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១. មសចកតីម្តើេ  

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ គជឺាប្រធានរទមួយដ៏េំខាន់េប្ារ់រដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាត ិ សោយសារថ្ន រដឋ     
បាលថ្នា ក់សប្កាមជាតិប្តូវបានប្រគល់អាណតតិកាុងការរសប្មើប្រជាពលរដឋ។ ស ោះរើេថិតសៅសប្កាមររយិាកាេច្បារ់តត
មួយ រ ុតនតរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាតិ(SNA)នើមួយៗានការប្រតិរតត/ិអនុវតត និងសប្រើប្បាេ់វធិើសាស្រេតខុេៗគ្នា កាុងការ
ស្លើយតរសៅនឹងតប្មូវការររេ់ប្រជាពលរដឋ។ ច្បំណុច្បសនោះស ើយ តដលសធវើឲ្យការផ្លល េ់រតូរនូវសមសរៀនរទពិសសាធន៍ពាក់
ព័នធសៅនឹងការប្រតរិតតិ/អនុវតត (ស ោះជាការប្រតរិតត/ិអនុវតត ងំស ោះលអ ឬមិនលអក៏សោយ) រវាងរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាម
ជាតិដូច្បគ្នា  និងរវាងរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាតិជាមួយនឹងថ្នា ក់ជាតិានសារៈប្រសយាជន៍យា ងខាល ងំ។ ប្ពឹតតការណ៍សនោះ
មិនប្គ្នន់តតជាការផ្តល់ឱកាេដល់រដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាតបិានផ្លល េ់រតូរ និងតច្បករតំលកនូវសមសរៀនរទពិសសាធន៍គ្នា
សៅវញិសៅមកជុំវញិការស្លើយតរសៅនឹងតប្មូវការររេ់ប្រជាពលរដឋរ ុស ណ្ ោះសទ រ ុតនតតែម ងំបានផ្តល់ឱកាេផ្ង
តដរដល់ថ្នា ក់ជាតិកាុងការេកិា និងតេវងយល់អំពើការសរៀរច្បំតាក់តតងសគ្នលនសយាបាយកនលងមក ថ្នសតើសគ្នល
នសយាបាយ ងំស ោះអាច្បអនុវតតបានសជាគជ័យកប្មិត្? និងសតើានរញ្ហា ប្រឈម និងការលំបាកអវើខលោះតដល 
 ម រឲ្យានការសោោះប្សាយតសៅមុខ?។ សោយឈរសលើសមសរៀន និងរទពិសសាធន៍ ងំស ោះ ថ្នា ក់ជាតិអាច្ប
ពិភាកាសដញសោល សដើមបើតកេប្មួលសគ្នលនសយាបាយតដលបានសរៀរច្បកំនលងមក និងរោិះរកវធិើសផ្េងៗសដើមបើគ្នបំ្ទដល់
ការអនុវតតសគ្នលនសយាបាយ ងំស ោះសៅរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាតិឲ្យទទួលបានសជាគជ័យ។ 

សដើមបើផ្តល់ឱកាេដល់រដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាតិ នងិថ្នា ក់ជាតិបានផ្លល េ់រតូរ និងតច្បករតំលកនូវសមសរៀនរទ
ពិសសាធន៍ពើគ្នា សៅវញិសៅមក កមមវធិើ DAR/GIZ និងសលខាធកិារោឋ ន គ.ជ.អ.រ នឹងសរៀរច្បនូំវេិកាា សាលាសលើកទើមយួ 
េតើពើការផ្លល េ់រតូរសមសរៀនរទពិសសាធន៍ សៅេ ឋ្ គ្នរ រ  ក់រ  យូាល់  សៅសខតតតករ ចារ់ពើថ្ែៃទើ២៧–២៨   តខ       កកកោ 
ឆ្ា ២ំ០១៧។ េិកាា សាលាេប្ារ់ផ្លល េ់រតូរ នងិតច្បករតំលកនូវសមសរៀនរទពិសសាធន៍សនោះ គជឺាការចារ់សផ្តើម ដរូំង តដល
េិកាា សាលាតររសនោះនឹងប្តូវសរៀរច្បំជារនតរ ា រ់សទៀតសៅកាុងរយៈសពល១៨តខខាងមុខសនោះ។ 
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២. មោលប្ាំណង 

សគ្នលរណំងេំខាន់ររេ់េកិាា សាលាគឺ ៖  

 ១) េិកា និងពិភាកាអំពើវធិើសាស្រេតេប្មរេប្មួលសដើមបើផ្តល់សេវាឲ្យបានលអដល់ប្រជាពលរដឋ 

២) ផ្លល េ់រតូរ និងតច្បករតំលកនូវសមសរៀនរទពិសសាធលអៗ  នងិរញ្ហា ប្រឈម  ពាក់ព័នធសៅនឹងការប្រតិរតត/ិ
អនុវតតកាុងការស្លើយតរសៅនងឹតប្មូវការររេ់ប្រជាពលរដឋ 

៣) ្លុោះរញ្ហច ងំអំពើការអនុវតតន៍សគ្នលនសយាបាយសៅថ្នា ក់សប្កាមជាត ិ

៤) កណំត់ទប្មង់  េប្ារ់ផ្លល េ់រតូរ និងតច្បករតំលកសមសរៀនរទពិសសាធន៍ សដើមបើផ្តល់ឱកាេឲ្យរដឋបាល
ថ្នា ក់សប្កាមជាតិ បានតច្បករតំលក និងផ្លល េ់រតូរសមសរៀនរទពិសសាធន៍  ឲ្យបានសទៀង ត់ (ដូច្បជាតាមរយៈ
រ ត្ ញព័ត៌ានេងគមជាសដើម) 

៣. វិធីសាស្តសត 
ការប្រតិរតត/ិការអនុវតត  ពាក់ព័នធសៅនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដឋនឹងប្តូវប្រមូលពើ    រ

ត្ ប្េុកថ្ដគូរររេ់កមមវធិើ DAR និងប្កងុ/ប្េុកមួយច្បំនួនសទៀត។ 

មុនសពលសធវើរទរង្ហា ញ/តច្បករតំលកអំពើការប្រតរិតតិ/អនុវតត និងសមសរៀនរទពិសសាធន៍ ងំស ោះ សលខាធិការ
ោឋ ន គ.ជ.អ.រ និងប្កេួងមុខង្ហរសាធារណៈ នងឹផ្តល់ធាតុចូ្បលខលើមួយេតើពើតួ ទើ និងការទទួលខុេប្តូវររេ់ប្កមុ
ប្រឹកាប្កុងប្េកុ នងិរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាតិ   ការអនុវតតអាណតតទូិសៅររេ់ប្កុមប្រកឹា និងលទធផ្លរពំឹងទុកររេ់
ថ្នា ក់ជាតចិ្បំសពាោះថ្នា ក់សប្កាមជាតិ។ សារៈេំខាន់ថ្នការេប្មរេប្មលួរវាងអាកពាក់ព័នធ  សៅរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាម
ជាតិ នងិប្កុមប្រឹកាក៏នងឹប្តូវសលើកយកមករង្ហា ញផ្ងតដរ ស ើយតំ្ង  សៅថ្នា ក់សប្កាមជាតិនងឹប្តវូបានសលើក
ទឹកច្បិតតឲ្យរសប្មើប្រជាពលរដឋ តាមរយៈការផ្តល់សេវាលអជូនដល់ពួកគ្នត់។ 

សៅកាុងជំហ៊ា នទើ២ ប្កុងប្េកុមួយច្បំននួនឹងសធវើរទរង្ហា ញ និងតច្បករតំលកនូវសមសរៀនរទពសិសាធ  តដលសកើតាន
សៅកាុងប្កុងប្េុកររេ់ខលួន។ រទរង្ហា ញ និងកចិ្បចពិភាកា (Panel Discussion)  ងំស ោះនឹងប្តូវសរៀរច្បំស ើងសោយ
តផ្អកសលើរញ្ជ ើេណួំរ តដលនឹងអាច្បជួយដល់ការសរៀរច្បំរច្ប េមព័នធ និងខលមឹសាថ្នរទរង្ហា ញឲ្យកាន់តតានភាព
ច្បាេ់លាេ់តែមសទៀត។ រទរង្ហា ញ នងិកិច្បចពិភាក្សា (Panel Discussion)  ងំស ោះនឹង្លុោះរញ្ហច ងំថ្ន៖ សតើប្តូវសធវើ
ដូច្បសមតច្បសដើមបើស្លើយតរនងឹតប្មូវការររេ់ប្រជាពលរដឋ?សតើប្តូវសធវើដូច្បសមតច្បសដើមបើតកលមអការផ្តល់សេវាដល់ប្រជា
ពលរដឋ?  និងសតើប្តូវេប្មរេប្មួលនិងេ ការជាមយួអាកពាក់ព័នធ្ខលោះសដើមបើផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដឋឲ្យបាន
កាន់តតលអប្រសេើរតែមសទៀត។ អាកចូ្បលរមួ ងំអេ់ ជាពិសេេអាកចូ្បលរមួមកពើរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាតិ ប្តូវបានសលើក
ទឹកច្បិតតឲ្យសលើកជាេណួំរសផ្េងៗឲ្យបានសប្ច្បើនតាមតដលអាច្បសធវើសៅបាន។ ជាមួយគ្នា ននេះផងដែរ អ្ាក្សសម្មប 
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សម្មួលក្សមមវធិី (Moderator) ម្រូវជំរុញឲ្យមានការចូលរមួនោបល់ឲ្យបានផុលផុសពអី្ាក្សចូលរមួទងំអ្ស់នៅក្សាុង 
ែំន ីរការពិភាក្សា(Panel Discussion)។  វធិើសាស្រេតសនោះនឹងអាច្បឲ្យអាកចូ្បលរមួសប្រើប្បាេ់ជាប្រសយាជន៍ និងទទួល
បាននូវសមសរៀនរទពិសសាធន៍ែមើៗ រតនថមសទៀតេប្ារ់យកសៅអនុវតតសៅកាុងប្កុងប្េុកររេ់ខលួន។ 

សៅកាុងជំហ៊ា នទើ៣ សលខាធកិារោឋ ន គ.ជ.អ.រ និងប្កេួងមុខង្ហរសាធារណៈនឹងរញ្ហជ ក់អំពើការគ្នបំ្ទររេ់ខលួន
ច្បំសពាោះរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាត។ិ េណួំរេំខាន់ថ្នច្បណុំច្បសនោះរមួាន៖ សតើការគ្នបំ្ទដល់ប្កមុប្រឹកា និងរដឋបាលប្កងុ
ប្េុកានលកាណៈដូច្បសមតច្ប?និងថ្នសតើពកួគ្នត់អាច្បផ្តល់អវើបានខលោះពាក់ព័នធសៅនឹងការផ្តល់អំ្ច្បដល់រដឋបាលថ្នា ក់
សប្កាមជាត ិ និងប្កមុប្រឹកាសដើមបើឲ្យពួគគ្នត់ផ្តល់សេវាបានកាន់តតលអប្រសេើរដល់ប្រជាពលរដឋ? ជាងសនោះសៅសទៀត 
នឹងានការពិភាកាផ្ងតដរអពំើវធិើសាស្រេតតដលថ្នា ក់ជាតិអាច្បគ្នបំ្ទដល់ថ្នា ក់សប្កាមជាតសិលើការពប្ងើកវសិាលភាពថ្ន
ការផ្លល េ់រតូរ និងតច្បករតំលកសមសរៀនរទពិសសាធន៍សៅដល់រ ត្ ប្កុងប្េុកសផ្េងៗសទៀត ប្ពម ងំវធិើសាស្រេតកាុងការ
ប្រមូលផ្តុ ំប្កុងប្េកុ  សដើមបើសរៀនេូប្តពើគ្នា សៅវញិសៅមកកាុងសគ្នលរណំងសធវើឲ្យការផ្តល់សេវាជូនដល់ប្រជា
ពលរដឋកាន់តតានភាពប្រសេើរស ើង។ សៅកាុងឱកាេស ោះតដរ កមមវធិើ GIZ/DAR នឹងរង្ហា ញនូវឧរករណ៍មួយច្បនំួន
េប្ារ់ពប្ងើកការផ្លល េ់រតូរ នងិតច្បករតំលកសមសរៀនរទពិសសាធន៍។ រ ា រ់មកនឹងសេាើេុំឲ្យថ្ដគូរ  ងំសៅថ្នា ក់ជាត ិនិង
ថ្នា ក់សប្កាមជាត ិសធវើការេសប្មច្បច្បិតតសលើការសប្រើប្បាេ់ឧរករណ៍ ងំស ោះ។ 

៤. រមប្ៀប្វារៈ 

ម ៉ោ ង ប្រធានបទ អ្នកទទលួខសុប្រវូ 

២៦ កកកដា ២០១៧     អ្នកចលូរមួទាំងអ្សម់្វើដាំ ម ើ រមៅកានម់ខរតកកប 

២៧ កកកដា ២០១៧ 
08:30 – 09:00 កមមវធិើសរើក  រសរៀរវារៈ និងសគ្នលរណំង អាកកាន់កមមវធិើ 

09:00 – 09:15 ការតណ ខំលួនររេ់អាកចូ្បលរមួ MC និងអាកចូ្បលរមួ 

09:15 – 09:45 ធាតុចូ្បលេតើពើការផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដឋ NCDD-S / MCS 

09:45 – 10:00 សយារល់ េណួំរ និងច្បសមលើយ អាកចូ្បលរមួ 

10:00 – 10:15 សប្ កពសិារកាមវវ  

10:15 – 11:០០ បទបង្ហា ញសតពីសីមសរៀនរទពសិសាធ៖ ការេប្មរេប្មួលសលើការផ្តល់
សេវាដល់ប្រជាពលរដឋ តផ្អកតាមប្ករខ័ណឌ ថ្នការអនុវតតអណតតិ
ទូសៅ (មុខង្ហរជាជសប្មើេ) ររេ់ប្កុមប្រឹកាសៅប្េកុសកៀនសាវ យ 
“ការសោោះប្សាយកលនិេអុយតដលជោះពើកេោិឋ នច្បញិ្ច ឹមប្ជកូ” 

តំ្ងប្េុកសកៀន
សាវ យ និងរុគគលិក 
កមមវធិើ DAR 
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11:00 – 12:00 ការពិភាកា សយារល់ េណួំរ និងច្បសមលើយអំពើប្រធានរទខាងសលើ អាកចូ្បលរមួ  

 សប្ កពសិារអាហារថ្ងៃប្រង ់  

01:30 – 01:45 តលបងថ្នមពល អាកចូ្បលរមួ 

01:45 – 2:45 ក្សចិចពភិាក្សា (Panel Discussion) សតពីសីមសរៀនរទពសិសាធ៖ ការ
អនុវតតមុខង្ហរប្គរ់ប្គងេប្ាមតដលបានសផ្ារឲ្យរែឋបាលថ្នា ក់្សនម្កាម 
ជារិ សៅប្កុងកំពត និងប្កងុបាត់ដំរង។ “រសរៀរប្គរ់ប្គងេប្ាម
សៅមូលោឋ ន” 

តំ្ងប្កងុកំពត នងិ
ប្កុងបាត់ដរំង 

2:45 – 3:00 សប្ កពសិារកាមវវ  

3:00 – 4:00 ការពិភាកា សយារល់ េណួំរ និងច្បសមលើយអំពើប្រធានរទខាងសលើ អាកចូ្បលរមួ 

4:00 – 5:00 ការ្លុោះរញ្ហច ងំ ៖ សតើថ្ែៃសនោះអាកចូ្បលរមួបានសរៀនេូប្តអវើខលោះ? សតើអវើ
តដលជប្មញុពួកគ្នត់េប្ារ់ការសរៀនេូប្តសនោះ? សតើអវើតដលអាក
ចូ្បលរមួច្បង់សាកលបងអនុវតតសៅសពលប្ត រ់សៅប្កុងប្េុក និង
ប្កេួង ។ល។ ររេ់ខលួនវញិ?  សតើពួកគ្នត់ប្តូវការការគ្នបំ្ទអវើខលោះ 
ស ើយពើនរ្ខលោះ? 

អាកកាន់កមមវធិើ និងអាក 
ចូ្បលរមួ 

5:00 – 5:30 ការកសាងប្កមុ៖ សលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.រ ប្កេងួមុខង្ហរសាធារ
ណៈ ប្េុកថ្ដគូ និងកមមវធិើDAR 

អាកកាន់កមមវធិើ និងអាក 
ចូ្បលរមួ 

7:00 – 9:00 ពសិារអាហរសាមគគើសពលលាៃ ច្បរមួគ្នា  អាកចូ្បលរមួ 

២៨ កកកដា ២០១៧ 

8:00 – 8:30 រលំឹកស ើងវញិថ្ែៃទើ១  

8:30 – 9:30 ក្សចិចពភិាក្សា (Panel Discussion) សតពីសីមសរៀនរទពសិសាធ៖ ការ 
ផ្តល់សេវាតាមរយៈការយិាល័យប្ច្បកសច្បញចូ្បលតតមួយសៅថ្នា ក់ប្កុង
ប្េុក។ “ការសរៀនេូប្តអពំើប្រតរិតតកិារប្ច្បកសច្បញចូ្បលតតមយួសៅប្កងុ
បាត់ដរំង នងិប្េកុសាងឬេេើ (រយៈសពល 6 តខដរូំង) សៅសខតត
បាត់ដរំង ។  

តំ្ងមកពើប្េុក
សាងឬេេើ និងប្កងុ
បាត់ដំរង 

9:30 – 10:00 ការពិភាកា សយារល់ េណួំរ និងច្បសមលើយអំពើប្រធានរទខាងសលើ អាកចូ្បលរមួ  

10:00 – 10:15 សប្ កពសិារកាមវវ  
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10:15 – 10:45  បទបង្ហា ញសតពីសីមសរៀនរទពសិសាធ៖ ការអភិវឌ្ឍសេដកចិ្បចមូលោឋ ន
របស់កមមវធិើ RED/GIZ 

តំ្ងកមមវធិើ RED  

10:45 – 11:30 ការពិភាកា សយារល់ េណួំរ និងច្បសមលើយអំពើប្រធានរទខាងសលើ អាកចូ្បលរមួ 

11:30 – 12:15 ការ្លុោះរញ្ហច ងំប្កមុធ ំ៖ សតើអាកចូ្បលរមួបានសរៀនេូប្តអំពើអវើខលោះ? សតើ
ានអវើខលោះតដលានសារៈេំខាន់េប្ារ់ការង្ហរថ្នា ក់ជាតិ?សតើាន
អវើខលោះតដលានសារៈេខំាន់េប្ារ់ការង្ហរថ្នា ក់សប្កាមជាត?ិ សតើ
ថ្នា ក់ជាតិ (គ.ជ.អ.រ នងិប្កេួងមុខង្ហរសាធារណៈ) គួរគ្នបំ្ទ
យា ងដូច្បសមតច្បដល់ប្កុមប្រកឹា និងរដឋបាលថ្នា ក់សប្កាមជាតិ? 

អាកកាន់កមមវធិើ និងអាក 
ចូ្បលរមួ 

 េប្ាកអាហរថ្ែៃប្តង់  

01:30 – 01:45 តលបងថ្នមពល អាកចូ្បលរមួ  

01:45 – 03:00 ពភិាកាសលើទប្មង់/ឧរករណ៍សផ្េងៗេប្ារ់ផ្លល េ់រតូរ នងិតច្បករតំលក 
សមសរៀនរទពសិសាធន៍ ៖ ការពប្ងើក/ការផ្េពវផ្ាយសមសរៀនរទ
ពិសសាធតដលបានសរៀនេូប្តសៅកាន់ប្កុងប្េុកសផ្េងសទៀត និងការ
ផ្លល េ់រតូរ នងិតច្បករតំលកគនំិតសៅទូ ងំប្រសទេ។ រទរង្ហា ញ និង
ការពិភាកាអពំើឧរករណ៍តផ្ាកព័ត៌ានេងគម។ 

DAR  អាកចូ្បលរមួ 

03:00 – 03:15 សប្ កពសិារកាមវវ  

03:15 – 03:30 រូកេរុរេប្ារ់រយៈសពល ងំពើរថ្ែៃ  ជហំ៊ា នរ ា រ់ នងិការលាគ្នា  MC អាកចូ្បលរមួ  

03:30 – 06:00 សធវើដំសណើ រប្ត រ់មកទើប្កងុភាំសពញវញិ   
 

 



 
 

DAR Learning Exchange Workshop 
27 – 28 July 2017 

Kep Province 
 

 

1. Introduction  

Public service delivery is the most crucial topic for sub-national administration since 

they are mandated to serve the citizens. Even though they are under the same 

regulatory environment, sub-national administrations (SNA) have different practices and 

approaches how to respond to the needs of the citizens. This is why exchanging 

practices and lessons (regardless whether they are good or bad) a) among SNA and b) 

between SNAs and the national level is important. This provides an opportunity for 

SNAs not only to exchange and learn how to respond to the needs of the citizens but it 

also provides an opportunity for national level to learn for their policy making about 

success and challenges in previous policy formulation. Based on these lessons and 

experiences the national level can adjust its policy debate and identify ways to 

successfully support SNAs.  

To provide SNA and the national level space to exchange lessons and experiences, a 

first exchanging workshop will be organized by GIZ DAR and NCDD-S on 27 – 28 July 

2017 in the Rock Royal Hotel in Kep Province. It will be the kick-off for a set of 

learning exchanges which will follow in the next 18 months.  

2. Objective 

Main objectives of the workshop are:  

1) To learn and discuss how to coordinate/provide good services to citizens  

2) To exchange good and challenging practices on how  to respond to the needs of 

citizens, 

3) To reflect policy implementation at the subnational level 
4) To identify additional exchange formats which provide SNA the opportunity to 

regularly exchange lessons (social media) 

 

3.  Methodology:  

Practices/stories related to public service delivery will be collected from districts and 
municipalities in both, DAR partner districts and selected districts/municipalities.  
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Before presenting those practices and experiences, NCDD-S and MCS will start with a 
short input on the roles and responsibilities of district councilors and SNA, the General 
Mandate of councils as well as on expectations from national level to subnational level. 
The importance of close coordination between different stakeholders from SNA and 
counciliors will be highlighted and subnational representatives encouraged to serve 
citizens through good service delivery.   

In a second step, lessons learnt will be presented and shared by districts and 
municipalities. The case-based presentations and panel discussions will be developed 
based on guiding questions which help to structure the presentations. The presentations 
and panel discussions will provide an opportunity to reflect how to respond to the needs 
of the citizens, how to improve services to citizens and whom to coordinate with in order 
to deliver better services.  All participants, especially those from SNAs, are encouraged 
to ask questions. The moderator will involve all participants from all levels into the panel 
and plenary discussions. This approach will allow all participants to make use of and 
take up experiences for their districts and ministries. 

In the third step, NCDD-S and MCS will highlight their support to SNA. How does their 
support to district councilors and administration look like, what can they offer to the 
subnational level in terms of empowering SNA and councilors to deliver better services 
to citizens. Moreover, it will be discussed how national level can support subnational 
level in upscaling lessons learnt and experiences to other districts and how to bring 
together districts in order to learn from each other for better services delivery. GIZ DAR 
will present some tools for upscaling of lessons learnt and experience sharing and 
partners at national and subnational level are asked to decide about the utilization of 
these tools. 

 

4. Agenda 

Time Topic Responsibility 

26 July 2017, all participants depart to Kep province 

27 July 2017 

08:30 – 
09:00 

Opening: Agenda and objective MC 

09:00 – 
09:15 

Introduction of Participants MC, participants 

09:15 – 
09:45 

Input on service delivery  NCDD-S/ MCS 

09:45 – 
10:00 

Comments, Q & A participants 

10:00 –  
10:15 

Coffee Break  
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10:15 –  
11:00 

Learning Example Presentation for the subnational 
level: Coordinated service delivery in the framework 
of the General Mandate in Kien Svay District, 
Kandal. Example: “how to handle the smell of a pig 
farm”. 

Kien Svay 
representatives, 
DAR colleagues 

11:00 – 
12:00 

Discussion, comments, Q&A on the Learning 
Example from Kien Svay  

participants  

Lunch Break 

01:30 – 
01:45 

Energizer    

01:45 – 
02:45 

Learning Example Panel Discussion from the 
subnational level: Transferred waste management 
functions to Kampot and Battambang Municipality. 
“How to locally manage solid waste”. 

Kampot and 
Battambang 
Municipality 
representatives 

02:45 – 
03:00 

Coffee Break  

03:00 – 
04:00 

Discussion, comments, Q&A on the Learning 
Example from Battambang and Kampot Municipality 

Participants  

04:00 – 
05:00  

Reflection Round: What did participants learn today? 
What inspired them? What would participants like to 
test back home in their districts, ministries etc.?  
What support do they need from whom? 

MC, participants 

05:00 – 
05:30 

Team Building NCDD-S, MCS, Partner Districts and 
DAR Program 

DAR partners 

07:00 – 
09:00 

Joint Dinner organized by DAR Program participants 

28 July 2017 

08:00 – 
08:30 

Review of Day 1 MC, participants 

08:30 – 
09:30 

Learning Example Panel Discussion from the 
subnational level: Delivering services through One 
Window Service Offices at the District Level. 
“Learnings from the first six months in Moung Russei 
District, Battambang and from Battambang 
Municipality.” 

Moung Russei 
and Battambang 
Municipality 
representatives 

09:30 – 
10:00 

Discussion, comments, Q&A on the Learning 
Example from Battambang Province. 

Participants 

10:00 – 
10:15 

Coffee Break  
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10:15 – 
10:45 

Learning Example Presentation from RED Program 
on Local Economic Development  

Representatives? 

10:45 – 
11:30 

Discussion, comments, Q&A on the Learning 
Example from RED. 

Participants  

11:30 – 
12:15 

Reflection Round in an open space: Learnings from 
the examples: What did participants learn? 

What is important for the work at the national level? 

What is important for the work at the subnational 
level? 

How can the national level (NCDD-S/MCS) support 
district councilors and SNA? 

MC, participants  

Lunch Break 

01:30 – 
01:45 

Energizer Participants  

01:45 – 
03:00 

Discussion on Exchange Formats: 

Upscaling lessons learnt to other districts and 
exchanging ideas country wide. Presentation and 
discussion on Social Media tools. 

DAR, participants 

03:00 – 
03:15 

Coffee Break  

03:00 – 
03:30 

Wrap up of the two days, next steps and farewell MC, participants  

03:30 – 
06:00 

Return to Phnom Penh   
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Ứ ˝˝Ţ̨ ƯƠớ
 ˝ņŊŷЋĊБЮĠЧ˝

 ŁũЯ‗ĜеŠ ųФĕ

 Ġ◦ĠİΆ ŀ₤ŉБĮБĳУĜ◦Б ļũ Њ̋ş Ć ₤Њ◦ċΒе₧ş ĕЊ₣ŁũĩŉŲсЮ₤ǻũĠ₤сũř ťģŲ▫Ė с̋ЮŪŁņďĳЊřŲсŪĠďĮŲũřť

 Ġ◦ĠİΆ ŀũĠ₤сŪ₤О˝Ю˝Ьĕ⅜ſ Ŏ 

 Њ̋ş ĆĮЊļ˝⅝ ₤ŉБĮБŁũΒĕНŷĳŉņНŠ İũ ŪÐĠсŪÐ₣₤ŪŌņũĠ₤сЮŠĳŉģĳсřеĠ₣ĕЊ₣Ū О̋₣ е̋Įĳ

 ₤е‗ УũşЮņųЧŎ

Ư៨  ˝˝Ţ̨ ƯƠớ
   ũжŲЕ˝ЮΌЧ₣ŷЋŀаℓ Ğ◦Бơ 

 Њ̋ş ĆĮЊļ˝⅝₤ŉБĮБŁũĩ ŉŲс Ю₤ǻ ″ņũŎкŁũЋŗŲњŎŪş˝ЮşŀşРŲЯĳņУŎЮĝ▫Ė с̋ Ū О̋₣Ū₤О̋

 ŁũĬų ₤сĠŉСũĠ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч₤ŉБĮБŁũΒĕНŷĳŉΒ‗ĳŉЊ◦РЮĉ (ņНŠİũďĄЮŪņЧ₤) 

 ĮЊļ˝⅝ЮŲЧ◦Ūņ₣с/ΧĠ˝ũ‗чЮĩ℮₣ៗ₤ŪŌĠсĬų ₤сĠŉСũ ĕЊ₣Яş˝ũжЯŲ˝ Ġ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч 

 ĠР˝₤ũНĠ₤ŪŌĠс ĕЊ₣ĠЊ◦˝ņŊŷЋĊБ



សិក្ខាសាលាចែករចំែកបទពិសសាធន៍

តួនាទីភារកិែច សិទធអំណាែ និងក្ខរផ្តែ់សសវារបស់
រដ្ឋបាែថ្នាក់សរក្ខមជាតិដ្ែ់របជាពែរដ្ឋ

សរៀបែំសោយ៖ សែខាធិក្ខរោាន គ.ជ.អ.ប និង
រកសួងមុខងារសាធារណៈ

សខតត ចកប
២៧ – ២៨កកកោ២០១៧



• ក្រុមក្រឹរាក្រវូមានគណននយ្យភាពចនំ ោះ៖
✓ ក្រជាពលរដ្ឋç ន្លើយ្រររក្មវូការររស់ក្រជាពលរដ្ឋ
✓ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលç អននុោមតាមក្ររខណឌ ចារ់ររស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល
✓ គណននយ្យភាពផ្ទៃរនុង(រវាងគណៈអភបិាលរដ្ឋបាល និងក្រុមក្រឹរា) 

• ក្រុមក្រឹរាមានសិទ្ធអណំាចន្វើនសចរតីសនក្មចចិរតខាងរញ្ញរតិ និងនសចរតី

សនក្មចខាងក្រររិរត៖ិ

✓ក្រុមក្រឹរានក្រើក្បាស់សិទ្ធអណំាចខាងរញ្ញរតតិាមរយ្ៈការនចញដ្កីានិង

✓ សិទ្ធអណំាចខាងក្រររិរតតិាមរយ្ៈការន្វើនសចរតីសនក្មច

• ក្រុមក្រឹរាក្រវូអនវុរតមុខងារដ្ចូខាងនក្កាម រនុងការន្លើយ្ររនៅនឹងរក្មវូ
ការររស់ក្រជាពលរដ្ឋ៖

✓មុខងារជាររពវរិចច(តាមរយ្ៈការនទៃរមុខងារ និងក្ររភូិរមម) និង

✓មុខងារជាជនក្មើស

គណសនយ្យភាព សិទធអំណាែ តួនាទី និងភារកិែចររ បស់រកុមរបសក្ 



សតើរដ្ឋបាែថ្នាក់សរក្ខមជាតិរតូវសធវើដូ្ែសមតែសដ្ើម្បផី្តែ់សសវាឲ្យបានែអដ្ែ់
របជាពែរដ្ឋ?

• SNAយ្ល់ដ្ងឹអពីំខ្ខែគណននយ្យភាពសិទ្ធអណំាចរនួាទី្និងភាររិចចររស់ខលួន

• SNA យ្ល់ពីរក្មវូការក្រជាពលរដ្ឋ
• SNA ន្វើនសចរតីសនក្មចចិរតអពីំរញ្ហា /រក្មវូការនលើរន ើងនដ្ឋយ្ក្រជាពលរដ្ឋ៖
ការក្ពមនក្ពៀងគ្នន រនុងចនំណាមសមាជរិក្រុមក្រឹរានិងការក្ពមនក្ពៀងនលើ

សរមមភាពអនវុរត

• SNA អនវុរតនសចរតីសនក្មចនដ្ឋយ្ក្រសិទ្ធភាព(ការនរៀរចខំ្ទនការអនវុរតការ
ក្គរ់ក្គងការតាមដ្ឋនក្ររួពិនិរយនិងវាយ្រផ្មល) 

• SNA សក្មរសក្មលួជាមួយ្អនរ រ់ព័នធដ្ចូជា៖ការយិាលយ័្ជនំាញអងគការ
មិនខ្មនរដ្ឋឋ ភបិាលនិងវស័ិយ្ឯរជននដ្ើមបីនរៀងគរ្នធាននិងសក្មរ

សក្មលួដ្នំណើ រការទតល់នសវា)

• SNA រសាងទ្នំារ់ទ្នំងផ្ទៃរនុងនិងអនតររដ្ឋបាលនដ្ើមបីខ្ចររខំ្លរព័រម៌ាន
សក្មរសក្មលួនិងសហការ



សតើរដ្ឋបាែថ្នាក់សរក្ខមជាតិរតូវសធវើដ្ូែសមតែ...............?(បនត)

• SNA អនវុរតឧរររណ៍ក្គរ់ក្គង និងអភវិឌ្ឍ្នធានមនសុែ (ដ្ចូជាការពិព័ណ៌នា

មុខរខំ្ណង ក្រព័នធក្គរ់ក្គងគុណទល ការនលើរទ្ឹរចិរត ការអភវិឌ្ឍសមរថភាព

និងរណត ុោះរណាត លនតត រនលើការតល ស់រតូរឥរយិារទ្ (ជាអនរទតល់នសវា) ការអភវិឌ្ឍ

ជនំាញ និងភាពជាអនរដ្រឹនាំ...

• SNA អនវុរតយ្នតការធានាគុណភាពនសវា (រនួាទី្ចាស់ោស់រនុងការងារតាមដ្ឋន

ការចូលរមួររស់ក្រជាពលរដ្ឋ ការនរៀរចសំតងដ់្ឋរនសវា និងការអនវុរតយ្នតការទតល់

នយារល់ក្រលរ់)  

• SNA មាន្នធានហិរញ្ញវរថុក្គរ់ក្គ្នន់ (មូលនិ្ិក្រុងក្សុរ ចណូំលមូលដ្ឋឋ ន និង

្នធាននទែងនទ្ៀរ) 

• SNA ទ្ទួ្លបានការគ្នំក្ទ្ជាក្រចំពីថ្នន រ់ជារិ
• SNA តល ស់រតូររទ្ពិនសា្ជាក្រចំជាមួយ្ SNA នទែងៗនទ្ៀរ និងជាមួយ្អនរនរៀរ
ចនំគ្នលននយាបាយ្ថ្នន រ់ជារិ នហើយ្ន្វើការ្លុោះរញ្ហច ំងជាក្រចំអំពីអវីខ្ដ្លន្វើបាន

លអ និងអវីខ្ដ្លមិនទាន់បានលអ ។



ក្រុមក្រឹរានិងគណៈរមមការ

មនៃីជនំាញថ្នន រ់នខរត

ក្រសួងជនំាញ

គណៈអភបិាល

រដ្ឋបាលសាោក្រុងក្សុរ

ការយិាលយ័្ជនំាញក្រុងក្សុរ

អងគការមិន

ខ្មនរដ្ឋឋ ភបិាល

ក្រជាពលរដ្ឋបាលទ្ទ្ួលបាននសវាលអ

សតើរដ្ឋបាែថ្នាក់សរក្ខមជាតិរតូវសរមបសរមួែជាមួយអនកពាក់ពននធណាខលះ?

