingdom of Cambodia, said after signing the agreement.
The support is part of the Partnership for Accountability and Transparency programme, PAT, which is cofunded by Sweden and the EU. It is designed to complement EU’s sector budget support to the PFM
reform.
Established in 2011, the Parliamentary Institute of Cambodia (PIC) has built up a favourable reputation
through its research papers and training and outreach activities, initially with the Cambodian Parliament,
and in 2016 they signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the ASEAN Inter-Parliamentary
Assembly (AIPA). PIC transitioned to the Parliamentary Centre of Asia (PCAsia) in 2021.
PCAsia’s Executive Director, Mr. Dararith Kim-Yeat, stated that “Sweden has been a strategic partner for
PIC and will continue to be so for PCAsia at both the national and regional levels, supporting both core
activities and also the Fiscal Analysis Capacity Training (FACT) activities -funded within the framework of
the PAT program- that led to the creation by the Cambodian Senate of the Budget Research Department
(BRD) in 2020. BRD has as main duties to provide research and budget analysis to members of the
parliament. Sweden’s strategy consisting of actively involving the duty bearers, and trusting PIC/PCAsia
as a local actor in managing and delivering complex projects according to internationally recognized
standards, has paid off. In signing the agreement with PCAsia, we have faith that Sweden will choose to
continue pursuing this successful strategy.”
For further details on the initiative, please contact:
Embassy of Sweden

PCAsia

Telephone: +855 23 861 700

Telephone: +855 23 210 055-6

ប្រទេសស៊ុយអែត និងសហភាពែឺររ
៊ុ ផ្តល់មូលនិធិគប្ាំ េ
ដល់មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ី (ម.ស.អាស៊ុ៊ី)
រាជ្ធាន៊ីភ្ាំទន ពញ ថ្ងៃេ៊ី១១ អែឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០២១ - ថ្ងៃទនេះ ស្ថានេូតស៊ុយអែត បានច៊ុេះហតាទលខា
ទលើកិចចប្ពមទប្ពៀងផ្តល់ងវ ិកាគាំប្េដល់មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ី(ម.ស.អាស៊ុ៊ី)

សប្ារ់ ែន៊ុវតត

សកមមភាពទៅកមព៊ុជា។ ទគលទៅយូរែអងែងររស់មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ី គឺចូលរួមចាំអណ្ក
ទលើកកមពស់ការែន៊ុវតតម៊ុែងារររស់សភាទៅកន៊ុងតាំរន់
មន្រនត៊ីសភា

និងរទងកើនការផ្លាស់រូររទចច
ត
កទេស

ទោយទធែើការជ្ួយពប្ងឹងសមតាភាពររស់

និងរេពិទស្ថធន៍ ក៊ុងចាំ
ន
ទោមថ្ដគូ សភាកន៊ុង

តាំរន់ និងែនតរជាតិ។ ប្រទេសស៊ុយអែត និងសហភាពែឺររ
៊ុ បានផ្តល់ងវ ិការួមគនចាំ នួន ១១,៩
លានទសក (ប្រាណ្១,៥ លានដ៊ុលាារអាទមរ ិក) សប្ារ់គទប្ាងអដលានរយៈទពល២ឆ្នាំ
(២០២១-២០២២) ។
ទលាក រយន ទហកាក ឯកែគគរាជ្េូតសយ
៊ុ អែត ប្រចាំទៅប្ពេះរាជាោចប្កកមព៊ុជា បានាន

ប្រស្ថសន៍ទប្កាយច៊ុេះហតាទលខាទលើកិចប្ច ពមទប្ពៀងទនេះថា៖ “កន៊ុងចាំ ទោមទគលទៅដថ្េទេៀត

គទប្ាងទនេះានទគលរាំណ្ង គាំប្េដល់ការអកេប្មង់ ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញ វតា៊ុស្ថធារណ្ៈ តាមរយៈ
ការផ្តល់ជាជ្ាំនួយរទចចកទេស ដល់ស្ថារ័ននានាររស់រោាភ្ិបាល។ ការគាំប្េទនេះ គឺទដើមប៊ីរទងកើត
ររ ិយាកាសែាំទោយផ្លសប្ារ់ ែន៊ុវតតការអកេប្មង់ហិរញ្ញ វតា៊ុស្ថធារណ្ៈ។ គទប្ាងទនេះនឹង
ជ្ួយឱ្យអាជាាធរពាក់ព័នផ្
ធ តល់ទសវានានាកាន់អតប្រទសើរទៅដល់ស្ថធារណ្ជ្ន។”

ការគាំប្េទនេះ គឺជាអផ្នកមួយថ្នកមមវ ិធ៊ីភាពជាថ្ដគូ សប្ារ់ គណ្ទនយយភាព និងតាាភាព (PAT)
អដលផ្តល់ងវ ិការួមគន ទោយប្រទេសស៊ុយអែត និងសហភាពែឺររ
៊ុ ។ កមមវ ិធ៊ីទនេះ ប្តូវបានទរៀរចាំ
ទ

