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ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

ការតេវែងយលព់ីគសបរោងេហភាពអឺរ ៉្ុរ េបរោ្រ់គាបំ្រដលក់ំតែ្របមង់វិមជ្ឈការ 

និងរដ្ឋបាល(អុីយដូា)

េិទ្ិអំណា្រតផ្ករដ្ឋបាល ្តិងេិទ្ិអំណា្រតផ្ក្តចយាបាយ បា្តចបមូលផ្នុ ំចៅរោ្ឋ ភបិាលថ្្កក់ណ្ាលជាចច្រើ្តឆ្្ ំ

មកច�ើយ។ ប៉នុត្ត្ប្រ្នុប្ប្ត្ច្តះ ចបចទេកម្នុជាកំពនុងេ្ិែក្នុងដំចណើ រការផ្លា េ់ប្ូររ្រនាេម្្័ត្ ្តិង្តរីែិវធិរីរដ្ឋបាលរបេ់

រោ្ឋ ភបិាល ចដើម្បរីឲ្យចេបចៅ្ឹតងលក្ខខណ័្ឌ ចាបំា្រន់ានា េចមាបច់បចទេតដលចផ្្ែជាេំខា្តច់លើការអភវិឌ្ឍ។

រោ្ឋ ភបិាលកម្នុជា កំពនុងខិែខំចបឹងតចបងក្នុងការចលើកកម្េ់វប្បធមន៌្តការផ្ល់ចេវា ្តិងពចងឹងការចលើកទឹក្ិរែ្ ្តិង 

ជំនាញរបេ់ស្្ប្័តស្ធារណៈ ្តិងមន្ត្រីក្នុងស្្ប្័តចដើម្បរីចធវើឲ្យរដ្ឋបាលស្ធារណៈមា្តចបេិទ្ភាព ្តិងចបេិទ្ផល 

ទទួលបា្តភាពចជឿជាក ់្ិតងមា្តភាពច្លាើយែបទា្តច់ពលចវលាចៅតាមែចមរូវការជាកត់េ្ងរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ។

ចដើម្បរីចរៀប្រំឲ្យមា្តេវ័យភាពអភបិាលកិ្រ្ចៅថ្្កម់ូលោ្ឋ ្ត ធ្តធា្តម្តនុេ្ស ្តិងធ្តធា្ត�ិរញ្ញ វែ្នុចពមទាងំេិទ្ិ
អំណា្រក្នុងការចធវើចេ្រក្រីេចចម្រ បា្ត្ឹតងកំពនុងចផទេរជាបចណ្ើ រៗចៅថ្្កម់ូលោ្ឋ ្ត។ ចបើចទាះជាតបបច្តះក្រី ចករុមចបឹកសា 

ចៅថ្្កច់ចកាមជាែិ ចៅតែខវះបទពិចស្ធ្ត ៍ ជំនាញ ្តិងបនុគ្គលិក តដលចាបំា្រេ់ចមាបច់រៀប្រំចោល្តចយាបាយ

ពាកព់្័ត្្ឹតងទំ្តួលខនុេចែរូវរបេ់ខលាួ្ត។ ចោយស្រេិទ្ិអំណា្រ ្តិងេវ័យភាពរបេ់ចករុមចបឹកសា ្តិងរដ្ឋបាលមា្តកចមែិ  

ចពមទាងំការេចមបេចមរួលម្ិតចគបច់ោ្ត ់ បា្តចធវើឲ្យពួកោែម់ា្តការលំបាកក្នុងការអ្តនុវែ្ែួនាទរី ្តិងភារកិ្រ្របេ់ 

ខលាួ្តចបកបចោយែមាលា ភាព ្ិតងគណច្តយ្យភាព ្ិតងផ្ល់ចេវាស្ធារណៈចបកបចោយចបេិទ្ភាព។

គចចមាងេ�ភាពអឺរ ៉នុបេចមាបោ់ចំទដល់កំតណទចមងវ់មិជ្ឈការ ្តិងរដ្ឋបាល ចែរូវបា្តផ្ល់ថវកិាចោយចកេួងេ�-

ចបែិបែ្ិការចេដ្ឋកិ្រ្ ្តិងអភវិឌ្ឍន្តេ�ព្័ត្អាលលាឺមង៉ ់(BMZ) ្តិង�ិរញ្ញប្បទា្តបដិភាគពរីេ�ភាពអឺរ ៉នុប ្តិងអ្តនុវែ្ 

ចោយទរីភ្ាកង់ារេ�ចបែិបែ្ិការអ្ត្រជាែិអាលលាឺមង៉ ់(GIZ)។ ចោលបំណងេំខា្តរ់បេ់គចចមាង គឺចដើម្បរីឲ្យរដ្ឋបាល
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04
ចបជាពលរដ្ឋចលើកពរីការបារមនុ្ភ

របេ់ខលាួ្តក្នុងចវទិកាផ្សពវផសាយ  

្ិតងពិចចោះចយាបល់ក្នុង

ចេរុកបាណ្ត់

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

មូលោ្ឋ ្តផ្ល់ចេវាកា្តត់ែចបចេើរដល់ចបជាពលរដ្ឋ។ រដ្ឋបាលថ្្កច់ចកាមជាែិ ចករុមចបឹកសា ្តិងការយិាល័យជំនាញ

នានាចៅក្នុងចេរុក ្តិងចករុងនដគូ ចៅចខែ្កណ្ាល ្តិងចខែ្បាែដំ់បង ចែរូវបា្តពចងឹងេមែ្ភាពចដើម្បរីផ្ល់ចេវា 

ស្ធារណៈចបកបចោយការច្លាើយែប ចោយមា្តការេចមបេចមរួល ្ិតងមា្តគណច្តយ្យភាព។

ចដើម្បរីអ្តនុវែ្កំតណទចមងវ់មិជ្ឈការ ្តិងរដ្ឋបាល គចចមាងអនុរីយូោ បា្តេ�ការជាមយួចលខាធិការោ្ឋ ្តន្តគណៈកមាមា - 

ធិការជាែិេចមាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមតបបចបជាធិបចែយ្យចៅថ្្កច់ចកាមជាែិ(គ.ជ.អ.ប) ចកេួងមហានផទេ ចកេួងមនុខងារ 

ស្ធារណៈ ្តិងចកេួង ស្្ប្័តវេ័ិយចផ្សងៗចទៀែចៅថ្្កជ់ាែិ។ ចៅថ្្កច់ចកាមជាែិ គចចមាងអនុរីយូោ បា្តផ្ល់ការ 

ោចំទបច្រ្កចទេដល់េមាជិកចករុមចបឹកសាទាងំអេ់ន្តចេរុក ចករុងនដគូទាងំ១៣ ក្នុងចខែ្កណ្ាល ្តិងចខែ្បាែដំ់បង 

ចដើម្បរីពចងឹងេមែ្ភាពដល់ពួកោែ ់ក្នុងការផ្ល់ចេវាស្ធារណៈឲ្យកា្តត់ែចបចេើរដល់ចបជាពលរដ្ឋ។ ទ្តទេឹម្ឹតងច្តះ  

គចចមាង កព៏ចងឹងេមែ្ភាពរដ្ឋបាលថ្្កច់ចកាមជាែិទាងំ១៣ ក្នុងការអ្តនុវែ្ស្កល្បង្ូតវយ្ត្ការនានាតដលនាឲំ្យ 

ការផ្ល់ចេវាស្ធារណៈដល់ចបជាពលរដ្ឋកា្តត់ែមា្តភាពច្លាើយែប ្តិងមា្តគណច្តយ្យភាព។ តាមរយៈវធិរី  ស្នេ្ 

ច្តះ គចចមាងបា្តផ្ល់ចបឹកសាចយាបល់ដល់ចេរុក ចករុងនដគូ ក្នុងការអ្តនុវែ្េិទ្ិក្នុងការផ្ូ្រចផ្ើមគំ្ិតែរបេ់ពួកោែ ់តដ

លជាតផ្កមយួន្តអាណែ្ិទូចៅរបេ់ចករុមចបឹកសាចេរុក ចករុង ក្នុងចបចទេកម្នុជា។ ការអ្តនុវែ្េិទិ្ក្នុងការផ្ួ្រចផ្ើម

គំ្ិតែច្តះ ក្៏តឹងជួយ�ពចងឹងផងតដរ ្ូតវេមែ្ភាពន្តការចធវើចេ្រក្រីេចចម្ររបេ់ចករុមចបឹកសាចៅថ្្កច់ចកាមជាែិ។

គចចមាង កោ៏ចំទផងតដរដល់ការពចងរីកការយិាល័យច្រកច្រញ្ូរលតែមយួចៅថ្្កច់េរុក តដលផ្ល់ចេវាជាចច្រើ្ត 

ចបចភទដល់ចបជាពលរដ្ឋ។ ចលើេពរីច្តះចទៀែ គចចមាងជួយ�ឲ្យរដ្ឋបាលថ្្កច់ចកាមជាែិ ្តិងការយិាល័យជំនាញន្ត 

ចកេួង ស្្ប្័តវេ័ិយមយួ្រំ្តួ្ត ចៅថ្្កច់េរុក ចករុង ចធវើកិ្រ្េ�ការជាមយួោ្ឲ្យកា្តត់ែចបចេើរ។ រដ្ឋបាល ្តិង 

ចករុមចបឹកសាថ្្កច់ចកាមជាែិ កក៏ំពនុងចែរូវបា្តពចងឹងេមែ្ភាពក្នុងការចគបច់គងបនុគ្គលិកផ្ល់ចេវារបេ់ខលាួ្តឲ្យបា្តកា្ត់

តែចបចេើរ ចោយតផអែកចលើគនុណផល ្តិងចោយមា្តការេចមបេចមរួលជាមយួអ្កពាកព់្័ត្នានា។ ចដើម្បរីេចចម្រ 

