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ĄеĮР˝◦Б ơ 
◦ЊřťļĮ◦РЮĉаĕÐ‗ЮĕŎŏļĮ₤₣ ðņ 

ơ. Ю₤ş ŉ̋БЮĩŉЧņ 
ែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម (ផ.អ.គ.ស) បង្ហ ញអំពីវ ិ លភព ខ្លមឹ រ និងអភ្ិរកម

ស្រមបអ់នុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីគណេនយយភពសងគម(ផ.យ.គ.ស)ស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជ
ធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតែិដលបនអនុមត័ជឯក រេគលនេយបយេ យ គ.ជ.អ.ប េនៃថងទី១១ ែខកកក
ឆន ២ំ០១៣។ ឯក រែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមេនះបនពិភក  និងឯកភពជមយួតំ ងអងគករ
សងគមសីុវលិ ជមូល ្ឋ នរមួមយួស្រមបយ់កេទអនុវត្ត។ 

ជទិដ្ឋភពរមួ ផ.អ.គ.សមនបង្ហ ញអំពីសកមមភព និងករេរៀបចំននែដលនឹងយកេទអនុវត្តេ យ
្រកសួង ថ បន័ អងគភពនន (េ ថែផនកផគតផ់គង)់  នងិេ យ្របជពលរដ្ឋ មរយ: អងគករសងគមសីុវលិ(េ ថ
ែផនកត្រមូវករ)។  ឯក រេនះ បនេរៀប បអ់ំពីវ ិ លភព និងខ្លឹម រសមសភគ ករេរៀបចំ ថ បន័ ថវកិ 
និងករផ្តល់ហិរញញបបទន លទធផលរពឹំងទុក  និង និភយ័ែដល ចេកើតេឡើង។ 

គណេនយយភពសងគម គឺជដេំណើ រករៃនករផ រភជ បទ់ំនកទ់ំនងដល៏្អ្របេសើររ ង្របជពលរដ្ឋ
ជមយួនឹងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េហើយ កជ៏មេធយបយមយួែដលបន ុគីន រ ងេគលករណ៍ទងំ យៃន
អភបិលកិចចែដលកនុងេនះ ល់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងករអនុវត្តសកមមភពជ ធរណៈននរបស់
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវ្របកនយ់ក មកិចចដំេណើ រករេនះ។ កិចចសហកររ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
(អនកផ្តល់េស ) នងិ្របជពលរដ្ឋ (អនកេ្របើ្របស់េស ) គឺសំេ គ្ំរទដល់អនកផ្តល់េស ធរណៈឱយបំេពញ
ករងររបស់ខ្លួនបន្របេសើរជងមុន។ បទពិេ ធនក៍ន្លងមកបនបង្ហ ញថ ឧបករណ៍គណេនយយភព
សងគមនន (ដូចជបណ័្ណ កព់និទុេ យសហគមន)៍ ជួយ ជំរុញឱយមនករេគរពគន  នងិករចូលរមួរ ង្របជ
ពលរដ្ឋ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ។ 

Ư.ΒеĮБ₤Ō₤ļÐũĠ₤сÐ‗ЮĕŎŏļĮ₤₣ ðņ 

ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពគីណេនយយភពសងគមបន កេ់ចញនូវយុទធ ្រស្តចំនួន៥ េដើមបសីេ្រមចបន
នូវេគលបំណងរមួ គឺព្រងងឹករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ និងព្រងឹងគណេនយយភពសងគមេន្របេទសកមពុជ។  

យុទធ ្រស្តទងំ្របៃំនផ.យ.គ.ស ្រតូវបនេរៀបចេំទជសមសភគចំនួន៤ េនកនុងផ.អ.គ.សេដើមបី
ជំរុញករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព ដូចមនបង្ហ ញកនុង ងខងេ្រកម៖ 

ងទី១៖ ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេទជសមសភគស្រមបអ់នុវត្ត  
ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីគណេនយយភពសងគម  សមសភគៃនែផនករអនុវត្តរយៈេពល៣ឆន ំ

១.ពត័ម៌ន 
ករេលើកកមពស់តម្ល ភព ភពងយទទួលបន និងករ 
 

សមសភគទី១
ភពងយទទលួបនពត័ម៌ននននិងពត័ម៌នថវកិ 
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ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីគណេនយយភពសងគម  សមសភគៃនែផនករអនុវត្តរយៈេពល៣ឆន ំ
េ្របើ្របស់នូវពត័ម៌នស្តីពីស្តង់ រ ថវកិ និងករបំេពញ
ករងរ 
 

២. ករ្រតួតពិនតិយ ម ន 
ករស្រមបស្រមួលឱយមនករ្រតួតពិនិតយ ម នរបស់
្របជពលរដ្ឋ និងករ យករណ៍ពីករបំេពញករងរ និង
ករផ្តល់េស មូល ្ឋ ន 

សមសភគទី២
ករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ 
 

៣.ករងរថវកិ៖ ករេលើកកមពស់ ករយល់ដឹងរបស់្របជ
ពលរដ្ឋអំពីថវកិ  

បញចូ លេទកនុងសមសភគទី១ 
ភពងយទទលួបនពត័ម៌ននននិងពត័ម៌នថវកិ

៤. ករស្រមបស្រមួលករចូលរមួ 
ករគ្ំរទដល់តួអងគរដ្ឋ  និងមនិែមនរដ្ឋនន  និងករក ង
សមតថភពដល់តអួងគទងំេនះ  េដើមបសី្រមបស្រមួលករ
ចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ  និងកិចចដំេណើ រករននៃនគណ
េនយយភពសងគម 

សមសភគទី៣
ករស្រមបស្រមួល  និងករព្រងឹងសមតថភព 

៥ . ករសិក េរៀនសូ្រតែស្វងយល់ 
ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធនែ៍ដលបនមកពី
អន្ត គមនន៍នេនមូល ្ឋ ន េដើមបែី្របក្ល យបទពិេ ធន ៍
ទងំេនះ កប់ញចូ លេទកនុងេគលនេយបយរបស់ ជ   
រ ្ឋ ភបិល  និងព្រងឹងករបំេពញករងរអងគករសងគម 
សីុវលិនន 

សមសភគទី៤
ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធននិ៍ងករ្រតួតពិនិតយ ម ន

ែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមែចកេចញជបនួសមសភគរមួមន៖ ១).ភពងយទទួលបន
ពត័ម៌ននននងិពត័ម៌នថវកិ ២).ករស្រមបស្រមួលឱយមនករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ   
៣).ករស្រមបស្រមួលនិងករព្រងឹងសមតថភព នងិ ៤).ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធនន៍ិងករ្រតួតពិនិតយ ម
ន។ សមសភគទងំ៤មនទំនកទ់ំនងនិងបេំពញគន េទវញិេទមក េហើយសមសភគនីមយួៗមនករ

ចូលរមួអនុវត្តេ យតួអងគទងំពរី (រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិនិង្រកុម្របជពលរដ្ឋ)។ សមសភគទងំ៤ មន
ពនយល់លម្អតិដូចខងេ្រកម៖ 

១) ភពងយទទួលបនពត័ម៌ននន នងិពត័ម៌នថវកិ៖ មនេគលបំណងព្រងឹងភពងយទទួល
បនពត័ម៌ន ធរណៈរបស់្របជពលរដ្ឋ (រមួមនពត័ម៌ន មញញៗពកព់ន័ធនឹងថវកិ) និងករ
បេងកើនសមតថភពរបស់្របជពលរដ្ឋឱយបនយល់ដឹង និងេ្របើ្របស់ពត័ម៌នទងំេនះ។ សមសភគេនះ
គឺសំេ ព្រងងឹសមតថភពរបស់តអួងគទងំពីរពកព់ន័ធនងឹពត័ម៌ន ធរណៈ។ 

២) ករ្រតួតពិនតិយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ៖ មនេគលបំណងឱយ្របជពលរដ្ឋ ចេធ្វើករ្រតួតពិនិ
តយ យតៃម្លេ យឯក ជយេលើករផ្តល់េស ធរណៈ ករបំេពញករងររបស់រដ្ឋបល និងវភិគ
េលើពត័ម៌នែដលផ្តល់េ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ លទធផលៃនករ្រតួតពនិិតយ ម នរបស់្របជ
ពលរដ្ឋនឹង្រតូវែចករែំលកជមយួអងគភពពកព់ន័ធននរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េហើយនិងេ្របើ
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្របស់ស្រមបេ់រៀបចំែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម មរយៈកិចច្របជុំរមួ 
េដើមបេីរៀបចំែផនករសកមមភពរមួេនះ នឹងធនឱយមនសកមមភព ម ន ្រតួតពិនតិយ របស់ភគី
ពកព់ន័ធទងំអស់ ្រពមទងំបញចូ លសកមមភពទងំេនះេទកនុងដំេណើ រករក ងែផនករ នងិករេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមចននេនថន កឃំុ់។ 

៣) ករស្រមបស្រមួល និងករព្រងងឹសមតថភព៖ មនេគលបំណងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ផ្តល់ករ
្របឹក េយបល់ នងិផ្តល់ករហ្វឹកហ្វឺននន ដល់អនកស្រមបស្រមួលេន មសហគមន ៍អងគករសងគម
សីុវលិ បុគគលិក សមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ ្រសុក នងិដល់អនកផ្តល់េស ធរណៈេនមូល ្ឋ ន។    
ករស្រមបស្រមួល និងករព្រងឹងសមតថភពសំេ គ្ំរទដល់សកមមភពសំខន់ៗ ចំននួពរីគឺករព្រងឹង
សមតថភព និងករធននិរន្តរភពរបស់សកមមភពនន។ 

៤) ករ្របមូលេមេរៀនបទពេិ ធន ៍និងករ្រតួតពិនិតយ ម ន៖ មនេគលបំណងបេងកើតឱយមនយន្តករ 
និងទម្ល បេ់រៀនបេណ្តើ រអនុវត្តបេណ្តើ រ។ លទធផលៃនករ្រតួតពិនតិយ ម នែដលរកេឃើញេនសហគម
ននឹ៍ងក្ល យជធតុចូល ស្រមបក់រអភវិឌ សមតថភព និងករែកលម្អករអនុវត្តករងរជកែ់ស្តង។ 

ư. ŷřŉаĕŁũΒĕНŷĳŉ₤˝ņŊļĮ 
សកមមភពគណេនយយភពសងគមនឹង្រតូវអនុវត្ត មរយៈវដ្តៃនករអនុវត្តសកមមភពរមួមន៖ ករែចក

រែំលកពត័ម៌ន  និងករព្រងឹងករយល់ដឹងពថីវកិ ករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម (ដូចជករ្រតួតពិនិតយ ម
នរបស់្របជពលរដ្ឋ) ករស្រមបស្រមួល ករព្រងឹងសមតថភព ករសិក េរៀនសូ្រត និងករ្រតួតពនិិតយ។ល។ 

ករកំណតេ់ពលេវ ស្រមប់សកមមភពននេនកនុងសមសភគនីមយួៗមន រៈសំខន់ ស់ 
េដើមបឱីយសកមមភពទងំេនះេដើរ្រសបគន ជមយួេពលេវ ៃនដំេណើ រករែដលមន្រ ប។់ េដើមបទីទួលបន
អតថ្របេយជនជ៍អតិបរម សកមមភពទងំ យ្រតូវបញចូ លនូវករព្រងឹងសមតថភពករផ្តល់េយបល់្រតឡប ់ 
និងផ្តល់ជទុនចូលរមួេទកនុង្របពន័ធអភបិលកិចចននេនមូល ្ឋ ន។ 
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រូបភពទី១ វដ្តៃនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម 
 

	

 

̉ . ŷЋ⅜ŲļĮ 
កនុងរយៈេពលបឆីន (ំ២០១៦-២០១៨) សកមមភពគណេនយយភពសងគមែដលពិពណ៌នកនុងែផនករ

េនះនងឹ្រតូវអនុវត្តេលើវស័ិយទងំបីេ យេផ្ត តេលើ េស មណ្ឌ លសុខភព បឋមសិក  និងេស រដ្ឋបល 
ឃំុ េនកនុង ១២០្រសុ˝¤ វ ិ លភពៃនករអនុវត្តមនដូចខងេ្រកម៖ 

 េនដំ កក់លដបូំងៃនករអនុវត្តកចិចករេនះនងឹេផ្ត តេន មតបំនជ់នបទ1  រឯីតបំនទ់្ីរបជំុជន 
(្រសុក សងក ត ់ខណ្ឌ   នងិ្រកុង) នឹង្រតូវអនុវត្តេនដំ កក់លទី២ៃនែផនករអនុវត្តគណេនយយភព
សងគមេ យបញចូ លនូវេស េផ ងៗេទៀត និងអនុវត្តេនថន ករ់ដ្ឋបលេផ ងៗេទៀតៃនរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ2។ 

                                                            
1 ĳŪņСŷŁũаĕÐ‗ЮĕŎŏļĮ₤₣ ðņЮĝĳеĠĕсĄĕĠ◦  ĕЊ₣◦БŪĠĄНеĄĕΖşŌĕŲ˝ š‗кŠН₤ýĖ ¤ 
2ŪĠķĮк ″Ŭ₣şеĕНşЮţĵ˝ сĮњĕ ċĕЕ₣Ð‗ЮĕŎŏļĮ″ņЯĠĠŪĠďĊЊĠЮĳŎŏаĕυ˝⅜ũĩΒư řе₧˝ сŁŲ◦БƯ ◦еĮњũử¤ 

វដ្តៃន
សកមមភព

ពត័ម៌ននន  និងពត័ម៌នអំពីថវកិ
- េរៀបចំ  និងផ ព្វផ យផទ ងំពត័ម៌ន
- ព្រងឹងករយល់ដឹងអំពីពត័ម៌ន
- បណ្តុ ះប ្ត លករយល់ដឹងពីថវកិ 

ករ្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ
- េរៀបចំបណ័្ណ កពិ់នទុេ យសហគមន៍
- កិចច្របជំុរមួ (អនកផ្តល់+អនកេ្របើេស )
- ែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរ
គណេនយយភពសងគម(ផ.ស.រ.គ)
- ្រតួតពិនិតយ ម នសីុជេ្រម

ដេំណើ រករក ងែផនករមន្រ ប់
ករបញចូ លលទធផលេទកនុងកមមវធិី វនិិេយគ
ឃំុ សិកខ សមហរណកមមថន ក្់រសុក

ករ្រតួតពិនតិយ ម ន

មក -េម  

ឧសភ-កញញ  

តុ -ធនូ 

េគលករណ៍ៃន 
ករសិក ែស្វងយល់ 

សមតថភព និងករ
ស្រមបស្រមួល 

 

 

 

ករព្រងងឹសមតថភព 

េមេរៀនបទពេិ ធន៍

េរៀបចំ ែចករែំលក 
េមេរៀនពីមូល ្ឋ ន 
ស្រមបក់រេរៀបចំ
េគលនេយបយ 

សកមមភពេន 
មូល ្ឋ នគ្ំរទ 
េ យករជួយ 
ែណនអំនុវត្ត  
និងករហ្វឹកហ្វឺន 

សកមមភពគណេនយយភព
សងគម ្រតូវបញចូ លកនុងែផនករ
សកមមភព និងព្រងឹងករអនុវត្ត 
្រសុក ឃំុ 
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 ្រគបឃំុ់ទងំអស់ែដលសថិតកនុង្រសុកេគលេ នងឹ្រតូវអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគមែដល 
មនសកមមភពជេ្រចើននឹង្រតូវអនុវត្តេន មភូម ិ េរៀន និងមណ្ឌ លសុខភព ប៉ុែន្ត្រតូវចតទុ់ក
ថជ្រកបខណ័្ឌ ថន ក្់រសុក។ 

 ថន កេ់ខត្ត្រតូវមនតួនទីសំខនក់នុងករគ្ំរទ ស្រមបស្រមួល និងទនំកទំ់នងជមយួ ថ បន័ និងអងគភពសំ
ខន់ៗ  េបើេទះបីជសកមមភពផ.អ.គ.ស េផ្ត តែតេនថន កម់ូល ្ឋ នឃំុ និង្រសុកកេ៏ យ។ 

 ្រសុកែដលកំពុងអនុវត្តកមមវធីិ ឬគេ្រមងអ្វីមយួែដល្រសេដៀងគន ចសេ្រមចចិត្ដចូលរមួអនុវត្តករងរ
គណេនយយភពសងគម េនអំឡុងឆន ២ំ០១៦-២០១៨ ឬរងច់អំនុវត្តេនដំ កក់លទី២ េដើមបី
េជៀស ងករយល់្រចឡំដល់អនកពកព់ន័ធេនមូល ្ឋ ន។  

 អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមនិ ចអនុវត្ត មវធិី ្រស្តពីរេផ ងគន  េទ ម្របភពផ្តល់ហិរញញបបទន
េផ ងគន បនេឡើយ។ 

 ថ្វីតបតិែតករគិតគូរេផ្ត តេលើឃំុ ប៉ុែន្ត្រកុង ្រសុក សងក តក់ជ៏ ទិភពស្រមបេ់ធ្វើករសិក បេងកើត
ឧបករណ៍បែនថមកនុងទ្រមង ់កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ (I4Cs)។ 

 
ករេ្រជើសេរ ើស្រសុកេគលេ  ្រតូវែផ្អកេលើលកខណៈវនិិចឆយ័សម្រសបមយួចំននួដូចជ៖ 
១).ផ្តល់ ទិភពដល់្រសុកែដលបនអនុវត្តកនុងដំ កក់ល កលបង (២០១៤និង២០១៥) េ្រពះ

្រសុកទងំេនះធ្ល បប់នទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិអនុវត្ត កលបង។ 
២).ផ្តល់ ទិភពជូន្រសុកែដលនឹងទទួលករអនុវត្តករេផទរមុខងរពី្រកសួងអបរ់ ំ សុខភបិល និង

្រកសួងពកព់ន័ធ។ 
៣).្រសុក ែដលមនករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ 
៤).្រសុកែដលមនអងគករសងគមសីុវលិកពុំងអនុវត្ត េហើយែដលអងគករទងំេនះ្រតូវមន៖ 

• ែផនករអនុវត្តជក់ ក ់(យ៉ងតិច៣ឆន )ំ 
• ករេប្តជញ ចិត្ត និង្របពន័ធហិរញញ វតថុរងឹម ំ(និរន្តរភពហិរញញ វតថុ)  
• រចនសមពន័ធរងឹម ំទងំថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត ឬមនអងគករៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ នចបស់ ស់ 
• សមតថភពបេចចកេទស និងអនុវត្ត មេគលករណ៍ និងឧបករណ៍ដូចបនកំណតជ់ក់ ក់

កនុងេសចក្តីែណនសំ្តីពី្របតិបត្តិករ (ឧ.អនុវត្តេលើបវីស័ិយ េ យេផ្ត តេលើ មណ្ឌ លសុខភព 
េរៀន នងិរដ្ឋបលឃំុ េហើយេ្របើ”បណ័្ណ កព់និទុសហគមន”៍ជឧបករណ៍ស្រមប់ ម

ននងិ្រតួតពិនតិយ)។ 



6 

 

ĄеĮР˝◦Б Ư 
₤Ō₤ļÐ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ 

ơ.Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ 
 គណេនយយភពសងគមកនុងកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកម
ជតិ មនេគលបំណងផ្តល់នូវសិទធិអំ ចដល់្របជពលរដ្ឋ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ជពិេសស្រកុមែដលតំ ង
ឲយផល្របេយជនរ៍បស់្រស្តី យុវវយ័ និង្រកុមជនងយរងេ្រគះនន កនុងករចូលរមួព្រងងឹ ករចតែ់ចងធនធន 
ករេ្របើ្របស់ថវកិ និងករផ្តល់េស ធរណ:េនមូល ្ឋ ន មរយ:ករេលើកកមពស់នូវភពងយទទួលបន
ពត័ម៌ន នងិករចូលរមួពិនិតយ ម នេលើករងរថវកិ និងករបំេពញករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

 ែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម ្រតូវបនរពឹំងទុកនូវលទធផលមយួចនំួនគឺ ទី១៖ េផ្តើមេចញពីលទធ
ផលៃនទំនកទ់នំងរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ជមយួ្របជពលរដ្ឋ ឬតំ ងននរបស់្របជពលរដ្ឋនឹងេធ្វើឲយ
មនករផ្ល ស់ប្តូរ ឬេឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិទងំេនះចំេពះ្របជពលរដ្ឋ។ ទី២៖ សមតថភពរបស់
្របជពលរដ្ឋ(្រស្តី នងិបុរស) និងតំ ងននរបស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេលើកកមពស់កនែ់ត្របេសើរេឡើងេដើមបី
បន្តចូលរមួផ្តល់េយបល់ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករេលើកកមពស់គណេនយយភព មែបប្របជធិបេតយយ។ 
ជមយួគន េនះែដរ ករងរគណេនយយភពសងគមនងឹចូលរមួចំែណកផ្តល់្របេយជនន៍ន រមួមន៖ 

 ករផ្តល់េស  និងករែបងែចកធនធនរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ នឹងកនែ់តមនលកខណៈ
តម្ល ភព ្របសិទធភព គណេនយយភព និងសមធម។៌ 

 សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន នងិ្របជពលរដ្ឋទងំ យ ជពេិសស្រស្តី និងយុវវយ័ ែដលជតួអងគ
សំខនក់នុងករចូលរមួចំែណកឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរ នឹង្រតូវបនេលើកកមពស់សិទធអំ ចរបស់ 
ខ្លូន មរយៈករបងកលកខណៈឲយពកួេគមនករយល់ដងឹកនែ់តេ្រចើនេឡើងអពំីសិទធិ និងករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន កនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

 មូលធនសងគម ្រពមទងំភពេជឿជកក់នុងចំេ មសមជិកននរបស់សហគមន ៍និងរ ង្របជ
ពលរដ្ឋជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនេកើនេឡើង នងិជមូល ្ឋ នដសំ៏ខនក់នុងករជរុំញ
ទងំករអភវិឌ សងគម និងកំេណើ នេសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន។ 

េដើមបសីេ្រមចបនូវលទធផលរពំងឹទុករមួខងេលើ និងេឆ្លើយតបនឹងយុទធ ្រស្តទងំ៥ ៃនែផនករយុទធ ្រស្ត
គណេនយយភពសងគមែដលបនអនុមត័កនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ កន្លងមកេនះ ែផនករអនុវត្តគណេនយយភព
សងគមបនែបងែចកជបនួសមសភគសំខន់ៗ  ដូចបនែចងកនុងជំពូកទី១ ចំនុចទ ី២ ” អំពីសមសភគរបស់
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គណេនយយភពសងគម “  ែដល្រតូវ្របកនយ់កេ យតួអងគពកព់ន័ធទងំអស់េដើមបសីហករគន អនុវត្តែផនករេនះ
្របកបេ យេជគជយ័។ 

Ư. ₤Ō₤ļÐ◦Бơ៖ ļĮİŎ◦◦УŲģĕĮњĳхŌĕĜĜ ĕЊ₣ĮњĳхŌĕℓŷЋŁ 
សមសភគេនះមនេគលបណំងេលើកកមពស់តម្ល ភព ភពងយទទលួបនពត័ម៌ន និងពត័ម៌នថវកិ

ែដលជសមសធតុដសំ៏ខនៃ់នដំេណើ រករកែំណទ្រមង់ មែបប្របជធិបេតយយ អភបិលកិចចល្អ និង
គណេនយយភពសងគម។ ្របសិនេបើពុំមនពត័ម៌នអពំីស្តង់ រៃនេស  ្របជពលរដ្ឋមនិ ចដឹងបនថេតើមន
េស អ្វីខ្លះែដល្រតូវផ្តល់ ឬេស អ្វីខ្លះែដល្រតូវេសនើសំុ ែដលទកទ់ងនឹងសុខភព ករអបរ់ ំនិងេស  ននពីរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជត។ិ ករែចករែំលកពត័ម៌នគន េទវញិេទមកនងឹនឱំយមនករយល់គន  ទំនកទ់ំនងគន  នងិេធ្វើ
សកមមភពរមួគន កនែ់តល្អ្របេសើរ។ ែផ្អក មបទពិេ ធនជ៍កែ់ស្តងកន្លងមកករពិភក រ ងតអួងគទងំពរី ច
ឈនេទដល់ករែកលម្អករផ្តល់េស កនែ់តល្អ្របេសើរេឡើង។ ្របសិនេបើ្របជពលរដ្ឋមនិបនទទួលពត័ម៌ន
ចបស់ ស់ មនិមនលកខណៈជ្របពន័ធ  និងមនិទនេ់ពលេវ េនះ ្របជពលរដ្ឋកពុ៏ំ ចចូលរមួកនុងដំេណើ រករ
គណេនយយភពសងគមបន្របកបេ យ្របសិទធភព។ មយ៉ងេទៀត្របសិនេបើ្របជពលរដ្ឋមនិទទលួបនពត័ម៌ន 
និងពុំដងឹថ ចមនឥទិធពលេទេលើករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចតិ្តេនះ ្របជពលរដ្ឋកពុ៏ចំងដ់ឹងអំពពីត័ម៌នអ្វីេឡើ
យ។ 

ពកព់ន័ធនឹង រៈសំខនៃ់នពត័ម៌នអពីំថវកិ នងិករចំ យ៖ មករ្រ វ្រជវបង្ហ ញថ េន្របេទស
កមពុជ ទងំតម្ល ភពែផនកហិរញញ វតថុ ធរណៈរមួទងំករយល់ដងឹរបស់្របជពលរដ្ឋអំពីបញ្ហ ហិរញញ វតថុ ធរណៈ 
េនមនក្រមតិេនេឡើយ។ ករអេងកតស្តីពី“ករេបើកចំហែផនកថវកិ” 3 បនបង្ហ ញថ ្របេទសកមពុជសថិតេនចំ

តថ់ន កទ់បជងេគកនុងចំេ មប ្ត ្របេទសែដលបនអេងកត។ គណៈកមម ធិករជតិស្រមបក់រអភវិឌ
មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ(គ.ជ.អ.ប) បនជរំុញឱយមនករេបើកចំហពត័ម៌ន ថវកិនិងមូលនិធឃំុិ 

សងក ត ់  និងេលើកសទួយតម្ល ភពកនុងករេ្របើ្របស់ថវកិទងំេនះ ប៉ុែន្តករអេងកតនេពលថមីៗ  បនរកេឃើញថ 
មន្របជពលរដ្ឋចំននួតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះែដលចងដ់ឹងពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងថវកិ េហើយតម្ល ភពៃនករេ្របើ្របស់
ថវកិ េនមនក្រមតិេនេឡើយ។ 

េយង មយុទធ ្រស្តទី១ នងិយុទធ ្រស្តទ៣ីៃនែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគម
ករអនុវត្តសមសភគទ១ីេនះនងឹជយួ ព្រងងឹតម្ល ភព ភពងយទទលួបនពត័ម៌ន ត្រមូវករពត័ម៌ននន នងិ
ពត័ម៌នថវកិស្រមប់ ធរណជន។ សមសភគទី១េនះ រមួមន៖ ករេរៀបចពំត័ម៌ន ករេធ្វើឱយពត័ម៌នងយ
្រសួលយល់  នងិករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ្រពមទងំព្រងឹងករយល់ដងឹអំពីពត័ម៌នថវកិ។ ករអនុវត្តសមសភគ
េនះ គសំឺេ ៖  ១) ព្រងងឹករផ្តល់ និងករផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈេនថន កមូ់ល ្ឋ ន (រមួទងំពត័ម៌ន
ពកព់ន័ធនឹងថវកិ) ២)េធ្វើឱយកនែ់តមនភពងយ្រសួលកនុងករទទួលបនពត័ម៌ន នងិ៣)ព្រងងឹសមតថភពរបស់

                                                            

3ករអេងកតស្តីពីពត័ម៌នថវកិ ឆន ២ំ០១០ េ យ International Budget Partnership (IBP) http://www.internationalbudget.org/wp‐
content/uploads/2011/04/OBI2010‐Cambodia.pdf 
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្របជពលរដ្ឋកនុងករែស្វងយល់អំពីពត័ម៌នែដលបនផ្តល់ឱយ។ ករផ្តល់ពត័ម៌នឱយកនែ់ត្របេសើរ ករបេងកើនករ
យល់ដងឹអំពពីត័ម៌ននឹងជួយ ស្រមួលដល់ករពិភក រកដេំ ះ្រ យែកលម្អករផ្តល់េស េនមូល ្ឋ ន។ 

េតើ្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នអពីំអ្វខី្លះ? េដើមបឱីយករចូលរមួមន្របសិទធភព ្របជពលរដ្ឋ្រតូវករពត័ម៌នអំពីេគល
នេយបយ និងដំេណើ រកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ អំពីស្តង់ រេស  និងអភបិលកិចច អំពីថវកិនិងករ
ចំ យ្របចឆំន  ំ និងអំពីតំបនេ់គលេ ស្រមបផ់្តល់េស  និងករបំេពញករងរែដលសេ្រមចបនជកែ់ស្តង។ 
ពត័ម៌នទងំេនះ គួរេផ្ត តេលើត្រមូវករជ ទិភពរបស់្របជពលរដ្ឋ (ដូចជ សុខភព ករសិក អបរ់ ំអនមយ័
និងទឹក ្អ ត ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ និងេស ននរបស់ឃំុ)។ ពត័ម៌នទងំេនះ ែចកេចញជ២្របេភទ៖ 
ពត័ម៌នែដល្រតូវែកស្រមួលជេរៀង ល់ឆន  ំ (ដូចជពត័ម៌នៃនករបំេពញករងរ) និងពត័ម៌នែដល្រតូវែក
ស្រមួលែតេនេពល មនករផ្ល ស់ប្តូរ មយួ (ដូចជេគលនេយបយ)។ 

 ពត័ម៌នស្តីពេីគលនេយបយ នងិនតិីវធិ៖ី ករេរៀបចពំត័ម៌នអំពេីគលនេយបយ ចបប ់ ែផនករ នងិ
នីតវិធិីសំខន់ៗ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលមនលកខណៈ មញញ  ងយយល់ ចជួយ ឱយ្របជពលរដ្ឋយល់ដងឹ
អំពបីរបិទៃនកិចចអភវិឌ  េដើមបឱីយ្របជពលរដ្ឋបនយល់អំពីដំេណើ រករ អំពីករេរៀបចំេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ 
េ្រកពីេនះ េនមនពត័ម៌នេគលនេយបយេផ ងៗេទៀត ែដលមនេនកនុងកមមវធិជីតិស្រមបក់រ
អភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ វធិនៃផទកនុង ្រកមសីលធម.៌..។ល។ ក្៏រតូវេធ្វើឱយមន
លកខណៈ មញញ  ងយយល់ ស្រមប្់របជពលរដ្ឋផងែដរ។ នតីិវធិីននរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
និងករផ្តល់េស ននរមួមនករ្រគប្់រគងចតែ់ចងថវកិ នតីិវធិីទំនកទ់ំនងជមយួអងគភពផ្តល់េស នន 
ដូចជ្រតូវទកទ់ងជមយួអនក  ្រតូវេទទទលួពត័ម៌នេនកែន្លង  និង្រតូវេធ្វើបណ្តឹ ងត ៉ េ យរេបៀប

។ ងតៃម្លេស ែដល្រតូវបង ់ ្របេភទេស ែដលមនិ្រតូវបងៃ់ថ្ល េពលេម៉ងបំេពញករងរ  និង
្រកមសីលធមរ៌បស់បុគគលិកជេដើម កជ៏្របេភទពត័ម៌នស្តីពីេគលនេយបយែដរ។ េនថន កឃំុ់ 
ពត័ម៌នអំពីដំេណើ រករេ្របើ្របស់មូលនិធិឃំុ សងក ត ់ (ដូចជ ករេដញៃថ្ល  និងករអនុវត្តគេ្រមង) គឺជ
ពត័ម៌នអំពីនីតវិធីិ។ ពត័ម៌នែបបេនះធ្ល បប់នផ្តល់រចួមកេហើយេ យគ.ជ.អ.ប ្រកសួងម ៃផទ និង
្រកសួងេផ ងៗេទៀត4 េន មតំបនម់យួចំនួន។ 

 ពត័ម៌នស្តីពីស្តង់ រ នងិសិទធទិទលួបនេស ៖ ពត័ម៌នទងំេនះ នងឹជួយ ឱយ្របជពលរដ្ឋបនដឹងពីសិទធិ
មផ្លូវចបបរ់បស់ខ្លួន។ សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករទទួលបនេស សំខន់ៗ េនមូល ្ឋ នែដល

បនកំណតេ់នកនុងេគលនេយបយ និងចបបន់ន និងែដលបនផ ព្វផ យេ យ្រកសួង មនដូចជ៖ 
េគលនេយបយរបស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន  នងិកី  ែដលត្រមូវឱយ េរៀនបង្ហ ញពីស្តង់ រ ផលេធៀប  
សិស -្រគូ (មនិេលើសពី៤២នក/់ថន ក/់្រគូមន ក)់។ េគលនេយបយ្រកសួងសុខភបិលស្តីពីសំណំុ
សកមមភពអបបបរមស្រមបក់រអភវិឌ មណ្ឌ លសុខភព ករែថទសុំខភពបឋមត្រមូវឱយមនគិ នុប ្ឋ ក 
គិ នុប ្ឋ យិក ឆមប ែដលមនករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតឹម្រតូវ ឬ្រតូវមនឱសថ្រគប្់រគន។់ ្រកសួងម ៃផទ 
េចញេសចក្តែីណនសំ្តីពីនីតិវធិៃីនករចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ករែណនអំំពីករ្រគប្់រគង និងេ្របើ្របស់
មូលនិធិឃំុ សងក ត ់និងមូលនិធិ្រកុង ្រសុក។ 

                                                            
4ឧទហរណ៍ ្រកមសីលធមរ៌បស់បុគគលិក  និងពត័ម៌នស្តីពីករផ្តល់េស េនករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ ្របពន័ធេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉ ៃន្រកុម      
ករងរគណេនយយភព។   
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 ពត័ម៌នពកព់ន័ធថវកិ និងករចំ យ៖្របជពលរដ្ឋ គួរដឹងអំពីចំនួន និង្របភពៃនថវកិ។ បចចុបបននេនះ 
ពត័ម៌នថវកិ ដូចជថវកិស្រមបរ់ដ្ឋបលឃំុ ស្រមប់ េរៀន មយួចំននួបនបិទផ យរចួេហើយេន
មជញជ ំងករយិល័យស្រមប់ ធរណជន ចេមើលបន។ េ យែឡកមណ្ឌ លសុខភពភគេ្រចើនមនិ

បនដងឹពីចំនួនថវកិសរុបរហូតដល់ដំ ចឆ់ន  ំ (ែត ចេយងចំនួនថវកិស្រមបឆ់ន មុំនៗមកេធ្វើជមូល
្ឋ នកនុងករបិទផ យបនែដរ)។ ពត័ម៌នទងំេនះ្រតូវមនករចង្រកងបូកសរុប  នងិបង្ហ ញ មទ្រមង់

មយួស្រមប្់របជពលរដ្ឋែស្វងយល់។ ពត័ម៌នថវកិេនះ ្រតូវសីុគន ជមយួពត័ម៌នៃនករេ្របើ្របស់ថវកិ 
េនដំ ចឆ់ន នំមីយួៗ។ 

 ករេបើកចំហរពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិរបស់ថន ក្់រសុក ្រកុង (ពេិសស្រសុក ្រកុងែដលទទលួបន
ករេផទរមខុងរ)៖ េលខធិកធកិរ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប នឹងជួលទ្ីរបឹក រយ:េពលខ្លេីដើមបេីធ្វើករសិក េលើលទធ
ភព ្រពមទងំករេរៀបចបំេងកើតនូវឧបករណ៍ និងឯក រជំនួយបេចចកេទសនន កនុងករអនុវត្តករងរ
គណេនយយភពសងគម ពិេសសករេបើកចំហរពត័ម៌នននរមួទងំថវកិេនថន ក្់រសុក ្រកុង នឆន ទំ២ី ឬ
ទី៣ៃនែផនករអនុវត្តេនះ។ 

 ពត័ម៌នស្តីពីចណុំចេ អនុវត្ត៖ ចំណុចេ នន (ដូចជ េគលេ អភវិឌ សហសវត កមពុជ ឬចំណុច
េ ៃនកមមវធិីនន) ែដលបនកំណតេ់ឡើងេដើមបេីផទ ងផទ ត ់និងែកលម្អករបំេពញករងរ។ ករ ម ន
លទធផលៃនករបំេពញករងរេធៀបនងឹចំណុចេ កំណត ់ នងឹជួយ ឱយដឹងថេតើេនមូល ្ឋ នបនបេំពញ
ករងរយ៉ងដូចេម្តច។ពត័ម៌នទងំេនះមនបង្ហ ញជ ធរណៈមយួចំននួរចួេហើយ ប៉ុែន្តមនិបនផ ព្វ 
ផ យឱយបនទូលំទូ យេន មមូល ្ឋ នេនេឡើយ។ ឧទហរណ៍៖ 
 េន ម បឋមសិក ៖ ចំណុចេ ៃនលទធផលសំខន់ៗ រមួមន អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់

ទី១(៩៦%) ករចុះេឈម ះេនក្រមតិករអបរ់កុំមរតូចេន យុ៥ឆន  ំ (៥០%)ផលេធៀប  សិស -្រគូ 
(សិស ៤២នក)់ អ្រ ៃនករេឡើងថន កពី់ថន កទី់១ដល់ទី៦ (៧៥%)។ 

 េនមណ្ឌ លសុខភព៖ េគលេ ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧ រមួមនករផ្តល់ ៉ ក់ ំងករពរ (ស្រមប់
េកមងទទួល ៉ ក់ ំងបងក រDPT ចំននួ៣ដង) មន្រស្តី៧០% បនមកពិនិតយសុខភពមុនេពល
ស្រមល (មកពនិិតយបន៤ដង) ករផ្តល់េស សុខភពបន៩៥% និងកតប់នថយអ្រ ្ល បឲ់យ
បន៧០%ចំេពះកុមរេ្រកម យុ៥ឆន ។ំ 

 េនរដ្ឋបលឃំុ៖ មនស្តង់ រេស  អ្រ នុកូល ្ឋ នដូចជ ករចុះសំបុ្រត កំេណើ ត សំបុ្រត
ពហ៍ពិពហ៍ និងសំបុ្រតមរណភព។ 

 ពត័ម៌នស្តីពីករបេំពញករងរ នងិលទធផលែដលសេ្រមចបន៖ ្របជពលរដ្ឋ ្រតូវករពត័ម៌នស្តីពីករ
បំេពញករងរ និងលទធផលរបស់ភន កង់រផ្តល់េស  ដូចជ បឋមសិក  មណ្ឌ លសុខភព នងិរដ្ឋបល
ឃំុ។ “ក្រមងពត័ម៌នឃំុ” ែដលមនេនកនុងទិនននយ័មូល ្ឋ នឃំុធ្ល បប់នយកមកចង្រកងរចួេហើយែដរ។ 
សកមមភពផ.អ.គ.សនឹងជរំុញករចង្រកង និងករផ ព្វផ យពត័ម៌នពកព់ន័ធសូចនករបំេពញករងរ 
សំខន់ៗ  មយួចនួំនជមុន។  ពត័ម៌នពកព់ន័ធករបេំពញករងរ  និងលទធផលមនដូចជ៖ 

១. អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនេនមុន យុកំណតស់្រមបកុ់មរ 
២. អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនថន កប់ឋមសិក  
៣. អ្រ សិស នុសិស េរៀនដល់ថន កទ់ី៦ 
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៤. ចំននួសិស កនុង្រគូ១នក ់
៥. ចំននួផ្តល់ ៉ ក់ ំងបងក រ (កុមរទទួល ៉ ក់ ំងបងក រDPTបន៣ដង)  
៦. អ្រ មកពិនតិយសុខភពមុនេពលស្រមល (មកពនិិតយ បន4ដង) 
៧. អ្រ ផ្តល់េស សុខភព  
៨. ចំននួកុមរ ្ល បេ់្រកម យុ៥ឆន  ំ
៩. ភគរយករចុះសំបុ្រតកំេណើ ត េធៀបនឹងេស ស្តង់ រ 
១០. ភគរយករចុះសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍ េធៀបនងឹេស ស្តង់ រ 
១១. ភគរយករចុះសំបុ្រតមរណភព េធៀបនឹងេស ស្តង់ រ 
១២. សូចនករៃនករអនុវត្តរបស់ឃំុ (ស្រមបគ់េ្រមងមូលនិធិឃំុ សងក ត)់ 
១៣. សូចនករែផនកេសដ្ឋកិចចសងគម។ 

ឧបករណ៍ចំបងស្រមបក់រផ្តល់ពត័ម៌នដល់្របជពលរដ្ឋ េ ថ កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ។ 
ផទ ងំពត័ម៌នសំខន់ៗ  ស្តីពកីរងរផ្តល់េស  និងកិចចអភវិឌ របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ គឺជចំណុចចបេ់ផ្តើ
មពិភក  និងែចករែំលកេនកនុងករងរគណេនយយភពសងគម ។ េហតុេនះ  ថន ក្់រសុក ្រតូវេដើរតនួទីសំខនក់នុង
ករ្របមូលចង្រកងពត័ម៌នទងំេនះ បនទ បម់កែបងែចកេទថន កឃំុ់ អនកផ្តល់េស ននេនមូល ្ឋ ន និងអងគករ
ៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ ស្រមបេ់ធ្វើករផ ព្វផ យ ដល់្របជពលរដ្ឋ។ កញចបព់ត័ម៌នេនះ ្រតូវេរៀបចេំឡើង
យ៉ង  ឱយបនេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់អនកពកព់ន័ធនន រមួមន្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិ
េដើម និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក។  ពត័ម៌នែដល កប់ញចូ លកនុងផទ ងំពត័ម៌ន គឺមនពត័ម៌នស្តីពី ស្តង់ រករងរ 
ែដលកំណតេ់ យេគលនេយបយជតិ សូចនករបំេពញករងររបស់អនកផ្តល់េស េធៀបេទនឹងស្តង់ រករងរ
េនះ និងមនពត័ម៌នអំពីថវកិ ដូចជ ចំណូល និងចំ យ ្រពមទងំ្របភពថវកិ។ 

គួរមនករេលើកទឹកចតិ្តចេំពះអនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ េនមូល ្ឋ នកនុងករ្របមូលពត័ម៌ន េដើមបជីយួ បំេពញ 
បែនថមនូវពត័ម៌នននពកព់ន័ធនឹងអងគភពផ្តល់េស  (មណ្ឌ លសុខភព បឋមសិក  និងរដ្ឋបលឃំុ) េទ
កនុងកញចបព់ត័ម៌នទងំេនះ ដូចជ ធនធនធមមជតិកនុងមូល ្ឋ ន ករផគតផ់គងទ់កឹ ្អ ត និងអនមយ័ជេដើម 
ឬបែនថមពត័ម៌នអ្វែីដលគិតថចបំចស់្រមបស់ហគមន ៍ នងិពត័ម៌នបែនថមស្តីពីសុខភព ឬករសិក អបរ់ ំ (ដូចជ
ថន កអ់បរ់េំ្រក្របពន័ធ) ឬសូចនករទកទ់ងនងឹ និភយ័ មយួេនមូល ្ឋ នេនះ។ ពត័ម៌នបែនថមទងំេនះ ច
បនមកពីករអនុវត្តបណ័្ណ កព់ិនទុេ យសហគមន ៍ (ដូចករពនយល់ េនកនុងសមសភគទ២ី ៃនផ.អ.គ.ស) ែដល
បណ័្ណ កព់ិនទុ េនះនងឹបង្ហ ញអំពីក្រមតិៃនករេពញចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋេទេលើករបំេពញករងរ  ករផ្តល់េស  
និងដំេណើ រករពកព់ន័ធនន។ 

កនុងករណីខ្លះ អងគករៃដគូអនុវត្តក៏ ចផ្តល់ពត័ម៌នលម្អតិអំពវីស័ិយេផ ងៗេហើយេសនើសំុេធ្វើករែកស្រមួល
ពត័ម៌នទងំេនះឱយកនែ់តងយ្រសួលស្រមប្់របជពលរដ្ឋ។ ទ្រមងស់្រមបក់រផ្តល់ពត័ម៌នបែនថម ្រតូវដូចគន
នឹងទ្រមងព់ត័ម៌ន ខងេលើែដរ ឬក៏ ចជទ្រមងជ់ក់ ក់ មយួេទ មេគលបំណងនីមយួៗ ប៉ុែន្ត ្រតូវេធ្វើ
យ៉ង ឱយពត័ម៌នេនះងយទទួលបន។ 
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មរយៈកញចបព់ត័ម៌នែដលបនបទិផ យ្របជពលរដ្ឋនឹងទទួលបនពត័ម៌ន នងិ ចេធ្វើករេ្រប ប
េធៀបលទធផលអនុវត្តករងររបស់ភគីពកព់ន័ធនន។ េនកនុងដំ កក់លដំបូងៃនែផនករអនុវត្តគណេនយយ
ភពសងគម ្របជពលរដ្ឋ ចេធ្វើករេ្រប បេធៀបរ ង៖ 

 លទធផលៃនករអនុវត្តជកែ់ស្តង ជមយួនឹងលទធផលេ្រគងេទ មេគលេ  ស្តង់ រករងរ ត្រមូវករ 
ែផនករ នងិេធ្វើករេ្រប បេធៀបរ ងថវកិេ្រគង និងចំ យជមយួលទធផលអនុវត្តជកែ់ស្តង។ 

 ករផ្ល ស់ប្តូរនន និងនិនន ករែ្រប្របួល េទ មេពលេវ   
 លទធផលករងររបស់អងគភពមយួ ជមយួអងគភពេផ ងេទៀត ែដល្រប ក្់របែហលគន ។  
 លទធផលករងររបស់មណ្ឌ លសុខភព េរៀន និងរដ្ឋបលឃំុ ។  