វស័ិយ្ឯរជន



សូមអរគុណ



បទបង្ហា ញស្តីពី

ផលបះពាល់ដល់ដំណសំ្ស្ូវរបស្់ស្បជាពលរដឋដោយសារ

ការបង្ារូកាកស្ំណលអ់ាចម៍ស្រូក និង្កលិនស្អុយពីកស្ិោឋ ន

ចិញ្ច ឹមស្រូក

ដៅឃ ំកំពង្ស់ាា យ ស្ស្ុក ដកៀនសាា យ ដេត្ត កណត ល

បង្ហា ញដោយ៖ ដោកដញ៉េប ប ៊ុនតិច (សមាជិកក្កុមក្បឹកា)



េលឹមសារននបទបង្ហា ញ

១. ក្បវតតិបញ្ហា

២. ដំដ ើរការដោោះក្ាយបញ្ហា

៣. កិច ចសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន ឋដសេងៗ

៤. លទ្ឋសលននការអ្ន៊ុវតត

៥. បញ្ហា ក្បឈមកនុងការដោោះក្ាយបញ្ហា

៦. ក្តូវការកាគំក្ទ្ពីថ្នន កដ់េតត និង ការិយាល័យ

៧. ផសនការរបស់ក្កុមការង្ហរ



១. ស្បវត្តបិញ្ហា

▪ ក្បជាពលរដឋបានដលើកដ ើងពីការបងារូកាកសំ ល់ចូលផក្ស

របស់ក្បជាពលរដឋផដលដ្វើឲេូចក្សូវ និងមានកលិនសអយុពកីសិ

ោឋ នចិញ្ចឹមក្ជូក

▪ បញ្ហា ដនោះដលើកដ ើងតាមរយៈក្កុមក្បឹកាផដលទ្ទ្ួលេ៊ុសក្តូវ

ដៅកនុងឃ៊ុំ



២. ដំដណើការដោះស្សាយបញ្ហា

ក្រុមក្ររឹាជរួជ ុំដដើមបពិីភារាររដុំដ េះក្ាយ

ក្រុមក្ររឹាដារ់រញ្ហា ចលូរនងុរចិចក្រជ ុំដដើមបពិីភារានិងអន មត័

គ ៈអភបិាលបានសដក្មចរដងកើតក្រុមការងារទទលួខ សក្តូវដដើមបីដដាេះក្ាយរញ្ហា

ក្រុមការងារច េះជរួជាមយួម្ចច ស់រសិដាា ន

• ម្ចច ស់រសិដាា នក្ពមក្ាងនវូច ំ ចមយួចនំនួដចូខាងក្កាម៖

❖ ច េះរចិចសនាជាមយួមនទីរររដិាា នដដើមបធីនាថាររាររដិាា នដោយបានាា ត

❖ ទទលួយរការផ្តល់រដចចរដទសពីខាងការយិាល័យរសិរមមររនងុការរំបាត់រលនិសាយុ

❖ ាត ក្រឡាយដដលផ្ទុរការសំ ល់រងារូទឹរនំាដោយខូចក្សូវក្រជាពលរដា

ក្រុមការងារ៖ អភបិាលរងទទលួរនទរុម្ចន រ់

ក្រធានការយិាល័យររដិាា ន

ក្រធានការយិាល័យរសិរមមនិងដពទយសតវ



៣. កិចចស្ហការជាមួយអ្នកពាក់ព័នឋដផេង្ៗ

▪ ការិយាល័យបរិោឋ ន (មានតួនាទ្ីពិនិតយ និងរាយការ ៍ជួន

ផេេបណ្តត យរបស់គត់)

▪ ការិយាល័យកសិកមម និងដពទ្យសតវ (រាយការ ៍ជួនផេេប ្

តាយរបស់គត់និងស តល់បដច ចកដទ្សដល់ក្បជាពលរដឋផដល

ដំណ្តកំ្សូវរបស់ពួកគត់រងសលប៉េោះពាល់)

▪ ដមឃ៊ុំនិងដមភូមិ (សក្មបសក្មូល និងជូនដំ ឹងដល់មាច ស់

កសិោឋ ន)



៤. លទឋផលននការអ្ន វត្ត

▪ មនទីរបរិោឋ នដេតតនិងការិយាល័យក្សុកបានច៊ុោះពិនិតយដល់កសិដ្

ឋានចិញ្ចឹមក្ជូក

▪ មនទីរបរិោឋ នសូមឲមាច ស់កសិោឋ នច៊ុោះកិច ចសនាកនុងការផែរកា

បរិោឋ នឲបានាអ ត



៥. បញ្ហា ស្បឈមកនុង្ការដោះស្សាយបញ្ហា

▪ មាច ស់កសិោឋ នមិនសូវយកចិតតទ្៊ុកោក់ពីការស តល់ដយាបល់របស់ការិយាល័យ

ជំនាញដោយារក្ជូករបស់គត់ធ្លល ក់នែ ល

▪ ក្កុមការង្ហរផដលទ្ទួ្លបនទកុេវោះការតាមោន

▪ មានការរវល់ដក្ចើននិងការដរៀបចំដបាោះដនន តឃ៊ុំសង្ហា ត់

▪ មានការពនាដពលពីថ្នន ក់ដេតតដោយារជាប់រវល់មិនបានច៊ុោះដៅដ្វើកិច ចសនា

ភ្លល មៗជាមួយមាច ស់កសិោឋ នដ ោះមានការជូនដំ ឹងពីការិយាល័យបរិោឋ នក្សុក



៦. ស្ត្ូវការកាគសំ្ទពីថ្នន ក់ដេត្ត ការរិយាល័យនិង្អ្នកពាក់ព័នឋនាននាន

▪ សូមឲថ្នន ក់ដេតត (មនទីរពាក់ព័ន ឋនានា)ជួយដ្វើអ្នតរគមន៍ឲបានដលឿនបនាទ ប់ពី

ទ្ទួ្លព័ត៍មានពីការិយាល័យជំនាញនានា

▪ ការិយាល័យជំនាញបនតការសហការ ៍

▪ ការិយាល័យជំនាញគួរដរៀបចំផសនការតាមោនក្តូតពិនិតយដោយបានដទ្ៀត

 តជ់ាមួយមាច ស់កសិោឋ នដហើយរាយការ ៍ដោយ ន់ដពលដវោជូនក្កុម

ក្បឹកា

▪ សូមឲមានជាលិេិតបញ្ហច ដបសកមមដដើមបីច៊ុោះដ្វើសកមមភ្លព



៧. ផផនការបនតរបស្់ស្កុមស្បឹកា

▪ តាមោនការអ្ន៊ុវតតរបស់គ ៈអ្ភិបាលដដើមបីជំរ៊ុញការអ្ន៊ុវតតឲបានដលឿន

តាមរយៈកិច ចក្បជ៊ុំរបស់ក្កុមក្បឹកា

▪ តាមោនជាក្បចជំាមួយក្កុមការង្ហររបស់ក្កុមក្បឹកាផដលទ្ទួ្លេ៊ុសក្តូវកនុង

ឃ៊ុំកំពង់ាវ យដដើមបីដឹងពីព័ត័មាន ក់ទ្ងនិងកសិោឋ នចិញ្ចឹមក្ជូកដនាោះ



ស្ូមអ្រគ ណកនុង្ការយកចិត្តទ កោក់សាត ប់
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្ំណរួ្ាុុះបញ្ហច ងំ្ម្ាប់ថ្ង ៃទី០១

(ក្ស្ិដាឋ នែញិ្ចរឹម្ជកូ្ស និងការម្រប់ម្រង្ំរារ ម្កុ្សងបាត់ ំបង និងកំ្សពត)

Type presentation tit le here11/02/2019

▪ គតើគោក្ស គោក្សម្្ីបានគរៀន្ូម្តអីាខ្ ាុះ្ម្ាប់ថ្ង ៃគនុះ?

▪ គតើានក្សតារ អីាខ្ ាុះច លជម្រុញឲពួក្សោត់គលើក្សយក្សការង្ហរគនុះរក្ស

គដាុះម្សាយ?

▪ គតើគោក្ស គោក្សម្្ីនឹងយក្សែំណែុណាខ្ាុះ ច លគរៀន្ូម្តបានពី

ថ្ង ៃគនុះគៅអនុវតរសាក្សលបងគៅក្សចនាងការង្ហរ វិញ?

▪ គតើគោក្ស គោក្សម្្ីម្តូវការការោំម្ទអាីខ្ ាុះគទៀត? គ ើយែង់បាន

ការោំម្ទពីអនក្សណាច រ?



 
 
 

ការគ្រប់គ្រងសរំាម សណំលរ់ងឹទីគ្បជ ំជនគ្រុងបាត់ដបំង 
 

១. គ្បវតតិននបញ្ហា  

សំរាម សំណល់រងឹត្រូវបានគេគបាោះគោលជាគរៀងរាល់ថ្ងៃគៅតាមដងផ្លូវ ត្រឡាយទឹក និងទីធ្លល សាធ្លរណៈទងំគៅ 
តាមរំរនជ់នរទ នងិគៅតាមទីត្កុង គោយសារត្រជាពលរដឋមនិបានយល់ដងឹអំពផី្លរ ោះពាល់ជាអវជិជមានដល់សុខ
ភាពមនុសស សរវ និងរកុខជារ ិ រមួផ្សនំងឹការផ្សពវផ្ាយអររ់មំនិទនប់ានទូលំទូលាយ នងិការអនុវរតច្បារម់និទនប់ាន
ពត្ងឹង។ ការត្េរត់្េងកាកសំណល់ទីត្កុងរត្មូវឲ្យមានការចូ្បលរមួពីភាេីពាកព់ន័ធដូច្បជា៖ ត្រជាពលរដឋ ត្កុមហ ុនគ  
ការដឹកជញ្ជូ ននងិត្រមូលសំរាម សំណល់រងឹ និងរដឋអំណាច្បមូលោឋ ន ដដលជាកតាត ដម៏ានត្រសិទិធភាពកនុងការត្េរត់្េង
សំណល់ទីត្កុង  ដដលគច្បោះដរមានច្បំនួនកានដ់រគកើនគ ើង។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋកច់េញនូវអនុត្កឹរយគលខ ១១៣អន
ត្ក សតីពីការត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទីត្រជុជំន កប៏ ៉ុន្នែអន៉ុក្កឹត្យចនេះចៅមានលកខណៈទូលំទូលាយសក្ាររ់ដ្ាបាល 
រាជធ្លនី គខរត ត្កុង ត្សុក ខណឌ  ច ើយត្ួនាទី និងភារកិច្បចររស់អនកពាកព់ន័ធកម៏និទនប់ានកំណរឲ់្យបានច្បាស់លាស់
គៅគ ើយដដរ។ ដូច្បគនោះ រដ្ាបាលក្កុងចាំបាេក់្តូ្វបចងកើត្ត្កុមការងារត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទីត្កុងដដលមានសមរថ
កិច្បចត្េរត់្ាន ់ និងគរៀច្បច្បំឲ្យមានដីការរស់ត្កុមត្រឹកា ន្ដ្លជាចោលនចោបាយចៅមូលដ្ឋា នសត្មារត់្េរត់្េងសាំរាម 
សំណល់រងឹចដ្ើមបដី្ឋកឲ់្យគណៈអភបិាលរបស់ខ្លួនអនុវរតកនុងដដនសមរថកិច្បចររស់ត្កមុត្រឹកាត្កុងបារដ់ំរង។  

ត្រជាពលរដឋមួយភាេថ្នត្កុងបារ់ដំរងមិនទន់បានគត្រើត្បាស់គសវាត្រមូលសំរាម សំណល់រងឹគៅគ ើយគទ។
កតាត គនោះគហើយគៅដរមានសំរាម សំណងរ់ងឹត្រូវបានគេគបាោះគោលគៅតាមដងផ្លូវ ទសីាធ្លរណៈ ខណៈត្រជាពលរដឋ
ខលោះគទៀរបានគ្វើការរអួញដរអរច្បំគពាោះការត្រមូលនិងដឹកជញ្ជូ នសំរាម សំណល់រងឹររស់ត្កុមហ ុនគ  ការ ដដលអនុវរតការងារ 
ររស់ខលួនមនិទនប់ានរលូនលអ។ ការចូ្បលរមួររស់ភាេីពាកព់ន័ធនានា ជាពិគសសអាជាា ្រសងាា រ ់ភូមមិនិទនប់ានចូ្បល
រមួត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទីត្កុងគៅកនុងមូលោឋ នររស់ខលួនបានសកមមគៅគ ើយ។ រដនថមគលើសគនោះគទៀរ យនត
ការអនុវរតការផាកពិនយ័ច្បំគពាោះរទគលមើសគបាោះគោលសំរាម សំណល់រងឹគផ្តសផាត ស គៅមានភាពមនិច្បាស់លាស់គៅ
គ ើយដដរ។ 

កនលងមកការយិាល័យគសាភណ័ភាព នងិត្េរត់្េងកាកសំណល់ត្កុងបានរាយការណ៍ជូនត្កុមត្រឹកាត្កងុអំពផី្ល
លំបាកនានាទកទ់ងនឹងការត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹកនុងទីត្កុង។ ទនទមឹនឹងគនោះ កម៏ានការគលើកគ ើងផ្ងដដរអំពី
ត្រសិទធភាពថ្នការត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹគោយសមាជិកត្កុមត្រឹកាត្កុង។ 

 
២. ដំណណើ រការណ ោះគ្ាយបញ្ហា  

ការយិាល័យគសាភណ័ភាពត្កុង គោយមានកចិ្បចសហការជាមយួការយិាល័យររសិាថ ន បានចុ្បោះគ្វើការសិកាពី
ត្រសិទធភាពថ្នការត្រមូលសំរាម សំណល់រងឹ និងបានរាយការណ៍ជូនេណៈអភបិាល គហើយេណៈអភបិាលបាន 
រាយការណ៍គៅកនុងកចិ្បចត្រជុំររស់ត្កុមត្រឹកា។ ត្កមុត្រឹកាបានពិភាកា នងិបានោកគ់ច្បញនូវគសច្បកតីសគត្មច្បសតីពកីារ
រគងាើរត្កុមការងារត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទីត្កុង គៅកនុងកិច្បចត្រជុំសាមញ្ញ ររស់ខលួន។ គសច្បកតីសគត្មច្បគនោះបានករ ់
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ត្តាទុកគៅកនុងកំណរគ់ហរុថ្នកិច្បចត្រជុំររស់ត្កុមត្រឹកា គហើយងមីគនោះរដឋបាលត្កុងបានគ្វើពត្ងាងដីកាត្កុមត្រឹកាសត្មារ ់
ត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹកនុងទីត្រជុជំនត្កុងដដរ។  

ការយិាល័យគសាភណ័ភាព និងត្េរត់្េងកាកសំណងត់្កុងបានសហការជាមយួត្កុមត្រឹកាសងាា រ ់ គមភមូ ិ
និងការយិាល័យររសិាថ ន ត្ពមទងំជាមយួអងគការដកថ្ច្បនសំរាម នងិការសិកាគៅកមពុជា (COMPED)។ កចិ្បចសហការ 
ជាមយួត្កុមត្រឹកាសងាា រេ់ ឺ បានគ្វើសកមមភាពអររ់ផំ្សពវផ្ាយឲ្យត្រជាពលរដឋចូ្បលរមួគត្រើត្បាស់គសវាត្រមូលសំរាម។ 
គលើសពីគនោះគៅគទៀរ ត្កុមការងារត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទីត្កុងកម៏ានសមាជកិជារំណាងត្កមុត្រឹកាសងាា រ់
ដដលទទួលរនទុកការងារអនាមយ័ ររសិាថ នតាមសងាា រន់មិយួៗផ្ងដដរ។ការយិាល័យគសាភណ័ភាព និងត្េរត់្េង
កាកសំណងត់្កុងកប៏ានសហការ និងបានពិគត្ាោះគយារល់ជាមយួត្កុមត្រឹកាសងាា រក់នុងត្កុងគដើមបគីរៀរច្បំតាកដ់រងដីកា 
ររស់ត្កុមត្រឹកា នងិគសនើសំុអនុគលាមភាពគលើដីកាពីរដឋបាលគខរត ត្កុមត្រឹកាគខរត។ 

ការយិាល័យគសាភណ័ភាព និងត្េរត់្េងកាកសំណងត់្កងុបានគត្រើត្បាស់ងវកិាគសវាអនាមយ័ររសិាថ នជាត្បាកវ់ភិា
ជនព៍ីរាជរោឋ ភបិាលតាមរយៈត្កសួងត្កសួងររសិាថ ន។ រដឋបាលត្កុងមនិមានងវកិា ដដលជាច្បំដណកមយួថ្នងវកិាត្កុង
ត្សុកសត្មារក់ារច្បំណាយគលើការងារគនោះគទ។ 
 
ការងារត្េរត់្េង្នធ្លនមនុសសនិងត្រពន័ឋត្េរត់្េងេុណផ្ល 

ការយិាល័យគសាភណ័ភាពត្កុង មានរេុគលិករំគពញការងារច្បំនួន ៥នាក។់ ការត្េរត់្េងរុេគលិកគៅមានភាព្ូរ
លុង ជាគហរុគ្វើឲ្យមន្តនតីមយួច្បំនួនហាកដូ់ច្បជាមនិសូវមានឆនទោះកនុងការរំគពញការងារ។ មន្តនតីទងំអស់ត្រូវឆលងការក់ារ
វាយរថ្មលការរំគពញការងារគៅគរៀងរាល់៣ដខមតង គដើមបទីទួលបានការដរងដច្បកត្បាកច់្បំណូល ដដលបានពីការយិាល័យ 
ត្ច្បកគច្បញចូ្បលដរមយួ។ មន្តនតមីយួច្បំនួនបានទទួលការរណតុ ោះរណាត លគដើមបរីគងាើនសមរថភាព ដូច្បជា ផ្តល់ការរណតុ ោះ 
រណាត លគៅត្រគទសជរ ុនរយៈគពល ៣ដខ ទសសនកចិ្បចសិកាគៅត្រគទសថ្ង និងគៅត្រគទសហវីលីពីន។ រ ុដនតគទោះជា 
យា ងគនោះកគ៏ោយ សមរថភាពជំនាញររស់មន្តនតីទកទ់និនឹងការងារត្េរត់្េងកាកសំណល់គៅមានកត្មរិគៅគ ើយ។ 

 
ការតាមោននងិត្រួរពិនិរយ 

ត្កុមត្រឹកាបានគច្បញគសច្បកតសីគត្មច្បរគងាើរត្កុមការងារ គហើយបានកំណរអ់ំពីការទទលួខុសត្រូវ ការដរងដច្បករួ
នាទី ភារកិច្បចច្បាស់លាស់។ រដនថមគលើសពីគនាោះគទៀរ រណំាងត្កុមត្រឹកាសងាា រត់្រូវរាយការណ៍មកការយិាល័យ
គសាភណ័ភាពត្កុងអពំីគហរុការណ៍ដដលគកើរគ ើងពាកព់ន័ធនឹងសំរាម សំណល់រងឹ។ ការយិាល័យគសាភណ័ភាពត្កុង
ត្រួរពិនិរយ នងិវាយរថ្មលរបាយការណ៍ររស់ត្កុមការងារត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទតី្កុង ដដលបានោកជូ់នរដឋបាល
ត្កុង។ ការយិាល័យោរត់ាងំឲ្យមន្តនតីច្បំនួន៣នាក ់ចុ្បោះតាមមូលោឋ នត្រោថំ្ងៃ។ រដនថមគលើសពីគនាោះគៅគទៀរ មានការ
គលើកទឹកច្បិរតឲ្យត្រជាពលរដឋចូ្បលរមួសកមមកនុងការត្រួរពិនរិយ និងរាយការណ៍មកការយិាល័យគសាភណ័ភាពត្កងុ តាម
រយៈត្រអរេ់ណគនយយភាព (ការយិាល័យពលរដឋជាអនកគរើកត្រអរ)់ និងជួរផាទ ល់ជាមយួមន្តនតីការយិាល័យគសាភណ័
ភាពត្កុង និងរាយការណ៍គៅតាមសងាា រ ់គដើមបមីានវធិ្លនការគោោះត្សាយ។ តាមររយៈកមមវ ិ្ ីពនលមឺូលោឋ ន (វទិយុផ្ាយ
សំគលងកនុងគខរត) ត្រជាពលរដឋកអ៏ាច្បផ្តល់ជាសំណូមពរ ផ្តល់គយារល់អំពីសំរាម សំណល់រងឹបាន ដូច្បជា គសនើឲ្យោក់
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្ុងសំរាមរដនថមតាមទីធ្លល សាធ្លរណៈគោយពួការោ់រគ់ផ្តើមមានការោរអ់ារមមណ៍ច្បំគពាោះសំរាម និងផ្លលំបាក
ររស់វាដដលគ្វើឲ្យរ ោះពាល់ដល់ការររស់គៅររស់ារ។់ 

 
៣. បញ្ហា គ្បឈមនានា 

▪ ការយល់ដឹងររស់ត្រជាពលរដឋអំពីរញ្ហា សំរាម សំណល់រងឹគៅមានកត្មរិទរ ទងំការដរងដច្បក ការគវច្បខចរ ់
និងការទុកោកសំ់រាម។  

▪ ត្រជាពលរដឋមយួច្បំននួមនិទនប់ានចូ្បលរមួគត្រើត្បាស់គសវាត្រមូលសំរាម នងិរងថ់្ងលគសវាត្រមូលសំរាម។ 
▪ ត្រសិទធភាពថ្នការអនុវរតកចិ្បចសនាររស់ត្កុមហ ុនគ  ការដឹកជញ្ជូ ន និងត្រមូលសំរាមគៅមានកត្មរិ នងិខវោះ

ជំនាញកនុងគរៀរច្បំដផ្នការត្រមូលសំរាម។  
▪ សិទធអំណាច្បរររស់រដឋបាលត្កុង និងការយិាល័យទទួលរនទុកគៅមានភាពមនិច្បាស់លាស់កនុងការតាមោន

ត្រួរពិនិរយការអនុវរតកិច្បចសនាររស់ត្កុមហ ុន (កិច្បចសនាោស់)។ 
ទនទឹមនងឹរញ្ហា ត្រឈមគនោះ រដឋបាលត្កុងបានទទួលការាតំ្ទពីថ្នន កគ់ខរត  ថ្នន កជ់ារិ កនុងការគោោះត្សាយរញ្ហា  ដូច្ប

ជា ពីថ្នន កជ់ារិ េរឺាជរោឋ ភបិាលបានោកគ់ច្បញនូវអនុត្ករឹយគលខ ១៣៣ អនត្ក សតីការត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទី
ត្រជុំជន បានផ្តល់ងវកិាសត្មារក់ារអនុវរតេគត្មាងគសវាអនាមយ័ររសិាថ នសំណល់រងឹរាវដល់រដឋបាលត្កុង។ច្បំដណកឯ
រដឋបាលគខរតបានយកច្បរិតទុកោក ់និងគលើកទកឹច្បិរតជត្មុញការងារត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹ។ ជាកដ់សតងឯកឧរតម
អភបិាលថ្នេណៈអភបិាលបានចូ្បលរមួជាត្រោរំាល់សកមមភាពអនាមយ័ររសិាថ ន គហើយដរងដរដណនាឲំ្យរដឋបាល
ត្កុងេិរេូដល់ការផាកពិនយ័ច្បំគពាោះសកមមភាពគលមើស ដដលជាវធិ្លនការមយួគដើមបកីាររ់នថយការគបាសំរាមគោល 
ពាសវាលពាសកាល។ ទនទឹមនឹងការាតំ្ទខាងគលើគនោះ រដឋបាលគខរតគៅជួរត្រទោះនូវរញ្ហា មន្តនតី ដដលជារញ្ហា សំខាន់
មយួកនុងច្បំគណាមរញ្ហា សំខាន់ៗ ជាគត្ច្បើន ដូច្បគនោះរដឋបាលត្កុងសូមគសនើផ្តល់មន្តនតីឲ្យមករគំពញការងារកនុងការយិាល័យ
គសាភ័ណភាព និងត្េរ់ត្េងកាកសំណល់រងឹត្កុងរដនថមគទៀរ គដើមបគីឆលើយររនឹងទំហំការងារនិងរត្មូវការនាគពល 
រច្បចុរបនន។ ការគផ្ទរមុខងារគលើការងារត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទីត្រជុជំនមករដឋបាលត្កុងកត៏្រូវមានលកខណៈច្បាស់ 
លាស់ អមគោយងវកិារដនថមសត្មារគ់សវាកមមអនាមយ័ររសិាថ នគនោះផ្ងដដរ។ 
 
៤. ការចែររចំលរបទពិណាធន ៍

គៅកនុងត្រគទសកមពុជា រដឋបាលត្កុងបានចូ្បលរមួដច្បករដំលករទពិគសា្នជ៍ាមយួរដឋបាលត្កុង ត្សុកគផ្សងៗដូច្បជា 
បានគ្វើរទរងាា ញគៅភនគំពញ កនុងអំ ុងដខរុលា ឆ្ន ២ំ០១៦ កនុងឱកាសគនាោះមានរណំាងមកពីត្េរត់្កុងត្សុកបាន
ចូ្បលរមួ។ កមមវ ិ្ ីដច្បករដំលករទពិគសា្ន៍បានទទួលការឧររថមភពីមូលនិ្ិខុនរា ដអាឌិនគៅដអ រ សហការជាមួយ 
សមពន័ធភាពជារិត្កមុត្រឹកាមលូោឋ ន (NLC)។ ការដច្បករដំលករទពិគសា្នក៍នលងមកមានដូច្បជា តាមរយៈសិកាខ សាលា 
និងកិច្បចត្រជុំពិគត្ាោះគយារល់ជូនអងគការពាកព់ន័ធ គៅកនុង និងគត្ៅត្រគទស ដូច្បជា៖ អងគការ CCAC (Climate and 
Clean Air Coalition ) គៅអុីតាលីកនុងឆ្ន ២ំ០១៣, គៅទតី្កុងបា រសីកនុងឆ្ន  ំ២០១៥, ត្រគទសមា ឌីវ, ត្រគទសគត្រសីុល 
អំពីការគលើកកមពស់ 3R (Recycle, Reuse, and Reduce (2015)), Australia (2016), Institute for Global 
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Environmental Strategy (IGES) គៅជរ ុន (២០១៣) គៅទីត្កុងពិសនុកគលាកថ្នត្រគទសថ្ង និងគៅទីត្កុងគរ 
ណាងំថ្នត្រគទសមា គ សីុ។ 

ភាពគជាេជយ័ររស់រដឋបាលត្កុង េឺការដកថ្ច្បនសំណល់ និងគត្រើត្បាស់សំណល់ (គ្វើជី នងិការគត្រើត្បាស់ដរគ ើង 
វញិ) ករ៏ ុដនតការខិរខំត្រងឹដត្រងកនុងការការរ់នថយការគត្រើត្បាស់ (Reduce) ជរួត្រទោះនូវរញ្ហា ត្រឈមគោយរញ្ហា

សំរាមគច្បោះដរគកើនគ ើង។ ការយិាល័យគសាភណ័ភាពត្កុងគសនើឲ្យមានរណាត ញត្កុង ត្សុក ដដលទទួលរនទុកការងារ
ត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹទីត្រជុំជន គដើមបបីានដច្បករដំលករទពិគសា្ន ៍និងគមគរៀនលអៗ  និងចូ្បលរមួគោោះត្សាយរមួ
ាន ។ សូមរនតឲ្យមានការគ្វើទសសនកិច្បចសិកាគៅកនុងត្រគទស និងគត្ៅត្រគទសរដនថមគទៀរ គដើមបគីរៀនសូត្រដកត្សង់
រទពិគសា្នង៍មីៗ  រមួនឹងការផ្តល់ការរណតុ ោះរណាត លរដនថមដល់មន្តនត។ី ការយិាល័យគសាភណ័ភាពត្កុង សូមគសនើសំុឲ្យ
មានការដណនា ំ និងរគងាើរយនតការនានា គដើមបអីនុវរតការផាកពិនយ័ច្បំគពាោះជនគលមើស និងយនតការទទួលពរ័ម៌ានត្រ
 រព់ីត្រជាពលរដឋ នងិពីភាេីពាកព់ន័ធក ៏ដដលជាកតាត សំខានក់នុងការងារត្េរត់្េងសំរាម សំណល់រងឹ។ 

 
********* 

 



 
 
 

ការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយច្កុងបាែ់ដបំង 
 

១. សាវតា 

ស្រុកបាតដ់ំបង និងស្រុកសរៀមរាប ដដលបច្ចុបបននបានដស្បក្លា យជាស្កុងបាតដ់ំបង និងស្កុងសរៀមរាប ស្តូវ
បានសស្រើរសរ ើរសោយរាររោា ភបិាលកមពុជា សដើមបអីនុវតតគសស្ោងសាកលបងរតីពីកំដែទស្មងរ់ច្នារមពន័ធ និងស្បពន័ធ 
ស្គបស់្គងរដាបាលស្រុកតាមរយៈក្លរោកស់ច្ញនូវសរច្កតីរសស្មច្សលខ ៤៧រររ របរ់រាររោា ភបិាល ចុ្ុះថ្ងៃទ១ី១ 
ដខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៣ ។ សៅកនុងស្កបខែ័ឌ ថ្នគសស្ោងសាកលបងសនុះ រដាបាលស្កុងទងំពីរបានបសងកើតឲ្យោន 
ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ តាមរយុះស្បក្លរសលខ ៧៩២ ស្បក របរ់រាររោា ភបិាលកមពុជា ចុ្ុះថ្ងៃទ២ី៩ ដខ
មងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៤ រតីពីក្លរសរៀបច្ំ និងក្លរស្ពឹតិតសៅថ្នក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ សៅស្រុកសរៀមរាប សខតត
សរៀមរាប និងស្រុកបាតដ់ំបង សខតតបាតដ់បំង រស្ោបជ់ាកដនាងផ្តល់សរវារដាបាលរូនស្បជាពលរដា រហស្គិន ស្កុម
ហ ុន អារីវកមម-សរវាកមម ពាែិរជករ រិរស និរសតិ នងិស្បជាពលរដាស្គបស់្រទប ់ស្បកបសោយតោា ភាព ស្បរិទធភិាព 
ស្បរិទិធផ្ល ដដលជាគំរថូ្នអភបិាលកិច្ចលអ។ ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួត្រូវបានស្បក្លរជាផ្ាូវក្លរថ្ងៃទី០៨ ដខ
សមសា ឆ្ន ២ំ០០៥ សស្ក្លមអធិបតីភាពដខ៌ពងខ់ពរ់របរ់រសមតច្ ស្កឡាសោម រ សខង ឧបនាយករដាមន្រនតី រដាមន្រនតីស្ករួង
មោថ្ផ្ៃ។ សៅឆ្ន ២ំ០១៣ោនស្ករួងច្ំននួ០២បានសធវើស្បភភិូកមមបដនែម សហើយសៅឆ្ន ២ំ០១៤ ោនស្ករួងច្នំួន០១
បានសធវើស្បភភិូកមមបដនែម និងអស្តានុកូលោា នបានស្បគល់មកឲ្យរដាបាលស្កុងផ្ងដដរ នងិឆ្ន ២ំ០១៥ ស្ករួងសរៀបច្ំដដន
ដីនគរបូនីយកមម នងិរំែងប់ានសធវើស្បភភិកូមមក្លរងាររុរសិយាដបីដនែមសទៀត ដដលរហូតមកដល់បច្ចុបបននសនុះ ក្លរយិាល័យ
ស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួបាននងិកំពុងអនុវតតក្លរផ្តល់សរវារដាបាលរូនស្បជាពលរដាោន១២ សរវាសលើវរ័ិយ ។ 

 

២. ដំច ើ រការ 
➢ ការផ្សព្វផ្ាយ នងិការបញ្ជ្រា បការយលដ់ឹង៖ 
សៅសពលោកឲ់្យដំសែើ រក្លរជាផ្ាូវក្លររដាបាលស្កុងបានសធើវយុទធនាក្លរផ្សពវផ្ាយតាមរយៈក្លរដហកបួនរងយនត 

ម ូតូសោយោនច្ងបោ នងិទងរបរ់ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ នងិោនក្លរចូ្លរមួពីរំណាក ់ ស្បជាពលរដា 
រិរស និរសតិ មន្រនតីរារក្លរ សៅតាមដងផ្ាូវទូទងំស្កុង និងោនក្លរដច្កខតិបែ័ណ  ចុ្ុះផ្សពវផ្ាយស្បជាពលរដាតាម 
រងាក តទ់ងំ១០ថ្នស្កុងបដនែម ។ សស្ៅពីសនាុះកស៏ៅោនក្លរផ្សពវផ្ាយជាស្បច ំតាមរយៈក្លរស្បរុំសផ្សងៗរបរ់ គែុះ
អភបិាលជាមយួសាែ បនសផ្សងៗ កិច្ចស្បរុំស្កុមស្បកឹាស្បចដំខ សវទិក្លផ្សពវផ្ាយនិងពិសស្រុះសយាបល់របរ់ស្កុមស្បឹកា
សលើស្គបវ់រ័ិយរបរ់រដាបាលស្កុងស្បចឆំោរ ឆ្ន  ំ សវទិក្លរសាធារែុះរបរ់ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ ក្លរ
ផ្សពវផ្ាយតាម ក្លដរត វទិយុ ទូរទរសន ៍ក្លរចូ្លរមួសធវើជាវាគមិនតាមវទិយុ ក្លរសធវើបទបងាា ញសៅតាម សាកលវទិាល័យ
នានាកនុងស្កុង ក្លរផ្សពវផ្ាយតាមរយៈក្លរោកត់ាងំផ្ៃ ងំតារាងតថ្មាសរវាកមមរបរ់ក្លរយិល័យស្ច្ក សច្ញចូ្លដតមយួ
ធំៗសៅទសី្បរុំរនសាធារែៈ ក្លរផ្តល់ពត័ោ៌នតាមទូររ័ពៃ និងតាមសោយផ្ៃ ល់ោតជ់ាស្បចរំាល់ ថ្ងៃសធវើក្លរ ។ ស្បជា
ពលរដាច្ំនួនស្បដហល ៧០%បានយល់ដឹងអពំីក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ ។ 

➢ ការសច្មបសច្មួល និងកិរចសហការជាមួយការយិាលយ័ជនំាញ 
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មន្រនតីថ្នក្លរយិាល័យរំនាញោនកិច្ចរហក្លរលអ។មនៃីរវរ័ិយមយួច្ំនួនតូច្ោកដូ់ច្ជាមនិរូវផ្តល់នូវកិច្ច
រហក្លរលអដដរ ។ សស្ៅពីសនុះសៅោនក្លររស្មបរស្មលួលអជាមយួនឹងតណំាងក្លរយិាល័យស្បជាពលរដា ដដលោន 
វតតោនជាស្បចសំៅកនុងក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ រួយ រស្មបរស្មួលស្បជាពលរដាមករំុសរវា។  

➢ ការច្រប់ច្រងនងិអភវិឌ្ឍន៍ធនធានមនសុស 
មន្រនតីរារក្លរស្តូវស្បក្លនខ់្ជជ ប ់ និងអនុវតតតាមច្ាបរ់តីពីលកខនតិកៈមន្រនតីរារក្លររីុវលី។ ស្បធានក្លរយិាល័យស្ច្ក 

សច្ញចូ្លដតមយួ បានសធវើតារាងដបងដច្កភារកចិ្ចរស្ោបរ់ស្ោបក់្លរទទួលខុរស្តូវរបរ់មន្រនតីោន ក់ៗ  ។ សទុះជាយា ង 
សនុះកស៏ោយ មន្រនតីស្គបរ់បូស្តូវរួយ រន សៅវញិសៅមក សោយសារមនិោនមន្រនតីស្គបស់្រន ់បដនែមសទៀត កោ៌ននិរិសតរម័ស្គ 
ច្ិតតមកយកបទពិសសាធនរ៌យួ បំសពញក្លរងារផ្ងដដរ។ ជាក្លរសលើកទឹកច្ិតតមន្រនតីស្តូវបានទទួលក្លរដបងដច្កភាគរយថ្ន 
ស្បាកច់្ំែូលដដលបានពីក្លរផ្តល់សរវាកមមផ្ងដដរ។ ភាគរយថ្នក្លរដបងដច្កសនុះ ស្តូវដផ្អកសៅសលើវតតោនមកបំសពញ 
ក្លរងារ សលើលទធផ្លក្លរងាររសស្មច្បានដដលឆាុុះបញ្ច ំងតាមរយៈរបាយក្លរែ៍បុគគលិកស្បចដំខ ដដលស្តូវវាយតថ្មា 
ោករ់នៃរសនប៌គុគលិកសរៀងរាល់៣ដខមតង ។ ក្លរយិាល័យមនិោនសរៀបច្ំឲ្យោនយនតក្លរបែតឹ ងសារទុកខរស្ោប ់
រស្មបរស្មួលសោុះស្សាយវវិាទរវាងបគុគលិកនងិបុគគលិកសនាុះសទ។ពាក់ពន័ធនឹងក្លរបែតុ ុះបណាត ល ស្ករួងមោថ្ផ្ៃ 
និង ស្ករួងសាមនីីមយួៗោនភារកិច្ចសរៀបច្ំវគគបែតុ ុះបណាត លមន្រនតី ដផ្អកតាមកស្មិតស្បតិភូកមមអំណាច្ ដតពុបំាន   
ញឹកញាបស់ទ ប ុដនតមន្រនតីក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួមយួច្ំនួន កប៌ានចូ្លរមួសធវើក្លរបែតុ ុះបណាត លជាមយួមន្រនត ី
រដាបាលស្កុង នូវកិច្ចក្លរសផ្សងៗរបរ់រដាបាលស្កុងទងំមូលផ្ងដដរ ។ 

➢ ដំច ើ រការច្បចថំ្ងៃរបសក់ារយិាលយ័ 

ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ មនិោនដផ្នក្លរស្បចដំខសទ ប ុដនតោនរបាយក្លរែ៌ស្បចដំខ ស្តីោរ 
ឆោរ និងឆ្ន  ំ កអ៌ាច្ឆាុុះបញ្ច ំងពកីំសែើ នសរវាកមមបានដដរសោយសធវើក្លរសស្បៀបសធៀបជាមយួបណាត ឆ្ន ចំរ់ សហើយ
របាយក្លរែ៌សនុះ មយួរស្ោបរូ់នឲ្យមនៃីរសាម ី និងមយួសទៀតរស្ោបស់ធវើសៅរដាបាលស្កុង។ ករែីោនបញ្ា មនិ 
ស្បស្កតីសកើតស ើង ស្បធានក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ បានសោុះស្សាយភាា ម។ 

➢ ការតាមដានច្ែែួព្ិនែិយ 
តំណាងក្លរយិាល័យស្បជាពលរដាសធវើក្លរសាៃ បរៃងម់តិរបរ់ស្បជាពលរដាជាស្បចសំោយសស្បើស្បារ់ទស្មង់

បសចចញមតិ ោកស់ៅកនុងស្បអបផ់្តល់មតិសយាបល់សៅកនុងក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ និងសៅតាមទសីាធារែៈ 
មយួច្ំនួន។ 

 

៣. ចមចរៀនបទព្ិចសាធន ៍

ក្លរផ្សពវផ្ាយអពំីក្លរផ្តល់សរវារបរ់ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួបានទូលំទូលាយ ក្លរផ្តល់សរវាោន 
តោា ភាព ដូច្ជាក្លរយកកថ្ស្មសរវាតាមក្លរកំែត ់នងិោនវកិកយបស្តច្ារ់លារ់ បានសធវើឲ្យស្បជាពលរដា ោនទំនុក
ច្ិតត។ោនក្លរស្បមូលសយាបល់ស្ត បព់ីរបរ់ស្បជាពលរដា សហើយបានដច្ករដំលកពត័ោ៌នទងំសនាុះ សៅដល់ មន្រនតីជា
ស្បច ំសដើមបសីធវើក្លរដកតស្មូវនូវអវីដដលមនិស្បស្កតីជាបសែតើ រៗ ។ ទនៃឹមនងឹសនុះកោ៏នបញ្ា ស្បឈមមយួច្នំួន ដូច្ជាក្លរ
សធវើស្បតិភូកមមសៅោនច្សនាា ុះស្បសោងដូច្ជា វរ័ិយរំែង ់វរ័ិយអបរ់ ំវរ័ិយសទរច្រែ៌ និង វរ័ិយឧរាហកមមនិង
រិបបកមមជាសដើម ។ល។  

ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួោនទំហំតូច្ច្សងអៀត  ឯកសារសច្ុះ ដតសកើនសស្ច្ើនស ើងពីមយួឆ្ន សំៅមយួឆ្ន  ំ
សហើយសស្គឿងសស្បើស្បារ់សអ ិច្ស្តូនិក ដូច្ជាោ រីុនកុំពយូទរ័ ោ រិុនស្ពីនធរ័ និងោ រិុនហវូតូកូព ី ក្លនដ់តចរ់ៗ នងិ 



3 Handout on OWSO in Battambang Municipality for the learning exchange workshop in KEP from 27th to 28th 2017, GIZ-DAR 

 