បា្តចោលបំណងខាងចលើច្តះ ឧបករណ៍ថមារីៗមយួ្រំ្តួ្តក្នុងការចគបច់គង ្តិងអភវិឌ្ឍធ្តធា្តម្តនុេ្ស ដូ្រជា 
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05
ការពិពណ៌នាមនុខែំតណង ្តិងការវាយែនមលាគនុណផលជាចបចា ំ ចែរូវបា្តចរៀប្រំច�ើង ្តិងោកឲ់្យអ្តនុវែ្។ គចចមាង 

អនុរីយូោ កប៏ា្តោចំទផងតដរ ចលើកិ្រ្េ�ចបែិបែ្ិការរវាងអ្កពាកព់្័ត្ចៅថ្្កជ់ាែិ ្តិងថ្្កច់ចកាមជាែិក្នុងដំចណើ រការ 

ចរៀប្រំចផទេរមនុខងារជាកាែពវកិ្រ្មយួ្រំ្តួ្តចៅក្នុងវេ័ិយេនុខាភបិាល ្តិងវេ័ិយអបរ់ពំរីចកេួង ស្្ប្័ត ្តិងការយិាល័យ 

វេ័ិយឲ្យចៅរដ្ឋបាលថ្្កច់ចកាមជាែិ ។

ជា្រនុងចចកាយគចចមាងកយ៏ក្ិរែ្ទនុកោកជ់ាពិចេេចលើការ្រងចកងបទពិចស្ធ្តន៍ានា តដលទទួលបា្តពរីដំចណើ រការ 

ោចំទខាងចលើ តដលេនុទ្តែតផអែកចលើយនុទ្ស្នេ្្តចយាបាយរបេ់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្នុជា។ បទពិចស្ធ្តទ៍ាងំច្តះ ្តឹង 

ចែរូវបា្តផ្សពវផសាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ចដើម្បរីចលើកកម្េ់ដល់ការអ្តនុវែ្នានាតដលបា្តស្កល្បង ្តិងចដើម្បរីជំរនុញ 

ដំចណើ រការវមិជ្ឈការក្នុងចបចទេកម្នុជាឲ្យចឆ្្ះចៅមនុខ។ ដំចណើ រការច្តះ បា្តោចំទដល់កិ្រ្ខិែខំចបឹងតចបងរបេ់ 

រោ្ឋ ភបិាលកម្នុជា ក្នុងការជួយ�ឲ្យរដ្ឋបាលថ្្កច់ចកាមជាែិផ្ល់ចេវាស្ធារណៈកា្តត់ែមា្តភាពច្លាើយែប ក្នុងការតក

លមអែការបំចពញការងាររបេ់មន្ត្រីរាជការចៅថ្្កច់ចកាមជាែិ  ្តិងក្នុងការច្លាើយែបចៅ្ឹតងែចមរូវការរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ

ចបកបចោយចបេិទ្ភាព ្ិតងទា្តច់ពលចវលា។

ជាលទ្ផលពរីការោចំទរបេ់គចចមាង ចេ្រក្រីេចចម្រមយួ្រំ្តួ្តរបេ់ចករុមចបឹកសា ពាកព់្័ត្្ឹតងែចមរូវការរបេ់ 

ចបជាពលរដ្ឋ តដលបា្តចលើកច�ើងក្នុងកិ្រ្ចបជនុំរបេ់ចករុមចបឹកសា ចពមទាងំការផ្ល់ចេវាមយួ្រំ្តួ្ត ដូ្រជា ការចគបច់គង 

េំរាម ្តិងេំណល់រងឹ ្តិងចេវារដ្ឋបាល តដលផ្ល់ចោយការយិាល័យច្រកច្រញ្ូរលតែមយួ មា្តការចកើ្តច�ើងក្នុង 

ចខែ្នដគូទាងំពរីរ គឺ ចខែ្កណ្ាល ្តិងចខែ្បាែដំ់បង។ ការវវិឌ្ឍទាកទ់ង្ឹតងការផ្ល់ចេវាទាងំច្តះ ្តឹងមា្តបកចស្យ 

លមអែែិបត្ត្មចៅក្នុងទំពរ័ខាងមនុខបនាទេ បច់ទៀែ។

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

០៥



Delivering Better ServiceS for citizenS 

ឧែ្រមា្តជយ័

ចេៀមរាប

ចពះវហិារ េទេឹងតចែង រែ្តគរីរ រី

មណ្ឌ លគរីរ រី
កំពងធ់ំ ចកច្រះ

បនាទេ យមា្តជយ័

បាែដំ់បង
នបលិ៉្ត

ចពាធិ៍ស្ែ់

ចកាះកនុង កំពងេ់្ឺ

កំពែ
ចករុងចពះេរី�្តនុ

តាតកវ
ស្វ យចរៀង

ែ្ូបងឃមានុ ំ

កណា
ល

កំពងច់ាម
កំពងឆ្់្ងំ

តកប

នចពតវង
ស្ធារណ

រដ្ឋេង្គម្តយិមចវៀែ
ណា

ម

ភ្ចំពញ

ស្ធារណរដ្ឋចបជាមា្តិែឡាវ

ចពះរា
ជាណា

្រចកនថ

ចខែ្នដគូរបេ់គចចមាងអនុរីយូោ

នដគូរបេ់គចចមាងអនុរីយូោ ចៅថ្្កជ់ាែិ៖ 

ចលខាធិការោ្ឋ ្ត គ.ជ.អ.ប ចកេួងមហានផទេ 
្តិងចកេួងមនុខងារស្ធារណៈ

ទឹក

ចពំចបទល់ចខែ្

១.ទិ្ត្្តយ័េ្ិែិក្នុងទំពរ័ច្តះ ្ិតងទំពរ័ 

ប្ត្បនាទេ បគឺ់តផអែកចលើចបភពទាចំ្តះ៖  

ទិ្ត្្តយ័អំពរីភាពចករីចក យកច្រញពរី 

របាយការណ៍ចចបៀបចធៀបភាពចករីចក 

ឆ្្២ំ០១៣ របេ់ចកេួងតផ្តការ។ 

ទិ្ត្្តយ័អំពរីពលរដ្ឋ ្ិតងមនុខរបរយក 

ច្រញ ពរីទិ្ត្្តយ័ចេរុកឆ្្២ំ០១៦ 

របេ់ម្តទេរីរតផ្តការចខែ្បាែ ់ដំបង 

្ិតង ចខែ្កណ្ាល។ ទិ្ត្្តយ័អំពរី 

ចករុមចបឹកសា យកច្រញ ពរីអ្តនុចកិែ្យ 

េ្រីពរីការទទួលស្្គ ល់េមាជកិ 

ចករុមចបឹកសាចេរុក ចករុង អាណែ្ិទរី ២ 

ន្តចករុមចបឹកសាចេរុក ចករុង

ចករុមចបឹកសាចេរុក ចករុង ្រំ្តួ្ត 

២៧២ នាក ់តដលក្នុងចនាះ 

មា្ត ៤៥ នាក ់ជានេ្រី

ចបជាពលរដ្ឋ្រំ្តួ្ត ១.៦៤៤.០០០ នាក ់តដល ៤០% គឺជាកនុមារ

្តិងចកមាងវយ័ជំទងត់ដលមា្តអាយនុចចកាម ១៨ ឆ្្ ំ១

ការចូលរមួរ្រេគ់សបរោងេហភាពអឺរ ៉្ុរ េបរោ្រ់គាបំ្រដលក់ំតែ្របមង់វិមជ្ឈការ 

និងរដ្ឋបាល សៅថ្នា ក់សបកាមជាែិ

គចចមាងអនុរីយូោ ចែរូវបា្តអ្តនុវែ្ចៅក្នុងចខែ្នដគូ្រំ្តួ្តពរីរ ក្នុងចពះរាជាណា្រចកកម្នុជា គឺ៖ ចខែ្កណ្ាល ្តិងចខែ្ 

បាែដំ់បង។ ចខែ្កណ្ាល ជាចខែ្ក្នុងទរីចបជនុំជ្តមយួ េ្ិែចៅពទ័្ជនុំវញិរាជធា្តរីភ្ចំពញ។ ចខែ្បាែដំ់បង គឺជាចខែ្ 

មយួដធ៏ំ តែជាចខែ្ចៅជ្តបទ មា្តចពំចបទល់ជាបជ់ាមយួចបចទេនថ ្តិងជាបច់ខែ្ជ្តបទចផ្សងៗចទៀែ ចៅភាគ 

ពាយព័្យន្តចបចទេកម្នុជា។ ក្នុងចខែ្កណ្ាល គចចមាងបា្តេ�ការជាមយួចេរុកនដគូ្រំ្តួ្ត ០៣ ្រំតណកក្នុង 

ចខែ្បាែដំ់បង គចចមាងបា្តេ�ការជាមយួចេរុកទាងំ ១៣ ្តិងចករុង ០១។ ជារមួ ទរីចបឹកសាអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្ត

ទាងំ ១៣រូប របេ់គចចមាង ចធវើការងារផ្ទេ ល់ជាមយួនដគូរបេ់ខលាួ្តចៅក្នុងចេរុក ចករុងនដគូ ្តិងោចំទចោយផ្ទេ ល់ ្តិងចោយ 

ចបចយាលដល់ ៖

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

ខេត្តនានានៃព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា

០៦



ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

សេែ្តបាែ់ដំ្រង

ទរីចបឹកសាអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្តរបេ់គចចមាងអនុរីយូោ ្រំ្តួ្ត ០៩រូប ចបចាកំារចៅតាមចេរុក ចករុងនដគូរបេ់ខលាួ្ត ្តិង 

ផ្ល់ ការតណនា ំការចបឹកសាចយាបល់ ្តិងការបណ្នុ ះបណ្ាលដល់ចករុមចបឹកសា រដ្ឋបាល ្តិងមន្ត្រីន្តការយិាល័យជំនាញ