“កញចបព់ត័ម៌ន” គឺជយន្តករទំនកទ់ំនងរ ងអនកផ្តល់េស េនមូល ្ឋ នជមយួ្របជពលរដ្ឋ។ ពត័ម៌ន
េនះជួយ ្របជពលរដ្ឋឱយយល់ដឹងអំពីដំេណើ រករនន អំពីសិទធ្ិរបជពលរដ្ឋ ស្តង់ ៃនករបេំពញករងររបស់
អនកផ្តល់េស  និងែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម ្រពមទងំពត័ម៌នថវកិ។ កញចប់
ពត័ម៌ននឹងបង្ហ ញពត័ម៌នងយ្រសួលស្រមប្់របជពលរដ្ឋែស្វងយល់ ចូលរមួចំែណកែកលម្អករបេំពញករងរ 
និងករផ្តល់េស ។ 

ទ្រមង ់ ខ្លមឹ រពត័ម៌ន មនភព មញញ  នងិងយយល់គជឺក ្ត សំខនស់្រមបអ់នកេរៀបចំកញចប់
ពត័ម៌ន េហតុេនះអនកេរៀបចំកញចបព់ត័ម៌ន្រតូវពភិក  ្រពមេ្រព ងអំពីទ្រមង់ មញញ  មន្រកហ្វិចងយ្រសួល
យល់ និងងយេ្របើ្របស់។ កញចបព់ត័ម៌នគំរូ បនេធ្វើករ កលបងជមយួឃំុ  នងិអងគករៃដគូអនុវត្ត មុន
សេ្រមចឱយេ្របើ្របស់។ ពត័ម៌នេនះ ្រតូវចង្រកង និងបង្ហ ញជទ្រមងផ់ទ ងំរូបភពផ ព្វផ យធំៗ  ជខិត្តបណ័្ណ  ឬ
មមេធយបយទំនកទ់ំនងេផ ងៗ។ ករ កលបងកញចបព់ត័ម៌ន បនេធ្វើជមយួ្រកុម្របជពលរដ្ឋដូចជ្រស្តី 

យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក5េដើមបដីងឹ្របកដថពត័ម៌នេនះ មនខ្លមឹ រ និង
មនភពងយ្រសួលយល់ដល់្របជពលរដ្ឋ។ 

ករេរៀបចំកញចបព់ត័ម៌ន និងករផ្តល់ពត័ម៌ន ្រតូវែផ្អកេលើេគលករណ៍េបើកចំហ។ គ.ជ.អ.ប នឹងេរៀបចំ
េគលករណ៍ែណនែំដលត្រមូវឱយមនករផ្តល់ពត័ម៌ន្របចឆំន មំនភព្រតមឹ្រតូវពិត្របកដ និងមនបិទផ យ
ជ ធរណៈ ែដល្របជពលរដ្ឋ ចទទួលបន្រគប់ៗ គន ។ គ.ជ.អ.ប នងឹព្រងងឹសមតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិទងំអស់ ្រពមទងំត្រមូវឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ អនុវត្ត មេគលករណ៍េបើកចំហពត័ម៌ន ែដលជតួនទី 
និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន េហើយ្រតូវមនករ្រតួតពនិិតយ ម ន នងិេធ្វើអធិករកិចច េដើមបដីឹងថេគល
ករណ៍ែណនទំងំេនះ្រតូវបនយកេទអនុវត្តបន្រតមឹ្រតូវ។ 

អងគភពផ្តល់េស  ្របជពលរដ្ឋ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជត ិ នងឹបនយល់ដឹង នងិេ្របើ្របស់
កញចបព់ត័ម៌នបនល្អ្របេសើរ មរយៈសកមមភពៃនករបេងកើនករយល់ដងឹ នងិព្រងឹងសមតថភព អំពពីត័ម៌ននងិ
ថវកិ។ កចិចករសំខនម់យួគឺេធ្វើយ៉ង ឱយពត័ម៌នេនះបនេទដល់តំបនេ់គលេ  មននយ័ថ្រតូវផ្តល់
ពត័ម៌នេទឱយដល់្របជពលរដ្ឋ មនិែមនរងច់្ំរបជពលរដ្ឋមកកនក់រយិល័យរដ្ឋបលេដើមបសំុីពត័ម៌នទងំ
                                                            
5 េទះបីពត័ម៌នមនចំនួនេកើនេឡើងស្រមប់ ធរណៈជន  និង មប ្ត ញអុិនធឺែណត ភគេ្រចើនៃនពត័ម៌នទងំេនះេរៀបចំស្រមបេ់្របើ្របស់េ យអនក

ជំនញបេចចកេទស និងអនកជំនញ មវស័ិយននេនថន កជ់តិ។ ចំេពះ្របជពលរដ្ឋវញិ ្រតូវផ្តល់នូវភពងយ្រសួលកនុងករទទួលពត័ម៌នេទដល់
្របជពលរដ្ឋ។  
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េនះេទ។ មនិ្រតឹមែតប៉ុេ ្ណ ះ្រតូវេរៀបចំករ្របជំុពិភក អំពីកញចបព់ត័ម៌ន និង្រតូវេរៀបចំយុទធនករបេងកើនករ
យល់ដឹងេន មសហគមន ៍ ករអភវិឌ សមតថភពរបស់អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ និងករបណ្តុ ះប
្ត លអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពេន មសហគមនេ៍ន្រគបឃំុ់ េដើមបជីំរុញឱយមនករចប់ រមមណ៍ 

និងករចងដ់ឹងពត័ម៌ននន េហើយសំខនគ់ឺករបេងកើនចំេណះដឹងអំពីថវកិ នងិករយល់ដឹងអំពកីរ្រគប្់រគង
ចតែ់ចងហិរញញ វតថុ និងករេរៀបចំថវកិ  ដូេចនះចបំច្់រតូវមនករបណ្តុ ះប ្ត ល ករហ្វឹកហ្វឺនយ៉ង េដើមបឱីយ
្របជពលរដ្ឋមនភពងយ្រសួលកនុងករទទួលបនពត័ម៌ន ធរណៈទងំេនះ េ យយកចិត្តទុក កជ់
ពិេសសេលើ្រកុមេគលេ ជ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ែដលជ្រកុម ចនំ
ឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរជចមបងេនកនុងក្រមតិសហគមន។៍ 

ទងំរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ នងិអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករ
េធ្វើឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរ ែដលកនុងេនះរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 6  ្រតូវមនតួនទី៖ ្របមូលទិនននយ័ េរៀបចំកញចប់
ពត័ម៌ន និងបិទផ យពត័ម៌នសំខន់ៗ េន មទកីែន្លងែដលងយ្រសួលេមើល។ ចែំណកអងគករៃដគូអនុវត្តេន
ថន កេ់្រកមជត ិ ្រតូវជួយ ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ កនុងករផ ព្វផ យកញចបព់ត័ម៌ន (េនថន កឃំុ់ និងភូម)ិ េធ្វើ
បចចុបបននភពទិនននយ័ផទ ងំពត័ម៌នេនមូល ្ឋ ន ព្រងងឹករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋ្រពមទងំជំរុញឱយមនករ
ទមទរ នងិចងប់ននូវពត័ម៌ននន។  

២.១.ពត័ម៌នអពំកីរបេំពញងរ 

េគលបណំងសំខនក់នុងែផនកេនះ គកឺរ្របមូលពត័ម៌នស្តីពេីគលនេយបយស្តង់ រ ករបេំពញករងរ 
ថវកិ េហើយេរៀបចពំត័ម៌នពកព់ន័ធបញចូលេទកនុងកញចបព់ត័ម៌ន។ ពត័ម៌នែដល្រតូវ្របមូលរមួមន៖ ករផ្តល់េស
របស់រដ្ឋបលឃំុពី ឃំុ េស សុខភពពមីណ្ឌ លសុខភព និងេស អបរ់ពីំ បឋមសិក  េដើមបីេធ្វើករ

េរៀបចំជទ្រមងទ់ិនននយ័មយួែដល្រតូវបញចូ លេនថន ក្់រសុក។ េនដំ កក់លដំបូងេនះេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 
្រកសួងពកព់ន័ធ រមួជមយួទី្របឹក បេចចកេទសមយួ្រកុមនឹងពិនិតយេមើលពត័ម៌នែដលមន្រ ប ់ ពិចរ អំពី
ករចបំចក់នុងករបែនថមពត័ម៌នមយួចំនួន ្រពមទងំេរៀបចំករែណនខំ្លីៗែដលពនយល់អំពដំីេណើ រករ្របមូល
ពត័ម៌ន7  ឧទហរណ៍ដូចជ៖ នរ ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រសងទ់និននយ័? េតើម្រន្តបីេងគ លេនថន ក្់រសុក
្រតូវ្រសងទ់និននយ័េដើមបផីលិតជកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ្របចឆំន ែំដរឬេទ? េតើចបំច្់រតូវបេងកើតឱយ
មនគណៈកមមកររមួមយួេនថន ក្់រសុកែដរឬេទ? ស្រមបេ់ធ្វើករ្រតតួពិនតិយេទេលើករ្របមូលទនិននយ័ ផលិ
តពត័ម៌ន និងករផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈ។ 

លទធផលរពឹំងទុកែផនកេនះ ្រតូវអនុវត្តសកមមភពចនំួនពរី ដូចខងេ្រកម៖ 

សកមមភព ២.១.១ ករ្របមូលទនិននយ័ ពនិតិយេផទ ងផទ ត ់និងករចង្រកងពត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ 

សកមមភពេនះេផ្ត តេលើករ្របមូលទិនននយ័ ពិនតិយ េផទ ងផទ តព់ត័ម៌នពកព់ន័ធេទនឹងអនកផ្តល់េស ឱយ
បន្រតឹម្រតូវ ជមយួនឹងពត័ម៌នដៃទេទៀតែដលចបំចស់្រមបក់របិទផ យ។ ពត័ម៌នសំខន់ៗ ចបំចែ់ដល
                                                            
6 ពកយ “ ជរ ្ឋ ភបិល” ែដលបនេ្របើ្របស់កនុងឯក រេនះ គឺសំេ េលើ េរៀន មណ្ឌ លសុខភព ឃំុ សងក ត ់ និង ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េហើយនេពល
អនគត ចមនអងគភពផ្តល់េស ដៃទេទៀត េនេពល ែដលមនករេផទរមុខងរជក់ កេ់ទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 
7 សូមេមើលលម្អតិេនកនុងេសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចច្របតិបត្តិករគណេនយយភពសងគមស្រមបែ់ផនកផគតផ់គង ់
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្រតូវមនេនកនុងកញចបព់ត័ម៌ន្រតូវែបងែចកេទ ម្របេភទៃនពត័ម៌ននីមយួៗ។ េទះបីមនករលំបកកនុងករ
ចង្រកងពត័ម៌នខ្លះកេ៏ យកព៏ត័ម៌នសំខន់ៗ ទងំេនះ ភគេ្រចើនជពត័ម៌នែដលមន្រ ប។់ ករេរៀបចកំរ
ែណនេំនះ 8  គឺសំេ េធ្វើយ៉ង ឱយទ្រមងៃ់នករផ្តល់ពត័ម៌នទងំ យមនលកខណៈរលូន និងល្អ្របេសើរជង
មុន។ ជមយួគន ែដរ ្រតូវមនករេលើកទឹកចិត្តដល់ថន ក្់រសុក ថន កឃំុ់  និងអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ 
ឱយេធ្វើករផ ព្វផ យ និងចង្រកងពត័ម៌នបែនថមែដល ចយកេទេ្របើ្របស់ជត្រមូវករ  នងិជ្របេយជនដ៍ល់
្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន។ 

សកមមភព ២.១.២ ករេបះពុមព (Post-On) នងិផ ព្វផ យ  

្រកុម្របកឹ ឃុំ និងអងគភពផ្តល់េស នន ្រតូវេរៀបចំបទិផ យពត័ម៌នេទ មទ្រមងក់ណំត់ មយួ 
េ យសហករជមយួអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ។  

អនកពកព់ន័ធននេនថន កឃុ់ំ និងថន ក្់រសុក ្រតូវទទួលខុស្រតូវ កនុងករបេងកើតមេធយបយផ ព្វផ យ
ពត័ម៌នននដូចជ ក្ត រពត័ម៌ន របយករណ៍ និងខិត្តបណ័្ណ  េដើមបផី ព្វផ យអំពីកញចបព់ត័ម៌នទងំេនះ។   
អងគករសងគមសីុវលិ្រតូវជួយ េរៀបចកំិចចពិភក េនថន កមូ់ល ្ឋ ន េដើមបពីិនតិយេផទ តផទ តេ់ឡើងវញិ និងបញជ កព់ី
ភពសុ្រកឹតយរបស់ពត័ម៌នែដលបនផ ព្វផ យ។ អងគករសងគមសីុវលិ្រតូវជួយ បេងកើតឯក រេមេរៀននន និង
ជួយ េលើកកមពស់ករយល់ដឹង ្រពមទងំចុះ មតំបនេ់គលេ  េដើមបផី ព្វផ យពត័ម៌ន។ 

២.២.ករេបើកចហំពត័ម៌នថវកិ 

លទធផលរពឹំងទុកែដលទកទ់ងនឹងករេបើកចំហពត័ម៌នថវកិ ចសេ្រមចបន មរយៈករអនុវត្ត
សកមមភពសំខន់ៗ ចំនួនពីរ៖ 

សកមមភព ២.២.១ ្របមូល ពនិិតយេឡើងវញិ  នងិចង្រកងពត័ម៌នអពំថីវកិ 

ករេបើកចំហពត័ម៌នថវកិ និងករេរៀបចំកញចបព់ត័ម៌ន គឺជកចិចករដច៏មបងមយួៃនែផនករយុទធ ្រស្ត
ស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម។ ករ្របមូលពត័ម៌នទកទ់ងនឹងថវកិមនលកខណៈខុសគន ពីអងគភពមយួ
េទអងគភពមយួេទៀត។ ជទូេទេន ឃំុ និង េរៀនមនករយល់ដឹងេ្រចើនអំពីថវកិ និងចំ តថ់ន ក់
ថវកិ ដូេចនះេគ ចេធ្វើែផនករប៉ន់ ម ន នងិ្រគប្់រគងករចំ យបន។ ពត័ម៌នថវកិែដល្រតូវបង្ហ ញ្រតូវមន
តួេលខថវកិបដិភគរបស់សហគមន ៍ជំនយួថវកិេផ ងៗែដល េរៀនបនទទួល និងថវកិេ្រគងនឹងទទួល
(ដូចជជំនួយហិរញញបបទនរបស់ទីភន កង់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិរបស់្របេទសសុ៊យែអត(Sida) និងៃដគូអភវិឌ ន៍
នន)។ ចំែណកឯពត័ម៌នថវកិរបស់មណ្ឌ លសុខភពេនមនលកខណៈ ុ ំញំ និងពិបកេធ្វើបចចុបបននភព 
េហតុេនះ គរួ្រសងទ់ិនននយ័ថវកិពីឆន មុំនមកបទិផ យ។  

                                                            
8មនទិនននយ័ជេ្រចើនែដលមន្រ ប ់ ែតទិនននយ័ទងំេនះភគេ្រចើន គឺស្រមបែ់តេធ្វើករ យករណ៍េទថន កជ់តិែតប៉ុេ ្ណ ះ និងមនិងយ្រសួលកនុងករ
ែស្វងរកយកមកេ្របើ្របស់េនក្រមតិមូល ្ឋ នេឡើយ េហើយកម៏នពត័ម៌នជេ្រចើនេទៀតែដលមនិមនអតថ្របេយជនស៍្រមប្់រកុម្របឹក  និង្របជពលរដ្ឋ
ទូេទេនះេទ។ ជទូេទ មនិមនករេរៀបចំឬ្របមូលផ្តុ ំ ទិនននយ័េនថន កមូ់ល ្ឋ នេទ ។ ករ្របមូលទិនននយ័ កេ់ផ្ត តែតេនថន កេ់ខត្តប៉ុេ ្ណ ះ មននយ័ថ 
ករេធ្វើវមិជឈករកនុងែផនក្រគប្់រគងនិង្របមូលទិនននយ័ មនិទនប់នអនុវត្តឲយបនេពញេលញេនថន ក្់រសុក។ ទ្រមងែ់ដលមន្រ បទ់ងំេនះ មនិ ចឱយ 
អនកេ្របើ្របស់យកេទេធ្វើករេ្រប បេធៀបឬេធ្វើករពនយល់បង្ហ ញឱយងយយល់បនេឡើយ។ 
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សកមមភព ២.២.២ ករបង្ហ ញ និងបទិផ យពត័ម៌នថវកិែដលមនលកខណៈ មញញ  

ពត័ម៌នថវកិែដលមនលកខណៈ មញញនឹង្រតូវេរៀបចំ កប់ញចូ លេនកនុងកញចបព់ត័ម៌ន និងបិទផ យ
េន ម ឃំុ បឋមសិក  មណ្ឌ លសុខភព ឬ ្រសុក េទ មករែណន។ំ ឃំុ 
បឋមសិក  និងមណ្ឌ លសុខភព ្រតូវអនុញញ តឱយសហគមនេ៍មើលពត័ម៌នថវកិរបស់ខ្លួន។ ករអនុវត្តសកមមភព 
២.២.២គឺត្រមូវឱយ បេងកើតទ្រមងែ់បបបទៃនករផ្តល់ពត័ម៌នជលកខណៈ កលបងមយួជួយ គ្ំរទឱយមនករបង្ហ ញ 
និងបិទផ យពត័ម៌នអំពីថវកិែដលមនលកខណៈជ្របពន័ធ ជពិេសសពត័ម៌នថវកិរបស់ ឃំុ មណ្ឌ ល
សុខភព និង េរៀន។  

២.៣.ករេរៀបចំ្របពន័ធ លិខតិបទ ្ឋ ន នងិករអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណន ំ

ករអនុវត្តកនុងែផនកេនះ គេឺដើមបបីេងកើតឱយមនជ្របពន័ធ េសចក្តីែណន ំលិខិតបទ ្ឋ ននន និងករអនុវត្ត
មេគលករណ៍ែណន ំេដើមប ីជំរុញឱយភគពីកព់ន័ធខិតខំបងកភពងយ្រសួលដល់ករទទួលបនពត័ម៌ននន និង

ពត័ម៌នថវកិ្រពមទងំេរៀបចំឱយមនជនីតវិធីិ ម ន្រតួតពនិិតយ។ េដើមបសីេ្រមចបនលទធផលរពំឹងទុកេនះ ្រតូវ
អនុវត្តសកមមភពចនំួន៤ ដូចខងេ្រកម៖  

សកមមភព ២.៣.១: ករេរៀបចបំេងកើត នងិ កឱ់យអនុវត្តនូវវធិី ្រស្ត្រគប្់រគងទនិននយ័េនថន ក្់រសុក 

ពត័ម៌នេផ ងៗែដល្របមូលបន នឹង្រតូវេរៀបចំចង្រកង និងរក ទុកេនថន ក្់រសុក ែដលអនុញញ តឱយមន
ករេ្រប បេធៀបពត័ម៌ន និងភពងយទទួលបនពត័ម៌ន។ រដ្ឋបល្រសុកនងឹ្របមូលទិនននយ័ េរៀបចំផទ ងំពត័ម៌ន 
(Post-On) េហើយផ្តល់ពត័ម៌នទងំេនះេទឱយ្រកុម្របឹក ឃំុ និង្របជពលរដ្ឋ េដើមបេីធ្វើករវភិគ និងេ្របើ្របស់
ពត័ម៌នទងំេនះ។ បចចុបបនន ករ្រគប្់រគង  ករចតែ់ចង និងករ្របមូលទិនននយ័ បញចូ លកនុង្របពន័ធមយួចំនួន ដូច
ជទិនននយ័ពត័ម៌នគេ្រមង(PID) នងិទិនននយ័មូល ្ឋ នឃំុ (CDB) េធ្វើេឡើងេនថន កេ់ខត្តមនិែមនេនថន ក្់រសុក
េឡើយ។ សកមមភព េនះនឹងគ្ំរទដល់ករបញចូ លទិនននយ័ ផ្តល់សិទធិ្រគប្់រគង និងករែថរក ទុកទិនននយ័េនថន ក់
្រសុក ែដល ចជួយ ជំរុញឱយករទទួលពត័ម៌នេនថន កឃំុ់ និងថន ក្់រសុកកនែ់តឆបរ់ហ័សជងមុន។ ជំ ន
ដំបូងេនះចបំចត់្រមូវឲយមនករ្រតួតពិនិតយែផនកបេចចកេទសេទេលើដំេណើ រករៃនករ្របមូលទិនននយ័ េហើយ្រតូវ
េធ្វើករែកែ្របេសចក្តីែណនែំដលពកព់ន័ធមយួចំនួនផងែដរ។ ករែកស្រមួលករ្រគប្់រគងទិនននយ័ គជឺកិចចករដ៏
សំខនម់យួ ែដលជួយ កនុងករព្រងងឹភពជមច ស់ នងិជំរុញដល់ករេ្របើ្របស់ទិនននយ័។ សកមមភពែដល្រតូវអនុវត្ត
េផ ងេទៀតរមួមន ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តរក ទុកពត័ម៌ន នងិករពិចរ បេងកើតឱយមនជេគហទំពរ័ ឬ្របពន័ធ
ពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគងេនថន ក្់រសុក9។ 

សកមមភព ២.៣.២: ករេរៀបចបំេងកើត នងិ កឱ់យអនុវត្តលិខតិបទ ្ឋ ន  នងិេសចក្តែីណននំន
ស្រមបក់រេបើកចំហពត័ម៌នថវកិ នងិពត័ម៌នននេនមូល ្ឋ ន  

                                                            
9 សកមមភពេនះ ចអនុវត្តបនភគេ្រចើនែតេនកនុងទី្របជុំជន ជពិេសសករអនុវត្តេ យករយិល័យ្របជពលរដ្ឋទងំ៣៥ និងករយិល័យពត័ម៌ន
ស្រមប្់របជពលរដ្ឋ(CICs)ែដលេទើបបេងកើតថមីទងំ៦ ែដលបន កលបងេនកនុងករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ។ ករេរៀប បែ់ផនកេនះ សម្រសប
ស្រមបក់រយិល័យពត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ(CICs)។ 



  

15 

 

លិខិតបទ ្ឋ ន និងេសចក្តែីណននំន ែដល្រតូវបេងកើតេឡើង ្រតូវបនែចងអំពីទំហំករងរ និងខ្លឹម រ
ៃនពត័ម៌ននន ពត័ម៌នថវកិ និងករេបើកទូ យពត័ម៌នេនះជ ធរណៈ ្រពមទងំមេធយបយកនុងករេធ្វើ
ឱយករទទលួពត័ម៌នមនលកខណៈកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ សកមមភព ២.៣.២ នងឹជួយ ជំរុញឱយ្រគបរ់ដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ មណ្ឌ លសុខភព និង េរៀនមនកតព្វកិចច និងមនមេធយបយកនុងករផ្តល់ពត័ម៌នេទឱយ្របជ
ពលរដ្ឋ។ ម្រន្តីអនុវត្តនឹងទទលួបននូវករបណ្តុ ះប ្ត ល ករអនុវត្តឱយមនករេបើកចំហពត័ម៌ន (ឧទហរណ៍ 
តួនទីកនុងករេធ្វើឱយមនភពងយ្រសួលកនុងករទទួលបនពត័ម៌នកដូ៏ចជវធីិ ្រស្តកនុងករផ្តល់េស េទ្របជ
ពលរដ្ឋផងែដរ)។ 

សកមមភព ២.៣.៣ ករបេងកើត នងិ កឱ់យអនុវត្ត នូវ្របពន័ធ្រតួតពិនតិយ នងិករអនុវត្ត មេគល
ករណ៍ែណន ំស្រមបក់រេបើកចហំពត័ម៌នថវកិេនមូល ្ឋ ន 

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវករ្របកសស្តីពកីរផ្តល់ពត័ម៌នដល់្របជពលរដ្ឋ េហតុេនះ្រកសួងម ៃផទ 
នឹងេរៀបចំ្របកសេនះ េ យកំណតអ់ំពីល័កខខណ័្ឌ ករេលើកទឹកចិត្ត និងទណ្ឌ កមមចបំចន់ន េដើមបជីំរុញឱយ
ម្រន្តរីដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិអនុវត្ត ម10។ ចំេពះដេំណើ រករៃនករ្រតួតពិនតិយវញិ11 ចបំច្់រតូវបេងកើត និងេធ្វើឱយ
ក្ល យជ្របពន័ធមនលកខណៈជផ្លូវករ (បែនថមេទេលើយន្តករ្រតួតពិនិតយ និងករផ្តល់េយបល់របស់អងគករសងគម
សីុវលិ)។ ឧទហរណ៍្រតូវចបេ់ផ្តើមពីករេ្របើ្របស់បញជ ីេផទ ងផទ ត ់នងិេសៀវេភែណន ំេហើយដល់ឆន ២ំ០១៦េទើប
េរៀបចំដំេណើ រករេនះឱយេទជដំេណើ រករេធ្វើអធិករកិចចេទេលើករអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណន ំ ែដលមន
លកខណៈកនែ់តឯក ជយជផ្លូវករនិងលកខណៈជ្របពន័ធ(េរៀបចំេឡើងេនេពលអនុវត្តផអ៣ទី២)។ ករេធ្វើអធិករ
កិចច្រតូវ យតៃម្លេទេលើ ១).េតើពត័ម៌នែដលបនផ្តល់្រសប មេគលករណ៍ែណនែំដរឬេទ? ២).េតើពត័ម៌នែដល
បនផ្តល់មនភព្រតឹម្រតូវែដរឬេទ12។ សកមមភពទងំេនះមនរមួបញចូ លទងំករេរៀបចំបេងកើត និងករអនុវត្តនីតិ
វធិីស្រមប្់រតួតពិនតិយរដ្ឋបល និងអងគករសងគមសីុវលិេដើមបធីនថពត័ម៌ននិងរបយករណ៍ននែដលបនផ្ត
ល់េ យ ឃំុ មណ្ឌ លសុខភព េរៀន មនភព្រតឹម្រតូវ មនភស្តុ ងជកែ់ស្តងែដលជែផនកមយួៃន
ករព្រងឹងេគលករណ៍ែណនកំនុងករផ្តល់នូវពត័ម៌ន នងិទ្រមងែ់បបបទកនុងករេធ្វើរបយករណ៍។ សកមមភព
្រតួតពិនិតយគឺេដើមបឱីយដងឹថេតើរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិបន្របមូលចង្រកងទិនននយ័បន្រតឹម្រតូវែដរឬេទ? កិចចករ
េនះចបំច្់រតូវេធ្វើករពិភក បែនថមេទៀត ថេតើ្រតូវចបេ់ផ្តើមេឡើងដូចេម្តច? ្រពមទងំពិភក អំពីរេបៀបៃនេធ្វើករ
ម ន្រតួតពិនតិយេនេពលែដល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយមនិទនប់នបេងកើតេឡើងេនេឡើយ។  

សកមមភព ២.៣.៤ េរៀបចបំេងកើត និង កឱ់យអនុវត្តនូវដំេណើ រករ្រតួតពិនតិយរបស់អងគករសងគម
សីុវលិ ចេំពះករេបើកចហំពត័ម៌នស្តីពថីវកិេនមូល ្ឋ ន 

ករបេងកើតឱយមនយន្តករ្រតួតពិនិតយ ម ន េដើមបឱីយដងឹថេតើេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករេបើកចំហ
ពត័ម៌នថវកិ្រតូវបនអនុវត្តេនមូល ្ឋ នែដរឬេទ។ យន្តករេនះ្រតូវមនករចូលរមួពបី ្ត អងគករៃដគូអនុវត្ត 
ែដលនឹងជួយ ផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបជ់េទៀងទត ់ អំពវីឌ នភពែដលសេ្រមចបន។ សកមមភព២.៣.៤គឺជេរៀបចំ

                                                            
10 េទះបីជ សថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវចមបងរបស់្រកសួងម ៃផទកេ៏ យ ក្៏រកសួង ចេផទរករទទួលខុស្រតូវ (ជករេផទរមុខងរេទឲយថន កេ់ខត្ត) 

ឬ ចេធ្វើអធិករកិចចរមួគន ជមយួអនកចូលរួមែផនកឯកជន ឬអងគករសងគមសីុវលិ។ 
11 ដេំណើ រករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋនឹងមនេរៀប បលំ់អិតបែនថមេនកនុងសមសភគទី២។ 
12្របករសំខន ់គឺ្រតូវបញចូ លអងគករសងគមសីុវលិេនកនុងករអនុវត្ត មករ្រតួតពិនិតយ(និងឱយបន្រសបេទ មេគលករណ៍ៃនគណេនយយភពសងគម)។ 
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បេងកើតឱយមន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ និងករេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ពីប ្ត អងគករៃដគូអនុវត្ត ចំេពះករអនុវត្ត ម
េគលករណ៍ននពកព់ន័ធករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ធរណៈ និងពត័ម៌នថវកិេនមូល ្ឋ ន ឃំុ មណ្ឌ ល
សុខភព និង េរៀន (អងគករៃដគូអនុវត្ត ចបញចូ លេទកនុងសកមមភពរបស់ខ្លួនទកទ់ងនឹងករងរផ្តល់
េគលករណ៍ែណន ំ និងករក ងសមតថភពផងែដរ)។ គ.ជ.អ.ប នឹងេរៀបចំ ផ ព្វផ យអំពីេគលករណ៍
ែណនេំដើមបជីំរុញឱយមនករេឆ្លើយតបចេំពះករ្រតួតពិនិតយរបស់អងគករៃដគូអនុវត្ត។  

២.៤. ករេលើកកមពស់ករយល់ដងឹ និងករព្រងងឹសមតថភព 

លទធផលរពឹំងទុកែផនកេនះ មនបំណងេលើកទកឹចិត្តឲយ្របជពលរដ្ឋចងដឹ់ងពត័ម៌នេផ ងៗ ្រពមទងំ
ពត័ម៌នថវកិ េដើមបឱីយតួអងគទងំអស់យល់ដឹងអំពីពត័ម៌នែដលទទួលបន អពំីសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ កដូ៏ចជទី
កែន្លង រេបៀបកនុងករែស្វងរក និងេ្របើ្របស់ពត័ម៌នទងំេនះ្រពមទងំក ងសមតថភពរបស់្របជពលរដ្ឋ និង 
សហគមនមូ៍ល ្ឋ នឱយេចះេ្របើ្របស់ពត័ម៌ននន នងិពត័ម៌នថវកិ្របកបេ យ្របសិទធភព។ ករេរៀបចំ
យុទធនករេលើកកមពស់ករយល់ដងឹេនមូល ្ឋ ន ែដល្រតូវេធ្វើ្រសបគន ជមយួនឹងករផ ព្វផ យផទ ងំពតម៌ន ទងំ
េនថន ក្់រសុក ថន កឃំុ់ និងភូម ិ កដូ៏ចជករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងករបេងកើតជំនញេផ ងៗ ករផ ព្វផ យ 
វភិគពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិ។ សកមមភពទងំេនះ្រតូវេផ្ត តជពេិសសេទេលើ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជន
ពិករ ជនជតិេដើម និងជន្រកី្រក េហើយ្រតូវេធ្វើយ៉ង ឱយពត័ម៌នទងំអស់ បនេទដល់្រកុមេគលេ ទងំ
េនះ។ េដើមបសីេ្រមចបនលទធផលរពឹំងទុកែផនកេនះ ចចំច ់្រតូវអនុវត្តសកមមភពចំននួបី ដូចខងេ្រកម៖  

សកមមភព ២.៤.១ បណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍
អពំគីណេនយយភពសងគម ពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិ 

អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនគ៍ឺជតួអងគដសំ៏ខនក់នុងករផ ព្វផ យ និងេលើកកមពស់ករ
យល់ដងឹអំពពីត័ម៌ននន នងិពត័ម៌នថវកិ។ ករអនុវត្តសកមមភព២.៤.១ ពកព់ន័ធដល់ករពនយល់អំពីពត័ម៌នជ
មូល ្ឋ នស្តីពីយុទធ ្រស្តគណេនយយភពសងគម និងេគលករណ៍នន្រពមទងំករបណ្តុ ះប ្ត ល និងផ្តល់
េយបល់ដល់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ ឱយយល់អំពីសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករទទួលបន
ពត័ម៌នអំពី រៈសំខនៃ់នពត័ម៌នទងំេនះ។ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវេរៀនអំពីរេបៀបវភិគពត័ម៌នែដលមនកនុង
កញចបព់ត័ម៌ន រេបៀបផ ព្វផ យពត័ម៌នេទ្របជពលរដ្ឋ និងជួយ ពនយល់្របជពលរដ្ឋឱយបនយល់ដឹងពីករេ្របើ
្របស់ពត័ម៌នទងំេនះ។ ្រស័យដូចបនេរៀប បខ់ងេលើ េទើបករេរៀបចំកញចបព់ត័ម៌ន មនបញចូ លទងំ
ពត័ម៌នថវកិ ធរណៈ និងករចំ យថវកិេនះ។ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍នឹងទទួល
បនករបណ្តុ ះប ្ត លអំពថីវកិ ធរណៈ េហើយេធ្វើករអបរ់បំន្តដល់្របជពលរដ្ឋ សំេ ជួយ ពួកគត់ ច
ទទួលបន និងេ្របើ្របស់ពត័ម៌នថវកិមកេធ្វើជមូល ្ឋ នស្រមបព់ិភក ជមយួម្រន្តមូីល ្ឋ នទកទ់ងនឹងបញ្ហ
ថវកិ ធរណៈ។ សកមមភពទងំេនះ្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ យែឡកចំេពះ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជន
ជតិេដើម ជនពិករ និងសមជកិេផ ងៗេទៀតរបស់សហគមនែ៍ដលមនិសូវទទួលបនឱកសចូលរមួកនុងករ
ពិភក ពីបញ្ហ ថវកិ និង្រតូវពនយល់ដល់ពួកេគអំពី រៈសំខនៃ់នករយល់ដងឹពីពត័ម៌ន  និងថវកិេនះ។  
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សកមមភព ២.៤.២ ករបណ្តុ ះប ្ត លសមជកិ្រកុម្របកឹ  ម្រន្តមូីល ្ឋ ន  នងិអនកផ្តល់េស េន
មូល ្ឋ ន អំពពីត័ម៌ននន  នងិពត័ម៌នថវកិ 

្រកសួង ថ បន័ អងគភពេនមូល ្ឋ នមនតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករផ ព្វផ យ និងជួយ ឱយ្របជពលរដ្ឋ
មនករយល់ដឹងពីកញចបព់ត័ម៌ន និង រៈសំខនៃ់នតម្ល ភពហិរញញ វតថុ ធរណៈ។ េនកនុងសកមមភពេនះ 
សមជិក្រកុម្របកឹ  ម្រន្តីនន និងអនកផ្តល់េស េនមូល ្ឋ ននឹងទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករគ្ំរទ
េដើមបយីល់ដឹងអំពីពត័ម៌នៃនចំណូល និងចំ យថវកិ និងអំពរីេបៀបគ្ំរទឱយ្របជពលរដ្ឋទូេទមនករយល់
ដឹងពីពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិ។ 

សកមមភព ២.៤.៣ ករេលើកកមពស់ ករយល់ដងឹរបស់អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជត ិ
សហគមនន៍ន  នងិ្របជពលរដ្ឋទកទ់ងនងឹពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិ 

កញចបព់ត័ម៌ន និងពត័ម៌នថវកិនឹង្រតូវែចកជូនេទ ថ បន័ អងគភពពកព់ន័ធ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
អងគករៃដគូអនុវត្ត ។ កញចបព់ត័ម៌នេនះ្រតូវេរៀបចំ មទ្រមងថ់មីែដលងយ្រសួលេមើល ទទួលបនពត័ម៌នឆប់
រហ័ស និងងយ្រសួលយល់ េហើយអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភព
សហគមន ៍ និងសមជិក្រកុម្របឹក នឹងេ្របើ្របស់ស្រមបជ់ួយ ដល់្របជពលរដ្ឋ ឱយយល់ពី រ្របេយជនៃ៍ន
ពត័ម៌នទកទ់ងនឹងសិទធិ ស្តង់ ៃនករបំេពញករងរ និងថវកិ។ ករព្រងងឹសមតថភពយល់ដឹងជមូល ្ឋ នអំពី
ថវកិ គឺជសកមមភពចមបងៃនែផនកេនះ។ ្រកុម្របឹក ឃំុ និងអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវេធ្វើករ
ជមយួអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍្រតូវេរៀបចយុំទធនករ េលើកកមពស់ករយល់ដឹង ករ្របជុំេន
មសហគមន ៍ ករេចញជេសចក្តី្របកសពត័ម៌ន ករផ្តល់កិចចសមភ សនដ៍ល់អនក រពត័ម៌ន ករេរៀបចំ

ឱយមនករជួបជំុ ្ត បវ់ទិយុ នងិករេមើលទូរទស នជ៍េដើម េដើមបេីលើកទកឹចិត្តដល់្របជពលរដ្ឋឱយេចះេធ្វើករឆ្លុះ
បញច ំង និងពិភក រមួគន អំពពីត័ម៌ននន ែដលមនេនកនុងកញចបព់ត័ម៌ន និងពត័ម៌នថវកិ។ 

ដូេចនះេដើមបសីេ្រមចលទធផលៃនសមសភគេនះ គឺទមទរឲយែផនកផគតផ់គង ់នងិែផនកត្រមូវករបេំពញតនួទ ី
ដូចខងេ្រកម៖  

 ែផនកផគតផ់គង៖់ រហូតដល់ឆន ២ំ០១៨ ឃំុទងំអស់េនកនុង្រសុកទងំ១២០ ្រតូវេបើកចហំពត័ម៌ន រមួមន
ពត័ម៌នស្តីពី សិទធិ ស្តង់  ករបំេពញករងរ និងពត័ម៌នថវកិរបស់្រគប់ បឋមសិក  មណ្ឌ ល
សុខភព  និង ឃំុ។  ករ ម ន្រតួតពិនិតយនឹង្រតូវអនុវត្តជ្របច ំេដើមបធីនសុ្រកឹតយភពរបស់
ទិនននយ័ និងភពេទៀងទតក់នុងករអនុវត្តករងរ។ ករ្របមូលទិនននយ័្រតូវេធ្វើករែកស្រមួលឱយកនែ់ត
្របេសើរេឡើងេនថន ក្់រសុក។ 

 ែផនកត្រមូវករ៖ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងជលកខណៈ្របពន័ធ និង
មនករព្រងឹងសមតថភព្រសប មត្រមូវករចបំច។់ ករយល់ដងឹអំពីថវកិនឹងក្ល យជទុនស្រមបឱ់យ
្របជពលរដ្ឋចូលរមួចំែណកព្រងឹងគណេនយយភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលជអនកផ្តល់េស
េនមូល ្ឋ ន។ ្របជពលរដ្ឋ  និងអងគករៃដគូអនុវត្ត នឹងេ្របើ្របស់ពត័ម៌នទងំេនះស្រមបក់រងរ ម
ន្រតួតពិនិតយ ដូចបនេរៀប បេ់នកនុងសមសភគទ២ី។  
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ងទី២៖ សេងខបអពំសីមសភគស្តីពកីរទទួលបនពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិ 

ែផនក ករពពិណ៌ន
 

េគលបំណង 

 េលើកកមពស់តម្ល ភព ករទទួលបន  និងករទមទរពត័ម៌ន ធរណៈស្តីពីេគលនេយបយ 
ស្តង់ រ ករងរថវកិ ករចំ យ និងករបំេពញករងរ 

 េលើកកមពស់សមតថភពយល់ដឹងរបស់ភគីពកព់ន័ធអំពីថវកិ និងព្រងឹងឱយមនករ កសួរអំពី
ករងរថវកិ ។

សមទិធផល និង 
សូចនករ 

បងកបរយិកស្របកបេ យនិរន្តរភពកនុងករេបើកចំហព័ត៌មនមូល ្ឋ ននិងថវកិ 
 ្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយ និង្រកបខណ័្ឌ បទបញញត្តិេពញេលញស្រមបក់រយល់ដឹងពីអនកពក់

ពន័ធកនុងមូល ្ឋ ន(បទបញញត្តិ និងករអនុវត្ត) 
េបើកចំហថវកិមូល ្ឋ ន 
 រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអនកផ្តល់េស មូល ្ឋ ន្រតូវបិទផ យថវកិ មទ្រមង ់ និងេនទី

ងំែដលបន្រពមេ្រព ងគន  
 សហគមន ៍ឬ្របជពលរដ្ឋទទួលបនពត័ម៌នថវកិកនុងដំេណើ ករ្រតួតពិនិតយ ម ន 
ករេបើកចហំ និងទទលួពត័ម៌ន 
 ពត័ម៌នជក់ កេ់ផ ងៗ (េគលនេយបយ សិទធិ ករបំេពញករងរ) ែដលមន នឹង្រតូវបន

េ្របើ្របស់ស្រមបដំ់េណើ រករ្រតួតពិនិតយ ម ន 
 ្របជពលរដ្ឋ យល់ដឹងអំពីខ្លមឹ រពត័ម៌ន ករេ្របើ្របស់ពត័ម៌ន និង ចរកបននូវពត័ម៌ន

ទងំេនះបន។ 
ពត័ម៌នអពីំករេ្របើ្របស់ថវកិ និងពត័ម៌ននន ជយួ េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករបេំពញករងរ 
 រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវទទលួបនទុកេធ្វើករបំេពញករងរកន្់របេសើរេឡើង និងព្រងឹងករ

យល់ដឹងនន ែដលេនះគឺជករ ងំចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 
លទធផលរពំងឹទុក ២ .១. ពត័ម៌នអំពីករអនុវត្តករងរ 

សកមមភព ២.១.១ ករ្របមូលទិនននយ័ និងពិនិតយេផទ ងផទ ត ់េដើមបចីង្រកងជកញចបព់ត័ម៌នស្រមប់
្របជពលរដ្ឋ 

សកមមភព ២.១.២ ករេបះពុមព និងផ ព្វផ យ កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ 
២ .២.  ករេបើកចំហពត័ម៌នថវកិ 
សកមមភព ២.២.១ ្របមលូ ពិនិតយេឡើងវញិ  និងចង្រកងពត័ម៌នអំពីថវកិ 
សកមមភព ២.២.២ ករបង្ហ ញ និងករបិទផ យពត័ម៌នថវកិែដលមនលកខណៈ មញញ  
២ .៣. ករេរៀបចំ្របពន័ធ លិខតិបទ ្ឋ ន និងករអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណន ំ
សកមមភព ២.៣.១ ករេរៀបចំបេងកើត និង កឱ់យអនុវត្ត វធីិ ្រស្ត្រគប្់រគងទិនននយ័េនថន ក្់រសុក 
សកមមភព ២.៣.២  ករេរៀបចំបេងកើត និង កឱ់យអនុវត្ត លិខិតបទ ្ឋ ន  និងេសចក្តីែណននំន  

ស្រមបក់រេបើកចំហពត័ម៌នថវកិ និងពត័ម៌នននេនមូល ្ឋ ន 
សកមមភព ២.៣.៣ ករបេងកើត និង កឱ់យអនុវត្ត នូវ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ និងករអនុវត្ត ម 
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េគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រេបើកចំហពត័ម៌នថវកិេនមូល ្ឋ ន 

សកមមភព ២.៣.៤ េរៀបចំបេងកើត និង កឱ់យអនុវត្តនូវដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយរបស់អងគករសងគមសីុ
វលិ ចំេពះករេបើកចំហពត័ម៌នស្តីពីថវកិេនមូល ្ឋ ន 

២ .៤.  ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង  និងករព្រងងឹសមតថភព 
សកមមភព ២.៤.១  បណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍អំពី

គណេនយយភពសងគម ពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិ 
សកមមភព ២.៤.២ ករបណ្តុ ះប ្ត ល សមជិក្រកុម្របកឹ  ម្រន្តីមូល ្ឋ ន  និងអនកផ្តល់េស េន 

មូល ្ឋ ន អំពី ពត័ម៌ននន  និងពត័ម៌នថវកិ 
សកមមភព ២.៤.៣ ករេលើកកមពស់ ករយល់ដឹងរបស់អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ      

សហគមនន៍ន  និង្របជពលរដ្ឋទកទ់ងនឹងពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិ 

ư.₤Ō₤ļÐ◦БƯ៖ ŁũŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ″ņŢĕЮŢŎŪĠďĮŲũřť 
សមសភគេនះមនេគលបំណង ព្រងងឹតួនទរីបស់្របជពលរដ្ឋ អនកេ្របើ្របស់េស  និងសមជិក្រកុម

្របឹក ឃំុកនុងករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងទមទរគណេនយយភពពីអនកផ្តល់េស េនថន កមូ់ល ្ឋ ន េ យមន
ករែណនឱំយមនករស្រមបស្រមួល ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងករេធ្វើរបយករណ៍េ យ្របជពលរដ្ឋ និង
សហគមន ៍ស្តីពីករផ្តល់ស របស់រដ្ឋបលឃុំ មណ្ឌ លសុខភព នងិ បឋមសិក ។   