ដំសែើ រក្លរទងំលំបាក ។ ដូច្សនុះរោា រៈចរ់ៗ ឬដលងដំសែើ រក្លរគួរផ្ា រ់បតូរសច្ញ កដនាងទុកោកឯ់កសារស្តូវដត 
សរៀបច្ំបដនែមសទៀត ទស្មងលិ់ខិតច្មាងអស្តានុកូលោា នសពលខាុះពុំោនស្គបស់្រនត់ាមតស្មូវក្លររបរ់ស្បជាពលរដា ដូសច្នុះ 
ស្តូវោនកិច្ចរហក្លរលអពីថ្នន កដ់ឹកនាមំនៃីរវរ័ិយរំនាញនានា ពីរដាបាលស្កុងសខតត និងស្ករួងផ្ងដដរ។  
៤. ការគចំ្ទ 

កនុងអំ ុងសពលអនុវតតគសស្ោងសាកលបង មូលនិធខុិនរា ដបានស្តួរស្តាយផ្ាូវ និងបានបែតុ ុះបណាត លកសាង 
រមតែភាពមន្រនតី ក៏ដូច្ជាថ្នន ក់ដឹកនា។ំ បនាៃ ប់មកសទៀត ធនាររពិភពសលាកបានផ្តល់រោា រុះសស្បើស្បារ់ កនុង 
ក្លរយិាល័យ ផ្តល់ស្បាក់ឧបតែមាស្បចដំខដល់មន្រនតី ផ្តល់ថ្ងាសំាងសធវើដំសែើ ររស្ោបចុ់្ុះអសងកតទីតាងំសធវើអារីវកមម ដដល 
រស្មុញឲ្យោនដំសែើ រក្លរសោយរលូន និងោនក្លរសពញច្តិតពីរំណាកស់្បជាពលរដា ឬអនកសស្បើស្បារ់សរវា និង មន្រនតី
ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួផ្ងដដរ។ 

៥. ការផ្លា សប់តរួចមចរៀនបទព្ិចសាធន ៍

ក្លរផ្តល់សរវាតាមរយៈក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួគឺជាយនតក្លរលអសោយបានសឆាើយតបតាមតស្មូវក្លរ 
របរ់ស្បជាពលរដាបានសលឿន។ សដើមបឲី្យយនតក្លរ ឬ ក្លរយិាល័យសនុះដំសែើ រក្លរក្លន់ដតលអ រកមមភាពចំបាច្់ 
មួយច្ំនួនស្តូវដតអនុវតត៖  

- ផ្សពវផ្ាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីសរវាផ្តល់សោយក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ រូនដល់ស្បជា
ពលរដា អារីវករ ពាែិរជករ ធុររន។ 

- រិកាទីតាងំភូមសិាន្ររត និងស្រងទ់ិនននយ័ស្កងុស្រុកនិងអារីវកមម សរវាកមមនានា ឲ្យបានលអិតលអន ់

- បែតុ ុះបណាត លមន្រនតីស្គបដ់ផ្នកទងំអរ់ ទងំរួរមខុ នងិរួរសស្ក្លយ 

- មន្រនតីស្តូវយល់ដឹងឲ្យបានច្ារ់លារ់អំពចី្ាបគ់តិយុតតិរបរ់ក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួ។ 

- សធវើទរសនកិច្ចរិកាសៅតាមក្លរយិាល័យស្ច្កសច្ញចូ្លដតមយួដដលបានបសងកើតមុន 

- ដបងដច្កភារកិច្ចនងិក្លរទទលួខុរស្តូវដល់មន្រនតីឲ្យបានច្ារ់លារ់ នងិសររពតាមច្ាបរ់តីពីលកខនតិកៈ 
មន្រនតីរារក្លររីុវលីឲ្យបានស្តឹមស្តូវ ។ 

- ស្តូវោនរហក្លរលអស្គបដ់ផ្នកពាកព់ន័ា ។ 
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ការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយ ច្រកុចោងប្ញរស ីចេែតបាែ់ដំប្ង 
 

1. សាវតា Background:  
ស្រុកមោងប្ញរ្ស ី ជាស្រកុមួយកនុងចមំោមស្កងុ-ស្រុក ទំង១៤ រប្រ់មេត្តបាត្់ដំប្ង រថិត្មៅតាម

ប្មោោយ ផ្លូវជាត្ិមេេ៥ ចំងាយ៤៦គីឡូមម៉ែស្ត្ ពីមេត្តបាត្់ដបំ្ង។ មប្ងមចកជារដឋបាេឃុចំំនួន៩ឃុ ំ ោន
ភូមិចនំួន៩២ភូមចិំណ ុះ ោនស្គសួារស្ប្ជាពេរដឋចំនួន២៦,៤៦២ស្គសួារ មនុរ្សរាយចំននួ១២១,៥៨៨នាក ់
កនុងមនាុះស្រី៦១,៤៥៤នាក់។ ការយិាេយ័ស្ចកមចញចេូមត្មយួ បានចាប្ម់ផ្តើម ដមំណើរការប្មស្មើមរវាសា
ធារណៈជនូស្ប្ជាពេរដឋ ចាប្់ពីថ្ងៃទ០ី២ មេមករា ឆ្នំ២០១៧។  
2. ស្ប្ត្បិ្ត្តកិារ Operation:  

ការផ្្សពវផ្្ាយការិយាេយ័ស្ចកមចញចូេមត្មយួ និងការិយាេយ័ស្ប្ជាពេរដឋថ្នស្រកុមោងឬរ្សី មៅ
ពំុទន់បានទេូទំូលាយមៅមឡើយ កនលងមកោនមត្ការផ្្សពវផ្ា្យតាមរយៈការស្ប្ជុំថ្ផ្ៃកនុង មោយមឡកការ
ចុុះផ្ស្ពវផ្ា្យដេម់ូេោាន ការម្វើរកមមភាព ឬ យទុធនាការផ្្សពវផ្ា្យជនូស្ប្ជាពេរដឋ នងិអាជីវករឲ្យបាន
យេដ់ឹងអំពីការផ្តេ់មរវាមោយការិយាេយ័ស្ចកមចញចេូមត្មួយ និងការោកត់ាំងផ្ទំងផ្្សពវផ្្ាយអំពី
ស្ប្មភទ នងិត្ថ្មលមរវាមៅតាមទសីាធារណៈមៅមនិទនប់ានមរៀប្ចំមៅមឡើយ។ មត្កប៌ានផ្ស្ពវផ្ា្យមោេៗ
ពីត្ូនាទីរប្រក់ារិយាេយ័ស្ចកមចញចូេមត្មយួ និងការិយាេយ័ស្ប្ជាពេរដឋមៅកនុងមវទកិាផ្្សពវផ្ា្យ និង
ពិមស្ោុះមយាប្េ់រប្រ់ស្កមុស្ប្កឹ្ានាមពេកនលងមៅមដរ។ ប្ចចុប្្បនន ការិយាេ័យមនុះកំពុងរហការជាមយួ
កមមវិ្GីIZ/DARម្វើការរិកា្អំពីវិ្សីាស្ររតផ្្សពវផ្ា្យឲ្យោនស្ប្រទិធភិាពតាមរយៈការស្ប្កឹ្ាមយាប្េ។់ 

ការិយាេ័យស្ចកមចញចេូមត្មួយបានរស្មប្រស្មួេជាមយួការយិាេយ័ នងិមនៃីរជំនាញ កនុងការ
មរៀប្ចទំស្មង់ពាក្យមរនើរុមំរវា ឯកសារភាាប្់ អាជាាប្័ណណ ឬ េិេតិ្អនុញ្ញាត្។ មោយមឡកការិយាេយ័មនុះ
មៅមិនទនោ់នទំនាកទ់ំនង និងរស្មប្រស្មេួមដើម្បីទទេួបាន ការោំស្ទពីអងគការមស្ៅរដឋភបិាេមផ្្សង
មទៀត្ កដ៍ូចជាវិរ័យឯកជនមៅមឡើយមទ។ ចំព ោះការរស្មប្រស្មេួជាមួយការិយាេ័យស្ប្ជាពេរដឋ
ការិយាល័យព ោះពៅមនិទនប់ានព្វើឲ្យមអាយបានមពញមេញមៅមឡើយមទមោយសារ មិនោនជាប្ណតឹង  
ត្វ៉ាពាក់ព័នធនឹងការផ្តេ់មរវា  មត្កនលងមកមា ការជមជកោនេលុះពីត្ស្មូវការរប្រ់អនកមកទទេួមរវា ដចូជា៖ 
ស្ប្ជាពេរដឋមិនទន់យេ់ដងឹពីការិយាេស្ចកមត្មួយ  ោត្ោ់នរនំួរមស្ចើនពាក់ពនធន័ឹងមរវាមដេោនមៅ
កនុងការិយាេយ័ស្ចក។  



 

2 
 

 ក់ព័ ធ ងឹការមរៀប្ចំការពិពណ៌នាមុេត្ំមណងការយិាេ័យស្ចកមចញចេូស្រុកមោងឬរ្សីពំុទនោ់ន 
និង/ឬពុំទនោ់នការចុុះហត្ថមេខាទទេួសាាេ់មេើការពិពណ៌នាមុេត្ំមណងពីរំោក់មស្រនតោីនក់ៗ មៅ   
មឡើយ។  ការវាយត្ថ្មលបុគ្គលិកដែលបំពពញការងារ ពៅកនុងការិយាេ័យស្ចកមចញចូេមត្មយួថ្នស្រកុមោង
ឬរ្សីម្វើមឡើងមរៀងរាេ់មយួមេមតង។ ចំមពាុះនតី្ិវិ្ីថ្នការអនុម័ត្ផ្តេ់ស្បាក់រងាាន់មេើទឹកចតិ្តដេ់ប្គុគេិក ស្ត្ូវ
បានប្ំមពញតាមនីត្ិវិ្ ី និងការកំណត្់មោយេិេតិ្ប្ទោានគត្យិុត្ត ិ (ការស្ប្ជុំជាមួយនាយករដឋបាេ ការ
ឯកភាពពីគណៈអភបិាេ នងិការអនុមត័្មោយស្កុមស្ប្ឹកា្)។  មស្រនតីទងំអរ់ត្រូវបានទទេួការប្ណតតុះ        
ប្ោោេរតីពី ការអនុវត្តការងាររប្រក់ារិយាេ័យស្ចកមចញចេូមត្មួយ នងិការិយាេយ័ស្ប្ជាពេរដឋ ។  
 ការតាមោនគណុភាពការផ្តេ់មរវា៖ ការិយាលយ័បា ប្ទិផ្្សពវផ្្ាយពីស្ប្មភទមរវា មពេវាលា 
និងត្ថ្មលមរវា កនងុមនាុះមដរកោ៏នមស្រនតីជួរមេុរស្ោប្់ផ្តេ់ព័ត្ោ៌ន  និងោនមស្រនតជីួរមស្កាយតាមការយិាេ័យ
ជំនាញជាអនកផ្តេ់មរវាតាមស្ប្មភទមរវាមដេស្ប្ជាពេរដឋស្ត្ូវការ មហើយរាេក់ារផ្តេ់មរវាស្ត្ូវមចញវិកយ័
ប្ស្ត្ថ្ងលមរវា។  

 ក់ព័ ធ ឹងការរៃងម់ត្ិរប្រ់ស្ប្ជាពេរដឋ៖  ត្រូវបា ព វ្ើព ើងមោយមស្ប្ើស្បារយ់នតការការយិាេ័យស្ប្ជា
ពេរដឋ តាមរយៈវិ្ីសាស្ត រ្ព្្េងៗែូចជា ស្ប្អប្់របំ្ុស្ត្ទទេួពាក្យប្ណតឹង ោនស្ប្អប្់្ំបុត្រ នងិទស្មង់រៃង់មត្ិ
រប្រ់ស្ប្ជាពេរដឋ ការទទេួប្ណតឹងផ្ទេោ់ត្ ់តាមរយៈស្ប្ព័នធទូររ័ពៃ និងស្ប្ព័នធប្ោោញរងគម។ 
3. ប្ទពមិសា្ន ៍Lesson Learnt   

ចំនុចេអរស្ោប្ក់ារិយាេ័យស្ចកមចញចេូមត្មយួ៖ ោនទតីាងំ អោរ ឧប្ករណ៍ រោារៈ ស្ប្ព័នធ        
ប្ោោញInternet រមស្រប្តាមត្ស្មូវការ  និងោន មស្រនតជីួរមុេ មស្រនតជីួរមស្កាយ និងមស្រនតីរដឋបាេស្រកុ រហ
ការោនកនុងការប្មស្មើមរវាជូនស្ប្ជាពេរដឋ។ មទុះប្ីយា៉ាងោក៍មយើងនូវោនប្ញ្ញាស្ប្ឈមជាមួយចនំួនមដេ
ស្ត្ូវយកចតិ្តទកុោកដ់ូចជា៖  ១) មនិទន់ោនការមណនាំចា្រ់លារអ់ពីំទស្មង់ និងនតី្ិវិ្ ី រស្ោប្ស់្ប្ជា
ពេរដឋ មដេបាន មកទទួេមរវា(ការមផ្ៃររទិធកិាន់កាប្់អចេនស្ទព្យ)។ ២) ស្ប្ជាពេរដឋមដេស្ត្ូវការមរនើ
រុំេិេិត្អនុញ្ញាត្សាងរង់ មដេមិនោនគំនូរប្លង់សាាប្ត្្យកមម ការិយាេយ័ និងមនៃីរមរៀប្ចំមដនដនីគរូប្
នីយកមម រំណង់ និងរូរិមយាដីមេត្ត កំណត្ឲ់្យោនប្លងស់ាាប្ត្្យកមមភាាប្់មទើប្ឯកភាពឲ្យរដឋបាេស្រកុ មចញ
េិេិត្អនុញ្ញាត្ជូនោត្ ់មទុះប្រីំណងត់្ូច ឬ្ំ។ ៣)មរវាអស្តានុកេូោាន និងងត្ចមលងឯកសារនានា ោន
ចំនួនមស្ចើន មហើយភាគមស្ចើនគឺស្ត្ូវការស្ប្ញ៉ាប្់។៤)មស្រនតីជួរមុេោនចនំួនត្ចិ(៣នាក់) មនិអាចស្ទសំ្ទនិង
ការងារមផ្នកជួរមុេមដេោនមស្ចើនបានមទ។ ៥)េវុះមស្រនតីជួរមស្កាយមផ្នករបិ្្បកមមនងិឧរា្ហកមម និងមផ្នកមរ៉ែ
និងថាមពេ។ ៦)មស្រនតីជួរមស្កាយមយួចនំួនោានប្ទពិមសា្ន៍និងប្មចចកមទរជំនាញមដេេលួនស្ត្ូវអនុវត្តន៍។ 
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ចំមពាុះមរវាមដេពាក់ព័នធមស្ចើនជំនាញ គួមត្ស្ករងួឬមនៃីរជំនាញរហការោនមរៀប្ចំមរចកតីមណនា ំ និង
ទស្មង់មប្ប្ប្ទ ឲ្យបានរមស្រប្រស្ោប្់អនកមរនើរុមំរវា។ ោក់ប្ញ្ចេូមរវាត្ស្មូវការចាបំាច់មផ្្សងៗមដេឯក
ជនជាអនកផ្តេ់មរវាឲ្យរដឋបាេជាអនកម្វើវញិដចូជាមរវាគូរប្លង់សាាប្ត្្យកមម រលាប្័ស្ត្កា្េដជីាមដើម។  
4. ការោំស្ទ Support:  

ជាទូមៅរដឋបាេស្រកុជាអនករស្មប្រស្មេួ នងិមោុះស្សាយប្ញ្ញាស្ប្ឈម មដេរថិត្កនុងមដនរមត្ថកចិច
រប្រ់ស្រកុ ចំមពាុះប្ញ្ញាស្ប្ឈមមដេហួររមត្ថកចិចរប្រ់ស្រុកមនិទន់ោនការរស្មប្រស្មេួឲយ្បានរម
ស្រប្មៅមឡើយមទ។ការយិាល័យព ោះមា ត្ស្មូវការោំស្ទនាមពេអនាគត្មេើយទុធនាការផ្ស្ពវផ្ា្យ ការ       
ប្ណតតុះប្ោោេជនំាញប្មចចកមទរដេម់ស្រនតជីួរមស្កាយ ជួរមុេ ោំស្ទដេ់ការវាយត្ថ្មលអំពីគុណភាពមរវា  
ោំស្ទកនងុការរស្មប្រស្មេួរវាងការិយាេ័យស្ចក នងិការយិាេយ័ មនៃីរ អងគភាពជនំាញជាមដើម។ 
ទ ទឹម ឹងព ោះក៏ទមទរឲយ្មស្រនត ីនងិការយិាេយ័ជនំាញចុុះជស្មញុ នងិស្ត្តួ្ពិនិត្្យប្មនថមមទើប្មជាគជយ័។ 
5. មចករមំេកប្ទពមិសា្ន ៍Experience Exchange: 
ចំមពាុះស្រុកមដេស្ត្ូវប្មងកើត្ការិយាេយ័ ឬ យនតការការិយាេយ័ស្ចកមចញចេូមត្មយួ គួរមត្មស្ត្ៀម

មរៀប្ចមំស្រនតជីួរមុេ និងមរនើរុំមស្រនតជីួរមស្កាយពីមនៃីរជនំាញពាក់ព័នធ។គួរមរៀប្ចទំីកមនលង ឬអោរ និងឧប្ករណ៍ 
រោារៈ ស្ប្ព័នធប្ោោញInternet ឲ្យបានរមស្រប្។ គួរមត្មរៀប្ចឲំ្យោនមស្រនតចីុុះកមមរកិា្ មៅតាម
ការិយាេ័យស្ចកមចញចេូមត្មួយ មដើម្បីមរៀនរូស្ត្ដកស្រង់ប្ទពិមសា្ន ៍ការនុវត្តនផ៍្ទេ។់ 
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ការអនុវតរការគផ្ ាររុខ្ង្ហរ

Type presentation tit le here11/02/2019

▪ ្ាងតារការពិភាក្សាអំពី ំគណាុះម្សាយការបងារូកាក្ស
្ំណល់ែូលចម្្ម្បជាពលរ ឋ និងក្សាិន្អយុពីក្ស្ិដាឋ ន
ែិញ្ចឹរម្ជូក្សគៅឃុំក្សំពុងសាា យ គតើគោក្ស គោក្សម្្ីរិតថ្ន
ការអនុវតររុខ្ង្ហរចបបគនុះ ជាម្បគេទរុខ្ង្ហរអាីច រ?

▪ គ តុអាីបានជារុខ្ង្ហរជាជគម្រើ្ានសារៈ្ំខាន?់

▪ គតើគោក្ស គោក្សម្្ីរួានចផ្នការអាីខ្ ាុះគ ើរបីអនុវតរ
រុខ្ង្ហរជាជគម្រើ្គនុះ គៅគពលម្តលប់គៅក្សចនាងការង្ហរ
 វិញ?



Page 7

្ំណរួ្ាុុះបញ្ហច ងំ្ម្ាប់ថ្ង ៃទី០២

Type presentation tit le here11/02/2019

▪ គោក្ស គោក្សម្្ីបានគរៀន្ូម្តអីាខ្ ាុះពីឧទា ណ៍ខាងគលើគនុះ?

▪ គតើឧទា ណ៍ខាងគលើគនុះានសារៈ្ំខាន់អីាខ្ ាុះ ល់ការង្ហររប្់

ថ្នន ក្ស់ជាត?ិ

▪ គតើឧទា ណ៍ខាងគលើគនុះានសារៈ្ំខាន់អីាខ្ ាុះ ល់ការង្ហររប្់

ថ្នន ក្ស់គម្ការជាតិ ជាពិគ្្ថ្នន ក់្សម្កុ្សង និងម្្ុក្ស?

▪ គតើថ្នន ក្ស់ជាតិ (រ.ជ.អ.ប. និងម្ក្ស្ួងរុខ្ង្ហរសាធារណៈ)អាែជួយ

ោំម្ទ ល់ម្កុ្សរម្បឹក្សា និងរ ឋបាលថ្នន ក្ស់គម្ការជាតិោ៉ា ង ូែគររែ

ច រ?

▪ គតើថ្នន ក្ស់គម្ការជាតិម្តូវកាការោម្ទំអីាខ្ ាុះពីថ្នន ក្ស់ជាតិ?
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សកិ្ខា សាលាផ្លា សប់្តូរប្ទពិសសាធន ៍
សតពីី 

ក្ខរអភិវឌ្ឍន៍សសដ្ឋកចិ្ចមូលដ្ឋឋ ន និងមុខងារជាជស្មើស 
គស្ោងសហភាពអឺរ  បុ្ស្ោប្់គ ា្ំ ទដ្លក់ាំណែទ្មង់វិមជឈក្ខរ និងរដ្ឋបាល 

(EU DAR) 
ស្ក្ខមកិច្ចសហក្ខរជាមួយគស្ោងអភិវឌ្ឍន៍សសដ្ឋកិច្ចកនងុតាំប្ន់ (RED III) 

ថ្ងៃទី ៥ - ៦ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
សណ្ឋឋ គរសខមរា សខតតបាត់ដ្ាំប្ង  

 

 

១. សសច្កតីស្តើម 
រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាត ិ គជឺាស្ថា ប័នរបស់រដ្ឋឋ ភបិាលដដ្លក្ៅក្កៀកនងឹរបជាពលរដ្ឋ ក្ ើយរដ្ឋបាលក្នេះ

មានតួនាទើយ៉ា ងសខំាន់កាុងោរផ្តល់ក្សវាជូនរបជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ អ្ាកក្រៀបចំក្្វើក្ោលនក្យបាយក្ៅរបក្ទសកមពុជា 
បានយល់ចាស់ពើភាពចបំាច់ននោរចូលរមួយ៉ា ងជិតសាិទធរបស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាត ិនិងោរក្ផ្េរមុខ្ងារ និងអ្ំណាច 
ដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋឋ នក្ដ្ើមបើផ្តល់ក្សវាបានលអរបក្សើរនងិមានគណក្នយយភាពចំក្ េះរបជាពលរដ្ឋ។ ក្ េះជាយ៉ា ង
ក្នេះក៏ក្ដ្ឋយ ដ្ំក្ណើ រោរវមិជឈោរគឺរតូវចណំាយក្វលាក្ពលក្រចើន ក្ ើយ្នធានក្ទៀតក្ស្ថតក៏មនិ ន់រតូវបានដបង
ដចងក្ៅតាមដផ្នោរដដ្លបានក្រោងទុកក្ៅក្ ើយ។ 

ោរផ្លល ស់បតូ របទពិក្ស្ថ្ន៍នានាដដ្លក្រៀបចំក្ ើងក្ដ្ឋយគក្រមាងស ភាពអ្ឺរ ៉ាុបសរមាប់ោរំទដ្ល់កំដណ
ទរមង់វមិជឈោរ និងរដ្ឋបាល (EU DAR) បានផ្តល់នូវឱោសដ៏្លអសរមាប់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិក្ដ្ើមបើពិភាកា
ជាមួយរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិដ្នទក្ទៀតនិងជាមួយតំណាងថ្នា ក់ជាតិអ្ំពើបញ្ហា នានា ក់ព័នធនឹងកំដណទរមង់រដ្ឋបាល 
ស្ថធារណៈ (PAR) និងោរអ្ភិវឌ្ឍតាមដបបរបជា្ិបក្តយយក្ៅថ្នា ក់ក្រោមជាតិ (SNDD)។ ោរផ្តល់ក្សវាស្ថធារណៈ 
គឺជារបធានបទសំខាន់បផុំ្តសរមាប់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ក្ដ្ឋយស្ថរដតរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតបិានទទួលសទិិធ
អ្ំណាចក្ដ្ើមបើបក្រមើរបជាពលរដ្ឋ។ 

ក្ដ្ើមបើោរំទតំបន់ជនបទ និងក្ដ្ើមបើក្លើកកមពស់ជើវភាពរស់ក្ៅរបស់របជាពលរដ្ឋកមពុជា ងំមូល ោរអ្ភិវឌ្ឍក្សដ្ឋ
កិចចមូលដ្ឋឋ នក្ៅករមិតថ្នា ក់រសុក និងោរអ្ភិវឌ្ឍក្សដ្ឋកិចចតំបន់ក្ៅករមិតថ្នា ក់ក្ខ្តត ពិតជាមានស្ថរៈសំខាន់ណាស់។ 
ជាមួយនឹងមុខ្ងារក្្ើវក្សចកតើសក្រមចនានា រកមុរបឹការសុកបានទទលួោរអ្នុញ្ហា តអ្នុវតដមុខ្ងារជាជក្រមើសនានា 
ជាឧ  រណ៍ ោរអ្ភិវឌ្ឍក្សដ្ឋកិចចមូលដ្ឋឋ ន(LED) ដដ្លផ្តល់អ្តារបក្យជន៍ដ្ល់របជាពលរដ្ឋក្ៅកាុងមូលដ្ឋឋ ន
របស់ខ្លួន។ 
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ក្វទិោក្នេះនឹងនាមំកនូវក្មក្រៀនបទពិក្ស្ថ្ន៍រមួ ដដ្លទទួលបានពើរសុកជានដ្គូកាុងក្ខ្តតបាត់ដ្ំបង និងធាតុ
ចូលដផ្ាកបក្ចចកក្ទស ក៏ដូ្ចជា បទបងាា ញករណើ សិកាបានពើរសុកនដ្គូបស់គក្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្សដ្ឋកចិចតំបន់ (RED III) 
អ្ំពើោរអ្ភិវឌ្ឍក្សដ្ឋកិចចមូលដ្ឋឋ ន(LED) ផ្ងដដ្រ។ 

ោរផ្លល ស់បតូរបទពិក្ស្ថ្ន៍ក្លើកទើ២ក្នេះ នឹងរតូវក្រៀបចំក្ដ្ឋយ GIZ ក្ៅក្ខ្តតស្ថកលបងរបស់គក្រមាង EU DAR 
គឺ សខតតបាតដ់្ាំប្ង សៅថ្ងៃទី០៥ នងិថ្ងៃទ០ី៦ ណខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧។ គក្រមាង EU DAR ក្ដ្ឋយមានកិចច
ស ោរជាមយួគក្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ក្សដ្ឋកិចចតំបន់ (RED III) របស់GIZដដ្លកពុំងរបតិបតតិោរក្ៅកាុងក្ខ្តតក្សៀមរាប 
នឹងក្្វើឲ្យក្វទិោក្នេះជាក្វទិោដដ្លផ្តល់នូវជក្រមើសនានាក្រចើនរបក្ភទសរមាប់ជាោរផ្លល ស់បតូរជាដខ្សក្ផ្តក (រវាងថ្នា ក់ក្រោម 
ជាតិនិងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ) និងជាដខ្សបញ្ឈរ (រវាងថ្នា ក់ក្រោមជាតិនិងថ្នា ក់ជាតិ) និងមានលកខណៈអាចអ្នុវតតបាន។ 

 
២. សគលប្ាំែង  
ក្ោលបណំងចមបងននសិោខ ស្ថលាផ្លល ស់បតូរបទពិក្ស្ថ្ន៍ក្នេះគ៖ឺ  

1) ដចករដំលកបទពិក្ស្ថ្ន៍លអៗ ននោរអ្នុវតតមុខ្ងារជាជក្រមើស។ 
2) ពិភាកាអ្ំពើរក្បៀបសរមបសរមួលនិងផ្តល់ក្សវាលអជូនដ្ល់របជាពលរដ្ឋ។ 
3) ក្ដ្ើមបើផ្លល ស់បតូរបទពិក្ស្ថ្ន៍អ្ពំើោរអ្ភិវឌ្ឍក្សដ្ឋកចិចតំបន់ (RED) និងោរអ្ភិវឌ្ឍក្សដ្ឋកិចចមូលដ្ឋឋ ន

(LED) ក្ៅតាមតំបន់ជនបទ និងក្ដ្ើមបើឆលុេះបញ្ហច ងំអ្ពំើករណើ សកិាដដ្លបានបងាា ញ។ 
4) ផ្តល់ក្វទិោជូនដ្ល់ថ្នា ក់ជាតិ ថ្នា ក់តំបន់ និងថ្នា ក់មូលដ្ឋឋ នក្ដ្ើមបើផ្លល ស់បតូរបទពិក្ស្ថ្ន៍ឲ្យបានក្ទៀង ត់
 ក់ទិននឹងោរអ្នុវតតក្ោលនក្យបាយដដ្ល ក់ព័នធនានា។ 

 

៣. រសប្ៀប្វារៈ  
 

ក្ពលក្វលា របធានបទ អ្ាកទទលួខុ្សរតវូ 
៤ ្ាូ ២០១៧ ក្្វើដ្ំក្ណើ រពើរាជធានើភាំក្ពញ ក្ខ្តតក្សៀមរាប កណាត ល នងិបាត់ដ្ំបងក្ៅក្ខ្តតបាត់ដ្បំង  

និងោរស្ថា ក់ក្ៅមួយយប់ក្ៅសណាឋ ោរក្ខ្មរា 
៥ ធនូ ២០១៧ ថ្ងៃទី១ 
07:30-08:00 ចុេះក្ ម្ េះ និងដបងដចករកុមោរងារ រដ្ឋបាល នងិទើរបកឹា 
08:00-08:05 ស្ថវ គមន៍អ្ាកចូលរមួ និងដណនាពំើក្ោលបំណងកមមវ ិ្ ើ អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
08:05-08:10 ក្ោរពក្ភលងជាតិននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
08:10-08:20 សុនេរកថ្នស្ថវ គមន៍ក្ដ្ឋយ ឯកឧតតម ងនួ រតនៈ អ្ភិបាល

ននគណៈអ្ភបិាលក្ខ្តតបាត់ដ្បំង 
អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  

08:20-08:30 មតិស្ថវ គមន៍ក្ដ្ឋយ Anna Kleinschroth, របធានគក្រមាង 
ស ភាពអ្ឺរ ៉ាុបសរមាប់ោរំទកដំណទរមង់វមិជឍោរ និង រដ្ឋបា
ល EU DAR បាត់ដ្ំបងដដ្លបានមានចណំាប់អារមមណ៍ 

អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  

08:30–08:50 មតិស្ថវ គមន៍ក្ដ្ឋយ Mr. Juergen Lehmberg របធាន       អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
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កក្រមាង អ្ភិវឌ្ឍន៍ក្សដ្ឋកិចចកាុង តំបន់ RED III ក្សៀមរាប 
08:50–09:15 មតិរបោសក្បើករបស់ក្លាក ជ័យ សមបតតិ្លាា  អ្នុ

របធានអ្ងគភាពវភិាគ និង អ្ភវិឌ្ឍន៍ក្ោលនក្យបាយនងិជា
តំណាងក្លខា្ិោរដ្ឋឋ នគ.ជ.អ្.ប 
 

អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  

09:15–09:30 • ដណនាខំ្លួនរបស់អ្ាកចូលរមួ 
• ក្សាើអ្ាកសម័រគចិតតពើររូបក្ដ្ើមបើសក្ងខបលទធផ្លនងៃទើ១  
• ងតរូបអ្នុសាវរ ើយ ៍

អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
ទើរបឹកា  
អ្ាកចូលរមួ 

09:30–09:45 ស្ោកពិសាអាហារស្មន់   
09:45–11:00 ោរឆលុេះបញ្ហច ងំខ្លួនឯងក្ៅក្លើសមិទធផ្ល ភាពរ ើកចក្រមើននិង

បញ្ហា របឈមនានា ក់ទងនងឹមុខ្ងារជាជក្រមើស 
សក្ងខប៖ ស្ថរគនលឹេះពើក្លខា្ោិរដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ្.ប សតើពើរក្បៀប
ក្ដ្ើមបើោរំទដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិក្ដ្ើមបើអ្នុវតដមុខ្ងារជា
ជក្រមើស (5នាទើ) 

អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
ទើរបឹកា  
អ្ាកចូលរមួ 

11:00–12:00 ោរផ្តល់ធាតុចូលដផ្ាកបក្ចចកក្ទសសតើពើឧបករណ៍ក្ជាគជ័យ
ចំនួនរបាបំើសរមាប់ោរអ្ភិវឌ្ឍក្សដ្ឋកិចចមូលដ្ឋឋ ន  
បនតក្ដ្ឋយសំណួរនិងចក្មលើយ 

រកុមោរងារ 
RED III  

12:00–01:30 ស្ោកអាហារថ្ងៃ្តង ់ អនក្ស ីជនួ សតាន ី
01:30–01:45 ដលបងថ្នមពល ទើរបឹកា 
01:45–02:45 ករណើ ទើ ១ 

គំនិតផ្តួចក្ផ្តើមោរអ្ភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍មូលដ្ឋឋ ន កាុងរសុក
បនាេ យរសើ ក្ខ្តតក្សៀមរាប 
 អ្មក្ដ្ឋយសណួំរនិងចក្មលើយ 

នដ្គូថ្នា ក់រសុកមកពើ
បនាេ យរសើ របស់កមមវ ិ្ ើ 
RED III 

02:45–03:00 ស្ោកពិសាអាហារស្មន ់  
03:00–04:00 ករណើ ទើ ២ 

គំនិតផ្តួចក្ផ្តើមោរអ្ភិវឌ្ឍផ្ារស គមន៍ កាុងរសុកចុងោល់ 
ក្ខ្តតឧតតមានជ័យ 
អ្មក្ដ្ឋយសំណួរនិងចក្មលើយ 

នដ្គូរសុក ចុងោល់  
ក្ខ្តតឧតតមានជ័យ 
កមមវ ិ្ ើ RED III  

04:00–05:00 ោរឆលុេះបញ្ហច ងំក្លើករណើ ទើ១ និងទើ ២ អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
អ្ាកចូលរមួ 
អ្ាកសរមបសរមលួ ទើរបឹកា  

06:00–08:00 ពិសាអាហារសាមគគីសពលលាៃ ច្ 
 

អ្ាករសើ ជួន សតានើ 
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៦ ធនូ ២០១៧ ថ្ងៃទី២ 
08:00–08:15 សក្ងខបលទធផ្លនងៃទើ១ អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  

អ្ាកសម័រគចិតតពើររូប 
08:15–09:00 ករណើ ទើ ៣:  

ក្ដ្ឋេះរស្ថយនិងក្លើកកមពស់អ្នាម័យចណំើ អាហារ និង 
ក្ភសជជៈ ក្ៅតាមស្ថលាក្រៀន រសុកបាណន់ 
សំណួរ និងចក្មលើយ 

អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
តំណាងមកពើបាណន់ 
ទើរបឹកា  

09:00–09:15 ស្ោកពិសាអាហារស្មន ់  
09:45 – 10:15 ករណើ ទើ ៤:  

អ្នាម័យលាងសមាអ តនដ្ក្ៅតាមស្ថលាក្រៀនរសុកោស់
រក  
សំណួរនិងចក្មលើយ 

អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
តំណាងមកពើរសុកោស់រក  
ទើរបឹកា  

10:15 – 11:30 ោរឆលុេះបញ្ហច ងំក្លើករណើ ទើ៣ និងទើ ៤ ទើរបឹកា  
អ្ាកចូលរមួ 

11:30 – 12:00 សំណួរសរមាប់នងៃទើ១ និងនងៃទើ២ 
 

អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  
អ្ាកចូលរមួ 

ស្ោកអាហារថ្ងៃ្តង ់
01:30-01:35 ដលបងថ្នមពល  
01:35 – 02:30 ោរឆលុេះបញ្ហច ងំ នងិោរតាងំចតិតសរមាប់ជំហានបនាេ ប់ អ្ាកោន់កមមវ ិ្ ើ  

ទើរបឹកា  
អ្ាកចូលរមួ 

02:45 – 03:00 មតិបិទ របស់ក្លាក ជយ័ សមបតតិ្លាា  អ្នុរបធាន
អ្ងគភាពវភិាគ នងិ អ្ភិវឌ្ឍន៍ក្ោលនក្យបាយ និងជា
តំណាងក្លខា្ិោរដ្ឋឋ នគ.ជ.អ្.ប 
 

 

03:00 ស្ោកពិសាអាហារស្មន់ នងិលាគន   
03:15 • ដ្ំក្ណើ រវលិរត ប់ក្ៅរសុកក្សៀមរាបនងិរសុកកាុង

ក្ខ្តតបាត់ដ្បំង 
• អ្ាកចូលរមួមកពើក្ខ្តតកណាត ល និងរាជធានើភាំក្ពញ
នឹងអ្ក្ញ្ជ ើញរត ប់ក្ៅនងៃទើ០៧ ដខ្្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៧ 

អ្ាកចូលរមួមកពើក្ខ្តតបាត់ដ្បំង
និងក្ខ្តតក្សៀមរាប 



 
 

Learning Exchange Workshop  
on: 

Local Economic Development (LED) and permissive functions 
EU Decentralization and Administrative Reform project (EU DAR) in 

cooperation with Regional Economic Development III project (REDIII) 
5th + 6th December 2017 

Khemara hotel, Battambang Province 
 

 

1. Introduction  
Sub-national administrations are the government units closest to the citizens and as 

such crucial for service delivery to their citizens. Policy-makers in Cambodia understood 

the necessity of involving SNA closely and transfer functions and power to the lowest 

level in order to deliver better services and be accountable to citizens. Anyhow, 

decentralization processes are time-consuming and resources are not distributed 

according to the schedule. 

Learning exchanges organized by EU DAR offer an excellent opportunity for sub-

national administrations to discuss with other SNAs and national level representatives 

on issues related to the Public Administration reform (PAR) and sub-national democratic 

development (SNDD). Public service delivery is the most crucial topic for sub-national 

administration since they are mandated to serve the citizens.  

To support rural areas and improve living conditions for all Cambodian citizens, local 

economic development on district and regional economic development on provincial 

level is essential. With their new decision-making functions, district councils are entitled 

to implement permissive functions e.g. on LED benefitting local inhabitants. 

The event brings together lessons learned from partner districts in Battambang and 

technical inputs as well as case presentations from RED-III partner districts on LED. 