ជាចបចា។ំ ទរីចបឹកសាទាងំអេ់ ចចបើវធិរីស្នេ្ផ្ល់ចបឹកសាចយាបល់ ចោយតផអែកចលើែចមរូវការចៅមូលោ្ឋ ្ត ចដើម្បរីកស្ង 

េមែ្ភាពរបេ់ចករុង ចេរុកនដគូ ក្នុងការតកលមអែការផ្ល់ចេវាស្ធារណៈ។

ទរីចបឹកសា ០១រូប ក្នុង្រំចណាមទរីចបឹកសាទាងំអេ់ក្នុងចខែ្បាែដំ់បង ទទួលខនុេចែរូវក្នុងការធានាឲ្យមា្តកិ្រ្េ�ការ 

រលូ្ត ទាងំជាមយួចេរុក ចករុងនដគូ ទាងំជាមយួចេរុកចផ្សងៗចទៀែចៅក្នុងចខែ្ តដលម្ិតបា្តទទួលការោចំទតផ្ក 

បច្រ្កចទេចបចានំថងៃ ពរីគចចមាងអនុរីយូោ។ ចទាះជាម្ិតបា្តទទួលការោចំទចបចានំថងៃពរីគចចមាងអនុរីយូោ ចេរុកទាងំអេ់

ចនាះកទ៏ទួលបា្តផលចបចយាជ្តផ៍ងតដរ តាមរយៈការ្ូរលរមួក្នុងវគ្គបណ្នុ ះបណ្ាល តដលតផអែកចលើែចមរូវការជាក ់

តេ្ង ្តិងេិកា្ខ ស្លាផ្លា េ់ប្ូរបទពិចស្ធ្តរ៍វាងចខែ្បាែដំ់បង ្តិងចខែ្កណ្ាល តដលចែរូវបា្តចរៀប្រំជាចបចា ំ

ចោយគចចមាងអនុរីយូោ ចចកាមការេ�ការជាមយួស្្ប្័តនដគូនានាចៅថ្្កជ់ាែិ ដូ្រជា ចលខាធិការោ្ឋ ្ត គ.ជ.អ.ប 

្តិងចកេួងមនុខងារស្ធារណៈ២ ។

ចចរៅពរីការផ្ល់ចបឹកសាចយាបល់ ទរីចបឹកសាគចចមាងអនុរីយូោ កប៏ា្តេចមបេចមរួលជាមយួអ្កពាកព់្័ត្ចផ្សងៗ ្តិងចរៀប្រំ

េកមមាភាពផ្លា េ់ប្ូរបទពិចស្ធ្តជ៍ាកល់ាកម់យួ្រំ្តួ្ត ចដើម្បរីចលើកកម្េ់ការចរៀ្តេូចែពរីោ្ចៅវញិចៅមក ្តិងជតជក 

តវកតញកអំពរីចោល្តចយាបាយនានា តដលអា្រ្ឹតងផ្ល់ឲ្យនដគូចៅរដ្ឋបាលថ្្កច់ចកាមជាែិ ្ូតវគំ្ិតែថមារីៗក្នុងការ 

តកលមអែ ការផ្ល់ចេវាស្ធារណៈចៅមូលោ្ឋ ្ត។ ជាមយួ្តឹងវធិរីស្នេ្តបបច្តះ គចចមាងអនុរីយូោ ក្នុងចខែ្បាែដំ់បង 

បា្តោចំទ ចោយផ្ទេ ល់ ្ិតងចបចយាលដល់ ៖

ប ត្ត្ មចលើការោចំទតផ្កបច្រ្កចទេរបេ់ខលាួ្ត គចចមាងអនុរីយូោ បា្ត ្តិងកំពនុងផ្ល់ការឧបែ្ម្ភធ្តមូលោ្ឋ ្តតដលមា្ត

ទំ�ំែូ្រ ដល់ចេរុក ចករុងនដគូ េចមាបផ់្ល់ចេវាេង្គម តដលជាតផ្កមយួន្តការអ្តនុវែ្អាណែ្ិទូចៅរបេ់ចករុម 

ចបឹកសា។ ចេវាេង្គមទាងំចនាះ គឺចែរូវបា្តចេ្ើច�ើង ចោយចបជាពលរដ្ឋ បនាទេ បម់កចែរូវបា្តចលើកច�ើងចោយេមាជិក 

ចករុមចបឹកសា ចៅក្នុងកិ្រ្ចបជនុំចបចាតំខរបេ់ខលាួ្ត ចដើម្បរីពិភាកសា ្តិងតេវងរកដំចណាះចស្យជាេក្ា្តនុពល។ ក្នុងចខែ្ 

បាែដំ់បង េំចណើ ភាគចច្រើ្តរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ ពាកព់្័ត្្ឹតងដំចណាះចស្យចលើបញ្ហា អនាមយ័ស្ធារណៈ (ឧ.ចៅ 

តាមស្លាចរៀ្ត) ្ិតងចលើបញ្ហា បរស្ិ្្ត ដូ្រជា ការចចបើចបាេ់ជរី ្តិងការចគបច់គងេំរាម ្ិតងេំណល់រងឹ។

 ២. ទរីចបឹកសាតផ្កចោល

្តចយាបាយ្រំ្តួ្ត 0៤រូប របេ់ 

គចចមាងអនុរីយូោេ�ការ ្តិង

ចបចាកំារចៅស្្ប្័តនដគូចៅ

ថ្្កជ់ាែិ តដលរមួមា្តចលខា

ធិការោ្ឋ ្ត គ.ជ.អ.ប ្ិតងចកេួង

មនុខងារស្ធារណៈជាចរៀងរាល់

នថងៃ។ ចេវាចបឹកសាចយាបល់ ្ិតង 

ការេចមបេចមរួលក្នុងការតាក់

តែង ្ិតងពិភាកសាចោល

្តចយាបាយចែរូវបា្តចធវើច�ើង

ក្នុង្រំចណាមអ្កពាកព់្័ត្មកពរី
ចកេួងចផ្សងៗ ្ិតងរវាងថ្្ក់

ជាែិ ្ិតងថ្្កច់ចកាមជាែិ 

ចករុមចបឹកសាចេរុក ចករុង ្រំ្តួ្ត ២២៥ នាក ់ 

តដលក្នុងចនាះ មា្ត ៣៦ នាក ់ជានេ្រី

ចបជាពលរដ្ឋ ជិែ ១.២៤៣.០០០ នាក់

តដលក្នុងចនាះ ៤០% ជាកនុមារ ្តិងចកមាងវយ័ជំទង់

ចខែ្នដគូរបេ់គចចមាងអនុរីយូោ

នដគូរបេ់គចចមាងអនុរីយូោ ចៅថ្្កជ់ាែិ៖ 

ចលខាធិការោ្ឋ ្ត គ.ជ.អ.ប ចកេួងមហានផទេ 
្តិងចកេួងមនុខងារស្ធារណៈ

ទឹក

ចពំចបទល់ចខែ្

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

០៧



ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

បករុង និងបេរុកនានាកនាងុសេែ្តបាែ់ដំ្រង

ការអនុវែ្តល្ៗអ  កនាងុការផ្តលស់េវារ្រេប់េរុកដដគូ កនាងុសេែ្តបាែ់ដំ្រង

ក្នុងចខែ្បាែដំ់បង ចេរុក្រំ្តួ្ត ០៣ បា្តចាបច់ផ្ើមចបមូលបញ្ហា  ឬ ការចពរួយបារម្ភរបេ់ចបជាពលរដ្ឋមកចោះចស្យ។ 

ចេរុកចមាងឫេ្សរី បា្តោកឲ់្យអ្តនុវែ្ «ចម៉ាងពិចចោះចយាបល់ជាមយួចបជាពលរដ្ឋ» ជាផលាូវការ ្តិងជាចទៀងទាែច់ដើម្បរី 

ចបមូលបញ្ហា  ឬ ការចពរួយបារម្ភរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ។ ចករុមចបឹកសាន្តចេរុកបាណ្ត ់្តិងចេរុកោេ់ចក�បា្តេចចម្រ្ិរែ្ 

យក្រិែ្ទនុកោកជ់ាងមនុ្តចៅចលើស្្្តភាពអនាមយ័ចៅតាមស្លាបឋមេិកសា ្តិងខិែខំចធវើការងារតដល្ឹតងតកលមអែ 

ស្្្តភាពអនាមយ័ ្ិតងេនុខនុមាលភាពរបេ់េិេសា្តនុេិេ្សចៅស្លាបឋមេិកសាក្នុងតដ្តេមែ្កិ្រ្របេ់ខលាួ្ត ។

រែ្តមណ្ឌ ល

េំ�ូែ

ោេ់ចក�

ចមាងឫេ្សរី

បាណ្ត់

រនុក្ខគរីរ រី

កំចរៀង

ភ្ចំពឹក

េំចៅលូ្ត

បចវល
ថមាចោល

បាែដំ់បង

ឯកភ្ំ

េតងកែ
ចមាងឫេ្សរី

បាណ្ត់

ោេ់ចក�

ចេរុក ចករុងនដគូរបេ់គចចមាងអនុរីយូោ

ចេរុកេ�ការរបេ់គចចមាងអនុរីយូោ

ចពំចបទល់ចេរុក

០៨



Delivering Better ServiceS for citizenS ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