កន្លងមក ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋបនេធ្វើេឡើងែត មរយៈដំេណើ រករក ងែផនករអភវិឌ  ឬកមម
វធិីវនិិេយគឃំុប៉ុេ ្ណ ះ។ េ យ រែតដំេណើ រករៃនករក ងែផនករ គឺជែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នកិចចករងរ
របស់ឃំុ ដូចេនះផ.អ.គ.ស នឹងជួយ បំេពញបែនថមនូវសកមមភពសំខន់ៗ មយួចំនួន េទកនុងដំេណើ រករេនះែដល
ជួយ េលើកកមពស់សិទធិអំ ចរបស់្របជពលរដ្ឋ។ យន្តករែដលបនអនុវត្តកន្លងមកមនលកខណៈផ្លូវករ ែដល
េធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋមនករចូលរមួតចិតួច និងមនិសូវសកមម។ ប៉ុែន្តែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីគណេនយយភព
សងគមបនេផ្ត តេលើសកមមភព ម ន្រតួតពិនិតយេនសហគមន ៍ ែដលកនុងេនះ្របជពលរដ្ឋ ចចូលរមួេ យ
េសរ ី និងេដើរតួនទីយ៉ងសកមមនិងេលើកកមពស់សិទធិអំ ចរបស់សមជិក្រកុម្របឹក  និង្របជពលរដ្ឋកនុងករឆ្លុះ
បញច ំង ពីករបេំពញករងរេធៀបេទនងឹស្តង់ រ និងេផ្ត តេលើសកមមភពេផ ងៗែដល ចអនុវត្តេ យសហគមន ៍
្រកមុ្របឹក  អនកផ្តល់េស   នងិអងគភពជំនញ េដើមបឱីយករបំេពញករងរកនែ់តមនលកខណៈល្អ្របេសើរ។ ករ 
្រតួតពិនតិយ ម នេលើករបំេពញករងរនឹងជួយ េលើកកមពស់សិទធិអំ ចរបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈករទទួល
បនពត័ម៌ន ែដល ចឱយពួកេគចូលរមួចែំណកេនកនុងដំេណើ រករែដលមន្រ បក់នុងករក ងែផនករ។ ករ
្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋេលើករបំេពញករងររបស់អនកផ្តល់េស  គឺជក ្ត មយួដសំ៏ខនក់នុង ករ
េលើកកមពស់សិទិធអំ ច្របជពលរដ្ឋ។ ផ.អ.គ.សនងឹផ្តល់ដល់្របជពលរដ្ឋនូវពត័ម៌នែដលមនលកខណៈអន្តរវ ិ
ស័យបនចបស់ ស់ នងិចូលរមួកនុងដំេណើ រករ្រតួតពិនតិយ យតៃម្លសីុជេ្រមេទេលើេស មយួែដលពួកេគ
គិតថជេស ជ ទភិព។ 

 



  

20 

 

ដូេចនះេដើមបសីេ្រមចលទធផលៃនសមសភគេនះ ទមទរឲយែផនកផគតផ់គង ់ នងិែផនកត្រមូវករបំេពញតនួទ ី
ដូចខងេ្រកម៖ 

ែផនកត្រមូវករ៖ សមសភគទ២ីេនះ បង្ហ ញនូវដេំណើ រករស្រមបស្រមួលឱយមនករចូលរមួកនុងករ្រតួត
ពិនតិយ ម នេលើមុខងរ នងិេស មយួចនួំន។ េ យមនករគ្ំរទពអីនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហ
គមនេ៍នមូល ្ឋ នែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល និងគ្ំរទពីអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ េដើមបី
ទទួលបនពត័ម៌នអំពីស្តង់ រ និងសូចនករៃនករបំេពញករងរដូចមនបញជ កក់នុងសមសភគទី១ ែដលកនុង
េនះ ្របជពលរដ្ឋនឹងេធ្វើករ យតៃម្លេទេលើករបំេពញករងររបស់អនកផ្តល់េស េនមូល ្ឋ ន (មណ្ឌ លសុខភព 

បឋមសិក  និង ឃំុ)  និងចត់ ទិភពៃនបញ្ហ ែដលជកង្វល់ខ្ល ងំបំផុត ។ ឧបករណ៍ស្រមបេ់ធ្វើ
ករ យតៃម្លេ យ្របជពលរដ្ឋេនះ េ ថ “បណ័្ណ កព់និទុ ”។ លទធផលទទួលបនពីករ យតៃម្លេនះនឹង្រតូវេធ្វើ
ករែចករែំលក នងិពិភក គន ជមយួសមជិក្រកុម្របកឹ ឃំុ អនកផ្តល់េស  និងម្រន្តីននពីថន ក្់រសុក មរយៈ
កិចច្របជំុែដលមនករចូលរមួពី្រគបអ់នកពកព់ន័ធ ែដលេ ថ“កចិច្របជំុរមួ” ។ េនកនុងកិចច្របជំុរមួគន េនះអនកចូលរមួ
ទងំអស់្រតូវខិតខំរះិរកដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ េចទនន និងេរៀបចជំែផនករសកមមភព្រពមេ្រព ងគន
មយួ េ ថ“ែផនករសកមមភពរមួស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគម”។ ែផនករសកមមភពេនះនឹង្រតូវកំណត់
េឡើងនូវសកមមភពមយួចនំួនែដល្រតូវ អនុវត្តេ យភគីចំនួន៤គឺ៖ 

១. សហគមន ៍ 
២. អនកផ្តល់េស   
៣. ្រកុម្របឹក ឃំុ   
៤. រដ្ឋបល្រសុក ករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិ និងករយិល័យអបរ់ ំយុវជន និងកី ្រសុក។  

េដើមបេីលើកកមពស់គណេនយយភព លទធផលៃនករ យតៃម្ល និងែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរ
គណេនយយភពសងគម ែដលបនេ្រគងេឡើង ្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យជ ធរណៈេនថន ក្់រសុកនិងថន កឃំុ់ ្រពម
ទងំេលើកយកេទបង្ហ ញេនកនុងសិកខ សមហរណកមមថន ក្់រសុក។ 

ែផនកផគតផ់គង៖់ សមសភគេនះ បនកណំតនូ់វសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភបិលកនុងករបេងកើតឱយមនជនតីវិធីិ 
េដើមបគី្ំរទដល់សកមមភព្រតួតពនិតិយ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋ មសហគមន ៍ (មតិពត័ម៌ន្រតឡប ់ និងករ ម
ននន)។ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ អងគភពផ្តល់េស  (រដ្ឋបល្រសុក រដ្ឋបលឃុំ និងភន កង់រផ្តល់េស ពក់

ពន័ធ) នងឹចូលរមួកនុងកិចច្របជុំរមួេដើមបី ្ត បល់ទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋ េដើមបេីរៀបចំ  
និងចតវ់ធិនករេឆ្លើយតបនន។ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវធនឱយកិចច្របជំុរមួេនះ ្រប្រពឹត្តេទកនុងបរយិកស
ល្អ និងមនអនកស្រមបស្រមួលែដលមនអពយ្រកឹតយភពផងែដរ។ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវព្រងងឹទំនកទ់ំនង
ករងរ និងករ្រប្រស័យទកទ់ងរ ង្របជពលរដ្ឋ  មរយៈដំេណើ រករស្រមបស្រមួលនន ករែចករែំលក
ពត័ម៌ន ករេយគយល់ ករេគរពមុខងរតួនទី  នងិករេគរពសិទធិគន េទវញិេទមក។ េដើមបសីេ្រមចបនលទធ
ផលេនះបនលុះ្រ ែត៖ 

១) មនករធនថ្រគបភ់គីទងំអស់ែដលចូលរមួកិចច្របជំុរមួគន  យល់ដឹងពបីទ ្ឋ នស្តង់ រ និងលទធ
ផលៃនករបំេពញករងរ  
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២) សមជកិ្រកុម្របកឹ ចុះេទជួបជមយួ្របជពលរដ្ឋ ជជងឱយ្របជពលរដ្ឋមកចូលរមួកិចច្របជុរំបស់
្រកុម្របកឹ  

៣) មនករស្រមបស្រមួល្របកបេ យវជិជ ជីវៈ 
៤) មនករយកចិត្តទុក ក ់ចេំពះសមភពេយនឌរ័ និង ថ នភពេសដ្ឋកចិចសងគម 
៥) េលើកកមពស់ករចូលរមួ នងិករផ្ល ស់ប្តូរមតិេយបល់៖ ល់សកមមភពៃនករ្រតួតពិនិតយ នងិករ

េរៀបចំកិចច្របជំុរមួគន នន ្រតូវស្រមបស្រមួលេ យអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន៍
ែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងមនករគ្ំរទពអីងគករៃដគូអនុវត្ត (សូមេមើលសមសភគ
ទី៣)។  

លទធផលៃនកចិច្របជុរំមួគន ជមូលល ្ឋ នៃនករេរៀបចែំផនករសកមមភពរមួស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគម 
(ផ.ស.រ.គ) នងឹេរៀប បអ់ពីំអ្វីែដល្របជពលរដ្ឋ អនកផ្តល់េស េនមូល ្ឋ ន រដ្ឋបលឃុំ និងករយិល័យ្រសុក្រតូវេធ្វើ 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខ្វះខតែដលបនរកេឃើញ មរយៈ សកមមភព ម ន្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ 
(ប័ណ្ណ កព់ិនទុ)។ ផ.ស.រ.គ នងឹ្រតូវេរៀបចំ មរយៈកចិច្របជុរំមួគន  និង្រតូវមនករ ម ន្រតួតពិនិតយបន្តេ្រកម
ករែណនរំបស់គណៈកមម ធិកររមួមយួេ ថ “គណៈកមម ធិករែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយ
ភពសងគម” ែដលមនសមសភពមកពី អងគភពផ្តល់េស  តំ ងសហគមន ៍ និងអនកពកព់ន័ធ។ គណៈកមម ធិ
ករេនះនឹងេសនើសំុករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ឃំុ (ឱយមនករឯកភពេលើសកមមភពែដលឃំុ្រតូវអនុវត្ត) ្រពមទងំ
ផ្តល់ករគ្ំរទ នងិ្រតួតពិនតិយេលើករអនុវត្ត ផ.ស.រ.គ  េ យភគីពកព់ន័ធទងំ យ។ 

តនួទរីបស់្រកុម្របកឹ ឃំុ៖ ្រកុម្របកឹ ឃុំគឺជអនកផ្តល់េស  កប៏៉ុែន្តករណីខ្លះ ្រកុម្របឹក ឃំុ គឺជតំ ង
របស់្របជពលរដ្ឋ និងមនតនួទីជអនកពិនតិយេមើល ករផ្តល់េស  ននេនមូល ្ឋ ន។ ្រស័យេហតុេនះ ថ បន័ 
ពកព់ន័ធសំខន់ៗ េនថន កជ់តិ នងិរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវជួយ ព្រងឹងតនួទីពិនិតយេមើលរបស់តួអងគសំខន់ៗ
េនថន កឃំុ់ (ដូចជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ េសម ន នងិេមភូម)ិ។ សមជិក្រកុម្របឹក ឃំុនឹងក្ល យជ ព នស្រមប់
ករ្រប្រស័យទកទ់ងរ ង្របជពលរដ្ឋ ជមយួអងគភព ឬភន កង់រផ្តល់េស ននែដលសថិតេនកនុងែដនសមតថកិចច
របស់្រកុម្របកឹ ឃុំ។ 

ករអនុវត្តសមសភគទ២ីេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង េ យ្របជពលរដ្ឋ និងសហគមន ៍ រមួជមយួករស្រមប
ស្រមួលពអីនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនែ៍ដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល ហ្វឹកហ្វឺន និងែណនំ
ពីអងគករៃដគូអនុវត្ត ។  

លទធផលរពំងឹទុកសំខន់ៗ ៃនសមភគទ២ីេនះ មនចនួំន៤ ដូចតេទ៖ 

៣.១.ករ្រតួតពនិតិយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ 

កិចចដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ នងឹេធ្វើេឡើងេន មភូមនិីមយួៗ (ឬ្របមូលផ្តុ ំភូមិ
មួយចំនួន) េ យមនករចូលរួមស្រមបស្រមួលពីអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន ក់េ្រកមជតិ អនកស្រមបស្រមួល
គណេនយយភពសហគមន ៍ និង្របជពលរដ្ឋ សមជិកសហគមននឹ៍ងេធ្វើករ កព់និទុេ យេ្របើ្របស់ទិនននយ័
ពត័ម៌នកនុងកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ  ែដលបនបិទផ យ្រ បេ់ទ មវស័ិយនីមយួៗ េដើមបជី  
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មូល ្ឋ នកនុងករពិភក  និងេផទ ងផទ តមុ់ននងឹេធ្វើករ កព់និទុ េហើយចត់ ទិភព មវស័ិយ ឬបញ្ហ នន។   
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (អងគភពផ្តល់េស ) កន៏ងឹ្រតូវចូលរមួេពញេលញកនុងសកមមភព ម ន្រតួតពិនិតយ
េនះ។ អងគករៃដគូអនុវត្តនឹងេសនើេឡើងអំពទីីកែន្លងែដល្រតូវេធ្វើករ្រតួតពនិិតយ ម ន្រសប មេគលករណ៍
ែណន ំ ្រពមទងំស្រមបស្រមួលចង្រកង្រកុម្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនជតេិដើម ជនពិករ ជនងយរងេ្រគះ និង
្រគួ រ្រក្ីរក េដើមបចូីលរមួកនុងករជួបជុំនន។ 

េគលករណ៍ែណនសំ្រមបប់ំេពញបណ័្ណ កព់ិនទុ (ករ យតៃម្លខ្លួនឯងរបស់អងគភពផ្តល់េស  និងបណ័្ណ  
កព់ិនទុេ យ្របជពលរដ្ឋ) េលើករផ្តល់េស របស់វស័ិយនននឹង្រតូវេរៀបចំជេសៀវេភែណនសំ្តីពីកចិច្របតិបត្តិករ 

គណេនយយភពសងគមស្រមបែ់ផនកត្រមូវករ ចេ់ យែឡកមយួ។ ទនទឹមនឹងេនះ ល់ឧបករណ៍ទងំ យ
ែដលបនេធ្វើករអនុវត្ត កលបងេនមូល ្ឋ ននឹង្រតូវេធ្វើករែកស្រមួលឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើង មរយៈករ្របមូល
មតិេយបល់ននពីអនកអនុវត្ត។ េដើមបីសេ្រមចបននូវលទធផលរពំឹងទុកេនះ ចបំច្់រតូវអនុវត្តសកមមភពមយួ
ចំននួដូចជ៖ 

សកមមភព ៣.១.១ អនុវត្តករ កព់និទុេលើេស មវស័ិយននេ យអងគភពផ្តល់េស  

ករអនុវត្តករ កព់ិនទុេលើេស មវស័ិយទងំ៣េ យអងគភពផ្តល់េស ផទ ល់ គឺេរៀបចំេឡើងកនុងេគល
បំណងផ្តល់ឱកសឲយអងគភពផ្តល់េស  (រដ្ឋបលឃុំ មណ្ឌ លសុខភព នងិ បឋមសិក ) េធ្វើករ យតៃម្ល
ខ្លួនឯងពីករបំេពញករងររបស់ខ្លួន ្រពមទងំកំណតនូ់វបញ្ហ  និងដំេ ះ្រ យជ ទិភពកនុងករែកលម្អនូវ
សកមមភពករងររបស់ខ្លួន និងអនកពកព់ន័ធ។ កនុងដំេណើ រករ កព់ិនទុេនះដឹកនេំ យ្របធនអងគភពផ្តល់េស  
និងស្រមបស្រមួលេ យអងគករៃដគូអនុវត្ត និងអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន។៍ កនុងដំេណើ រករ
េនះ្រតូវេរៀបចអំនុវត្តជេរៀង ល់ឆន  ំ និងមនអនកចូលរមួយ៉ងតិច៦នក(់យ៉ងេ្រចើន ២០នក)់ ស្រមប១់ ថ បន័
អនុវត្ត។ លទធផលៃនករ កព់និទុ យតៃម្លខ្លួនឯង្រតូវយកមកបង្ហ ញ និងពិភក ជមយួលទធផលករ កព់និទុ
េ យ្របជពលរដ្ឋកនុងកចិច្របជុរំមួគន  ដូចមនេរៀប បក់នុងចណុំច ៣.២។  

សកមមភព ៣.១.២ អនុវត្តបណ័្ណ កពិ់នទុចេំពះេស មវស័ិយននេ យ្របជពលរដ្ឋ្របចឆំន ំ
េន្រគបឃំុ់ៃន្រសុកេគលេ នីមយួៗ 

បណ័្ណ កព់ិនទុចេំពះករផ្តល់េស មវស័ិយននេនសហគមននឹ៍ង្រតូវអនុវត្ត្របចឆំន េំនកនុង្រសុក
ទងំអស់ែដលបនកណំតេ់នកនុងែផនករ។ េនកនុង្រសុកនីមយួៗមនកររពឹំងទុកថនងឹមនករចូលរមួពី្របជ
ពលរដ្ឋ្របែហល៨០០នក ់(កនុងេនះមន្រស្តី៥០%) មកចូលរមួកនុងដេំណើ រករអនុវត្តករ កព់ិនទុ បប់ញចូ លទងំ

េរៀន មណ្ឌ លសុខភព រដ្ឋបលឃុំ ្រសុក13 និងេស េផ ងៗេទៀត ្រពមទងំបញ្ហ ជ ទិភពននរបស់
សហគមន។៍ កនុង្រសុកនីមយួៗ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ នងឹជួយ គ្ំរទ ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល និង
ផ្តល់េយបល់ែណនដំល់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនក៍នុងករដឹកនដំំេណើ រករបណ័្ណ កពិ់នទុ
េ យ្របជពលរដ្ឋ។  
                                                            
13េនកនុងដំ កក់លដំបូងបណ័្ណ កពិ់នទុយ៉ងេ ច ស់្រតូវេផ្ត តេលើ ឃុំមណ្ឌ លសុខភពនិង េរៀន។ សហគមន៍ ចបែនថម ទិភព
េផ ងេទៀត ្របសិនេបើចបំច។់ថន ក្់រសុក រពឹំងថនឹង ចចបេ់ផ្តើមអនុវត្តបន្តិចម្តងៗ ្រស័យេទ មករេផទរមុខងរ និងករអនុវត្តមូលនិធ្ិរសុក។ 
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េដើមបគី្ំរទដល់ដំេណើ រករេរៀបចំបណ័្ណ កព់ិនទុេ យ្របជពលរដ្ឋ ចបំច្់រតូវមនករព្រងឹងសមតថភព 
និងេលើកកមពស់ករយល់ដឹងែដលនឹងេរៀប បល់ម្អតិបែនថមេនកនុងសមសភគទ៣ី។ 

សកមមភព ៣.១.៣ ករ ម ន្រតួតពនិតិយសីុជេ្រមេ យ្របជពលរដ្ឋេទេលើេស មលូ ្ឋ ន នងិ
បញ្ហ ជក់ កម់យួចនំនួ 

េនេពលែដលសហគមនប៍នបំេពញបណ័្ណ កព់និទុេទេលើករផ្តល់េស មវស័ិយននរចួមក អនកពក់
ពន័ធ្រតូវបន្តគ្ំរទដល់សហគមនឱ៍យមនករយកចតិ្តទុក កក់នែ់តខ្ល ងំ នងិ ចេធ្វើករ យតៃម្លសីុជេ្រមេទេលើ
បញ្ហ  និងេស ទងំ យ ែដលមនេនកនុងបណ័្ណ កពិ់នទុ។ ករ្រតតួពិនតិយ ម នសីុជេ្រម ចេធ្វើេឡើង
មទ្រមងេ់ផ ងៗ ្រស័យេទ មបញ្ហ  និងសមតថភពរបស់អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ និងសមតថ

ភពរបស់អនកស្រមបស្រមួល។ ឧទហរណ៍៖ បណ័្ណ កព់ិនទុបនេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ មយួទកទ់ងេទនឹងគុណ
ភពៃនេស សុខភព ជពិេសសបុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព ែដលសហគមន៍ ចេសនើឱយមនករ្រតួតពនិិតយេ យ
្របជពលរដ្ឋេទេលើករមនិមកេធ្វើកររបស់បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភពេនះ។ ្របសិនេបើបញ្ហ ្រតូវបនរកេឃើញ
ទកទ់ងេទនឹងករចតែ់ចងហិរញញ វតថុេនះ នឹង ចមនករេសនើសំុឱយមនករេធ្វើសវនកមម។ លទធផលរកេឃើញនឹង
្រតូវយកេទពិភក េនកនុងកិចច្របជំុរមួ និង្រតូវ កប់ញចូ លកនុងផ.ស.រ.គ។ លទធផលរកេឃើញពកព់ន័ធ ចយក
េទបញចូ លេទកនុងកញចបព់ត័ម៌នស្រមបឆ់ន បំនទ បេ់ទៀតផងែដរ។  

៣.២. កចិច្របជំុរមួគន  នងិែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម 

េនេពលបញចបក់រអនុវត្តបណ័្ណ កព់ិនទុ ជំ នបនទ បគ់ឺ្រតូវេរៀបចកំិចច្របជុំរមួ េដើមបែីចករែំលកលទធផលរក
េឃើញជមយួអនកពកព់ន័ធននេនមូល ្ឋ ន (ដូចជសមជិក្រកុម្របឹក  ្របធនមណ្ឌ លសុខភព នយក  
េមភូម ិ ម្រន្ត្ីរសុក និង្របជពលរដ្ឋ) េដើមបឯីកភពេទេលើវធិនករននែដល្រតូវេ ះ្រ យចេំពះបញ្ហ ទងំ
េនះ។ កនុងេសៀវេភែណនសំ្តីពកីិចច្របតិបត្តករគណេនយយភពសងគមែផនកត្រមូវករ មនេរៀប បព់ដីំេណើ រករ
ស្រមបកិ់ចច្របជំុរមួេនះ ែដលរមួមនទិដ្ឋភពសំខន់ៗ  ដូចខងេ្រកម៖ 

 ្រកុម្របកឹ  ម្រន្តីករយិល័យអបរ់ ំ  និងករយិល័យ្រសុក្របតបិត្តិ អនកផ្តល់េស  ្រតូវជបួ្របជំុជមយួ
្របជពលរដ្ឋ េនទី ងំ មយួ ជជងេ ្របជពលរដ្ឋឱយមកចូលរមួ្របជុំេនករយិល័យរបស់រដ្ឋ 

 ករបង្ហ ញអំពីលទធផល្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបង្ហ ញេ យតំ ង្របជពលរដ្ឋ ឬតំ ងអងគ
ករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ 

 ថ បន័ អងគភពផ្តល់េស  និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវ ្ត ប ់ និងេឆ្លើយតបេទកន្់របជពលរដ្ឋ 
 ្របជពលរដ្ឋនឹងពិភក ពីកញចបព់ត័ម៌ន រមួមនពត័ម៌នេលើករបំេពញករងរ នងិពត័ម៌នថវកិ កដូ៏ច

ជលទធផលទទួលបនពីករ្រតួតពិនតិយ ម ន របស់្របជពលរដ្ឋ 
 លទធផលៃនករ យតៃម្លខ្លួនឯងរបស់អងគភពផ្តល់េស  និងអនុ សនន៍នស្រមបែ់កលម្អ 
 កិចច្របជុំរមួ្រតូវេធ្វើយ៉ង េដើមបឱីយលទធផលៃនកចិច្របជុំេនះ (ែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយ 

ភពសងគម) ចបញចូ លកនុងកមមវធិវីនិេិយគឃំុ និងបង្ហ ញេនកនុងសមហរណកមមថន ក្់រសុក។ 
 កិចច្របជុំេនះ មនលកខណៈ ថ បន េ យមនអនកជំនញេធ្វើករស្រមបស្រមួល ពិភក រ ង អងគភព    

ផ្តល់េស  រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ  និង្របជពលរដ្ឋ។ 
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លទធផលសំខន់ៗ ែដលបន្រពមេ្រព ងេនកនុងកិចច្របជុរំមួនងឹបេងកើតបនែផនករសកមមភពរមួស្តីពកីរងរ
គណេនយយភពសងគម(ផ.ស.រ.គ)មយួ។ សមសធតុសំខនៃ់ន ផ.ស.រ.គ ែដលបនឯកភពយល់្រពមេនកនុង
កិចច្របជុំរួម និង្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ ម នបន្តេ យគណៈកមម ធិករែផនករសកមមភពរួមស្តីពីករងរ
គណេនយយភពសងគម ែដលដកឹនេំ យេមឃំុ និងមនសមសភពចូលរមួេផ ងៗេទៀត ដូចជ តំ ងសហគមន ៍
ឃំុ េរៀន និងមណ្ឌ លសុខភព រមួទងំតំ ងមកពីរដ្ឋបល្រសុក និងករយិល័យជំនញននផងែដរ។  
គណៈកមម ធិករននេនថន កមូ់ល ្ឋ ន្រតូវចូលរមួេដើមបធីនថ សកមមភពែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងែផនករ 
ផ.ស.រ.គ ្រតូវបនអនុវត្ត ដូចជ្រកុម្រទ្រទងសុ់ខភពភូមិ14 គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភព គណៈកមម
ធិករ្រទ្រទង់  នងិគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរនីងិកុមរ15 ។ល។ សកមមភពផ្តួចេផ្តើមមយួចំនួន
ែដលមនពីមុនៗមក េ យមនករ្រតួតពនិិតយេ យ្របជពលរដ្ឋ ែតង្រតូវបនអនុវត្ត្របកបេ យេជគជយ័ 
ប៉ុែន្តករអនុវត្តែផនករេដើមបែីកលម្អគឺេនមនក្រមតិេនេឡើយ។ េហតុេនះ ករ្រប្រស័យទកទ់ង និងេឆ្លើយឆ្លង
គន េទវញិេទមករ ង្របជពលរដ្ឋែដលជអនកទទួលេស  អនកផ្តល់េស  និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ម     រយៈកិចច
្របជុរំមួ ្រពមទងំមនករគ្ំរទ្រតួតពិនិតយ ម នពីគណៈកមម ធិករ  ផ.ស.រ.គ បែនថមេទៀត។ 

គណៈកមម ធិករ ផ.ស.រ.គ ្រតូវធនថលទធផលបនមកពបីណ័្ណ កព់ិនទុ ឬលទធផលរបស់ ផ.ស.រ.គ ្រតូវ
បន កប់ញចូ លេនកនុងែផនករវនិិេយគឃំុ និង្រតូវយកេទបង្ហ ញេនកនុងសមហរណកមមថន ក្់រសុកនូវបញ្ហ
មយួចនំួនែដលពកព់ន័ធ។  

េដើមបសីេ្រមចបននូវលទធផលរពឹំងទុកែផនកេនះ ចបំច្់រតូវអនុវត្តសកមមភពមយួចំននួដូចខងេ្រកម៖ 

សកមមភព ៣.២.១ ដេំណើ រករកិចច្របជុរំមួ នងិេរៀបចំ ផ.ស.រ.គ 

បនទ បពី់បញចបដ់េំណើ រករអនុវត្តបណ័្ណ កព់ិនទុេលើេស ទងំបី អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ នឹងេធ្វើ
ករងរជមយួអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ រមួជមយួអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍
និង្រសងយ់កលទធផលែដលបនមកពីបណ័្ណ កព់ិនទុ  ្ (ក្រមតិភូម)ិ ្រតូវមកបង្ហ ញេទ មទ្រមងម់យួែដល មញញ  
្រសួលយល់ និងងយ្រសួលេ្របើ្របស់។ េដើមបឱីយដំេណើ រករេនះមន្របសិទធភព គឺទមទរឱយមនករចូលរមួ
របស់្របជពលរដ្ឋ  និងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងក ងសមតថភពជេ្រចើន (សូមេមើលសមសភគទី៣)។ ល់
សកមមភព ែដលេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ  ្រតូវ្របកបេ យសមធមរ៌ ង្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនជតេិដើម និងជនពិករ 
េនកនុងេនះផងែដរ។  

កិចច្របជុំរមួគន សេ្រមចបនែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម ែដលេរៀប បព់ី
សកមមភពជ ទិភពែដលសហគមន ៍ និងអនកពកព់ន័ធននេនមូល ្ឋ ន្រពមេ្រព ងគន  ែដល ចេធ្វើបន និង
សកមមភព្រតូវេធ្វើបន្ត េដើមបេីលើកកមពស់គុណភព និងភពងយទទួលបនេស ធរណៈ។ ផ.  ស.រ.គ ជលទធ

                                                            
14 ករផ រភជ បរ់ ងករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម ជមយួនិងេគលនេយបយរបស់្រកសួងសុខភបិលស្តីពីករចូលរមួរបស់សហគមន ៍ មន រៈ
សំខន់ ស់ េ្រពះថេគលនេយបយេនះ ចផ្តល់ជករែណនបុំគគលិកសុខភបិលនិងអនកផ្តល់េស ននទកទ់ងនឹងករែចករែំលកពត័ម៌ន ករបិទ
ផ យឯក រសំខន់ៗ ននជ ធរណៈករចូលរមួរបស់បុគគលិកសុខភបិលកនុងដំេណើ រករបណ័្ណ កព់ិនទុ និងករចូលរមួ្របជំុ កនុងករអនុវត្តែផនករ
សកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម ...។ល។ 
15គណៈកមម ធកិរទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរឃំុ និងគ.ក.ស.ក ថន ក្់រសុក  ចូលរមួយកចិត្តទុក កេ់លើករងរយុវវយ័។ 
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ផល ៃនករេប្តជញ ចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ និង ថ បន័ អងគភពផ្តល់េស កនុងករ កេ់ចញដំេ ះ្រ យជក់ ក់
េដើមបសីេ្រមចបននូវលទធផលជវជិជមន។ អងគភពផ្តល់េស  និងអនកពកព់ន័ធ្រតូវបំេពញតួនទីកនុងករេរៀបច ំនិង
េឆ្លើយតបចំេពះសកមមភពជ ទិភពែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងផ.ស.រ.គ។ ទ្រមងែ់បបបទៃន ផ.ស.រ.គ នឹង
្រតូវ កលបង និង កប់ញចូ លេទកនុងេសៀវេភែណន ំ ប៉ុែន្តែផនករេនះ្រតូវមនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយ 
សំខន៤់គឺ៖ 

១) សកមមភពរបស់សហគមនែ៍ដល ចអនុវត្តបនេ យខ្លួនឯង (ឧ.៖ករសម្អ តបរេិវណមណ្ឌ លសុខ
ភព ករ ម នចនួំនេម៉ងបំេពញករងររបស់បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព) 

២) វធិនករែដលអនកផ្តល់េស នន្រតូវ្របកនយ់កេ យមនករែកែ្របថវកិតិចតួច (ឧ. នយក
មនវធិនករេលើករបេ្រង នរបស់្រគូ Οរយិបថរបស់បុគគលិកសុខភបិល្រប្រពឹត្តចំេពះអនក

ជមងេឺ យករេគរព និងករែកលម្អអនមយ័)។ 
៣) សកមមភពរបស់សមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ ែដលសកមមភពទងំេនះ ចេធ្វើេឡើងកនុងរូបភព២៖ 

ក) ជអនកផ្តល់េស ៖ ឃំុ ចចតវ់ធិនករេលើេស ែដលខ្លួនផ្តល់ដល់្របជពលរដ្ឋ (ដូចជ
្រតូវធនថ មនទ្រមងែ់បបបទចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន េរៀបចំដំេណើ រករក ងែផនករឱយ
បនទូលំទូ យ មេគលករែណន)ំ  

ខ) ជអនក្រតួតពនិិតយ៖ េ យ រែត្រកុម្របកឹ ឃំុ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករកតប់នថយភព្រកី្រក  
និងេ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗេនមូល ្ឋ ន េគរពំឹងថ ្រកុម្របកឹ ឃំុ ចមនឥទធិពលចំេពះ
ករផ្តល់េស នន (ដូចជ េរៀន និងមណ្ឌ លសុខភព) ឬេសនើសំុករគ្ំរទពី
ករយិល័យ្រសុក។ 

៤) សកមមភពមយួចំននួែដល្រតូវអនុវត្តេ យករយិល័យជនំញថន ក្់រសុក មនដូចជករែស្វងរកករ
គ្ំរទពីថន កេ់លើ (ឧ.ករេសនើសំុ្រគូបែនថម ករេសនើសំុឱសថបែនថមស្រមបម់ណ្ឌ លសុខភព និងករេសនើសំុ
ផ្តល់ ៉ ក់ ំងេផ ងៗជេដើម)។ 

សកមមភព ៣.២.២ ករផ ព្វផ យ នងិអនុវត្តែផនករសកមមភពផ.ស.រ.គ 

េនេពលមនករ្រពមេ្រព ងគន  សកមមភពទងំ យែដលមនកនុង ផ.ស.រ.គ នឹង្រតូវអនុវត្តេ យ្របជ
ពលរដ្ឋ ្រកុម្របឹក ឃំុ េរៀន និងមណ្ឌ លសុខភព រមួទងំម្រន្តីជំនញថន ក្់រសុកែដលពកព់ន័ធ។ ដំបូងអនក
ស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ និងអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិនឹងេធ្វើករជមយួសហគមន៍
េដើមបផី្តល់ពត័ម៌នដល់ពកួេគអពំីខ្លមឹ រ និង រៈសំខនៃ់ន ផ.ស.រ.គ កនុងករចូលរមួ យតៃម្លករអនុវត្ត។ បនទ ប់
មក្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នដល់្របជពលរដ្ឋឱយកនែ់តទូលំទូ យអំពីដំេណើ រករេនះ េហើយអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយ 
ភពសហគមន ៍ និងអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ រមួជមយួ្រកុម្របឹក ឃំុ និងអងគករៃដគូ ្រតូវេធ្វើករ
បង្ហ ញ ផ.ស.រ.គ េនមូល ្ឋ ន រមួទងំករផ ព្វផ យពត័ម៌នេនថន ក្់រសុក (ដូចជ ករផ្តល់ដល់ រពត័ម៌ននូវករ
សមភ សនេ៍ផ ង )ៗ។ 
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សកមមភព ៣.២.៣ ករបេងកើតគណៈកមម ធិករែផនករសកមមភពរួមស្តីពីករងរគណេនយយ
ភពសងគម 

ករអនុវត្តសកមមភពេនកនុង ផ.ស.រ.គ នឹង្រតូវ្រតួតពនិិតយេ យ “គណៈកមម ធិករផ.ស.រ.គ” រមួគន មយួ
ែដលេរៀបចំ នងិដឹកនកំិចច្របជំុេ យេមឃំុ ្រពមទងំមនតំ ងមកពីភគីពកព់ន័ធេផ ងៗ។ ទស នកចិចសិក  
និងកិចច្របជុំនឹង្រតូវេរៀបចំ មជកែ់ស្តង ( ្រស័យេលើសកមមភពែដលបនឯកភព សមជិកគណៈកមម ធិករ  
ផ.ស.រ.គ នងឹផ្តល់ពត័ម៌នដល់្របជពលរដ្ឋ និងអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិអំពអីនុ សនៃ៍នករអនុ
វត្តរបស់ពួកគត)់។ សកមមភពទងំ យ ែដលត្រមូវឱយមនករេ្របើ្របស់ថវកិ្រតូវមនករពភិក ជមយួ
្រកុម្របកឹ ឃំុ េដើមបី កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធិីវនិិេយគឃំុ ឬថវកិ េរៀន ថវកិមណ្ឌ លសុខភព និងកនុងកមម
វធិីរបស់ករយិល័យ្រសុក។ ផ.ស.រ.គ នឹង្រតវូយកេទបង្ហ ញេនកនុងសិកខ សមហរណកមមថន ក្់រសុកេដើមបី
ែស្វងរកករគ្ំរទពីអងគភពពកព់ន័ធ16។ ករេរៀបចំ នងិករបេងកើតគណៈកមម ធិករផ.ស.រ.គ នឹងមនែចងលម្អតិេនកនុង
េសៀវេភែណនកំិចច្របតិបត្តិករគណេនយយភពសងគម (Operational Guidelines)។  

៣.៣.ករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ នននេដើមបគី្ំរទករ្រតួតពនិិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ នងិករ្រតួតពនិតិយរបស់
្រកុម្របកឹ ឃំុ 

្រកុម្របឹក ឃំុ្រតូវមនតនួទជីអនកដកឹនដំសំ៏ខនេ់នកនុងករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគមេន
មូល ្ឋ ន។ មរយៈបទពិេ ធនៃ៍នករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគមែដលបនអនុវត្ត កលបងកន្លង
មក បនបង្ហ ញថ សមទិធផលែដលសេ្រមចបនកនែ់តមន្របសិទធភព េនេពលសមជិក្រកុម្របកឹ ឃុំមន
ទំនុកចិត្តកនុងករេធ្វើអន្ត គមន ៍េដើមបឱីយមនករផ្ល ស់ប្តូរ។  

ទំនកទ់នំងរ ងគណេនយយភពសងគម និងករេរៀបចេំគលនេយបយគជឺចនុំចសំខនែ់ដល្រតូវយក
ចតិ្តទុក ក ់ េ យេហតុថ្រកុម្របកឹ  គឺជតំ ង្របជពលរដ្ឋែដលេកើតេឡើងេ យករេបះេឆន ត សមជិក
្រកុម្របកឹ ឃំុមនតួនទ្ីរតួតពិនតិយេមើលករងរកនុង ណត្តិរបស់ខ្លួន និង្រតតួពិនិតយេមើល ល់បញ្ហ ផ្តល់េស
ននែដលមនផលបះ៉ពល់ដល់សហគមន។៍ ករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមជួយ បំេពញឱយគន េទវញិេទមក
េដើមបឱីយ្របពន័ធទងំមូលកនែ់តមនគណេនយយភព។ េទះបីជ េស ផ្តល់ មរយៈ្រកសួង ថ បន័ជំនញកេ៏ យ 
កឃំុ៏្រតូវេដើរតួនទីយ៉ងសំខនជ់អនកតំ ង ទទលួខុស្រតូវកនុងដំេណើ រករអភវិឌ េដើមបចូីលរមួចំែណកកត់
បនថយភព្រកី្រក17 ។ 

េដើមបីសេ្រមចបននូវលទធផលរពឹំងទុក៣.៣េនះ ចបំច្់រតូវអនុវត្តសកមមភព ចំននួ២ ដូចជ៖ 

សកមមភព ៣.៣.១ េរៀបច ំនិង កឱ់យអនុវត្ត េសចក្តែីណនសំ្តីពតីនួទ ីភរកចិចរបស់រដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិពកព់ន័ធនឹងករ្រតួតពនិតិយរបស់្របជពលរដ្ឋ 

េដើមបឱីយករងរគណេនយយភពសងគមមននិរន្តរភព ដំេណើ រករធមម ជ្របចរំបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិ ឃំុ មណ្ឌ លសុខភព និង បឋមសិក  ចបំច្់រតូវមន េសចក្តែីណន ំេដើមបជីយួ ជំរុញឱយរដ្ឋបលមូល
                                                            
16សិកខ សមហរណកមមថន ក្់រសុកជេវទិកមយួែដល ចឲយសហគមន៍ ចែស្វងរកករគ្ំរទចំេពះលទធផលៃនករអនុវត្តបណ័្ណ កពិ់នទុរបស់ខ្លួន។ 
17េនថន ក្់រសុក េទះបីនីតិវធីិកនុងករអនុវត្តមនិទនប់េងកើតេឡើងេនេឡើយ ែតតួនទីកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងេមើលពីេលើអំពីករផ្តល់េស របស់រដ្ឋគឺជតួនទី 
របស់គណៈអភបិល។ ករយិល័យអន្តរវស័ិយទទួលខុស្រតូវកនុងករស្រមបស្រមួលរ ង្រកសួងជំនញ និងគេ្រមងអភវិឌ ន ៍ និងជួយ េ ះ្រ យបញ្ហ
េផ ងៗសថិតេ្រកមែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។  
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្ឋ ន និងអនកផ្តល់េស ននផ្តល់ករគ្ំរទ និងចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងដំេណើ រករអនុវត្តេនះ ្រពមទងំទទួលបន
ករែណនផំទ ល់ (ឬករបណ្តុ ះប ្ត ល) អពីំរេបៀបអនុវត្តករងរេនះ។  

សកមមភព ៣.៣.២ ពិនតិយែកស្រមួលលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តសិ្រមបក់រ្រតួតពនិិតយរបស់ឃំុ 
សងក ត ់នងិ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េទេលើករផ្តល់េស មូល ្ឋ ននន  

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត នងឹ្រតូវេរៀបចំេឡើងេ យមនបញជ កអ់ំពីមុខងរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម
្របឹក ឃំុ និង្រកុម្របកឹ ្រសុកកនុងករ្រតួតពិនិតយករផ្តល់េស េនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន18 ្រពមទងំតួនទី្របជ
ពលរដ្ឋេនកនុងដេំណើ រករ្រតួតពិនិតយ 19 ។ គ.ជ.អ.ប ចជួលទ្ីរបឹក ជំនញ េដើមបឱីយជួយ េរៀបចំេសចក្ត្ីរពង
្របកសេនះ េដើមបពីិភក  និងអនុមត័។  

៣.៤. ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង នងិករព្រងងឹសមតថភព 

លទធផលេនះ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ ឬអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ នឹងេធ្វើករបណ្តុ ះ  
ប ្ត លអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន។៍ ករបណ្តុ ះប ្ត លអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយ
ភពសហគមនម៍នវគគបណ្តុ ះប ្ត លចំនួន៤ ែដលកនុងមយួវគគៗ មនចំននួ៤ៃថង 20  េ យែផ្អក មឯក រ
បេចចកេទសស្តីពកីរបណ្តុ ះប ្ត លអនកស្រមបស្រមួលសហគមន។៍ វគគបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះមនបញចូ លទងំ
ករេរៀនសូ្រត មរយៈករអនុវត្តផទ ល់  (ដូចជ ករអនុវត្តសកមមភពកមមវធិីេផ ងៗ រមួមនករយល់ដឹងពីកញចប់
ពត័ម៌ន ដំេណើ រករបណ័្ណ កព់និទុចេំពះេស កមមនន ករស្រមបស្រមួលកិចច្របជំុរមួ...។ល។)។ 

េដើមបីសេ្រមចបនលទធផលរពឹំងទុកខងេលើ ចបំច្់រតូវអនុវត្តសកមមភពចនំួន៣ ដូចតេទ៖ 

សកមមភព ៣.៤.១ អនុវត្តកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត ល ករផ្តល់េយបល់ែណន ំ  នងិករេរៀនសូ្រត
មរយៈករអនុវត្តផទ ល់ជមយួអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍

អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន៍្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លអំពីរេបៀបជួយ ្របជពលរដ្ឋឱយ
ទទួលបននូវពត័ម៌នសំខន់ៗ  និងេរៀនពីរេបៀបស្រមបស្រមួលករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម វធិីស្រមប
ស្រមួលករ្រប្រស័យទកទ់ងរ ង្របជពលរដ្ឋ  និងរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន្រពមទងំអនកផ្តល់េស នន។ េលើសពី
េនះេទៀត អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ នងឹទទួលបនករផ្តល់េយបល់ែណន ំ និងករេរៀន
សូ្រត មរយៈករអនុវត្តផទ ល់ជ្របច។ំ កនុងឃំុនីមយួៗៃន្រសុកេគលេ 21  ចមនអនកស្រមបស្រមួល

                                                            
18េទះបីជ ឃំុមន ណត្តិករងរខ្លួន កនុងករកតប់នថយភព្រកី្រកនិងករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចកនុងតំបនកេ៏ យ កច៏បំត្់រតូវមនករបញជ កឲ់យបន

ចបស់ ស់លម្អតិបែនថមេទៀត េដើមបជីួយ ជ្រមុញឲយឃំុចូលរមួកនុងដំេណើ ករគណេនយយភពសងគមបនល្អ្របេសើរ។ 
19េនេពលេរៀបច្ំរបកសរចួ ល់ ្រតូវពិនិតយនិងែកស្រមួលេសៀវេភែណនអំនុវត្តនិង្របពន័ធែដលមន្រ បន់ន ឱយ្រសបេទ ម្របកសេនះ។ 
20 ″ņŁũΒĕНŷĳŉ̋ ĕų₣ņ˝ Β₣ ðŁũ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲņУŎşеĕУĕģĕЯ˝₤ŪņФŲυ˝⅜ũĠЮşĆ˝Ю◦₤₤ŉБĮБករបណ្តុ ះប ្ត លអនកស្រមបស្រមួលសហគមន ៍និង 

បនបណ្តុ ះប ្ត លកនុងរយៈេពលមយួសម្រសប។ 
21 មរយៈបទពិេ ធនក៍ន្លងមក ករបណ្តុ ះប ្ត លរួមបញចូ លគន រ ងអងគភពរដ្ឋបលនននជមយួនិងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមនអតថ្របេយជន៍
េ្រចើនេ្រពះវធីិេនះ ចជួយ ឱយមនករយល់ដឹង និងមនទំនុកចិត្ត្រពមទងំព្រងឹងទំនកទំ់នងករងរេទវញិេទមក។ ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹងេផ្ត តេទេលើ
ករព្រងឹងសេម្លងរមួគន  និងេផ្ត តេទេលើ្រកុម្រស្តី យុវវយ័ និង្រកុមភគតិចេផ ងេទៀត។ 
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គណេនយយភពសហគមនែ៍ដលទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លជផ្លូវករ្រតឹម្រតូវចនំួនយ៉ងតិច៤នក ់ ែដលមនសមតថភព 
ចផ្តល់ករគ្ំរទជ្របចចំំេពះសកមមភពករងរគណេនយយភពសងគម22 េនកនុងឃំុ ទងំេនះ។  

សកមមភព ៣.៤.២ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអពីំករងរ្រតួតពនិតិយ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋ 
នងិករេរៀបចំផ.ស.រ.គ ស្រមបអ់ងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ សហគមន ៍និង្របជពលរដ្ឋ 

តួនទចីមបងរបស់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ គឺ្រតូវជយួ ពនយល់សមជិក្របជ
ពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងដំេណើ រករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម។ តួនទេីនះ រមួមនសកមមភពមយួចំននួ ដូចជ
ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករក ងសមតថភពដល់្របជពលរដ្ឋ េហើយអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកម
ជតិេធ្វើករែណន ំ និងស្រមបស្រមួលយ៉ងសកមម េដើមបឱីយ្របជពលរដ្ឋចូលរមួេនកនុងដេំណើ រករ្រតួតពិនតិយេលើ
ករងរគណេនយយភពសងគមេនះ។ សកមមភពទងំេនះពកព់ន័ធជមយួនងឹករែចករែំលកពត័ម៌នេនថន កមូ់ល
្ឋ ន(រមួទងំករយល់ដឹងពីសិទធិ) ករពិភក  េដើមបជីួយ សមជិកសហគមនឱ៍យបនយល់ដឹងពីេគលករណ៍ និង

ករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម ករបំេពញបណ័្ណ កពិ់នទុេ យ្របជពលរដ្ឋ និងករគ្ំរទស្រមបក់រ្របជុំរមួ  
ែដល្រតូវេធ្វើេឡើងជ្របចរំយៈេពលេពញមយួឆន ។ំ 