The second learning exchange will be organized by GIZ in EU DAR’s pilot province 

Battambang on 5th and 6th of December, 2017. In cooperation with GIZ’s REDIII 

project operating in Siem Reap, this event offers manifold exchange options 

horizontally, vertically and functionally.  

2. Objective 
Main objectives of the workshop are:  

1) To share good examples of permissive functions  

2) Discuss how to coordinate and provide good services to citizens  

3) To exchange on RED and LED in rural areas and reflect on transferability of 

presented cases 
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4) To offer a platform for national, regional and local level to regularly exchange on 
relevant policies 

 

3. Agenda 
 

Time Topic Responsibility 

4th Dec 
2017 

Travel from Phnom Penh, Siem Reap, Kandal and 
Battambang districts to Battambang province and 
overnight stay at Khemara hotel 

5th Dec 
2017 

1st workshop day 

07:30 - 
08:00 

Registration and group assignment Admin and LGAs 

08:00-
08:05 

Welcome participants and introduction 
of the event objective 

MC 

08:05-
08:10 

National Anthem MC 

08:10-
08:20 

Welcome Remark by H.E. Ngoun 
Rattanak, Battambang Provincial 
Governor 

MC 

08:20-
08:30 

Welcome remark by Anna Kleinschroth 
Team Leader of EU DAR, GIZ 
Cambodia 

MC 

08:30 – 
08:50 

Welcome remark by Mr. Juergen 
Lehmberg, C1A component Leader, 
GIZ RED III 

MC 

08:50 – 
09:15 

Opening Speech by Mr. Chey 
Sambathphalla, Deputy Head of Policy 
Analysis and Development Unit and 
Representative of NCDD-S 
 

MC 

09:15 – 
09:30 

• Introduction of Participants 

• request for and announce two 
volunteers to wrap up Day 1 

• group picture 

MC, participants and 
LGAs 

09:30 –  
09:45 

Coffee Break  

09:45 –  
10:00 

Self-reflection on achievements, 
progresses and challenges regarding 
to permissive functions  
Briefing: Key messages from NCDD-S 
on how to support SNA to implement 
permissive functions (5 minutes) 

MC, participants and 
LGAs  

11:00 – 
12:00 

Technical input on eight success tools 
for Local Economic Development, 
followed by Q&A 

RED III team 

01:30 – 
01:45 

Energizer   LGA 

01:45 – Case 1  RED III district 
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02:45 Banteay Srei, community-based 
tourism triggering LED, followed by 
Q&A 

partners from 
Banteay Srei  

02:45 – 
03:00 

Coffee Break  

03:00 – 
04:00 

Case 2  
Community market triggering LED, 
followed by Q&A 

RED III district 
partners  

04:00 – 
05:00  

Case 1 and Case 2 reflection MC, participants, 
Coordinator and 
LGA 

06:00 – 
08:00 

Joint Dinner organized by EU DAR 
Project 

Satyany 

6th Dec 
2017 

2nd workshop day 

08:00 – 
08:15 

Recap of Day 1 MC, 2 volunteers 

08:15 – 
09:00 

Case 3: Dealing with and Promotion of 
Food and Drink hygienic standards in 
primary schools of Banan District, 
followed by Q&A 

MC, Banan District 
representatives and 
LGAs  

09:00 – 
09:15 

Coffee Break  

09:45 – 
10:15 

Case 4: Hand Washing and increased 
basic hygiene in primary schools in 
Koas Krala, followed by Q&A 

MC, representatives 
from Koas Krala 
District and LGAs  

10:15 – 
11:30 

Reflection on Case 3 and Case 4 LGAs, Participants  

11:30 – 
12:00 

Q&A on the Day 1 and Day 2 MC, participants  

Lunch Break 

01:30-
01:35 

Energizer    

01:35 – 
02:30 

Take away and next steps 
Reflection and Stimulation including 
option for SNA to clarify from national 
level on permissive function 

MC, LGAs, 
participants 

02:45 – 
03:00 

Closing speech by H.E. Ngan 
Chamroeun, Executive Vice Chief of 
the secretariat of the national 
committee for Sub-national democratic 
development 

 

03:00 Coffee Break and good-bye  

03:15 Return to Siem Reap and Battambang 
districts 
Participants from Kandal and Phnom 
Penh depart on December 7th, 2017 

Participants from 
Battambang and 
Siem Reap province 

 

   



បទពិេ ធន៍ៃនករេលើកកមពសក់រអភិវឌ ន៍
េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន

កមមវធិីភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចតំបន ់(RED III)

សកខ ែចករែំលកបទពិេ ធន ៍ 
បតដ់ំបង ៃថងទី ៥-៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

េខត្តេសៀម ប បនទ យមនជយ និង េខត្តឧត្តរមនជយ័



1. ្រកបខណ្ឌ ចបប់
2. រចនសមពន័ធស្រមបក់រអនុវត្តករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន
3. វធិី ្រស្ត/ឧបករណ៍ស្រមបរ់ចនសមពន័ធទទួលបនទុកអភវិឌ ន ៍   

េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន
4. គំនិតផ្តួចេផ្តើម/គេ្រមងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន
5. ករណីសិក

មតិក



ដក្រសងព់ី ផ.អ ៣
និង ករបេងកើនករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន និងឳកសករងរ” ទំពរ័ទី៣ ។

“អភបិលកិចចមូល ្ឋ ន មែបប្របជធិេតយយ្រតូវបនចតទ់ុកថជ
លកខខណ្ឌ មយួេដើមបសីេ្រមចេគលបំណងៃនករអភវិឌ នម៍ូល ្ឋ នែដលពិត្របកដ
មយួកនុងនយ័េលើកកមពស់សុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈករផ្តល់េស
កមម ករ្រគប្រគងធនធនធមមជតិែដលមនលកខណៈ្របេសើរជងមុន  

ណត្តទិូេទ (មុខងរជជេ្រមើស) របស់្រកុម្របឹក ថន កេ់្រកមជតិ (ទំពរ័.7-8):

េលើកកមពស់ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចកនុងភពជៃដគូជមយួវសិ័យឯកជន និងអងគករ 
សងគមសុីវលិ;  

េ យែផ្អកេលើ្រកបចបបៃ់នកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ
1. ្រកបខណ្ឌ ចបប់



ឧទហរណ៍ពីមុខងរជជេ្រមើសស្រមប់
្រកុម្របឹក ្រសុក/្រកុង

(ឯក របេចចកេទសពមីខុងរជជេ្រមើស)
1. ករអបរ់ ំ
2. សុខភព

…….
7. េទសចរណ៍
7.1 ករេលើកកមពស់េអកូេទសចរ ឬេទសចរសហគម
ន៍

…..
10. េស កមមេផ ងៗ
10.1 ករបេងកើត និងែថទសំួនចបរ និងទីកែន្លង

ធរណៈ
10.2 ករេលើកកមពស់ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន

…..

1. ្រកបខណ្ឌ ចបប់

េ យែផ្អកេលើឯក របេចចកេទស៖ករ
អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ មននថ័ជ
សកមមភពននៃនករជរំញុឲយមន
ភពជៃដគូរ ងអនកពកព់ន័ធមកពីវសិ័
យ ធរណៈ វសិ័យឯកជន នងិ
សងគមសុីវលិ ដុមំបបីងកបរយិកសឲយ
កនែ់ត្របេសើរេឡើងនូវសកមមភពេសដ្ឋ
កចិចមលូ ្ឋ ន នងិករបេងកើតករងរមលូ
្ឋ ន ។ 



រចនសមពន័ធស្រមបក់រអនុវត្តករ
អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន (ករ
ស្រមបស្រមួល)
- ជែផនកមយួេនកនុងរចន     

សមពន័ធ្រសុក

- មនិែមនជែផនកមយួេនកនុងរចនសមពន័ធ្រសុក
(3) អងគករសហគមនម៍ូល
្ឋ ន

(1) 
workin

g 
group 

LED  
secretariat

(3) 
អងគករសហ
គមនម៍ូល ្ឋ ន

្រកុម្របកឹ
ភបិល
ធរណ   ◌ៈ
ឯកជន , 

សងគមសុីវលិ
(1) ជ្រកុមករងរ
(2) អនុគណៈកមម ធិករ

2. រចនសមពន័ធស្រមបក់រអនុវត្តករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន



3.វធិី ្រស្ត/ឧបករណ៍ស្រមបរ់ចនសមពន័ធទទួលបនទុកករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន

a) េសៀវេភបេចចកេទសស្រមបក់រអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន 
(ឧបករណ៍ទងំ ៨)៖ អនុមត័េ យ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប

b) វធិី ្រស្តែដលកំពុង កលបងេ យកមមវធិីអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច
មូល ្ឋ ន ែដលផ្តល់មូលនិធិេ យកិចចសហ្របតិបត្តិករស្វុីស

3.វធិី ្រស្ត/ឧបករណ៍ស្រមបរ់ចនសមពន័ធទទលួបនទុកករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ នន ៍   សកិច ្



ក) ឧបករណ៍ ទងំ៨ស្រមបក់រអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន
ឧបករណ៍ទី១៖ករេរៀបចទំូេទពពីត័ម៌ន  េសដ្ឋកិចច   មូល ្ឋ ន
ឧបករណ៍ទី២៖ករកណំត ់អនក ពក ់ពន័ធ  សកមមកនុងសកមមភព  េសដ្ឋកិចច
ឧបករណ៍ទី៣៖សិកខ  ស្តី ពី   តួនទ ី   របស់ អនក ពក ់ពន័ធ
ឧបករណ៍ទី៤៖ទស នកិចច សិក  
ឧបករណ៍ទី៥៖សិកខ   ែចករែំលក បទពិេ ធន ៍ 
ឧបករណ៍ទី៦៖កិចច ្របជុំ  ជមយួអនកជំនញ
ឧបករណ៍ទី៧៖   កិចច សនទន ពហុភគី
ឧបករណ៍ទី៨៖សិកខ  ស្តីពីករកណំត ់ឱកសអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន 

3.វធិី ្រស្ត/ឧបករណ៍ស្រមបក់ររចនសមពន័ធទទលួបនទុកករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ នន៍



ឧបករណ៍ទី៣៖សិកខ  ស្តី ពី   តួនទី    របស់ អនក ពក ់ពន័ធ

េគលបណំង
• យល់ដឹងពីតួនទីអនកពកព់ន័ធ

កនុងករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ ន
• េលើកទឹកចិត្តឳ៎យមនកិចចសហករ

រ ងអនកពកព់ន័ធ
• ែចករែំលកពីេជគជយ័ករ

្របឈម និងែផនករពីករ
អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ ន

3.វធិី ្រស្ត/ឧបករណ៍ស្រមបរ់ចនសមពន័ធទទលួបនទុកករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ នន៍

វធិី ្រស្តកនុងករអនុវត្ត
• ករេ្រត មេរៀបចំ៖ 
• េពលសិកខ ៖ បង្ហ ញពីតួនទីរបស់អនកពក់

ពន័ធេផ ងទកទ់ងនឹងករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច បង្ហ ញ
ពីក ្ត េជគជយ័កនុងករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច ពិភក
្រកុម មវសិ័យពីភពេជគជយ័ ករ្របឈម 
ដំេ ះ្រ យ និង ែផនករកនុងករអភវិឌ េសដ្ឋកចិច 

• េ្រកយេពលសិកខ ៖ យករណ៍ជូន្រកុម
្របឹក ពីលទធផល និងលទធភពកនុងករ កគ់េ្រមង
ទងំេនះចូលកនុងកមមវធិីេយគ្រសុក



3.វធិី ្រស្ត/ឧបករណ៍ស្រមបរ់ចនសមពន័ធទទលួបនទុកករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ នន៍

េគលបណំង
• យល់ដឹងពីត្រមូវកររបស់អនក

ពកព់ន័ធ
•  ែស្វងរកដំេ ះ្រ យចំេពះ

បញ្ហ  ្របឈមេផ ងៗ ែដល
អនកពកព់ន័ធមនិ ចេ ះ
្រ យបន ែត មន ក ់ឯង 

•  ពិភក  និងឯកភពគន េលើ
ែផនកេផ ងៗស្រមបក់ិចចសហ
ករ។

វធិី ្រស្តកនុងករអនុវត្ត
• ករេ្រត មេរៀបចំ៖ កំណតព់ីបញ្ហ ែដល្រតូវេ ះ្រ យ 

អនកពកព់ន័ធែដលមនសក្ត នុពល និងេរៀបចំរេបៀប
ស្រមបស្រមួល 

• េពលសិកខ ៖ ពិភក េលើបញញ  និងដំេ ះ
្រ យ និងឯកសភពគន េលើដំេ ះ្រ យ 

• េ្រកយេពលសិកខ ៖ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក
ពីលទធផល

ឧបករណ៍ទី៧៖   កិចច សនទន ពហុភគី



ឧបករណ៍ទី៨៖សិកខ  ស្តីពីករកំណត ់ឱកសអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច
មូល ្ឋ ន 

3.វធិី ្រស្ត/ឧបករណ៍ស្រមបរ់ចនសមពន័ធទទលួបនទុកករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ នន៍

េគលបណំង
• យល់ដឹងពីសក្ត នុពលេសដ្ឋ

កិចចមូល ្ឋ ន
•  កំណតព់ីគំនិតផ្តួចេផ្តើម

គេ្រមងអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល
្ឋ ន 

• េលើកកមពស់ករ្របកបរបរ
របស់អនកពកព់ន័ធ

វធិី ្រស្តកនុងករអនុវត្ត
• ករេ្រត មេរៀបចំ៖ 
• េពលសិកខ ៖ ឆ្លុះបញច ំងពីសក្ត នុពលេសដ្ឋ

កិចចមូល ្ឋ ន ែស្វងយល់ពីត្រមូវករទីផ រ និងករ
សហករ ពិភក ពីគន្លឹះកនុងករបេងកើន្របកច់ណំូល 
និងកំណតគ់េ្រមងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកចិចមូល ្ឋ ន 

• េ្រកយេពលសិកខ ៖ យករណ៍ជូន្រកុម
្របឹក ពីលទធផល និងលទធភពកនុងករ កគ់េ្រមង
ទងំេនះចូលកនុងកមមវធិីេយគ្រសុក



ខ) េ យមូលនិធិបន ុ ី
3.វធិី ្រស្ត/ឧបករស្រមបរ់ចនសមពន័ធទទលួបនទុកករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមលូ ្ឋ នន៍

i. កមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលរបស់្រសុក
ii. គេ្រមងេស កមមែដលទកទ់ងេទនឹងែផនកេសដ្ឋកិចច
iii. េរៀបចំបេងកើគណៈកមមករ្រគប្រគងគេ្រមង ែដលមនម្រន្តបីេចចកេទសមយួរូបជជំនួយករ

បេចចកេទស
iv. េរៀបចំសំេណើ គេ្រមង មនិតិវធិីៃនករែណនគំេ្រមងេស កមម្រកុង/្រសុក
v. េរៀបចំសិក លទធភពគេ្រមង មេសៀវេភែណនៃំនករអនុវត្តគេ្រមងេស កមម្រកុង/្រសុក
vii. ្របជុំ្រកុម្របឹក េដើមបពីិនិតយអនុមត័េលើឯក រសំេណើ គេ្រមង
viii. ទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយគពនិិតយ  និងពីមនទរីជំនញពិនិតយបញជ ក់
ix. កស់ំេណើ  េសនើសុំថវកិឧបតថមភធនពីកមមវធិីអភវិឌ េសដ្ឋកិចចតំបន ់(GIZ-RED)



ករផលិតពូជ

ែស្វងរកទីផ រ
ស្រមប្រសូវមន

គិណភព

ករ ងសង់
ផ រសហមន៍

កមមវធិីអភវិឌ ន៍
្រសុក/កមមវធិីវនិិ
េយគ្រសុក

សមហរណកមម

កររមួបញចូ លគន រ ងវសិ័យ
េផ ងៗេនកនុង្រសុក/្រកុង
្រស័យេទេលើសក្ត នុ

ពល និងអនកពកព់ន័ធ

ក) ឯក របេចចកេទសពីករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន៖ 
្របមូលគំនិតផ្តួចេផ្តើមគេ្រមងមនិែមនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធពី
អនកពកព់ន័ធមូល ្ឋ ន៖ 

ខ) មូលនិធិបន ុ ី
4. គំនិតផ្តួចេផ្តម/គេ្រមងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន

េរៀបចំ
្របតិទិន ំ
ដុះស្រមប់
កសិករ

រចនសមពន័ធស្រមប់
ករអនុវត្តករអភវិឌ
នេ៍សដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន 

(ករស្រមប
ស្រមួល)

ប ្ត ញ
មែផនក

ករចញិច ឹមសត្វ

ឬស ,ី 
រពំក ់, 
សិបបកមម 

ដំ េំផ ងៗ េទសចរណ៍

ផ រេន ម
មូល ្ឋ ន

្រកុម
សន  ំប ្ត ញ

ករែចករែំលពី
បេចចកេទស
ផលិតកមមែបប

ទំេនើប



1. គំនិតផ្តួចេផ្តើមករអភវិឌ នេ៍ទសចរណ៍មូល ្ឋ ន
• ផ្តួចេផ្តើមេ យអនកពកព់ន័ធមកពីវសិ័យឯកជន
• ទទួលបនករគ្រទជខ្ល ងំពីរ ្ឋ បល្រសុក
• ស្រមបស្រមួលេ យអងគករសហគមនម៍ូល ្ឋ ន

2. គំនិតផ្តួចេផ្តើមករអភវិឌ នផ៍ រសហគមន៍
• ផ្តួចេផ្តើមេ យរដ្ឋបល្រសុក េ យមនសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋ
• េកៀរគរធនធន
• កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងអនកគ្រទធនធន

5. ករណីសិក



ក ្ត េជគជយ័

Success 
factors 
include:

ចបេ់ផ្តើមពីអនកពកព់ន័ធ
ែដលសកមម

ករគិតែបប
សុទិដ្ឋិនិយម៖ 
ចំនុចខ្ល ងំ និង 
ឳកស

ផ្តល់លទធផលជកែ់ស្តង 
ដល់អនកពកព់ន័ធ និងទូ

ទងំ្រសុក

េលើកទឹកចិត្ត
ដល់អនកពកព់ួ
នធេធ្វើករ
សេ្រមចចិត្ត

ករ ងំចិត្ត ភពជ
មច ស់របស់រដ្ឋប
ល្រសុក និងអនក

ពកព់ន័ធ



េគលករណ៍ៃនករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចមលូ ្ឋ ន
 ភពជមច ស់េ យអនកពកព់ន័ធេផ ងៗ
→ ពកួគតជ់អនកេ្រជើសេរ ើស ពកួគតជ់អនកអនុវត្ត 
→ ផ្តល់ជេ្រមើស និង  ទុកឱកសឱយពួកគតស់េ្រមចចិត្ត “េ្រជើសេរ ើសយក ឬេបះបងេ់ចល”
 េផ្ត តេលើ  ត្រមូវករ ជជង ករផ្តល់ ឲយ 
→ ្រកុមសនូលថន ក្រសុក មនិបនដឹងជមុនពីសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តេនះេទ (មនិមនដំេ ះ

្រ យែដលេរៀបចំទុកមុនេនះេទ)
→ ភពច្រមុះៃនសកមមភពគឺ ្រស័យេលើសក្ត នុពលរបស់្រសុក និង អនកពកព់ន័ធទងំអស់
 េលើកកមពស់ករែចករែំលកពត័ម៌ន និងបទពិេ ធន៍
→ មនិ្រតឹមែតេធ្វើករជមយួអនក្រកី្រក ែតែថមទងំជមយួអនកមធយម និងអនកែដលមនជីវភពធូរធរ

ស្រមបក់រេធ្វើបង្ហ ញ និងឥទធិពល យភយ
 យកវសិ័យឯកជនជ ក ្ត  ជំរញុ 
→ ស្រមបស្រមួលកិចចពិភក  និងករសហករជមយួតួអងគសំខន់ៗ េនកនុងែខ សង្វ កផ់លិតកមម 

ភពជៃដគូរ ងវសិ័យ ធរណៈ និងឯកជន (PPP) ស្រមបក់រផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល/
េស កមមេផ ងៗ

→ មនិមនករឧបតថមភធន េលើកែលងែតកនុងករណី៖ កសិករែដលមនអត្តសញញ ណកមម្រកី្រក 
កសិករេធ្វើបង្ហ ញ និងផ្តល់ស្រមបែ់ត  ១វដ្តផលិតកមមែតប៉ុេ ្ណ ះ

→ ចតទ់ុកជសហ្រគិន េទះបីពូកគតជ់អនក្រក និងផលិតករតូច ច (េពលេវ ជមស្របក)់
 ចបតែ់បនបន និងមនិមនករយិធិបេតយយ

ខ្លួន េចះ  
សហករ បតែ់បន 



• កំណតអ់នកពកព់ន័ធែដលសកមមេនកនុង្រសុក (ឯកជន ធរណៈ និង             
សងគមសុីវលិ)

• េរៀបចំសិកខ អនកពកព់ន័ធ
• េរៀបចំទស នៈកិចចសិក
• ករេរៀបចំពត័ម៌នទូេទពចីណំុចខ្ល ងំ  និងឳកស  េសដ្ឋកិចច  
• កំណតអ់នក្របកបរបរែដលមនភពេជគជយ័ និង េរៀបចំករសិកខ   ែចក

រែំលក បទពិេ ធន ៍ 
• ស្រមបស្រមួលករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល
• សិកខ អនកពកព់ន័ធេដើមបែីចករែំលកភពេជគជយ័ និងបទពិេ ធន៍
• កិចចសនទនជមយួអនកពកព់ន័ធកនុងែខ សង្វ កផ់លិតកមម
• ករ មដ នសកមមភព

េតើ្រសុក/្រកុងេផ ងៗេទៀតែដលទទួលបនករគ្រទ និងធនធនតិច
តួច ចេធ្វើអ្វបីនខ្លះ





1

ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន និងករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើស
ស ្ឋ គរេខម បតដ់ំបង១ 

េខត្តបតដ់ំបង ៃថងទី ៥-៦ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ ២០១៧ 

ករណីសកិ ស្តពីី
គំនិតផ្តួចេផ្តមី អភិវឌ នេ៍ទសចរណ៍មូល ្ឋ ន

េនកនុង្រសុកបនទ យ្រសី 
“មនេលីសពី្រប ទ”



2

ចំណុច សខំន់ៗ ៃន បទបង្ហ ញ
1. ្រសុ ក បនទ យ្រសី 
2. ករផ្តួចេផ្តើមគេ្រមងអភវិឌ នេ៍ទសចរណ៍មូល ្ឋ ន្រសុក

បនទ យ្រសី
3. េគលបំណងៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើម
4. ដំេណើ រករ 
5. អនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ
6. សមទិធិផលសំខន់ៗ
7. ក ្ត េជគជយ័ និងករ្របឈម 
8. ជំ នបនទ ប ់
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1. ្រសុកបនទ យ្រសី  េខត្ត េសៀម ប 

•  ទី ងំភូមិ ្រស្ត 
• ្របជពលរដ្ឋ៖ ៤៤,៤០៤ នក ់(្រសី ២២,០១៦)  ្រតូវជ ៩៦០៤ ្រគួ រ
• ជតំបនេ់ទសចរស្រមបេ់ភញ វជតិ អន្តរជតិ

ទី ងំ្រសុកបនទ យ្រសី និង ថ នភពរបស់េនបស់្របជពលរដ្ឋ
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2. ករផ្តួចេផ្តើមគេ្រមងអភវិឌ នេ៍ទសចរមូល ្ឋ ន្រសុកបនទ យ្រសី
សក្ត នុពល (និង ឱកស) 
• ្រប ទបនទ យ្រសី គឺ ជ្រប ទមយួកនុង ចំេ ម្រប ទែដល 

្អ ត បំផុត េនតំបន ់អងគរ
• ្រសុកបនទ យ្រសី  មនតំបនេ់ទសចរណ៍ជេ្រចើនេទៀតេលើសពី្រប ទ
• ចំនួនដេ៏្រចើន េភញ វជតិ និងអន្តរជតិមក ទស ន្របចឆំន ែំដលមកទស

ន្រប ទ



2. ករផ្តួចេផ្តើមគេ្រមងអភវិឌ នេ៍ទសចរមូល ្ឋ ន្រសុកបនទ យ្រសី



3. េគលបំណងៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើម

6

ផ ព្វផ យ  និង េលើកកមពស់ េទសចរណ៍ ្រសុក 
េលើ សពី ្រប ទ កនុង េគល បំណង ឲយ េភញ វ 
មកទស ន ្រប ទ បេងកើន េពលេវ  ន ក ់
កនុង ្រសុក ម រយៈករទស ន តំបន ់/

ចូលរមួសកមមភពេផ ងៗ េទៀត
េនកនុង ្រសុក 

បេងកើតករងរ និង ចំណូល
ស្រមប ់្របជពលរដ្ឋ និង
ករអភវិឌ  កនុង ្រសុក 



4. ដំេណើ រករ 

7

ផ្តួចេផ្តើម េ យអនក 
ពក ់ពន័ធ កនុង ្រសុក 

សិក លទធភព 
និង ចំែណក ទីផ រ

អភវិឌ ផលិតផល/
េស កមម 
េទសចរណ៍រមួ 
ស្រមប ់្រសុក

បេងកើត សមភ រ
ផ ព្វផ យ និង 
យុទធ ្រស្ត
ផ ព្វផ យ

េធ្វើ inventory 
តំបន ់េទសចរណ៍ 
និង េស កមម /
ផលិតផល 

ករចូលរមួ យ៉ងសកមម ភព របស់ អនក ពក ់ពន័ធ មូល ្ឋ ន និង ្រកុម្របឹក /គណៈអភបិល្រសុក 

ករគ្រទ  ពីកមមវធិី RED III 
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4. ដំេណើ រករ 



5. អនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ

9

•  អងគករសងគមសុីវលិ៖ សហគមនេ៍ទសចរមូល ្ឋ នសហគមនៃ៍្រពេឈើ 
សហគមនែ៍កៃចនសករេ ន ត មជ មណ្ឌ លអងគរស្រមបក់រអភរិក ជីវៈ
ច្រមុះ (ACCB)

• ឯកជន៖ មច ស់េភជនីយ ្ឋ ន   សិបបករ អនកេរៀបចំផទះ ន ក់ មមូល
្ឋ ន ្រកុមហ៊ុនេទសចរកនុង្រសុក និងេ្រក្រសុក

• ធរណៈ ៖ រដ្ឋបល្រសុក និងមនទីរេទសចរ



៦. សមទិធ ផល សំខន់ៗ

10

១. បេងកើត ប ្ត ញេទសចរណ៍ ្រសុក  ស្រមបស្រមួល េ យ EDOTA 

២. បន បេងកើត ផលិតផល /េស កមម  
ធមមជតិ្រសុកបនទ យ្រសី
េបះដូង្រសុកបនទ យ្រសី

កររស់េន្រសុកបនទ យ្រសី
ករសិក ែស្វងយល់អំពី្រសុកបនទ យ្រសី

- បនបេងកើតថម ីសហគមនេ៍ទសចរណ៍
- បនបេងកើតថមសីហគមនអ៍នក ែកៃចនសករេ ន ត
(សូម ែស្វងរក ពត័ម៌ន បែនថម )  

បែនថម
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៦. សមទិធ ផល សំខន់ៗ

ដំេណើ រកំ ន្ត និងផទះ ន ក់



៦. សមទិធ ផល សំខន់ៗ
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បេងកើត បនេគហទំពរ័ www.visitbanteaysrei.com, 
ប ្ត ញ សងគម ផ ព្វផ យ 
ែផនទីផនត ់ (៥មុនឺ ចបប)់ (ែចកចយេន ម ស ្ឋ គរ..... កនុងេខត្ត  េ្រកេខត្ត េ្រក្របេទស មរយៈ
្រកុម ហ៊ុន ) 
បនបេងកើត និ ង ក ់ ្ល កសញញ េផ ងៗ / ែផនទីេទសចរណ៍្រសុកបនទ យ្រសី

៣. ករផ ព្វផ យ 

បនេរៀបចំ ដេំណើ រកំ ន្ត កលបងស្រមប់្រកុមហ៊ុនេទសចរ និង សេមព ធន៍
- រពត័ម៌នជតិ និង អន្តរជតិ 
- ្រកុម ហ៊ុនេទសចរណ៍ ជតិ និង អន្តរជតិ
- មនទីរ/្រកសួងេទសចរណ៍



៦. សមទិធ ផល សំខន់ៗ
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េគហទំពរ័ www.visitbanteaysrei.com



៦. សមទិធ ផល សំខន់ៗ

14

ែផនទីបង្ហ ញពី
ទិសេ
េទសចរណ៍
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៦. សមទិធ ផល សំខន់ៗ

15

ចំនួនេភញ វេទសចរែដលមកទស នេន មសហគមនម៍នករេកើនេឡើងែដលបន
បេងកើតករងរ និងបេងកើន្របកច់ំណូលរបស់សហគមន ៍(្របមណជ ៤០០០-៥០០០ 
នកេ់នឆន ២ំ០១៧)

ឧ៖ សហគមនេ៍ទសចរធមមជតិែតបងគូែលនបនទទលួេភញ េទសចរចំននួ ៦៦០ ពីែខ១ 
ដល់ែខ ៦ ឆន ២ំ០១៧ ។ 
េ្រកពីទទួលបនចំណូលេទសមជិក សហគមនក៍ប៏នេ្របើ្របស់ថវកិទងំេនះ
ស្រមបជ់ផល្របេយជនស៍ងគមដូចជសង់ គរសិក  បងគន ់ជួយ ដល់ពលរដ្ឋ្រកី្រក 
។ 
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RED III

៦. សមទិធ ផល សំខន់ៗ

សហគមនេ៍ទសចរណ៍
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៧. ក ្ត េជគជយ័ និងករ្របឈម

17

អនក ពក ់ពន័ធ េន មូល ្ឋ ន សកមម និងឆ
នទៈចូលរមួ 

ករយល់ ចបស់ និង គ្រទ យ៉ង េពញ
ទំហឹង ពីរដ្ឋបល្រសុក  (្រកុម្របឹក /គ.អ)
កិចចសហករ ឯកជន សងគម សុីវលិ 
និង រធណៈ
ករធនបននូវសន្តិសុខមូល ្ឋ ន
អនកពកព់ន័ធបនទទលួផលជកែ់ស្តង
ពីករចូលរមួ 

ក ្ត េជគជយ័ ករ្របឈម 
ករគ្រទជបេចចកេទស  និងថវកិនូវមនក្រមតិ

ខ្វះទុនស្រមបែ់កលម្អសមភ រៈបរកិខ រ

សហគមនេ៍នមនចំេណះដឹង និង ភពក្ល ន 
កនុងករទំនកទ់ំនងទីផ រ និងផ ព្វផ យ

គុណភពេស កមមមនិទនទ់នល់្អ្រគប្រគន ់
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៨. ជំ នបនទ ប់

18

េធ្វើបចចុបបនភពេគហទំពរ័

ចុះបញជ ី អងគករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចតបំនេ់ទសចរណ៍្រសុក
បនទ យ្រសី (EDOTA)

ែស្វងរកករគ្រទជំនួយថវកិ និងបេចចកេទសបែនថម

េរៀបចំករក ងសមតថភពសហគមនម៍ូល ្ឋ ន និងអនកពក់
ពន័ធ
ព្រងីកតំបនស់ហគមនេ៍ទសចរេនកនុងស្រកុកបនទ យ្រសី



ែខ វេីដអូែដលមនរយៈេពល ១៥ នទី ស្តីពី “ដេំណើ រ

កំ ន្ត កលបងស្រមប់្រកមុហ៊ុនេទសចរ និង ករ

កឲ់យដំេណើ រករសហគមនេ៍ទសចរណ៍”

19



សូមអរគុណ!!!
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1
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ករណីសកិ ស្តពីី
គំនិតផ្តួចេផ្តើមករអភិវឌ ន៍ផ រសហគមន៍េនកនងុ

្រសុកចុងកល ់េខត្តឧត្តរមនជ័យ

”ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន និងករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើស

ស ្ឋ គរេខម បតដ់ំបង១ 
េខត្តបតដ់ំបង

ៃថងទី ៥-៦ ធនូ ឆន ២ំ១០៧



2

មតិក

១.  មូលេហតុៃនករផ្តួចេផ្តើម
២. អនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ
៣. េគលបំណងៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើម 
៤. ដំេណើ រករ និងនិតិវធិីសំខន់ៗ
៥. សកមមភពែដលបនអនុវត្ត
៦. លទធផលសំខន់ៗ
៧. ក ្ត េជគជយ័ និងករ្របឈម 
៨. ជំ នបនទ ប ់

Regional Economic 
Development Program 
RED III



3

១. មូលេហតុៃនករផ្តួចេផ្តើមគេ្រមង

Regional Economic 
Development Program 
RED III

 ជត្រមូវករចបំចរ់បស់្របជពលរដ្ឋកនុងករេផ្ត ះប្តូរផលិតផល៖ ្រសុក
ចុងកល់្រសុកមយួកនុងេខត្តឧត្តរមនជយ័ែដលមនិទនម់នផ រេនកនុង
្រសុក 

 មនករេលើកេឡើងពីអនកពកព់ន័ធនន
 ជចំណុច ទិភពរបស់រដ្ឋបល្រសុកកនុងករេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករ

របស់្របជពលរដ្ឋ និងអនកពកព់នធន័ន
 ជគេ្រមងមយួែដល្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងកមមវធិីវនិិេយគរបស់ 

្រសុក 
 មនករគ្រទបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុពីកមមវធិីអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច 

តំបន់ (GIZ-RED)



២. អនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ

4

 វសិ័យសងគមសុីវលិ៖ ្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវករទិញផលិតផលេ្របើ
្របស់េផ ងៗ

 វសិ័យឯកជន៖ កសិករផលិតផលិតផលកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ 
ជីវករខន តតូច េផ ងេទៀត ្របមណជង ១០០ នក់

 វសិ័យ ធរណៈ៖ ជញ ធរភូម ិឃុំ និងរដ្ឋបល្រសុកែដលទទួល
បនទុក េរៀបចំគេ្រមង និង ្រគប្រគង ស ្ត បធ់ន ប ់និងសន្តិសុខ 

Regional Economic 
Development Program 
RED III



៣. េគលបំណងៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើម

5

បងកលកខណៈងយ
្រសួលដល់ករេផ្ត ះប្តូ
រទំនិញរបស់ កសិករ 
និង ជីវករ មរយៈ
ផ រសហគមន៍

Regional Economic 
Development Program 
RED III



៤. ដំេណើ រករ និងនិតិវធិីសំខន់ៗ
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i. ្របជុំគណៈអភបិល
ii. ្របជុំ្រកុម្របឹក េដើមបពីិនិតយេមើលកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលរបស់្រសុក
iii. េ្រជើសេរ ើសគេ្រមង ទិភពជគេ្រមងេស កមមែដលទកទ់ងេទនឹងែផនកេសដ្ឋកិចច
iv. េរៀបចំបេងកើគណៈកមមករ្រគប្រគងគេ្រមង ែដលមនម្រន្តីបេចចកេទសមយួរូបជជំនួយករ

បេចចកេទស
v. េរៀបចំសំេណើ គេ្រមង មនិតិវធិីៃនករែណនគំេ្រមងេស កមម្រកុង/្រសុក ែដលមនម្រន្តីជំនួយករ

បេចចកេទសជអនកជួយ គ្រទ
vi. កជ់ូន្រកុម្របឹក ពិនិតយនិងអនុមត័
vii. េរៀបចំសិក លទធភពគេ្រមង មេសៀវេភែណនៃំនករអនុវត្តគេ្រមងេស កមម្រកុង/្រសុក

Regional Economic 
Development Program 
RED III



៤. ដំេណើ រករសំខន ់និងនិតិវធិី (...).
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vii. ្របជុំ្រកុម្របឹក េដើមបពីិនិតយអនុមត័េលើឯក រសំេណើ គេ្រមង
viii. កស់ំណុំឯក រសំេណើ គេ្រមងជូនទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយគពិនិតយ ( ២ សប្ត

ហ៍) និងពិនិតយបញជ កព់ីមនទីរជំនញ
ix. កស់ំេណើ  េសនើសុំថវកិឧបតថមភធនពីកមមវធិីអភវិឌ េសដ្ឋកិចចតំបន ់(GIZ-RED)
x. ថវកិ៖ ៨៥% (៩០០០ ដូ ្ល រ េមរកិ) ពី GIZ-RED និង  ១៥% ពីសហគមន៍
xi. បនេគៀរគរទុនចូលរមួពី្របភពដៃទ (ទុនបដិភគពី ជរ ្ឋ ភបិល មូលនិធិ្រសុកនិង

ធនគរអភវិឌ ន ៍អល្លឺមង៉ ់KfW) 

េពលេវ សរុបស្រមបដ់ំ កក់លេរៀបចគំេ្រមង៖ ០៩ ែខ

Regional Economic 
Development Program 
RED III



៥. សកមមភពសំខន់
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I. ែផនកអភវិឌ សមតថភព៖ ករបេងកើតរចនសមពន័ធ្រគប្រគងផ សហគមន៍

Regional Economic 
Development Program 
RED III

ករ្របជុំបេងកើតសហគមន្រគប្រគងផ រ



៥. សកមមភពសំខន់
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I. ែផនកអភវិឌ សមតថភព៖ ករបេងកើតរចនសមពន័ធ្រគប្រគងផ សហគមន៍

Regional Economic 
Development Program 
RED III

កិចច្របជុំជមយួ ជីវករផ រ



៥. សកមមភពសំខន់
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I. ែផនកអភវិឌ សមតថភព៖ ករបេងកើតរចនសមពន័ធ្រគប្រគងផ សហគមន.៍..