េេិសានុេេិ្សសាលា្រឋមេកិសា នឹងរចួផុែពីការប្រឈមនឹងចំែីអាហារ និង

សេេជ្ជៈគាមា នអនាម័យតដលរោនលក់សៅតាមសាលាកនាងុបេរុកបាែន់

ជាយូរមកច�ើយ តដលមាតាបិតារបេ់េិេសា្តនុេិេ្សក្នុងចេរុកបាណ្ត ់ បា្ត

ែអែូញតែអែរអំពរីការលកដូ់រ្រំណរី អាហារ ្តិងចភេជ្ៈ តដលោមា ្តបទោ្ឋ ្តអនាមយ័ 

ចែឹមចែរូវចៅក្នុងទរីធាលា ស្លាចរៀ្ត ចៅឲ្យកូ្តៗរបេ់ពួកោែ។់ បញ្ហា ច្តះបា្តចធវើ 

ឲ្យកនុមារជាចច្រើ្តមា្តជំងឺ ្តិងបញ្ហា េនុខភាព តដលចធវើឲ្យពួកចគម្ិតបា្តចៅ 

ចរៀ្តចទៀងទាែ ់បនាទេ បព់រីបា្តបរចិភាគ្រំណរី អាហារ ្តិងចភេជ្ៈតដលទិញពរីអ្ក 

លកក់្នុងស្លាចរៀ្ត។

បនាទេ បព់រីបា្តដឹងពរីបញ្ហា ច្តះ គណៈកមាមា ធិការពិចចោះចយាបល់កិ្រ្ការនេ្រី ្តិង 

កនុមារចេរុក បា្តចលើកបញ្ហា ច្តះោកក់្នុងរចបៀបវារៈន្តកិ្រ្ចបជនុំចបចាតំខរបេ់ 

ចករុមចបឹកសាចេរុក។ ចករុមចបឹកសាបា្តពិភាកសា ្តិងអ្តនុមែ័ចលើបញ្ហា ការលកដូ់រ 

្រំណរី អាហារ ្តិងចភេជ្ៈោមា ្តអនាមយ័ជាបញ្ហា អាទិភាព តដលចែរូវចធវើការ 

ចោះចស្យ ្តិងច្លាើយែប។ បនាទេ បម់កចករុមការងារមយួ កច៏ែរូវបា្តបចងកែើែច�ើង ចដើម្បរីេិកសា ្តិងចរៀប្រំេំចណើ អំពរី 

រចបៀបចោះចស្យបញ្ហា ចបឈមច្តះ។ ចោយមា្តការេចមបេចមរួលរបេ់ទរីចបឹកសាអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្តរបេ់ 

គចចមាង អនុរីយូោ ចបចាចំៅចេរុកបាណ្ត ់ចករុមការងារច្តះបា្តចធវើការចបមូលពែ័ម៌ា្តពរីេិេសា្តនុេិេ្ស មាតាបិតាេិេ្ស 

ចលាកចគរូ  អ្កចគរូ នាយកស្លា ចករុមចបឹកសាឃនុំ មណ្ឌ លេនុខភាព ្តិងអ្កលកដូ់រ្រំណរី អាហារក្នុងស្លាចរៀ្ត ចដើម្បរី 

តេវងយល់ អំពរីស្្្តភាពបញ្ហា ឲ្យបា្តចគបច់ជរុងចចជាយ ្តិងរាយការណ៍ជូ្តចករុមចបឹកសា។ ចករុមការងារច្តះកប៏ា្តចធវើ 

ទេ្ស្តកិ្រ្េិកសាមយួ ចដើម្បរីេិកសាចរៀ្តេូចែអំពរីបទពិចស្ធ្តល៍អែៗ ចលើការងារចគបច់គងអនាមយ័្រំណរី អាហារក្នុង

ស្លាចរៀ្តមយួចៅចខែ្ចេៀមរាប តដលជាចខែ្មា្តចពំចបទល់ជាមយួចខែ្បាែដំ់បង ចដើម្បរីទទួលបា្ត្ូតវគំ្ិតែថមារីៗ

េចមាបច់ោះចស្យបញ្ហា ចបឈមច្តះចោយចជាគជយ័ ចៅក្នុងចេរុកបាណ្តរ់បេ់ខលាួ្ត។

េមាជកិចករុមចបឹកសាចេរុក 

កំពនុងចបមូលទិ្ត្្តយ័អំពរី 

អនាមយ័្រំណរី អាហារ ្ិតង

ចភេជ្ៈជាមយួអ្កលកច់ៅ

តាមស្លាបឋមេិកសា

 
    ព័ែ៌រោនេសងខេ្រ៖ បេរុកបាែន់

 ទរីតាងំ៖ ្រំណនុ ្រកណ្ាលន្តចខែ្បាែដំ់បង

ចបជាពលរដ្ឋ៖ ១០៧.៥០០ នាក ់

(៣៧%មា្តអាយនុែិ្រជាង ១៨ឆ្្)ំ

លក្ខណៈេមា្គ ល់៖ ជ្តបទ; ចបត�ល ៣៧% 

ជាចគរួស្រចករីចក; ២/៣ ន្តចបជាពលរដ្ឋចពញវយ័ ជាកេិករ

ចករុមចបឹកសាចេរុក៖ េមាជិក ១៧នាក ់(២នាក ់ជានេ្រី)

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

០៩
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ជាលទ្ផល ចករុមចបឹកសាចេរុកបា្តអ្តនុមែ័តផ្តការ ្តិងចេ្រក្រីតណនាមំយួ េ្រីពរីការចលើកកម្េ់អនាមយ័្រំណរី អាហារ 

្តិងចភេជ្ៈក្នុងស្លាចរៀ្ត ចោយអ្តនុវែ្ស្កល្បងចៅក្នុងស្លាបឋមេិកសា្រំ្តួ្ត ០២ គឺស្លាបឋមេិកសាត្រង 

មា្តជយ័ ្តិងស្លាបឋមេិកសាក្តទេឺ២ ក្នុងចេរុកបាណ្ត ់ចាបព់រីតខកនុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៨ ចៅ។ ចេ្រក្រីតណនាចំ្តះ ្តឹងចែរូវ 

យកចៅអ្តនុវែ្ចៅក្នុងស្លាទាងំអេ់ចៅទូទាងំចេរុកបាណ្ត ់ ចចកាយពរីការអ្តនុវែ្ស្កល្បងច្តះ។ ដំចណើ រការច្តះ

បា្តពចងឹងេវ័យភាពអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្ត ្តិងបា្តបងាហា ញលទ្ផលជាកត់េ្ងតដលេចចម្របា្ត ចៅចពលតដល

ចករុមចបឹកសាយក្ិរែ្ទនុកោកស្់្បព់រីការចពរួយបារម្ភ ឬ បញ្ហា របេ់ចបជាពលរដ្ឋ ្តិងេ�ការជាមយួរដ្ឋបាលរបេ់ខលាួ្ត 

្តិងការយិាល័យជំនាញ ចដើម្បរីតេវងរកដំចណាះចស្យេមចេបចៅមូលោ្ឋ ្ត។ បត្ត្មពរីចលើច្តះ ចលាក ជនុំ ញ៉ 

អភបិាលចេរុកបាណ្ត ់ បា្តព្ត្យល់ថ្ “វគ្គចបឹកសាចយាបល់ជាជំហា្តៗ តដលផ្ល់ចោយទរីចបឹកសាន្តគចចមាងអនុរីយូោ 

រមួទាងំដំចណើ រការចបមូលពែ័ម៌ា្ត តដលមា្តលក្ខណៈចគបច់ជរុងចចជាយបា្តជួយ�ឲ្យមា្តភាពងាយចេរួលេចមាប ់

ចករុមចបឹកសាចេរុក ក្នុងការចធវើចេ្រក្រីេចចម្រ ្តិងេចមាបរ់ដ្ឋបាលក្នុងការតេវងយល់ ្តិងអ្តនុវែ្វធិា្តការនានា ចដើម្បរី
កាែប់្ត្យការលកដូ់រ្រំណរី អាហារ ្តិងចភេជ្ៈតដលោមា ្តអនាមយ័ចៅក្នុងស្លាចរៀ្ត”។

េមាជកិចករុមចបឹកសាចេរុកជានេ្រី
ចលើកច�ើងអំពរីបញ្ហា កងវះខាែ

អនាមយ័្រំណរី អាហារ ចៅតាម

ស្លាបឋមេិកសា ចៅក្នុងកិ្រ្ 

ចបជនុំចករុមចបឹកសាចេរុកបាណ្ត់

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

១០
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្រញ្ហា រ្រេប់្រជាពលរដ្ឋបែរូវបានយកចិែ្ត្រុកដាក់ ៖ រដ្ឋបាលបេរុកសរោងឫេ្ស ី

្រសងកើែឲ្យរោន «សរ៉ោងពិសបគាោះសោ្រលជ់ាមួយប្រជាពលរដ្ឋ»

ចោយបា្តចបឹកសាចយាបល់ជាមយួទរីចបឹកសាអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្តរបេ់គចចមាង 

អនុរីយូោ ចករុមចបឹកសាចេរុកចមាងឫេ្សរី បា្តេចចម្របចងកែើែ ្តិងោកឲ់្យអ្តនុវែ្ចម៉ាង 

ពិចចោះចយាបល់ជាមយួចបជាពលរដ្ឋ។ ច្តះជាចលើកដំបូងច�ើយ  តដលរដ្ឋបាល 

ចេរុកបា្តបចងកែើែឲ្យមា្តចម៉ាងពិភាកសាជាមយួចបជាពលរដ្ឋ ចោយម្ិតមា្តតបប

បទសំ្ញាំនុ ចដើម្បរីផ្ល់ឱកាេឲ្យចបជាពលរដ្ឋចលើកេំណួរ ្តិងការចពរួយបារម្ភ 

ឬ បញ្ហា របេ់ខលាួ្ត ចដើម្បរីពិភាកសា ជាមយួរដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ្ត។ ចបជាពលរដ្ឋ អា្រ

ចលើកយកបញ្ហា ផ្ទេ ល់ខលាួ្តរបេ់បនុគ្គលម្ាក់ៗ  ្តិងបញ្ហា រមួ មកពិភាកសាជាមយួ 

រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ្តរបេ់ខលាួ្ត ក្នុងចពលចម៉ាងពិចចោះចយាបល់ជាមយួចបជាពល- 