ើងទដើមប៊ីរាំទពញរអនាមទៅទលើការគាំប្េអផ្នកងវ ិការរស់សហភាពែឺររ
៊ុ
សប្ារ់ការអកេប្មង់

ហិរញ្ញ វតា៊ុស្ថធារណ្ៈ។
វ ិេាស្ថានសភាកមព៊ុជា (PIC) អដលបានរទងកើតទ

ើងកាលព៊ី ឆ្នាំ២០១១ បានកស្ថងនូវកិតិយ
ត ស

គួរជាេ៊ីទាេនៈ តាមរយៈសមិេិធផ្លអផ្នកស្រស្ថវប្ជាវ ជាមួយការរណ្៊ុត េះរោ
ត ល និងការគាំប្េ

សកមមភាពទាក់េងនឹងការរាំទពញម៊ុែងារររស់សភា

អដលចរ់ទផ្តើមដាំរូងជាមួយសភាកមព៊ុជា

ទហើយកន៊ុងឆ្នាំ២០១៦ វ ិេាស្ថានបានច៊ុេះហតាទលខាទលើែន៊ុសារណ្ៈថ្នការទយាគយល់គន (MOU)
ជាមួយែនតរសភាអាស្ថន(AIPA)។ វ ិេាស្ថានសភាកមព៊ុជាបានវ ិវតតទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ី
(PCAsia) ទៅកន៊ុងឆ្នាំ២០២១។

ទលាក គឹម យាត ោរារ ិេធ នាយកប្រតិរតតិថ្នមជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ី បានានប្រស្ថសន៍ថា ៖
“ប្រទេសស៊ុយអែតអតងអតជាថ្ដគូយ៊ុេធស្ថស្រសតសប្ារ់វ ិេាស្ថានសភាកមព៊ុជា និងទៅអតជាថ្ដគូ

យ៊ុេធស្ថស្រសតសប្ារ់មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ី ទាាំងទៅកប្មិតថានក់ជាតិ និងតាំរន់ អដលផ្តល់ការ
គាំប្េទាាំងសកមមភាពសនូល និងសកមមភាពថ្នកមមវ ិធ៊ី រណ្៊ុត េះរោ
ត លសមតាភាពវ ិភាគស្ថរទពើ ពនធ
(FACT) កន៊ុងប្ករែ័ណ្ឌជ្ាំនួយសប្ារ់ កមមវ ិធ៊ីភាពជាថ្ដគូសប្ារ់តាាភាព និងគទណ្ទនយយភាព

អដលនាាំឱ្យឈានទៅរទងកើតបានទោយទជាគជ្័យនូវនាយកោានស្រស្ថវប្ជាវងវ ិកា (BRD) ររស់
ប្ពឹេធសភាកមព៊ុជាទៅកន៊ុងឆ្នាំ២០២០។ នាយកោានទនេះ ានភារកិចផ្
ច តល់ការស្រស្ថវប្ជាវ និងវ ិភាគ
ងវ ិកាជ្ូនដល់សាជ្ិក សាជ្ិកាសភា។ យ៊ុេស្ថ
ធ
ស្រសតររស់ប្រទេសស៊ុយអែត អដលរួមានការ
ជ្ប្មុញឱ្យានការចូលរួមយាងសកមមព៊ីែនកែន៊ុវតតភារកិចផ្ល
ច ា ល់ និងការផ្តល់ទសចកត៊ីេ៊ុកចិតដ
ត ល់
វ ិេាស្ថានសភាកមព៊ុជា/មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ី
ប្គរ់ប្គង
ែនតរជាតិ

អដលជាតួែងគក៊ុងស្រសុ
ន
ក

ឱ្យេេួលែ៊ុសប្តូវ

និងែន៊ុវតតគទប្ាងអដលានភាពសម៊ុគស្ថមញទៅតាមសតង់ោអដលេេួលស្ថគល់ជា

បានទលចទចញនូវសមិេិផ្
ធ លពិតប្បាកដ។

ការច៊ុេះហតាទលខាទលើកិចចប្ពមទប្ពៀង

ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ីនាទពលទនេះ គឺ ទធែើឱ្យទយើងទជ្ឿជាក់ថា ប្រទេសស៊ុយអែតនឹងទៅ
អតរនតទប្ជ្ើ សទរ ើសែន៊ុវតតយ៊ុេធស្ថស្រសតអដលប្រករទោយភាពទជាគជ្័យទនេះ។”

សប្ារ់ព័ត៌ានរអនាម សូមេាំនាក់េាំនង៖
ស្ថាា នឯកអគ្គ
នឯកែគគររដ្ឋ
ដាទ
េូត
ូតស
ស៊ុយ
៊ុយអអត
អែត
ស្ថ

ទលែេូររស័
ស័ព្
ព:ទ:ា +៨៥៥
+៨៥៥ ២៣
២៣ ៨៦១
៨៦១ ៧០០
៧០០
លេខទូ

មជ្ឈមណ្ឌលសភាអាស៊ុ៊ី
ទលែេូរស័ព:ា +៨៥៥ ២៣ ២១០ ០៥៦