Regional Economic 
Development Program 
RED III

សកមមភពេធ្វើអនមយ័ជុំវញិបរេិវណផ រ



៥. សកមមភពសំខន.់...
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II. ែផនកេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ៖ ករបំេពញបែនថមេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់ផ រ
ែដលេនមនចំណុចខ្វះខត 

Regional Economic 
Development Program 
RED III

សកមមភព កល់ូរេំ ះទឹក 



៥. សកមមភពសំខន.់...
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II. ែផនកេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ
៖ ករបំេពញបែនថមេហ
្ឋ រចនសមពន័ធរបស់

ផ រែដលេនមន
ចំណុចខ្វះខត 

Regional Economic 
Development Program 
RED III

ករ កធ់ុងស្រមម  



៦. លទធផល

13

i. សហគមនផ៍ រ៖ 
 មនកសិករ និង ជីវករចូលរមួ ្របមណជង ១១៧នក់
 មនគណៈកមម ធិករទទួលបនទុក
 មនបទលកខខន្តកិៈ និងបទបញជ ៃផទកនុង្រតឹម្រតវូ

ii. បញចបក់រ ងសងេ់ហ ្ឋ នរចនសមពន័ធបែនថមែដលចបំច ់
 ្របពន័ធរេំ ះទឹក
 ករ្រគប្រគងកកសំណល់
 ទីធ្ល

Regional Economic 
Development Program 
RED III
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i. ក ្ត េជគជយ័ ៖ 
 េឆ្លើយតប មតរ្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ
 សហគមនម៍នភពជមច ស់្រគប្រគងផ រ
 មនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ កសិករ   

និង ជីវករ
 ទុកទី ងំលកក់នុងផ រស្រមបក់សិករ្រកី

្រក និងសហគមនក៍សិករ
 ករ ងំចិត្តរបស់រដ្ឋបល្រសុក និងសហ

គមនផ៍ រ

ii. ករ្របឈម៖ 
 មនករពិបកកនុងករទទួលបនមតិ

រមួពីគ្រមូៃនករ ងសងត់ូប
 ជីវករមយួចំនួនចងឲ់យរដ្ឋបល

្រសុកេរៀបចំតូបលកឲ់យពួកគតេ់ យ
បងរ់េំ ះ

 ទី្របជុំជនតូចេពកែដលេធ្វើឲយលំបក
កនុងករេគៀងគរ ជីវករឲយចូលរមួ 
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i. ជីវករ ២០ នកន់ឹងចបេ់ផ្តើមករលកដ់ូរេនេដើមែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៧
ii. ជីវករ ១៨ នកប់នបង្របក់ ងសងត់ូបរចួេហើយ
iii. េរៀបចំ ងសងត់ូបចំនួន ៧០ ដំបូង
iv. កឲ់យផ រសហគមនច៍បេ់ផ្តើមដំេណើ រករេន ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៦
v. ព្រងីកករ ងសងត់ូបបែនថម
vi. ងសងប់នទបទ់ឹក
vii. េកៀរគរធនធនបែនថមេដើមបេីរៀបចំេ ភណ័ភពផ រ

Regional Economic 
Development Program 
RED III
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សកិ្ខា សាលាផ្លា សប់្តរូមេមរៀនប្ទពិមសាធន៍ ល ើកទី៣ 
អំព ី

ក្ខរមលើកកេពសក់្ខរចូលរេួរប្សប់្ប្ជាពលរដ្ឋ  
និងក្ខរដាក់មចញដ្ីក្ខរប្សប់្កុេប្ប្កឹា 

 
 

3rd Learning Exchange Workshop 
on  

Civic Engagement and Deika  
 
 
 
 
 

ថ្ងៃទី ១៩ - ២០ ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
រាជធានីភ្នាំមេញ  

 

 
19th – 20th April 2018 

Phnom Penh 



 
 

សិក្ខា សាលាផ្លា សប់្តូរបទពិសសាធន ៏
សតីព ី

ក្ខរសលីកកម្ពសក់្ខរចលូរមួ្របសប់្ប្ជាពលរដ្ឋ និងក្ខរដាកស់ចញដ្ីក្ខរបសប់្កមុ្ប្ប្កឹា 

គសប្ោងសហភាពអឺរ  ៉ុបសប្ោបគ់ាំប្ទដ្លក់ាំណែទប្ម្ងវ់ិម្ជ្ឈក្ខរ នងិរដ្ឋបាល (EU DAR) 

ថ្ងៃទី ១៩ ដ្ល ់២០ ណែសម្សា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
សភាជ្នីដាឋ នទសនាបាសាក២់ រាជ្ធានភី្នាំសពញ 

 

១. សេចក្តីស្តើម 
 

រដ្ ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតគិឺជាស្ថា ប័នរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល ដដ្លក្ៅក្កៀកនឹងរបជាពលរដ្ ឋ ក្ ើយមានតួនាទីយ៉ា ងសំខាន់

កាុងោរផ្ តល់ក្សវាជូនរបជាពលរដ្ ឋរបស់ខ្ លនួ។ កាុងប រិបទក្នេះ តួនាទីកាុងោរសក្រមចចិតតរបសរ់កុមរបឹកា និងរដ្ ឋបាលថ្នា ក់

ក្រោមជាតិ ពតិជាមានស្ថរៈសំខាន់កាុងោរក្្ លើយតបនូវតរមូវោររបស់របជាពលរដ្ ឋក្ៅថ្នា ក់មូលដ្ឋឋ ន។ បដន ាមពកី្នេះ  

រកុមរបឹកាមានតួនាទតីំណាងក្ោយរបក្យជនរ៍បស់របជាពលរដ្ ឋ ដដ្លស ាិតក្ៅកាុងដដ្នសមតាកិច ចរបសខ់្ លនួ និងធានាឲ 

បាននូវសមភាព និងសមធមភ៌ាពននោរចូលរួមរវាងបុរសស្រស តីក្ៅកាុងដំ្ក្ ើរោរសក្រមចចិតតក្ផ្េងៗ ក្ដ្ើមបកី្្ លើយតបនឹង

តរមវូោររបស់មលូដ្ឋឋ នោន់ដតរបក្សើរក្ ើង។ ដូ្ក្ច ាេះ រដ្ ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិរតូវោរយន តោរគំរទ ក្គលោរ ៍ដ នា ំ

និង បទពកិ្ស្ថធន៏ក្ផ្េងៗកាុងោរក្លើកកមពស់ោរចូលរួម និងបង ករបិរយោសឲមានោរចូលរួមយ៉ា ងសកមមពីរបជាពលរដ្ ឋ

ទំងពីរក្ភទក្ៅកាុងដំ្ក្ ើរោរសក្រមចចិតត និងោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោចបំាច់នានារបស់រកុមរបឹកាសរមាប់របជាពលរដ្ ឋក្ៅ

កាុងដដ្នសមតាកិច ចរបសខ់្ លនូផ្ងដដ្រ។ 

ក្ដ្ើមបផី្ តល់ភាពងាយរសួលដ្ល់រដ្ ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិកាុងោរទទួលបាននូវបទពកិ្ស្ថធន៍ជាក់ដស តងរវាងគា ក្ៅ វិញ

ក្ៅមកកាុងោរក្លើកកមពសោ់រចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ និងោរដស ែងយលប់ដន ាមកាុងោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោរ គក្រមាងស 

ភាពអឺរ ុបសរមាប់គំរទដ្ល់កំដ ទរមង់ វមិជឈោរ និងរដ្ ឋបាល (EU DAR) នឹងក្រៀបចំសោិា ស្ថលាផ្លល សប់ តរូបទពកិ្ស្ថធន៍

ស តពីីោរក្លើកកមពសោ់រចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ និងោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោរបស់រកុមរបឹកា ក្ដ្ើមបីជាោរផ្ តល់់ឱោសដ៏្ល អ

របក្សើរមួយសរមាប់ោរពិភាការវាងអាកតំណាងថ្នា ក់ជាត ិ និងថ្នា ក់ក្រោមជាតកិ្លើរបធានបទ ដដ្លទក់ទងក្ៅនឹងោរ
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ក្លើកកមពស់ោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ និងោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោរបស់រកុមរបឹកា កាុងក្គលបំ ងបក្រមើដ្ល់របជាពលរដ្ ឋ

កាុងដដ្នសមតាកិច ចរបសព់ួកក្គ។ 

សិោា ស្ថលាផ្លល ស់ប តរូបទពិក្ស្ថធនស៍ តពីីោរក្លើកកមពស់ោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ និងោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោរបស់

រកុមរបឹកាដដ្លក្រៀបចំក្ដ្ឋយ គក្រមាងស ភាពអឺរ ុបសរមាបគំ់រទដ្ល់កំដ ទរមង់ វមិជឈោរ និងរដ្ ឋបាល (EU DAR) 

នឹងរបរពឹតតក្ ើងចបព់នីង ៃទ ី ១៩ ដ្ល ់ ២០ ដខ្ក្មស្ថ ឆ្ា ២ំ០១៨  ក្ៅក្ភាជនដី្ឋឋ នទក្ន លបាស្ថក២់ រាជធានភីាកំ្ពញ ។ សោិា

ស្ថលាក្នេះគឺជាក្វទោិដដ្លផ្ តលនូ់វជក្រមើសនានាក្រចើនរបក្ភទសរមាបជ់ាោរផ្លល ស់ប តរូ រវាងថ្នា ក់ក្រោមជាត ិ និងថ្នា ក់

ក្រោមជាត ិ រពមទំងរវាងថ្នា ក់ក្រោមជាត ិនិងថ្នា ក់ជាតិផ្ងដដ្រ កាុងោរក្លើកោរកមពស់ោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ និង

ោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោរបស់រកុមរបកឹា ។  

២ សោលបណំង  

សិោា ស្ថលាក្នេះមានក្គលប ំងសំខាន់ៗពរីគឺ៖  

▪ ដចករំដលកបទពកិ្ស្ថធន៍ល អៗ ស តីពីោរក្លើកមពស់ោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ និងោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោ 

របស់រកុមរបឹកា 

▪ ផ្ តល់ក្វទិោជូនរដ្ ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិក្លើកក្ ើងនូវចំ ចុចក្នាល េះខ្ ែេះខាត និងចំ ចុរបឈមនានា 

ទក់ទងនឹងោរក្លើកកមពស់ោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ និងោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោរបស់រកុមរបឹកា 

៣ រសបៀបវារៈ 
 

សពលសេលា ប្ប្ធានបទ អនកទទលួ
ែ៉ុសប្រូេ 

១៩ សម្សា ២០១៨ ថ្ងៃទី ០១  
៧:៣០-០៨:០០ ចុេះក្ ម្ េះ និងដបងដចករកុមោរងារ រដ្ឋបាល 

០៨:០០-០៨:០៥ ស្ថែ គមន៍អាកចូលរួម និងដ នាពំីក្គលប ំងកមមវិធ ី អ្នកកាន់កម្មវធិ ី 
០៨:០៥-០៨:១០ ក្គរពក្ភលងជាតិននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា អ្នកកាន់កម្មវធិ ី

០៨:១០-០៨:៤០ មតិស្ថែ គមន៍ ក្ដ្ឋយក្លាក Sascha Reebs ក្លខាធិោរទ១ីរបច ំ

ស្ថា តទូតោល លឺម៉ាង់ក្ៅកមពុជា 

មតិស្ថែ គមន៍ ក្ដ្ឋយក្លាករស ីFrancesca Ciccomartino 

តំណាងអនពុ័ន ធ(មស្រន តី)ដផ្ ាកស របតបិតតោិរ ៍មកពសី ភាពអឺរ ុប

អ្នកកាន់កម្មវធិ ី
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របចរំបក្ទសកមពជុា 

មតិស្ថែ គមន៍ក្ដ្ឋយ ក្លាករស ីMaraile Goergen, របធាន

គក្រមាង EU DAR  

សុន ទរកថ្នស្ថែ គមន៍ក្ដ្ឋយ ឯក្ឧត្តម គង់ េភុី អគ គនាយកនន

អគ គនាយកដ្ឋឋ នក្គលនក្យបាយមុខ្ងារស្ថធារ ៈ ននរកសងួ មុខ្

ងារស្ថធារ ៈ 

សុន ទរកថ្នក្បើកកមមវិធីក្ដ្ឋយ ឯក្ឧត្តម ង៉ា ន់ ចំសរ ើន  

អនុរដ្ ឋក្លខាធិោរ និងជាអនុរបធានរបតិបតតិននក្លខាធិោរដ្ឋឋ ន គ.

ជ.អ.ប 

០៨:៤០-០៩:០០ ដ នាខំ្ លនួរបស់អាកចូលរួម  

៩:០០-១០:០០ ោរក្លើកកមពស់ោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ  

▪ ោរបំផ្ុសគំនតិពីោរក្លើកកមពស់ោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ  

o អែីជាោរោរក្លើកកមពសោ់រចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ? 

o ក្ តុអែីបានជាោរក្លើកកមពសោ់រចូលរួមរបស់ របជា

ពលរដ្ ឋមានស្ថរៈសំខាន់ 

▪ បទបងាា ញស តពីីោរក្លើកកមពសោ់រចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ  

o និយមនយ័របស់ោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ 

o ស្ថរៈរបក្យជន៍ននោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ 

o កត្តត ក្ជាគជយ័ននោរចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ 

គ.ជ.អ្.ប 

១០:០០-១០:២០ េម្រាក្ពិសាអាហារេម្រមន ់
១០:២០-១២:០០ ោរអនុវតតរបចនំង ៃពោីរក្លើកកមពសោ់រចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ 

ជាមយួនឹងោរដចករំដលកធាតុចូលសំខាន់ៗត្តមរយៈបទពកិ្ស្ថធន៏

ជាក់ដស តង ពរីសុកក្រជើសក្ រើសចំនួន ០២  

អ្នកកាន់កម្មវធិ ី

១២:០០-០១:០០ េម្រាក្អាហារថ្ងៃម្រត្ង ់

០១:០០-០១:១៥ ដលបងថ្នមពល 

កនំតស់មាគ ល ់៖ បនាទ បព់ីដលបងថ្នមពលរួច អ ាកចូលរួមក្ស ាើក្ោយ

អ្នកកាន់កម្មវធិ ី
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រតលប់ក្ៅោនកដន លងអង គយុត្តមរសុកនីមយួៗ 

០១:១៥-០២:០០ ោរអនុវតតរបចនំង ៃពោីរក្លើកកមពសោ់រចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ 

(បន ត) 

 

២:០០-២:៣០ ោររាយោរ ៏ត្តមរកុម   

២:៣០-៣:១៥ ោរបក្ង កើតតរមូវោរសរមាបោ់រចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ 

បទបងាា ញស តពីីវដ្ តននោររបស់ចូលរួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ 

អ្នកកាន់កម្មវធិ ី

០៣:១៥-០៣:៣០ េម្រាក្ពិសាអាហារេម្រមន ់

០៣:៣០-០៤:៣០ ោរបក្ង កើតដផ្នោរោរងារស តីពោីរចូលរួមរបស់ពលរដ្ ឋក្ដ្ឋយរសុក

នីមួយៗ 

 

០៤:៣០ – ០៥:០០ សក្ង ាបនង ៃទ១ីក្ ើង វិញ  

ស្ថរសំខាន់ៗ និង ចំណាប់ោរមម ៍នានាក្លើោរក្លើកកមពសោ់រចូល

រួមរបស់របជាពលរដ្ ឋ ពីក្លខាធិោរដ្ឋឋ ន គ ជ អ ប 

អ្នកកាន់កម្មវធិ ី

២០ សមសា ២០១៨ ថ្ងៃទី០២ 

០៨:០០-០៨:២០ សក្ង ាបលទធផ្លនង ៃទី១ អ្នកស្ម័គ្គចិត្តពីរ
រូប 

០៨:២០-០៩:០០ បទបងាា ញស តីអពំោីរក្ចញដី្ោរបស់រកុមរបឹកា 

▪ និយមន័យដី្ោ 

▪ ោរចូលរួមរបស់សង គមសុី វលិ និង របជាពលរដ្ ឋកាុងដំ្ក្នើរោ

របក្ង កើតដី្ោ 

▪ ក្គលោរ ៍កាុងោរដ្ឋក់ក្ចញដី្ោ 

 

០៩:០០-៩:០០ ោរដចករំដលកបទពិក្ស្ថធន៍កាុងោរបក្ង កើតដី្ោរ (ទិដ្ ឋភាពទូក្ៅ) 

ក្ដ្ឋយរសុកដដ្លបានក្រជើសក្ រើស 

 

០៩:៣០-០៩:៤៥ េម្រាក្ពិសាអាហារេម្រមន ់

០៩:៤៥-១០:១៥ ទិដ្ ឋភាពទូក្ៅកាុងដំ្ក្នើរោរបក្ង កើតដី្ោ  

១០:១៥-១១:០០ ោរ្ លេុះបញ្ច ងំក្ ើង វិញកាុងោរអនុវតតដី្ោរ  

១១:០០-១១:៣០ របាយោរ ត៍្តមរកុមដដ្លក្រជើសក្ រើស  

១១:៣០-១១:៤៥ ោររស្ថយបំភលឺ និង ស្ថរសំខាន់ៗពកី្លខាធោិរដ្ឋា ន គ ជ អ ប អពំី 

ដី្ោ 

 

១១:៤៥-១២:០០ សុន ទរកថ្នបទិក្ដ្ឋយតណំាង ក្លខាធិោរដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប  

 



 
 

Thematic Discussion Workshop on Civic Engagement and Deika  
19-20 April 2018 

 Tonle Bassac II Restaurant, Phnom Penh 
 

 

1. Introduction  
 

Sub-national administrations are the government units closest to the citizens and as 

such crucial for service delivery to their citizens. In this regard, a decisive role is played 

by councils and its sub-national administrations in the districts in order to make decision 

to respond to the needs of the citizens. Moreover the council is a representative for the 

benefit of citizen in his/her jurisdiction by ensuring both female and male citizens are 

equally entitled to participate in decision-making process in order for their needs to be 

better met. Therefore sub-national administration need appropriate mechanisms, 

procedures and experiences from elsewhere for promoting civic engagement and 

allowing active participation by male and female citizens in council decision making 

process as well as issuing necessary Deika for the benefits of citizens in his or her 

jurisdiction.   

 

In order to enable sub-national administration to practically draw experience from each 

other in promoting the citizen participation as well as to explore the possibility of issuing 

Deikas, EU DAR Program organizes the Thematic Discussion Workshop aiming to offer 

an excellent opportunity for sub-national administrations (SNA) to discuss with other 

SNAs and national level representatives on issues related to the topic of promoting civic 

engagement as well as the possibility of issuing Deikas ,since they are mandated to 

serve the citizens within their jurisdiction.  

 

The Thematic Discussion Workshop will be organized by EU DAR on 19-20 April 2018 

at Tonle Bassac II in Phnom. This event offers manifold exchange options horizontally, 

vertically and functionally on the topics of Civic Engagement and Deika.  

2. Objective 
Main objectives of the workshop are:  

1) To share practical experience in promoting civic engagement and issuing council 
Deika 

2) To offer a platform for national and sub-national level to discuss practical 
experience related to civic engagement and Deikas 

 

3. Agenda 
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Time Topic Responsibility 

19 April 2018 Day 1 

07:30-08:00 Registration (mixed group arrangement) Admin 

08:00-08:05 Welcome participants and introduction of the 
event objective 

MC 

08:05-08:10 National Anthem MC 

08:10-08:40 Welcome Remark by Mr. Sascha Reebs, 
First Secretary of German Embassy in 
Cambodia for brief welcome remarks (5mns) 
 
Welcome Remark by Ms. Francesca 
Ciccomartino, Attaché Cooperation, EU for 
short remarks (5mns) 
 
Welcome Remark by Ms. Maraile Goergen 
EU DAR Program Manager (5mns) 
 
Welcome Remark by H.E. Kong Sophy, 
General Director of General Department of 
Civil service policy of Ministry of Civil 
Service for welcome remarks (5mns) 
 
Opening Remark by H.E. Ngan 
Chamroeun, Executive Vice Chief of the 
secretariat of the national committee for 
Sub-national democratic development for 
opening speech (10mns) 

MC 

08:40-09:00 Getting to know each other 
 

MC 

9:00-10:00 Introduction of Civic Engagement (CE) 
- Brainstorming on CE  

o What is CE? 
o Why is CE important?  

- Presentation by NCDD-S 
o Definition of CE 
o Benefit of CE 
o Success Factor for CE 

NCDD-S 

10:00-10:20 Coffee Break 

10:20-12:00 Civic Engagement (CE) In Daily Practice 
with the input from experience sharing by 03 
selected districts 

MC 

12:00-01:00 Lunch break provided 

01:00-01:15 Energizer   
 
Note: after the energizer, participants are 
required to sit in respective district.  

MC 

01:15-02:00 Civic Engagement (CE) In Daily Practice  
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(Continue) 

 

2:00-2:30 Random Group Reporting  
 

 

2:30-3:15 Creating Demand for Civic Engagement  
 
Input on CE Process 

 
 
DD 

03:15-03:30 Coffee Break 

03:30-04:30 Work plan development on civic 
engagement by respective District 
 

 

04:30 – 05:00  Wrap up Day 1 including key messages and 
impressions from NCDD-S on the Civic 
Engagement 

MC 

20 April 2018 Day 2 

08:00-08:20 Recap of Day 1 2 volunteers 

08:20-09:00 Brief input on Deika by NCDD-S  
- Definition of Deika 
- CSO and Citizen’s participation in 

Deika Process 
- Principals of issuing a Deika 

NCDD-S 

09:00-9:30 Experience sharing on Deika Development 
(general provisions) by selected district 

 

09:30-09:45 Coffee break 

09:45-10:15 Overview of Deika Formulation Process  

10:15-11:00 Reflection on Daily Practice with regard to 
Deika 

 

11:00-11:30 Group Report by selected table  

11:30-11:45 Clarification and key messages from NCDD-
S on Deika 

 

11:45-12:00 Closing speech by NCDD-S Representative  

 



សិកខ ផ្ល ស់ប្តូរ បទពិេ ធន៏

ស្តពីី

ករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់
្របជពលរដ្ឋ និងករ ក់េចញដីក
របស់្រកុម្របឹក ថន ក់េ្រកមជតិ

ជធនីភនំេពញ

ៃថងទី១៩-២០  ែខេម ឆន ២ំ០១៨

េរៀបចំេ យ៖ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប

េ្រកមករឧបតថមភបេចចកេទសេ យកមមវធិីអីយូ  

(EU DAR)

Phnom Penh
19‐20 April 2018

Organized by NCDD‐S 
with technical support from the EU 
Project for Decentralisation and 
Administrative Reform(EU DAR)

Thematic Discussion 
Workshop 

on 
Civic Engagement and 

Deika of                        
Sub‐national Councils



ŁũşРŲũУņũĠ₤с
ŪĠďĮŲũřť

1
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ЮĳЧŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťďΒſБ?



ឯក រនន ៖ 

• ď₤˝ņŊļĮũĠ₤сĠНÐðŲ ι Ū˝ Оņ ЯřŲ ģĕũУņşеЯ‗˝ ιŌĕΟ◦ċЊĮŲ˝ ĖО₣ řеЮ‗ЧũŁũ  ៖

o Łũ  ЮũЬ  Ġ  şеЮýŲ ĕЮŗģŎ 

o ŁũŷЋļĄ ĕч ĕЊ₣ ЮŪĠЧŪģ₤сĊĕēĕ˝ ĖО₣ŁũЮĊſЧЁŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ĕРŷ Ю₤ǻ ⅜ēũ‗к

• ď₤˝ņŊļĮ ЮŢŎ  ₤ŊњŪÐşЊĳŉ

• ď₤˝ņŊļĮ ũУņýĖ ЯřŲЮĬŉ ĳЮĉ ЮŲЧĠŔΆ Ю₤řť̋ Њş Ć ₤₣ ðņ ŷĠġĊņх ĕЊ₣ ĕЮŗģŎ¤

3



• ផអ៣
Юŗ₣″ņυ˝⅜ũ ĩΒư (ƯƠơơ-ƯƠơư ◦еĮњũ ờ şе‗ Нş ̉.ư.Ư)
е̋‗ĳс▫៖

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ŪĳСŷĄУĠŪģŪ₤њŎĈ˝ с◦₣ďŪĠČеďņУŎ ŪĠďĮŲũřť ĕЊ₣Ū˝ Оņ
◦◦УŲĩŲ

• ďřеЮ‗ЧũŁũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷЮĉŷЋŀ Юĉņ˝ ЯřŲŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷ ĮĕŏŲс ĕЊ₣Ġ˝ 
Ū⅜ŎĕРŷЮ₤ş˝ ŉБ ₤ЮŪņşĜĜũĠ₤сŠ ųФĕĄРĕ řŲсŪĠď ĮŲũřť  

• ďÐĕųЕйаĕΒķЊģŲ    ̋ Њş ĆŲ Δ ĕЊ₣ Ð‗ЮĕŎŏļĮ″ņЯĠĠŪĠďĊЊĠЮĳŎŏ¤ 

• ₤ŌĄЊ˝Ū˝ Оņ ŪĠЕ˝⅝  ďĠс ЮĂĖ ĳ Ζş◦◦УŲģĕĮњĳхŌĕĮБĳŪņСŷŁũũĠ₤с ŪĠďĮŲũřť
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លកខណៈ
េផ ងៗៃន
ករចលូរមួ 

ជបគុគល

ជ្រកុម 

េ យផទ ល ់ 

មរយៈ 
តំ ង   

សម្រគចិត្ត    មិនរក្រ ក់
កៃ្រម    

បេ្រមី
្របេយជន ៍

ធរណៈ
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˝. ĄУŎĮŪ₣Е₣řŲсŲ◦ċЊŪĠďĊЊĠЮĳŎŏЮĝņРŲŢť ĕ

Š. ĄУŎЮĊſЧόŏŁĕсЯĳŪĠЮ₤ЧũřŲс ŁũЮũЬĠşеЮýŲĕЮŗģŎЮĝ ņРŲŢť ĕ 

Ð. ĄУŎĮŪ₣Е₣ĄеЮĕЩ◦Н̋ şЊĳŉřŲсřеЮ‗ЧũŁũŪÐĠсŪÐ₣

Βĳ□ŪĠЮŗĄĕчаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť



˝. ĄУŎĮŪ₣Е₣řŲсŲ◦ċЊŪĠďĊЊĠЮĳŎŏЮĝņРŲŢť ĕ 

• ũř ťģŲ▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊ₤□ЊĳЮĝЮ˝Ь˝ĕЕ₣ŪĠďĮŲũřť İŎŪ₤ФŲ˝ ĖО₣ŁũЯ₤ſ₣ŎŲс 
ĕЊ₣ЮđųЧŎĳĠũ њ̈́₤şеЮĵйĳŪņСŷŁũũĠ₤сŪĠďĮŲũřť

• ЮĊſЧЁũř ťģŲ▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊ ŁĕсЯĳŌĕĳŌų ļĮ ĕЊ₣ŌĕÐ‗ЮĕŎŏļĮ

• ŪĠďĮŲũřťŌĕŁũũУĠũУņ ₤΅ŁũýĖ ŁĕсЯĳЮŪşЧĕЮΌЧ₣ ĕЊ₣ĄУŎ ĄŪņОŀřŲсŁũ
ĮЊļ˝⅝Яĩ Ė̋ ĕЮŗģŎņРŲŢť ĕ

7



Š. ĄУŎЮĊſЧόŏŁĕсЯĳŪĠЮ₤ЧũřŲс ŁũЮũЬĠşеЮýŲĕЮŗģŎЮĝ ņРŲŢť ĕ 

• ũř ťģŲ▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊ ΖşЮŪĠЧŪģ₤с ĕРŷşеЮ‗йřЕ₣ ĕЊ₣Ġ◦ĮЊЮ⅜ĊĕчũĠ₤сŪĠď

ĮŲũřť ĕЊ₣ Β₣ ðŁũ ₤₣ ðņ ₤НБŷЋŲЮĝņРŲŢť ĕ ЮřЧņġБ₤ЮŪņş şЊĳŉ

• ņĳЊЮŗĠŲс ĕЊ₣Ð еĕЊĳĮБņĄęŢť ĕЮĩ℮₣ៗ ŪĳСŷģĕЮŲЧ˝ЮΌЧ₣ņНĕ ЮĮŲũřťģŲ▫Ė ˝ с

ЮŪŁņďĳЊЮĊſЧЮ₤ş˝ ŉБ ₤ЮŪņşşЊĳŉ ЯřŲΖşĄУŎŁĳсĠĕ□Ŏ ι ЮşЬ₤ǻ₣ģĕĕРŷ

◦еĜ₤сЮĩ℮₣ៗ 

• Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşşЊĳŉŁĕсЯĳŌĕŲ˝ š‗кŪÐĠсŪĄО₣ЮŪďŎ ĕЊ₣ЮđųЧŎĳĠЮĉĕЕ₣ĳŪņСŷ

ŁũũĠ₤сŪĠďĮŲũřť¤

8



Ð. ĄУŎĮŪ₣Е₣ĄеЮĕЩ◦Н̋ şЊĳŉřŲсřеЮ‗ЧũŁũŪÐĠсŪÐ₣

• ĩŉŲсόŁ₤řŲсŪĠďĮŲũřť̋ ĖО₣ŁũЯ₤ſ₣ŎŲсΒеĮБЮýŲĕЮŗģŎ ĕЊ₣
ЯĩĕŁũĜĜũĠ₤сũř ťģŲ▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊ 

• ĩŉŲсόŁ₤řŲсŪĠďĮŲũřťЮŲЧ˝ЮΌЧ₣ĕРŷÐ еĕЊĳЮŗĠŲсũĠ₤сŠ ųФĕĄРĕũř ťģŲ
▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊ ЮřЧņġБĠЮ₣ ˛ЧĕĕРŷ◦еĕН˝şЊĳŉ ЮĉŷЋŀ Юĉņ˝ ũǻ₣ŪĠďĮŲũřť 
ďņУŎũřťģŲ ▫Ė ˝ с ЮŪŁņ  ďĳЊ¤

• Ġ₣Ġ̨ũЋŗŁ₤˝ ĖО₣ŁũşРŲũУņ

9



10

˝″ŉ ЮďÐĄњŎ₤ŪŌĠсŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť



˝″ŉ ЮďÐĄњŎ₤ŪŌĠсŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť

• ēĜ▫ŪĠďĮŲũřťŎŲсřЕ₣ĮБĩŲŪĠЮŗĄĕч ĕЊ₣⅜ũк ₤еžĕс    аĕ ŁũşРŲũУņ
ũĠ₤сĮУ˝ЮÐ

• ēĜЁŌĕŪĠĮњĕ ċ ĕБĳЊŷЋĊБ  ĕЊ₣ŎĕŉŁũЮřЧņġБĠ₣Ų̨˝ š‗кİŎ Ū₤ФŲ  řŲсŁũ
şРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť

• ЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ŷЋĊБ⅜ū₤ŉ₤ņŪ₤ĠЮřЧņġБ₤ŪņФŲŁũşРŲũУņ ũĠ₤сŪĠďĮŲũřť
• ˝ĳсŪ″ ĮЊČũ₧ ĕЊ₣ЮđųЧŎĳĠŬŲсņĳЊЮŗĠŲсũĠ₤с ŪĠďĮŲũřť
• Ŏ˝şЊĳŉ◦Н˝Ţ˝ сŠ į₤сşеЮĵйŪĠďĮŲũřťďū₤ŉБ ĕЊ₣ĠНũ₤ Ю Ӵ́Ŏ ĮŜŗņ Я₤ſ₣
ŎŲсΒеĮБ˝₣ſŲс ĕЊ₣₤е‗ РņĮũũĠ₤сĮУ˝ЮÐ
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12

˝″ŉ ЮďÐĄњŎ₤ŪŌĠсŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť (ĳ)

• ĩŉŲсĮњĳхŌĕĵ˝ сĮњĕ ċĜĜřŲсŪĠďĮŲũřť

• ⅜ſ ÐņĕчŬŲсņĳЊЮŗĠŲс

• ŪģŪ₤њŎĈ˝ с◦₣ďņУŎŪĠďĮŲũřťЮŢŎЮ⅜Ŋ йŪĳ₣с ďşе΅ ĕЊ₣ЮŢŎЮ₤ŊЧļĮ

• ĠİΆ ŀΒеĮБŷЋ⅜ŲļĮ ĕЊ₣Яřĕ˝ е‗ĳсаĕĠŔΆ ЯřŲ ŪĠďĮŲũřťΖşşРŲũУņ

• ЮũЬĠşеřеЮ‗ЧũŁũЯřŲŌĕŁũşРŲũУņ″е₣ĮБřе₧˝ сŁŲřеĠР₣ ЮřЧņġБ ЁŪĠď
ĮŲũřťŌĕЮĮŲЮŷŵŪÐĠсŪýĕс şРŲũУņ ĕЊ₣ŌĕΟ◦ċЊĮŲЮĉЮŲЧŁũЮĊſЧЮ₤ş˝ ŉБ
₤ЮŪņş şЊĳŉ  ũĠ ₤с ũř ťģŲ ▫Ė ˝ с ЮŪŁņďĳЊ

• Ŏ˝şЊĳŉ◦Н̋ Ţ˝ сЮđųЧŎĳĠşеЮĵйņĳЊЮŗĠŲс ĜĜ ũĠ₤сŪĠďĮŲũřť



13

Ū˝ ОņЮýŲЮţ˝ ĖО₣řеЮ‗ЧũŁũ                   
аĕŁũşРŲũУņũĠ₤с ŪĠďĮŲũřť 



Ū О̋ņЮýŲЮţ˝ ĖО₣řеЮ‗ЧũŁũаĕŁũşРŲũУņũĠ₤с ŪĠďĮŲũřť 

14

ďĠНÐðŲ ďŪ О̋ņ

 ˝ НŌũ ĕЊ₣ ŎНŷĄĕ
 ĠНũ₤ ĕЊ₣ū₤ŉБ
 Č₤с ŪĮЕĈċ Čũŏ
 Ō″ ĠЊ″
 ĄĕģĳсĠ₣сόŁ₤
 ĄĕİŎũ₣ЮŪýй
 Юĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ

 Ū˝ ОņŪĠďĮŲũřť   Ū˝ Оņū₤ŉБ    Ū˝ ОņŎНŷĄĕ

 Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŎНŷĄĕ               Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝˝ НŌũ

 Β₣ ðŁũ ₤΅ÐņĕчņРŲŢť ĕ      Ð‗к˝ņŊŁũŷĳŉ

 ₤΅ĄБĮ                          ₤ŌÐņΖĄБŷ˝ņŊ

 Ð‗Ġ˝℮ĕЮŗģŎ            Β₣ ðŁũĠũЋ⅜□ ĕ

 ΒĖ̋ ĵ˝ сĮњĕ ċďŪ˝ ОņЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ
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ŷř ŉаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť 



វិធី ្រស្តៃនការចូលរួមរបស់្រប ពលរដ្ឋ

16



វិធី ្រស្តៃនការចូលរួមររបស់្រប ពលរដ្ឋ

ơ.  ŷЋĊБ⅜ū₤ŉďņРŲŢť ĕ₤ŪŌĠсŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť
Ư.  ŷЋĊБ⅜ū₤ŉаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť
ư. ŁũЮŲЧ˝˝ņį₤сŁũşРŲũУņũĠ₤с Н̋Ōũ ĕЊ₣ŎНŷĄĕ
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១.វិធី ្រស្ត មូល ្ឋ នស្រ ប់ការចូលរួមរបស់្រប ពលរដ្ឋ

• Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎĮњĳхŌĕďŪĠČе
• Łũ◦◦УŲģĕυ˝⅜ũ₤еžĕсៗĮБŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝
• ŁũĠЮ₣ ˛Чĳ◦еĜ с̋◦еĕ₣ďņУŎ₤₣ ðņ₤НБ ŷЋŲ
• ŁũЯş˝ũжЯŲ˝υ˝⅜ũũǻ₣Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣₤₣ ðņ₤НБ ŷЋŲ
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២.វិធី ្រស្តៃនការចូលរួមរបស់្រប ពលរដ្ឋ
• េវទិកាផ ព្វផ យ និងពិេ្រ ះេ បល់

• កិច្ច្របជុំ រណៈ 

• ការពិេ្រ ះេ បល់ មួយអ្នកជំ ញ

• ការពិ ក មួយ្រកុមេ លេ ក់ ក់

• ការពិ ក តុមូល

• សិកា្ខ

• ការបិតផ យព័ត៌ ន រណៈមុនេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច

• េ ៉ ងពិេ្រ ះេ បល់ មួយ្រប ពលរដ្ឋ

• ទស នៈកិច្ច មភូមិ ឬលំេ ្ឋ ន

• ទស នៈកិច្ចកែន្លងបំេពញការ រ និងការេរ បចំពិព័រណ៌សមិទ្ធផលសំ ន់ៗរបស់្រកុម្របឹក

• ការស្ទង់មតិ

• ការសិក ្រ វ្រ វ
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• Łũ₤Ā₣сņĳЊЮŲЧ˝НŌũ ĕЊ₣ŎНŷĄĕ
• ˝Њş ĆŪĠĄНеďņУŎ˝НŌũ ĕЊ₣ŎНŷĄĕ
• Юŷ◦ЊŁ₤е‗ Уũ şЮņųЧŎũǻ₣ŎНŷĄĕ ĕЊ₣Ū˝ОņŪĠЕ˝⅝

20

៣.ការេលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់កុ រ និងយុវជន
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េមា៉ងជួបពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ
្របជាពលរដ្ឋ្រសុកេមាងប្ញស ី
Citizens’  Consultation Hour,  
Moung Ruessei District 



មាតិការ

 េសចក្តីេផ្តើម ៃនករចប់េផ្តើមគេ្រមង កលបង

 េគលបំណងៃនករបេងកើតេម៉ងពិេ្រគះេយបល់
ជមួយ្របជពលរដ្ឋ 

សមិទធិផលសេ្រមចបននេពលកន្លងមក 

 េសចក្តីសនិន ្ឋ ន និងបទពិេ ធន៍



េសចក្តីេផ្តើម 

 ឆ្លង មរយៈេវទិកផ ព្វផ យ និងពិេ្រគះេយបល់របស់្រកុម
្របឹក ្រសុកេមងបញស ី កលពីៃថងទី   ២១-២២ ែខមិថុន ឆន ំ
២០១៧ េឃើញថ្របជពលរដ្ឋទូទំង្រសុកមនមតិេលើកេឡើងអំពី
ក្តីកង្វល់របស់ពួកគត់យ៉ងេ្រចើន