រដ្ឋចៅចរៀងរាល់ពរីរេប្ា�៍ម្ង។ ចបែិទិ្តេចមាបច់ម៉ាងពិចចោះចយាបល់ជា

មយួ ចបជាពលរដ្ឋចែរូវបា្តចរៀប្រំជាមនុ្តេចមាបម់យួឆ្្ ំចដើម្បរីផ្ល់លទ្ភាពឲ្យ

ចបជាពលរដ្ឋ អា្រចរៀប្រំតផ្តការ្ូរលរមួរបេ់ខលាួ្តជាមនុ្ត។

េកមមាភាពច្តះ ជួយ�ឲ្យេមាជិកចករុមចបឹកសាចេរុកចមាងឫេ្សរី ផ្ល់ចេវាកា្តត់ែចបចេើរដល់ចបជាពលរដ្ឋ ្តិងបំចពញ 

ែួនាទរីរបេ់ខលាួ្តបា្តចពញចលញក្នុងនាមជាែំណាងតដលចែរូវបា្តចបជាពលរដ្ឋចបាះចឆ្្ែឲ្យ។ ចលាក តកវ ស្រ្៉ត ់      

ចបធា្តចករុមចបឹកសាចេរុកចមាងឫេ្សរី បា្តមា្តចបស្េ្តថ៍្៖ “ចម៉ាងពិចចោះចយាបល់ជាមយួចបជាពលរដ្ឋ គឺជា 

វធិរីស្នេ្ដម៏ា្តស្រៈេំខា្តម់យួ េចមាបច់លើកកម្េ់ការ្ូរលរមួរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ ចបមូលពែ័ម៌ា្តពរីចបជាពលរដ្ឋ 

្តិងច្លាើយែប្ឹតងែចមរូវការរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ”។ ក្នុងអំ�នុងចពលចម៉ាងពិចចោះចយាបល់ជាមយួចបជាពលរដ្ឋចលើកដំបូង 

តដលបា្តចធវើចៅក្នុងតខមករា ឆ្្២ំ០១៨ ចបជាពលរដ្ឋបា្តត្រករតំលក យ៉ាងលអែិែលអែ្តអ់ំពរីគំ្ិតែចយាបល់ ការចពរួយ 

បារម្ភ ្តិងទេ្ស្តៈរបេ់ពួកោែអ់ំពរីបញ្ហា ទឹកជំ្ត្តត់ដលកំពនុងចកើែច�ើងចៅក្នុងភូម ិ ្តិងអំពរីែចមរូវការច�ោ្ឋ រ្រនា-  

េម្្័ត្ផលាូវថ្ល់កា្តត់ែចបចេើរជាងមនុ្ត។

ចបជាពលរដ្ឋក្នុងអំ�នុងចពល

ចម៉ាង ពិចចោះចយាបល់ជាមយួ

ចបជាពលរដ្ឋចលើកដំបូងក្នុង

ចេរុកចមាងឫេ្សរី

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ

 
    ព័ែ៌រោនេសងខេ្រ៖ បេរុកសរោងឫេ្ស ី

 ទរីតាងំ៖ តបក៉អាចគ្យន៍្តចខែ្បាែដំ់បង តាមបចណ្ាយ 

ផលាូវជាែិចលខ ៥

ចបជាពលរដ្ឋ៖ ១៣០.៣០០នាក ់

(៤០% មា្តអាយនុែិ្រជាង ១៨ឆ្្)ំ

លក្ខណៈេមា្គ ល់៖ ទរីចករុង; ៣១% ជាចគរួស្រចករីចក; 

២/៣ ន្តចបជាពលរដ្ឋចពញវយ័ ជាកេិករ

ចករុមចបឹកសាចេរុក៖ េមាជិក ១៩នាក ់(៣នាក ់ជានេ្រី)

១១
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បោចបែិទិ្តេចមាបច់ម៉ាង

ពិចចោះចយាបល់ជាមយួ

ចបជាពលរដ្ឋក្នុងចេរុក

ចមាងឫេ្សរីឆ្្២ំ០១៨ 

ចែរូវបា្តបងាហា ញចោយ

េមាជកិចករុមចបឹកសាចេរុក 

ចបជាពលរដ្ឋ ្ិតងែំណាង

របេ់គចចមាងអនុរីយូោ

 តដលបា្ត្ូរលរមួក្នុងចម៉ាង

ពិចចោះចយាបល់ចលើកទរី១

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

១២
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េេិសានុេេិ្ស រោនេេុភាពល្អប្រសេើរជាងមុន តាមរយជៈការលាងេរោ្អ ែដដ 

សៅតាមសាលា្រឋមេកិសាកនាងុបេរុកគាេប់កឡ

កាលពរីមនុ្ត មា្តេិេសា្តនុេិេ្សជាចច្រើ្តក្នុងចេរុកោេ់ចក� ជួបបញ្ហា  

េនុខភាព ចោយស្រកងវះអនាមយ័ ចៅចពលតដលពួកចគចៅស្លាចរៀ្តជា 

ចរៀងរាល់នថងៃ។ ចោយស្រមាតាបិតាេិេ្ស ្តិងចគរូបចចងៀ្ត ម្ិតអា្រទទួលយក   

ស្្្តភាពតបបច្តះប្ត្ចទៀែបា្ត ពួកោែប់ា្តចេ្ើេនុំអ្ត្រាគម្ត ៍ ្តិងការោចំទ

ពរីេមាជិកចករុមចបឹកសាចេរុក។ ចករុមចបឹកសាបា្តច្លាើយែបភាលា មៗ ្តិងបា្តចធវើ  

ចេ្រក្រីេចចម្រក្នុងកិ្រ្ចបជនុំចបចាតំខរបេ់ខលាួ្ត ចោយចាែប់ញ្ហា ច្តះជាបញ្ហា  

អាទិភាព ្តិងេិកសាអំពរីលទ្ភាពក្នុងការពចងឹងការលាងេមាអែ ែនដចៅតាម 

ស្លាបឋមេិកសាក្នុងចេរុកោេ់ចក�។

ចករុមការងារទទួលប្តទេនុកកិ្រ្ការច្តះចែរូវបា្តបចងកែើែច�ើង ច�ើយបា្តេិកសា ្តិង

បា្តចលើកេំចណើ ជូ្តចករុមចបឹកសាទាងំមូល អំពរីដំចណាះចស្យេមចេបមយួ

ចដើម្បរីតកលមអែអនាមយ័បឋមចៅតាមស្លាចរៀ្ត។ ទរីចបឹកសាអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្ត ន្តគចចមាងអនុរីយូោ ចបចាចំេរុកបា្ត

េចមបេចមរួលេកមមាភាពរបេ់ចករុមការងារ ្តិងជួយ�អភវិឌ្ឍេមែ្ភាពរបេ់ពួកោែប់ត្ត្មចទៀែ ចដើម្បរីអា្រ 

ចោះចស្យបញ្ហា អាទិភាពច្តះឲ្យបា្តចពញចលញ។ ទេ្ស្តកិ្រ្េិកសាចៅកា្តស់្លាបឋមេិកសា្រំ្តួ្ត ០២ ចៅក្នុង 

ចខែ្កំពែ ចែរូវបា្តចរៀប្រំច�ើង ចដើម្បរីឲ្យចករុមការងារចធវើការេិកសាតេវងយល់ពរីគំ្ិតែថមារីៗ ក្នុងការស្ងេងប់រកិា្ខ រ 

លាងេមាអែ ែនដ ក្នុងចេរុកោេ់ចក�ឲ្យបា្តលអែចបចេើរ។ បត្ត្មចលើទេ្ស្តកិ្រ្េិកសាច្តះ ចករុមចបឹកសា ការយិាល័យ 

ជំនាញពាកព់្័ត្ ្តិងរដ្ឋបាលចេរុក បា្តេ�ការោ្្ិតងចធវើការងារជាចករុម ក្នុងការអ្តនុវែ្ការងារចបចានំថងៃរបេ់ខលាួ្ត 

តាមរយៈការចរៀប្រំ ្តិង វភិាគរមួោ្ចលើជចចមើេចផ្សងៗេចមាបច់ោះចស្យបញ្ហា ចបឈមច្តះ។ ជាលទ្ផល ចេ្រក្រី
ចពាងេំចណើ គចចមាងជាកល់ាកម់យួ ចែរូវបា្តអ្តនុមែ័េចចម្រចោយចករុមចបឹកសាចេរុកោេ់ចក�។

េមាជកិចករុមការងារចេរុក 

ោេ់ចក� ចធវើទេ្ស្តកិ្រ្

េិកសាចៅចខែ្កំពែចដើម្បរី
េិកសាអំពរីចបចភទខនុេៗោ្

ន្តបរកិា្ខ រលាងេមាអែ ែនដ 

ចដើម្បរីទទួលបា្តគំ្ិតែថមារៗី  

ចដើម្បរីស្ងេងប់រកិា្ខ រក្នុង

ស្លាបឋមេិកសារបេ់ខលាួ្ត

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

    ព័ែ៌រោនេសងខេ្រ៖ បេរុកគាេប់កឡ

 ទរីតាងំ៖ ខាងែ្ូបងន្តចខែ្បាែដំ់បង

ចបជាពលរដ្ឋ៖ ៣៩.០០០នាក ់(៤៣% មា្តអាយនុែិ្រជាង 

១៨ឆ្្)ំ

លក្ខណៈេមា្គ ល់៖ ជ្តបទ; ចគរួស្រ ៤៧% ជាចគរួស្រចករីចក; 

២/៣ ន្តចបជាពលរដ្ឋចពញវយ័ ជាកេិករ; ក្នុងរដូវចរ្ៅ 

រាងំេងៃួែខាលា ងំ

ចករុមចបឹកសាចេរុក៖ េមាជិក ១៣នាក ់(២នាក ់ជានេ្រី)

១៣
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ការកស្ងបរកិា្ខ រលាងេមាអែ ែនដចៅក្នុងស្លាបឋមេិកសា ្រំ្តួ្ត ០២ តដលចែរូវបា្តចចជើេចរ ើេ  ចែរូវបា្តចាបច់ផ្ើម 