សកមមភព ៣.៤.៣ ករបណ្តុ ះប ្ត ល អពីំករេរៀបច ំផ.ស.រ.គ ករ្រតួតពិនតិយរបស់្របជពលរដ្ឋ 
នងិមុខងរ្រតួតពនិតិយេមើលពេីលើស្រមបម់្រន្តមូីល ្ឋ ន  និងអនកផ្តល់េស  

សកមមភពគណេនយយភពសងគមផ្តល់ឱកសព្រងឹងសមតថភពដល់បុគគល និង ថ បន័ននេនថន កឃំុ់  
និង្រសុក ែដលជអនក្រតួតពិនិតយេលើករផ្តល់េស ។ លទធផលេនះ គឺករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីថន ក ់
មូល ្ឋ ន (រមួមន សមជិក្រកុម្របឹក  គណៈអភបិល និងម្រន្តីសំខន់ៗ ) នងិបុគគលិកែដលជអនកផ្តល់េស ។ មយង៉
េទៀត វគគបណ្តុ ះប ្ត លគណេនយយភពសងគមេនមូល ្ឋ ន នឹង្រតូវផ្តល់ដល់ែផនកផគតផ់គងផ់ង និងែផនកត្រមូវករផង 
េដើមបឱីយមនករយល់អំពគីន និងគន  និងព្រងឹងទំនកទ់ំនងរ ងអនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ ទងំ យ។ 

ករអនុវត្តសមសភគទ២ីេនះ រពំងឹថនឹងសេ្រមចបននូវសមទិធផល ដូចជ៖ ្របជពលរដ្ឋនឹងចូលរមួ
យ៉ងសកមមេនកនុងដេំណើ រករ្រតួតពនិតិយករបេំពញករងរ  នងិថវកិរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ រឯីអងគភពឬ
ែផនកផ្តល់េស េនមលូ ្ឋ នសហករគន ជមយួអងគភពរដ្ឋនន េរៀបចែំផនករសកមមភព អនុមត័ នងិអនុវត្ត
សកមមភពនន ែដលមនកនុងែផនករសកមមភព នងិថវកិទងំេនះ។ សមសភគេនះនឹងេ្របើ្របស់បណ័្ណ ក់
ពិនទុេ យសហគមន ៍  េដើមបជីមេធយបយ្រតួតពនិិតយេធ្វើរបយករណ៍អំពីេស េនមូល ្ឋ ន នងិករបំេពញ
ករងររបស់អនកផ្តល់េស ។ កិចច្របជុំរមួគន រ ង្របជពលរដ្ឋ និងអនកផ្តល់េស  គេឺដើមបបីង្ហ ញអំពីលទធផលែដល
បនរកេឃើញ នងិ កេ់ចញជវធិនករេ ះ្រ យននេទកនុង ផ.ស.រ.គ រមួមន៖ ករបណ្តុ ះ  ប ្ត ល ករ
្របឹក េយបល់ និងករអភវិឌ សមតថភពដល់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនែ៍ដលេធ្វើករជមយួ
អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតេិដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដងឹ និងសមតថភពរបស់អនកពកព់ន័ធេនមូល ្ឋ ន។ 
ម្រន្តរីដ្ឋបល្រសុកនឹងទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបេីធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លបន្តដល់ថន កឃំុ់ េហើយមុខងរ
របស់្រកុម្របឹក ្រសុក និង្រកុម្របឹក ឃំុ្រតូវបនព្រងងឹ មរយៈករ្រតួតពិនិតយេលើករផ្តល់េស េនមូល ្ឋ ន។  

                                                            
22  សមសភគទី៣ ្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់ត ិ នឹងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់្រគូបេងគ លែដលជបុគគលិកមកពី អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលថន កជ់តិ នងិ
ថន កម់ូល ្ឋ នែដលមនតួនទីផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបន្ត េទឲយអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន។៍ 
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ងទ៣ី៖ សេងខបអពំសីមសភគទី២  
ែផនក ករពិពណ៌ន

េគលបំណង បេងកើតឱយមនករ្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍េ យ្របជពលរដ្ឋ និងអនកេ្របើ្របស់េស  ចំេពះករ
បំេពញមុខងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ  និងអនកផ្តល់េស ននេនមូល ្ឋ ន។ 

សមទិធផល និង  
សូចនករ 

េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបេ់លើ
ករបំេពញករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
 ករ្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ និងសកមមភពរមួ ចជែផនកមយួៃនវដ្ត្របចឆំន សំ្រមបរ់ដ្ឋប

លថន កេ់្រកមជតិ និងអនកផ្តល់េស មូល ្ឋ ន 
ករេឆ្លើយតបេលើករវភិជនធ៍នធនកនែ់ត្របេសើរ 
 ករផ្ល ស់ប្តូរថវកិចំ យេដើមបឆី្លុះបញច ំងបញ្ហ ទិភពនិងបង្ហ ញពីសកមមភពកនុង ផ.ស.រ.គ 
ករ កប់ញចូលេ យបនេ្រចើន នងិេសមើភពកនុងករវភិជនធ៍នធន និងផ្តល់េស  
 ផ.ស.រ.គ ថវកិចំ យ ឆ្លុះបញច ំងពី្រកុមជនែដលេគមនិសូវគិតគូរដល់(យុវជន កុមរ ្រគួ រ

្រកី្រក ្រស្តី ជនជតិេដើម)  
េលើកកមពស់ករបំេពញករងររបស់តអួងគេនថន កមូ់ល ្ឋ ន(ម្រន្តរីដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអនកផ្តល់េស )  
 ករ្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ ឬផ.ស.រ.គ ជសកមមភពគន្លឹះ 

 អនកផ្តល់េស មនករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ និងផ្តល់េស កនែ់ត្របេសើរេឡើង 
 ្រកុម្របឹក មនករផ្ល ស់ប្តូរខពស់េលើករផ្តល់េស កនុងមូល ្ឋ ន 
 ម្រន្តី្រសុកអនុវត្តករងរ និង្រតួតពិនិតយកនែ់ត្របេសើរេឡើង 

េលើកកមពស់សមតថភពតួអងគេលើែផនកអភបិលកិចចមលូ ្ឋ ន និងដំេណើ រករអភវិឌ ន ៍
 ្រកុម្របឹក េ្របើ្របស់តួនទីកនុងករជំរុញករផ្ល ស់ប្តូរកនែ់ត្របេសើរេឡើង 
 ្របជពលរដ្ឋចូលរមួកនែ់តសកមមេឡើងេលើែផនកអភបិលកិចចមូល ្ឋ ននិងដំេណើ រករអភវិឌ ន។៍

លទធផលរពឹំងទុក ៣ .១. ករ្រតួតពិនតិយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ
សកមមភព ៣.១.១ អនុវត្តករ កពិ់នទុេលើេស មវស័ិយននេ យអងគភពផ្តល់េស  
សកមមភព ៣.១.២ អនុវត្តបណ័្ណ កពិ់នទុចំេពះេស មវស័ិយននេ យ្របជពលរដ្ឋ្របចឆំន េំន

្រគបឃំុ់ៃន្រសុកេគលេ នីមយួៗ 
សកមមភព ៣.១.៣ ករ្រតួតពនិិតយ ម នសីុជេ្រមេ យ្របជពលរដ្ឋេទេលើេស មលូ ្ឋ ន  និង

បញ្ហ ជក់ កម់យួចំននួ 
៣ .២. កិចច្របជំុរមួ  និងែផនករសកមមភពរមួ 
សកមមភព ៣.២.១ ដំេណើ រករកិចច្របជំុរមួគន  និងេរៀបចំផ.ស.រ.គ 
សកមមភព ៣.២.២ ករផ ព្វផ យ និងអនុវត្ត ផ.ស.រ.គ 
សកមមភព ៣.២.៣ គណៈកមម ធិករែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម 

៣ .៣. ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ននន េដើមបគី្ំរទករ្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ និងករពិនតិយេមើលពី
េលើរបស់សមជិក្រកុម្របឹក  
សកមមភព ៣ .៣. ១ េរៀបចំ អនុមត័ និង កឱ់យអនុវត្តនូវ្របកស និងេសចក្តីែណនសំ្តីពតីនួទីរបស់ 

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិពកព់ន័ធ និងករ្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ 
សកមមភព ៣.៣.២ ពិនិតយែកស្រមួល លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយរបស់ឃុំ សងក ត ់
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និង្រកុង ្រសកុ ខណ្ឌ  េទេលើករផ្តល់េស មូល ្ឋ ននន 

៣ .៤. ករេលើកកមពស់ករយល់ដងឹ  នងិករព្រងឹងសមតថភព 
សកមមភព ៣.៤.១ អនុវត្តកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល ករផ្តល់េយបល់ែណន ំ និងករេរៀនសូ្រត មរយៈ

ករអនុវត្តផទ ល់ជមយួអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍

សកមមភព ៣.៤.២ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករងរ ម ន្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ   
និងករេរៀបចំ ផ.ស.រ.គ េ យអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ សហគមន ៍
និង្របជពលរដ្ឋ 

សកមមភព ៣.៤.៣ ករបណ្តុ ះប ្ត ល អំពីករេរៀបចំផ.ស.រ.គ ករ្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ  
និងមុខងរ្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើស្រមបម់្រន្តមូីល ្ឋ ន និងអនកផ្តល់េស ។

̉.₤Ō₤ļÐ◦Бư ៖ Łũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲ ĕЊ₣ŁũĮŪ₣Е₣₤ņĳ□ļĮ 
សមសភគេនះ មនេគលបំណងកណំតឱ់យបននូវភគីចូលរមួពកព់ន័ធព្ីរកសួង ថ បន័រដ្ឋ និង ថ បន័

មនិែមនរដ្ឋ េ យក ងជនំញស្រមបស្រមួលស្រមបក់រចូលរមួពកព់ន័ធៃនភគទីងំេនះ ្រពមទងំដេំណើ រករ
អនុវត្តគណេនយយភពសងគម។ សមសភគេនះេរៀប បព់សីកមមភពននែដលបនកំណតេ់នកនុងសមសភគទី
១ និងទី២  ែដល្រតូវបនគ្ំរទេ យមនករចូលរមួពីមូល ្ឋ ន ែថមទងំទទួលបនករស្រមបស្រមួលពីរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជត ិ និងអងគករៃដគូអនុវត្ត ្រពមទងំកំណតនូ់វវធិី ្រស្តននស្រមបក់រក ងសមតថភពដូចែដល
បនរពំឹងទុកេនកនុងដំេណើ រករគណេនយយភពសងគមរ ង្របជពលរដ្ឋ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ។ 

គណេនយយភពសងគមទមទរឱយមនករអភវិឌ សមតថភព នងិករ ងំចតិ្តពសំី ក្់រកសួង ថ បន័រដ្ឋ 
អងគករសងគមសីុវលិ នងិឯកជន េដើមបមីនទនំកទ់នំងជមយួគន មរយៈភពជៃដគូ។ េនះជ្របករសំខនែ់ដល
អងគភពរបស់រដ្ឋ និងអនកផ្តល់េស នន្រតូវយល់ដងឹ និងទទលួយកនូវអ្វីែដលជតួនទរីបស់ខ្លួនកនុងករេឆ្លើយតប និង
មនគណេនយយភពចំេពះ្របជពលរដ្ឋ្រសប ម ណត្តិករងររបស់ខ្លួនែដល្រតូវបំេពញ។ ចំែណក្របជ
ពលរដ្ឋវញិ្រតូវយល់ថ ពួកេគមនសិទិធដឹងឮអំពកិីចចករេនមូល ្ឋ ន មរយៈចូលរមួេនកនុងកិចចករ ធរណៈ 
េហើយរពំឹងថនងឹទមទរឱយមនគណេនយយភពពីម្រន្តី ធរណៈ។ 

គណេនយយភពសងគម មនេគលបំណងកនុងករព្រងងឹករយល់ដឹង ករេជឿទុកចិត្ត នងិករចូលរមួ
្របកបេ យករ ថ បនរ ង ថ បន័រដ្ឋ សងគមសីុវលិ  នងិឯកជន។ មេធយបយព្រងងឹគណេនយយភពសងគមមន
េគលបំណងបេងកើតឱយមនទំនកទំ់នងករងរ្របកបេ យលទធផលរ ង្របជពលរដ្ឋ និង ថ បន័រដ្ឋេ យែផ្អក
េលើេគលករណ៍ៃនករេគរពគន េទវញិេទមក។ ករសហករគន ពិត្របកដ មននយ័ថ ជករែស្វងរកកិចច
សហករគន  ជជងករ្របឈមមុខ កគ់ន ។ េគ្រតូវទទលួ គ ល់នូវ តួនទ្ីរសបចបបរ់បស់្របជពលរដ្ឋ និងអងគករ
សងគមសីុវលិ កនុងករេចទជសំណួរ និងផ្តល់េយបល់េទេលើសកមមភព និងករសេ្រមចចិត្តរបស់ម្រន្តី ធរណៈ  
និងអនកផ្តល់េស នន។ េគលបំណងសំខនម់យួេទៀត គ្ឺរតូវេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ េ យ
គិតអំពី ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម និង្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរក ែដលជេរឿយៗពុសូំវបនចូលរមួកនុង
ដំេណើ រករសេ្រមចចិត្ត និងអភបិលកិចចេឡើយ។ 
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គណេនយយភពសងគមពកព់ន័ធនងឹករបេងកើតឱយមនមេធយបយ និងយន្តករស្រមបស្រមួលស្រមបក់រ
ចូលរមួ្របកបេ យនយ័ ថ បនរ ង ថ បន័រដ្ឋ អងគករសងគមសីុវលិ និង្របជពលរដ្ឋ ប៉ុែន្តេដើមបឱីយករចូលរមួ
្របកបេ យ្របសិទធភព ទីកែន្លងស្រមបេ់រៀបចំកមមវធីិ និងកិចច្របជុំនន ្រតូវមនសុវតថភិព និងធំទូ យ។ អនក
ចូលរូមទងំអស់ (ទងំរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ នងិអងគករសងគមសីុវលិ) ្រតូវទទួលបននូវពត័ម៌នែដលពកព់ន័ធ 
្រពមទងំមនេពលេវ ្រគប្់រគនក់នុងករេ្រត មខ្លួនេ ះ្រ យ។ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគម
នែ៍ដលបនទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លមនតួនទីសំខនក់នុងករ៖ 

 ជួយ េរៀបចំឱយមនអនកចូលរមួ ស្រមបស្រមួលឱយមនករចូលរមួពីតំ ងរបស់្រកុម្របជពលរដ្ឋេផ ងៗ 
 (ដូចជ ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក) 

 េលើកកមពស់ឱយមនករចូលរមួ និងបេញចញមតេិយបល់ ្របកបេ យសមធម ៌ និងសកមម (ៃនតំ ង
្រកុម្របជពលរដ្ឋេផ ងៗ)េនកនុងេពល្របជំុ  

 ្រគប្់រគង ស្រមបស្រមួលករែខ្វងមតិេយបល់គន  ឬភព្របទងំ្របេទើសេផ ងៗែដល ចេកើតមន  
 ផ្តល់េយបល់ដល់្រកុមននែដលចូលរមួឱយទទួលបននូវលទធផលល្អ្របេសើរ  
 ធនឱយមនករ ម ន្របកបេ យ្របសិទធភព។  

សមសភគទី៣ មនេគលេ ព្រងងឹគណេនយយភពសងគមេ យែណន ំ និងអបរ់ឱំយមនទំ បថ់មី
មយួកនុងករចូលរមួេ យ ថ បនរ ង្របជពលរដ្ឋ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ េហើយ្រតូវឱយមនករចូលរមួពីអនក
ជំនញ និងអងគករែដល ចស្រមបស្រមួលដំេណើ រករដូចបនេលើកេឡើងកនុងសមសភគទី១ និងទី២។ កនុងេនះរមួ
មន៖ ១) ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងផ្តល់េយបល់ែណនដំល់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍
២)ករគ្ំរទបន្តេ យអងគករជៃដគូអនុវត្ត និង្រតូវខិតខពំ្រងឹងសមតថភពអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភព
សហគមន ៍៣)ជួយ ដល់អនកេនមូល ្ឋ នទងំអស់ (អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ ្របជពលរដ្ឋ រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតិ និងអនកផ្តល់េស ) ឱយទទួលបននូវចំេណះដងឹជកែ់ស្តងមនសមតថភព និងជំនញចបំច់
នន ស្រមបអ់នុវត្តគណេនយយភពសងគម  និងេធ្វើយ៉ង ឱយមនទំនកទ់នំងកនុងនយ័ ថ បន និង្របកប
េ យ្របសិទធភព។  

េដើមបសីេ្រមចលទធផលរពឹំងទុកៃនសមសភគេនះ ែផនកត្រមូវករ នងិែផនកផគតផ់គង ់ ្រតូវអនុវត្តសកមមភព
ដូចខងេ្រកម៖ 

ែផនកត្រមូវករ៖ សមសភគេនះ បង្ហ ញអពំីត្រមូវករធនធនមនុស ែដលចបំចក់នុងករេធ្វើឱយ្របេសើរ
េឡើងនូវករ្រប្រស័យទកទ់ងរ ង ថ បន័រដ្ឋ អងគករសងគមសីុវលិ និងឯកជនេនថន កមូ់ល ្ឋ ន។ េ្រកពេីនះ្រតូវ
េផ្ត តេលើករក ងសមតថភពជនំញរបស់្របជពលរដ្ឋ (្រស្តី នងិបុរស) នងិអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ 
េដើមបចូីលរមួ្របកបេ យនយ័ ថ បនជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអនកផ្តល់េស នន េលើដំេណើ រករៃន
ករងរគណេនយយភពសងគមគឺ ពត័ម៌ន ថវកិ  នងិករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ។ 

ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិផ្តល់ករហ្វកឹហ្វនឺដល់្រកុមអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ េដើមបី
គ្ំរទដល់ករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគម និងករ្របជំុរមួ្របកបេ យ្របសិទធភព។ សកមមភពែដល
សថិតេនកនុងសមសភគទី៣ ្រតូវក ងសមតថភពដល់អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិមយួចំនួន និងគ្ំរទ
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សកមមភព ែដលទកទ់ងនឹងគណេនយយភពសងគម េ យេផ្ត តេលើ្របជពលរដ្ឋ និងសមជិកសហគមន ៍(េផ្ត ត
ជសំខនេ់លើ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនជតិេដើម និងជនពិករ)។ 

ែផនកផគតផ់គង៖់ សមសភគេនះ បង្ហ ញអំពីភពចបំចៃ់នករ្រប្រស័យទកទ់ងគន រ ង្របជពលរដ្ឋ នងិ
រដ្ឋបលមូល ្ឋ ន មរយៈករផ្តល់ករគ្ំរទឱយបនសម្រសបចេំពះ ថ បន័ នងិអងគភពរបស់រដ្ឋ េដើមបី ច្រទ្រទង ់
និងផ្តល់ករគ្ំរទបេចចកេទសដល់ករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម។ កិចចករសំខនៃ់នសកមមភពអភវិឌ ន៍
ននេនមូល ្ឋ ន គឺករអភវិឌ ជនំញែដលេធ្វើឱយមនករសនទន និងករសហករ្របកបេ យ្របសិទធភពៃនតួអងគ
ទងំពរី។ ម្រន្តីរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ រពំឹងថនឹងបនអភវិឌ សមតថភព្របកបេ យ្របសិទធភពអំពីរេបៀបជំរុញ
េលើកកមពស់ករងរគណេនយយភពសងគមជមយួ្របជពលរដ្ឋ អងគករសហគមនេ៍នមូល ្ឋ ន នងិអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិល។ 

មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកពកព់ន័ធននេនមលូ ្ឋ នអពីំគណេនយយភពសងគម នងិជនំញ 
ស្រមបស្រមួល សមសភគទ៣ីមនេគលបំណងមនិ្រតមឹែតគ្ំរទករចូលរមួអនុវត្តេនកនុងេពលចបេ់ផ្តើម្របកប
េ យនយ័ ថ បនប៉េុ ្ណ ះេទ ែថមទងំក ងសមតថភព នងិជនំញចបំចេ់ដើមបឱីយករចូលរមួេនះមននរិន្តរភព។ 
អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ និងអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិនឹងទទួលបនករ   ប
ណ្តុ ះប ្ត លកនុងករផ្តួចេផ្តើម និងអនុវត្តគណេនយយភពសងគម ្រពមទងំស្រមបស្រមួល សហករ និងពិភក
គន កនុងចំេ ម ថ បន័អងគភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងអងគករៃដគូអនុវត្ត។ 

កររពំឹងទុកថនឹងមនអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនែ៍ដលសកមមមកពីសហគមន ៍មូល ្ឋ ន 
ែតខ្លះេទៀត ចជសមជកិៃនគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរ ី  នងិកុមរ ែដលទងំេនះគឺជេបកខភពដ៏
សម្រសប កនុងករបេំពញតួនទីជអនកជំរុញករងរគណេនយយភពសងគម។ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករព្រងឹង
សមតថភពេនថន កម់ូល ្ឋ ន ចេធ្វើេឡើងរមួគន (ទងំ ថ បន័ និងអងគភពរបស់រដ្ឋ  អងគករៃដគូអនុវត្ត)។ បទពិេ ធន៍
បនបង្ហ ញថ ករបណ្តុ ះប ្ត លរមួគន នឹងេធ្វើឱយទងំ ថ បន័ អងគភពរបស់រដ្ឋ និងអងគករៃដគូអនុវត្តកនែ់តមន
ភពសនិទធ ន លេជឿជកគ់ន េទវញិេទមកនងិមនកិចចសហករកនែ់តខ្ល ងំេឡើង។ ករេធ្វើែបបេនះ គឺមន រៈ
សំខន ់ េដើមបចូីលរមួកនុងនយ័ ថ បន និងឱយមននរិន្តរភពតេទ និងជួយ េ ះ្រ យជេម្ល ះ នងិបញ្ហ ពិបក
ននែដល ចេកើតមន។ 

េដើមបបីេងកើតឱយមនករ្រប្រស័យទកទ់ង្របកបេ យ្របសិទធភពរ ង ថ បន័ នងិអងគភពរបស់រ ្ឋ ភបិល 
ជមយួ្របជពលរដ្ឋ ចបំច្់រតូវមនករេរៀបចំ្រកុម្របជពលរដ្ឋឱយបនល្អ េហើយករស្រមបស្រមួលេ យអងគករ
ៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិគឺជយន្តករដសំ៏ខន ់ និងជមេធយបយដល៏្អស្រមបក់រជួបជុំរបស់្របជពលរដ្ឋ 
និងករបេញចញមតិ ្រពមទងំករេធ្វើសកមមភពរមួគន ។ េបើេទះជករជបួជុំបេញចញមតេិយបល់របស់្របជពលរដ្ឋ
េនមូល ្ឋ នកនុង្របេទសកមពុជេនមនក្រមតិកេ៏ យ ប៉ុែន្តកម៏នភពេជគជយ័កនុងករេលើកកមពស់នូវសិទធិអំ ច
របស់្របជពលរដ្ឋេនកែន្លងមយួចនួំន មរយៈករបេងកើតជអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ នែដរ។ ករេធ្វើែបបេនះ   
ផ្តល់នូវ រៈសំខន់ ស់េនកនុងបរបិទ្របេទសកមពុជ ែដលជទូេទបុគគលមន ក់ៗ មនកររញួ កនុងករបេញចញ
មតេិយបល់។ ែផ្អក មេហតុផលទងំេនះ កមមវធីិេនះនងឹផ្តល់ករក ងសមតថភពរបស់អងគករសហគមន ៍
មូល ្ឋ នេនកនុង្រសុកេគលេ  និងគ្ំរទចំេពះអងគករសហគមនទ៍ងំេនះឱយេដើរតួនទីសនូលកនុងករេលើក
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កមពស់គណេនយយភពសងគមេនកនុងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ។ ករេរៀបចំស្រមបក់រអនុវត្តមនបញជ កេ់នកនុង
ជំពូកទ៣ីៃនឯក រេនះ។ 

៤.១.ករស្រមបស្រមួល 

អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ ឬអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ នងឹេដើរតួនទីសំខនេ់នកនុងករ
ស្រមបស្រមួល បណ្តុ ះប ្ត ល ហ្វឹកហ្វឺន ែណន ំនងិេធ្វើករជមយួអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ 
េ យ្រតូវផ្តល់ចេំណះដឹង ជំនញ និងករគ្ំរទដល់អនកពកព់ន័ធននេនមូល ្ឋ ន េដើមបអីនុវត្តសកមមភព
គណេនយយភពសងគមឱយបនេជគជយ័។ មរយៈកិចច្រពមេ្រព ងជ យលកខណ៍អក រជមយួនឹងអនកស្រមប
ស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ ឬអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិនឹង
ចត់ ងំអនកស្រមបស្រមួលែដលមនជំនញ និងអនកបណ្តុ ះប ្ត ល  េដើមបកី ងសមតថភព ឱយេចះស្រមប
ស្រមួលសកមមភពគណេនយយភពសងគមេនមូល ្ឋ ន។ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ ឬអងគករៃដគូអនុវត្តេន
ថន កេ់្រកមជត ិ ្រតូវអនុវត្ត មេសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចច្របតបិត្តិករគណេនយយភពសងគមែផនកត្រមូវករឱយបន្រតមឹ
្រតូវ និងព្រងឹងសមតថភព មមេធយបយេផ ងៗ ្រស័យេទ មសមតថភព និងបរបិទ មទំហំករងរកនុង
្រសុកនីមយួៗ។ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ ត្រមូវឱយមនបុគគលិកទទួលបនទុកជ្រគូបេងគ ល ឬអនកផ្តល់
េយបល់ ជអនក្រគប្់រគង និងែផនករដ្ឋបល។ 

េដើមបីសេ្រមចលទធផលរពំងឹទុកេនះ សកមមភពមយួចំនួននឹង្រតូវអនុវត្ត ដូចជ៖ 

សកមមភព ៤.១.១ ករេ្រជើសេរ ើស  នងិករចុះកិចចសនយ ជមយួអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជត ិ

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល (ជតិ នងិអន្តរជតិ) រពំឹងថនងឹេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសអងគករៃដគូអនុវត្តននេន
មូល ្ឋ ន មរយៈករទំនក់ទំនងជមួយៃដគូែដលមន្រ ប់ ឬ មរយៈករ យតៃម្ល ន ៃដអនុវត្តកនុង្រសុក
េគលេ ។ អងគករៃដគូអនុវត្ត ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្តល់េយបល់ គ្ំរទករអភវិឌ សមតថភព និងធនឱយមន
្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តេ យអងគករៃដគូេនមូល ្ឋ ន។  

សកមមភព ៤.១.២ ករេ្រជើសេរ ើសអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ នជយុទធ ្រស្ត (េផ្ត តេលើតំ ង
្រកុម្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ នងិជនជតេិដើម)  

េដើមបេីរៀបចំសហគមនឱ៍យមន្របសិទធភពេនថន កម់ូល ្ឋ នស្រមបក់រអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភព
សងគម ្រតូវកំណតអ់ងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ជមយួនឹងគណេនយយភពសងគម។
អងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ នេនះ ្រតូវបំេពញតួនទីជអនកអនុវត្តគេ្រមង និងជអនកទទលួផល។ អងគករៃដគូមូល ្ឋ ន 
គួរេ្រជើសេរ ើស និងចុះកចិច្រពមេ្រព ងជៃដគូជមយួអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន េនកនុង្រសុកេគលេ នមីយួៗ។ 
េ យ រែតអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ នទងំេនះ ្រតូវេដើរតួនទីសំខនជ់ភន កង់រែដលប ្ត លឱយមនករ
ផ្ល ស់ប្តូរ េហតុេនះ្រតូវផ្តល់ ទិភពេ្រជើសេរ ើសអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ែដលមនតំ ង្រស្តី យុវវយ័ 
កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកភគេ្រចើន។ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្ត អងគករសហគមន៍
មូល ្ឋ ន្រតូវចូលរមួកនុងករអភវិឌ សមតថភពនិងសកមមភពេរៀនសូ្រត ម  រយៈករអនុវត្តេ យផទ ល់។ 
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សកមមភព ៤.១.៣ ករេ្រជើសេរ ើស ករចង្រកង អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន៍
ជ្រកុម (េផ្ត តេលើ្រស្តី យុវវយ័)  

ចំណុចសំខន់របស់កមមវធិី គឺករបេងកើតឱយមន្រកុមអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន៍
(េ យសម័្រគចិត្ត) ែដលទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លេនកនុង្រសុកេគលេ នីមយួៗ (មនចំនួនយ៉ងតចិ៤នកក់នុង
មយួឃំុ)។ ្រតូវេលើកទឹកចតិ្តឲយមនអនកស្រមបស្រមួលជ្រស្តីចនំួន៥០% យ៉ងតចិ និងអនកស្រមបស្រមួលែដល
មន យុចបពី់១៨ឆន េំឡើងេទ ។ េសៀវេភែណនសំ្តីពីកចិច្របតបិត្តិករគណេនយយភពសងគមែផនកត្រមូវករ នឹង
មនេរៀប បព់ីមេធយបយកនុងករសេ្រមចបនេគលេ ខងេលើេនះ។ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍
ែដលបនេ្រជើសេរ ើស នងឹជួយ ឱយអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតចូិលរមួជ្របចេំនកនុងសកមមភពៃនកមមវធិ ី
េហើយជួយ ជំរុញដល់ករអភវិឌ សមតថភព និងជួយ ព្រងឹងដល់អងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន េផទរចំេណះដឹង និង
ជំនញដល់សមជកិ សហគមនម៍ូល ្ឋ នេផ ងេទៀត។ 

េ យមនករគ្ំរទពីអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍
នឹងអនុវត្តសកមមភពមយួចំនួនស្រមប្់របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន និងសមជិកសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន េ យផ្តល់ជ
ដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋ ជួយ ស្រមបស្រមួល និងព្រងឹងសមតថភព េដើមបអីនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម 
និងឱយមនករចូលរមួកនុងនយ័ ថ បនជមយួរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន និងអងគភពផ្តល់េស ។ សកមមភពៃនករេរៀន
សូ្រត មរយៈករអនុវត្តផទ ល់ ្រតូវេផ្ត តជពិេសសចំេពះករចូលរមួរបស់្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម 
និង្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរកែដលចតទុ់កថជ្រកុមេគលេ  និងនឱំយមនភព្របេសើរេឡើងៃនករផ្តល់េស ។ ្រកុមេនះ នឹង
េផ្ត តេទេលើបញ្ហ ែដលទកទ់ងនងឹកញចបព់ត័ម៌ន (សិទធ ិ ថវកិ ករបំេពញករងរ និងស្តង់ រ) ភពជមច ស់
ែដលសកមមកនុងករចូលរមួ ថ បនរបស់្របជពលរដ្ឋ ជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េនកនុងករងរគណេនយយ
ភពសងគម ដូចែដលបនេរៀប បេ់នកនុងសមសភគទី១ និងទ២ីខងេលើ។ ករអភវិឌ សមតថភពអនកស្រមបស្រមួល
គណេនយយភពសហគមន ៍ ែដល្រតូវេធ្វើេឡើង មករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករេរៀនសូ្រត មរយៈករអនុវត្តផទ ល់ 
ែដលេធ្វើឱយអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយសហគមន ៍ ចទទួលបនចេំណះដងឹចបស់ ស់ ចអនុវត្តបន និង
បេងកើតឱយមនប ្ត ញជេ្រចើន ទងំអនកជំរុញេលើកទឹកចិត្ត ទងំអនកអនុវត្តែដលមនសមតថភពេនថន កមូ់ល ្ឋ ន 
ទងំខងអងគករសងគមសីុវលិ នងិ្រកុម្របកឹ ឃំុ េហើយពួកេគ្រតូវបនផ្តល់សិទធិអំ ចេដើមបផី្តួចេផ្តើម និងេធ្វើឱយមន
និរន្តរភពកនុងករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគមេនមូល ្ឋ ន។ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគម
ន ៍ែដលបនបញចបវ់គគបណ្តុ ះប ្ត ល និងអនុវត្តករងរេ យេជគជយ័ នឹងទទួលបនលិខតិបញជ ក ់។ 

សកមមភព ៤.១.៤ ករបេងកើតសហគមនអ៍នុវត្ត េដើមបផី្តល់ករគ្ំរទជ្របចដំល់អនកស្រមប
ស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍

ផ.អ.គ.ស នឹងេ្របើ្របស់ទិនននយ័ពត័ម៌នគណេនយយភពសងគម ្របពន័ធពត័ម៌នសងគម និងទ្រមងេ់ផ ងៗ
េទៀតៃនករ្រប្រស័យទកទ់ង េដើមបគី្ំរទដល់អនកស្រមបស្រមួល និងសហគមនមូ៍ល ្ឋ នជៃដគូេផ ងៗ។ ករេ្របើ
្របស់េនះរមួបញចូ លនូវករបេងកើតឱយមនទិនននយ័ថន កជ់តិមយួែដលមនពត័ម៌នទកទ់ងនឹងអនកស្រមបស្រមួល
គណេនយយភពសងគម(េដើមបេីលើកកមពស់ប ្ត ញទំនកទំ់នង និងជំនញនន) ករបេងកើត្រកុមប ្ត ញទំនក់
ទំនងសងគមស្រមបអ់នកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសងគម េដើមបជីំរុញេលើកកមពស់ករពិភក  ករែចករែំលក
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ពត័ម៌ន នងិផ ព្វផ យពត័ម៌នថមីៗ។ សកមមភពេនះនឹងពឹងែផ្អកេទេលើលទធភពែផនកហិរញញ វតថុរបស់អងគករៃដគូ
អនុវត្ត ។ 

៤.២. ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករហ្វកឹហ្វនឺ និងករព្រងងឹសមតថភព 
្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តិនងឹបេងកើតេឡើងេ យេ្របើ្រគូបេងគ លមកពីេលខធកិរ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប ្រកសួង ថ

បន័ពកព់ន័ធ និងអងគករៃដគូអនុវត្តថន កជ់តិ  ែដល្រកុមេនះនឹងេដើរតួនទីជអនកគ្ំរទដល់ៃដគូអនុវត្តទងំ ថ បន័ 
និងអងគភពរបស់រដ្ឋ នងិអងគករសងគមសីុវលិេលើករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល  េរៀបចំកមមវធិីស្រមបក់ ងសមតថភព 
និងវធិី ្រស្តេរៀនសូ្រត មរយៈករអនុវត្តផទ ល់ ្រពមទងំបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លរបស់ៃដគូអនុវត្តទងំអស់ 
កដូ៏ចជ្រគូបេងគ លជម្រន្តី ជរ ្ឋ ភបិល។ ករងរគណេនយយភពសងគមត្រមូវឱយមន្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តិ
រមួគន ស្រមបផ់្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ទងំអងគភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល នងិអងគករៃដគូអនុវត្ត មនអតថ
្របេយជនេ៍្រចើនេ យ រែតមន្របធនបទេ្រចើនែដល្រតួតគន  (ឧទហរណ៍ដូចជ ករផ្តល់ករែណនទូំេទ 
ខ្លឹម រពត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ េគលករណ៍េបើកចំហៃនពត័ម៌ននិងកិចច្របជុរំមួគន ជេដើម)។ កនុងេនះ 
្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តិ្រតូវ៖ 

 េរៀបចំឱយមនកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល សមភ រៈបណ្តុ ះប ្ត ល និងវធិី ្រស្តនន 
 បណ្តុ ះប ្ត លដល់្រគូបេងគ លថន កេ់ខត្ត និង្រសុកទងំអងគភពរបស់រ ្ឋ ភបិល និងមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
 ផ្តល់ករគ្ំរទ ហ្វឹកហ្វឺន ករែណនជំបន្តបនទ ប ់្រពមទងំជំនួយបេចចកេទសែដល្រតូវករ។ 

លទធផលរពឹំងេនះ ចសេ្រមចបន លុះ្រ ែតបនអនុវត្តសកមមភពសំខន់ៗ មយួចំនួន ដូចជ៖ 

សកមមភព ៤.២.១ ករេរៀបចំ្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តិស្តីពគីណេនយយភពសងគម 

សកមមភពលម្អតិេនះរមួមន៖ ១)េរៀបចំល័កខខណ័្ឌ ករងរស្រមប្់រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តិ ២) េ្រជើសេរ ើស
សមសភព (ធនធនមនុស ) ែដលមនសមតថភព ជំនញ បទពិេ ធន ៍ បណ្តុ ះប ្ត លមកពី្រកសួង ថ បន័អនុ
វត្តទងំពីរ (ែផនកផគតផ់គង ់ និងែផនកត្រមូវករ) និង ៣)េរៀបចំនិតវិធិ ីកមមវធិី ែផនករសកមមភពអភវិឌ សមតថភព និង
ថវកិរមួគន ស្រមបអ់នុវត្តសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត ល និងព្រងឹងសមតថភព ស្រមបែ់ផនកត្រមូវករ ្រកុមអភវិឌ សមតថ
ភពនងឹផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់្រគូបេងគ ល គឺ្រតូវផ្តល់ចេំពះេបកខជនែដលបនេ្រជើសេរ ើសពីអងគករៃដគូអនុវត្ត 
េនថន កេ់្រកមជតែិដលនឹង្រតូវបណ្តុ ះប ្ត ល និងែណនបំន្តដល់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន។៍ 
បុគគលិកែដលចត់ ងំមកពីអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិនឹង្រតូវចូលរមួចែំណកផងែដរេនកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល
ដល់្រគូបេងគ ល។ ្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តនិឹងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លរលឹំកេឡើងវញិ នងិករគ្ំរទជ្របច្ំរពម
ទងំេធ្វើករងរជមយួអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិែដលជអនកអនុវត្ត េដើមបេីធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើងនូវកមមវធិី 
បណ្តុ ះប ្ត ល និងយុទធ ្រស្តកនុងករេរៀនសូ្រត មរយៈករអនុវត្តផទ ល់កនុងកំឡុងេពល៣ឆន ដំំបូងៃនកមមវធិី។ 
ស្រមបែ់ផនកផ្តតផ់គង ់ ្រតូវស្រមបស្រមួលជមយួេលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប  និងេ្របើយន្តករមណ្ឌ លអភវិឌ
ធនធនមនុស ថន កេ់ខត្ត េដើមបផី្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបន្តដល់ម្រន្តីេនថន ក្់រសុក រដ្ឋបលឃំុ (រមួទងំម្រន្តីសុខ
ភបិល  និងអបរ់)ំ  នងិបន្តករគ្ំរទក ងសមតថភពឱយបន្រគប្់រគនផ់ងែដរ។ 
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សកមមភព ៤.២.២ ករេរៀបចកំមមវធីិ សមភ រៈ នងិវធិី ្រស្តបណ្តុ ះប ្ត លស្រមបែ់ផនកត្រមូវករ 
នងិែផនកផគតផ់គង ់

្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តិ្រតូវេរៀបចំសមភ រៈបណ្តុ ះប ្ត លទំងអស់េដើមបកី ងសមតថភព  និងេធ្វើករ
បណ្តុ ះប ្ត ល។ កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវ៖ 

 ែផ្អកេលើេគលករណ៍ៃនករសិក ស្រមបម់នុស េពញវយ័ និងករេរៀនសូ្រត មរយៈករអនុវត្ត
ផទ ល់ និងសកមម (េ យបញចូ លវដ្តៃនពត័ម៌ន ករឆ្លុះបញច ំង និងសកមមភពនន)  

 េធ្វើករ កលបងមុននឹង កឱ់យអនុវត្ត 
 បេងកើតេឡើងេ យមនករចូលរមួ មនលំ តអ់នុវត្ត នងិមនមេធយបយ យតៃម្លវគគ 
 កំណតអ់ំពីត្រមូវករេផ ងៗរបស់្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម និង្រកុម្របជពលរដ្ឋ 

េផ ងៗេទៀត។  

េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប និង្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់ត ិនឹងសហករគន  េដើមបេីរៀបចំជកមមវធីិ និងសមភ រៈ
បណ្តុ ះប ្ត លឱយបនសម្រសបស្រមបអ់ងគភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (េនថន ក្់រសុក និងឃំុ)។ េយង ម
សកមមភពពកព់ន័ធនិងករសិក េរៀនសូ្រត(សមសភគទី៤) កមមវធិី និងសមភ រៈបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះនឹង្រតូវ
យកមកពិនិតយេមើល  និងែកស្រមួលេឡើងវញិជេរៀង ល់ឆន ំ មករចបំច។់ 

សកមមភព ៤.២.៣ ករព្រងឹងសមតថភពដល់អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់ត ិ នងិអងគករៃដគូអនុ
វត្តេនថន កេ់្រកមជត ិេដើមបឱីយក្ល យជ្រគូបេងគ ល 

សកមមភពេនះមនេគលបំណងក ងសមតថភពអងគករៃដគូអនុវត្តន៍េនថន ក់ជតិ និងអងគករៃដគូ
អនុវត្តេនថន កេ់្រកមជត ិ មរយៈករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល។ យន្តករមយួចំនួនេទៀត 
ក្៏រតូវបនេ្របើ្របស់ែដរ េដើមបឱីយអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិមនសមតថភព ចផ្តល់ករគ្ំរទ និងមន
ជំនួយបេចចកេទសែដលពកួេគ្រតូវករ េដើមបបីំេពញតួនទី្របកបេ យេជគជយ័ និងមន្របសិទធភព។ េនកនុង
ដំ កក់លដបូំង បុគគលិកពកព់ន័ធននែដលមកពីអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិទងំអស់ ចូលរមួកនុង
វគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល េដើមបទីទលួបនចេំណះដឹងនងិជំនញែដល្រតូវករ ស្រមបយ់កេទបណ្តុ ះប ្ត ល 
បន្តដល់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន។៍ ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លនឹងេធ្វើេឡើងេនថន កជ់តិ 
មនរយៈេពលយ៉ងតិច៥ៃថង។ សកមមភពអភវិឌ សមតថភព និងករអនុវត្តនននឹង្រតូវផ្តល់កនុងអំឡុងេពលៃន
កមមវធិី េ យអនុញញ តឱយអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ ចបន្តព្រងងឹចេំណះដឹង សមតថភពជំនញនន
បែនថមេទៀត។  

អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិនឹងទទួលបននូវេគលករណ៍ែណនទំកទ់ងេទនងឹករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ែដលមនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយ (ែដលបនេរៀបចេំ យ្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់ត)ិ ្រពមទងំទទួលបនពត័ម៌ន
ែដលមន រៈសំខន់ និងករែណនំអំពីវធិី ្រស្តែដលចំបច់នន  េដើមបីឱយពួកេគ ចបន្តផ្តល់ករ  
បណ្តុ ះប ្ត ល មវធិី ្រស្តេផ ងៗ និងផ្តល់ករព្រងឹងសមតថភព មែបបអនុវត្តផទ ល់ដល់អនកស្រមបស្រមួល
គណេនយយភពសហគមន។៍ ្រតូវេលើកទឹកចិត្តដល់បុគគលិកអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ នងិេនមូល ្ឋ នឱយ
ចេធ្វើករស្រមបស្រមួល និងែកស្រមួលសមភ រៈបណ្តុ ះប ្ត លឱយបនសម្រសប រមួចែំណកែកលម្អេសៀវេភ  

បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីកិចច្របតិបត្តិករគណេនយយភពសងគមកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ 
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េ្រកពីករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល និងករផ្តល់ធនធនស្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត លែដលមនលកខណៈ
្រគប្់រជុងេ្រជយ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិក្៏រតូវទទួលបនករផ្តល់េយបល់ជ្របច ំ ករគ្ំរទែផនក
្របតបិត្តិករ និងជំនួយែផនកបេចចកេទសពីអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ (េ យមនករជួយ គ្ំរទពី្រកុម្រគូ
ឧេទទសថន កជ់តិកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល មត្រមូវករ)។  

សកមមភព ៤.២.៤ ករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តថីន កជ់ត ិថន កេ់ខត្ត ថន ក្់រសុក ឱយក្ល យជ្រគូបេងគ ល 

្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តិនងឹទទលួខុស្រតូវកនុងករេរៀបចកំមមវធិកី ងសមតថភពជូនដល់អងគភពរដ្ឋបល 
នន និងេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លដល់ម្រន្តីពកព់ន័ធេនថន កេ់ខត្ត និងថន ក្់រសុក (រមួទងំម្រន្តី និងបុគគលិក
សុខភបិល និងអបរ់ ំថន កេ់ខត្ត ្រសុកផងែដរ)។ ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លនឹងេធ្វើេនថន កជ់តិ និងមនរយៈ
េពលយ៉ងតចិចំននួ៥ៃថង។ ករបណ្តុ ះប ្ត លេនះជករបំេពញបែនថមេលើកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លនន ដល់រដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ។ 

សមសភគទី៣ គឺសំេ បេងកើតឱយមនករ្រប្រស័យទកទ់ង និងករចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភព
រ ង្របជពលរដ្ឋ និងសមជកិ្រកុម្របកឹ ឃំុ។ សមសភគេនះនឹងបេងកើតឱយមន្រកុម្រគូឧេទទសថន កជ់តែិដល
មនសមតថភព ជំនញស្រមបស្រមួល ្រពមទងំបនអភវិឌ សមតថភពដល់អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ   
និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ កនុងករស្រមបស្រមួលឱយមនករចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភព។ េដើមបសីេ្រមចបន
កិចចករេនះ ្រតូវេរៀបចំចង្រកងនូវសមភ រ ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល ្រពមទងំមនកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លផទ ល់ នងិ
ករេរៀនសូ្រត មរយៈករអនុវត្តេ យផទ ល់ជ្របច។ំ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនន៍ឹងទទួល
បនករគ្ំរទេ យករអនុវត្តសកមមភពនន។ លទធផលេនះនឹងេផ្ត តេលើេសចក្ត្ីរតូវករកនុងករចូលរមួជលកខណៈ
្របពន័ធរបស់្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនជតិេដើម និងជនពិករកនុងករចូលរមួេ យេពញេលញ។  