 ែដលមនករគំ្រទែផនកបេចចកេទស និងថវកិ ពីកមមវធិី EU-
DAR េ្រជើសេរ ើសនូវ្របធនបទមួយេដើមបីបេងកើតឲយមនេម៉ងជួប
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ ែដល្រកុម្របឹក ្រសុក
បនអនុម័តកនុងកិចច្របជុំេលើកទី៤១ នៃថងទី១៦ ែខតុ  ឆន ំ
២០១៧



ការជួបពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ្របជាពលរដ្ឋ
មានេគាលបំណងសំខាន់គឺ៖

1. ្របជពលរដ្ឋងយ្រសួលកនុងករ្រប្រស័យទក់ទង
ជមួយ្រកុម្របឹក ្រសុក

2. ផ្តល់លទធភពដល់្របជពលរដ្ឋេដើមបីពិភក ជមួយ្រកុម
្របឹក អំពីកិចចករែដលជកង្វល់របស់ពួកគត់មន ក់ៗ

3. ក ងទំនុកចិត្តរ ងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិជមួយ
្របជពលរដ្ឋ



សមិទ្ធិផលសេ្រមចបាន

 ករផ ព្វផ យ៖ 

 EU-DAR បនផ្តល់ករគំ្រទែផនកថវកិស្រមប់េធ្វើផ្ល កបនទប់
ពិេ្រគះេយបល់របស់្រកុម្របឹក ្រសុក ផទ ំងកលវភិគ េម៉ង
ជួបពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ ចំនួន១០ផទ ំង 

 បិទផ យេន ្រសុក១ផទ ំង និងេន ម ឃុំទំង៩ 
ចំនួន៩ផទ ំង 

 បនេរៀបចំឲយមនបនទប់ស្រមប់ ្របជពលរដ្ឋមកជួបពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ ១កែន្លង េនកនុងបរេិវណ

      រដ្ឋបល្រសុក





សមិទ្ធិផលសេ្រមចបាន
 ករផ ព្វផ យ៖ 

 ្រកុម្របឹក ្រសុកបនចុះេផទ ងផទ ត់ផទ ំងកលវភិគពិេ្រគះ
េយបល់ មប ្ត ឃុំ្រគប់ឃុំ 

 បន្របជុំផ ព្វផ យជូនដល់េមឃុំ ្រកុម្របឹក ឃុំ អងគភពពក់
ព័នធេផ ងៗេទៀត ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច្របជុំ របស់្រកុម
្របឹក ្រសុក

 េ ក ្របធន្រកុម្របឹក ្រសុក គណៈអភិបល្រសុក បន
ផ ព្វផ យ អំពីេម៉ងជួបពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ
េនះេនេពលេរៀបចំេវទិកផ ព្វផ យស្តីពីករផ្តល់េស របស់ 
ករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ និងករយិល័យ្របជ
ពលរដ្ឋេន មឃុំ។



ផ ព្វផ យេមាងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ
្របជាពលរដ្ឋេនៅថាក់ឃុំ  



សកម្មភាពចុះពិនិត ការផ ព្វផ យេនៅថាក់ឃុំ



សមិទ្ធិផលសេ្រមចបាន

 ករផ ព្វផ យ៖ 

 េ្រកពីេម៉ងជួបពិេ្រគះេយបល់កនុង១ែខ ២ដងេនះ ្របជពលរដ្ឋ
ចជួបពិេ្រគះេយបល់ជមួយ គណៈអភិបល ្រកុម្របឹក េពល
ក៏បនែដរ េលើកែលងែតៃថងឈប់ស្រមកប៉ុេ ្ណ ះ។

 បនទ ប់ពីមនករផ ព្វផ យជូនដល់ឃុំ ្រគប់ឃុំេឃើញថ្របជពលរដ្ឋ
មួយចំនួនមនករយល់ដឹង និងបនមកជួបពិេ្រគះេយបល់ដល់
បនទប់ពិេ្រគះេយបល់របស់្រកុម្របឹក មួយចំនួនែដរ៖



សមិទ្ធិផលសេ្រមចបាន
 ជួបជមួយ្របជពលរដ្ឋ៖ ៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ំ២០១៨ េម៉ង១៤រេសៀល បនជួប

ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋចំនួន៥នក់ កនុងេនះ្រស្តី១នក់

 បញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើង៖

1. បរ ិ ថ នមុខ បឋមសិក េមង ខងមុខេខ្ល ងទ្វ រមនករលក់ដូរចតម៉ូតូ 
គម នស ្ត ប់ធន ប់ ប៉ះពល់ដល់ករេធ្វើច ចរណ៍ េចញចូលរបស់សិស

2. បញ្ហ េដើមេឈើជប់របងខងេកើត េធ្វើឲយម្លប់កនុងបនទប់េរៀន

3. បញ្ហ រចនសមព័នធ្រគប់្រគងកនុង  សំណូមពរកុំយក្រគូពីខងេ្រកមក
ែតង ំងជនយក េន បឋមសិក  ហ៊ុន ែសន េមង

4. សំណូមពរជួយចក់ផ្លូវ្រកួស្រកហមបំេពញផ្លូវែដលខូចខតចំនួន៣ែខ  និងផ្លូវ
ជប់មត់សទឹង មនបក់ដីមត់សទឹងដល់ផ្លូវ

5. បញ្ហ សំ មេចល មចំណីផ្លូវពីទី ន ក់ករគណបក ្រសកុ ម្រប យ
ជប់របងវត្តសូរយិ េទផ្លូវជតិេលខ៥ប៉ះពល់ដល់សុខភព្របជពលរដ្ឋ។



សមិទ្ធិផលសេ្រមចបាន

 ជួបជមួយ្របជពលរដ្ឋ៖   ៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៨ េម៉ង១៤
រេសៀល មន្របជពលរដ្ឋ ៣នក់មកពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម
្របឹក ្រសុក គត់មកពីភូមិអន្លង់្រ ច ឃុំរបស់មងគល។

 បញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើង៖

1. សំណូមពរ ្ត រ្រប យ៣គីឡូែម៉្រត ពីភូមិអន្លង់្រ ចេទ
ភូមិ ហុស។

2. សំណូមពរឲយរដ្ឋបល្រសុកជួយអន្ត គមន៍អំពីបញ្ហ ្របជ
ពលរដ្ឋចក់ដីលុប្រប យមុខផទះេហើយ មិន ក់លូ សំណូម
ពរសូមឲយ ក់លូផង មផ្លូវ ហុស អន្លង់្រ ចហនឹង។



្របជាពលរដ្ឋមកពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ
្រកុម្របឹក  ជា្រស្តី



ការេឆ្លើយតបជូន្របជាពលរដ្ឋ
 ល់បញ្ហ ែដល្របជពលរដ្ឋបនេលើកេឡើងរដ្ឋបល្រសុកបនយកមក ក់

ពិភក កនុងកិចច្របជុំ មញញ របស់្រកុម្របឹក ្រសុក រចួបនសំណូមពរខ្លះក៏ ច
េឆ្លើយតបភ្ល ម និងសំណូមពរខ្លះមិនបនេឆ្លើយតបភ្ល មៗបនែដរ

 បនចត់ ំងឲយនគរបលេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់ជបេណ្តើ រៗេហើយ ចំេពះភព
អនធិបេតយយ មុខ បឋមសិក េមង

 ចំេពះេដើមេឈើមិនទន់បនេ ះ្រ យេនេឡើយេទ េ យ្រកុម្របឹក  គណៈ
អភិបល មនករមមញឹកេពក

 បញ្ហ រចនសមព័នធ្រគប់្រគង េន បឋមសិក េមង មិនែមនចង់បនអ្វីបន
មចិត្តេយើងេទ ទក់ទងដល់្រកសួងមនទីរ មីផង

 ចំេពះសំណូមពរចក់ផ្លូវ្រកួស្រកហមភូមិគរ៣ េនះ ស.ស.យ.ក បនចូលរមួ
ចក់ដីចំនួន៣ ន េហើយ



ការេឆ្លើយតបជូន្របជាពលរដ្ឋ

 រដ្ឋបល្រសុកបនសុំឲយពួកគត់េលើកសំេណើ រជ យលកខអក រមក
រដ្ឋបល្រសុក នូវ ល់សំណូម ពរ របស់ពួកគត់ខងេលើ េដើមបីរដ្ឋប
ល្រសុកមនមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់កនុងករចត់ែចងកិចចករេនះ

 ជក់ែស្តងបញ្ហ សំ មេនផ្លូវចូលផ រេមង មុខមណ្ឌ លសុខភពឃុំ
េមងេនះ អភិបល្រសុកបនេ ះ ្រ យ្របកបេ យេជគជ័យ 
េហើយបនែ្របក្ល យទីកែន្លងេនះេទជកែន្លង ត់្របណរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ េទៀតផង។ 
 ក៍ប៉ុែន្តក៍េនមនទី ំងេ្រចើនកែន្លងេទៀតែដល្របជពលរដ្ឋយកសំ មេទចក់

គេចល នំេ យប៉ះពល់ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ។ រដ្ឋបល្រសុក និង
EU-DAR បននឹងកំពុងសិក ពីបញ្ហ េនះ។  



របូ ព

សកមមភពករសំ តសំ ម
េឆ្លីយតបសំណូមពររបស់
្របជពលរដ្ឋ



េផ ងៗ 
 េ្រកពីជួប ម្របតិទិនេម៉ងពិេ្រគះេយបល់ខងេលើេនះ្របជពលរដ្ឋ
េនភូមិអ្រងគងមនគន ៥នក់ បនមកជួប េ ក អភិបល្រសុកេដើមបី
េសនើសុំេបើកទឹកពី ងប ក់នំយកទឹកេទភូមិអ្រងគងេដើមបីេ្រ ចស
្រសូវ្របំង (រដ្ឋបល្រសុកក៍បនេ ះ្រ យជួន្របជពលរដ្ឋ)

្របជពលរដ្ឋមកពិេ្រគះេយបល់ជមួយអជញ ធរ្រសុក



សន្និដាន៖
 ឆ្លង មករអនុវត្តកន្លងមកេនះេឃើញថ ្របជពលរដ្ឋមនករយល់ដឹង និង

មនទំនុកចិត្តមកេលើរដ្ឋបល្រសុក កនុងករផ្តល់េស ្របឹក េយបល់ជមួយ
ពួកគត់ ចេធ្វើឲយពួកគត់ នមកជួបជមួយ្រកុម្របឹក ្រសុក េដើមបីបេញចញ
មតិេយបល់របស់ពួកគត់ េ យមិនមនករេរ ើសេអើងេឡើយ។

 ទនទឹមនឹងេនះរដ្ឋបល្រសុកក៏េនមនចំណុចខ្វះខតមួយចំនួនដូចជ្រកុម
្របឹក ្រសុកមមញឹកកនុងករងរខ្ល ំងមិនបនមកបំេពញភរកិចច មេម៉ង
េពលែដលបនេរៀបចំ។

 ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបន្រជបអំពីដំេណើ រករ ក់ឲយមនេម៉ងពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយ្រកុម្របឹក  ្រសុក។

 ្របជពលរដ្ឋមនទី ំងេនឆង យេហើយពិបកកនុងករេធ្វើដំេណើ រមកជួបជមួយ
្រកុម្របឹក ្រសុកេដើមបីពិេ្រគះេយបល់។



សូមអរគុណ !!!



1

្រសុកសំឡូតសូម ្វ គមន៍



2

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត

េខត្តបត់ដំបង
រដ្ឋបល្រសុកសឡំតូ

បទបង្ហ ញស្តពីី
ករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ មរយៈករ្របមូលពត័ម៌ន

ទេន្លប ក២់, ៃថងទី 19 េម ឆន ២ំ០១៨



មតិក
១.ករកំណតប់ញ្ហ
២.ករអនុមត័បញ្ហ ជ ទិភព
៣.ករអនុមត័បេងកើត្រកុម្របមូលពត័ម៌ន។
៤.ករចុះ្របមូលពត័ម៌ន
៥.សននិ ្ឋ នេលើករចូលរមួពី ្របជពលរដ្ឋ

3



4

ơ.Łũ˝ е‗ĳсĠŔΆ



5



6



7•ករេ្រជើសេរ ើស េគលេ



8
ករេលើកៃដសេ្រមចយកបញ្ហ សំខន់ៗ នងិ កច់ូលកនុងរេបៀប រៈ្របជុំ្រកុម្របកឹ អនុមត័



9
រដ្ឋបល្រសុកសំឡូត នយក ចុះអេងកតទី ងំលកម់ុននិងសេ្រមចចិត្ត

េ្រជើសេរ ើស េគលេ



10អនកលកេ់ន អូរ្រចបខ្វះករករពរនិងទុក កច់ំណី របន្រតឹម្រតូវ



11អនកលកេ់ន អូរ្រចបខ្វះករករពរនិងទុក កច់ំណី របន្រតឹម្រតូវ



12

២.ករអនុម័តបញ្ហ
េ យេមើលេឃើញបញ្ហ ខងេលើេនះ រដ្ឋបល្រសុកសំ
ឡូត បនអនុមត័យកបញ្ហ ករលកដ់ូរចំណី រ
និងេភសជជៈពុំទន់មនអនម័យល្អេន ម
បឋមសិក    េធ្វើជបញ្ហ ទិភពទី១ កនុងកិចច្របជុំ

មញញ េលើកទី៤៤ របស់្រកុម្របឹក នៃថងទី២៩ ែខ
ធនូ ឆន ២ំ០១៧ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនិងករេសនើរសុំរបស់
្របជពលរដ្ឋ ែដលបនេលើកេឡើងកនុងេវទិករពិេ្រគះ 
េយបល់្រកុម្របឹក ្រសុកកនុង ែខកកក ឆន ២ំ០១៧
មរយៈករអនុវត្តមុខង រ ជជេ្រមើសរបស់ខ្លួន។



13កិចច្របជុំ មញញ េលើកទី៤៤ របស់្រកុម្របឹក ្រសុកសំឡូត
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២.១ វិធី ្រស្តៃនករចូលរមួរបស្របជពលរដ្ឋ
េដើមបបីេងកើនករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពល រដ្ឋកនុងករ
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តនិ ងែចករែំលកពត័ ៌មន   រដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិ្រសុកសំឡូត បនសេ្រមច ចិត្តេ្រជើសេរ ើសយកវធិី ្រស្តជ
មូល ្ឋ នចំនួនពីរមនដូចជ៖
១.ករសទងម់តិជតំ ង (ករេធ្វើសមភ សនអ៍នកពកព់ន័ធ)
២.ករពិភក ្រកុមេគលេ ជក់ ក់
វធិី ្រស្តទងំពីរេនះ ្រតូវបនកំណតេ់នកនុងវគគបង្ហ តប់ង្ហ ញស្តី
ពីករែកត្រមូវចំណងេជើងបញ្ហ និងករេ្រជើសេរ ើសឧបករណ៌
ស្រមប្របមូលពត័ម៌នេនៃថងទី១៦ ែខមក ឆន ២ំ០១៨។
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 ្រកុម្របឹក   ្រសុក  សំឡូតបនេចញេសចក្តីសេ្រមចស្តី ពីករ
បេងកើត   ្រកុម ្របមូលព័ត៌មនែដលមនសមសភពចូលរួមពី
សមជិក្រកុម្របឹក ម្រន្តីរដ្ឋបល ្រសុក ករយិល័យ 
ចំណុះ និងជំនញជុំវញិ្រសុក។
 ្រកុម្របមូលពត័ម៌នមនតួនទី ្របមូលពត័ម៌ន មតិេយបល់ 
និងសំណូមពរពី្របជពល រដ្ឋយកមក កប់នទុកេលើបញ្ហ ករ
លក់ដូរចំណី រ និងេភសជជៈែដល ពុំទន់មនអនម័យ
ល្អេន ម បឋមសិក េគលេ ទងំ៤។
 ្រកុមេនះ្រតូវបនអនុមត័កនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក េលើកទី៤៥ 

៣.ករអនុម័តបេងកើត្រកុម្របមូលព័ត៌មន



16កិចច្របជុំ មញញ េលើកទី៤៥ របស់្រកុម្របឹក ្រសុកសំឡូត



17

េដើមបឱីយពត័ម៌នែដលេយើង្របមូលបនកនែ់តមនភពេជឿជក់
និងមនកំរតិលំេអៀងទប ្រកុម្របមូលពត័មនែដលមនចំនួន៦
្រកុមតូចៗ(មយួ្រកុមតូចមនគន ៣នក)់ បនបេងកើតក្រមងសំណួរ
ស្រមបស់មភ សនអ៍នកពកព់ន័ធសំខន់ៗ មនដូចជ៖
១.ក្រមងសំណួរសមភ សនេ៍ កនយក
២.ក្រមងសំណួរសមភ សន្របធមណ្ឌ លសុខភព
៣.ក្រមងសំណួរសមភ សនគ៍ណៈកមម ធិករ្រទ្រទង់
៤.ក្រមងសំណួរសមភ សន៍ គ.ក.ន.ក
៥.ក្រមងសំណួរសមភ សនអ៍នកលក់ ម េគលេ នី មយួៗ

៣.១ករបេងកើតក្រមងសណំួរស្រមប់េធ្វើករសទង់មតិ
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េ្រកពីក្រមងសំណួរស្រមបក់រសទងម់តិ ្រកុម្របមូល ពត័ម៌នក៏
បនបេងកើតក្រមងសំណួរ   ស្រមបេ់ធ្វើករពិភក ជមយួ្រកុម
េគល េ ចំនួនបនួេផ ងេទៀតកនុងមយួ ៗមនដូចជ៖
១.្រកុមសិស ្របុសចំនួន១២ នក់ (មកពី ថន កទ់ី៦, ៥, ៤)
២. ្រកុមសិស ្រសីចំនួន១២ នក់ (មកពី ថន កទ់ី៦, ៥, ៤)
៣.្រកុម្រគូបេ្រង នចំនួន១២ នក់
៤.្រកុមឪពុកម្ត យសិស ចំនួន១២ នក់
ក្រមងសំណួរទងំពីរ្របេភទេនះ្រតូវបនបេងកើត េហើយ កឱ់យ

កលបងផទ ល់ជមួយសិស អនុវទិយល័យអភិវឌ ន៍សំឡូត
េនៃថងទី១៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៨ េ យេជគជយ័។

(ត)



19

ករ្របមូលពត័ម៌ន្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងរយៈ
េពលពីរៃថងេផ ងគន គឺ៖
 ទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៨ ្រកុម្របមូលពត័ម៌ន
ចុះជួប្រកុមេគលេ ជក់ កេ់ន អរូ្រចប
កនុងឃុំសំឡូត និង ស៊ុង១ កនុងឃុំស៊ុង។

៤.ករចុះ្របមូលព័ត៌មន



20្រកុមពិភក ជមយួេ ក្រគូ អនក្រគូ អូរ្រចប



21្រកមពិភក ជមយួឪពុកម្ត យសិស អូរ្រចប



22្រកុមពិភក ជមយួ្រគូបេ្រង ន ស៊ុង១



23្រកុមពិភក ជមយួឪពុកម្ត យសិស ស៊ុង១



24ពិភក ជមយួ្រកុមសិស ្រសី អូរ្រចប



25ពិភក ជមយួ្រកុមសិស ្រសី ស៊ុង១



26ពិភក ជមយួ្រកមសិស ្របស ស៊ុង១



27សមភ សនជ៏មយួេ កនយក ស៊ុង១



28សមភ សនជ៏មយួ គ.ក.ន.ក ឃុំស៊ុង



29សមភ សនជ៏មយួគណកមម ធិករ្រទ្រទង់ អូរ្រចប



30ករចុះអេងកតនិងសមភ សនអ៍នកលក់ អូរ្រចប



31

 ទី២១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៨ ្រកុម្របមូលពត័ ៌
មន ចុះជួប្រកុមេគលេ ជក់ ក់ េន
អភវិឌ នស៍ំឡូតកនុងឃុំ ញ និង សពង់
េ្រជេ្រកម កនុងអរូសំរលិ ដូចមនរបូភពបញជ ក់
ខងេ្រកម៖

៤.១ករចុះ្របមូលព័ត៌មន (ត)



32្រកុមពិភក ជមយួ្រគូបេ្រង ន អភវិឌ នស៍ំឡូត



33្រកុមពិភក ជមយួឪពុកម្ត យសិស អភវិឌ នស៍ំឡូត



34្រកុមពិភក ជមយួឪពុកម្ត យសិស អភវិឌ នស៍ំឡូត



35្រកុមពិភក ជមយួឪពុកម្ត យសិស សពងេ់្រជេ្រកម



36ពិភក ជមយួ្រកុមសិស ្រសី អូរ្រចប



37ពិភក ជមយួ្រកុមសិស ្របុស សពងេ់្រជេ្រកម



38សមភ សនជ៏មយួ្របធនមណ្ឌ លសុខភព ញ



39សមភ សនជ៏មយួ គ.ក.ន.ក ឃុំ ញ



40ករចុះអេងកតនិងសមភ សនអ៍នកលក់ អភវិឌ នស៍ំឡូត



41ករចុះអេងកតនិងសមភ សនអ៍នកលក់ សពងេ់្រជេ្រកម



៥.សននិ ្ឋ នេលើករចូលរមួរបស្របជពលរដ្ឋ
  ទទួលបនព័ត៌មននិងគំនិតេយបល់ពី្របជពលរដ្ឋ
សិស នុសិស េ ក្រគូ អនក្រគូនិងអនកពកព់ន័ធសំខន ់
ៗបនចបស់ ស់។
 កំណតប់ន េគលេ ចំនួនពីរបនជក់ ក់
 េរៀបចំែផនករកនុងករែកលម្អរ ថ នភពៃនករលក់    
ដូរចំណី រនិងេភសជជៈ
ជធតុចូលមួយដ៏សំខន់ស្រមប់្រកុម្របឹក យកមក 
មកេធ្វើជមូល ្ឋ ន្រគិះកនុងករជែជកនិងអនុម័ត  េដើមបី
េឆ្លើយតបនូវត្រមូវករជូន្របជពលរដ្ឋទនេ់ពល។ 42
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ΒũÐН‗şеЮĵйŁũşРŲũУņ !

ជូនពរសុខភាព និងទទួលបាន
េជាគជ័យ្រគប់ភារកិច្ច ។



 

 

សំណរួឆ្លុះបញ្ច ងំអំពីការចលូរួមរបសប់្បជាពលរដ្ឋ 

- តាមរយៈបទពិសោធន៍កនលងមកស ើសោក សោកស្រីធ្លល បប់ានសធវើកិច្ ចការអ្វខី្ លះទាក់ទងនឹងការស ើកកមពរ់

ការច្ូ រួមរបរ់ស្បជាព រដ្ឋ? 

- ស ើកិច្ ចការណាខ្លះធ្លល ប់បានទទួ សជាគជ័យទាក់ទងនឹងការស ើកកមពរ់ការចូ្ រួមរបរ់ស្បជាព រដ្ឋ? 

- កនុងការអ្នុវ តការងារទាក់ទងនឹងការស ើកកមពរ់ការចូ្ រួមរបរ់ស្បជាព រដ្ឋស ើអ្នកជួបផ  ំបាកអ្វីខ្ លះ? 

ស ើការលំបាកទំងន ោះសកើ ស ើងយ៉ា ងដូ្ច្សមតច្ខ្លះ? 

- ស ើអ្នកគួរស ះស្ោយផ  បំាកទំាងស ះយ៉ា ងដូ្ច្សមតច្? 

 

 

 



សិកា្ខ ្ល ស់ប្តរបទពិេ ធន៏

ស្តីពី
ការេលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់្រប ពលរដ្ឋ និងការ ក់េចញដីការបស់

្រកុម្របឹក
គេ្រ ងសហ ពអឺរុបស្រ ប់ ំ ្រទដល់កំែណទ្រមង់វិមជ ការ និងរដ្ឋ ល 

(EU DAR)
ៃថ្ងទី ១៩ ដល់ ២០ ែខេម  ្ន ំ ២០១៨

ជ នីភ្នំេពញ



ã ŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠĄĮŲũřť Ð ЙņЊĕЯņĕďřеЮ‗ЧũŁũЯřŲЮ˝ ЧĳЮΌЧ₣ЯĳņУŎЮŲЧ˝
ĠлНЮ₧‼ йЮ◦ ЯĳǻďĳеЮ‗ЧũŁũЮ˝ ЧĳЮΌЧ₣ďĠĕŉĠĜŉ Ġс¤  ĳеЮ‗ЧũŁũЮĕйΖşŌĕũŎк
ЮĮŲЯŷ₣ ιŠ ųБ ΖşŌĕũЮĠЬĠЮĩ℮₣ៗ ΖŪ₤њŎЮĉЮŲЧĠŔΆ ĕЊ₣Ū˝ ОņЮýŲЮţ ĩ№
Ю₤₣ៗýĖ şРŲũУņ¤  ŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť Ð УũŪĳСŷЮũЬĠşеЁŌĕЮĝŪÐĠс
řе₧˝ сŁŲ ĵ˝ сĮњĕ ċĕЕ₣ŷř ŉаĕŁũşРŲũУņ¤å          

ž₣ЮŪŁņЮĕйď◦Њř ťļĮ◦РЮĉ₤ŉБΒеĮБŷř ŉаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťк 

ŷřŉаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť



ŷř ŉаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť
ơ.

Łũ е̋‗ĳсĠŔΆ

Ư.

Łũ е̋‗ĳсŪ О̋ņЮýŲЮţ ĕЊ₣ ŷЋĊБ

⅜ū₤ŉ

ư.

ŁũЮũЬĠşеřеЮ‗ЧũŁũаĕŁũşРŲũУņ

ũĠ₤сŪĠďĮŲũřť

̉. 

ŁũΒĕНŷĳŉřеЮ‗ЧũŁũаĕŁũşРŲũУņ

ũĠ₤сŪĠďĮŲũřť

̣.

ŁũĠР˝₤ũНĠ₤еЮ‗Ч ĕЊ₣

Ю₤ş˝ ŉБ₤ŪņşũĠ₤сŪ О̋ņŪĠЕ̋ ⅝

̀.

ŁũΒĕНŷĳŉЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşũĠ₤с

Ū О̋ņŪĠЕ̋ ⅝



ĄеΉĕ◦Бơ៖ Łũ е̋‗ĳсĠŔΆ

ЮřЧņġБ˝ е‗ĳсЁģĕĠŔΆ ď˝ сŵ˝ сņУŎ Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ÐУũĮЊČũ₧şеĕНşņУŎşеĕУĕřРşž₣ЮŪŁņк

• ŁũЯ₤ſ₣ũ˝ĠŔΆ

 ũģŎŁũ‗чũĠ₤сÐ‗кΒķЊģŲ Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲсū₤ŉБ ĕЊ₣˝ НŌũ Ð‗к˝ŌŊ
ĊЊŁũ◦◦УŲĠĕĀО̋ Њş ĆŁũ ĜũВ ĕЊ₣˝ НŌũ₤Į̇ĳс ĕЊ₣Ð‗к˝ņŊŁũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲĠЮş Ć̋ Ю◦₤

 ĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ ₤еЮ‗Чũ ₤еĕРņĮũ ĕЊ₣₤е‗ УũЮĩ℮₣ៗĮЊŪĠďĮŲũřť

 ŁũşНйĄУĠďņУŎŪĠďĮŲũřť″ņņРŲŢť ĕ

 ŁũşРŲũУņ˝ Њş ĆŪĠĄНеũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳс ι˝ Њş ĆŪĠĄНеũĠ₤с⅜□ Ġњĕĵ˝ сĮњĕ ċĜĜ

 Ю₤ş˝ ŉБŬŎŁũ‗чĮБ⅜ũĮњĳх ЯřŲĵ˝ сĮчĕ ċĄБŷļĮũ₤сЮĝũĠ₤сŪĠďĮŲũřť̋ ĖО₣ņРŲŢť ĕ

 Ų◦ċĩŲ₤Њ˝⅝Ū⅜ŷŪďŷЮŢŎ⅜□ ĠњĕũŢť ķЊģŲ ιņЊĕЯņĕũŢť ķЊģŲ ЯřŲĵ˝ сĮњĕ ċĕЕ₣ņРŲ
Ţť ĕũĠ₤сŠ ųФĕ



ĄеΉĕ◦Бơ៖ Łũ е̋‗ĳсĠŔΆ (ĳ)

• Łũ е̋‗ĳсĠŔΆ Ёģĕď с̋ŵ с̋
 Łũ е̋‗ĳсĠŔΆ ЮřЧņġБЮŢйŪ⅜Ŏ ЯřŲŌĕŁũ
şРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝Ð Уũ е̋‗ĳс
ĠŔΆ Ёģĕď с̋ŵ с̋ ιĠŔΆ ₧ЯřŲņЊĕĊеЮĮ˝  
(ЯřŲ₤ņŪ₤ĠЮĉĕЕ₣ĳУĜ◦Б ļũ Њ̋ş Ć Ċĕēĕ ˝ ĖО₣
Яřĕ₤ņĳ□̋ Њş ĆũĠ₤сŠ ųФĕ ĕЊ₣ď ĳŪņСŷŁũũũĠ₤с
ŪĠďĮŲũřť) ЮŢŎĮЊČũ₧ũ˝ι₤ÐŲсаĕĠŔΆ
Ĉе₣ЮĜйЁģĕĳРşĳУş Ю Ӵ́Ŏď с̋ŵ с̋ЮřЧņġБ
İŎŪ₤ФŲ˝ ĖО₣ŁũЮŢйŪ⅜Ŏ¤   

 Łũ е̋‗ĳсĠŔΆ ģĕŁĕсЯĳď с̋ŵ с̋ ЮĜйŪ О̋ņ
ŪĠЕ˝⅝ĕЕ₣ İŎŪ₤ФŲ˝ ĖО₣ŁũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤Ū О̋ņ
ЮýŲЮţ  ĕЊ₣ŷЋĊБ⅜ū₤ŉ ˝ ĖО₣ŁũЮŲЧ˝˝ņį₤сŁũ

şРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť¤



ĄеΉĕ◦БƯ៖Łũ е̋‗ĳсŪ О̋ņЮýŲЮţ ĕЊ₣វិĊЊ⅜ū₤ŉ

• ЮĝЮĮŲŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ЮĊſЧŁũ₤ЮŪņşşЊĳŉ ЮřЧņġБ₤Њ˝⅝ŲеΒЊĳΒеĮБĠŔΆ ď˝ сŵ˝ с₧ņУŎ
Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ŪĳСŷĮЊČũ₧ΒеĮБŪ˝ ОņЮýŲЮţ  ĕЊ₣ŷЋĊБ⅜ū₤ŉ₤ņŪ₤Ġ₤ŪŌĠсŁũşРŲũУņ
ũĠ₤сŪĠďĮŲũřť¤

• ď◦РЮĉřеЮ‗ЧŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťŪĳСŷČĠсЮĩ ŉЧņЮŢŎŁũŪĠņРŲĮњĳхŌĕ¤  
ЮĈйďĠŔΆ ΒſБ˝ єЮŢŎ ďĠŤņŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷЯ₤ſ₣ŎŲсĮБ◦Њř ťļĮ◦РЮĉаĕĠŔΆ řРşď
ņРŲЮ΅ĳН ĕЊ₣ ĩŲĠлйĵŲсďЮřЧņ¤

• ЮřЧņġБЯ₤ſ₣ũ˝ĮњĳхŌĕΒеĮБņРŲЮ΅ĳНĈе₣Юĕй Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ΖşĮЊļ˝⅝ЮŢŎĬĀ ŲсďņУŎ
ΒĖ̋ ĄеĜŀ ιЮũЬĠşеŁũĮЊļ˝⅝ũǻ₣ΒĖ̋ ĄеĜŀďņУŎŪĠďĮŲũřť ιЮŪĠЧŪģ₤с
 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ ЯřŲ₤ņŪ₤Ġ¤



ĄеΉĕ◦Бư៖ŁũЮũЬĠşеřеЮ‗ЧũŁũаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť

• ĠĜĀ ĠсĮБŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ģĕ˝ е‗ĳсĕРŷŪ˝ ОņЮýŲЮţď˝ сŵ˝ с ЯřŲÐУũşРŲũУņ˝ ĖО₣řеЮ‗ЧũŁũ
ĕБņУŎៗ ĕЊ₣ŷЋĊБ⅜ū₤ŉаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřťũУşЮ Ӵ́Ŏ Ð‗кΒķЊģŲ ιŪ˝ Оņ
Łũİũ  ЯřŲģĕČĳс″е₣ ŪĳСŷЮũЬĠşеřеЮ‗ЧũŁũаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĠĮũřť ЮŢŎ
ŪĳСŷ₤ŪņĠ₤ŪņФŲďņУŎŪĠēĕŪ˝ ОņŪĠЕ̋ ⅝ΒеĮБŁŲĠũЋЮş◦̄ ◦Б˝Яĕ ų₣ ĕЊ₣₤Ōĸ ũкЁģĕ
₤ņŪ₤Ġ ĕЊ₣Юĩ ńЧŲЊŠ ЊĳΒЮŃąЧŀЮĉŪĠďĮŲũřť ĕЊ₣ΒĖ̋ ĄеĜŀ ĕЊ₣ĄРĕřе‗Е₣řŲс

⅜ēũ‗Ąĕ″ņŁũČеģşс¤



ĄеΉĕ◦Б̉៖ŁũΒĕНŷĳŉřеЮ‗ЧũŁũаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣Ð‗кΒķЊģŲ ιŪ˝ ОņЯřŲŪĳСŷģĕČĳс″е₣ ŪĳСŷЮũЬĠşеŁũşРŲũУņ
ŪĠďĮŲũřť ″ņũŎкЮŷ◦ЊŁ ˝ Њş ĆŪĠĄНе ι˝ Њş ĆĮЊļ˝⅝ĳНņРŲďЮřЧņ¤  Ð‗кΒķЊģŲ ι
Ū˝ ОņЯřŲŪĳСŷģĕČĳс″е₣ ĄУŎŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝˝ ĖО₣Łũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲЮŷ◦ЊŁ ˝ Њş ĆŪĠĄНе ι
˝ Њş ĆĮЊļ˝⅝ĳНņРŲ˝ ĖО₣ŁũЮđųЧŎ₤е‗ УũũĠ₤сŪĠďĮŲũřťЮĝЮĮŲČеģşс ĕЊ₣˝ĳсŪ″ŬŲс
₤е‗ РņĮũĮБŪĠďĮŲũřť ĕЊ₣ΒĖ̋ ĄеĜŀ ˝ ĖО₣ΒΌО₣ЮĮŲĮЊļ˝⅝ĄЯĄ˝Яŷ˝Яŀ˝¤

• ũř ťģŲ▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊÐУũČĳсЯş₣ЁŌĕŁũ˝ĳсŪ″ЮŢŎŢşсЮŢŎЯΌ˝ĮБýĖ ũǻ₣
₤е‗ РņĮũũĠ₤сŪĠďĮŲũřťďū₤ŉБ ĕЊ₣ĠНũ₤ ЮŢŎ⅜ũĳŪņСŷŁũũĠ₤сĮӲ ýĳсņЊĕřРş

ýĖ Ю◦¤



ĄеΉĕ◦Б̣៖ŁũĠР˝₤ũНĠ₤еЮ‗Ч ĕЊ₣Ю₤ş ŉ̋Б₤ЮŪņşũĠ₤сŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝

• Ð‗кΒķЊģŲ ιņūĕŉБЯřŲģĕČĳс″е₣ ŪĳСŷ₤Ю₣ šĠ ĕЊ₣₤ũНĠ₤е‗ РņĮũĈе₣Β₤с
ЮřЧņġБŢ˝ сĄРĕŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ĮЊļ˝⅝ ĕЊ₣₤ЮŪņş ▫ЮĳЧ₤е‗ РņĮũ₧Š ųй ЯřŲŪĳСŷ
ЮđųЧŎĳĠ ĕЊ₣ŪĳСŷЮŢйŪ⅜Ŏ¤ Ð‗кΒķЊģŲ ιņūĕŉБ ЯřŲģĕČĳс″е₣ ĩ℮Įſĩ⅝Ŏ
ĮњĳхŌĕΒеĮБЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝řŲсŪĠďĮŲũřť ΒĖ̋ ĄеĜŀ ĕЊ₣
₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ ЯřŲģĕşРŲũУņ˝ ĖО₣řеЮ‗ЧũŁũаĕŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť¤ 

• ˝ ĖО₣˝ũ‗Б₤еЮ‗Ч ι₤е‗ РņĮũŠ ųйŪĳСŷЮŢйŪ⅜ŎďĠĜĀ ĕс Ю Ӵ́ŎÐ‗кΒķЊģŲΖş
ЮŢйŪ⅜Ŏģĕ Ð‗кΒķЊģŲŪĳСŷЮŢйŪ⅜Ŏ ĠĜĀ Ġсņ˝ŪĳСŷŬŎŁũ‗чĄРĕ

Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝¤  



ĄеΉĕ◦Б̀៖ŁũΒĕНŷĳŉЮ₤ş ŉ̋Б₤ЮŪņşũĠ₤сŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣ŁũŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ

• Ð‗кΒķЊģŲ ĕЊ₣ΒĖ̋ ĵ˝ сĮњĕ ċĜĜ ŪĳСŷΒĕНŷĳŉЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣ ŬŎ
Łũ‗чďЮ◦Ь₣ĈĳсΒеĮБŲ◦ċĩŲаĕŁũΒĕНŷĳŉЮĜй¤

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷĮЊĕЊĳŏ▫ЮĳЧŷЋēĕŁũЯřŲģĕЯ‗ĜеЮĜй ŪÐĠсŪýĕс₤ŪŌĠсЮŢйŪ⅜Ŏ
ĠŔΆ ЯřŲģĕЮŲЧ˝ЮΌЧ₣ЯřũιЮ◦¤

• ŪĠ₤ЊĕČеģşс Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ΖşЯ‗ĜеĕРŷŷЋēĕŁũĠЯĕ□ņ řРşď ŁũĮЊļ˝⅝ďņУŎ