ក្នុងតខមរីនា   ឆ្្២ំ០១៨  ចោយចចបើចបាេ់ឧបែ្ម្ភធ្ត  តដល្ឹតងផ្ល់ចោយគចចមាងអនុរីយូោ ្តិងថវកិាបដិភាគរបេ់ចេរុក។ 

ចលាក អ៊ូ្រ ចរែ៉ ចបធា្តចករុមចបឹកសាចេរុកោេ់ចក� តដលមា្តអាយនុ ៦០ឆ្្ ំបា្តបូកេរនុបការងារតដលចករុមការងារ 

បា្តបំចពញ ចោយបា្តគូេបញ្្កថ់្៖ “ខ្នុ ំមា្តអារមមាណ៍េបបាយ្រិែ្ណាេ់ ចចពាះដំចណើ រទេ្ស្តកិ្រ្េិកសា 

េចចម្របា្តលទ្ផលចលើេពរីការរពំឹងទនុករបេ់ខ្នុ ំ។ ចយើងមា្តឱកាេបា្តពិភាកសាជាមយួអ្កពាកព់្័ត្ ្តិងអាជ្ាធរ 

ចផ្សងៗជាចច្រើ្ត តដលធាលា បច់ោះចស្យបញ្ហា ពាកព់្័ត្្ឹតងបញ្ហា ទឹក  ្តិង អនាមយ័ចៅតាមស្លាចរៀ្ត។ អំ�នុងចពល 

ពិភាកសាជាមយួពួកោែ ់ ចយើងបា្តតេវងយល់ថ្ចែើពួកោែ់ ចធវើការងារជាកល់ាក ់ ្តិងចធវើកិ្រ្េ�ការ ដូ្រចម្្រខលាះ    

ចដើម្បរីឲ្យចបព្័ត្ការងាររបេ់ពួកោែ ់ ដំចណើ រការបា្តលអែ។ ខ្នុ ំបា្តយល់ដឹងដំចណើ រការចបព្័ត្ទឹក ្តិងវធិរីចធវើអនាមយ័ 

លាងេមាអែ ែនដ តដលបា្តអ្តនុវែ្ចៅតាមស្លាបឋមេិកសាក្នុងចខែ្កំពែ។ ខ្នុ ំចជឿជាកថ់្ ទេ្ស្តកិ្រ្េិកសាច្តះ ពិែ

ជាបា្តជួយ�ខ្នុ ំ្តិងេ�ការ រីរបេ់ខ្នុ ំយ៉ាងចច្រើ្ត ក្នុងការចធវើចេ្រក្រីេចចម្រមយួ តដលតផអែកចលើពែ័ម៌ា្តចគបច់ជរុងចចជាយ 

ពាកព់្័ត្្ឹតងការ អ្តនុវែ្ស្កល្បង្ូតវេកមមាភាព លាងេមាអែ ែនដ ចៅតាមស្លាបឋមេិកសា តដលបា្តចចជើេចរ ើេ 

មយួ្រំ្តួ្ត ក្នុងចេរុកោេ់ចក�របេ់ចយើងខ្នុ ំ”។

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

១៤

េកមមាភាពេិេសា្តនុេិេ្ស

លាងេមាអែ ែនដជាមយួ្ឹតង

បរកិា្ខ រលាងេមាអែ ែនដថមារី ចៅ

ស្លាបឋមេិកសាវឌ្ឈ្តវជ្ិា 

ចេរុកោេ់ចក�



ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

សេែ្តកណ្្ត ល

ក្នុងចខែ្កណ្ាល គចចមាងអនុរីយូោ េ�ការជាមយួចេរុកនដគូ្រំ្តួ្ត ០៣ តដលមា្តទរីចបឹកសាអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្ត 

្រំ្តួ្ត ០៣រូប ផ្ល់ការតណនា ំ ្តិងចបឹកសាចយាបល់ចោយផ្ទេ ល់ចៅចករុមចបឹកសា រដ្ឋបាល ្តិងមន្ត្រីន្តការយិាល័យ 

ជំនាញ ចដើម្បរីតកលមអែការផ្ល់ចេវាស្ធារណៈ។ ទរីចបឹកសាអភបិាលកិ្រ្ ០១រូប ចទៀែ ទទួលខនុេចែរូវក្នុងការេចមប

េចមរួលកិ្រ្េ�ការរវាងចេរុកនដគូ ចពមទាងំជាមយួចខែ្បាែដំ់បង ្តិងនដគូនានាចៅថ្្កជ់ាែិ។ តាមរយៈការងារ 

របេ់ខលាួ្តចៅថ្្កច់េរុកក្នុងចខែ្កណ្ាល គចចមាងអនុរីយូោ បា្តោចំទដល់៖

ដូ្រោ្្ឹតងចខែ្បាែដំ់បងតដរ បត្្តមចលើការោចំទតផ្កបច្រ្កចទេរបេ់ខលាួ្ត គចចមាងអនុរីយូោ បា្ត ្តិងកំពនុងផ្ល់ការ 

ឧបែ្ម្ភធ្តមូលោ្ឋ ្តតដលមា្តទំ�ំែូ្រ ដល់ចេរុកនដគូ េចមាបផ់្ល់ចេវាេង្គម តដលជាតផ្កមយួន្តការអ្តនុវែ្ 

អាណែ្ិទូចៅរបេ់ចករុមចបឹកសា។ ក្នុងចខែ្កណ្ាល េំចណើ ភាគចច្រើ្តរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ ពាកព់្័ត្ចៅ្ឹតងការចោះ  

ចស្យ បញ្ហា អំចពើ�ិងសាក្នុងចគរួស្រ កងវះខាែចលើការចគបច់គងេំរាម ្តិងេំណល់រងឹឲ្យបា្តចែឹមចែរូវ ្តិងការបំពនុល 

បរស្ិ្្តតដលបណ្ាលមកពរីការអ្តនុវែ្េកមមាភាពកេិកមមាចោយម្ិតចែឹមចែរូវតាមការតណនា។ំ

េមាជិកចករុមចបឹកសាចេរុក ្រំ្តួ្ត ៤៧ នាក់

តដលក្នុងចនាះ មា្ត ៩ នាកជ់ានេ្រី

ពលរដ្ឋចបត�ល ៤០០.០០០ នាក់

តដលក្នុងចនាះ ៣៩% ជាកនុមារ ្តិងចកមាងវយ័ជំទង់

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

១៥



Delivering Better ServiceS for citizenS ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

បករុង និងបេរុកនានាដនសេែ្តកណ្្ត ល

ការអនុវែ្តល្ៗអ  កនាងុការផ្តលស់េវា រ្រេប់េរុកដដគូ កនាងុសេែ្តកណ្្ត ល

ចករុមចបឹកសាចេរុកនដគូ្រំ្តួ្ត ០២ គឺ ចេរុកចលើកតដក ្តិងចេរុកចកៀ្តស្វ យ ក្នុងចខែ្កណ្ាល បា្ត ្តិងកំពនុងយក្ិរែ្ 

ទនុកោកច់លើេំចណើ  ្តិងបញ្ហា របេ់ចបជាពលរដ្ឋយ៉ាងេកមមា ចដើម្បរីពិ្តិែ្យលទ្ភាពផ្ល់ចេវាឲ្យបា្តកា្តត់ែចបចេើរ។ 

បញ្ហា ចបឈមភាគចច្រើ្ត ពាកព់្័ត្្ឹតងតផ្កបរស្ិ្្ត។ ការច្លាើយែបចៅ្ឹតងបញ្ហា ចបឈមទាងំចនាះ បា្ត្ូរលរមួ ្តិង    

កំពនុងប្ត្្ូរលរមួចធវើឲ្យចខែ្កណ្ាលកាលា យជាចខែ្ តដលមា្តបរស្ិ្្តគួរឲ្យ្រងរ់េ់ចៅ ចពមទាងំបា្តតកលមអែ ្តិងចៅ

តែប្ត្តកលមអែស្្្តភាពរេ់ចៅរបេ់ចបជាពលរដ្ឋក្នុងចេរុកនដគូទាងំចនាះ។

 

ចកៀ្តស្វ យ

ចលើកតដក

ភ្ចំពញ

តាច ម្ា

កណ្ាលេទេឹង

ស្អែ ង

ចកៀ្តស្វ យ

ចលើកតដក

ចកាះធំ

ខសា្រក់ណ្ាល

លាវ ឯម

មនុខកំពូលពញាឮ

អង្គេ្ួល

ចេរុកនដគូរបេ់គចចមាង អនុរីយូោ

ទឹក

ចពំចបទល់ចេរុក

១៦
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ប្រជាពលរដ្ឋកនាងុបេរុកសកៀនសាវែ យ ្រ្រួលបានេ្យលអ់ាកាេ្ររេិ្ុរ្ធវិញ ្រនាទា ្រ់

ពីរងសបគាោះជាសបចើនឆ្នា សំដាយសារក្ិនេ្អយុពីកេដិា្ឋ នចិញ្មឹបជរូក

ចៅចេរុកចកៀ្តស្វ យ  ចៅក្នុងឃនុំកំពងស់្វ យ  ចបជាពលរដ្ឋមយួចករុមបា្តែអែូញ 

តែអែរអំពរីកលាិ្តេអែនុយ ្តិងការបងហាូរកាកេំណល់លាមកចជរូកច្រញពរីកេិោ្ឋ ្ត្ិរញឹ្ម

ចជរូក្ូរលក្នុងចបឡាយស្ធារណៈ។ ចបឡាយស្ធារណៈច្តះជាចបព្័ត្ផលាូវទឹក

េចមាបច់បជាពលរដ្ឋចចបើចបាេ់ក្នុងការចចស្្រចេពដំណាំចេរូវរបេ់ពួកោែ។់ 

ការ�ូរ្ូរលទឹកកខវកព់រីចបឡាយច្តះ បា្តចធវើឲ្យដំណាំចេរូវរបេ់ពួកោែល់អែតែ 

ចដើម ប៉នុត្ត្ម្ិតបា្តទទួលបា្តទិ្ត្ផលលអែចនាះចទ។ កាលពរីប៉នុនាមា ្តតខមនុ្ត 

ចករុមចបឹកសាចេរុក បា្តចោះចស្យបញ្ហា ច្តះចបកបចោយភាពចជាគជយ័។ ដូច្រ្ះ 

បនាទេ បព់រីរងចចោះអេ់រយៈចពលយ៉ាងយូរពរីកេិោ្ឋ ្ត្ិរញឹ្មចជរូក ចបជាពលរដ្ឋ 

បា្តទទួលខ្យល់អាកាេបរេិនុទ្ ្តិងវាលតចេចេេ់ស្អែ ែវញិចៅក្នុងមូលោ្ឋ ្ត

របេ់ខលាួ្ត។

ចែើមា្តអវរីខលាះចកើែច�ើង?