ងទ ី៤៖ សេងខបអពំសីមសភគស្តីពកីរស្រមបស្រមួលនងិករព្រងងឹសមតថភព 
ែផនក ករេរៀប ប់

េគលបំណង 

បេងកើតឱយមន្រកុមជំនញកនុងករស្រមបស្រមួលឱយមនករចូល រមួពីតអួងគរដ្ឋ  និងមនិែមនរដ្ឋ
េនកនុងដំេណើ រករគណេនយយភពសងគម្របកបេ យលកខណៈ ថ បន  និងទទួលបនលទធផល
ល្អ្របេសើរ។ 

េធ្វើករអភវិឌ សមតថភពរបស់តអួងគរដ្ឋ  និងមនិែមនរដ្ឋែដលគ្ំរទសកមមភពេនថន កមូ់ល ្ឋ ន
េដើមបចូីលរមួេនកនុងដំេណើ រករ្រកបខណ្ឌ គណេនយយភពសងគម។ 

សមទិធផល  
 និងសូចនករ 

ករព្រងឹងសិទធអំិ ច  និងសមតថភព្របជពលរដ្ឋ 

 ករព្រងឹងសិទធអិំ ចសហគមន ៍(ជពិេសស្រស្តី  និងយុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិ
េដើម) េ យមនករផ្ល ស់ប្តូរ ឱយកនែ់តសកមមកនុងករចូលរមួ 

 ្របជពលរដ្ឋមនករយល់ដឹងេ្រចើនអំពីសិទធិទទួលេស  និងករបំេពញករងររបស់អនក  
ផ្តល់េស  

សមតថភពតអួងគមូល ្ឋ ន 
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 បន្តករហ្វឹកហ្វឺនដល់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនេ៍ដើមបឲីយមនសមតថភព  
និងឆនទៈកនុងករដឹកនកំរងរគណេនយយភពទងំករស្រមបស្រមួល  និងករផ ព្វផ យ 

 អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិមនលទធភពកនែ់តេ្រចើនកនុងករហ្វឹកហ្វឺន  និងគំ
្រទសកមមភពសហគមន ៍

 តអួងគរដ្ឋេនថន កមូ់ល ្ឋ នមនករយល់ដឹងជងមុនអំពីគណេនយយភពសងគម  និងករ 
អនុវត្តសកមមភព 

លទធផលរពឹំងទុក ៤.១.ករស្រមបស្រមួល 

សកមមភព ៤.១.១  ករេ្រជើសេរ ើស  និងករចុះកិចចសនយ ជមយួអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន ក ់
េ្រកមជតិ ែដលគ្ំរទអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពេនមូល ្ឋ ន 

សកមមភព ៤.១.២ ករេ្រជើសេរ ើសអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិជយុទធ ្រស្ត (េផ្ត ត
េលើ្រកុម ្រស្តី  យុវវយ័ កុមរ និងជនពិករ) 

សកមមភព ៤.១.៣  ករេ្រជើសេរ ើស ករចង្រកង អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន៍
ជ្រកុម (េផ្ត តេលើ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ) 

សកមមភព ៤.១.៤  ករបេងកើតសហគមនអ៍នុវត្ត    េដើមបផី្តល់ករគ្ំរទជ្របចដំល់អនកស្រមប
ស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍

៤.២.ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករហ្វកឹហ្វនឺ  និងក ងសមតថភព23 

សកមមភព ៤.២.១ ករេរៀបចំ្រកុម្រគូឧេទទសស្តីពីគណេនយយភពសងគម 

សកមមភព ៤.២.២ ករេរៀបចំកមមវធីិ  សមភ រៈនិងវធិី ្រស្តបណ្តុ ះប ្ត លស្រមបែ់ផនកត្រមូវករ 
និងែផនកផគតផ់គង ់

សកមមភព ៤.២.៣ ករព្រងឹងសមតថភព ដល់អងគករៃដគូេនថន កជ់តិ និងមូល ្ឋ ន េដើមបឱីយ
ក្ល យជ្រគូបេងគ ល 

សកមមភព ៤.២.៤ ករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តថីន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត ថន ក្់រសុក ឱយក្ល យជ្រគូបេងគ ល 

 
̣.₤Ō₤ļÐ◦Б̉៖ ŁũŪĠņРŲЮņЮũЬĕĠ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч ĕЊ₣ŁũŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ″ņŢĕ 

សមសភគទ៤ីេនះ ផ្តល់ ទភិពេលើករ្របមូលេមេរៀនបទពេិ ធន ៍ កនុងករអនុវត្តកចិចករសំខន់ៗ ៃន
ែផនករសកមមភពគណេនយយភពសងគម ដូចជពត័ម៌នថវកិ នងិករ្រតួតពនិិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ ករ
ស្រមបស្រមួល នងិករអភវិឌ សមតថភព។ េដើមបេីលើកកមពស់ករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគម ផ.អ.គ.ស
នឹងបញចូ លកិចចករសំខន ់ គឺចង្រកងេមេរៀនបទពិេ ធន ៍  និងបេងកើតឱយមនទម្ល បៃ់នករសិក េរៀនសូ្រតអំពីបទ

                                                            
23សមសភគទី៣ រមួបញចូ លករបណ្តុ ះប ្ត ល ងំពីថន កជ់តិរហូតដល់ថន ក្់រសុក (ស្រមបទ់ងំភគីរដ្ឋបល និងអងគករនន)។ សមសភពទី១ និង
ទី២ េផ្ត តេលើលទធផលសំខន់ៗ មយួចំនួន ដូចជ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករព្រងឹងសមតថភពអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍អងគ
ករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន  និង្របជពលរដ្ឋ  និងករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ភន កង់រឃុំ  និងអនកផ្តល់េស នន។ 
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ពិេ ធនរ៍បស់អនកពកព់ន័ធនន។ េគលបំណងចំបងៃនសមសភគេនះ គឺេដើមបឱីយេមេរៀនបទពិេ ធនជ៍ក់
ែស្តងែដលទទួលបនបញចូ លេទកនុងករអនុវត្តកមមវធិី។ ករសេ្រមចបននូវេគលបំណងេនះ មនិែមនជករ
ងយ្រសួលេឡើយ េមេរៀនបទពិេ ធនថ៍មីៗ បនបង្ហ ញអំពីឧបសគគជេ្រចើនេនកនុងករេរៀនសូ្រតអំពដំីេណើ រករ
អភវិឌ នន មនិែមនែតករងរគណេនយយភពសងគមប៉ុេ ្ណ ះេទ។ េដើមបេី ះ្រ យឧបសគគេនះ ករបេងកើត
ទម្ល បក់នុងករសិក េរៀនសូ្រត គឺជេគលបំណងចមបងៃនសមសភគេនះ។ 

ករងរចមបងរបស់ ផ.អ.គ.ស គឺ្រតូវេធ្វើយ៉ង ឱយមនករយល់ដងឹេនមូល ្ឋ ន អពំកិីចចករ ខ្លះ
ែដលអនុវត្តបន ឬអនុវត្តមិនបន ែដល្រតូវមនករែចករែំលកនូវេមេរៀនបទពិេ ធន៍ែដលទទួលបនឱយ
ទូលំទូ យ  នងិផ្តល់មតេិយបល់េលើករែកស្រមួលេគលនេយបយ។ ករេផ្ត តជចមបងកនុងករសិក េរៀន
សូ្រតេនះ គឺស្រមបអ់នកពកព់ន័ធននេនមូល ្ឋ ន រមួមន៖ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ អនកស្រមប
ស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ នងិរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិែដល្រតូវេធ្វើកររមួគន កនុងករអនុវត្តដំេណើ រករៃន
ករផ្តល់ពត័ម៌ន េបើកចំហថវកិ ករ្រតួតពនិិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ។ អនកពកព់ន័ធទងំេនះនឹងផ្តល់
ពត័ម៌ន ្រតឡបអ់ំពីេគលករណ៍ែណន ំករ កលបងនន ្រពមទងំផ្តល់េយបល់ផ្តួចេផ្តើមេ យេផ្ត តេទេលើ
េគលគំនិត ខ្លឹម រ ដំេណើ រករ  និងករេរៀបចំរចនសមពន័ធ និងយន្តករ ថ បន័ ជេដើម។ សមសភគេនះនឹង៖ 

១) ផ្តួចេផ្តើមសកមមភពននេទ ម ថ នភពេនមូល ្ឋ ន និងសហគមនជ៍ក់ ក់ មយួ ែដល
ចែចករែំលក  នងិយកេទអនុវត្តបនេនកែន្លងដៃទេទៀត  

២) អនុញញ តឱយអនកពកព់ន័ធនន ចបេញចញមតេិ យេសរេីលើកិចចករែដល ចអនុវត្តបន ឬមនិបន 
៣) ធនថេគលនេយបយ និងេគលករណ៍ែណននំនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធនងឹតម្ល ភព

និងគណេនយយភពមនករេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ   នងិ ចអនុវត្តបនេ យេជគជយ័។ 

េដើមបអីនុវត្តកចិចករេនះឱយបនល្អ្របេសើរ នងិអនុវត្តបនទងំ្រសុង ផ.អ.គ.ស ្រតូវមនករចូលរមួពីអងគករ
ៃដគូជំនញែផនក្របមលូចង្រកងេមេរៀនបទពេិ ធន។៍ អងគករៃដគូជំនញែផនកចង្រកងេមេរៀនបទពិេ ធនន៍ឹង
បេងកើតឱយមនេវទិកស្រមបសិ់ក េរៀនសូ្រត និង្រតួតពិនិតយពីថន កមូ់ល ្ឋ នដល់ថន កជ់តិ ដូចបនេរៀប បេ់ន
កនុងលទធផលខងេ្រកម។ ៃដគូជំនញេនះនងឹបេងកើតជេវទិករមួមយួ េដើមបទីទួលបនមតិឆ្លុះបញច ំង និងពត័ម៌ន
្រតឡបេ់ទេលើេគលនេយបយ និងករអនុវត្តជកែ់ស្តងទងំ ថ បន័ អងគភពរបស់ែផនកផគតផ់គង ់និងែផនកត្រមូវករ។ 

សមសភគទី៤េនះ មនលទធផលរពំងឹទុកចំននួពរី ដូចតេទ៖ 

៥.១.ករ្របមូលេមេរៀនបទពេិ ធន ៍និងករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់
េដើមបី ចសេ្រមចបនលទធផលរពឹំងទុកេនះ  ទកទ់ងនឹងករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍ និងករផ្តល់

ពត័ម៌ន្រតឡប ់ចបំច្់រតូវអនុវត្តសកមមភពមយួចំនួន ដូច ខងេ្រកម៖ 

សកមមភព ៥.១.១ ករេរៀបចបំេងកើតយុទធ ្រស្ត នងិែផនករសកមមភព ពកព់ន័ធករ្របមូលេមេរៀន 
បទពិេ ធនែ៍ដលមនលកខណៈៃចន្របឌិត 

ករបេងកើតទម្ល បៃ់នករសិក េរៀនសូ្រតនឹង្រតូវបំពកប់ំបន៉បែនថម មរយៈយន្តករមយួែដលមនករៃចន
្របឌិត និងមនរេបៀបរបបជក់ ក។់ ឧបករណ៍ និងដំេណើ រករនននឹង្រតូវបេងកើតស្រមបក់រេធ្វើេសចក្តី យ
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ករណ៍ពីមូល ្ឋ ន ចំែណកឯេវទិក ធរណៈនងឹ្រតូវេរៀបចេំឡើង េដើមបជីរុំញឱយមនករជែជកពិភក េដញ
េ លនិងសនទនគន  មេគលករណ៍េបើកទូ យស្រមបក់រសិក េរៀនសូ្រត។ យុទធ ្រស្ត និងែផនករ
សកមមភពលម្អតិស្រមបស់កមមភពសិក េរៀនសូ្រត ករ្រ វ្រជវ និង ម ន្រតួតពិនិតយ ែដលជេគលករណ៍
ែណនកំនុងករសិក េរៀនសូ្រត ្រតូវេរៀបចំេឡើង ។  យុទធ ្រស្តេនះនឹងបញចូ លនូវលទធផលជេ្រចើនែដល្រតូវេរៀប ប់
េនែផនកខងេ្រកម។ 

សកមមភព ៥.១.២ ករេរៀបច ំនងិផ ព្វផ យ ឧបករណ៍នងិឯក រែណននំន 
េដើមបឱីយមនករយកចិត្តទុក កក់នែ់តេ្រចើនចំេពះ “ករសិក មរយៈករអនុវត្តផទ ល់” ចបំច្់រតូវ

មនករេលើកទកឹចតិ្តជ្របចដំល់អនកពកព់ន័ធននេនមូល ្ឋ ន និងគ្ំរទឱយមនករចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករៃន
ករឆ្លុះបញច ំងនិងករអនុវត្តនន។ េគរពំឹងថករសិក េរៀនសូ្រតនឹង្រតូវគ្ំរទស្រមបស្រមួលេ យៃដគូអនុវត្ត
មរយៈករសហករជមយួនឹងៃដគូដៃទេទៀតេនមូល ្ឋ ន។ ករសិក េរៀនសូ្រត គឺជេគលបំណងសំខនេ់ន

កនុងសំេណើ សំុផ្តល់មូលនធិិគ្ំរទ ែដល្រតូវេរៀបចេំ យៃដគូអនុវត្ត។ ករអនុវត្តេនះគ្ឺរតូវែផ្អកេលើឯក រែណនំ
ទងំ យែដលបេងកើតេឡើងេ យៃដគូជំនញកនុងករសិក េរៀនសូ្រត។ 

សកមមភព ៥.១.៣ ករេរៀបចំេវទកិសិក េរៀនសូ្រត  នងិផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់ឱយបនេទៀងទត ់
ករេរៀបចេំវទកិផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌ន េយបល់ ករជែជកពិភក  និងករសនទនគន េនថន កមូ់ល ្ឋ ន និងេន

ថន កជ់តិ មនេគលបំណងបេងកើតជេវទិកចូលរមួេយបល់េ យេសរអំីពអី្វីែដលអនកចូលរមួ មនករយល់ដឹង
និងបនសិក េរៀនសូ្រតពីករអនុវត្តផទ ល់។ កិចចករេនះ ពកព់ន័ធជមយួករផ្តល់សិទធិ និងករចូលរមួពអីនកស្រមប
ស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ េនកនុងដំេណើ រករឆ្លុះបញច ំង និងករស្រមបស្រមួលរបស់អងគករៃដគូអនុវត្តេន
ថន កេ់្រកមជត។ិ ៃដគូអនុវត្តននេនថន កជ់តិនឹងស្រមបស្រមួលឱយមនដំេណើ រករ និងករផ្ល ស់ប្តូរេយបល់េលើ
្របធនបទេផ ង  ៗ ែដលជករែចករែំលកបទពេិ ធនគ៍ន ។ ៃដគូស្រមបស្រមួលករសិក េរៀនសូ្រត នឹងេរៀបចំឱយ
មនេវទិកពីរដងកនុងមយួឆន  ំ (រមួមន៖ ថ បន័ អងគភពរដ្ឋ និងអងគករសងគមសីុវលិសំខន់ៗ  កដូ៏ចជអនកពកព់ន័ធ
ករងរ្រ វ្រជវនន) េដើមបេីធ្វើករពិភក  នងិសេ្រមចេលើេមេរៀនែដលទទួលបន។  

សកមមភព ៥.១.៤ ករបេងកើតឱយមន ករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់  នងិដេំណើ រករពនិតិយែកស្រមួល
េគលនេយបយ េដើមបេីលើកកមពស់ករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស 

ទនទមឹនឹងកររពឹំងទុកថ ៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ ន ចមនភពបតែ់បនកនុងករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍នន 
្រសប មបរបិទេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន េគករ៏ពំងឹថេនកនុងដំេណើ រករៃនករអនុវត្ត នឹងទទួលបននូវេមេរៀន
ជេ្រចើនែដល ចជួយ ដល់ៃដគូទងំអស់េនកនុងករអនុវត្តផ.អ.គ.ស។ េមេរៀនបទពិេ ធនែ៍ដលទទួលបននឹង
្រតូវចង្រកងជឯក រេទ ម៖ 

 ១) េមេរៀនបទពេិ ធនែ៍ដល ចេលើកកមពស់ករអនុវត្តនូវដំេណើ រករននែដលមន្រ ប ់ (េមេរៀនទងំ
េនះនងឹ្រតូវផ ព្វផ យ មរយៈករេធ្វើបចចុបបននភព និងែកស្រមួលឯក រែណននំន) 

២) េមេរៀនទងំ យ ែដលបះ៉ពល់ ឬេធ្វើឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយ និងដេំណើ រករ
ននែដលបេងកើតេឡើងរហូតមកទល់បចចុបបននេនះ។  
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េមេរៀនទងំ យែដលបះ៉ពល់ដល់ករផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយនងឹ្រតូវចង្រកង និងផ ព្វផ យ ្រពមទងំ
េធ្វើករែកស្រមួលនូវេគលករណ៍ ឬនតីិវធិីែដលមន្រ ប។់ ដេំណើ រករៃនករែកស្រមួល  នងិករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់
នឹងជួយ ដល់ករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស កនុងដំេណើ រករសិក េរៀនសូ្រត កដូ៏ចជ ចស្រមបេទ មករចបំចេ់ដើមបេីធ្វើ
ឱយលទធផល្របេសើរេឡើងជបន្តបនទ ប។់ 

សកមមភព ៥.១.៥ ៃដគូជនំញែផនកសិក ចង្រកងបទពេិ ធន ៍េរៀបចកំរសិក ននេដើមបគី្ំរទ
ដល់ករអភវិឌ េគលនេយបយ  នងិករអនុវត្តផ.អ.គ.ស 

រេបៀបអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស េនតំបនទី់្របជំុជន៖ េនកនុងដំ កក់លដបូំងៃនករអនុវត្តផ.អ.គ.ស គឺបន
េផ្ត តែតេលើករអនុវត្តេនថន កឃំុ់ៃន្រសុកេគលេ (តំបនជ់នបទ) ែត្រតូវមនករសិក អំពីដេំណើ រករៃនករ
បេងកើតឱយមនរេបៀបអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស េនតំបនទ់ី្របជំុជនែដលនងឹ្រតូវេរៀបចំេ យៃដគូជំនញអនុវត្តករសិក
ចង្រកងបទពិេ ធន៍។ ែផ្អក មបទពិេ ធន៍ៃនករអនុវត្តផ.អ.គ.សេនជនបទ ្រតូវេរៀបចំរេបៀបអនុវត្ត 
្រសេដៀងគន  េដើមបទីទួលបននូវលទធផលដូចគន េនតបំនទី់្របជុជំន េ យស្រមបេទ មបរបិទេផ ងៗៃន ថ បន័ 
អងគភព  និងសហគមនទ៍ី្របជុំជន (មននយ័ថ េស ស្រមបត់ំបនទ់្ីរបជុំជន និងបញ្ហ ជ ទភិពរបស់សហគមន ៍ 
ទី្របជុំជន ត្រមូវករធនធនេផ ងៗគន  េហតុេនះ ្របជពលរដ្ឋទី្របជុជំន ច្រតូវករពត័ម៌នេផ ងៗគន  េហើយ
ដំេណើ រករចូលរមួក ៏ខុសៗគន ែដរ)។ រហូតដល់ចុងឆន ២ំ០១៨ ឧបករណ៍ និងដំេណើ រករទងំ យស្រមបត់ំបនទី់
្របជំុជននឹង ចបេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណងព្រងកីសកមមភពេទដល់សងក ត ់ និង្រកុង កនុងឆន ២ំ០១៩។ េនឆន ំ
២០១៨ ៃដគូជំនញែផនកសិក ចង្រកងបទពិេ ធន ៍ នងឹេធ្វើករសិក េរៀបចំសិកខ  និងេរៀបចំឯក រ
ស្រមបអ់នុវត្ត ផ.អ.គ.ស េនទី្របជុំជន។ 

ឱកសកនុងករេធ្វើឱយគណេនយយភពសងគមមនភព្របេសើរេឡើង មរយៈយន្តករបេចចកវទិយពត័ម៌ន  
និង រគមនគមន៖៍ មរយៈបទពេិ ធនព៍្ីរបេទសននបនបង្ហ ញថ យន្តករេដើមបឱីយមនករចូលរមួ
របស់្របជពលរដ្ឋកនុងករជំរុញករផ្តល់េស  និងករវភិជនធ៍នធនកនែ់ត្របេសើរេឡើង ចព្រងងឹបន មរយៈ
ករេ្របើ្របស់យន្តករបេចចកវទិយពត័ម៌ន នងិ រគមនគម។៍ ប៉ុែន្តមកទល់នងឹេពលេនះ ្របេទសកមពុជមនិទន់
បនេ្របើ្របស់បេចចកវទិយពត័ម៌ន នងិ រគមនគមនេ៍ដើមបេីលើកកមពស់ករទទួលបននូវពត័ម៌ន ករេ ះ្រ យ
បណ្តឹ ងត ៉ នន ឬ្របពន័ធគណេនយយភព មយួេនេឡើយ។ ករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយទូរស័ពទេនកនុង្របេទស
កមពុជ និងករបេងកើនតំបន្់រគបដណ្ត បេ់ស េ្រចើនេឡើងៗ នឹងផ្តល់ជមេធយបយេដើមបី កលបងេមើលថេតើ 
្របជពលរដ្ឋកមពុជេ្របើ្របស់នូវ្របពន័ធបេចចកវទិយពត័ម៌ន នងិ រគមនគមប៍នក្រមតិ ។ េនកនុងកមមវធិីែដល
េផ្ត តេទេលើករ្របមូលេមេរៀនបទពេិ ធន ៍ នងឹេធ្វើករ្រ វ្រជវ និង កលបងនូវជេ្រមើសកនុងករេ្របើ្របស់នូវ
មេធយបយបេចចកវទិយពត័ម៌ន និង រគមនគម ៍ ្រពមទងំកណំតអ់នកែដលទទួលេជគជយ័ទងំ ថ បន័រដ្ឋបល 
និងអងគករសងគមសីុវលិកនុងករេធ្វើឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរ និងេធ្វើករពិចរ ពី ទិភពស្រមប់ កលបងេនកនុង 
បរបិទៃនករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស។ 

នរិន្តរភពៃនករេរៀបចំ ថ បន័ស្រមបស្រមួលសកមមភពកនុងករអនុវត្តផ.អ.គ.ស ករេលើកកមពស់និរន្តរភព
ៃនដំេណើ រករស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសងគម គឺជចនុំចសំខនក់នុងករផ្តួចេផ្តើមអនុវត្តគណេនយយភព
សងគមទូទងំ្របេទស។ េនេពលចបេ់ផ្តើមដបូំងៃនកមមវធិី យុទធ ្រស្តកនុងករស្រមបស្រមួល នងិករ កលបង
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េរៀបចំស្រមបស្រមួលនឹង្រតូវបនអនុវត្ត។ ករងរេនះ នឹងករបង្ហ ញនូវជេ្រមើសនន នងិលកខណៈវនិចិឆយ័
ស្រមបេ់ធ្វើករ យតៃម្ល (ែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ យៃដគូជំនញកនុងករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍និងករ្រតួតពិនិតយ
ម ន)។ កនុងចំេ មជេ្រមើសេផ ងៗេទៀត ករយិល័យ្របជពលរដ្ឋ ឬតំ ង្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនចត់

ទុកជកែន្លងមយួែដលេធ្វើករស្រមបស្រមួលសកមមភពគណេនយយភពសងគមេនថន ក្់រសុក។ 

៥.២.ករ្រតួតពិនតិយ ម ន និងលទធផលសេ្រមច 

លទធផលរពំឹងទុក៥.២ រពំឹងថនឹង ចសេ្រមចបន លុះ្រ ែតបនអនុវត្តសកមមភពដូចខងេ្រកម៖  

សកមមភព ៥.២.១ េរៀបចកំរ្រតួតពនិតិយ ម នេលើលទធផល ្រសប ម្រកបខណ័្ឌ ករងរែដល
បន្រពមេ្រព ង 

សកមមភពេនះ និងរបយករណ៍អនុវត្តែដលនងឹ្រតូវេរៀបចំេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលជួយ 
ស្រមបស្រមួលអនុវត្តែផនកត្រមូវករ និងគ.ជ.អ.ប  ែដលអនុវត្តករងរេលើែផនកផគតផ់គង។់ ៃដគូជំនញពកព់ន័ធករ
សិក ចង្រកងេមេរៀនបទពិេ ធនន៍ឹងចង្រកងនូវពត័ម៌នទងំេនះឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយេទកនុងរបយករណ៍
រមួគន ្របច្ំរតីមស និង្របចឆំន ។ំ របយករណ៍ទងំេនះមនបញចូ លរបយករណ៍ ស្តីអំពីករសិក ពិនិតយេមើល
េឡើងវញិ នងិករ យតៃម្លរបស់ៃដគូជំនញែផនកសិក បទពេិ ធន ៍ េទេលើបញ្ហ ឧបសគគ  និងករផ្តល់នូវអនុ

សនន៍ន េហើយ ចនងឹេធ្វើេឡើងេ យេផ្ត តេលើ្របធនបទជក់ ក ់ ឬកេ៏្របើ្របស់នូវវធិី ្រស្តករណី
សិក  (ឧទហរណ៍ ករចង្រកងសហគមន)៍ ជជងេផ្ត តេលើទិដ្ឋភពទូេទៃនករអនុវត្ត។ របយករណ៍ទងំ
េនះនឹង្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យ នងិែចកជូនជ ធរណៈ េ យេលើកយកមកេធ្វើករពិភក កនុងកចិច្របជុ្ំរតមីស 
ែដលេធ្វើេឡើងេដើមប្ីរតួតពិនតិយេលើករអនុវត្ត ដឹកនេំ យៃដគូជំនញពកព់ន័ធសិក េរៀនសូ្រតបទពិេ ធន ៍នងិ
មនអនកចូលរូមទងំែផនកត្រមូវករ និងែផនកផគតផ់គង។់ 

សកមមភព ៥.២.២ េធ្វើករ យតៃម្លេទេលើផលបះ៉ពល់ 

ករ យតៃម្លេលើផលបះ៉ពល់ គឺ្រតូវេធ្វើេឡើង មែបបេ្រប បេធៀបសូចនករៃនសមទិធផលទទួលបន 
េ យេ្របើទិនននយ័េដើម្រគ េធៀបជមយួទិនននយ័ចុង្រគ មប ្ត ឆន េំ្រកយេពលអនុវត្តកមមវធិី និងេ្រប បេធៀប
រ ង្រកុមែដលមនិបនអនុវត្តសកមមភពជមយួ្រកុមែដលបនអនុវត្តសកមមភព 24។ សូចនករមយួចនួំនេទៀតក៏
នឹង្រតូវយកមកេធ្វើករេ្រប បេធៀបែដរដូចជ៖ 

១) សូចនករកញចបព់ត័ម៌ន (អ្រ អនកចុះេឈម ះចូលេរៀន អ្រ ទទួលបន ៉ ក់ ំង ។ល។)  
២) សូចនករបណ័្ណ កព់ិនទុេនសហគមន ៍ (ែដលេ្របើស្រមប់ ស់សទងព់កីរេពញចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ

ចំេពះេស នន)  
៣) សូចនករស្តីពីករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋ ករេលើកកមពស់សិទធិអំ ច និងករ យតៃម្លពីករ

េឆ្លើយតបននែដល្របមូលបនពីករេធ្វើករអេងកតេលើ្របជពលរដ្ឋ25។ 
                                                            
24 ករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តDD េដើមបឲីយ្រសបេទ មបរបិទនីមយួៗ។ បចចុបបននវធីិ ្រស្តDD កនែ់តមនករេ្របើ្របស់េ្រចើនេឡើងែផនកេសដ្ឋកិចចអភវិឌ ។ 
ពត័ម៌នលំអិតមនេនេគហទំពរ័http://www.poertyactionlab.org/¤ បេចចកេទសែដលេ្របើ្របស់ គឺស្រមបសិ់ក ឱយដឹងពីភពខុសគន រ ង្រកុមែដលមនិ
ទនប់នអនុវត្តសកមមភព  និង្រកុមែដលបនអនុវត្តសកមមភព។ 
25េដើមបេីធ្វើករអេងកតេនះចបំច្់រតូវយកចិត្ត កេ់លើករ ស់ែវងពីចំេណះដឹងជជងសួរសំនួរនមុំខដូចជ“េតើអនកបនដឹងអំពីលុយរបស់ ែដរឬេទ?’។ 
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សកមមភព ៥.២.៣ ករអនុវត្តដេំណើ រករចង្រកងជឯក រ  នងិសវនកមម  

ដំេណើ រករននដូចជ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករស្រមបស្រមួល ករទទួលយកអនុ សនរ៍បស់្របជ
ពលរដ្ឋ ករប្រញជ បយុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ករផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗ នងិនរិន្តរភព នឹង្រតូវ យតៃម្ល មរយៈសវនកមម
េលើដំេណើ រករៃនករអនុវត្ត។ ករ្រតួតពិនិតយេមើលេឡើងវញិេលើេគលនេយបយកនុងមយួឆមសម្តង ផ្តល់ឱកស
កនុងករពិភក អំពីេមេរៀនបទពិេ ធនែ៍ដលទទួលបន។ េមេរៀនបទពិេ ធនែ៍ដលទទួលបននឹងេផ្ត តេទ
េលើក្រមតិៃនករផ្ល ស់ប្តូរែ្រប្របួលែដលដំេណើ រករអនុវត្តបនេធ្វើឱយមនផលបះ៉ពល់ដល់លទធផលនន។ ករ
សេ្រមចចុងេ្រកយៃនសវនកមមេលើដំេណើ រករៃនករអនុវត្តនឹងេធ្វើេឡើងេនេពលែដលយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្របមូល
ចង្រកងបទពិេ ធន ៍ និង្រ វ្រជវ្រតូវបនបញចប។់ ករេធ្វើសវនកមមេលើដំេណើ រកររមួមន ្របសិទធភពៃនករ  
បណ្តុ ះប ្ត ល ដំេណើ រករ និងវធិី ្រស្តេផ ងៗកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលមន្របសិទធភពខពស់ េ យមន
ករេរៀបចំេផ ងៗកនុងករស្រមបស្រមួលវធិី ្រស្តបះ៉ពល់េលើករអនុវត្ត អ្រ ទទួលយកអនុ សនរ៍បស់្របជ
ពលរដ្ឋេនមនក្រមតិករប្រញជ បេយនឌរ័មន្របសិទធភពក្រមតិ  បញ្ហ េយនឌរ័្រតូវបនេ ះ្រ យេ យ
េជគជយ័ក្រមតិ  ករផ្តួចេផ្តើមសកមមភពេនមូល ្ឋ នទទួលបនលទធផលក្រមតិ  េហើយេតើករសេ្រមច
ចិត្តននបះ៉ពល់េលើនិរន្តរភពកមមវធីិក្រមតិ ។ េគរពឹំងថ ភគេ្រចើនៃនករសិក ទងំេនះនងឹ្រតូវចុះកចិចសនយ
បន្តពីៃដគូជំនញពកព់ន័ធករសិក េរៀនសូ្រតបទពិេ ធនេ៍ទឱយទី្របកឹ ជំនញ និងអនក្រ វ្រជវេផ ងៗេទៀត។ 

សមសភគទី៤ ពកព់ន័ធករ្របមូលេមេរៀនបទពេិ ធន ៍និងករ្រតួតពិនិតយ ម ន   គឺជរុំញអនកពកព់ន័ធ
ននឲយមនករសិក  និងផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន ៍ កដូ៏ចជខិតខំបញចូ លេមេរៀនបទពិេ ធនែ៍ដលទទួលបនជក់
ែស្តង េទកនុងដំេណើ រករក ងេគលនេយបយ និងដំេណើ រករអនុវត្ត។ ភន កង់រអនុវត្តនននឹងមនទំេនរកនុង
ករេ្របើ្របស់វធិី ្រស្តផទ ល់ខ្លួន នងិេផ្ត តករយកចិត្តទុក កព់ិេសសែតេនកនុងបរបិទែដលមនេនកនុង ផ.អ.គ.ស 
(ឧទហរណ៍៖ ផលបះ៉ពល់េទេលើ្រស្តី ឬយុវវយ័ កុមរ ជនជតិេដើម ជនពិករ)។ សមសភគេនះ កម៏នបំណង
សិក េរៀនសូ្រតអពីំបទពិេ ធនអ៍្វខី្លះែដលអនុវត្តបន និងអនុវត្តមនិបន េហើយសិក ែស្វងយល់អពំី េមេរៀន
បទពិេ ធនម៍យួចំននួេនមូល ្ឋ ន េដើមបេីរៀបចំចង្រកង និងែចករែំលកទូទងំ្របេទស។ សមសភគែដលពក់
ពន័ធករេរៀនសូ្រតបទពិេ ធនន៍ឹង្រតូវធនថ៖ 

១) ករផ្តួចេផ្តើមៃចន្របឌតិែដលេ្របើ ម ថ នភពេនមូល ្ឋ ន និង មសហគមនជ៍ក់ ក ់ េហើយ
ចយកេទអនុវត្តេនកែន្លងេផ ងៗេទៀត 

២) េគលនេយបយ និងេគលករណ៍ែណននំនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធនឹងតម្ល ភព  នងិ
គណេនយយភពមនករេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ  នងិ ចទទួលបនេជគជយ័។ 

 

ងទី ៥៖ សេងខបអពីំសមសភគៃនករ្រតួតពនិតិយ ម ន និងករព្រងងឹសមតថភព 

ែផនក ករេរៀប ប់

េគលបំណង 

បេងកើតឱយមនវបបធមក៌នុងករសិក ចង្រកងបទពិេ ធនក៍នុងចំេ មតអួងគទងំអស់។

ធនឱយមនករេរៀនសូ្រតេ យែផ្អកេលើភពជកែ់ស្តង  និង កប់ញចូ លេទកនុងេគល
នេយបយ  និងករអនុវត្ត។ 

េលើកកមពស់ករយល់ដឹង  និង ស់សទងព់ីលទធផល។ 
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ែផនក ករេរៀប ប់

សមទិធផល នងិសូចនករ 

វបបធមថ៌មីកនុងករឆ្លុះបញច ំង នងិេរៀនសូ្រត គឺជដំេណើ រករសិក ចង្រកងបទពិេ ធនទ៍ងំ
តអួងគរដ្ឋ និងមនិែមនរដ្ឋ 
 លទធភព និងករ ងំចិត្តកនុងករចូលរមួស្រមបេ់មេរៀនជបទពិេ ធន ៍
 គុណភពស្រមបក់រចង្រកងឯក រ និងករពិភក េលើដំេណើ រករផ្ល ស់ប្តូរេ យ

្របេសើរេឡើង។ 
េលើកកមពស់ករេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើង មករេរៀនសូ្រតេលើេគលនេយបយគណេនយយ
ភពសងគម និងករអនុវត្ត 
 ករសិក ចង្រកងបទពិេ ធន ៍និងពត័ម៌ន្រតឡប ់ែដលជំរញុេ យមនករផ្ល ស់ប្តូ

រេគលនេយបយ និងករអនុវត្ត 
 អភវិឌ នេ៍គលនេយបយស្រមបតំ់បនទី់្របជំុជន។ 

លទធផលរពឹំងទុក ៥.១. ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍ និងករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់
សកមមភព ៥.១.១ ករេរៀបចំបេងកើតយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភព ពកព់ន័ធករ្របមូល

េមេរៀនបទពិេ ធនែ៍ដលមនលកខណៈៃចន្របឌិត 
សកមមភព ៥.១.២ ករេរៀបចំផ ព្វផ យ ឧបករណ៍ និងឯក រែណននំន 
សកមមភព ៥.១.៣ ករេរៀបចំេវទកិសិក េរៀនសូ្រត  និងផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់ឱយបនេទៀងទត ់
សកមមភព ៥.១.៤ ករបេងកើតឱយមន ករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់ និងដំេណើ រករពិនិតយែក

ស្រមួលេគលនយបយ េដើមបេីលើកកមពស់ករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស 
សកមមភព ៥.១.៥ ៃដគូជំនញែផនកសិក ចង្រកងបទពិេ ធន ៍ េរៀបចំករសិក នន

េដើមបគី្ំរទដល់ករអភវិឌ េគលនេយបយ  និងករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស 

៥.២. ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងលទធផលសេ្រមចបន 
សកមមភព ៥.២.១ េរៀបចំករ្រតួតពិនិតយ ម នេលើលទធផល ្រសប ម្រកបខណ័្ឌ ករងរ

ែដលបន្រពមេ្រព ង 
សកមមភព ៥.២.២ េធ្វើករ យតៃម្លេទេលើផលបះ៉ពល់ 

សកមមភព ៥.២.៣ ករអនុវត្តដំេណើ រករចង្រកងជឯក រ និងសវនកមម។ 



45 

 

 ĄеĮР˝◦Бư 
ŁũЮũЬĠşе⅜□ Ġњĕ ŁũČĳсЯş₣ΒĕНŷĳŉ ĕЊ₣ŁũĩŉŲс Њ̈́ũŃňĠġĈĕ 

ơ. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ 
  កនុងរយៈេពលកន្លងមកេនះ ករព្រងងឹគណេនយយភពកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនកចិចដំេណើ រករកំែណទ្រមងក់រ
អភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយថន កេ់្រកមជតិ បនេផ្ត តសំខនេ់លើ គណេនយយភពែផនកនេយបយ និង
គណេនយយភពែផនករដ្ឋបល។ េ យែឡកគណេនយយភពសងគមជែផនកមយួដម៏ន រៈសំខនៃ់នគណេនយយ
ភព មែបប្របជធិបេតយយ ឬគណេនយយភពរ ង្រកុម្របកឹ ែដលជបេ់ឆន តជមយួ្របជពលរដ្ឋែដលបន
េបះេឆន តឲយ ពំុបនកំណតច់បស់ ស់ស្រមបក់រអនុវត្តេនេ្រកមកមមវធីិជតេិនេឡើយ។ េដើមបបីំេពញបែនថម
េទនឹងករខ្វះចេន្ល ះេនះ គ.ជ.អ.ប បនេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគម ែផនករ
អនុវត្តបីឆន គំណេនយយភពសងគម មែបប្របជធិបេតយយ ្រពមទងំបនបញចូ លសមទិធផលៃនករងរគណេនយយ
ភពសងគមជចណុំចេ មយួដសំ៏ខនក់នុងសមទិធផលរពំងឹទុកទី២ ស្តីពីគណេនយយភព មែបប្របជធបិេតយយ 
កនុងឯក រែផនករអនុវត្តបីឆន ដំំ កក់លទ២ី (២០១៥-២០១៧) េ យមនករពេិ្រគះេយបល់ជមយួអងគ
ករៃដគូអនុវត្ត និងអនកពកព់ន័ធនន េដើមបកីណំតនូ់វ យុទធ ្រស្តចបំចស់កមមភពជក់ ក ់និងតនួទី ភរកចិច
របស់ ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិល ៃដគូអភវិឌ ន ៍ និងអងគករៃដគូអនុវត្ត កនុងករចូលរមួចំែណកអនុវត្តករងរ
គណេនយយភពសងគម មែផនករយុទធ ្រស្តចបស់ ស់មយួ នឹងមនករឯកភពគន កនុងចំេ មអនកពកព់ន័ធ
ទងំអស់។  

 ជមយួគន េនះែដរ េទះបីជកនុងែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគម បនកំណតនូ់វ
យុទធ ្រស្តទងំ្រប ំ និងមនសមសភគសំខន់ៗ ស្រមបអ់នុវត្តយុទធ ្រស្តទងំេនះក្តីកម៏និទន្់រគប្់រជុង
េ្រជយេនេឡើយ ចបំចគ់ឺ្រតូវមនករកំណតប់ែនថមេទៀតពកីរេរៀបចំ ថ បន័ ករេរៀបចចំតែ់ចងអនុវត្ត េ្រគង
ថវកិ នងិករផ្តល់ហិរញញបបទននន េដើមបី ចដំេណើ រករសកមមភព និង ចសេ្រមចកចិចករ មករេ្រគងទុក។ 

Ư. ŁũЮũЬĠşе⅜□ Ġњĕ 

២.១.ទិដ្ឋភពទូេទ 
ករេរៀបចំ ថ បន័េដើមបអីនុវត្តករងរនឹង្រតូវដំេណើ រករជមយួរចនសមពន័ធែដលមន្រ បេ់ យ រែត 

ផ.អ.គ.ស គឺជសកមមភពៃនកមមវធិី្រតូវអនុវត្តទូទងំ្របេទស េដើមបជីួយ គ្ំរទ នងិព្រងងឹកំែណទ្រមង់ មែបប
្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ េហតុេនះករេ្របើ្របស់្របពន័ធ និងរចនសមពន័ធែដលមន្រ បគ់ឺមនភព
សមេហតុផល។ 
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សកមមភពទងំ យនងឹ្រតូវអនុវត្តេ យ ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិល អងគករសងគមសីុវលិ ឬេ យ ថ បន័ទងំ
ពរីរមួគន ។ កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង សកមមភពមយួចំនួនែដលបនេរៀប បេ់នកនុងសមសភគទងំ៤របស់ផ.អ.
គ.ស នឹង្រតូវអនុវត្តេ យែផនកផ្តតផ់គង ់ សកមមភពខ្លះេទៀត្រតូវអនុវត្តេ យែផនកត្រមូវករ េហើយសកមមភពខ្លះ
េទៀតនឹង្រតូវអនុវត្តរមួគន េដើមបបីេងកើន្របសិទធភពកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ សកមមភពមយួចំនួនៃនករងរគណេនយយ
ភពសងគម្រតូវដកឹនេំ យ ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិលដូចជ ករេចញេគលករណ៍ែណននំនេដើមបឱីយមនករបិទ
ផ យពត័ម៌ន ចែំណកសកមមភពមយួចំនួនេទៀត រមួមនករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងករ យតៃម្លរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ ្រតូវអនុវត្តេ យតម្ល ភព និងមនករគ្ំរទពីអងគករៃដគូអនុវត្ត  េហើយចំេណះដឹងេនះ ្រតូវេ្របើ្របស់
េដើមបេីធ្វើករសេ្រមចចិត្តថ អនក ្រតូវេធ្វើអ្វ ី  និង្រតូវេរៀបចេំ យរេបៀប ។ សកមមភពពីរេនកនុង ផ.អ.គ.ស 
ែដល្រតូវេធ្វើរមួគន  នឹង្រតូវស្រមបស្រមួលរ ងែផនកត្រមូវករ និងែផនកផគតផ់គង។់ ឧបសមពន័ធ៣ែបងែចកនូវករទទួល
ខុស្រតូវ ថេតើសកមមភព ខ្លះ ែដលអនុវត្តេ យ ជរ ្ឋ ភបិល សកមមភព ខ្លះែដលអនុវត្តេ យអងគករ
ៃដគូអនុវត្ត និងសកមមភព ែដល្រតូវអនុវត្តរមួគន ។ ជករសំខន់ ស់ែដល្រតូវេធ្វើករកតស់មគ ល់ថ េបើ
េទះបីជមនសកមមភពខ្លះ្រតូវអនុវត្តេ យ ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិលកេ៏ យ កអ៏ងគករសងគមសីុវលិមនតួនទី
សំខនក់នុងករសហករ និងគ្ំរទគន េទវញិេទមកែដរ។ េដើមបធីនឱយមនករស្រមបស្រមួល្របកបេ យ
្របសិទធភព និងករក ងទំនកទ់នំងករងរឲយទទួលបនលទធផលល្អ្របេសើររ ង ថ បន័រដ្ឋ  និងសងគមសីុវលិ 
េន្រគបក់្រមតិ គឺជក ្ត ចមបងែដលេធ្វើឱយករអនុវត្តផ.អ.គ.ស ទទួលបនេជគជយ័។ 

េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប ែដលអនុវត្តសកមមភពែផនកផគតផ់គង ់ គឺជួយ ស្រមបស្រមួល ល់សកមមភព 
ទងំអស់្រសប មកមមវធិីជតិស្រមបក់រ កំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធបិេតយយេនថន កេ់្រកមជត ិ 
និងែផនករអនុវត្ត៣ឆន ដំំ កក់លទី២ (ផអ៣ទី២) ែដល ផ.អ.គ.ស កជ៏ែផនកមយួៃនសមទិធផលរពឹំងទុកទ២ី 
ៃនផអ៣ទី២ផងែដរ។ ជកែ់ស្តង េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប បនស្រមបស្រមួលដំេណើ រករេ យបនេរៀបចំ 
ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់
េ្រកមជតិ 26 និងបនអនុមត័េនកនុងែខកកក ឆន ២ំ០១៣។ េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប ទទួលភរកិចចដកឹនកំរ
អនុវត្ត េហើយតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវ មនេរៀប បល់ម្អតិេនែផនកខងេ្រកម។ ចំេពះែផនកត្រមូវករវញិ ្រតូវ
េរៀបច ំ ្រកុមស្រមបស្រមួលមយួ ែដលេធ្វើករជមយួ្រកុមអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ និងអងគករៃដគូអនុវត្ត
េនថន កេ់្រកមជតិ េដើមបអីនុវត្តសកមមភពផ.អ.គ.ស (សូមេមើលរូបភពទី២ នងិករពិពណ៌នកនុងែផនក ២.៣ ករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់សងគមសីុវលិ)។ 

 

 

 

 

                                                            
26គ.ជ.អ.ប បនេរៀបចំសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ជមយួអងគករសងគមសីុវលិ និងបនអនុមត័ឯក រែផនករយុទធ ្រស្តេនះ បនទ បម់ក េទើបេរៀបចំជ 

ែផនករអនុវត្ត៣ឆន េំនះមក។ 
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២.២.ករទទលួខុស្រតូវរបស់ ថ បន័រដ្ឋ (ែផនកផគតផ់គង)់ 
 

រូបភពទី 1 ករេរៀបចកំរអនុវត្តស្រមបែ់ផនកផគតផ់គង ់
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប គឺជអងគភពទទួលខុស្រតូវអនុវត្តផអ៣ទី២ នងឹេរៀបចំេគលនេយបយ និង
លិខិតបទ ្ឋ នចបំចន់នេដើមបអីនុវត្តផ.អ.គ.ស េនេពលចបេ់ផ្តើម េហើយេដើរតួនទីស្រមបស្រមួលជទូេទ
កនុងេពលអនុវត្តែផនករេនះរមួមន៖ 