ŪĠďĮŲũřť ĕЊ₣ΒĖ̋ ĄеĜŀďЮřЧņ¤



řеЮ‗ЧũŁũşРŲũУņũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ЯřŲŌĕŲ˝ š‗кŪ₤ĠýĖ

សកមមភព ែខ
១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២

ŁũЮũЬĠşе₤ЊŁš ⅜ŵ Юŷ◦ЊŁ ĕЊ₣  Łũ
ĮЊļ˝⅝ ďņУŎΒĖ̋  ĄеĜŀ Łũ ЮřЧņġБ 
˝⅜₣ ЯĩĕŁũ ΒķЊŷűΘ ũŎкЮĮŲ ̣ĂĖ е 
ЮŢŎŌĕ ŁũşРŲ ũУņ ĮБŪĠďĮŲũřť 
Β₣ ðŁũ ₤₣ ðņ ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣Яĩ Ė̋ υ˝Ąĕ

ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲс  ΒеĮБ ŁũЮģй Ġ₣с  
Łũ ₤Њ˝⅝  ďņУŎ Ō″ĠЊ″₤Њ₤℮ ŪÐ С
ĠЮŪ₣Эĕ ĕЊ₣ ₤Њ₤⅝ĕН₤Њ₤℮

ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲс ΒеĮБ ₤Нŷĳ□ЊļĮ 
şŬşũ‗чďņУŎ Ū˝ ОņЮýŲ Юţ Юĩ℮₣ៗ 

ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲсΒеĮБ ΒĜņњŎ
◦Бĩ⅝ũ



1



ដីក្រកុម្របឹក
ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ

ទិដ្ឋភពទេូទ ករេរៀបចំ កែ់តង ករអនវុត្ត ករែកែ្រប
ករលបុេចល

• Ū˝ĠŠ њ‗ŹşĤĠс
• ĕЊŎņĕњŎ
• ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲс
ĕЊ₣ŁũşРŲũУņ

• ₤Њ◦ċЊΒе₧şŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝
• ЮýŲŁũ‗ч
• řеЮ‗ЧũŁũЮũЬĠşеřБŁ
• ŁũĮЊĕЊĳŏĕБĳŜĕН˝ Р
ŲļĮ

• ŁũΒĕНŷĳŉ
• ŁũЯ˝ЯŪĠ
• ŁũŲНĠЮČŲ
• ŁũŢ˝ сĮЊĕњŎ

2



ចបបេ់រៀបចំអងគករ

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝Ōĕ₤Њ◦ЊċΒе₧şЮĊſЧ

Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşž₣ĠŃňĳŚЊ″ņ

ũŎк  ŁũŢ˝ сЮşŀĕРŷřБŁ

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷēĜ▫ řБŁ 

ĕЊ₣Ю₤ş˝ ŉБ ₤ЮŪņşũĠ₤сŠ ųФĕ ŪĳСŷ 

ģĕ ΒĕНŷĳŉ¤ 

អន្រកឹតយ

• ΒĕНŪ˝ ЕĳŏЮŲŠ Ư៨̀ şНйаℓ Ğ◦Б

ơ៨ ЯŠŷЋş ¯ЊŁ ĂĖ еƯƠở ₤ŉБĮБ 

ĕБĳЊ  ŷЋĊБ    ₤ŪŌĠсŁũЮũЬĠşе Łũ

Я˝ЯŪĠ ĕЊ₣ŁũŲНĠЮČŲřБŁ 

ũĠ₤с Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ

Ū˝ О₣  Ū₤О˝ ĕЊ₣Š‗Ź¤

ΒĕНŪ˝ Еĳŏ
215 - 216

3



řБŁÐЙďŪĠЮķ◦ŲЊŠ Њĳ
Ġ◦Ţť ĕÐĳЊŎНĳŉЯřŲ
Ţ˝ с ЮşŀЮŢŎũřťģ
Ų ▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊ¤

şНй΅ĳ□ЮŲžЮŢŎ 
ŪĠēĕ   Ū˝ Оņ ŪĠЕ˝⅝

 řБŁŌĕŲ˝ š‗к 
ďυ˝ĳŉķРĳ

şНй΅ĳ□ЮŲž ЮŢŎ ΒķЊ 
ģŲ″ņŁũ₤ЮŪņş
ũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝

řБŁ Ĉе₣ņРŲ ιЯĩ Ė̋ Š ųй аĕ řБŁΒ₤с₤НĮŲļĮЮĝЮĮŲЯřŲŌĕřБŁℓ ŊБņ˝ĄеĕУ₤ ι
şĤĠс ι ŲЊŠ ЊĳĠ◦ Ţť ĕ ЯřŲŌĕůĜĕНŪ˝ņŠ į₤сď₣ģĕĕЊŬ˝ũ‗чĕРŷřБŁ ι ĠŃňĳŉЊ ₧
ņУŎаĕ řБŁЮĜй¤

 řБŁŌĕŲ˝ š‗к 
ďĠ◦ĠŔą ◦РЮĉ
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ŁũŢ˝ сЮşŀřБŁũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ 
Ζş ŌĕĩŲ ĠлйĵŲс řŲсĄБŷļĮ 
ũ₤сЮĝũĠ₤сŪĠďĮŲũřť

Čеģşс ŪĳСŷ Ġ₣Ų̨˝ š‗к İŎŪ₤ФŲ ĕЊ₣ЮŲЧ˝ ̋ ņį₤с  Ё₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣
ŪĠď ĮŲ ũř ťģĕşРŲũУņ Юĝ˝ ĖО₣řеЮ‗ЧũŁũаĕŁũ ЮĊſЧ Ю₤ş˝ ŚБ₤ЮŪņşşЊĳŉ
Ĉе₣ЮĜй″е₣ ĮБ  řе₧˝ с ŁŲ řеĠР₣¤
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Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ 
Ū˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  ЮŪĠЧ Ūģ₤с 
₤Њ◦ťЊ  Βе₧ş ž₣ ĠŃňĳŉЊ″ņ
ũŎкŁũŢ˝ сЮşŀřБŁ ЮřЧņġБ
˝ е‗ĳс ЮřЧņġБΉņ¹ĳс ι
ЮřЧņġБ ŪĳФĳ ĮЊĕЊĳŏ ЮŲЧ₤˝ņŊ
ļĮ ЮŲЧĕБĳЊŷЋĊБ ιЮŲЧ˝ Њş ĆŁũ 
₧ņУŎ ЯřŲ₤□Њĳ Юĝ˝ ĖО₣ 
 ŷЋ⅜Ų ļĮ аĕņНŠİũ ĕЊ₣
Ċĕēĕ ũĠ₤сŠ ųФĕ¤ 

ĳУĜ◦Б ļũ˝ Њş Ć ĕЊ₣₤Њ◦ċЊΒе₧ş
ũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝

ņНŠİũ ĕЊ₣ιĊĕēĕЯřŲŪĠÐŲс
ЮĉόŏŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝

ņНŠİũ ĕЊ₣ιĊĕēĕЯřŲŪĠĳЊķР
˝ņŊЮĉόŏŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝

˝ Њş ĆŁũ₧ņУŎЯřŲşĤĠс ĕЊ₣ 
ŲЊŠ ЊĳĠ◦Ţť ĕ ÐĳЊŎНĳŉ 

6



• řБŁЯřŲŌĕŲ˝ š‗к ďĠ◦ĠŔą ◦РЮĉŪĳСŷΒĕНņњĳЮŢŎ Ū˝ Оņ ŪĠЕ˝⅝ 
ĕЊ₣ŪĳСŷşНй΅ĳ□ЮŲžЮŢŎ ŪĠēĕŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝

• řБŁЯřŲŌĕŲ˝ š‗кďυ˝ĳŉķРĳŪĳСŷΒĕНņњĳЮŢŎ Ū˝ Оņ ŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣ŪĳСŷ
şНй΅ĳ□ЮŲžЮŢŎΒķЊģŲ

• řБŁЯřŲЯş₣ĩĀОŎĮБĠ◦ĠġŃňĳŉЊ₧ņУŎаĕũřťĊņŊĕНŃ ň şĤĠс  ĕЊ₣ ŲЊŠ Њĳ 
Ġ◦Ţť ĕ ÐĳЊŎНĳŉĜĜďĊũŌĕ řБŁ ЮĜй ĕЕ₣ņЊĕŌĕ₤НĮŲļĮ

• řБŁ₧ņУŎ ЯřŲЮĊſЧЮΌЧ₣ЮŢŎŌĕŁũЮũВ₤ЮΒЧ₣  řБŁЮĜйĕЕ₣ ņЊĕ 
Ōĕ  ₤НĮŲļĮģĕЮΌЧŎ

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ŪĳСŷēĜόŏŌĕŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲсďņУŎΒĖ̋  ĵ˝ с Įњĕ ċ 
• řБŁЯřŲŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ģĕΒĕНņњĳũУş ŪĳСŷşРŲďĊũŌĕЮĝаℓ Ğ ЯřŲ  řБŁ
ЮĜйŪĳСŷģĕşНй΅ĳ□ЮŲž ιΖş˝ е‗ĳсŎ˝ŁŲĠũЋЮş◦̄ ₧ ņУŎ

• řБŁņЊĕΖşŌĕΒĕНļĮŪĠĳЊ₤˝ņŊģĕЮΌЧŎ
• ŁũЮũЬĠşе ŁũЯ˝ЯŪĠ ιŁũ ŲНĠ ЮČŲřБŁ ĳŪņСŷЁ ŌĕĕБĳЊ  ŷЋĊБ 
şĤ₤сŵ₤сřРş˝ е‗ĳс ̋ ĖО₣ ΒĕНŪ˝ ЕĳŏЮŲŠ Ư៨̀¤
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ករេរៀបចំ កែ់តង

• ដំេណីរករេរៀបចំដីក

មនលកខណៈបទបញជ ទេូទ មនលកខណៈឯកត្តភតូ

• Łũ˝ е‗ĳсΒеĮБĳŪņСŷŁũаĕŁũ
Ţ˝ сЮşŀřБŁ

• ŁũЮũЬĠşеЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣řБŁ
• ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲс ĕЊ₣ŁũĠЊ◦
ĩ⅝Ŏ Ю₤ş˝ Б ŉ Ūĵ₣ řБŁ

• ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳřБŁ¤
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• ករកំណតអ់ំពីត្រមូវករដីក

មនលកខណៈបទបញជ ទេូទ

• ŪĠēĕŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝  ι

• ₤ŌĄЊ˝Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ņУŎļÐĠБ(ơ/ư)  ι

• Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũĜĜũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ̋ ⅝ ι

• ΒķЊģŲ ι Ð‗кΒķЊģŲ ι 

• ₤ŌÐņŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝Ū˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  þНе ₤Į̇ĳсЮĝ˝ ĖО₣ Яřĕ ₤ņĳ□ ̋ Њş Ć ĕБņУŎៗ ι

• ĳе₧₣ŪÐФ⅜ũşеĕУĕņУŎļÐřĠс(ơ/ơƠ)аĕşеĕУĕŪÐФ⅜ũ₤ũНĠ ЯřŲŌĕЮĝ˝ ĖО₣
Яřĕ₤ņĳ□̋ Њş ĆũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ĕБņУŎៗ¤
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ករេរៀបចំេសចកី្ត្រពងដីក

មនលកខណៈបទបញជ ទេូទ

ĄеΉĕ◦Б ̉ 
ŁũŪĮņЮŪĮЭ₣ C

ĄеΉĕ◦Б ơ  
Łũ₤Њ˝⅝Ū⅜ŷŪďŷ

ĄеΉĕ◦Б Ư 
ЮũЬĠşеЮ₤ş˝ Б ŉŪĵ₣ĠŤņ 

ĄеΉĕ◦Б ư 
ŁũĮЊļ˝⅝ЮŲЧЮ₤ş˝ ŚБŪĵ₣

• ₤Њ˝⅝ΒеĮБŪ˝Ġ 
Š њ‗ŹşĤĠс   ĠŔΆ  
ĕЊ₣ ĳŪņСŷ  Łũ

•  ĮЊЮŪýй ЮŗĠ Ųс  
ι ŁũЮ₤ĖЧ₤Неόŏ
ŌĕŁũýеŪ◦ĮБ  
ņĕĀБũ Β₣ ðļĮ 
Яĩ Ė̋  υ˝Ąĕ ₤₣ ðņ
₤НБŷЋŲ ĕЊ₣ΒĖ̋
ĵ˝ сĮњĕ ċĜĜ

• Яĩ Ė̋ ˝ĤŲŲЊŠ Њĳ

• Яĩ Ė̋ ņРŲĠ◦

• Яĩ Ė̋ Š ųЕņ⅜ũ

• Яĩ Ė̋ ĠŃĆĠс

(″ņ◦Ūņ₣сÐеũР)

• ĮЊЮŪýйЮŗĠŲс  ďņУŎ
Ð.˝.₤.˝ ĕЊ₣ ιÐ‗к
˝ŌŊ ĊЊŁũĜĜũĠ₤с
Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ņНĕĕЕ₣Ţ˝ с
ĄРĕÐ‗кΒķЊģŲ ĮЊĕЊ ĳ№
Ŏ ĕЊ₣ĩ ŉŲсЮŗĠŲс 
ЮřЧņġБŢ˝ сĄРĕŪ˝ Оņ
ŪĠЕ˝⅝ ĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣υ˝
ļĮďĠŤņ

• ŪĠēĕ Ū˝ Оņ 
ŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷ
ЮũЬĠşе˝ Њş ĆŪĠĄНе 
ЮřЧņġБĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ 
υ˝ļĮЮŲЧЮ₤ş
˝ Б ŉŪĵ₣ĠŤņ¤ 
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ករពិេ្រគះេយបល់ និងករបិទផ យ

មនលកខណៈបទបញជ ទេូទ

• ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲсďņУŎŪĠďĮŲũřť 

• ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲсďņУŎ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ

• ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲсďņУŎŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝řа◦Ю◦Ьĳ

• ŁũĮЊЮŪýйЮŗĠŲсďņУŎŪ˝₤У₣ ⅜□ ĠњĕĜĜ

• ŁũĠЊ◦ĩ⅝ŎЮ₤ş˝ ŉБŪĵ₣řБŁď⅜ēũ‗к 

• ŁũĠР˝ ₤ũНĠņĳЊ ЮŗĠŲс¤
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ករពិនិតយ និងអនមុត័

មនលកខណៈបទបញជ ទេូទ

Ð‗кΒķЊģŲ

• Ð‗кΒķЊģŲ ŪĳСŷЮũЬĠşе˝ Њş ĆŪĠĄНе

ЮřЧņġБĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ĩ ŉŲсЮŗĠŲсЮŲЧЮ₤

ş˝ ŉБŪĵ₣řБŁ

• ΒĖ̋ ЮũЬĠ şеŪĳСŷЮĊſЧŁũЯ˝₤ŪņФŲ

Ю₤ş˝ ŉБŪĵ₣řБŁ″ņΒĕН⅜₤ĕч

ũĠ₤с Ð‗к ΒķЊģŲ ЮřЧņġБŢ˝ сĄРĕ

Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ΒĕНņњĳ¤

Ū О̋ņŪĠЕ̋ ⅝

• ŪĠēĕŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷ ЮũЬĠşе ̋ Њş ĆŪĠĄНе
Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ũĠ₤сŠ ųФĕ  ЮřЧņġБĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣
ΒĕНņњĳЮŲЧ Ю₤ş˝ ŉБŪĵ₣ řБŁЮĜй¤ 

• ŪĠēĕŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷ ēĜЁ Ōĕ
Łũ şРŲũУņĮБÐ‗кΒķЊģŲ ņĕĀБũ Β₣ ð
ļĮ ĕЊ₣ΒĖ̋ ĄеĜŀЯřŲĵ˝ сĮњĕ ċ 

•  Ġ₣Ų̨˝ š‗кİŎŪ₤ФŲřŲсŁũşРŲũУņ
ũĠ₤сŪĠďĮŲũřť ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣
ΒĖ̋  ĵ˝ сĮњĕ ċЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ¤ 
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មនលកខណៈបទបញជ ទេូទ
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• ũř ťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉŪĳСŷĠŃąСĕĕРŷ
ŬŲсřБŁЮĉ Ū˝₤У₣ņΉаĩĀŗл ₣
ŎРũ(Ợ)аℓ Ğ

• ΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉŪĳСŷģĕ
◦◦УŲŪĠĳЊķР˝ņŊĮБũř ťņūĕ ŉБŪ˝₤У₣
ņΉаĩĀ ˝ ĖО₣ŁũĮЊĕЊĳŏ ĕБĳŜĕН˝ РŲ 
ļĮЮŲЧřБŁЯřŲΒĕНņњĳЮŢŎ
Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝Ū˝ О₣ Ū₤О˝ ĕЊ₣Š‗Ź¤

• ũř ťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗ŹŪĳСŷĠŃąСĕ
ĕРŷŬŲсřБŁЮĉΒķЊģŲŬĄēĕБ 
ЮŠĳŉ⅜ņБŗл ₣ŎРũ(Ợ)аℓ Ğ

ករពិនិតយនីតយនកុលូភព

មនលកខណៈបទបញជ ទេូទ

• Ū˝₤У₣ņΉаĩĀ ιΒķЊģŲŬĄēĕБ  ЮŠĳŉ  ŪĳСŷĄРĕ
řе‗Е₣Юĉ Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ЯřŲЮşŀřБŁЮŢŎĠŔą ˝ с 
ΒеĮБşе‗ НşЯřŲĩĀОŎĮБĠ◦ĠŃňĳŉЊ₧ņУŎ ЮřЧņġБЮĊſЧ
ŁũЯ˝ĳŪņСŷ (ЮĠЧŌĕ)

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷЯ˝ĳŪņСŷřБŁ ЮĜй˝ ĖО ₣  (ưƠ)аℓ Ğ
• ˝ ĖО₣ŁũЯ˝ĳŪņСŷЮĕй Ū˝ Оņ ŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷΒĕНŷĳŉ″ņĕБĳЊ

 ŷЋĊБЯřŲģĕ˝ е‗ĳс
• ˝ ĖО₣˝ũ‗БЯřŲŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝₧ņУŎ ņЊĕģĕЮĊſЧŁũ
Я˝ĳŪņСŷ ″ņŁũ ĄРĕ  řе‗Е₣ ũř ťņūĕ ŉБ Ū˝₤У₣ ņΉаĩĀ 
ιΒķЊģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ŪĳСŷČĳсŷЋēĕŁũČе ģşс 
ĜĜ ЮřЧņġБ όŏ Ōĕ ŁũЯ˝ĳŪņСŷ ιŲНĠЮČŲřБŁ
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ករអនវុត្ត ករែកែ្រប
ករលបុេចល

ករអនវុត្តដីក

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ŪĳСŷēĜ▫ ŬŲсřБŁЯřŲģĕΒĕНņњĳũУşŪĳСŷЮĊſЧŁũ ĩ℮Įſ ĩ⅝Ŏ  όŏģĕ◦РŲе
◦РŵŎřŲс ⅜ēũ‗Ąĕ ĕЊ₣ΒĖ̋ ĵ˝ сĮњĕ ċĜĜ ¤  

• ŁũΒĕНŷĳŚřБŁ ŪĳСŷЮĊſЧЮΌЧ₣Юĝ˝ ĖО₣Яřĕ₤ņĳ□̋ Њş ĆũĠ₤сŪ˝ Оņ ŪĠЕ˝⅝ Ĉе₣ņРŲ ЮŲЧ˝ ЯŲ₣Яĳ
řБŁЯş₣Юĩ℮₣ĮБЮĕй ι ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯĳşĤĠс ĕЊ₣ŲЊŠЊĳĠ◦Ţť ĕÐĳЊŎНĳŉďĊũŌĕ ₧ņУŎ ģĕ 
ĳŪņСŷ όŏř˝ЮşŀĮБřБŁĕРŷĳеĠĕсЯřŲŌĕŁũ˝ е‗ĳсЯřĕ₤ņĳ□̋ Њş ĆşĤ₤сŵ₤с¤

• Ð‗кΒķЊģŲ˝ ĖО₣ĜņŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ũĠ₤сŠ ųФĕ ŪĳСŷ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ ̋ ĖО₣Ł ũ ČĳсЯş₣ΒĕНŷĳŉ ĕЊ₣
ĮŪ₣Е₣ŁũΒĕНŷĳŉřБŁĈе₣Β₤сũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ŪĠ˝ĠЮŢŎ  ŪĠ₤Њ◦ċļĮ ĳŌų ļĮ ĕЊ₣
Ð‗ЮĕŎŏļĮ ĕЊ₣ŪĳСŷЮĊſЧ ũģŎŁũ‗чďŪĠČе ι″ņŁũ˝ е‗ĳсũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝¤
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ករអនវុត្ត ករែក
ែ្រប ករលបុេចល

ករែកែ្រប និងករលបុេចល

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝Ζş₤ЮŪņşЯ˝ЯŪĠ ιŲНĠЮČŲřБŁ₧ņУŎЯřŲ Š ųФĕ ģĕ   ΒĕНņњĳũУş ЮŢŎЯĩΔ̋

″ņ⅜□ ĕļĮ ĠŔΆ  ĳŪņСŷŁũ ι ₤е‗ РņĮũĮБņРŲ Ţť ĕ ĕЊ₣ ιЮŢŎЯĩΔ̋ ″ņşĤĠс ŪĮйŬĄ

Ū˝ Еĳŏ ΒĕНŪ˝ Еĳŏ ŪĠŁ₤ ι ŲЊŠ Њĳ Ġ◦ Ţť ĕ ÐĳЊŎНĳŉĜĜďĊũŌĕ ι″ņŁũЯ‗ĜеĮБŪ˝₤У₣ 

⅜□ ĠњĕũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ¤

• ŁũЯ˝ЯŪĠřБŁΖşЮĊſЧЮΌЧ₣ЮŢŎĠЯĕ□ņŪĠŁũℓ ŊБ ĕЊ₣ι Я˝ЯŪĠ ŪĠŁũ  ₧ņУŎаĕřБŁЯřŲ

ŌĕŪ⅜Ġс¤ ŁũЯ˝ЯŪĠřБŁŪĳСŷΒĕНŷĳŉ″ņĕБĳЊŷЋĊБ ₤ŉБĮБŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũΒĕНņњĳřБŁ řРş

ŌĕЯş₣˝ ĖО₣υ˝⅜ũĠЮş Ć̋ Ю◦₤Юĕй¤ 

• Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝Ζş₤ЮŪņşЯ˝ЯŪĠ ι ŲНĠЮČŲřБŁ₧ņУŎ″ņũŎк ŁũЮşŀřБŁũĠ₤сŠ ųФĕ¤ 
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ករអនវុត្ត ករែក
ែ្រប ករលបុេចល

ករ កព់ិនយ័

• ЮŢŎ⅜ũЯĳřБŁŌĕŲ˝ š‗кş₣ŁĳĮſ̋ Њş Ć″ņĩųСŷşĤĠс ₤ŪŌĠс ŪĠď ĮŲũřťŪÐĠсũРĠ řБŁ

˝ єΖşŌĕŢ˝ сĠŃĆСŲĕРŷŁũŢ˝ сĮЊĕњŎ₤ŪŌĠс ̋ ũ‗Б ЯřŲŌĕΒĖ̋ ņЊĕЮýũĮ″ņĠ◦ĠŔĪ

Ĉе₣Юĕйĩ₣Яřũ¤ 

• ŁũŢ˝ сĮЊĕњŎ ŪĳСŷΒĕНŷĳŚřРşៗýĖ  ₤ŪŌĠсŪĠďĮŲũřťĈе₣Β₤с ЮŢŎņЊĕÐЊĳĮБůĕк  ũĠ₤с 

ĮУ˝ ЮÐ˝ ĖО₣₤₣ ðņ ЮŎĕűњũ ι⅜ŷ″ũЮĜйЮΌЧŎ¤ 

• ЯĠĠĠ◦ ĕЊ₣ĕБĳЊŷЋĊБаĕŁũЮũЬĠşеĠ◦ĠġŃňĳŉЊ₤ŪŌĠсŁũĮЊĕњŎďŪģ˝ с ЮŢŎřБŁũĠ₤сŪ˝ Оņ

ŪĠЕ˝⅝  ĕЊ₣˝ŪņЊĳаĕŪģ˝ сĮЊĕњŎЮĕй ŪĳСŷ˝ е‗ĳсЮŢŎ   ΒĕНŪ˝ Еĳŏ  ″ņ₤еЮ‗Чũř ťņŪĕБ ŉŪ˝₤У₣

ņΉаĩĀ ĕЊ₣ũř ťņūĕ ŉБŪ˝₤У₣Ю₤řť̋ Њş Ć ĕЊ₣ ̈́ ЊũŃ ňŷĳ□О¤
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ភនេំពញ,ៃថងទី ១៩ ែខេម ឆន ំ ២០១៧
1

បង្ហ ញេ យេ ក ណយ េចក ម្រន្តទីទួលបនទុកករ្រគប្រគងសណំល់

ៃនករយិលយ័េរៀបចំេ ភណ័ភព និង្រគប្រគងកកសំណល្រកុង

បទបង្ហ ញ
ស្តពីី

ដំេណើ រករេរៀបចំដីក្រគប់្រគងសំ ម សណំលរ់ងឹ
ទី្របជុំជនកនងុ្រកុងបត់ដំបង

សិកខ ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធនស៍្តីពី
«ករេលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ និងករ ក់េចញដីករបស់្រកុម្របកឹ »



មតិក

I. ករកំណតអ់ំពីត្រមូវករៃនករ កេ់ចញដីក
II. ដំេណីរករេរៀបចំេសចក្តី្រពងបឋម
III. ករពិេ្រគះេយបល់អំពីេសចក្តី្រពងដីក
IV. ករពិនិតយ និងករអនុមត័ដីកេ យ្រកុម្របឹក ្រកុង
V. បញ្ហ ្របឈម និងសំណូមពរ

2



១. បុព្វេហតុៃនករផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំដីក

 អនុ្រកឹតយេលខ ១១៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខសី  ឆន ំ
២០១៥ ស្តីពីករ្រគប្រគង សំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន។

 អនុ រណៈៃនករយល់គន  (MOU) រ ងមូលនិធិ ខុន ៉ ដ 
ឌិនេ ែអរ៊ ចុះៃថងទី២៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១៧។

3

I. ករកំណត់អំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក



២. ករសកិ ្រ វ្រជវ

 របយករណ៍ និងសកមមភពននពកព់ន័ធនិងករងរ្រគប្រគង
សំណល់រងឹ (រដ្ឋបល្រកុង មនទីរបរ ិ ថ នេខត្ត អងគករៃដគូ)

 បញ្ហ ្របឈមនិងត្រមូវករេនមូល ្ឋ ន មរយៈ(េវទិក កិចច
្របជុំពិភក សិកខ ករចុះសមភ សន៍ .......)

 លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ
- ថន កជ់តិ (ចបបប់រ ិ ថ ន អនុ្រកឹតយ ចរែណន.ំ.......)

- ថន កេ់្រកមជតិ( េសចក្តីជូនដំណឹង េសចក្តីែណន.ំ......)
4

I. ករកំណត់អំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក(ត)



២. ករសកិ ្រ វ្រជវ

អនកពកព់ន័ធៈ

 វសិ័យរដ្ឋ(រដ្ឋបលសងក ត-់្រកុង មនទីរបរ ិ ថ នេខត្ត មនទីរេសដ្ឋកិចច និង

ហរិញញវតថុ មនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកី េខត្ត មនទីរសុខភិបលេខត្ត 

មនទីរ ធរណៈករ និងដឹកជញជូ នេខត្ត.......)។

 វសិ័យឯកជន៖ ្រកុមហ៊ុនសុីន ្រទី ្រកុមហ៊ុនេលៀប លឹម មច ស់

េភជនីយ ្ឋ ន រ ្ឋ ន ផទះសំ ក ់ស ្ឋ គរ......)។

 ្របជពលរដ្ឋ សហគមន ៍ អងគករៃដគូ។ 5

I. ករកំណត់អំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក(ត)



២. ករសកិ ្រ វ្រជវ

បញ្ហ ្របឈមែដលេកីតមនេនមូល ្ឋ នជមួយអនកពកព់ន័ធ    
(រដ្ឋបលសងក ត-់្រកុង មនទីរបរ ិ ថ ន មនទីរេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ
្រកុមហ៊ុន្របមូលសំ ម(សុិន្រទី និងេលៀប លឹម ) 

បញ្ហ ្របឈមរមួមនៈ េស ្របមូលសំណល់ ករបងក់ៃ្រមេស
េពលេវ ៃនករ្របមូល គុណភពៃនករ្របមូល ករយតឺយ៉វកនុង
ករ្របមូល រថយន្តដឹកសំ ម បុគគលិក្រកុមហ៊ុន.

6

I. ករកំណត់អំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក(ត)



៣.ករវិភគទិនន័យ/បញ្ហ ្របឈម
 វភិគេលីរបយករណ៍ែដល្របមូលបន បញ្ហ ្របឈម ែដលេកីត

មនជក់ែស្តងកនុងមូល ្ឋ នពក់ព័នធនិងករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ។

 េរៀបចំជឯក រ និងេធ្វីរបយករណ៍ជមូល ្ឋ នកនុងករេរៀបចំ  

េសចក្តី្រពងដីកស្តីពីករ្រគប់្រគងសំ ម សំណល់រងឹ

7

I. ករកំណត់អំពីត្រមូវករៃនករ ក់េចញដីក(ត)



១-ករបេងកើត្រកុមករងរ
 សមសភព្រកុមករងរ៖ ចំនួន ២៣រូប 

 ថ បន័រដ្ឋ ( ថ បន័ជំនញពកព់ន័ធ)                          
 វសិ័យឯកជន
 អងគករៃដគូ និង
 ទី្របឹក បេចចកេទស។

 ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតវូ៖
 េរៀបចំែផនករ
 ្របមូលពត័ម៌ន
 ស្រមបស្រមួលនិងសហករជមួយអនកពកព់ន័ធ
 េ ះ្រ យបញ្ហ  ពិេ្រគះេយបល់ ផ ព្វផ យ និងេធ្វីរបយករណ៍ 
 េរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក

8

II. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក



២. ករេរៀបចំបញជសីណំួរ្របមូលទិននន័យ

 បញជ ីសំណួរេរៀបចំេ យ្រកុមករងរេ យមនករគ្រទពីទី្របឹក

បេចចកេទស 

 បញជ ីសំណួរគឺេធ្វីេឡងីេដីមប្របមូលព័ត៌មន និងទិននន័យបែនថមែដល

មនករខ្វះចេន្ល ះ

 ្រកុមកងរជអនកចុះសមភ សន៍ជមួយ្របជពលរដ្ឋ និង ថ ប័នពក់

ព័នធ

9

II. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក (ត)



៣-ករេរៀបចំសកិខ
សិកខ េនះបនដំេណីរករនិងបង្ហ ញពី៖

 ្រកបខណ្ឌ ចបបព់កព់ន័ធ  និង  ករ្រគប្រគងសំ ម សំណល់រងឹ

 ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក 

 ករពិភក  ករកំណតប់ញ្ហ  និងករេ ះ្រ យបញ្ហ    

 ែផនករជំ នបន្ត ។

សមសភពចូលរមួចំននួ ៣៤រូប៖ 

្រកុម្របឹក ្រកុង គណៈអភិបល្រកុង តំ ងមកពីគ.ជ.អ.ប មនទីរបរ ិ ថ នេខត្ត មនទីរេសដ្ឋ
កិចចនិងហរិញញវតថុេខត្ត មនទីរសុខភិបលេខត្ត មនទីរអបរ់ ំ យុវជននងិកី េខត្ត មនទីរ
េទសចរណ៍ រដ្ឋបល្រកុង-សងក ត ់្រកុមហ៊ុនឯកជន គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់្រស្តីនិង
កុមរ គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលេចចកេទស និងអងគករៃដគូពកព់ន័ធ ។ 10

II. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក (ត)



៣-ករេរៀបចំសកិខ   (ត)

្រកុមករងរបនរកេឃញីចំណុចបែនថមែដល្រតូវ កប់ញជូ ល

កនុងដីកបែនថមគឺៈ

១-ទិដ្ឋភពទូេទកនុងករ្រគប្រគងសំណល់រងឹ

២-ករកំណត ់និង ្របមូលេស  

៣-ករជ្រមុញ និងេលីកកមពស់ករយល់ដឹង 

៤-ករែញក ករែកៃចន និងករ្រគប្រគងទី ន

៥-ករផកពិនយ័
11

II. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក (ត)



៤-ករ្របជុំពិភក លអំិត មែផនក
 ្រកុមករងរ្រតូវបនែបងែចកជ៤េដីមបពីិភក លំអិតេលីៈ

1. ទិដ្ឋភពទូេទកនុងករ្រគប្រគងសំណល់រងឹ
2.  ករកំណត ់និង ្របមូលេស
3. ករជ្រមុញ និងេលីកកមពស់ករយល់ដឹង
4. ករែញក ករែកៃចន និងករ្រគប្រគងទី នចកស់ំ ម

 ្រកុមករងរបន្របជុំរមួគន េដីមបពីិនិតយ ែកស្រមួលនិងបំេពញ
បែនថមេលីែផនកទងំបួន

12

II. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក (ត)



៥. ករពិភក េលើេសចក្តី្រពងបឋមជមួយគណៈកមម ធិកររបស់
្រកុម្របឹក ្រកុង

្រកុមករងរជួបពិេ្រគះេយបល់ជមួយគណៈកមម ធិកររបស់្រកុម
្របឹក  (គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់្រស្តី និងកុមរ គណៈកម ្
មធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទស) េដីមប៖ី

 ពិនិតយេលីទ្រមងែ់បបបទៃនេសចក្តី្រពងដីក
 ពិនិតយេមីលខ្លឹម ររមួរបស់េសចក្តី្រពងដីក និងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តិែដល្រតូវ កប់ញជូ ល

 ពិនិតយ និងែកស្រមួលអកខ វរិុទធ 
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II. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក (ត)



៥. ករពិភក េលើេសចក្តី្រពងបឋមជមួយគណៈអភិបល្រកុង

្រកុមករងរជួបពិេ្រគះេយបល់ជមួយគណៈអភិបល្រកុងេដីមបៈី

 ពិនិតយេលីទ្រមងែ់បបបទៃនេសចក្តី្រពងដីក

 ពិនិតយេមីលេលីខ្លឹម ររមួរបស់េសចក្តី្រពងដីក និងលិខិត

បទ ្ឋ នគតិយុត្តិែដល្រតូវ កប់ញជូ ល

 សុំេយបល់ និងែកត្រមូវបែនថមមុននិង កជ់ូន្រកុម្របឹក ្រកុង

េដីមបពីិនិតយ និងឯកភពជបឋម ។
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II. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក (ត)



៦. ករពិនិតយ និង្រពមេ្រពៀងរបស្រកុម្របឹក េលើេសចក្តី្រពងបឋម

 យករណ៍ពីដំេណីរករ និងសកមមភពកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពង
បឋមជូន្រកុម្របឹក ្រកុង

 ករបង្ហ ញេសចក្តី្រពងបឋមជូន្រកុម្របឹក ្រកុង េដីមបសីុំករពិនិតយ 
និងឯកភព។ 

 ្រកុម្របឹក ្រកុងបនពិនិតយ  និងឯកភពេសចក្តី្រពងបឋម
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II. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងដីក (ត)



េធ្វីលិខិតជូនេទ្រកុម្របឹក េខត្តកនុងនមអភិបល្រកុងបតដ់ំបង 
េដីមបពីិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុម្របឹក េខត្ត

 ្រកុម្របឹក សងក ត ់និងអនកពកព់ន័ធ....

 បិទផ យជជធរណៈ (រយៈេពល១០ ៃថងៃនៃថងេធ្វីករ)
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III. ករពិេ្រគះេយបលអ់ំពីេសចក្តី្រពងដីក



បនពិនិតយ និងអនុមត័ចុងេ្រកយកនុងកិចច្របជុំ មញញេលីកទី៤២ 
របស់្រកុម្របឹក ្រកុងបតដ់ំបង នៃថងទី១០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៧

បនចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកុម្របឹក ្រកុងនៃថងទី១៣ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១៧

 រដ្ឋបល្រកុងបនបញជូ នដីកេទរដ្ឋបលេខត្តបតដ់ំបងេដីមបេីធ្វីករពិនិ
តយនីតយនុកូលភពៃនដីក។
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IV. ករពិនិតយ និងករអនុម័តដីកេ យ្រកុម្របឹក ្រកុង



១. បញ្ហ ្របឈម

 ពុំសូវមនករចូលរមួឲយបនសកមមពីអនកពកព់ន័ធ។

 ចំ យេពលេវ េ្រចីន (៨ ែខ)។

ខ្វះយន្តករជក់ កក់នុងករអនុវត្តដីក។

ថវកិមិន្រគប្រគនស់្រមបអ់នុវត្តមុខងរករ្រគប្រគងសំ ម សំណល់

រងឹទី្របជុំជន។

ខ្វះជំនញ  និងបទពិេ ធន ៍និងម្រន្តីបំេពញករងរ។
18

IV. បញ្ហ ្របឈម និងសណំូមពរ



២. សណំូមពរ

ផ្តល់ថវកិបែនថមដល់រដ្ឋបល្រកុងស្រមបអ់នុវត្តមុខងរករ្រគប្រគង
សំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន។

ផ្តល់ម្រន្តីបែនថមេដីមបពី្រងឹងករអនុវត្តមុខងរករ្រគប្រគងសំ ម 
សំណល់រងឹទី្របជុំជន។

ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបំបន៉សមតថភពេលីករងរ្រគប្រគងសំ ម  
សំណល់រងឹទី្របជុំជន។
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IV. បញ្ហ ្របឈម និងសណំូមពរ (ត)



សមូអរគុណ!
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Ð еĕР₤ĠеŪĮФŀ₤ŉБĮБřеЮ‗ЧũŁũЮũЬĠşеřБŁЯřŲŌĕŲ˝ š‗кďĠ◦ĠŔą ◦РЮĉ



 

 

សណំរួឆ្លុះបញ្ច ងំអពំដីីកា 

• តាមបទពិសោធន៏កនលងមក ស ើសោក សោកស្រើធ្លល ប់បានសេញដើកាស្បសេទណាខ្លះ? 