ចោយស្រចបជាពលរដ្ឋម្ិតអា្រចោះចស្យបញ្ហា ជាមយួម្ាេ់កេិោ្ឋ ្ត្ិរញឹ្មចជរូកចោយខលាួ្តឯងបា្ត ពួកោែប់ា្ត

ចេ្ើេនុំឲ្យចករុមចបឹកសាចេរុកជួយ�ចធវើអ្ត្រាគម្ត។៍ ចោយមា្តការេចមបេចមរួលរបេ់ទរីចបឹកសាអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្ត 

របេ់គចចមាងអនុរីយូោ រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ្ត ្តិងេមាជិកចករុមចបឹកសាចេរុកចកៀ្តស្វ យ បា្តទទួលយកបញ្ហា ច្តះមក 

ពិភាកសា ចៅក្នុងកិ្រ្ចបជនុំចបចាតំខរបេ់ចករុមចបឹកសា។ បនាទេ បព់រីបញ្ហា ច្តះចែរូវបា្តចាែជ់ាបញ្ហា អាទិភាព ចករុមចបឹកសាចេរុក 

បា្តបចងកែើែចករុមការងារមយួ តដលមា្តែំណាងមកពរីការយិាល័យជំនាញតផ្កបរស្ិ្្ត ្តិងកេិកមមា ចពទ្យេែវចៅ 

មូលោ្ឋ ្ត ្តិងអភបិាលរងចេរុក។ ចករុមការងារបា្តចធវើការេិកសាចលើករណរី ច្តះ ច�ើយបា្តចធវើការ្ររចាជាមយួម្ាេ់ 

កេិោ្ឋ ្ត្ិរញឹ្មចជរូក។ ជាដំបូង េមាជិកចករុមការងារមា្តការរាតរកក្នុងការ្ររចាជាមយួម្ាេ់កេិោ្ឋ ្ត ចោយស្រ 

ោែម់ា្តែួនាទរីដម៏ា្តឥទ្ិពលចៅក្នុងចេរុក។ ប៉នុត្ត្ បនាទេ បព់រីមា្តការ្ររចាជាប្ត្បនាទេ ប ់ ្តិងការព្ត្យល់របេ់ចករុម 

ការងារ អំពរីេិទ្ិរបេ់ចបជាពលរដ្ឋក្នុងការរេ់ចៅជាមយួ្ឹតងបរស្ិ្្តស្អែ ែ ម្ាេ់កេិោ្ឋ ្ត បា្តយល់ចពម្រនុះកិ្រ្េ្តយា 

ចបឹកសារបេ់គចចមាង អនុរីយូោ 

ក្នុងចពលផ្ល់ចបឹកសាចយាបល់

ដល់មន្ត្រី ្ិតង េមាជិកចករុម

ចបឹកសាចេរុក េ្រីពរីជចចមើេនានា 

េចមាបច់ោះចស្យបញ្ហា

ចបឈមចៅមូលោ្ឋ ្ត

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

    ព័ែ៌រោនេសងខេ្រ៖ បេរុកសកៀនសាវែ យ
  

ទរីតាងំ៖ ខាងចកើែន្តចខែ្កណ្ាល តាមបចណ្ាយផលាូវជាែិ 

ចលខ១

ចបជាពលរដ្ឋ៖ ១១៨.៧៦៧នាក ់(៣១% ជានេ្រី; 

៣៤.១% មា្តអាយនុែិ្រជាង ១៨ឆ្្ ំ្ិតង ៨% មា្ត អាយនុ 

ចច្រើ្តជាង ៦០ឆ្្)ំ

លក្ខណៈេមា្គ ល់៖ ទរីចករុង; ១៧% ជាចគរួស្រចករីចក; 

ចបជា ពលរដ្ឋចពញវយ័ភាគចច្រើ្ត ជាកេិករ  ្តិង 

កមមាករចរាង្រចក

ចករុមចបឹកសាចេរុក៖ េមាជិក ១៩នាក ់(៣នាក ់ជានេ្រី)

១៧
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ជាមយួរដ្ឋបាលចេរុក តដលត្រងអំពរីការទទួលខនុេចែរូវរបេ់ោែក់្នុងការចាែវ់ធិា្តការចដើម្បរីកាែប់្ត្យកលាិ្តេអែនុយច្រញ

ពរីកេិោ្ឋ ្ត បពា្ឈបក់ារបងហាូរលាមកចជរូក្ូរលចៅចបឡាយ ស្ធារណៈ ្តិងលាងេមាអែ ែចបឡាយបងហាូរទឹកតដលចៅ 

ជាបក់េិោ្ឋ ្តរបេ់ោែ។់

កិ្រ្េ្តយាបញ្្កព់រីការទទួល

ខនុេ ចែរូវរបេ់ម្ាេ់កេិោ្ឋ ្ត

្ិរញឹ្មចជរូកក្នុងការតកលមអែ

បរស្ិ្្តតដលរងការបះ៉ពាល់

ចែរូវបា្ត្រនុះ�ែ្ចលខាចោយ

ម្ាេ់កេិោ្ឋ ្ត ្ិតងអាជ្ាធរចេរុក

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  
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ម្ាេ់កេិោ្ឋ ្ត បា្តអ្តនុវែ្ជំហា្តនានាចដើម្បរីលនុបបំបាែក់លាិ្តេអែនុយ ្តិងបពា្ឈបក់ារបងហាូរលាមកចជរូក្ូរលចៅក្នុង 

ចបឡាយស្ធារណៈ។ ប្រ្នុប្ប្ត្ ោែក់ំពនុងស្្រចបឡាយជាចលើកទរី២ ចោយស្រចបឡាយច្តះ ចែរូវបា្តចាកប់ំចពញ 

ចៅចោយកាកេំណល់ តដលចបជាពលរដ្ឋបា្តចបាះ្ូរលក្នុងចបឡាយចោយោមា ្តការចគបច់គង ្តិងដរីថមារីតដល�ូរ្ូរល

មកជាមយួ្ឹតងទឹកចភលាៀង។ ចបជាពលរដ្ឋក្នុងចេរុកចកៀ្តស្វ យ បា្តឲ្យែនមលាខ្េ់ចលើការខិែខំចបឹងតចបងរបេ់រដ្ឋបាល 

មូលោ្ឋ ្ត ្តិងមា្តក្រីចស្ម្តេ្សតដលបញ្ហា របេ់ពួកោែ ់ចែរូវបា្តយក្រិែ្ទនុកោក ់្តិងចោះចស្យចោយចជាគជយ័។

ទ្តទេឹម្ឹតងច្តះ េមាជិកចករុមចបឹកសាកច៏ពញ្ិរែ្តដលបា្តបចចមើចបជាពលរដ្ឋរបេ់ខលាួ្តកា្តត់ែចបចេើរ ចពមទាងំបា្ត 

បងាហា ញ្ូតវភាពជាម្ាេ់ចលើបញ្ហា ចបឈមតដលចបជាពលរដ្ឋរបេ់ខលាួ្តជួបចបទះ។ ការេចមបេចមរួលលអែរវាង ការយិា-

ល័យជំនាញថ្្កច់េរុក រដ្ឋបាលចេរុក ្តិងចករុមចបឹកសាចេរុក បា្តនាមំក្ូតវភាពចជាគជយ័ន្តការផ្ួ្រចផ្ើមគំ្ិតែ ្តិង 

បា្តបងាហា ញដល់មន្ត្រីទាងំអេ់ថ្ ការ្ូរលរមួចោះចស្យបញ្ហា ចបឈមក្នុងមូលោ្ឋ ្តរមួោ្ ក្នុងការផ្ល់ចេវាកា្តត់ែលអែ 

នាមំក្ូតវផលចបចយាជ្តដ៍ល់ចបជាពលរដ្ឋ។

ចបឡាយបងហាូរទឹកតដលរងការ

បះ៉ពាល់មនុ្តចពល ្ិតងអំ�នុង

ចពលស្្រច�ើងវញិ

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 
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ការបគ្រ់បគងេរំាម និងេែំលរ់ងឹ ជំនួេឲ្យការសបាោះេរំាមសដាយគាមា នការ 

បគ្រ់បគង - រដ្ឋបាលបេរុកសលើកតដកេសបមចចិែ្តស្វែើជាបេរុក តដលបគ្រ់បគង 

េរំាមបានល្អប្រសេើរ

អ្កភូមបិា្តបំពនុលបរស្ិ្្តចោយេំរាម អេ់រយៈចពលជាចច្រើ្តឆ្្មំកច�ើយ 

ចោយស្រការខវះខាែចបព្័ត្ចគបច់គង ្តិងចបមូលេំរាមចែឹមចែរូវ។ ចបជា-

ពលរដ្ឋមយួ្រំ្តួ្ត ជាពិចេេអ្កតដលរេ់ចៅក្នុងទរីចបជនុំជ្ត ្តិងអ្ក្រំណូល 

ចេរុករេ់ចៅតាមដងផលាូវជាែិចលខ១ ម្ិតយក្ិរែ្ទនុកោកច់លើបរស្ិ្្តក្នុងចេរុក 

្តិងយកេំរាមរបេ់ខលាួ្តចៅចបាះចចាលចៅទរីស្ធារណៈ  តដលបញ្ហា ច្តះ បា្ត

ចធវើឱ្យចបជាពលរដ្ឋតដលរេ់ចៅជនុំវញិែំប្តច់នាះ ែអែូញតែអែរអំពរីកលាិ្ត ្តិងេំរាម 

តដលចធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់េនុខនុមាលភាព ្តិងលក្ខខណ្ឌ រេ់ចៅរបេ់ពួកោែ។់