 ដឹកន ំ និងស្រមបស្រមួលេនថន កជ់តិ៖ េដើមបធីនឱយមនករចូលរមួព្ីរកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធសំខន់ៗ  
និងតំ ងអងគករៃដគូអនុវត្ត ។ 

 ស្រមបស្រមួលករដឹកនេំនថន កេ់្រកមជតិ៖ េលើកកមពស់តួនទីរបស់្រកុម្របឹក  កនុងករ្រតួតពិនិតយ និង
អនុវត្តតួនទីជតំ ង ពកព់ន័ធនងឹករផ្តល់េស ននែបបវសិហមជឈករែដលសថិតេ្រកមែដនសមតថកចិច 
និងគ្ំរទដល់សមជិក្រកុម្របឹក េនកនុងករ្រតួតពនិតិយ ម នករអនុវត្តផ.អ.គ.ស នងិេធ្វើេសចក្តី យ
ករណ៍ពីលទធផលសេ្រមចបន។ 

 កិចចសហករ៖ សហករជមយួ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  ្រកសួងសុខភបិល ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហិរញញ
វតថុ នងិ្រកសួងម ៃផទេដើមបធីនថលិខិតបទ ្ឋ នសំខន់ៗ  បនេរៀបចំេឡើង និងអនុវត្តេដើមបេីលើកកមពស់
ករផ ព្វផ យជ ធរណៈ នងិករផ្តល់េស មរយៈករព្រងឹងគណេនយយភព។ 
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 ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស៖ ផ្តល់ករគ្ំរទ មរយៈអងគភពននកនុងរចនសមពន័ធ កនុងករេរៀបចំេគល
ករណ៍ែណននំន ែដលទកទ់ងេទនឹងករេរៀបចំកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ ករផ ព្វផ យ
ពត័ម៌ន និងយន្តករចបំចន់នេ យេលើកទឹកចិត្ត្រកុម្របឹក កនុងករផ្តល់ពត័ម៌ន នងិមនគណេនយយ
ភពចេំពះ្របជពលរដ្ឋឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើង េដើមបេីឆ្លើយតបចេំពះករ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋ 
ដូចជ កិចច្របជុំរមួេរៀបចំ ផ.ស.រ.គ  និងគណៈកមម ធិករ ផ.ស.រ.គ។ 

តួនទរីបស់អងគភពននេនមូល ្ឋ នពិតជមន រៈសំខនដូ់ចជ េខត្ត ឃំុ ្រសុក េរៀន នងិ
មណ្ឌ លសុខភព (រមួមន សមជិក្រកុម្របឹក  ្រគូបេ្រង ន នយក  នងិ្របធនមណ្ឌ លសុខភព) ែដលទមទរ
ឱយមនគណេនយយភពចេំពះ្របជពលរដ្ឋ។ ផ.អ.គ.សនឹងជួយ ឱយពកួេគសេ្រមចបន មតនួទីេនះដូចខងេ្រកម៖ 

 មណ្ឌ លអភវិឌ ធនធនមនុស ៖  
ជទូេទតួនទីរបស់មណ្ឌ លអភវិឌ ធនធនមនុស មន២ែផនកគឺ៖  
 ទី១៖េផ្ត តេលើករគ្ំរទដល់ករអភវិឌ សមតថភពដល់្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ  
 ទ២ី៖េផ្ត តេលើករគ្ំរទដល់ករអភវិឌ សមតថភពដល់ម្រន្តី និងបុគគលិករដ្ឋបលថន ក់

េ្រកមជតិ។  
ស្រមប់ករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម មណ្ឌ លអភិវឌ ធនធនមនុស មិន្រតឹមែតគំ្រទ

សកមមភពអភវិឌ សមតថភពជមយួ្រកុម្របឹក  ម្រន្តី និងបុគគលិកថន កេ់្រកមជតិប៉ុេ ្ណ ះេទ ែថមទងំរមួបញចូ ល
នូវ ថ បន័ពកព់ន័ធ (មនទីរសុខភបិល មនទរីអបរ់យុំវជន និងកី  ករយិល័យអបរ់្ំរសុក ករយិល័យ្រសុក
្របតិបត្តិ ជេដើម) និងជួយ គ្ំរទបែនថមេលើសកមមភព្រតួតពិនតិយ ម នករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម
េន្រសុក និងឃំុេគលេ  ។ តួនទមីណ្ឌ លអភវិឌ ធនធនមនុស មនដូចខងេ្រកម៖ 

 ផ ព្វផ យពីករងរគណេនយយភពសងគមដល់ថន កដ់ឹកនេំខត្ត ្រសុក និង ថ បន័ពកព់ន័ធ 
 បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអនុវត្តសកមមភពករងរគណេនយយភពសងគមដល់ម្រន្តបីេចចកេទស

ពកព់ន័ធ 
 ្រតួតពិនិតយនិង ម នករអនុវត្ត 
 េរៀបចំឲយមនម្រន្តីបេងគ លស្រមបទ់ទួលបនទុកករងរគណេនយយភពសងគមេដើមបគី្ំរទ

បេចចកេទសដល់ករអនុវត្តថន កេ់្រកមជតិ។ 
 ្រកុម្របឹក  នងិរដ្ឋបល្រសុកមនតួនទីកនុងករផ្តល់ពត័ម៌ន ្របមូលចង្រកងពត័ម៌ន  នងិស្រមប

ស្រមួល  រមួមន៖ 
 េធ្វើករចង្រកងពត័ម៌ន ពីេស ទងំ៣  
 េធ្វើករយ៉ងសកមមជមយួអងគករសងគមសីុវលិេនមូល ្ឋ ន(អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភព

សហគមន ៍ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ) េដើមបផី្តល់លទធភពឱយពួកេគទទួលបន
ពត័ម៌នេនកនុងកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ(I4Cs) ។ 

 គ្ំរទសកមមភពផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងស្រមបស្រមួលេនថន ក្់រសុក (ដូចជ ករផ ព្វផ យ
កញចបព់ត័ម៌ន លទធផលៃនបណ័្ណ កព់ិនទុ និងែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភសងគម 
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្រពមទងំបញចូ លែផនករសកមមភពរមួស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគមេទកនុងសិកខ
សមហរណ៍កមមថន ក្់រសុក ...។ល។) 

 ចូលរមួេនកនុងដេំណើ រករគណេនយយភពសងគម (ពត័ម៌នស្តង់  ពត័ម៌នអំពីថវកិ  និងករ
ម ន្រតួតពនិិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ) េនេពលែដលមនមូលនធិិ្រកុង ្រសុក។ 

 េរៀបចំឲយមនម្រន្តីបេងគ លស្រមបទ់ទួលបនទុកករងរគណេនយយភពសងគមេដើមបគី្ំរទ
បេចចកេទសដល់ករអនុវត្តថន កឃំុ់ មណ្ឌ លសុខភព និង បឋមសិក ។ 

 ្រកុម្របឹក ឃំុ មនតួនទីសំខន២់:  ្រតូវមនគណេនយយភពចំេពះអនកេ្របើ្របស់េស របស់្រកុម
្របឹក ឃំុ និងកនុងនមជតំ ងេកើតេឡើងេ យករេបះេឆន ត្រតូវមនគណេនយយភពចំេពះអនក
ែដលេបះេឆន តឱយ។ េហតុេនះ្រកុម្របកឹ ឃំុ្រតូវ៖ 
 េធ្វើករជមយួអងគករែដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហ

គមន ៍ េដើមបធីនឱយ្របជពលរដ្ឋទទួលបននូវពត័ម៌នអំពសី្តង់ រ និងពត័ម៌នថវកិ (កញចប់
ពត័ម៌ន) ្រពមទងំ ្ត ប ់ នងិេឆ្លើយតបចំេពះលទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជ
ពលរដ្ឋ (កិចច្របជុំរមួគន )។ 

 េដើរតួនទយ៉ីងសកមមកនុងករបេងកើត ផ.ស.រ.គ កនុងនមជតំ ងឱយ្របជពលរដ្ឋ ជអនកផ្តល់
េស  នងិជអនក្រតួតពិនិតយេមើលករផ្តល់េស ននេនមូល ្ឋ ន។ 

 ដឹកនគំណៈកមម ធិករផ.ស.រ.គ កនុងករអនុវត្ត និង ម ន ផ.ស.រ.គ។ 
 ធនឲយមនករចត់ ងំម្រន្តីបេងគ លទទួលបនទុកករងរគណេនយយភពសងគមេដើមបសីហករ 

និងស្រមបស្រមួលបេចចកេទសដល់អនកផ្តល់េស ទងំបី េនមណ្ឌ លសុខភព បឋម
សិក  និងរដ្ឋបលឃុំ។ 

 អនកផ្តល់េស 27 េដើរតួនទីសំខនេ់នកនុងករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករទទួលបនពត័ម៌ន និង្រតវូ
ចូលរមួកនុងដេំណើ រករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ និងស្រមបស្រមួលកនុងករែកលម្អ 
មរយៈ៖ 

 ផ្តល់ពត័ម៌ន (ទកទ់ងនឹងករងរថវកិ នងិករបំេពញករងរ) ត្រមូវករកនុងដំ កក់លៃន
ករ្របមូលពត័ម៌ន 

 េធ្វើករជមយួអងគករសងគមសីុវលិេនមូល ្ឋ ន (អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជត ិអនកស្រមប
ស្រមួលគណេនយយភពសហគមន)៍ េដើមបបីងកលទធភពទទួលបនពត័ម៌ន  និងពត័ម៌នថវកិ
(I4Cs) ែដលទកទ់ងនឹងេស របស់ខ្លួន និងចូលរមួជមយួ្របជពលរដ្ឋកនុងដំេណើ រករ្រតួតពិនតិយ 
ម ន និងចូលរមួេនកនុងកិចច្របជុំរមួគន ។ 

 បំេពញតួនទី កនុងករេរៀបចំ និងេឆ្លើយតបចំេពះសកមមភពែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងផ.ស.រ.គ 
និងធនឱយមនករ្រពមេ្រព ងចំេពះសកមមភពែដល្រតូវយកេទអនុវត្ត។ 

 េធ្វើឱយករផ្តល់េស របស់ខ្លួនកនែ់តមនភព្របេសើរេឡើង នងិមននិរន្តរភព។ 

                                                            
27តួនទីរបស់គណៈកមមករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភព  និងគណៈកមមករ្រទ្រទង់ នឹង្រតូវេរៀបចំបែនថមេ យមនករ្របឹក េយបល់ជមយួ ្រកសួង
សុខភបិល  និង្រកសួងអបរ់ ំយុវជន  និងកី ។ េដើមបធីនឲយមនករទំនកទ់ំនងមយួែដលមនិមនករខ្វះចេន្ល ះ សំេណើ នឹងេធ្វើឲយមនករទំនកទំ់នង
េ យផទ ល់រ ងអនកផ្តល់េស នន (ឧទហរណ៍ រ ង្រគូបេ្រង ន  និងនយក  ្របធនមណ្ឌ លសុខភព  និងបុគគលិក)។ 
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 ករយិល័យអបរ់ ំ នងិករយិល័យ្រសុក្របតបិត្ត៖ិ ម្រន្តកីរយិល័យអបរ់ ំ និងម្រន្តីករយិល័យ្រសុក
្របតិបត្តិេដើរតួនទីស្រមបស្រមួល និង្រតួតពនិិតយេលើ បឋមសិក និងមណ្ឌ លសុខភព។ ករ
អនុវត្តែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម នឹងេធ្វើឱយអងគភពផ្តល់េស បេំពញករងរបនល្អ្របេសើរ
ជងមុន មរយៈករផ្តល់មតិេយបល់ែកលម្អបនចបស់ ស់ជងមុន  េដើមបឲីយម្រន្តីទំងេនះ
បំេពញករងរែដល្របគល់ឱយបនកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ ម្រន្តីថន ក្់រសុកនងឹបេំពញករងរចមបងៗ
រមួមន៖ 
 ផ្តល់ និងចង្រកងទិនននយ័ស្រមបក់ញចបព់ត័ម៌ន។ 
 គ្ំរទករអនុវត្តសកមមភពេនមូល ្ឋ នែដលបនកំណតេ់នកនុងែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរ

គណេនយយភពសងគម។ 
 េដើរតួជអនកពនំនូំវពត័ម៌ន និងផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបេ់ទកន្់រកសួង និង ថ បន័ជនំញែដល

ពកព់ន័ធ។ 
 
២.៣.ករទទលួខុស្រតូវរបស់អងគករៃដគូអនុវត្ត 

រូបភពទី ៣ ករេរៀបចំករអនុវត្តស្រមបែ់ផនកត្រមូវករ 

 

 

ករស្រមបស្រមួលេនថន កជ់ត៖ិ រចនសម័ពនធស្រមបស្រមួលមយួនឹងបេងកើតេឡើង េដើមបធីនឱយមនករ
ស្រមបស្រមួលជទូេទខងែផនកត្រមូវករេនកនុងករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម។ តួនទីចំបងរបស់្រកុម
ស្រមបស្រមួលគឺេធ្វើករជមយួ្រកុមអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ និងអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិ 
្រពមទំងទំនកទ់ំនងជមួយេលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប េហើយ្រតូវ យករណ៍ជូនគណ:កមម ធិករ្រគប្់រគងករ
អនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តគណេនយយភពសងគម (គ.គ.អ.ស) និងៃដគូអភវិឌ នន។ ករងរជក់ ករ់មួមន៖ 

 បេងកើតនីតវិធិ ី  និងេគលករណ៍ែណនកំនុងករ្រគប្់រគងែផនកត្រមូវករ៖ េដើមបដីេំណើ រករែផនកត្រមូវករ 
្រកុមករងរេរៀបចំ កែ់តងនឹងេរៀបចេំសៀវេភែណនេំដើមបគី្ំរទដល់ អងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កេ់្រកម

Ū О̋ņ₤ŪņĠ₤ŪņФŲΒ₣ ðŁũ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ

(ЯĩĖ̋ ĳŪņСŷŁũ)

Β₣ ðŁũаřÐРΒĕНŷĳŉ▫Ė с̋ďĳЊ Β₣ ðŁũаřÐРΒĕНŷĳŉ▫Ė с̋ďĳЊ

Β₣ ðŁũаřÐРΒĕНŷĳŉЮĝņРŲŢť ĕ

(ĩŉŲсŁũЯ‗Ĝе ĕЊ₣₤ŪņĠ₤ŪņФŲ)

ΒĖ˝₤ŪņĠ₤ŪņФŲÐ‗ЮĕŎŏļĮ₤΅Ðņĕч

Β₣ ðŁũаřÐРΒĕНŷĳŉ▫Ė с̋ďĳЊ

˝ŪņЊĳЮŠĳŉ/Ū₤О˝ 

˝ŪņЊĳþНе ĕЊ₣ķРņЊ 
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ជតិ និងអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនស៍្រមបអ់នុវត្តកមមវធីិ 28 ។ ភគីពកព់ន័ធកនុងករ
ស្រមបស្រមួលទូេទ្រតូវេរៀបចំសមភ រៈធនធនចបំចស់្រមបែ់ផនកត្រមូវករ។ 

 ផ្តល់ករស្រមបស្រមួលទូេទកនុងែផនកត្រមវូករ៖ ្រកុមស្រមបស្រមួលអងគករសងគមសីុវលិនឹងទទួលខុស
្រតូវគ្ំរទដល់្រកុមអងគករៃដគូេផ ងៗ កនុងករជួយ ស្រមបស្រមួល និងជួយ ្រប្រស័យទកទ់ងឱយកនែ់ត
មន្របសិទធភពរ ងអងគករទងំេនះ។ ្រកុមស្រមបស្រមួល នឹង យករណ៍អំពីវឌ នភព មនករ្របជុំ
ជេទៀងទតជ់មយួអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិកនុងករេរៀបចកំរងរអភបិលកិចចរបស់គេ្រមង និង
ជួយ បេងកើតឱយមនឧបករណ៍ចបំចន់ន។ 

្រកុមអងគករៃដគូអនុវត្ត៖ែផនករសកមមភពកនុង ផ.អ.គ.ស នឹងធនថ្របជពលរដ្ឋទទួលបនករគ្ំរទ
ពីប ្ត អនកពកព់ន័ធននរបស់អងគករៃដគូអនុវត្ត (ដូចជ អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍អងគករ
ៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ ន នងិអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន) េដើមបចូីលរមួកនុងដេំណើ រករករងរគណេនយយភពសងគម។ 
សកមមភពគណេនយយភពសងគម មសហគមន ៍ នឹងនមំុខេ យ្របជពលរដ្ឋែដលមនករគ្ំរទេ យប ្ត ញ
អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ ែដលទទលួបននូវករបង្ហ តប់ង្ហ ញ  និង្រគប្់រគងេ យអងគករ
ៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ នេនថន កេ់ខត្ត និងថន កជ់តែិដលមនជំនញកនុងករស្រមបស្រមួល ជំរុញ និងគ្ំរទ ្រពមទងំ 
ករបង្ហ តប់េ្រង ន។ មុខងររបស់អនកពកព់ន័ធែដលបនបង្ហ ញកនុងរូបភពទី ៣ មនេរៀប បខ់ងេ្រកម៖ 

 អងគករៃដគូអនុវត្តថន កជ់ត៖ិ  ចេធ្វើករជមយួអងគករៃដគូអនុវត្តេន មូល ្ឋ ន ែដលមន្រ ប ់ ឬ េ យ
បេងកើតភពជៃដគូថមីជមយួអងគករេផ ងេទៀត ឬអនុវត្តសកមមភពេ យផទ ល់(បុគគលិកអងគករៃដគូអនុវត្ត
ថន កជ់តិ) មករជកែ់ស្តង។ អងគករៃដគូអនុវត្តថន កជ់តិ នងឹអនុវត្តសកមមភពមយួចំនួនដូចជ 
្រគប់្រគងចត់ែចងេលើករេ្របើ្របស់មូលនិធិ ផ្តល់ករគំ្រទ ផ្តល់ករបង្ហ ត់បង្ហ ញ ែណនំ ផ្តល់ករ 
បណ្តុ ះប ្ត ល និងេ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ ផ្តល់ករធនេលើគុណភពករងរ េធ្វើរបយករណ៍ ្រតួត
ពិនតិយ  នងិបេងកើតបរយិកសឱយមនករសិក ចង្រកងបទពេិ ធន ៍ នងិែចករែំលកបទពេិ ធន។៍ 
អងគករៃដគូអនុវត្តថន កជ់ត ិ នឹងផ្តល់មូលនិធដិល់ករចំ យេលើែផនកបុគគលិករបស់អងគករៃដគូអនុវត្ត
េនមូល ្ឋ ន ចំ យេ យផទ ល់េលើករបណ្តុ ះប ្ត ល ករផ្តល់េយបល់  និងករេរៀនសូ្រត មរយៈ
ករអនុវត្តសកមមភពផទ ល់ (ដូចជ ករេធ្វើដំេណើ រ ្របកេ់បសកកមម  នងិចំ យស្រមបក់រ្របជុ)ំ។ 
សកមមភពសំខន់ៗ រមួមន៖ (១) េរៀបចំលកខណៈវនិចិឆយ័ និងល័កខខណ័្ឌ ករងរស្រមបអ់ងគករៃដគូេន
មូល ្ឋ ន (២)េ្រជើសេរ ើសអងគករៃដគូ និងចុះអនុស រណៈេយគយល់គន  ឬចុះកិចចសនយជមយួអងគករ 
ៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ នទងំេនះ  និង(៣)េរៀបចំកិចច្របជំុជ្របច ំេដើមប្ីរតួតពិនិតយេលើករបំេពញករងរ 
និងករ្របឈមននកនុងករអនុវត្តសកមមភពពកព់ន័ធែផនកត្រមូវករ។ 

 អងគករៃដគូអនុវត្តេនមលូ ្ឋ ន៖ អងគករៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ នែដលមនទំនកទ់នំង្រ បជ់មយួឃំុ
េគលេ នឹងចត់ ងំអនកស្រមបស្រមួលែដលមនជំនញយ៉ងតិច៣នកក់នុង្រសុកនមីយួៗ េដើមបី

                                                            
28 មរយៈដេំណើ រកររមួគន ែដលផ្តល់ករគ្ំរទេ យគេ្រមងអភបិលកិចចល្អមូល ្ឋ ន េនកនុងដំ កក់លដំបូងៃនករេរៀបចំ កែ់តង  និង កលបង
្រកុមេរៀបចំ កែ់តងផ.អ.គ.សនឹងទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចឲំយមនឧបករណ៍ស្រមបែ់ផនកត្រមូវករ ដូចជ បណ័្ណ កពិ់នទុសហគមន ៍ ដេំណើ រករកនុងករ
កំណត ់  និង យតៃម្លសកមមភព្រតួតពិនិតយសីុជេ្រម េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករចង្រកងសហគមនេ៍គលករណ៍ែណនយុំទធនករេលើកកមពស់ករយល់
ដឹង  និងករេ្របើ្របស់ រពត័ម៌ន ្រពមទងំយុទធ ្រស្តកនុងករេរៀបចំ ថ បន័េផ ងៗស្រមបក់រស្រមបស្រមួល។ 
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ែណន ំករអភវិឌ សមតថភព និងគ្ំរទសកមមភពគណេនយយភពសងគម។ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវមន
្រស្តីយ៉ងេ ច ស់ពកក់ ្ត ល េហើយមយួភគបនួៃនអនកស្រមបស្រមួល្រតូវមន យុេ្រកម៣០ឆន ។ំ 
េគរពំឹងថ អនកស្រមបស្រមួល ជទូេទគឺជអនកែដលេធ្វើករជបុគគលិករបស់អងគករៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ ន
ឬសថិតេនកនុងប ្ត ញរបស់អងគករែដលមនជំនញកនុងករស្រមបស្រមួល ករបញចុ ះបញចូ ល  ជំរុញឱយ
មនករសនទនគន កនុងនយ័ ថ បន  និងយកចិត្តទុក កប់ំេពញតួនទី។ អនកស្រមបស្រមួលរបស់អងគករ 
ៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ ន នងឹបេងកើត ព្រងងឹ ្រពមទងំផ្តល់េយបល់ដល់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយ
ភពសហគមន ៍ ។ តួនទីស្រមបស្រមួលរបស់អងគករៃដគូអនុវត្តេនមូល ្ឋ នរមួមន៖ 

 ស្រមបស្រមួលបេងកើត្រកុមអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍  អភវិឌ សមតថភព
របស់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍(េ យេផ្ត តេលើ្រសី្ត  ជនជតិេដើម យុវវយ័ 
កុមរ នងិជនពិករ) 

 គំ្រទអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន៍ កនុងករស្រមបស្រមួលសកមមភព
ផ ព្វផ យកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ េ យជំរុញឱយ្របជពលរដ្ឋចងេ់ចះ ចងដ់ឹង នងិ
ែស្វងយល់អំពីពត័ម៌នថវកិ។ 

 គ្ំរទអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍ េដើមបេីធ្វើករស្រមបស្រមួល អនុវត្តករ្រតួត
ពិនតិយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ (ដូចជ ស្រមបស្រមួលករ្របជំុរបស់្របជពលរដ្ឋេនមូល
្ឋ ន េដើមប្ីរតួតពនិិតយេឡើងវញិ ្របមូលយកលទធផលនន និងេធ្វើករបង្ហ ញលទធផលទងំេនះ

េនកនុងកិចច្របជុរំមួ មទ្រមងម់យួងយយល់)។ 
 គ្ំរទអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនេ៍ដើមបឱីយេធ្វើករស្រមបស្រមួលេនកនុងកចិច

្របជុរំមួ រ ង្របជពលរដ្ឋ ្រកុម្របឹក ឃំុ អនកផ្តល់េស នន (ដូចជ ្រគូបេ្រង ន និងបុគគលិកសុខ
ភបិល)  នងិម្រន្តថីន ក្់រសុក។ 

 េធ្វើករជមយួអនកពកព់ន័ធននេដើមបជួីយ េរៀបចំ ផ.ស.រ.គ និងបន្តគ្ំរទ ករអនុវត្ត ផ.ស.រ.គ  (ដូច
ជ កចិច្របជំុគណ:កមម ធិករផ.ស.រ.គជេដើម)។។ 

 ជួយ គ្ំរទកនុងករេរៀបចំ នងិបង្ហ ញពីលទធផលផ.ស.រ.គ   េនកនុងសិកខ សមហរណកមម
ថន ក្់រសុក  និងស្រមប្់របពន័ធពត័ម៌នេនថន ក្់រសុក។ 

 ្រតួតពិនិតយេមើលេលើករផ្តល់កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ  
 អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន៖៍ ផ.អ.គ.ស នឹងផ្តល់ឱកសឲយមនករចូលរមួ និង

្រប្រស័យទកទ់ងរ ង្របជពលរដ្ឋ នងិអងគភពផ្តល់េស កនុងបរយិកសសនិទធ ន ល នងិេធ្វើករបេញចញ
មតេិ យគម នករភយ័ខ្ល ច 29។ សមជកិសហគមនយ៉៍ងតិច៤នកន់ឹង្រតូវេ្រជើសេរ ើស (កនុងេនះយ៉ង
េ ចមន២នកជ់្រស្តី) មកពីឃំុនីមយួៗ េដើមបទីទួលករបណ្តុ ះប ្ត លជអនកស្រមបស្រមួល
គណេនយយភពសហគមន ៍ េ យេធ្វើឱយពួកេគ ចអភវិឌ ចេំណះដឹង និងជំនញចបំចក់នុងករេធ្វើករ
ស្រមបស្រមួល និងបេ្រង នដល់្របជពលរដ្ឋ ជួយ ្របជពលរដ្ឋឱយទទួលបននូវពត័ម៌ន ស្រមប
ស្រមួលករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម ្រពមទងំបេងកើតឱយមនទំនកទ់ំនងករងរ្របកបេ យករ
ថ បនរ ង្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឬអនកផ្តល់េស នន។ តួនទរីបស់អនកស្រមបស្រមួល

                                                            
29េនមូល ្ឋ នមនករបេងកើតជ្រកុមៗជេ្រចើន ប៉ុែន្តជួនកលមនិបនដំេណើ រករ្របកបេ យ្របសិទធភពេទ។ 
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គណេនយយភពសហគមនស័៍ម្រគចិត្តទងំេនះមន រៈសំខន់ ស់កនុងករព្រងឹងសមតថភពេនកនុងសហ
គមនេ៍ដើមបេីធ្វើឱយករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមមននិរន្តរភពេនេពលែដលកមមវធិីេនះ្រតូវបនបញចប ់
ឬេនេពលែដលអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេធ្វើករកតប់នថយករងរេន មសហគមន។៍ អនកស្រមប
ស្រមួលគណេនយយភពសហគមន ៍នងឹ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យែផ្អកេលើករ្របកួត្របែជង។ េនចុងបញចប់
ៃនកមមវធីិ  គឺ្រតូវឱយមនអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនឱ៍យបនេ្រចើន (ចំនួន្របែហល៤០
នក)់ កនុង្រសុកេគលេ នីមយួៗ ែដល ចផ្តល់ករគ្ំរទជ្របចកំនុងករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម។ 
អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនន៍ងឹ្រតូវ៖ 

 ចូលរមួកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល និងចូលរមួកមមវធិីសិក េរៀនសូ្រត ចង្រកងបទពិេ ធន៍ មរយៈ
ករអនុវត្តបេណ្តើ រេរៀនបេណ្តើ រ។ 

 អនុវត្តសកមមភពករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងេន មភូមេិដើមបឱីយ្របជពលរដ្ឋមនចំ ប់
រមមណ៍េនកនុងករងរគណេនយយភពសងគម 

 េរៀបចំ និងស្រមបស្រមួលឱយមន្រពឹត្តិករណ៍ផ ព្វផ យកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ 
និងករយល់ដឹងពីថវកិ 

 េរៀបចំ និងស្រមបស្រមួលករបេំពញបណ័្ណ កពិ់នទុ មវស័ិយននចូលរមួចែំណកដល់ករអនុ
វត្តសកមមភព្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ េរៀបចំ និងស្រមបស្រមួលកិចច្របជំុរមួគន  

 េរៀបចំករផ ព្វផ យស្តីពីលទធផលផ.ស.រ.គ 
 គ្ំរទដល់ករអនុវត្ត និង្រតួតពិនតិយេលើែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម។ 

េនេពលបញចបក់របណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ កមទងំអស់ែដលបនបញចបវ់គគសិក េ យេជគជយ័ នឹង
ទទួលបនលិខតិបញជ កក់រសិក  ែដលបញជ កថ់ពួកេគទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបកី្ល យជអនកស្រមប
ស្រមួលគណេនយយភពសហគមន។៍ អនកែដលបញចបវ់គគសិក ្របកបេ យេជគជយ័ ្រតូវបនអេញជ ើញឱយចូលរមួ
កនុង្រកុមអនុវត្ត នងិទទួលបនករគ្ំរទកនុងករផ ព្វផ យពជីំនញរបស់អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហ
គមន។៍ ថ្វតីបតិអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនម៍និបនទទួល្របកក់ៃ្រមកនុងករអនុវត្តកមមវធិ ី ែត
ជំនញែដលពួកេគបនេរៀនសូ្រត មុខងរេនកនុងសហគមន ៍  នងិលិខិតបញជ កក់រសិក  គឺជករេលើកទឹកចតិ្តដ៏
សំខន។់ 

សមសភគទី៣ នងិទី៤ ថ បន័ៃដគូែដលមនជំនញ រពំឹងថនឹង្រតូវបន េ្រជើសេរ ើសឱយមកចូលរមួកនុង
ដំេណើ រករគ្ំរទករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករសិក ចង្រកងបទពេិ ធន៖៍ 

 ្រកុម្រគូឧេទទសថន ក់ជតិ៖ ជ្រកុម្រគូែដលផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ ផ.អ.គ.ស មវធិី ្រស្ត
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល(ToT)។ ្រកុមេនះ នងឹ្រតូវេ្រជើសេរ ើសេឡើង េដើមបឱីយជួយ េរៀបចំកមមវធិីសិក  
សមភ រស្រមបប់ណ្តុ ះប ្ត ល  និងេរៀបចំករបណ្តុ ះប ្ត ល ទងំែផនកផគតផ់គង ់ និងែផនកត្រមូវករ។ 
ស្រមបែ់ផនកត្រមូវករ ករបណ្តុ ះប ្ត លរមួមន៖ ករបណ្តុ ះប ្ត លអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយ
ភពសហគមន ៍ (ករបណ្តុ ះប ្ត លជនបេងគ លរបស់អងគករេនមូល ្ឋ ន  នងិអនកផ្តល់េយបល់) ដូច
បនេរៀប បេ់នកនុងសមសភគទី៣ ចនុំច ៤.២ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករហ្វឹកហ្វឺន និងករព្រងឹងសមតថភព។ 
ស្រមបែ់ផនកផគតផ់គង ់ ករបណ្តុ ះប ្ត លរមួមនករបណ្តុ ះប ្ត ល ដល់ម្រន្តីរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ  
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(ម្រន្តរីដ្ឋបល្រសុក ្រកុម្របកឹ ្រសុក ម្រន្តីបេងគ លថន ក្់រសុក ម្រន្តីករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិ 
ករយិល័យអបរ់្ំរសុក និងអនកពកព់ន័ធមយួចំននួេទៀត )។ 

 អងគករៃដគូជនំញែផនក្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍ នងិករ្រតួតពនិិតយ ម ន៖ អងគករៃដគូេនះនងឹ
េ្រជើសេរ ើសមក េដើមប្ីរគប្់រគងចតែ់ចងេលើករេរៀបចំេវទិកស្រមបក់រ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍និង
ចូលរមួអនុវត្តសមសភគ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍ និងករ្រតួតពិនតិយ ម ន ។ េ យេផ្ត តករ
យកចិត្តទុក កេ់លើករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបជ់្របច ំ និងេរៀនសូ្រតពីបទពេិ ធន ៍ និងករែកស្រមួល
កតព្វកិចចៃដគូជនំញេនះរមួមន៖ ្របមូល នងិចង្រកងេមេរៀនបទពិេ ធនព៍ីមូល ្ឋ ន ្រពមទងំបញចូ ល
បទពិេ ធនែ៍ដលបនេរៀនសូ្រតទងំេនះ េទកនុងដំេណើ រករៃនករែកស្រមួលេលើេគលនេយបយ និងករ
អនុវត្ត។ អងគករៃដគូេនថន កជ់តិ នឹងទទលួបនករគ្ំរទនូវវធីិ ្រស្តៃនករ្របមូលេមេរៀន និងបទ
ពិេ ធន ៍ េ យសហករជមយួអងគករៃដគូេនមូល ្ឋ ន េដើមបេីធ្វើករចង្រកង និងឆ្លុះបញច ំងពីករងរ
េនះថ បនដំេណើ រករដូចេម្តចខ្លះ ដូចជ ភពេជគជយ័ ប ជយ័ ភព ងំសទះ នងិឱកសកនុងករផ្តួចេផ្តើម
ននឱយមនេវទកិរមួស្រមបេ់ធ្វើករឆ្លុះបញច ំង និងផ្តល់េយបល់្រតឡបេ់លើដំេណើ រករ (ករេធ្វើសវនកមម
េលើដំេណើ រ) នងិលទធផលនន ែដលបេងកើតឱយមនករ្រតួតពិនតិយេមើលេឡើងវញិ នងិករ យតៃម្ល ករ
ផ ព្វផ យពត័ម៌ន ឧបករណ៍នន ករណីសិក  និងេលើកកមពស់ករយល់ដឹងពកព់ន័ធនឹងគណេនយយភព
សងគមកនុងចំេ ម ថ បន័ អងគភពរបស់រដ្ឋ និងមនិែមនរដ្ឋេន្របេទសកមពុជដូចបនេរៀប បេ់នកនុង
សមសភគទី៤ ចនុំច ៥.១ ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍និងករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប។់ 

 ករេរៀបចំយន្តករស្រមបស្រមួល៖ ផ.អ.គ.ស ពកព់ន័ធទងំសកមមភពែផនកត្រមូវករ និងែផនកផគតផ់គង ់
ែដល្រតូវមនករស្រមបស្រមួល និងត្រមូវឱយមនករេរៀបចំយន្តករអភបិលកិចចក្រមតិខពស់ស្រមបក់រ
សេ្រមចចិត្តជយុទធ ្រស្ត ករ្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើ និងករស្រមបស្រមួលនន។ ដូចេនះ គណៈកមម
ធិករ្រគប្់រគងករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តគណេនយយភពសងគម(គ.គ.អ.ស) ឬេ ថ Implementation 
Social Accountability Framework Partnership Steering Committee (I-SAF PSC) បនបេងកើត
េឡើងកនុងេគលបំណង េដើមបផី្តល់េវទិកស្រមបក់ិចចពភិក  និងេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចតិ្តេលើករេរៀបចំ
េគលនេយបយ ែផនករសកមមភពនិងថវកិ ករកំណតត់ំបនេ់គលេ  និងនីតវិធិគី្ំរទករអនុវត្ត
ករងរគណេនយយភពសងគមេនថន កេ់្រកមជត។ិ គ.គ.អ.ស មនសមសភពមកពី តំ ង្រកសួង
ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិល តំ ងអងគករសងគមសីុវលិ និងតំ ងៃដគូអភវិឌ នែ៍ដលផ្តល់ហិរញញបបទន

ស្រមបក់រអនុវត្តកមមវធីិគណេនយយភពសងគម។   “គ.គ.អ.ស” នងឹ្រតូវជួប្របជំុយ៉ងតិចបនួដងកនុង
មយួឆន  ំ និង ល់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត នឹង្រតូវេធ្វើេឡើង េ យមនករ្រពមេ្រព ងគន ។ ចំេពះតួនទី 
ភរកិចច និងរេបៀបរបបករងររបស់គណៈកមម ធិករមនេរៀប បលំ់អិតកនុងល័កខខណ័្ឌ ករងររបស់គណៈ
កមម ធិករ។ 
 

ư.ŁũČĳсЯş₣ΒĕНŷĳŉ 
៣.១. ករចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត 
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េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប នឹងេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធិជមយួអងគករសងគមសីុវលិ និង ថ បន័មយួចំននួ េ យ
េរៀបចំចង្រកងឯក រឱយេទជកមមវធីិេដើមបអីនុវត្ត។ េរៀបចបំេងកើតឧបករណ៍ និងដេំណើ រករនន េរៀបចំែផនករ
អនុវត្តគណេនយយភពសងគម ែកស្រមួលឧបករណ៍ មបទពិេ ធនែ៍ដលមន្រ ប ់ កដូ៏ចជពិនតិយេឡើងវញិ
េទេលើករអនុវត្តកន្លងមកេដើមបេីចៀស ងករេធ្វើសកមមភពដែដលៗ។ ករពិភក  និងករ កលបងឧបករណ៍
សំខន់ៗ  និងករេរៀបចំឯក រនន េធ្វើេឡើងដូចបនេរៀប បក់នុងសមសភគទ១ី ទី២និងទី៣ខងេលើ។ 
ឧទហរណ៍ េតើេធ្វើយ៉ង េទើបករយល់ដឹងពីពត័ម៌ននងិករងរថវកិ  វធិី ្រស្តបណ័្ណ កព់ិនទុ នងិករេរៀបចំ 
ផ.ស.រ.គ កន់ែតមនភពល្អ្របេសើរេឡើង េហើយករ កលបងេរៀបចំយន្តករស្រមបស្រមួល(យកបទ
ពិេ ធនព៍ីលកខណៈេផ ងៗគន របស់ ថ បន័នីមយួៗ)។ 

៣.២. ្រកបខណ័្ឌ េពលេវ ស្រមបក់រអនុវត្ត 
េ យ រករេរៀបចំអនុវត្តគណេនយយភពសងគមេនះ្រតូវករេពលេវ េ្រចើន ដូចជេរៀបចំេសៀវេភែណនំ

យន្តករផ្តល់ហិរញញបបទន និងករស្រមបស្រមួលនន េហតុេនះែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមនឹង្រតូវ 
អនុវត្ត ជបដីំ កក់លសំខន់ៗ េ យេធ្វើយ៉ង ចព្រងីកសកមមភពឱយបន្រគបដណ្ត ប្់រសុកចំនួន១២០
េនឆន ទំី៣៖ 

 ២០១៤៖ កលបងឧបករណ៍ នងិដំេណើ រករននចំនួន ២២ ្រសុក 
 ២០១៥៖  អនុវត្ត កលបងចនួំន ២៧ ្រសុក 
 ២០១៦៖  អនុវត្តេលើ្រសុកេគលេ ចំនួន ៥៤ ្រសុក 
 ២០១៧៖ ចនួំន ៤៦្រសុកបែនថមេទៀត (៥៤(ឆន ទំី១) + ៤៦(ឆន ទំី២)) 
 ២០១៨៖ ចំនួន ២០ ្រសុកបែនថមេទៀត (៥៤(ឆន ទំី១) + ៤៦ (ឆន ទំី២) + ២០(ឆន ទំី៣)) 
 ២០១៩៖ ចបេ់ផ្តើមអនុវត្តែផនករអនុវត្តសងក ត ់ខណ្ឌ  នងិ្រកុង  
 តំបន្់រគបដណ្ត ប ់គឺ ្រស័យេលើធនធនែដលមនស្រមបក់រអនុវត្តរបស់អងគករសងគមសីុវលិ និង“ករ

សេ្រមចចិត្តចូលរមួ”  របស់អងគករសងគមសីុវលិទងំេនះ។ 

̉. ŁũĩŉŲс Њ̈́ũŃňĠġĈĕ 

៤.១. ករចំ យថវកិ 
កនុងរយៈេពល៣ឆន  ំពីឆន ២ំ០១៦ ដល់ឆន ២ំ០១៨ ថវកិគេ្រមងចំ យកនុងករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស មន

ចំននួ១២.៩ នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងេនះ៨ នដុ ្ល រ ស្រមបអ់នុវត្តសកមមភពែផនកត្រមូវករ រឯីជង២,១
នដុ ្ល រស្រមបស់កមមភពែផនកផគតផ់គងេ់ហើយ និងថវកិចំននួ២.៧ នដុ ្ល រេទៀត ស្រមបអ់នុវត្តសកមមភពកនុង

សមសភគទី៣ និងទី៤ េ យថវកិេនះ្រតូវផ្តល់ដល់ ថ បន័ឬអនកជំនញករឯក ជយ។ 

ែផ្អកេលើករ ស់ែវង ែដលបនកណំតក់នុងសមសភគទ១ី និងទី២ ែដលមន្រគបស់កមមភពេនមូល ្ឋ ន 
ទងំអស់ដូចជ ករព្រងឹងសមតថភពេនថន កឃំុ់ ភូម ិ និងសហគមន ៍ករចំ យ្របចឆំន សំ្រមបក់រអនុវត្តកនុង 
មយួ្រសុក គឺជមធយម្របែហល៤០.០០០ដុ ្ល រកនុងរយៈេពល៣ឆន  ំ ស្រមបទ់ងំករចំ យែផនកផគតផ់គង ់  និង
ែផនកត្រមូវករេនថន កមូ់ល ្ឋ ន។ 
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ងទី ៦៖ ករប៉ន់ ម នថវកិ មសមសភគ (ស្រមបរ់យៈេពលចបព់ីឆន ២ំ០១៦ដល់២០១៨) 

សមសភគ 2016  2017  2018  សរុប % 

ែផនកផគតផ់គង(់សមសភគទ១ីភពងយទទួល
បនពត័ម៌នស្តីពីស្តង់ រ  ថវកិ  នងិករ
បំេពញមុខងរ) 

$520,063  $758,392  $912,293  $2,190,748  17

ែផនកត្រមូវករ (សមសភគទី២ករ្រតួតពនិិតយ
ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ) 

$2,394,949 $2,932,041 $2,729,889  $8,056,879 62

ថ បន័ៃដគូជំនញ បណ្តុ ះប ្ត ល (សមសភគ
ទី៣ ករស្រមបស្រមួល និងករព្រងងឹសមតថភព) 

$538,750  $742,000  $674,250  $1,955,000  15

ថ បន័ៃដគូ្របមូលេមេរៀន នងិបទពេិ ធន៍
(សមសភគទ៤ី ករ្របមូលេមេរៀនបទ
ពិេ ធន ៍និងករ្រតួតពិនតិយ ម ន) 

$200,000  $200,000  $350,000  $750,000  6

សរុប $3,653,762 $4,632,433 $4,666,432$12,952,627 100%

គិតជភគរយ  28%  36 %  36 %  100 %   

 

ងទី៧៖ ករចំ យេ្រគងចបព់ីឆន ២ំ០១៦-២០១៨ ស្រមបែ់ផនកត្រមូវករនិងែផនកផគតផ់គង ់

សរុប 	

ថវកិស្រមបស់កមមភពអងគករៃដគូអនុវត្ត (ែផនកត្រមូវករ) 
$8,007,474  

79% 

ថវកិស្រមបស់កមមភព ជរ ្ឋ ភបិល(ែផនកផគតផ់គង)់ $2,190,748 

21% 
(រមួទងំសិក េរៀនសូ្រត និងករបណ្តុ ះប ្ត ល) 

សរុប $10,198,222  	

៤.២. ករផ្តល់ហរិញញបបទន 
េគលករណ៍៖ ករផ្តល់ហិរញញបបទនស្រមបអ់នុវត្តផ.អ.គ.ស មនភព ុ ំញំេ យ រែតករផ្តល់

ថវកិ្រតូវេធ្វើឱយបនសម្រសបចេំពះ ជរ ្ឋ ភបិល និងអងគករៃដគូអនុវត្ត េដើមបី ចអនុវត្តសកមមភពទងំេនះ
បន្រតូវមនករេប្តជញ ចិត្តពីភគីទងំពីរ។  េគលករណ៍ផ្តល់ហិរញញ វតថុខងេ្រកមេនះ ្រតូវអនុវត្តេទ មលទធភព ៖ 

 ថវកិស្រមបេ់លខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប ថ បន័ នងិរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិពកព់ន័ធ មនែចងេនកនុង
ែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន រំបស់គ.ជ.អ.ប រឯីថវកិស្រមបអ់ងគករៃដគូអនុវត្ត នឹង កេ់ យ
ែឡក េនកនុងផ.ស.ថ េរៀងៗខ្លួនេទ ម្របភពអនកផ្តល់ជំនួយ ែដលនឹង្រតូវ្រគប្់រគង ចតែ់ចង និងេ្របើ
្របស់េ យអងគករៃដគូអនុវត្តខ្លួនឯងផទ ល់។ 

 ថវកិស្រមបែ់ផនកត្រមូវករ នងិែផនកផគតផ់គង ់ ្រតូវរក ឱយមនតុលយភព មលទធភពែដលេធ្វើបនេដើមបី
បង្ហ ញនូវករេប្តជញ ចិត្ត និងភពជមច ស់។ 
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 ករផ្តល់ថវកិស្រមបស់មសភគទ៤ី“ករសិក ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍ និងករ្រតួតពិនិតយ ម
ន” គរួកណំតជ់ក់ កយ៉់ងេ ច ស់ស្រមបរ់យៈេពល២ឆន ។ំ 

 ករផ្តល់ថវកិពី្របភពេផ ងៗ (រមួមនទងំករផ្តល់ថវកិ មវស័ិយ) នងឹ្រតូវបនស្រមបស្រមួល និង
េលើកទឹកចិត្តបែនថមេទៀតស្រមបក់រចំ យ្រសបេទ មែផនករអនុវត្ត។ 

 ្រកបខណ័្ឌ ហិរញញបបទន្របកបេ យនិរន្តរភពស្រមបស់កមមភពនន គួរ្រតូវបនបេងកើតេឡើង មរយៈ
ករអនុវត្តផទ ល់។ 