បនាទេ បព់រីបា្តេចងកែែអេ់រយៈចពលជាយូរ ចករុមចបឹកសាចេរុកម្ិតអា្រទទួលយក

ស្្្តភាពតបបច្តះប្ត្ចទៀែបា្ត ច�ើយចោយមា្តការេចមបេចមរួលពរី 

គចចមាងអនុរីយូោ ចករុមចបឹកសាបា្តេចចម្រ្ិរែ្អ្តនុវែ្េកមមាភាពមយួ្រំ្តួ្ត ចោយ 

ចផ្្ែចលើការបចងកែើែឲ្យមា្តចបព្័ត្ចគបច់គងេំរាម ្ិតងេំណល់រងឹចបកបចោយចបេិទ្ភាពចៅក្នុងចេរុក។

ក្នុងកិ្រ្ចបជនុំចបចាតំខមយួរបេ់ខលាួ្ត ចករុមចបឹកសាចេរុកបា្តចាែប់ញ្ហា ច្តះជាអាទិភាពខ្េ់មយួក្នុងរចបៀបវារៈរបេ់ខលាួ្ត 

្តិងបា្តចរៀប្រំតផ្តការចដើម្បរីចោះចស្យបញ្ហា ច្តះ។ ចោយមា្តការោចំទតផ្ក�ិរញ្ញ វែ្នុពរីថ្្កច់ខែ្ ្តិងការផ្ល់

ចបឹកសាបច្រ្កចទេរបេ់ទរីចបឹកសារអភបិាលកិ្រ្មូលោ្ឋ ្តន្តគចចមាងអនុរីយូោ ្តរីែិវធិរីចគបច់គងេំរាម ្តិងេំណល់រងឹ 

 

ចករុមចបឹកសាចេរុកចលើកតដក 

ចធវើចេ្រក្រីេចចម្រក្នុងកិ្រ្ចបជនុំ

ចបចាតំខរបេ់ខលាួ្តចដើម្បរីចគបច់គង

ការចបាះចចាលេំរាមតាម

ទរីស្ធារណៈ

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

    ព័ែ៌រោនេសងខេ្រ៖ បេរុកសលើកតដក

 ទរីតាងំ៖ តបក៉អាចគ្យន៍្តចខែ្កណ្ាល ចពំចបទល់ចវៀែណាម

ចបជាពលរដ្ឋ៖ ៦២.៣៥២នាក ់(៥១.៤% ជានេ្រី; 

៣២.២% មា្តអាយនុែិ្រជាង ១៤ឆ្្ ំ្ិតង ៩.១% មា្ត 

អាយនុចច្រើ្តជាង ៦០ឆ្្)ំ

លក្ខណៈេមា្គ ល់៖ ជ្តបទ; ១៦.២% ជាចគរួស្រចករីចក; 

ចបជាពលរដ្ឋចពញវយ័ភាគចច្រើ្ត ជាកេិករ

ចករុមចបឹកសាចេរុក៖ េមាជិក ១៥នាក ់(៤នាក ់ជានេ្រី)

២០
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ការ្រនុះពិ្ិតែ្យចមើលទរីតាងំចាក់

េំរាមតដល្ឹតងចែរូវេមាអែ ែក្នុង

ចពលឆ្ប់ៗ ខាងមនុខ។

្តិងតផ្តការេកមមាភាព ចែរូវបា្តចរៀប្រំច�ើង។ េកមមាភាពទាងំចនាះ រមួមា្ត កិ្រ្ចបជនុំផ្សពវផសាយដល់ចបជាពលរដ្ឋក្នុង

ការចលើកកម្េ់ការយល់ដឹងទូចៅ អំពរីផលបះ៉ពាល់ជាអវជិ្មា្តន្តការម្ិតបា្តចែរួែពិ្តិែ្យចលើការចបាះចចាលេំរាម 

ការចាកផ់សាយស្រជាេចមលាង ្តិងការោកផ់្ទេ ងំប៉ាណូ ឬផ្ទេ ងំបំរាមេ្រីពរីការផ្កពិ្តយ័្តិងការោកច់ទាេទណ្ឌ ចលើការ

ចបាះចចាលេំរាមតាមអ្តនុចកិែ្យ ១១៣ ការត្រកចាយធនុងេំរាមក្នុងទរីតាងំចោលចៅ (ជាពិចេេ ចៅទរីស្ធារណៈ) 

ចដើម្បរីច្រៀេវាងការចបាះចចាលេំរាមចផ្េផ្្េ់ ្តិងការចរៀប្រំកិ្រ្ចបជនុំចបចាតំខរបេ់គណៈកមមាការចគបច់គងេំរាម 

្តិងេំណល់រងឹរបេ់ចេរុក ចដើម្បរីពិភាកសា ្តិងពិ្តិែ្យតាមោ្តចលើការអ្តនុវែ្ការចគបច់គងេំរាមចបកបចោយ្ររីរភាព 

ចៅតាមផទេះេំតបង ្តិងទរីស្ធារណៈក្នុងឃនុំចោលចៅ្រំ្តួ្តបរីចៅក្នុងចេរុក។ េកមមាភាពទាងំច្តះ ្តឹងជួយ�ពចងឹង 

េមែ្ភាពដល់អាជ្ាធរមូលោ្ឋ ្ត ្តិងអ្កទទួលប្តទេនុកចបមូលេំរាមក្នុងមូលោ្ឋ ្ត ឲ្យច្រះេ�ការោ្កា្តត់ែចបចេើរ 

ជាងមនុ្ត ចដើម្បរីតកលមអែចលើការងារផ្ល់ចេវាប្រ្នុប្ប្ត្ ពាកព់្័ត្្ឹតងការចគបច់គងេំរាម ្តិងេំណល់រងឹចៅមូលោ្ឋ ្ត។   

ចបជាពលរដ្ឋក្នុងឃនុំចោលចៅន្តចេរុកចលើកតដក មា្តការរពឹំងទនុកជាវជិ្មា្តេចមាបច់ពលអនាគែថ្ ម្ិតយូរចទៀែចទ 

ស្្្តភាពបរស្ិ្្តក្នុងចេរុកចលើកតដក ្តឹងលអែចបចេើរជាងមនុ្ត ច�ើយការចបាះចចាលេំរាមតាមដងផលាូវេំខា្ត់ៗ  ្តឹង 

ចែរូវកាែប់្ត្យ។

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ 

២១
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កមមាវធិរីចែរូវបា្តផ្ល់មូល្ិតធិរមួោ្ចោយេ�ភាពអឺរ ៉នុប ្តិងចកេួងេ�ចបែិបែ្ិការ 
ចេដ្ឋកិ្រ្ ្តិងអភវិឌ្ឍចៅេ�ព្័ត្អាលលាឺមង៉ ់(BMZ)។ ខលាឹមស្រក្នុងអែ្បទច្តះ គឺជាការ  
ទទួលខនុេចែរូវទាងំចេរុងរបេ់កមមាវធិរីកំតណទចមងវ់មិជ្ឈការ ្តិងរដ្ឋបាល ្តិងម្ិតបា្ត
្លានុះបញំ្្ងពរីទេ្ស្តៈរបេ់េ�ភាពអឺរ ៉នុបច�ើយ។ 

ការផ្តលស់េវាកាន់តែប្រសេើរដលប់្រជាពលរដ្ឋ  

ទរីភ្ាកង់ារេ�ចបែិបែ្ិការអ្ត្រជាែិអាលលាឺមង៉ ់(GIZ) 

ការយិាល័យកណ្ាល
ទរីចករុងបនុ្ត ្ិតងអនុិ្រប្៊ត ចបចទេអាលលាឺមង៉់

គចចមាងេ�ភាពអឺរ ៉នុប េចមាបោ់ចំទដល់កំតណទចមងវ់មិជ្ឈការ 
្តិងរដ្ឋបាល (អនុរីយូោ)

ការយិាល័យចៅភ្ចំពញ
ផទេះចលខ១៦៤ ចអ ផលាូវ២៧៨ េងាកែ ែបឹ់ងចកងកង ១
រាជាធា្តរីភ្ចំពញ ចបចទេកម្នុជា
ទូរេ័ពទេចលខ៖ + ៨៥៥ ២៣ ២១ ៦៧ ៥៦

ការយិាល័យចៅចខែ្បាែដំ់បង
ស្លាចខែ្បាែដំ់បង
ផលាូវចលខ ១ ទល់មនុខស្្្តចាេ់
ចខែ្បាែដំ់បង ចបចទេកម្នុជា
ទូរេ័ពទេចលខ៖ + ៨៥៥ ៥៣ ៧៣១ ២៦2

Facebook: https://www.facebook.com/eudarproject
Website: www.giz.de
 www.eeas.europa.eu/cambodia
 www.bmz.de/en/index.html

ចបាះពនុម្ចោយ៖ ចលាកចេរី Maraile Goergen
maraile.goergen@giz.de

គចមបមនុខ ទំពរ័ទរី៣ ្ិតងទំពរ័ទរី១៤៖ ចលាក Miguel Jerónimo
ទំពរ័ចផ្សងចទៀែ៖ អនុរីយូោ

ចធវើប្រ្នុប្ប្ត្ភាព តខកកកែោ ឆ្្ ំ២០១៨

ទទួលខនុេចែរូវចោយ៖

រូបថែចោយ៖

២២
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