ទំហំករងរ្រតូវផ រភជ បន់ងឹករផ្តល់ហិរញញ វតថុ៖ ផ.អ.គ.ស ជួយ បេងកើតនូវអភ្ិរកម្របកបេ យនិរន្តរភព
និងកំណតេ់គលេ ែដល ចសេ្រមចបនស្រមបស់កមមភពចបំងចំនួន៣រមួមន៖ ពត័ម៌ននន ពត័ម៌ន
ថវកិ  នងិករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ (រមួទងំករេរៀបចំែផនករសកមមភពរមួគន )។ ផ.អ.គ.ស 
បំេពញបែនថមករខ្វះចេន្ល ះៃនដំេណើ រករននែដលមន្រ ប់ មរយៈករអនុវត្តសកមមភពរមួមយួចំននួ េហតុ
េនះេបើទហំំករងរកនែ់តធំ េនះត្រមូវករថវកិនងឹកនែ់តេ្រចើនេឡើងែដរ។ ចំនួន្រសុកែដលចូលរមួអនុវត្តនឹង
្រតូវបនកំណតែ់ផ្អកេលើថវកិែដលមនស្រមបរ់យៈេពល៣ឆន ។ំ ទដិ្ឋភពសំខនម់យួៃនផ.អ.គ.ស ែដលជកមម
វធិី្រតូវអនុវត្តេនទូទងំ្របេទស គឺករែណនជំរេបៀបអនុវត្ត្របកបេ យនិរន្តរភព នងិែដល ចអនុវត្តបនេន
្រគប្់រសុកទងំអស់េនទូទងំ្របេទស ។ 

ករផ្តល់ហិរញញបបទន កនុងដំ កក់លេរៀបចដំបូំងៃនផ.អ.គ.ស (មុនឆន ២ំ០១៦)៖ កនុងដំ កក់ល
ដំបូងគេឺផ្ត តេលើ ករងរេរៀបចឯំក រ កលបងឧបករណ៍ និងដំេណើ រករ ែដលបនទទួលថវកិគ្ំរទមយួ
ចំននួពីគេ្រមងអភបិលកិចចល្អមូល ្ឋ ន (គេ្រមងករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួែដលចតែ់ចងេ យគ.ជ.អ.ប 
រមួទងំសមសភគស្រមបប់េងកើនករយល់ដងឹស្រមប្់របជពលរដ្ឋ) និងសមសភគទ២ី(សមសភគស្រមប ់
តួអងគមនិែមនរដ្ឋ) មនថវកិ្របែហល៤៣៥.០០០ដុ ្ល រ ែដលបនវភិជនស៍្រមបស់កមមភពដូចខងេ្រកម៖ 

 ស្រមបក់រេរៀបចំកញចបព់ត័ម៌ន (ឧបករណ៍ និងទ្រមងព់ត័ម៌នរបស់ែផនកផគតផ់គងស់្រមបព់ត័ម៌ន  និង
ថវកិ ្រពមទងំករែណនចំបំចន់នស្រមបស់កមមភពេផ ងៗេនកនុង្រសុកេគលេ កនុងឆន ២ំ០១៤ 
ចំននួ១៣៥.០០០ដុ ្ល រ (្រគប្់រគងចតែ់ចងេ យ គ.ជ.អ.ប) 

 ស្រមបស់កមមភពែផនកត្រមូវករ (រមួទងំករេរៀបចំយន្តករ្រតួតពិនតិយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ េហើយ
សកមមភពែផនកត្រមូវករែដលពកព់ន័ធជមយួពត័ម៌ន និងថវកិ) ចំននួ២៥០.០០០ដុ ្ល រ (ចតែ់ចងេ យ
មូលនធិិ សីុ) 

 ធនគរពិភពេ កនឹងគ្ំរទស្រមបក់រសិក នន និងជំនួយបេចចកេទស។ 

ករផ្តល់ហិរញញ វតថុស្រមបស់កមមភពៃនែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម ែដលអនុវត្តេ យ 
េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប ថ បន័ជត ិនងិរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (កនុងសមសភគទ១ី និងទ២ី) េ ថកតថ់
ែផនកផគតផ់គង ់និង្រតូវបញចូ លេទកនុងែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន ៃំនផអ៣ទី២របស់គ.ជ.អ.ប ជេរៀង ល់
ឆន  ំ មរយៈយន្តកររបស់គ.ជ.អ.ប។ នេពលខងមុខ ធនគរពភិពេ ក ចនឹងបញចូ លសមសភគតម្ល ភព 
និងគណេនយយភពៃនគេ្រមងអភវិឌ ន ៍ និងអភបិលកិចចមូល ្ឋ ន (LGDP) េទកនុងផ.ស.ថ្របចៃំនគ.ជ.អ.ប 
េដើមបជីយួ គ្ំរទសកមមភពចបំចន់នស្រមបែ់ផនកផគតផ់គង។់ 
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ករផ្តល់ហិរញញបបទន ស្រមបអ់នុវត្តសកមមភពៃន ផ.អ.គ.ស ែដលអនុវត្តេ យអងគករៃដគូអនុវត្ត 
(សមសភគទ១ី ទ២ី នងិទី៣) កម់នលកខណៈសមុគ ម ញ េហើយទមទរនូវ ករស្រមបស្រមួលជមយួៃដគូ
មយួចំននួ។ យុទធ ្រស្តសំខន២់ រមួមន៖ 
 ជរុំញករចូលរមួ៖ េលើកទកឹចិត្តអងគករៃដគូអនុវត្ត ឱយចូលរមួគ្ំរទករអនុវត្តផ.អ.គ.ស។ អងគករៃដគូអនុវត្ត 

នននឹងេប្តជញ ចតិ្តកនុងករអនុវត្តនូវសកមមភពសំខន់ៗ េន្រសុកេគលេ ែដលបនកំណត ់ និងសកមមភព
មន្រ បេ់នទីេនះ។ រឯី គ.ជ.អ.ប កនឹ៏ងអនុវត្តសកមមភពែផនកផគតផ់គងេ់ន្រសុកេគលេ េនះផងែដរ។ 
ករចូលរមួ ្រតូវែស្តងេចញ មរយៈអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន ។ 

 ករបេងកើនថវកិ៖ ផ.អ.គ.ស មនិមនករផ្តល់ថវកិ មរយៈគេ្រមង ចេ់ យែឡក ដូចែដលធ្ល បប់ន
អនុវត្តេនកនុង្របេទសកមពុជកន្លងមកេនះេទ។ ផទុយេទវញិ អងគករៃដគូអនុវត្ត ែដលកំពុងអនុវត្ត
សកមមភពរបស់ខ្លួនេនកនុងឃំុ ្រសុកទងំេនះ ្រតូវបែនថមថវកិេលើថវកិរបស់ខ្លួនែដលមន្រ ប ់ េដើមបី
អនុវត្តសកមមភពសំខន់ៗ ។ ករបែនថមថវកិេនះ ចមនចំននួព ី៨០០០-១២០០០ដុ ្ល រ ស្រមប១់
្រសុកកនុង១ឆន  ំ (្របែហល១០០០ដុ ្ល រស្រមប១់ឃំុកនុង១ឆន )ំ។ រេបៀបអនុវត្តែបបេនះ គឺេដើមបធីន
្របសិទធភព និងនិរន្តរភព ដូេចនះេដើមបឱីយអងគករៃដគូអនុវត្ត ទងំេនះ បញចូ លករងរគណេនយយភព
សងគមេទកនុងកមមវធិី ែដលមន្រ បេ់ន មតបំនែ់ដលអងគករទងំេនះមនទំនកទ់ំនង  និង
សកមមភពករងរេនទេីនះ។ ករអនុវត្តែបបេនះ ចជួយ ជំរុញឱយមនមេធយបយថមី កនុងករអនុវត្ត
កិចចករអ្វីមយួ េជៀស ងេធ្វើគេ្រមងតូចៗ  នងិមនលកខណៈ ចេ់ យែឡក។ 

 ករផ្តល់ហិរញញបបទនេ យៃដគូអភវិឌ ន៖៍ ៃដគូអភវិឌ ន៍ កេ៏ យ ចចូលរមួកនុងករផ្តល់ថវកិ 
ស្រមបក់រអនុវត្តផ.អ.គ.ស។ ៃដគូអភវិឌ នន៍មីយួៗែដលមនត្រមូវករេផ ងៗគន ស្រមបក់រផ្តល់
ថវកិគ្ំរទដល់អងគករសងគមសីុវលិ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេដើមបពិីភក
ជមយួៃដគូផ្តល់ជំនួយនន (បនទ បព់ីពិភក បនសេ្រមចេ យចូលរមួ)។ យល់េឃើញថករចបេ់ផ្តើម
គឺ ្រស័យេលើករេរៀបច ំ េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចច្របតិបត្តិករ គណេនយយភពសងគម ែដលបង្ហ ញពី
ឧបករណ៍ និងដំេណើ រករននស្រមបអ់នុវត្ត។ ៃដគូអភវិឌ នន៍ន កំពុងេរៀបចំសំេណើ សំុថវកិស្រមប ់
រយៈេពល៣ឆន ដំំបូងមនដូចខងេ្រកម៖ 
 ធនគរពិភពេ កនងឹចតែ់ចងមូលនធិ ិTrust  Fund៖ ្រកុមធនគរពិភពេ ក បនសំេណើ ផ្តល់

ហិរញញបបទន Trust  Fund ស្រមបស់កមមភពអងគករៃដគូអនុវត្ត ។ ធនគរពិភពេ ក នឹង
ព្រងងឹេគលករណ៍ែដលបនកំណតខ់ងេលើ ពិេសសយន្តករមយួេ យព្រងឹងបែនថមេលើកមមវធីិ
ែដលមន្រ បេ់ យេ្របើ្របស់នូវ រចនសមពន័ធកំពុងដេំណើ រករ និងភពជៃដគូជមយួអងគករៃដ
គូអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិែដលកពុំងេធ្វើសកមមភព។ 

 សហភពអរឺ ៉ុប៖ មូលនធិិស្រមបស់ងគមសីុវលិរបស់សហភពអឺរ ៉ុបនឹងផ្តល់ឱកសស្រមបអ់ងគករ
សងគមសីុវលិ េសនើ សំុឥណទនយកេទអនុវត្តសកមមភពននេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករអនុវត្ត 
ផ.អ.គ.ស គឺ្រសបជមយួលកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបក់រផ្តល់ហិរញញ វតថុេនះ េហើយសហភពអឺរ ៉ុប ច
្របកសឱយមនករ កសំ់េណើ  េដើមបអីនុវត្តផ.អ.គ.ស។ សហភពអរឺ ៉ុបបនេបើកឱកសគ្ំរទដល់
សងគមសីុវលិ ែដល្របករេនះ្រសបេទនឹងករគ្ំរទរបស់ខ្លួនេលើករងរកែំណទ្រមងក់រអភវិឌ ម
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ែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ េហើយករងរេនះកគ៏្ំរទដល់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ
ដូចបនបរយិយកនុងឯក រែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីគណេនយយភពសងគម។ 

 យូនីេសហ្វUNICEF៖ កនុងករអនុវត្ត កលបងេលើ្រសុកេគលេ ទំង២២ កនុងឆន ២ំ០១៤ 
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បនទទួលថវកិគ្ំរទពីអងគករ UNICEF ចនំួន ៨៦.០០០ដុ ្ល រ េដើមបី
អនុវត្តករផ ព្វផ យករងរគណេនយយភពសងគមែដលថវកិចំនួន ៤០.០០០ដុ ្ល រ ស្រមបែ់ផនក
ផគត់ផគង់ និងថវកិចំនួន ៤៦.០០០ដុ ្ល រ ស្រមប់ែផនកត្រមូវករ។  ស្រមប់ឆន ២ំ០១៥ អងគករ
យូនីេសហ្វបនបន្តគំ្រទេលើករេរៀបចំ្របព័នធទិននន័យេដើមបី ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្តករងរ
គណេនយយភពសងគម ។ េយង មែផនករគេ្រមងអភបិលកិចចមូល ្ឋ ន េដើមបសិីទធិកុមររបស់
អងគករយូនីេសហ្វស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦ដល់ ២០១៨ អងគករនឹងបន្តជយួ គ្ំរទដល់ករអនុវត្តករងរ
គណេនយយភពសងគមេលើករេរៀបចំ្របពន័ធទិនននយ័េនឆន ២ំ០១៦បន្តេទៀត។ អងគករយូនីេសហ្វ 
មនបំណងេធ្វើករជៃដគូអភវិឌ ន ៍ េដើមបផី្តល់ជជំនួយបេចចកេទសេទេលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប 
កនុងករេរៀបចវំគគបណ្តុ ះប ្ត ល្របពន័ធទិនននយ័្រតួតពិនិតយេនះស្រមបក់រអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្ត
គណេនយយភពសងគម និងករចង្រកងឯក រ េមេរៀន និងបទពេិ ធនស៍្រមបក់រពិភក  នងិ 
េរៀបចំេគលនេយបយ។ 

 គេ្រមងភពជៃដគូសកលស្រមបគ់ណេនយយភពសងគម(GPSA)៖ ធនគរពិភពេ កនឹង
្រគប្់រគង ចតែ់ចង(េនទី ន កក់រក ្ត លរបស់ខ្លួន) មូលនិធិែដលេផ្ត តជពិេសសេលើសកមមភព 
គណេនយយភពសងគម។ េដើមបឱីយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ចទទួលបនមូលនិធិេនះ ្រតូវមន
ករចុះហតថេលខជមួយគេ្រមងកនុងភពជៃដគូសកលស្រមប់ករងរគណេនយយភពសងគម។ 
តំ ងអងគករសងគមសីុវលិ ្រតូវពិភក ជមយួគ.ជ.អ.ប េដើមបេីរៀបចំកិចច្រពមេ្រព ង េ យអនក
ទទួលថវកិ ទទួលបនផល្របេយជនព៍្ីរកុមអនកពកព់ន័ធជសកលេផ ងៗេទៀត េដើមបសិីក េរៀន
សូ្រតពីគន េទវញិេទមក េនះជយន្តករមយួែដលមនលកខណៈ ថ បន នងិគ្ំរទគន េទវញិេទមក។ 
េ យមនករគ្ំរទពីករយិល័យ្របច្ំរបេទសរបស់ធនគរពភិពេ ក អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល
នឹងែស្វងរកឱយមនករ្រពមេ្រព ងគន ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេដើមបកី្ល យជសមជិកៃន្រកុមៃដគូ
សកលស្រមបក់រងរគណេនយយភពសងគម។ មូលនិធិស្រមប្់រកុមៃដគូសកលស្រមបក់រងរ
គណេនយយភពសងគម្រតូវបនបេងកើតេឡើងនេពលថមីៗេនះ េនកនុងធនគរពិភពេ ក ្របេទស
នន ចចូលរមួស្រមបក់រងរគណេនយយភពសងគម េដើមបកី្ល យជ្របេទសសមជិក និងេដើមបី
ចឱយអងគករសងគមសីុវលិែស្វងរកមូលនិធិស្រមបអ់នុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគម។ េ្រក

ពីដេំណើ រករេនះ ្របេទសកមពុជនងឹ្រពមេ្រព ងេទេលើយុទធ ្រស្តស្រមបក់រផ្តល់មូលនិធ ិែដលេគ
រពឹំងថយុទធ ្រស្តេនះ នឹងេផ្ត តេទេលើសកមមភពគណេនយយភពសងគម។ ករផ្តល់មូលនធិិ មរយៈ
យន្តករេនះ មនិមនចំនួនេ្រចើនេទ (្របែហល៥០០.០០០ដុ ្ល រ ស្រមបរ់យៈេពល៣ឆន )ំ។  

 ធនគរពភិពេ កបនេរៀបចនូំវឯក រទស នទនស្រមបទ់ទលួបនឥណទនពមូីលនធិអិភវិឌ ន៍
សងគមរបស់្របេទសជប៉នុ (JSDF) ស្រមបគ់្ំរទសកមមភពែផនកត្រមូវករ៖ មនករេរៀបចំនូវសំេណើ
សំុចំនួន២ ែដលមនថវកិ្របែហល៥ នដុ ្ល រ េមរចិ េដើមបគី្ំរទសកមមភពែផនកត្រមូវកររយៈ
េពលៃនផ.អ.គ.ស។ េគរពំឹងថអនកទទលួបនឥណទនេនះ គឺជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលអន្តរជតិ 
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ែដលមនសមតថភព្រគប្់រគង នងិចតែ់ចងហិរញញ វតថុ្រសប មករទទលួខុស្រតូវែផនកសុចរតិភព
របស់ធនគរពភិពេ ក។ 

 ទភីន កង់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជតរិបស់្របេទសសុ៊យែអត (Sida) បន្របកសរចួេហើយអំពគីេ្រមងេលើក
កមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងដំេណើ រករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកម
ជតិ ែដលមនេឈម ះកតថ់ PROCEED។ គេ្រមងេនះ បន្រតូវអនុវត្តេនកនុង្រសុកចំននួ៨ កនុង
ករ កលបងេទេលើដំេណើ រករចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងដំេណើ រករៃនកំែណទ្រមង់ករ
អភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ មរយៈៃដគូជអងគករសងគមសីុវលិកនុង្រសុក។
Sida បនបញជ កថ់ អងគករសងគមសីុវលិែដលទទួលបនថវកិ មរយៈគេ្រមងេនះ ចសេ្រមច
ចូលរមួ េដើមបអីនុវត្តសកមមភព្រកបខណ័្ឌ ករងរគណេនយយភពសងគម។ េយើងេនមនិទនដ់ឹងេន
េឡើយេទថ េតើអងគករៃដគូអនុវត្តចំនួន៥ ្រតូវបន្ត មរេបៀបែដលអនុវត្តកន្លងមក ឬបែង្វរមកអនុវត្ត
មយុទធ ្រស្តគណេនយយភពសងគមវញិ។  

 ទភីន កង់រ USAID នឹងផ្តល់មូលនិធិស្រមបគ់េ្រមង២ កនុងវស័ិយសុខភបិលរយៈេពល៥ឆន (ំែខ
តុ  ឆន ២ំ០១៤-ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៩)៖ ករេលើកមពស់សិទធិអំ ចសហគមនេ៍ដើមបសុីខភព និង
ពត័ម៌នពកព់ន័ធសុខភព េគលនេយបយ និងករតសូ៊មត ិ េដើមបជីួយ ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភព
ផ.អ.គ.សែដលពកព់ន័ធនឹងសកមមភពសំេ ដល់ករេលើកកមពស់សុខភពេ យមនករពិភក ពីរ
េបៀបេដើមបបីញចូ លគេ្រមងេនះេទកនុងផ.អ.គ.ស។  

ករផ្តល់ហិរញញ វតថុស្រមបអ់នកផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីផ.អ.គ.ស (េនកនុងសមសភគទី៣ ចនុំច 
៤.២ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករហ្វឹកហ្វឺន និងករព្រងឹងសមតថភព) នឹង្រតូវពិភក បន្តេទៀត។ អងគករមនិែមនរ ្ឋ
ភបិលែដលអនុវត្តករងរទងំេនះ នឹងទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល និងសមភ រៈបណ្តុ ះប ្ត ល ្រពមទងំ
បន្តករបណ្តុ ះប ្ត លេនកនុងអងគកររបស់ខ្លួនបន្តេទៀត។  

ករផ្តល់ហិរញញ វតថុស្រមបក់រសិក ែស្វងយល់ នងិអនក ម ន្រតួតពនិតិយែផនករអនុវត្តគណេនយយភព
សងគម (សមសភគទ៤ី) គួរេធ្វើ ចេ់ យែឡក េដើមបធីនថករសិក ែស្វងយល់ នងិករ ម ន្រតួតពិនតិយ 
្រតូវបនអនុវត្តេ យ្របុង្របយត័ន និងមននរិន្តរភព។ 

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនងឹ្របជំុជមយួៃដគូអភវិឌ នន៍ន៖ ៃដគូអភវិឌ នន៍ន ចផ្តល់មូលនធិិដល់
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេដើមបអីនុវត្ត ផ.អ.គ.ស េ យអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណន ំ និងល័កខខណ័្ឌ កំណត់
នន។ ៃដគូអភវិឌ នទ៍ងំអស់ ្របែហលមនិរមួគន ផ្តល់មូលនធិិដល់សងគមសីុវលិេទ ប៉ុែន្តៃដគូអភវិឌ ន៍ ចចូល
រមួកនុងែផនករស្រមបស្រមួល េដើមបកីរអនុវត្តសកមមភពពកព់ន័ធននេនមូល ្ឋ នឱយមន្របសិទធភព។ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Бơ ៖ ŁũŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎ 
ែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម គឺជកមមវធីិែដលមនមហិចឆិ  េហើយកម៏ន និភយ័ផងែដរ។ មន

វធិនករមយួចនួំន ចកតប់នថយបននូវ និភយ័ចមបងៗដូចបនបង្ហ ញខងេ្រកមេនះ 
ơ.ΉĕЊķњŎ ĕЊ₣ ŷЋēĕŁũŁĳсĠĕ□Ŏ 

នភិយ័ ក្រមតិ វធិនករកតប់នថយ 
១. សមតថភព 
(ភន កង់រអនុវត្ត) 

មធយម  និភយ័ទកទ់ងនឹងសមតថភពេកើតមនេឡើងេនកនុងករផ្តល់ហិរញញបបទន
បន្តេទឱយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេនមូល ្ឋ ន ចនឹងកនែ់តធងនធ់ងរេឡើង
េនេពលែដលអងគករមនិមនថវកិ្រគប្់រគនស់្រមប ់ករអនុវត្តករងរ ករ
្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល។ និភយ័េនះ ច
កតប់នថយបន មរយៈករេ្រជើសេរ ើសអងគករៃដគូ  ែដលធ្ល បម់ន្របវត្តិ
ករងរល្អកនុងករក ងសមតថភព  និងមន្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរងឹម។ំ 

២.នេយបយ មធយម  សកមមភពរបស់អងគករសងគមសីុវលិកនុងករជរុំញឲយមនករេបើកចំហរ
ពត័ម៌ននន ពត័ម៌នថវកិ និងករ្រតួតពនិិតយ ម នេ យ្របជ
ពលរដ្ឋ ច្រតូវបនមជឈ ្ឋ នទូេទយល់្រចលំថជសកមមភពរបស់គណ
បក នេយបយ។  

 ករផ្តល់ពត័ម៌នេនមូល ្ឋ ន នងិករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ គឺមន
ែចងេនកនុងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 
គណេនយយភពសងគម ចជមេធយបយមយួ េដើមបអីនុវត្តនូវេគល
ករណ៍ននែដលមនែចង។ 

៣.ករស្រមប 
ស្រមួលកមមវធិ ី

បងគួរ  សកមមភពនន ្រតូវអនុវត្តេ យ្រកសួង ថ បន័ (ែផនកផគតផ់គង)់ និងអងគករ
សងគមសីុវលិ (ែផនកត្រមូវករ) ែដលសកមមភពទងំេនះ ្រតូវអនុវត្ត្រសបគន
ជមយួវដ្តៃនករងរគណេនយយភពសងគម  េដើមបរីមួចែំណកដល់ដេំណើ រករ
រមួ កនុងករសេ្រមចបនលទធផល នងិេគលបំណងនន។ គណៈកមម ធិករ
្រគប្់រគងករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តគណេនយយភពសងគម (រមួមន
្រកសួង ថ បន័  អងគករសងគមសីុវលិ  និងៃដគូអភវិឌ ន)៍ បនបេងកើតេឡើង។ 

 ករអនុវត្តែផនកត្រមូវករេ យអងគករសងគមសីុវលិ្រតូវេ្របើវធិី ្រស្តរមួរបស់
គណេនយយភពសងគម

៤.ភពជមច ស់ 
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល  

មធយម  ដំេណើ រករេរៀបចំែផនករសកមមភព នងិថវកិ នងិករចូលរមួេផ ង  ៗ ៃន
ែផនករសកមមភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ចេធ្វើឲយករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស េន
មូល ្ឋ នមនភពករយឺតយ៉វ ដូចេនះ្រតូវមនករែណនពំីថន កជ់តិ។ 

 
៥.ករផ្តល់េស  
ករ្រតួតពនិតិយ  
និងនរិន្តរភព 

បងគួរ  ករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគមគឺមនករលំបកខ្ល ងំេ យ 
រែតអនកចូលរមួមនិសូវយល់ពីទស នទនែដលត្រមូវឱយមនករអភវិឌ

ទងំជំនញ និងករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ។ េ យ រដំេណើ រករេនះពក់
ពន័ធករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល នងិយន្តករបណ្តុ ះប ្ត លពីេលើដល់
េ្រកម ម្របពន័ធរដ្ឋបលបចចុបបនន ដូេចនះ និភយ័កនុងករផ្តល់េស  គឺមន
ក្រមតិបងគួរ។ ជំនួយបេចចកេទសនឹង្រតូវផ្តល់ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
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កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តកមមវធីិេនះ េ យ រទស នទនេនះ ចជេរឿងថមី
ែដលទមទរនូវករព្រងឹងករយល់ដឹងបែនថមេទៀត ។ 

 ករងរជ ទិភព គឺបេងកើតយន្តករជក់ កម់យួ េដើមបធីននូវករ្រតួត
ពិនតិយ  និងករសិក ែស្វងយល់្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

 និភយ័ៃននិរន្តរភព គឺមនក្រមតិមធយមស្រមបស់កមមភពែផនកផ្ឋតផ់គង ់
េ យ រករងរេនះ្រតូវបនបញចូ លកនុងករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
ប៉ុែន្តមនក្រមតិបងគួរស្រមបស់កមមភពរបស់ែផនកត្រមូវករ េ យ រ
សកមមភពទងំេនះត្រមូវឱយមនករផ្តល់មូលនិធិ មយន្តករឯក ជយ ឬ
មយន្តកររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល (ដូចជយន្តករមូលនិធិឃំុ សងក ត)់ 

ែដលងយកនុងករជបគ់ងំ។  
៦.ថវកិមនិ្រគប ់
្រគន ់  នងិវ ិ ល
ភពមនទហំំតូច 

ទប-
មធយម 

 ែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមបនេរៀបចំេឡើងេ យមនលកខណៈ
ងយ្រសួលកនុងករព្រងីកសកមមភព ្របសិនេបើមនករផ្តល់ហិរញញ វតថុបែនថម។ 

 ថវកិែដលមន្រ បម់នចំនួន្រគប្់រគនក់នុងករអនុវត្តសកមមភពសំខន់ៗ
ៃនករងរគណេនយយភពសងគម និងមនករកត្់រ ្រតឹម្រតូវែដលនងឹទក់
ទញករចប់ រមមណ៍របស់ៃដគូអភវិឌ នក៍នុងករផ្តល់ថវកិគ្ំរទ។ 

៧.ករស្រមប
ស្រមួលជមយួអងគ
ករសងគមសីុវលិ  

ទប  េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប និងអងគករសងគមសីុវលិបនសហករគន
សេ្រមចបនសមទិធផលជេ្រចើនពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំែផនករអនុវត្ត
ករងរគណេនយយភពសងគម ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករេរៀបចឧំបករណ៍
ផ្តល់ពត័ម៌ននន។ល។ 

 កិចច្របជុំស្រមបស្រមួល្រតូវបនេរៀបចំ េដើមប្ីរបមូលពត័ម៌ន និងពិភក
េលើបញ្ហ ននពកព់ន័ធនឹងករងរគណេនយយភពសងគម 

 បនទុកករងរមយួចំនួនរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.បនឹង្រតូវកតប់នថយ 
្របសិនេបើមនអនកអនុវត្តជភគីទ៣ីទទួលបនទុកេលើករងរ ករងរបណ្តុ ះ
ប ្ត ល និងករ្របមូល ចង្រកង េមេរៀនបទពេិ ធន ៍

 េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប ្រតូវមនទី្របឹក បេចចកេទស និងបុគគលិក្រគប់
្រគន់ េដើមបជីយួ ទទួលបនទុកករងរគណេនយយភពសងគម។ 
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សមទិធផលរពឹំងទុកពីករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគមមនដូចខងេ្រកម៖ 
 េ យ រែតមនករបេងកើតឱយមនយន្តករៃនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ  ករទំនកទំ់នងគន េទវញិេទមក  និង /ឬ 

តំ ង្របជពលរដ្ឋ ដូចេនះករេឆ្លើយតបរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល)ភន កង់រផ្តល់េស (នឹងមនករផ្ល ស់ប្តូរ។ 
 សមតថភព្របជពលរដ្ឋ )្រស្តី  និងបុរស (និង តំ ង្របជពលរដ្ឋមនករេកើនេឡើងែដល ចបន្តករទំនកទំ់នងជមយួ

ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករព្រងឹងេគលេ គណេនយយភព មែបប្របជធិបេតយយ។ 

ែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមរមួចំែណកដល់៖ 

 ករផ្តល់េស   និងករវភិជនធ៍នធនកនែ់តមន្របសិទធភិព សមធម ៌ និងកនែ់តមនគណេនយយភព។ ករចូលរមួ
របស់ ថ បន័ អងគភពផ្តល់េស ធរណៈ គរួ្រតូវបន្រគប្់រគងឱយកនែ់ត្របេសើរ កនែ់តមនករេឆ្លើយតប
្របកបេ យគណេនយយភព និងតម្ល ភព។ សកមមភពរបស់ ថ បន័ ឬអងគភពផ្តល់េស ទងំេនះ គួរេឆ្លើយតបឱយ
កនែ់ត្របេសើរ មត្រមូវករ ទិភពរបស់្របជពលរដ្ឋ េហើយ្រតូវខិតខំករពរ និងបេ្រមើផល្របេយជនរ៍បស់្រកុមជន
ងយរងេ្រគះ។ 

 ករផ្តល់សិទធអំិ ចកនែ់ត្របេសើរ៖ សហគមន ៍ និង្របជពលរដ្ឋ ពិេសស្រស្តី  យុវវយ័ កុមរ ជនជតិេដើម និងជន
ពិករែដលបនចតទុ់កថជភន កង់រេធ្វើឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងសំខន ់ គួរ្រតូវបនផ្តល់សិទធិអំ ចេដើមបី ចយល់
ដឹងអំពីសិទធិ  និងករទទួលខុស្រតូវ កនុងករបេងកើនទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

 មូលធនសងគមកនែ់ត្របេសើរ៖ ករក ងមូលធនសងគម  និងករេកើនេឡើងនូវទំនុកចិត្ត រ ងសមជិកសហគមន ៍ និង
រ ង្របជពលរដ្ឋជមយួអងគភពរបស់រដ្ឋ គឺមន រៈសំខន់ ស់ស្រមបទ់ងំករអភវិឌ សងគម  និងកររកីចំេរ ើន
ែផនកេសដ្ឋកិចច។ 

 កររបួរមួ  និងឯកភពគន កនុងសងគមកនែ់ត្របេសើរ៖ ករព្រងឹងេលើមូលធនសងគ នងឹនដំល់ករឯកភព និងទំនុកចិត្ត
កនុងសងគមកនែ់តរងឹមែំដលជសមសធតុដច៏បំចក់នុងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន។ 

 សមធមស៌ងគម  នងិករអភវិឌ កនែ់តមនករចូលរមួ៖ មនករចូលរមួជមតិេយបល់្របកបេ យសមធម ៌ និង្រគប់
្រជុងេ្រជយរបស់្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម និង្រកុមជនងយរងេ្រគះេនកនុង៖ (ក) ដំេណើ រករ
នេយបយេនមូល ្ឋ ន និង(ខ) ករេរៀបចំស្រមបក់រផ្តល់េស   និងករែកលម្អ ថ នភពរូបវន័្តែដលមនឥទធិពល
ដល់្រកុម្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក។ 
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ơ. ЮýŲĠе‗₣ũУņ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũũУņ 
េតើនងឹមនករផ្ល ស់ប្តូរអ្វខី្លះែដល នឹងទទួលបនពកីរអនុវត្តផ.អ.គ.ស? 

េគលបំណងរមួ៖ េគលបំណងៃន ផ.អ.គ.ស គេឺដើមបេីធ្វើឱយ្របេសើរនូវគណេនយយភព  និងករេឆ្លើយតប
របស់អនកផ្តល់េស  និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិស្រមបក់រផ្តល់េស  នងិករវភិជនធ៍នធនឱយកនែ់ត្របេសើរ 
(ពិេសសស្រមប្់រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ ជនជតិេដើម និង្រកុមជនងយរងេ្រគះ)។ 
សូចនករៃនេគលបំណងខងេលើ ច ស់ែវងបន មរយៈករផ្ល ស់ប្តូរេលើ៤ទិដ្ឋភព៖ 

 ភពេឆ្លើយតប៖ េស ្រតូវបនផ្តល់្របកបេ យសមធម ៌
 គណេនយយភព៖ ក្រមតិៃនករេបើកទូ យ និងករេឆ្លើយតបេទនឹងករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបរ់បស់សហគមន ៍
 សេម្លង និងករផ្តល់សិទធិអំ ច 
 បរយិកសអំេ យផល ។ 

Ư.ЮýŲĠе‗₣аĕ₤Ō₤ļÐ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ 
េគលបំណង និងសូចនកររបស់សមសភគនីមយួៗនឹង ស់ែវងអំពីក្រមតិៃនករផ្ល ស់ប្តូរៃនលទធផល

ែដល សេ្រមចបន។ េគលបំណង នងិសូចនករភគេ្រចើនមនទំនកទំ់នងគន ែដលបញជ កអ់ំពីករផ្ល ស់ប្តូរមយួ
ចំននួ។   

 សមសភគទី១៖ េធ្វើឱយមនភពងយ្រសួលកនុងករទទលួបនពត័ម៌ននន នងិពត័ម៌នពកព់ន័ធថវកិ
េនមូល ្ឋ ន េដើមបឱីយសមតថភព និងចេំណះដឹងរបស់អនកពកព់ន័ធកនែ់ត្របេសើរ។ ករផ្ល ស់ប្តូរ នឹង្រតូវ 
ស់ែវង មរយៈលំហូរពត័ម៌ន ករេបើកទូ យពត័ម៌នថវកិេនមូល ្ឋ ន និងករេ្របើ្របស់ពត័ម៌ននន 

និងពត័ម៌នថវកិ។ 
 សមសភគទី២៖ េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបរ់បស់្របជពលរដ្ឋ ករ្រតួតពនិតិយ ម

នេលើករផ្តល់េស នន និងករវភិជនធ៍នធន។ សមទិធផលេនះ នឹង្រតូវ ស់ែវង មរយៈក្រមតិៃន
ករេកៀរគរករចូលរមួពីអនកទទលួផលឬ ម ន្រតួតពិនិតយ និងករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡបរ់បស់្របជពលរដ្ឋ 
បរយិបន័ន ឬសមធម ៌ករវភិជនធ៍នធន  និងឥរយិបថ ឬទេង្វើេផ ងៗ។ 

 សមសភគទី៣៖ បេងកើនសេម្លងរបស់្របជពលរដ្ឋ ផ្តល់សិទធអំិ ច និងសមតថភព ស្រមបដ់េំណើ រករ
គណេនយយភពសងគម។ ករសេ្រមចែផនកេនះ នឹង្រតូវ ស់ែវងេទេលើក្រមតិៃនករែ្រប្របួលៃនករទទួលបន
សិទធិអំ ច សមតថភពរបស់សហគមន ៍និងសមតថភពរបស់តួអងគេផ ងេទៀតេនមូល ្ឋ ន។ 

 សមសភគទី៤៖ បេងកើនសមតថភពដល់អនកពកព់ន័ធននឱយមនករយល់ដងឹនងិករចូលរមួកនុងដំេណើ រ
ករផ្ល ស់ប្តូរែ្រប្របួល។ សមសភគេនះ ្រតូវ ស់ែវងេទេលើក្រមតិៃនករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធនន
េនកនុងដំេណើ រករែដលនឹងជំរុញឱយមនករផ្ល ស់ប្តូររេបៀបេរៀបចេំគលនេយបយ និងករអនុវត្តេផ ងៗ
ផងែដរ។ 
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ងទ ី៨៖ លទធផលសំខន់ៗ  នងិករ ស់ែវង 
េតើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វខី្លះ នងឹ
ទទួលបនពីផ.អ.គ.ស 

េតើលទធផលអ្វខី្លះនងឹទទលួ 
បនកនុងរយៈេពល៣ឆន ?ំ

េតើអ្វជីខន ត ស់ែវង? េតើករ ស់ែវង្រតូវ 
េធ្វើដូចេម្តច?

សូចនកររមួ
ករេឆ្លើយតប៖មនករែ្រប
្របួលកនុងករផ្តល់េស  
្របកបេ យសមធមក៌នុង
ករផ្តល់េស  

្របជពលរដ្ឋទទលួបន 
េស កនែ់ត្របេសើរ  និង 
ទទួលបននូវេស េផ ងៗ 
េទៀតេនមូល ្ឋ ន។ 

ភគរយ្របជពលរដ្ឋែដលេពញ
ចិត្តចំេពះេស ែដលបនផ្តល់
េ យ អនកផ្តល់េស  មនករ
េកើនេឡើង។ 

លទធផលបណ័្ណ កពិ់នទុ្របចំ
ឆន ែំដលបនចង្រកងនឹងេធ្វើ
ករេ្រប បេធៀបជមយួ្រកុម
ែដលមនិទនប់នអនុវត្ត
សកមមភព 

មនករផ្ល ស់ប្តូរែ្រប្របួល
ជរមួទងំ្រស្តី យុវវយ័ 
កុមរ ជនពិករ ជនជតិ
េដើម និង្របជពលរដ្ឋ្រកី
្រកកនុងករទទលួបនផល
្របេយជនពី៍ករផ្តល់េស

ភគរយ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ 
ជនជតិេដើម និង្រកុម្របជ
ពលរដ្ឋងយរងេ្រគះែដល យ
ករណ៍ថេពញចិត្តចំេពះេស  
ែដលបនផ្តល់េ យ អនកផ្តល់េស

លទធផលបណ័្ណ កពិ់នទុ្របចំ
ឆន ែំដលបនចង្រកងនឹងេធ្វើ
ករេ្រប បេធៀបជមយួ្រកុម
ែដលមនិទនប់នអនុវត្ត
សកមមភព 

គណេនយយភព៖មនករ
ែ្រប្របួលេលើក្រមតិៃនករ
េបើកទូ យ និងករ
េឆ្លើយតបចំេពះករផ្តល់
ពត័ម៌ន្រតឡបរ់បស់ 
សហគមន ៍
 

រដ្ឋបលឃុំទងំអស់កនុង
្រសុកចំននួ១២០បនបិទ
ផ យពត័ម៌នដល់
ធរណជន គ្ំរទដល់ករ
ចូលរមួ្រតួតពិនិតយ និង
យតៃម្លរបស់្របជ

ពលរដ្ឋ និងេរៀបចំែផនករ
សកមមភពរមួគន ស្តីពី
ករងរគណេនយយភព
សងគម េដើមបេីធ្វើឱយ្របេសើរ
េឡើងនូវករផ្តល់េស  

 

- រដ្ឋបលឃុំ មណ្ឌ លសុខភព និង
បឋមសិក ទងំអស់កនុង

្រសុកចំននួ១២០ បនបិទផ យ
ពត័ម៌នដល់ ធរណជន។ 

- រដ្ឋបលឃុំកនុងរដ្ឋបល្រសុកទងំ 
១២០ បនេរៀបចំែផនករសកមម
ភពរមួគន ស្តីពីករងរគណេនយយ
ភពសងគម។ 

- លទធផលទិនននយ័ ម្រសុក
ែដលបន្របមលូ ចង្រកង
និង បិទផ យ។ 
- លទធផលទិនននយ័ ម្រសុក
ស្តីពីែផនករសកមមភពរមួគន
ែដលបន្របមលូ ចង្រកង
និងបិទផ យ 

រដ្ឋបលឃុំៃន្រសុកចំនួន
១២០ រមួចំែណកថវកិ
៥០០.០០០ដុ ្ល រ(ពីឆន ំ
២០១៥ ដល់ឆន ២ំ០១៧)
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ
ននែដលបនេលើក
េឡើងេ យ្របជពលរដ្ឋ
មរយៈសកមមភព

គណេនយយភពសងគម(ជ
មធយមចំននួ្របមណ

- រដ្ឋបលឃុំៃន្រសុកចំនួន១២០ 
បនែបងែចកថវកិជមធយម 
១៧០ដុ ្ល រ កនុងខទងថ់វកិរបស់
ខ្លួន កនុងករអនុវត្ត និង ម ន
ករអនុវត្តែផនករសកមមភពរមួ
ស្តីពីករងរគណេនយយភព
សងគម 

-លិខិតែណនរំមួស្តីអំពីករ
ែបងែចកថវកិឃុំស្រមបអ់នុ
វត្តករងរគណេនយយភពស
ងគម។  
-ថវកិឃុំ ១៧០ដុ ្ល ្រតូវ
បនេ្របើ្របស់ចំទិសេ
ស្រមបអ់នុវត្តករងរ
គណេនយយភពសងគម 
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េតើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វខី្លះ នងឹ
ទទួលបនពីផ.អ.គ.ស 

េតើលទធផលអ្វខី្លះនងឹទទលួ 
បនកនុងរយៈេពល៣ឆន ?ំ

េតើអ្វជីខន ត ស់ែវង? េតើករ ស់ែវង្រតូវ 
េធ្វើដូចេម្តច?

១៧០ដុ ្ល រកនុង១ឃំុកនុង
១ឆន )ំ។ 

មនករែ្រប្របួល េលើករ
បេញចញសេម្លង  និងសិទធិ
អំ ច 

ដំេណើ រករផ្ល ស់ប្តូរនឹងផ្តល់
សិទធិអំ ចដល់្របជ
ពលរដ្ឋកនុងករេលើកយក
កង្វល់របស់ខ្លួន  និង
ទមទរឱយមនគណេនយយ
ភពពីអនកផ្តល់េស   និង
ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភបិល

ភគរយ្រសុកែដលមន្របជ
ពលរដ្ឋ ចបេញចញសេម្លងរបស់
គត ់េ្រកពី្រសុកេគលេ ផ.អ.
គ.ស 

ករ យតៃម្លអពីំករផ្តល់
សិទធិអំ ច នងិសមតថភព 
(ែបងែចក ម្រស្តី និងយុវវយ័ 
កុមរ ជនជតិេដើម និងជន
ពិករ) 

មនករែ្រប្របួល េលើ
បរយិកស អំេ យ
ផល(អភបិលកិចចមូល
្ឋ ន) 

ថ នភព យន្តករអនុវត្ត
ចបប់ ចឱយសងគមសីុវលិ 
ចូលរមួកនុងករ្រតួតពិនិតយ
របស់្របជពលរដ្ឋ េលើករ
បំេពញករងររបស់អងគ
ភពផ្តល់េស ។ 
 
ថវកិ្រតូវបនវភិជន៍
ស្រមបក់រអនុវត្ត។ 
 
 
 
 
ករេប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ
ភបិលកនុងផ្តល់ឱកស 
ស្រមបក់រចូលរមួរបស់ 
្របជពលរដ្ឋ 

(ករផ្ល ស់ប្តូរេគលេយបយ)
ភគរយៃនសកមមភពេធ្វើឱយមន
ករផ្ល ស់ប្តូរែផ្អក មរបយ
ករណ៍របស់អងគករសងគមសីុវលិ។ 

 
 
 

(ថវកិអនុវត្តេគលនេយបយ) 
 ភគរយ្រសុកែដលមនថវកិគំ
្រទសកមមភពេដើមប ីេលើកកមពស់
ករទទលួបនពត័ម៌ននន ថវកិ  
និងករ្រតួតពិនិតយ ម ន របស់

្របជពលរដ្ឋ។ 
(ករអនុវត្តេគលនេយបយ) 

ភគរយ្រសុកេគលេ ែដលអនុ
វត្តេគលនេយបយ្រសប ម

លិខិតបទ ្ឋ ននន។ 
 

(នរិន្តរភព) 
គ.ជ.អ.ប បន្តផ្តល់ ទិភពេលើ
ករងរគណេនយយភពសងគម
កនុងែផនកររបស់ខ្លួន។ 

ករកត្់រ របយករណ៍ពី
កររកីចេ្រមើនេលើករេរៀបចំ
េគលនេយបយ។ 
 
 
 
 
 
របយករណ៍្របច្ំរតីមស
ពីNGOsេនមូល ្ឋ ន  
 
របយករណ៍របស់គ.ជ.អ.ប  
(ករេធ្វើសវនកមមេលើពត័ម៌ន) 
 
ករ យតៃម្លេលើករផ្តល់
សិទធិអំ ច និងសមតថភព។ 

សូចនករ មសមសភគនមីយួៗ 
សមសភគទី១៖ ភពងយទទលួបនពត័ម៌ននននិងពត័ម៌នថវកិ 
ករែ្រប្របួលអំពីតម្ល ភព  
និងភពេបើកទូ យ 

កញចបព់ត័ម៌ន (I4Cs) ្រតូវ
បនចង្រកង្រសប ម  

ភគរយ្រសុកែដលជរដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតិ ឬអនកផ្តល់េស

អងគករៃដគូសងគមសីុវលិេធ្វើ
របយករណ៍ ្របច្ំរតីមស 
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េតើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វខី្លះ នឹង
ទទួលបនពីផ.អ.គ.ស 

េតើលទធផលអ្វខី្លះនឹងទទលួ 
បនកនុងរយៈេពល៣ឆន ?ំ

េតើអ្វជីខន ត ស់ែវង? េតើករ ស់ែវង្រតូវ 
េធ្វើដូចេម្តច?

េសចក្តីែណន ំ មូល ្ឋ ន េ្រចើនជង៧០%បន
្របមូល និងចង្រកងកញចបព់ត៌
មន(I4Cs)្រសប មេសចក្តី
ែណន ំ

របយករណ៍អធិករកិចច    
្របចឆំន និំងពត័ម៌នសវន
កមម 

ថវកិ្រតូវបនបិទផ យជ 
ធរណៈ្រសប ម 

ទ្រមងគំ់រ ូ

(ករ ស់ែវងអំពីពត័ម៌នែដលមន)
- ភគរយ្រសុកែដលជរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ ឬអនកផ្តល់េស
មូល ្ឋ នេ្រចើនជង៧០% បន
បង្ហ ញថវកិ្រសប មទ្រមងគំ់រូ
ែដលផ្តល់ឱយ។ 

- ភគរយ្រសុកែដលមនម្រន្តមីន
សមតថភពយល់ដឹងពីថវកិ និង
តម្ល ភពថវកិ េកើនេឡើង 

អងគករៃដគូសងគមសីុវលិេធ្វើ
របយករណ៍្របច្ំរតីមស 
 
 

ករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ ន
នន្រតូវបនព្រងឹង 

)ករ ស់ែវងករអនុវត្ត ម(  
ភគរយ្រសុកអនុវត្ត មេគល
ករណ៍  និងលិខិតបទ ្ឋ ននន

របយករណ៍អនុវត្តរបស់
្រសុក ចេធ្វើ្របចឆំន  ំនិង
របយករណ៍អធិករកិចច 

ករែ្រប្របួលេលើភពងយ
្រសួលទទលួបនពត័ម៌ន  
និង ករយល់ដឹងអពីំថវកិ 

្របជពលរដ្ឋ ចយល់ 
ដឹងពីខ្លឹម រ និង ចេ្របើ 
្របស់ពត័ម៌ន (I4Cs) 
បន 

)ករ ស់ែវងពីករយល់ដឹង(  
ភគរយ្របជពលរដ្ឋយល់ដឹងថ
មនពត័ម៌ន និងយល់អំពីខ្លឹម រ
របស់កញចបព់ត័ម៌នស្រមប់
្របជពលរដ្ឋ។ 

 
(ករ ស់ែវងករេ្របើ្របស់) 
ភគរយកិចច្របជំុែដលបនយក
កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជ
ពលរដ្ឋេធៀបជមយួស្តង់ រ
បំេពញករងរ និងេគល
នេយបយ កនុងដំេណើ រករ្រតួត
ពិនិតយ ម ន។

កំណតេ់ហតុៃនកិចច ្របជុំស្តីពី
បណ័្ណ កពិ់នទុ។ អងគករៃដគូ
សងគមសីុវលិេធ្វើរបយករណ៍ 
្របច្ំរតីមស កជូ់ន គ.គ.
អ.ស។ 

្របជពលរដ្ឋមនករយល់
ដឹងអំពីថវកិ  នងិេចះេ្របើ 
្របស់ពត័ម៌នទងំេនះ 

- ភគរយ្រសុកែដលមន្របជ
ពលរដ្ឋពិភក ពីបញ្ហ ថវកិ  
និងករចំ យ កនុងករកិចច
្របជំុ ម ន្រតួតពិនិតយ។ 

- ភគរយ្រសុក ែដលបញ្ហ ថវកិ
្រតូវបនេលើកេឡើងកនុងេវទិក

កំណតេ់ហតុៃនកិចច្របជុំ
ស្រមបក់ត្់រ នូវ្របធន
បទពិភក ។ របយករណ៍
អនុវត្ត្របច្ំរតីមសរបស់
អងគករៃដគូសងគមសីុវលិេធ្វើ 
េដើមបី កជូ់ន គ.គ.អ.ស។ 
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េតើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វខី្លះ នឹង
ទទួលបនពីផ.អ.គ.ស 

េតើលទធផលអ្វខី្លះនឹងទទលួ 
បនកនុងរយៈេពល៣ឆន ?ំ

េតើអ្វជីខន ត ស់ែវង? េតើករ ស់ែវង្រតូវ 
េធ្វើដូចេម្តច?

ធំៗនន។ 
សមសភគទី២៖ ករ្រតួតពិនិតយ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋ 
មនករែ្រប្របួល េលើករ
ចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ
កនុងករ្រតួតពិនិតយករ
បំេពញករងរ និងផ្តល់
ពត័ម៌ន្រតឡប់
(គណេនយយភព) 

ករ្រតួតពិនិតយ ម ន 
េ យសហគមន្៍របជ 
ពលរដ្ឋេ យមនែផនករ 
សកមមភពរមួស្តីពីករងរ
គណេនយយភពសងគម  (ផ
.ស.រ.គ) ក្ល យជែផនកៃន
ករអនុវត្ត្របចឆំន រំបស់រដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិ និង
អងគភពផ្តល់េស ។ 

- ភគរយ្រសុកែដលបនបញចប់
ករេធ្វើបណ័្ណ កពិ់នទុ្របចឆំន ។ំ 

- ភគរយៃនផ.ស.រ.គ ែដលបន
បញចប្់រសប មេសចក្តីែណនំ
េធ្វើ្របចឆំន  ំ(ជឧទហរណ៍ មន
សកមមភពចំននួ៤៖សហគមន ៍
្រកុម្របឹក ឃុ ំ្រសុកអនកផ្តល់  
េស  និងសកមមភពរបស់ម្រន្តី
្រសុក)។ 

- ភគរយៃនផ.ស.រ.គ ែដល្រតូវ
បនអនុវត្ត (ឧទហរណ៍ជង
៧០%ៃនសកមមភព្រតូវបន
អនុវត្ត)។ 

- ភគរយៃនផ.ស.រ.គ ែដលបន
េសនើសំុ្រកុម្របឹក ឃុំ បញចូ លេទ
ជ ទិភព្របចឆំន ។ំ 

របយករណ៍អនុវត្ត ្របចំ
្រតីមសរបស់អងគករៃដគូ
សងគមសីុវលិ។ 
 

 

 

មនករផ្ល ស់ប្តូរៃនដេំណើ រ
ករៃនករ កប់ញចូលគន  
(បរយិបន័ន នងិករេឆ្លើយ
តប) 

ផ.ស.រ.គ បនឆ្លុះបញជ ងំ 
អំពីករ្រពួយបរមភរបស់
្របជពលរដ្ឋ  នងិ្រកុមជន
ងយរងេ្រគះ 

- ភគរយរដ្ឋបលឃុំ ្រសុក ែដល 
ករចំ យរបស់ឃុ ំ
េរៀន និងមណ្ឌ លសុខភព បន
េឆ្លើយតបេទនឹងសកមមភព ទិ
ភពេនកនុងផ.ស.រ.គ។ 

- ភគរយៃនផ.ស.រ.គ ែដលបន 
េ ះ្រ យ្របចឆំន នូំវចំននួ
សកមមភព ទិភពរបស់ ្រស្តី 
យុវវយ័ កុមរ ជនជតិេដើម ជន
ពិករ 

របយករណ៍អនុវត្ត ្របចំ
្រតីមសរបស់ អងគករៃដគូ
សងគមសីុវលិ 

ករែ្រប្របួល ចំេពះករ
វភិជនធ៍នធន 
(ភពេឆ្លើយតប) 

ឯក រថវកិ និងករ
ចំ យរបស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ  និងអនកផ្តល់េស
មនករែ្រប្របួលែដលឆ្លុះ
បញជ ំងពីបញ្ហ  និង
សកមមភពជ ទិភពែដល
បនកំណត ់កនុងដំេណើ រករ

- ភគរយឃុំ ្រសកុ ែដលមន 
ថវកិចំ យរបស់ឃំុ 
េរៀន និងមណ្ឌ លសុខភពេឆ្លើយ
តប ម ទិភព ែដលេលើក
េឡើងកនុងផ.ស.រ.គ។ 

របយករណ៍អំពីករអនុវត្ត 
្របច្ំរតីមសរបស់ អងគករ
ៃដគូសងគមសីុវលិ 
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េតើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វខី្លះ នឹង
ទទួលបនពីផ.អ.គ.ស 

េតើលទធផលអ្វខី្លះនឹងទទលួ 
បនកនុងរយៈេពល៣ឆន ?ំ

េតើអ្វជីខន ត ស់ែវង? េតើករ ស់ែវង្រតូវ 
េធ្វើដូចេម្តច?

បណ័្ណ កពិ់នទុ    
ករែ្រប្របួលេលើឥរយិបថ 
និង ករបេំពញករងរ  
(ភពេឆ្លើយតប) 

ករ្រតួតពិនិតយ ម ន
របស់្របជពលរដ្ឋ និង
សកមមភពជំរញុផ.ស.រ.គ 
ជមយួអនកពកព់ន័ធកំណត ់
នូវ៖ 
 �អនកផ្តល់េស េដើមបែីក

លម្អឥរយិបថ និងទេង្វើ
នន 

 �សមជិក្រកុម្របឹក េ្របើ
្របស់កនែ់ត ្របេសើរនូវ
តនួទីរបស់ខ្លួនកនុងករ
ជំរុញឱយមនករផ្ល ស់ ប្តូ
រែ្រប្របួល 

 �ម្រន្តី្រសុកែកលម្អនូវ 
រេបៀបរបបអនុវត្ត 

 �សហគមនចូ៍លរមួ 
ចំែណកយ៉ងសកមមកនុង
ករអនុវត្តសកមមភព 

 �រដ្ឋបល្រសុក េធ្វើជ  
ថ បន័នីយកមម ្រគប់

ដំេណើ រករនន 

(ករបំេពញករងរ)
- ភគរយ ឃំុ េរៀន 
មណ្ឌ លសុខភព មនករ ែក
លម្អឥរយិបថបនទ បពី់ករអនុវត្ត 
ផ.ស.រ.គ (ដូចជេពលេម៉ង
បំេពញ ករងរអត្តចរកិចំេពះ 
អនកជំងឺ លទធភពចុះបញជ ី
កំេណើ ត បញជ ីមរណភព) 
 
(សិទធអំិ ច  នងិទេង្វើរបស់

សមជិក្រកុម្របឹក ) 
- ភគរយឃុំ ្រសកុ ែដល
សមជិក្រកុម្របឹក  មនសិទធិ
អំ ចកនុងករេលើកកមពស់ករ
បំេពញករងររបស់អនកផ្តល់ 
េស េនមូល ្ឋ ន។ 
 

(ករអនុវត្ត មអធិករកិចច) 
- ភគរយ្រសុកែដលម្រន្តី មនទីរ 
សុខភបិល  និងមនទីរអបរ់ ំ
បនែកលម្អករអនុវត្ត ម ឬ 
អធិករកិចចរបស់ េរៀន  
និងមណ្ឌ លសុខភព។ 
 

(មូលធនសងគមភពជៃដគូ) 
- ភគរយៃន ផ.ស.រ.គ ែដលបន 
អនុវត្ត  និងរមួបញចូ លកមមភព 
សហគមន៍

របយករណ៍អនុវត្តផ.ស.រ.គ 
របស់អងគករៃដគូសងគមសីុវលិ
 
ករេ្រប បេធៀបបណ័្ណ ក់
ពិនទុជមយួ្រកុមែដលមនិ
ទនប់នអនុវត្តសកមមភព 
 
ករសិក ពីករផ្តល់ 
សិទធិអំ ច 
 
របយករណ៍អនុវត្ត ផ.ស.រ.គ
របស់អងគករសងគមសីុវលិ 
 
របយករណ៍អនុវត្តផ.ស.រ.គ 
របស់អងគករសងគមសីុវលិ 

សមសភគទី៣ ៖ ករស្រមបស្រមួល  និងករព្រងឹងសមតថភព 
ករែ្រប្របួលេលើសិទធ ិ
អំ ច  នងិសមតថភព 
របស់្របជពលរដ្ឋ 

ករចូលរមួរបស់សហគមន ៍
(ពិេសស្រស្តី  និងយុវវយ័ 
កុមរ ជនពិករ ជនជតិ
េដើម) ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរពី
ភពអសកមមេទជករ
ចូលរមួយ៉ងសកមម 
 

-  ភគរយៃនករែ្រប្របួល មរយៈ
ឯក រៃនកិចច្របជុំ និងអនកចូលរមួ

- ភគរយកិចច្របជំុរបស់សហគមន៍
ែដលពិភក ពីគម្ល តរ ង 
បទ ្ឋ នស្តង់ រជមយួករ
បំេពញករងរជកែ់ស្តង 
 

របយករណ៍អនុវត្ត ផ.ស.រ.គ 
របស់អងគករសងគមសីុវលិ។ 
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េតើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វខី្លះ នឹង
ទទួលបនពីផ.អ.គ.ស 

េតើលទធផលអ្វខី្លះនឹងទទលួ 
បនកនុងរយៈេពល៣ឆន ?ំ

េតើអ្វជីខន ត ស់ែវង? េតើករ ស់ែវង្រតូវ 
េធ្វើដូចេម្តច?

្របជពលរដ្ឋកនែ់តមន 
ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ 
ទទួលបនេស   និងករ 
បំេពញនូវករផ្តល់េស  

- ភគរយឃុំ ែដលបនេធ្វើករវភិគ
អំពីកង្វះខតនន េដើមបបីញចូ ល
ជសកមមភព េទកនុងផ.ស.រ.គ។ 

ករអេងកតសិក អំពីសិទធិ
អំ ច និងសមតថភព 

ករែ្រប្របួលែផនក   
សមតថភពរបស់អនក  
ពកព់ន័ធននេនមូល ្ឋ ន 

អនកស្រមបស្រមលួសហគមន៍
កនែ់តមនឆនទៈ និងសមតថ
ភពេលើដំេណើ រករស្រមប
ស្រមួលនិងប្រញជ ប ករងរ
គណេនយយភពបនដល់
្រគបក់ែន្លង។ 
 
អងគករៃដគូអនុវត្តេនមូល
្ឋ នកនែ់តមនលទធភព

ហ្វឹកហ្វឺននិងគ្ំរទដល់
សកមមភពសហគមន។៍ 
 
អងគភពននរបស់រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតិកនែ់តបន
យល់ចបស់នូវគណេនយយ
ភពរបស់ខ្លួនេហើយមនលទធ
ភពកនុងករេធ្វើសកមមភព។ 

- ភគរយៃនបណ័្ណ កពិ់នទុ ែដល
បនែ្របក្ល យជែផនករ
សកមមភពជកែ់ស្តង។ 

 
 
 
 

- ចំនួនបណ័្ណ កព់ិនទុ និងដំេណើ រករ
ៃនផ.ស.រ.គបនព្រងីក ។ 

 
 
 

- ករ យតៃម្លចំេណះដឹង និង 
លទធភពេ្របើ្របស់យន្តករ
គណេនយយភពសងគម 

ករអេងកតសិក អំពីសិទធិ
អំ ច និងសមតថភព 

សមសភគទី ៤៖ ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍ និងករ្រតួតពិនតិយ ម ន 
ករផ្ល ស់ប្តូរទម្ល បន់ន
ចំេពះករសិក ែស្វង
យល់  និងករដក្រសង់
បទពិេ ធន ៍
(សមតថភព) 

សមតថភព និងឆនទៈ ចូល
រមួកនុងករេរៀនសូ្រត ដក
្រសងប់ទពិេ ធន ៍
 
គុណភពៃនករទុក ក ់
ឯក រ និងករពិេ្រគះ 
េយបល់ស្តីពីដំេណើ រករ 
ផ្ល ស់ប្តូរ្រតូវបនេធ្វើឱយ 
្របេសើរេឡើង។ 

- ករ យតៃម្លេមេរៀនននពីដំេណើ រ
ករអនុវត្តែដល្រតូវបនចង្រកងជ
ឯក រ និង ចរកបន។ 
 

- ករ យតៃម្លចំណងទកទ់ងនន
្រតូវបនេធ្វើេឡើង េមេរៀន នន្រតូវ
បនចង្រកង  និងអនុវត្ត ម។  

 
 

- ករ យតៃម្លករបណ្តុ ះប ្ត ល  
និងកមមវធិីព្រងឹងសមតថភពនន
ែដលេ្របើ្របស់េមេរៀនទងំេនះ។ 

របយករណ៍្របច ំ្រតីមស
របស់អងគករ សងគមសីុវលិ។ 

 

របយករណ៍្របច្ំរតីមស  
ឬ្របចឆំន  ំស្តីពីដំេណើ រ ករ
ៃនករេរៀនសូ្រតពីបទ
ពិេ ធន។៍ 

 
មនករសិក អំពីសិទធិ
អំ ច និងសមតថភព 

ករផ្ល ស់ប្តូរេលើរេបៀប ៃន េមេរៀន  និងេយបល់    ចំនួនេមេរៀនែដលជំរញុឱយមន របយករណ៍្របច្ំរតីមស 
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េតើករផ្ល ស់ប្តូរអ្វខី្លះ នឹង
ទទួលបនពីផ.អ.គ.ស 

េតើលទធផលអ្វខី្លះនឹងទទលួ 
បនកនុងរយៈេពល៣ឆន ?ំ

េតើអ្វជីខន ត ស់ែវង? េតើករ ស់ែវង្រតូវ 
េធ្វើដូចេម្តច?

េរៀបចបំេងកើតេគល 
នេយបយ 

្រតឡបន់នជំរញុឱយមន
ករផ្ល ស់ប្តូរេគល
នេយបយ និងករអនុវត្ត 

ករផ្ល ស់ប្តូរនន េនកនុងេគល
នេយបយ និងករអនុវត្ត 

ឬ្របចឆំន សំ្តីពីដំេណើ រ ករ
ៃនករេរៀនសូ្រតពី         
បទពិេ ធន។៍ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Бư ៖ ŁũЯĠ₣Яş˝Łũ◦◦УŲŠ Н₤ŪĳСŷЮĉ″ņŲ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ ĕЊ₣₤˝ņŊļĮ 
សមសភគ លទធផលរពឹំងទុក នងិសកមមភព អនកទទលួខុស

្រតូវ* 
សមសភគ 

ទ១ី 
ភពងយ
ទទលួបន
ពត័ម៌ននន 
នងិពត័ម៌ន

ថវកិ 

២.១ ពត័ម៌នអពីំករបំេពញករងរ  

សកមមភព ២.១.១.ករ្របមូលទិនននយ័ និងពិនិតយេផទ ងផទ ត ់េដើមបចីង្រកងជកញចប់
ពត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ 

ែផនកផគតផ់គង ់

សកមមភព ២.១.២.ករេបះពុមព និងផ ព្វផ យ កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ ែផនកផគតផ់គង ់

២.២ ករេបើកចំហពត័ម៌នថវកិ  

សកមមភព ២.២.១.្របមូល ពិនិតយេឡើងវញិ  និងចង្រកង ពត័ម៌នអំពីថវកិ ែផនកផគតផ់គង ់
សកមមភព ២.២.២.ករបង្ហ ញនិងបិទផ យពត័ម៌នថវកិ ែដលមនលកខណៈ មញញ  ែផនកផគតផ់គង ់

២.៣ ករេរៀបចំ្របពន័ធ លិខិតបទ ្ឋ ននិងករអនុវត្ដ មេគលករណ៍ែណន ំ  

សកមមភព ២.៣.១.ករេរៀបចំបេងកើតនិង កឱ់យអនុវត្ត វធីិ ្រស្ត្រគប្់រគងទិនននយ័េនថន ក់
្រសុក 

ែផនកផគតផ់គង ់

សកមមភព ២.៣.២. ករេរៀបចំបេងកើតនិង កឱ់យអនុវត្ត លិខិតបទ ្ឋ ន  និងេសចក្តីែណនំ
ននស្រមបក់រេបើកចំហពត័ម៌នថវកិ និងពត័ម៌នននេនមូល ្ឋ ន 

ែផនកផគតផ់គង ់

សកមមភព ២.៣.៣. ករបេងកើត និង កឱ់យអនុវត្ត នូវ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ និងករអនុវត្ត ម
េគលករណ៍ែណន ំស្រមបក់រេបើកចំហពត័ម៌នថវកិេនមូល ្ឋ ន 

ែផនកផគតផ់គង ់

សកមមភព ២.៣.៤. េរៀបចំបេងកើត និង កឱ់យអនុវត្ត នូវដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយរបស់អងគករ
សងគមសីុវលិចំេពះករេបើកចំហពត័ម៌នថវកិេនមូល ្ឋ ន 

ែផនកត្រមូវករ 

២.៤ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង នងិករព្រងឹងសមតថភព  
សកមមភព ២.៤.១.ករបណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភព   

សហគមន ៍អពីំគណេនយយភពសងគម ពត័ម៌ននន និងពត័ម៌នថវកិ 
ែផនកត្រមូវករ 

សកមមភព ២.៤.២.ករបណ្តុ ះប ្ត ល សមជិក្រកុម្របឹក  ម្រន្តីមូល ្ឋ ន  និងអនកផ្តល់េស
េនមូល ្ឋ នអំពីពត័ម៌ននន  និងពត័ម៌នថវកិ 

ែផនកផគតផ់គង ់

សកមមភព ២.៤.៣.ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់អងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន សហគមន៍
នន  និង្របជពលរដ្ឋទកទ់ងនឹងពត័ម៌ននននិងពត័ម៌នថវកិ 

ែផនកត្រមូវករ 
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សមសភគ លទធផលរពឹំងទុក និងសកមមភព អនកទទលួខុស
្រតូវ* 

សមសភគ 
ទ២ី 

ករ្រតួតពិនិ
តយ ម ន
េ យ្របជ
ពលរដ្ឋ 

 

៣.១ ករ្រតួតពនិិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ  

សកមមភព ៣.១.១. ករ អនុវត្តករ កពិ់នទុេលើេស មវស័ិយននេ យអងគភពផ្តល់េស  ែផនកត្រមូវករ 

សកមមភព ៣.១.២. ករអនុវត្តករ កព់ិនទុចំេពះេស មវស័ិយននេ យសហគមន ៍
្របចឆំន េំនកនុង្រសុកេគលេ នីមយួៗ 

ែផនកត្រមូវករ 

សកមមភព ៣.១.៣.ករ្រតួតពិនិតយ ម នសីុជេ្រមេ យ្របជពលរដ្ឋេទេលើេស
មូល ្ឋ ន  និងបញ្ហ ជក់ កម់យួចំនួន 

ែផនកត្រមូវករ 

៣.២ កចិទ្របជំុរមួគន  និងែផនករសកមមភពរមួគន   

សកមមភព ៣.២.១.ដំេណើ រករកិចច្របជុំរមួ និងករេរៀបចំផ.ស.រ.គ រមួ** 
សកមមភព ៣.២.២.ករផ ព្វផ យ និងអនុវត្តែផនករសកមមភពផ.ស.រ.គ រមួ** 
សកមមភព ៣.២.៣.ករបេងកើតគណៈកមម ធិករ ផ.ស.រ.គ រមួ** 

៣.៣ ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នននេដើមបីគ្ំរទករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ
និងករពិនិតយេមើលពីេលើរបស់សមជិក្រកុម្របឹក  

 

សកមមភព ៣.៣.១.េរៀបចំ អនុមត័ និង កឱ់យអនុវត្ត នូវ្របកស និងេសចក្តីែណនសំ្តីពីតួ
នទីរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ពកព់ន័ធនិងករ្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ 

ែផនកផគតផ់គង់

សកមមភព ៣.៣.២.ពិនិតយែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយ
របស់ឃំុ សងក ត ់និង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េទេលើករផ្តល់េស មូល ្ឋ ននន 

ែផនកផគតផ់គង ់

៣.៤ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករព្រងងឹសមតថភព  

សកមមភព ៣.៤.១.អនុវត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល ករផ្តល់េយបល់ែណន ំ និងករេរៀន
សូ្រត មរយៈករអនុវត្តផទ ល់ជមយួអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភព
សហគមន។៍ 

ែផនកត្រមូវករ 

សកមមភព ៣.៤.២.ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករងរ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ
្របជពលរដ្ឋ និងករេរៀបចំផ.ស.រ.គ េ យអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន
សហគមន ៍នងិ្របជពលរដ្ឋ 

ែផនកត្រមូវករ 

សកមមភព ៣.៤.៣.ករបណ្តុ ះប ្ត ល អំពីករេរៀបចំផ.ស.រ.គ ករ្រតួតពិនិតយរបស់
្របជពលរដ្ឋ  និងមុខងរ្រតួតពនិិតយេមើលពីេលើ ស្រមបម់្រន្តីមលូ ្ឋ ន និង
អនកផ្តល់េស  

ែផនកផគតផ់គង ់

សមសភគ លទធផលរពឹំងទុក និងសកមមភព ដឹកនេំ យ* 
សមសភគ 

ទី៣ 
ករស្រមប

៤.១ ករស្រមបស្រមួល  

សកមមភព ៤.១.១.ករេ្រជើសេរ ើស  នងិករចុះកិចចសនយជមយួអងគករជៃដគូេនមូល
្ឋ ន ែដលគ្ំរទអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពេនមូល ្ឋ ន 

ែផនកត្រមូវករ 
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ស្រមួល  
នងិករ
ព្រងឹង 

សមតថភព 

សកមមភព ៤.១.២.ករេ្រជើសេរ ើសអងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ នជយុទធ ្រស្ត (េផ្ត តេលើ
្រកុម ្រស្តី  យុវវយ័ កុមរ និងជនពិករ)

ែផនកត្រមូវករ 

សកមមភព ៤.១.៣.ករេ្រជើសេរ ើស ករចង្រកងអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហ
គមនជ៍្រកុម (េផ្ត តេលើ្រស្តី យុវវយ័ កុមរ ជនពិករ)

ែផនកត្រមូវករ 

សកមមភព ៤.១.៤.ករបេងកើតសហគមនអ៍នុវត្ត េដើមបផី្តល់ករគ្ំរទជ្របចដំល់អនក
ស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមន៍

ែផនកត្រមូវករ 

៤.២ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករហ្វកឹហ្វនឺ  និងក ងសមតថភព  

សកមមភព ៤.២.១.ករេ្រជើសេរ ើសៃដគូជំនញបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីគណេនយយភពសងគម រមួ 

សកមមភព ៤.២.២.ករេរៀបចំកមមវធីិ  សមភ រៈនិងវធីិ ្រស្តបណ្តុ ះប ្ត លស្រមបែ់ផនក
ត្រមូវករ នងិែផនកផគតផ់គង់

រមួ 

សកមមភព ៤.២.៣.ករព្រងឹងសមតថភព ដល់អងគករៃដគូេនថន កជ់តិ  និងមូល ្ឋ ន 
េដើមបឱីយក្ល យជ្រគូបេងគ ល

រមួ 

សកមមភព ៤.២.៤.ករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីថន កជ់តិថន កេ់ខត្តថន ក្់រសុកឱយក្ល យជ្រគូបេងគ ល រមួ 
សមសភគ 

ទី៤ 
ករ្របមូល
េមេរៀន បទ
ពេិ ធន ៍
និងករ្រតួត
ពិនិតយ ម

ន 

៥.១ករ្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធន ៍នងិករផ្ដល់េយបល់្រតលប ់  

សកមមភព ៥.១.១. ករេរៀបចំបេងកើតយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភព ពកព់ន័ធករ
្របមូលេមេរៀនបទពិេ ធនែ៍ដលមនលកខណៈៃចន្របឌិត

ភគីទី៣**** 

សកមមភព ៥.១.២. ករេរៀបចំនិងផ ព្វផ យ ឧបករណ៍និងឯក រែណននំន ភគីទី៣ 

សកមមភព ៥.១.៣.ករេរៀបចំេវទិកសិក េរៀនសូ្រត  និងផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់ឱយបន
េទៀងទត ់

ភគីទី៣ 

សកមមភព ៥.១.៤.ករបេងកើតឱយមន ករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់ និងដំេណើ រករពិនិតយែក
ស្រមួលេគលនេយបយ េដើមបេីលើកកមពស់ករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស 

ភគីទី៣ 

សកមមភព ៥.១.៥.ៃដគូជំនញែផនកសិក ចង្រកងបទពិេ ធន ៍ េរៀបចំករសិក នន 
េដើមបគី្ំរទដល់ករអភវិឌ េគលនេយបយ  និងករអនុវត្តផ.អ.គ.ស 

ភគីទី៣ 

៥.២ ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និងលទធផលសេ្រមចបន  

សកមមភព ៥.២.១. េរៀបចំករ្រតួតពិនិតយ ម នេលើលទធផល ្រសប ម្រកបខណ័្ឌ
ករងរែដលបន្រពមេ្រព ង

ភគីទី៣ 

សកមមភព ៥.២.២.េធ្វើករ យតៃម្លេទេលើផលបះ៉ពល់ ភគីទី៣ 

សកមមភព ៥.២.៣.ករអនុវត្តដំេណើ រករចង្រកងជឯក រ  និងសវនកមម ភគីទី៣ 
សំគល់៖ 
*លទធផល និងសកមមភពែដលត្រមូវឱយមនករចូលរមួ  និងទំនកទំ់នងជ្របចទំងំ ជរ ្ឋ ភបិល និងសងគមសីុវលិ េហើយ េនះ្រគន់
ែតបង្ហ ញថអនក ជអនកដឹកន។ំ 

** េទះបីែផនសកមមភពផ.ស.រ.គ ជករទទួលខុស្រតូវរមួរ ង ជរ ្ឋ ភបិល និងសងគមសីុវលិករអនុវត្តផ.ស.រ.គ គឺ ្រស័យេលើ
េមឃុំ និង្រកុម្របឹក ឃុំ ស្រមបអ់នុវត្តសកមមភពកនុងឃុំ។ 

*** ករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ជរ ្ឋ ភបិលនឹង្រតូវអនុវត្តេ យ ជរ ្ឋ ភបិល កដូ៏ចជករេធ្វើរមួគន ជមយួៃដគូសងគមសីុវលិ។ 
**** េទះបី ្រកុមសិក េនះ ជរ ្ឋ ភបិលជអនកទកទ់ងកេ៏ យ ែផនកេនះគរួអនុវត្តេ យឯក ជយ។
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б̉ ៖ ǻ˝ŏ₤њĮĀ₤еžĕсៗ ĕЊ₣ĕЊŎņĕњŎ 
( កយស័ពទទងំអស់គឺស្រមបេ់្របើ្របស់កនុងបិរបទៃន្រកបខណ័្ឌ គណេនយយភពសងគម) 

គណេនយយភព កតព្វកិចចរបស់អនកែដលទទលួបននូវករទទលួខុស្រតូវ និងសិទធិអំ ចេដើមបេីឆ្លើយបំភ្ល ឺ និងទទលួ
ខុស្រតូវចំេពះទេង្វើននរបស់ខ្លួន រមួទងំផលវបិកែដលេកើតេឡើងពីទេង្វើទងំេនះ ។ (ដក្រសង់
ពីេសៀវេភកមមវធិីជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ ២០១០-
២០១៩ ទំពរ័១៦២) 

លទធផលរពឹំងទុក ផលិតផល ឧបករណ៍ សមភ រ និងេស ទងំ យែដលទទលួបនពីអន្ត គមនអ៍ភវិឌ នម៍យួ 
េហើយ ក៏ ចរមួបញចូ លទងំករផ្ល ស់ប្តូរននេផ្ដើមេចញពីអន្ត គមនែ៍ដលពកព់ន័ធនឹងករសេ្រមច
នូវសមទិធផលរពឹំងទុកនន។ ថ បន័នន្រតូវមនគណេនយយភពកនុងករសេ្រមចលទធផលរពឹំងទុក 
ឱយបនទនេ់ពលេវ  មនគុណភព និងបរមិណសម្រសប។ 

តម្ល ភព ករផ្តល់នូវពត័ម៌នទនេ់ពលេវ  និង ចេជឿទុកចិត្តបនេហើយពត័ម៌នេនះ ចទទលួ បនករ
េ្របើ្របស់េ យអនកពកព់ន័ធទងំអស់។ 

សកមមភព ទេង្វើែដល្របកនយ់ក ឬកិចចករែដលបនបំេពញេ យេ្របើ្របស់នូវធតុចូលននដូចជ មូលនិធិ 
ជំនួយបេចចកេទស និងធនធនេផ ងេទៀតែដលបនេកៀរគរ េដើមបបីេងកើតេចញជលទធផលរពំឹងទុក
ជក់ កន់ន។ 

ករអភវិឌ សមតថភព ជដំេណើ រករមយួែដលនមំកនូវករេលើកកមពស់ជំនញ (ទងំជំនញទូេទ និងជំនញជក់ ក)់ 
ែដលេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវនីតិវធីិ និងករព្រងឹង ថ បន័។ ករក ងសមតថភពសំេ េលើករវ ិ
និេយគេលើមនុស  ថ បន័ និងែបបែផនៃនករអនុវត្តនន។ 

ករចូលរមួរបស់    
អងគករសងគមសីុវលិ 

ជដំេណើ រករេនកនុងសហគមនែ៍ដល្របជពលរដ្ឋ្របមូលផ្តុ ំគន បេងកើតេឡើងេដើមបសីេ្រមចេគលេ
រមួននរបស់ខ្លួនេនមូល ្ឋ ន និងេធ្វើករងរជបុគគល ឬរមួគន មរយៈអងគករសហគមនម៍និែមន 
រ ្ឋ ភបិលេដើមបមីនឥទធិពលេទេលើដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ 

អងគករសងគម  

សីុវលិ 

ជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងមនិរក្របកចំ់េណញែដលមនវត្តមនកនុងសងគមែដលតំ ងឱយ
ផល្របេយជន ៍ និងគុណតៃម្លរបស់សមជិកខ្លួន ឬអនកដៃទ េ យែផ្អកេលើករយកចិត្តទុក ក់
ននែដលមនលកខណៈជ្រកមសីលធម ៌វបបធម ៌នេយបយ វទិយ ្រស្ត សន ឬសបបុរសធម។៌ 

បរយិបន័ន ជករេលើកកមពស់ ថ នភពរបស់បុគគល និង្រកុមននកនុងករចូលរមួ និងទទួលផលពីសកមមភព
ននរបស់សងគមេ យមនិេរ ើសេអើង។ េគលបំណងៃនបរយិបន័ន គឺករផ្ដល់នូវសិទធដិល់្រកុម  
េផ ងៗគន  ជពិេសស្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ្រកុមជនងយរងេ្រគះឲយទទួលបននូវឱកសសម្រសប 
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្រពមទងំធនមតិេយបល់ និងករយល់េឃើញននរបស់្រកុមទងំេនះ្រតូវបនយកមកពិចរ  
ស្រមបក់រេធើ្វេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ត ែដលបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ កដូ៏ចជេដើមបី
ធនឲយពួកេគទទលួបន និងេ្របើ្របស់េ យេសមើភពនូវផល្របេយជនពី៍ករផ្ដល់េស  ករ
អភវិឌ មូល ្ឋ ន និងលកខខណ្ឌ ននែផនកសងគម នេយបយ និងរូបវន្ដ។ 

សូចនករ ក ្ត  ឬអញញតជបរមិណ ឬជគុណភពែដលផ្តល់ជមយួ មនលកខណៈ មញញ  និង ចេជឿ
ទុកចិត្តបនស្រមប់ ស់ែវងសមទិធផល ឬឆ្លុះបញច ំងពីករផ្ល ស់ប្តូរននែដលេកើតេចញពីអន្ត គមន ៍

មយួ ឬកជ៏យួ កនុងករ យតៃម្លពីករបំេពញករងររបស់តអួងគអភវិឌ ន៍ មយួ។ 

ពត័ម៌នស្រមប្់របជ
ពលរដ្ឋ 

គឺជពត័ម៌នែដលេរៀបចំេឡើងស្រមបេ់លើកកមពស់គណេនយយភព។ ពត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ 
នឹងមនជសមភ រៈស្រមបប់ង្ហ ញ ធរណជន (កញចបព់ត័ម៌ន) និងខិតបណ័្ណ ផ ព្វផ យ ែដលផ្តល់ 
ឲយ្របជពលរដ្ឋនូវពត័ម៌នសំខន់ៗ អំពីេស ធរណៈេនមូល ្ឋ ន។ កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជ
ពលរដ្ឋមនពត័ម៌នអំពីមណ្ឌ លសុខភព បឋមសិក   និងេស របស់ ឃុំ ្រពមទងំ
ពត័ម៌នអំពីសិទធិរបស់អនកេ្របើ្របស់ អំពីស្តង់ រេស  ករបំេពញករងររបស់បុគគលិក ពត័ម៌ន
អំពីថវកិ  និងករចំ យ។ កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនេរៀបចំ កែ់តងេឡើង
េដើមបជីយួ ដល់អនកេ្របើ្របស់ និងងយទទួលបនពត័ម៌នេទះបី្របជពលរដ្ឋែដលេចះអក រតិច
តចួកេ៏ យ។ 

កិចច្របជំុរមួ បេងកើតេឡើងេដើមបជីករ្រតួតពិនិតយ ម នេ យ្របជពលរដ្ឋ។ កិចច្របជំុរួម ្រតូវបនស្រមប
ស្រមួលឲយមនេឡើង មកែន្លងែដលអនកេ្របើ្របស់េស   និង្របជពលរដ្ឋបនជួបគន ជមយួអនកផ្ត
ល់េស  (ដូចជម្រន្តីថន ក្់រសុក  និងរដ្ឋបលឃុំ មណ្ឌ លសុខភព  និង បឋមសិក ) េដើមបី
ែចករែំលកនូវមតិេយបល់េផ ងៗអំពីគុណភពេស   និងេដើមបេីរៀបចំនូវែផនករសកមមភពរមួ
ស្រមបែ់កលម្អេផ ងៗ។ 

បណ័្ណ កពិ់នទុេ យ
សហគមន ៍

គឺជឧបករណ៍ស្រមប្់រតួតពនិិតយ ម នគណេនយយភពសងគម ែដល ចឱយ្របជពលរដ្ឋ និង
អនកេ្របើ្របស់េស  យតៃម្លគុណភពេស េនមូល ្ឋ ន និងេដើមបពី្រងឹងសហ្របតិបត្តិករ 
ជមយួម្រន្តី និងអនកផ្តល់េស កនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តសកមមភពននស្រមប ់ េធ្វើឱយមនករ
ផ្ល ស់ប្តូរ។ 

ែផនករសកមមភពរមួ
ស្តីពីករងរ
គណេនយយភពសងគម 

គឺជែផនករសកមមភពចមបងៃនដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយ ម ន មរយៈប័ណ្ណ ក់ពិនទុ េ យ
សហគមន។៍ ែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមេនះ គឺជបញជ ីសកមមភព 
ែដល្របជពលរដ្ឋ អនកផ្តល់េស   និងម្រន្តីឃំុ ្រសុក បនឯកភពជមយួគន េដើមបអីនុវត្តកនុងករែក
លម្អគុណភពេស   និងករបំេពញករងររបស់ ឃុ ំ បឋមសិក  និងមណ្ឌ លសុខភព។ 
ែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមេនះ ្រតូវបនពិភក  និង្រពមេ្រព ងគន
េន ល់្រគបក់ចិច្របជំុរមួ។ 
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ែផនកផគតផ់គង ់ សំេ េលើតួនទីរបស់តួអងគជ ថ ប័នរដ្ឋ េនកនុងដំេណើ រករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម។ ជ
រ ្ឋ ភបិលមនតនួទីកនុងករគ្ំរទគណេនយយភពសងគម មរយៈករបេងកើតនូវដំេណើ រករេគលករណ៍ 
ស្តង់ រ  និងលិខិតបទ ្ឋ ននន។ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអងគភពផ្តល់េស  ្រតូវទទលួខុស
្រតូវកនុងករ ែចករែំលកពត័ម៌ន និងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួ្របជពលរដ្ឋ និងតំ ងរបស់
ពួកគតេ់នថន កមូ់ល ្ឋ ន។ 

ែផនកត្រមវូករ សំេ េលើតនួទីរបស់្របជពលរដ្ឋ និងអងគករសងគមសីុវលិកនុងដំេណើ រករគណេនយយភពសងគម។ 
តួអងគទងំអស់េនះ មនករទទួលខុស្រតូវេដើមបេីធ្វើឱយមនករយល់ដឹងអំពីសិទធិ និងភរកិចចរបស់
ខ្លួន េដើមបែីស្វងយល់ពីេគលនេយបយ និងេស ននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្រពមទងំេដើមបេីធ្វើករ
្រប្រស័យទកទ់ង  និងករចូលរមួ្របកបេ យភព ថ បនជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និង
ថ បន័ផ្ដល់េស ននេដើមបេីលើកមពស់ករបំេពញមុខងររបស់ ថ បន័ទងំេនះ។ 

ស្តង់ រេស  សំេ េលើក្រមតិ និងគុណភពេស ែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនកំណត់ មរយៈេគលនេយបយ  
និងលិខិតបទ ្ឋ ននន េហើយ្របជពលរដ្ឋ ចរពឹំងទទលួបនេពលេសនើសំុ ឬ្រតូវករ។  

តអួងគរដ្ឋ សំេ េលើ ថ បន័ អងគភព មនទរី ករយិល័យជំនញ ម្រន្តីរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ដូចជមនទីរជំនញ
ថន កេ់ខត្ត និងថន ក្់រសុក ម្រន្តផី្តល់េស េនមូល ្ឋ ន បឋមសិក  មណ្ឌ លសុខភព ្រកុម
្របឹក ឃុំ ជេដើម។ 

តអួងគមនិែមនរដ្ឋ សំេ េលើ្របជពលរដ្ឋ អងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន អងគករសងគមសីុវលិែដល អងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភិបលនន។ េ្រកពីេនះ តួអងគមិនែមនរដ្ឋ ក៏សំេ េលើ ថ ប័ន រព័ត៌មន  និង ថ ប័ន  
បណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗ។ 

វដ្តៃនគណេនយយភព
សងគម 

សំេ េលើដំេណើ រករអនុវត្តសកមមភពននពកព់ន័ធ្រកបខណ្ឌ ករងរគណេនយយភព សងគម្របចំ
ឆន ។ំ វដ្តៃនករអនុវត្តរមួមន៖ ១).ករចង្រកង និងែកស្រមួលកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ  
២).េរៀបចំសកមមភពបេងកើនករយល់ដឹងរបស់ ធរណជនអំពីថវកិ ៣).ករ្រតួតពិនិតយ ម ន
របស់្របជពលរដ្ឋេលើករផ្តល់េស ធរណៈេនមូល ្ឋ ន ៤).ករផ ព្វផ យ និងអនុវត្តែផនករ
សកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម ៥). ម ន្រតួតពិនិតយកររកីចេ្រមើន និងករចង
្រកងជឯក រ អំពីេមេរៀនបទពិេ ធនន៍ន។ 

អនកស្រមបស្រមួល
គណេនយយភព  
សហគមន ៍

ជអនកសម័្រគចិត្តេន មសហគមនែ៍ដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះប ្ត លេ យអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិលេដើមបជួីយ សហគមនឱ៍យបនចូលរមួអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគមេន
ថន កម់ូល ្ឋ ន ្រពមទងំ្របមូលផ្តុ ំ និងេលើកកមពស់ឱយមនករចូលរមួរបស់សហគមនេ៍នកនុងដំេណើ រ
ករគណេនយយភពសងគម។ 
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អងគភពផ្តល់េស  ជតអួងគនន ែដលទទលួខុស្រតូវផទ ល់ស្រមបក់រផ្តល់េស ធរណៈ។ អងគភពផ្តល់េស  រមួ
មន រដ្ឋបលឃុ ំ បឋមសិក  មណ្ឌ លសុខភព។ល។ 

អនកេ្របើ្របស់េស  សំេ េលើរូបវន័្តបុគគល និងឬនតិីបុគគល្របជពលរដ្ឋែដលេ្របើ្របស់េស ធរណៈេនមូល ្ឋ ន 
ដូចជេស នន ែដលផ្តល់េ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េរៀនបឋមសិក  និងមណ្ឌ ល
សុខភព ។ល។ 

អងគករៃដគូអនុវត្តេន
ថន កជ់តិ 

សំេ េលើអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល (ជតិ ឬអន្តរជតិ) ែដលបនចុះអនុ រណៈេយគយល់គន  
ជមយួេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប កនុងករអនុវត្ត ផ.អ.គ.ស 

អងគករៃដគូអនុវត្តេន
ថន កេ់្រកមជតិ 

សំេ េលើអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលបនចុះអនុ រណៈេយគយល់គន  ឬកិចច្រពមេ្រព ង 
ជមយួអងគករៃដគូអនុវត្តេនថន កជ់តិ េដើមបអីនុវត្ត ផ.អ.គ.ស េនថន កេ់្រកមជតិ 

សំណំុសកមមភព 

អបបរម 

គឺសំេ េលើកញចបេ់ស សុខភព និងសកមមភពសំខន់ៗ មយួចំននួែដល្រតូវផ្តល់េ យមណ្ឌ ល
សុខភព បប់ញចូ លទងំេស ែដលផ្តល់េ យេននឹងកែន្លងមណ្ឌ លសុខភព  និងេស ចំបងៗ
ែដល្រតូវផ្តល់េ យេនថន កស់ហគមន។៍ 

មូលធនសងគម គឺសំេ េលើទំនក់ទំនងល្អរបស់មនុស េនកនុងសងគមែដលមនគុណតៃម្ល  ទំេនៀមទំ ប់ និង
េជឿជក់គន េទវញិេទមក។ ករេជឿជក់គន េទវញិេទមករ ង្របជពលរដ្ឋ ជមួយរដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិ ែដលជក ្ត ជំរុញឲយមនករផ រភជ ប់គន កនុងសងគម ករអភិវឌ  និងកំេណើ ន
េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន។ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б ̣៖ ĠŃą БΒ˝℮ũŁĳс 

ផ.ស.គ.ស ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយ

េនថន កេ់្រកមជតិ 

ផអ៣ទី២  ែផនករអនុវត្តបីឆន ដំំ កក់លទីពីរ(២០១៥-២០១៧)ៃនកមមវធីិជតិស្រមបក់រអភវិឌ ម

ែបប្របជធិបេតយយ េនថន កេ់្រកមជតិ 

ផ.ស.រ.គ (JAAP) ែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម (Joint Accountability Action Plan) 

គ.ជ.អ.ប គណកមម ធិករជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ 

DPT ថន បំងក បីមុខករពរជំងឺខន់ ្ល ក ់ក្អក និងេត ណូស 

NGO អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល (Non-Government Organization) 

CSO អងគករសងគមសីុវលិ ( Civil Society Organizaton) 

I4Cs កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ (Informatin for Citizens) 

CAF អនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសងគមសហគមន ៍(Community Accountability Facilitator) 

ផ.អ.គ.ស 

I-SAF 

ែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគម  

(Implementation of Social Accountabiltiy Framework) 

PID ទិនននយ័ពត័ម៌នគេ្រមង (Project Information Database) 

CDB ទិនននយ័មូល ្ឋ នឃុំ (Commune Database ) 

LGDP គេ្រមងអភវិឌ ន ៍និងអភបិលកិចចមូល ្ឋ ន(Local Governance and Development Project) 

គ.គ.អ.ស 

 (I-SAF-PSC) 

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តគណេនយយភពសងគម 
 (I-SAF Partnership Steering Committee) 

Post-On ទិនននយ័លទធផលករងរ 

 