• ផ្នែកតាមេសមលើយរបរ់សោក សោកស្រើ ដើការភាគសស្េើនផ្ដលបានសេញគជឺាដើការផ្ដលមានលកខណៈជាឯកក តេូ      

ស ើបញ្ហា ស្បសេទណាផ្ដល ស្មវូឲ្យរដឋបាលស្រកុសេញដើការផ្ដលមានលកខណៈជាបទបញ្ហា ទូសៅបាន? 

• ស ើអ្វើខ្លះជាការលំបាកកែុងការសេញដើការផ្ដលមានលកខណៈជាបទបញ្ហា ទូសៅ? 

• ស ើថ្នែ ក់ជា  ិនិងថ្នែ ក់សស្កាមគួរសធវើអ្វើខ្លះសដើមបើអាេសេញដើការផ្ដលមានលកខណៈជាបទបញ្ហា ទូសៅបានសោយសជាគជ័យ? 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

សកិ្ខា សាលាផ្លា សប់្តរូមេមរៀនប្ទពិមសាធន៍ ល ើកទី៤ 
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សិក្ខា សាលាផ្លា សប់្តូរបទពិសសាធនល៏ ើកទើ៤ 

សតីព ី
ការលរៀបចំ ការអនវុត្ត និងការត្ត្ួត្ពនិិត្យថវិកាត្កុង ត្រកុ 

រណ្ឋា គា សានល់វ៉េ រាជធានីភ្នំសពញ 
ថ្ងៃទី០៦- ០៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
 

១. សេចក្តីស្តើម 
 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាតែងតែបានបញ្ជា ក់ និងជូនដណឹំងយ៉ា ងច្បាស់លាស់ដល់រដាបាលក្កុង ក្សុកសតពីី
ដំណណីរការណរៀបច្បំថវកិារបស់ក្កុង ក្សុក។ សក្ាប់ថវកិា ក្កងុ ក្សុកឆ្ន ២ំ០១៩ ក្កសួងណសដាកិច្បច និងហរិញ្ញវែថុបានដ្ឋក់
ណច្បញសារាច្បរណលខ០០៦ សតីពីនីែិវធិីបណច្បចកណេស សក្ាប់ការណរៀបច្បំតែនការថវកិារបស់រដាបាលថ្នន ក់ណក្កាម្ជាែ ិ
សក្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៩ ណដ្ឋយណសនឱី្យានការណរៀបច្បជំាបី ដណំាក់កាលដូច្បខាងណក្កាម្៖ 

• ការណរៀបច្បំតែនការយុេធសាស្រសតថវកិា ពីតខម្ិនា ដល់តខឧសភា 
• ការណរៀបច្បំតែនការថវកិា ពីតខម្ិថុនា ដល់តខកញ្ជញ  
• និងការអនុម័្ែតែនការថវកិា ពីតខែុលា ដល់តខធនូ 

 យ៉ា ងណាក៏ណដ្ឋយ ណៅកនុងការអនុវែតជាក់តសតង រដាបាលក្កុង ក្សុក តែងជួបក្បេះបញ្ជា អពំីណពលណវលា កនុងវដត 
ថវកិា តដលបានកណំែ់ណៅកនុងសារាច្បរតដលបានណច្បញណដ្ឋយក្កសួងណសដាកចិ្បច និងហរិញ្ញវែថុ។ ណៅរដាបាលក្កុង ក្សកុ 
ម្ួយច្បំននួ ក្កុម្ក្បកឹាម្ិនបានចូ្បលរមួ្កនុងដំណណីរការននការណរៀបច្បំតែនការថវកិាណនាះណេ ប៉ាុតនតក្កុម្ក្បកឹាក្ែូវបានណសនីសុំ
ឱ្យណធវីការអនុម័្ែណៅណលតីែនការថវកិាណនាះណៅនថៃតដលក្កុម្ក្បឹកាបានេេួលណសច្បកតីក្ាងតែនការថវកិា ណដ្ឋយម្ិនាន
ណពលណវលាក្រប់ក្ាន់ណដមី្បពីិនែិយពិច័្បយឱ្យបានលអែិលអន់ជាមុ្ន។ 

ណដ្ឋយណម្លីណ ញីនូវបញ្ជា ក្បឈម្ទងំណនះ រណក្ាងEU DAR ណដ្ឋយានកិច្បចសហការពីណលខាធិការដ្ឋា ន 
រ.ជ.អ.ប នងិក្កសងួណសដាកិច្បច និងហរិញ្ញវែថុ បានណរៀបច្បំវរគបណតុ ះបណាត លជាណស៊េរដីល់ក្កុម្ក្បឹកា។ វរគបណថុ ះ 
បណាត លនីម្ួយៗានរយៈណពលម្ួយនថៃកនលះ បានណរៀបច្បំណ ងីណៅណខែតបាែ់ដបំង និងរាជធានីភនំណពញ កនុងតខកញ្ជញ  នងិ 
ែុលា ឆ្ន ២ំ០១៨។ ណាលបណំងននវរគបណតុ ះបណាត លកនលងម្ករឺ (១) បណងកីនសម្ែថភាពកនុងការវភិារតែនក ហរិញ្ញវែថុ 
ដល់ក្កុម្ក្បឹកាទក់េងនងឹដំណណីរការណរៀបច្ប ំការអនុវែត នងិការពិនិែយពិច័្បយថវកិាមូ្លដ្ឋា ន (២) កសាងសម្ែថភាព 
របស់ក្កុម្ក្បឹកា កនុងការតសវងរកឯកសារ/ភសតុតាងចបំាច់្បសក្ាប់ដំណណីរការពនិិែយពច័ិ្បយថវកិា និង (៣) យល់ដងឹពី 
ែួនាេី នងិការចូ្បលរមួ្ណៅកនុងដំណណីរការននការណរៀបច្បំថវកិារបស់ក្កុម្ក្បឹកា។  

ណៅណពលបណតុ ះបណាត លជាណស៊េរណីនះ ក្កមុ្ក្បឹកាបានតច្បករតំលកនូវបញ្ជា ក្បឈម្នានាជាណក្ច្បីន ទក់េងនងឹ
ជំនាញក្រប់ក្រងកចិ្បចការហរិញ្ញវែថុ ជាពិណសសអំពីការេេួលខុសក្ែូវតែនកហរិញ្ញវែថុរបស់ខលួនច្បំណាះក្បជាពលរដា។ ណដមី្ប ី
បនតពិភាកាបញ្ជា ទងំណនាះ រវាងថ្នន ក់ជាែ ិ និងថ្នន ក់ណក្កាម្ជាែិ ក៏ដូច្បជាណដីម្បតីច្បករតំលកបេពិណសាធន៍អំពីការអនុវែត
កិច្បចការក្បចនំថៃរបស់ក្កមុ្ក្បឹកា ដល់ថ្នន ក់ជាែិតដលជាអនកណរៀបច្បំណាលនណយបាយ ណលខាធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប ណដ្ឋយ 
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ានកិច្បចសហក្បែិបែតិការជាម្យួរណក្ាង EU DAR ណរៀបច្បសំិក្ខា សាលាផ្លា ស់ប្តូរប្ទពិសសាធន៏សតីពីការណរៀបច្បំ ការអនុវែត 
និងការក្ែួែពិនិែយថវកិាក្កុង ក្សុក។ 

សិកាា សាលាផ្លល ស់បតូរបេពិណសាធន៍ណនះ ម្ិនក្ែឹម្តែែតល់ឳកាសដល់ក្កុម្ក្បឹកាថ្នន ក់ណក្កាម្ជាែកិនុងការតច្បក 
រតំលក ណម្ណរៀនតដលណរៀនសូក្ែបាន និងបញ្ជា ក្បឈម្ណៅកនុងការអនុវែតកិច្បចការទក់េងនងឹហរិញ្ញវែថុប៉ាុណណាណ ះណេ ប៉ាុតនតក៏ 
នឹងណសនីថ្នន ក់ជាែណិដមី្បពីិចរណាណលីបញ្ជា ក្បឈម្នានារបស់ក្កុម្ក្បកឹាណៅណពលណរៀបច្បំណាលការណ៍តណនាទំក់េងនងឹ
ដំណណីរការកសាងតែនការថវកិាក្កុង ក្សកុ ណៅកម្ពុជា។ សកិាា សាលាតដលណរៀបច្បំណដ្ឋយណលខាធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប នងិ 
EU DAR នឹងក្បក្ពែឹតណៅរយៈណពលម្ួយនថៃកនលះ រឺណៅនថៃេ០ី៦ នងិ០៧ តខវចិ្បឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ ណៅ សណាា ារ សាន់ណវ ៉ា 
រាជធានីភនំណពញ។ 
២. សោលបណំង  

សិក្ខា សាលាសនេះមានសោលប្ណំងសំខាន់ៗដូចខាងសរក្ខម៖ 
- ចចករចំលកប្ទពិសសាធន៍ជាក់ចសតងសតពីីវដតននថវកិ្ខសៅថ្នា ក់រកុង រសកុ 
- ែតល់ឪកាសកនុងការផ្លល ស់បតូរបេពិណសាធន៍រវាងថ្នន ក់ជាែិ នងិថ្នន ក់ណក្កាម្ជាែ ិ
- ពិភាកាពីជណក្ម្ីសតដលអាច្បណធវីបាន កនុងដំណណីរការណរៀបច្បំថវកិាឱ្យកាន់តែក្បណសីរណៅណពលអនុវែតមុ្ខងារ 
ជាកាែពវកចិ្បច នងិមុ្ខងារជាជណក្ម្ីសណៅរដាបាលថ្នន ក់ណក្កាម្ជាែិ។ 

 
៣. រសបៀបវារៈ 

នថៃេី ០៦ តខធនូ ២០១៨ 

សពលសេលា ប្ប្ធានបទ 
អ្នកទទលួ 
ខសុប្រូេ 

៧:៣០- 
០៨:០០ 

ច េះស ម្ េះ និងចប្ងចចករកុមក្ខរងារ រដឋបាល 

០៨:០០- 
០៨:០៥ 

សាា គមន៍អ្ាកចូលរមួ និងចណនពំីសោលប្ំណងកមមវធិ ី អ្ាកក្ខន់កមមវធិ ី 

០៨:០៥- 
០៨:១០ 

សោរពសលាងជាតិននរពេះរាជាណាចរកកមព ជា អ្ាកក្ខន់កមមវធិ ី

០៨:១០- 
០៨:៤០ 

- មតិសាា គមន៍សោយ សលាករស ីMaraile Goergen រប្ធាន
គសរមាង EU DAR  

- មតិសាវ រម្ន៍សោយ ឯកឧតតម .............. 
តំណាងរកសួងសសដឋកចិច និងហរិញ្ញវតថ  

- មតិសាវ រម្ន៍សោយ ឯកឧតតម .............. 

អ្ាកក្ខន់កមមវធិ ី
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តំណាងរកសួងមុ្ខងារសាធារណៈ 
- ម្ែិសប្ីកកមមវធិីសោយ ឯកឧរតម ង៉ា ន ់ចំសរើន 

រដឋសលខាធិក្ខររកសួងមហានទៃ និងជាអ្ន រប្ធានរប្តិប្តតិនន
សលខាធិក្ខរោឋ ន គ.ជ.អ្.ប្ 

៨:៤០- 
៩:៤០ 

ការតច្បករតំលកបេពិណសាធន៏អនតរជាែិសតពីីការណរៀបច្បំ ការអនុវែត 
និងការក្ែួែពិនិែយថវកិា 

Dr. Alexander Wegener 

េីក្បឹកា 

៩:៤០- 
១០:០០ 

សរមាកអាហារសក្ម្ន់  

១0:0០- 
១២:០០ 

ការតច្បករតំលក នងិផ្លល ស់បតូរបេពណិសាធន៍ពកី្បណេសកម្ពុជា៖  
- បេបងាា ញសតីពកីារអនុវែតននដណំណីរការណរៀបច្បថំវកិាក្កុង/ក្សកុ
ណៅណខែតបាែ់ដំបង និងកណាត ល  

- សំណួរ/ច្បណម្លយី 

- ក្សុក....(កណាត ល) 
- ក្សុក.....(បាែ់ដំបង) 

១២:០០ – 
១៣:០០ 

 សក្ាកអាហារនថៃក្ែង់ 

១៣:០០ – 
១៣:២០ 

តលបងថ្នម្ពល  

១៣:២០ – 
១៤:០០ 

ការក្បមូ្លបញ្ជា ក្បឈម្ននដំណណីរការការណរៀបច្បថំវកិាក្កងុ ក្សុក អនកសក្ម្បសក្ម្លួ 

១៤:០០ – 
១៥:០០ 

កចិ្បចពភិាកាែុមូ្ល៖ 
- ការឆលុះបញ្ជច ងំអំពកីារអនុវែតជាក់តសតងណៅកម្ពុជាពីការណរៀបច្បំ 
ការអនុវែត និងការក្ែែួពិនែិយថវកិា 

- អនកជំនាញការអនតរជាែ ិ
- ក្កសួងណសដាកិច្បច  
- ណលខាធិការដ្ឋា នរ.ជ.អ.ប 

១៥:០០ – 
១៥:២០ 

សរមាកអាហារសក្ម្ន់  

១៥:២០ – 
១៦:៤៥ 

ទស្សនវស័ិ្យ៖  
- ការណរៀបច្បំសំណណីនាណពលអនារែននក្បព័នធរណណនយយឱ្យសុណីម្
ក្េីជាម្ួយការណែេរមុ្ខងារថមីណៅថ្នន ក់ក្កុង ក្សុក 

អនកសក្ម្បសក្ម្លួ/ 
Dr. Alexander Wegener 

១៦:៤៥ – 
១៧:០០ 

ផែនការស្ម្រាប់ថ្ងៃទី២ អនកសក្ម្បសក្ម្លួ 
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នថៃេី ០៧ តខធនូ ២០១៨ 

សពលសេលា ប្ប្ធានបទ 
អ្នកទទលួ 
ខសុប្រូេ 

០៨:០០- 
០៨:១៥ 

ការសណងាបពីនថៃេី ១ អ្ាកក្ខន់កមមវធិ ី 

០៨:១៥- 
០៩:០០ 

បេបងាា ញ៖ 
លេធែលននការសកិាអំពមុី្ខងារជាជណក្ម្ីសណដ្ឋយណលខាធកិារដ្ឋា ន 
រ.ជ.អ.ប នងិ គសរមាង EU DAR 

ែំណាង 
ណលខាធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប 

០៩:០០- 
០៩:៤០ 

ពភិាកាក្កមុ្អពំ៖ី  
- ការអនុវែតេូណៅននមុ្ខងារជាជណក្ម្ីស 
- ការណក្បីក្បាស់ថវកិាកនុងការអនុវែតមុ្ខងារជាជណក្ម្ីស 
- ការតច្បករតំលកបេពិណសាធន៍ និងការឆលុះបញ្ជច ងំការអនុវែត
មូ្លនិធាិកំ្េខាន ែែូច្ប (LSA)របស់គសរមាង EU DAR 
ណៅកនុងក្សកុនដរូរ (ឧបសរគ និងការរមួ្ច្បំតណក
របស់រដាបាលក្សុក) 

អ្ាកចូ្បលរមួ្ 

៩:៤០- 
១០:០០ 

សរមាកអាហារសក្ម្ន់  

១0:០០- 
១០:៣០ 

ការបងាា ញលេធែលតាម្ក្កមុ្ ែំណាងក្កមុ្ 

១0:៣០- 
១១:៣០ 

ការណឆលយីែបរបស់ថ្នន ក់ជាែ៖ិ 
- វធិីកនុងការណដ្ឋះក្សាយបញ្ជា ក្បឈម្ណៅរដាបាលក្កុង ក្សុក 
- េសសនវស័ិយ និងអនារែននការបំណពញមុ្ខងារជា
អាណែតេូិណៅ នងិជាពិណសសការអនុវែតមុ្ខងារជាជណក្ម្ីស 

- ែំណាងក្កសួងណសដាកចិ្បច 
និងហរិញ្ញវែថុ 

- ែំណាងណលខាធិការដ្ឋា ន 
រ.ជ.អ.ប 

១១:៣០- 
១១:៤៥ 

ពធិបីេិ ណដ្ឋយែណំាងណលខាធកិារដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប  

 

 

 



  

 

 

 
 

4th Learning Exchange Workshop 

on 

District/Municipal Budget Elaboration, Execution and Monitoring 

 

Sunway Hotel, Phnom Penh,  

December 6-7th 2018 

1. Introduction 

The Royal Government of Cambodia has clearly described the district budget preparation process. For 

the budget year 2019, the circular on technical procedures for budget plan preparation of sub-national 

administration for 2019 (N° 006 MEF) proposes three phases: 

• preparation of the strategic budget planning from March to May 

• preparation of budget plan from June to September, and 

• approval of budget plan from October to December 

However, in practice, districts face challenges in following the time line set out in the circular. In some 

districts, councilors were excluded from the budget preparation process and were rather asked to 

approve the budget on the day it was shared with them. Based on those challenges, EU DAR project in 

cooperation with NCDD-S and MFF has developed a training series for district councilors. The trainings 

lasted each for one and a half day and were, organized in Battambang and Phnom Penh in September 

and October 2018. The objectives of the training were to (1)  enhance councilors’ financial analysis 

capacities related to budget preparation, execution and the local budget scrutiny process, to (2)  

develop councilors’  capacity in collecting all evidence needed for a local budget scrutiny process and 

to (3)  know better about their own roles and responsibilities  in the local budget preparation process.  

In the training councilors reported many challenges concerning their financial management skills 

especially in being financially accountable to citizens.  To further discuss those challenges between 

national and subnational level and to share councilors’ experiences from their day to day practice to 

policy makers from ministries, NCDD-S in cooperation with EU DAR project organizes the learning 

exchange workshop on district budget preparation, execution and monitoring.  

The learning exchange not only gives councilors the floor to present their lessons learnt and challenges 

in the budget scrutiny but also asks national level to take councilors’ challenges into consideration when 

working on the budget elaboration process on district level in Cambodia. The fourth NCDD-S/EU DAR 

learning exchange workshop will be organized for one and half day on December 06-07, 2018 in 

Sunway Hotel in Phnom Penh. 

2. Objectives of the workshop 

Main objectives of the learning exchange workshop are 

• to share practical experiences with the budget cycle and budget management at district 

level, 

• to offer a platform for an exchange between national and subnational decision-makers and 

authorities, 

• to discuss possible future options in further developing the budget elaboration process in 

view of obligatory and permissive functions. 
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3. Agenda 

Time Topic Responsible Person 

Day 1: 06 December 2018 

07:30 - 08:00 Registration of participants Ms. Lim Sothea  

08:00 - 08:05 Welcome and introduction to the agenda of the workshop MC 

08:05 - 08:10 National Anthem MC 

08:10 - 08:40 

- Welcome remark by Maraile Goergen,  

EU DAR Project Manager 

- Key remark by representative of MEF  

- Key remark by representative of MCS 

- Opening Remark by H.E Ngan Chamrorun, 

Secretary of State of MoI and Executive Deputy Director 

of NCDD-S 

MC 

08:40 - 09:40 
Sharing experience of international practice on the 
district’s/municipal’s budget elaboration, execution and 
monitoring  

Dr. Alexander 
Wegener 

9:40 - 10:00 Coffee Break 

10:00 - 12:00 

Sharing and exchanging experiences from Cambodia:  

- Presentation of practical experience of budget elaboration 

process on district level in Battambang and Kandal  

- Q and A, discussion 

Two selected districts 
from Kandal and 
Battambang 

12:00 - 13:00 Lunch Break 

13:00 - 13:20 Energizer  

13:00 - 14:00 

Group work: 

Collection of the challages of district’s/municipal’sbudget 
elaboration, execution and monitoring in other districts 

MC, facilitators 

14:00 - 15:00 

Panale discussion:  

- Discussion and response to the challenges 

of district/municipal budget elaboration, execution and 

monitoring 

- Dr. Alexander 
Wegener  

- Representative of 
MEF 

- Representative of 
NCDD-S  

15:00 - 15:20 Coffe Break 

15:20 - 16:45 

Outlook:  

Proposed developments of the accounting system for the 
future to accommodate newly transferred functions in district 
administrations  

GIZ/Dr. Alexander 
Wegener 
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16:45 - 17:00 Planning for day 2 MC 

Day 2: 07 December 2018 

8:00 - 08:15 Recap of the 1st day MC 

08:15 - 09:00 
Presentation on the result of Permissive Function (PF) study 
by NCDD-S and EU DAR 

NCDD-S 
representative  

09:00 - 09:40 

Group discussion on: 

- General implementation of PF 

- The utilization of budget for PF implementation 

Sharing experiences, reflecting the implementation of EU 
DAR’s local subsidy program  in  partner districts 
(challenges, contributions of district administration) 

Participants 

9:40 - 10:00 Coffee Break 

10:00 - 10:30  Group reporting 
Representative of 
each group 

10:30 - 11:30 

 National level’s reaction: 

How to handle challenges at district/municipal level, outlook 
and future of the general mandate and the implementation of 
PF in particular  

Representative of 
MEF,representative 
of NCDD-S 

11:30 - 11:45 Closign Remarks by NCDD-S tbc 

 

4. Participants (detail participant list will be in Khmer): 81 

 

 

 



ករេរៀបចំថវិកថន ក់មូល ្ឋ នេនកនុង្របេទស ល្លឺម៉ង ់

1



រដ្ឋបលមូល ្ឋ នេនកនុង្របេទស ល្លឺម៉ង ់
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ព័ត៌មនចបំច់
 ្របជពលរដ្ឋ(ជករប៉ន់ ម នស្រមប់ករេផទរ រេពីពនធអន្តររដ្ឋបល), ក៏ដូចជ ចំែណក
ៃនយុវជន និង្របជជនវយ័ចំ ស់ស្រមប់ករចំ យេលីសងគមកិចច

 និកមមភពស្រមបប់៉ន់ ម នករចំ យេលីសងគមកចិចែដល ចមន
 ករប៉ន់ ម នពនធស្រមប់ចណំូលពី ជីវកមម និងករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន
 ពនធេលីអចលន្រទពយ និងករផ្ល ស់ប្តូរែដល ចមនេនកនុងរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន
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េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក េទេលើថវិក
បទបញជ របស់្រកុងស្តីពកីរ្រគប្រគងថវកិ រមួមន (Haushaltssatzung):
 ចំនួនថវកិសរុប ែដលរមួបញចូ លចំណូល និងចំ យ
 ករខចី៖ ករខចីស្រមប់ចំ យមូលធន។ 
 ករសេ្រមចផ្តល់ថវកិកនុងេពលអនគត (Verpflichtungsermächtigungen) 
្រតូវ ក់បញចូ ល ្របសិនេបី្រកុម្របកឹ សេ្រមចចិត្តចំ យកនុងេពលអនគត
ហួសពីឆន ំ រេពីពនធជកែ់ស្តង។ 

 លទធភពទទួលបន ច់្របក់៖ ចំនួនអតិបរមៃនករខចីរយៈេពលខ្លីស្រមប់
្រគប់្រគង ច្របក់
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េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក េទេលើថវិក
 បនទុកពនធេនមូល ្ឋ ន ពនធអចល្រទពយ និងពនធ ជវីកមមមូល ្ឋ ន
 ព័ត៌មនបែនថម៖
◦ បុគគលិក
◦ ករ្រគប្រគងថវកិ
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េគលករណ៍ៃនករេរៀបចំថវិក
 ្របចឆំន ំ (ស្រមប់រយៈេពលមួយឆន គំត់)
 ខងមុខ (មុនឆន ំ រេពីពនធបនទ ប)់
 េពញេលញ (ទងំអស់េនកនុងថវកិែតមួយ)
 តុលយភព (ចំណូលនិងចំ យមនតុលយភព)
 ពិត (សុ្រកឹតភព)
 តម្ល ភព
 សរុបទងំមូល (គម នកររែំលក)
...
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វដ្តៃនថវិក

ករពនយល់អំពីថវកិ

•េសចក្តី្រពងទីមួយ

•ករជែជករបស់គណៈកមម ធិករ

•េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក

•ករបញចូ ថវកិ

•េសចក្តីជូនដំណឹងជ ធរណៈ

ករអនុវត្តថវកិ

•ករ្រគប់្រគងចំណូល

• ចំ យចរន្ត

•លទធកមម ករផ្តល់កិចចសនយ

• ថវកិបែនថម

ករបិទគណនី

• របយករណ៍ចំណូល ង
តុលយករ លំហូរ ច់្របក់

•សវនកមម

•ករែកស្រមួលគណនី
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កំែណទ្រមងថ់វិករដ្ឋបលមូល ្ឋ ន
រដ្ឋបលមូល ្ឋ នភគេ្រចីនមនថវកិពរី៖
 ថវកិរដ្ឋបលទូេទ (Verwaltungshaushalt) ស្រមប់ករចំ យចរន្តទងំអស់
 ថវកិ្រទពយសកមម (Vermögenshaushalt) ស្រមប់្រទពយសកមមទងំអស់ និងករ
ចំ យមូលធន
ចប់េផ្តីមពីេដមីឆន ំ 2000, រដ្ឋទងំអស់បនផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធគណេនយយែផ្អកេលី ច់្របក់
របស់រ ្ឋ ភិបលពីមុន េទជគណេនយយបងគរ ែដលកនុងេនះរដ្ឋទងំអស់ បនេ្រជីសេរសីយក
វធិី ្រស្តេផ ងៗគន (្របព័នធជកតព្វកិចច េធៀបនឹងករផ្ល ស់ប្តូរ មជេ្រមសី)
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គណេនយយបងគរស្រមប់រ ្ឋ ភិបលថន ក់មូល ្ឋ ន
 េនកនុងរយៈេពលមួយទសវត រដ៍ំបូងៃនសហស វត រ ៍រដ្ឋបលមូល ្ឋ នេនកនុង
្របេទស ល្លឺម៉ង់ បនផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធគណេនយយរបស់ពកួេគ ពី្របព័នធ
គណេនយយែផ្អកេលី ច់្របក់ េទជគណេនយយបងគួរ។ 

 េ យ រែតសិទធិអំ ចរបស់រ ្ឋ ភិបលថន ក់រដ្ឋកនុងករ្រគប្រគងរដ្ឋបលមូល
្ឋ ន ពុំមនវធិី ្រស្តស្តង់ រ មួយ្រតវូបនេគេ្រជីសេរសីេឡយី ែដលេនះជ
េហតុេធ្វីឱយមន្របពន័ធគណេនយយបងគរេផ ងៗ (ជពិេសស ទក់ទងេទនឹងតៃម្ល
េនកនុង ងតុលយករេពលចប់េផ្តីម)   ខណៈែដលរដ្ឋខ្លះ្រតូវបនអនុញញ តឱយ
រក គណេនយយែផ្អកេលី ច់្របក់បុ ណ
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កំែណទ្រមងថ់វិករដ្ឋបលមូល ្ឋ ន
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រចនសមព័នធ្រសេដៀងគន ៃន ងគណនី
◦ ែផនកទី 0: រដ្ឋបលទូេទ
◦ ែផនកទី 1: សុវតថិភពនិងស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ
◦ ែផនកទី 2: េរៀន
◦ ែផនកទី 3: វទិយ ្រស្ត ករ្រ វ្រជវ និងវបបធម៌
◦ ែផនកទី 4: សន្តិសុខសងគម
◦ ែផនកទី 5: សុខភព កី  ករកម ន្ត
◦ ែផនកទី 6: ធរណករ លំេន ថ ន និងករដឹកជញជូ ន
◦ ែផនកទី 7: េស ធរណៈ(ទឹកេភ្លីង) ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន
◦ ែផនកទី 8: សហ្រគស ថវកិពិេសស
◦ ែផនកទី 9: ហរិញញវតថុទូេទ
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រចនសមព័នធចំណូល
 ចំណូល
◦ ែផនកទី 0: ពនធ និងករេផទរទូេទ
ពនធេលីអចលន្រទពយ ពនធ ជីវកមម ចំែណកៃនពនធេលី្របកច់ំណូលផទ ល់ខ្លួន និងពនធ
េលីតៃម្លបែនថម)

◦ ែផនកទី 1: ចំណូល្របតិបត្តិករ
ៃថ្លេស ពីអនកេ្របី្របស់ ករលក ់ករជួល ករទូទតស់ង និងករេផទរែដលបនែបង
ែចក

◦ ែផនកទី 2: ចំណូលេផ ងេទៀត
ករ្របក ់្របកច់ំណូលពីករវនិិេយគ ធរណៈ សមបទន ្របកព់ិនយ័
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រចនសមព័នធៃនករចំ យ
 ករចំ យ
◦ ែផនកទី 4: ្របកេ់បៀវត រ ៍
◦ ែផនកទី 5 និង 6: ករចំ យចរន្ត
តំែហទ ំឧបករណ៍បរកិខ រ ៃថ្លជួល លទធកមម យនយន្ត ពនធ ករធន ៉បរ់ង សមភ រ
ករយិល័យ

◦ ែផនកទី 7: ថវកិឧបតថមភធន (េ្រកពីវនិិេយគ)
ឧបតថមភធនដល់ភគីទីបី យុវជន និងសងគមកិចច

◦ ែផនកទី 8: េផ ងេទៀត
ករ្របក ់ពនធេលី ជីវកមមេសមីភព (business tax equalisation), ករេផទរេទ
ថវកិ្រទពយសកមម
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រចនសមព័នធៃនករសេ្រមចេលើថវិកថន ក់មលូ ្ឋ ន(Haushaltssatzung)

 ករកំណត់ចំណូល និងចំ យ
 ករកំណត់ពីករទូទត់ចូល និងករទូទត់េចញ
 សិទធិអំ ច និងក្រមតិកណំត់ៃនករខចី
 សិទធិអំ ច និង្រពំែដនកណំត់ៃនកតព្វកចិចទូទតេ់ពលអនគត
(Verpflichtungsermächtigungen)

 ករកំណត់អ្រ ពនធ
 វេិ ធនកមមគណេនយយ
 ករ្រចបច់បញចូ លថវកិ (្របសិនេបីចបំច់)
 វេិ ធនកមមៃនករអនុវត្តថវកិ
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ករេរៀបចំថវិកេ យេផ្ត តេលើផលិតផលេនកនុង្រកងុកតូប៊សូ (Cottbus)

15



ករេរៀបចំថវិកលម្អិត ឧទហរណ៍
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ករពិនិតយេមើលលម្អិត
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Local budgeting in Germany

1



Local government in Germany

2



Necessary information

 Population (as an estimate for intergovernmental fiscal 
transfers), as well as share of youth and elderly population for 
estimates in social affairs spending

 Unemployment for estimating possible social affairs spending

 Tax estimate for business tax estimated revenue and possible 
changes in local supplement

 Property tax and possible changes in local supplement
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The Council decision on the budget

The municipal ordinance regulating the local budget includes
(Haushaltssatzung):

 Total amount, including both the total of revenues and
expenditures.

 Borrowing: Loan‐taking for capital expenditures.

 Future commitments (Verpflichtungsermächtigungen) are to be
included, if the council commits to spend in the future beyond
the actual fiscal year.

 Cash liquidity: Maximum amount of short‐term borrowing for
cash management
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The council decision on the budget

 Charge on local taxes, property tax and local business tax.

 Additional information:

 Staffing
 Budget management
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Principles of budgeting

 Annuality (for one year only)

 Forward (before the next fiscal year)

 Complete (all in one budget)

 Balance (balanced revenues and expenditures)

 Truth (Accuracy)

 Transparency

 Gross (no offsetting)

 ...
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Budget cycle

Budget 
elaboration
• First draft
• Committee debate
• Council decision
• Submission
• Public Notice

Budget execution
• Revenue management
• Recurrent expenditure
• Procurement, 
contracting‐out

• Supplementary Budget

Closing of
accounts
• Income statement, 
Balance Sheet, Cash 
flow

• Audit
• Revision of accounts
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Reforming local government budgeting

Most local governments had two budgets

 General administration budget (Verwaltungshaushalt) for all 
recurrent expenditures

 Asset budget (Vermögenshaushalt) for all assets and capital
expenditures

Since early 2000, all states have changed the previous government
cash‐based accounting system into accrual accounting, whereby all 
states have chosen different approaches (mandatory system versus 
optional change)
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Accrual accounting for local governments

 During the first decade of the millenium, local governments in 
Germany changed their accounting system from cash‐based
accounting systems to accrual accounting.

 Given the authority of state governments regulating local
governments, no standard approach has been chosen, resulting
in different accrual accounting systems (especially relating to
the values in the opening balance sheet), while some states
allowed also to maintain the traditional cash‐based accounting
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Reforming local government budgeting
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Similar structure of chart of accounts

 Section 0: General Administration
 Section 1: Public Safety and Order
 Section 2: Schools
 Section 3: Science, Research, and Culture
 Section 4: Social Security
 Section 5: Health, Sports, Recreation
 Section 6: Public Works, Housing and Transport
 Section 7: Public Utilities, Local Economic Development
 Section 8: Public Enterprises, Special Funds
 Section 9: General Finance
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Revenue structure

 Revenues

 Section 0: Taxes and general transfers
Property tax, business tax, block grants, share of personal income
tax and value added tax)

 Section 1: Operating revenues
User charges, Sales, Rents, Reimbursements, and earmarjed
transfers

 Section 2: Other revenues
Interests, Income from public investments, concessions, fines
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Expenditure structure

 Expenditures

 Section 4: Salaries
 Section 5 and 6: Recurrent expenditures

Maintenance, Equipment, Rents, Procurement, Vehicles, Taxes, 
Insurances, Stationery

 Section 7: Subventions (non‐investment)
Suvbentions to third parties, Youth and social affairs

 Section 8: Other
Interest, business tax equalisation, transfer to asset budget

13



Structure of a local budget decision
(Haushaltssatzung)

 Definition of revenues and expenditures

 Definition of payments‐in and payments‐out

 Authority and limits of borrowing

 Authority and limits of future payment obligations
(Verpflichtungsermächtigungen)

 Tax rate setting

 Accountancy amendments

 Budget consolidation (if necessary)

 Budget execution amendments
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Product‐oriented budgeting in the
City of Cottbus
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Detailed budgeting
Example
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Detailed view
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ករេរៀបចំថវិកថន ក់មូល ្ឋ នេនកនុង្របេទសប ងំ



រដ្ឋបលថន ក់មូល ្ឋ នេនកនុង្របេទសប ងំ

2



ករពនយល់អំពីថវិកថន ក់មូល ្ឋ ន

3



ព័ត៌មនចបំច់ស្រមប់ពនយល់អំពីថវិក

 មនពត័ម៌នមួយចំនួនែដលអភិបល្រកុង្រតូវករេដីមបចីបេ់ផ្តីម
ដំេណីរករេរៀបចំថវកិ។ ពត័ម៌នទងំេនះ កំណតព់ីថវកិ េហយីមន
ឥទធិពលតិចតួច។ 

 ពត័ម៌នចបំចទ់ងំេនះ ច្រតូវបនែបងែចកជ្រកុម៖ 
 ព័ត៌មនខ្លះមនពរី ្ឋ ភិបលថន ក់ក ្ត ល ឬ្រតូវបនផ្តល់េ យ ថ ប័នរ

្ឋ ភិបលថន ក់ក ្ត ល។ 
 ព័ត៌មនេផ ងេទៀតគឺមនៃផទកនុង ែផ្អកេលីបទពិេ ធន័ពីថវកិេលីកមុន 

ឬករសេ្រមចចិត្តកន្លងមករបស់្រកុម្របកឹ
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ព័ត៌មនែដលចបំច់

 ពត័ម៌នែដលផ្តល់េ យរ ្ឋ ភិបលថន កក់ ្ត ល ្រតូវែតេបះពុមព
ផ យមុនៃថងទី១៥ ែខមីន។ ពត័ម៌នែដលចបំចន់នែដល្រតូវបន
កំណតេ់ យ្រកឹតយចបបម់ួយចំនួន (្រកឹតយេលខ 82-1131, េលខ 82-
1132, េលខ 82-1133 ចុះៃថងទី 29.12.1982)៖ 
 ព័ត៌មនអំពីមូល ្ឋ នពនធស្រមប់ពនធរបស់រដ្ឋបលមូល ្ឋ នចមបងទងំ

បួន (ពនធប៉តង់ ពនធអចលន្រទពយ ពនធអចល្រទពយស្រមប់តំបន់ែដល
គម នអគរ និងពនធេលីេស កមម)

 ករេផទរ្របក់ពីរ ្ឋ ភិបលថន ក់ក ្ត ល
 ករេផទរ equalisation ពីរ ្ឋ ភិបលថន ក់ក ្ត ល
 បនទុករបស់រ ្ឋ ភិបលថន ក់ក ្ត លស្រមប់ករ្របមូលពនធេនមូល ្ឋ ន

5



ព័ត៌មនែដលចបំច់
 ព័ត៌មនអំពកីញចបថ់វកិ និងឧបតថមភធន

 កញចប់ថវកិទូេទស្រមប់ករចំ យចរន្តរបស់រដ្ឋបលថន ក់មូល ្ឋ ន សំណង
ករេលីតៃម្លបែនថមែដលបនបង់ េយង មករចំ យពិត្របកដរបស់រដ្ឋបល

ថន ក់មូល ្ឋ ន កញចប់ថវកិវនិិេយគទូេទ។ 
 ព័ត៌មនទូេទ

 ព័ត៌មនហរិញញវតថុអំពថីវកិរបស់រដ្ឋបលមូល ្ឋ នពឆីន ំ រេពីពនធកន្លងេទ (ករ
ចំ យចរន្ត និងចំណូល ករចំ យមូលធន ករខចី) បង្ហ ញកនុងមនុស មន ក់ៗ 
ឬជភគរយ គិតជអឺរ ៉ូស្រមប់្រកុម្របជជនជេ្រចីន។

 ព័ត៌មនបចចុបបននភពអពំសី្តង់ រគណេនយយ (M14): បែ្រមប្រមួលៃនសនទស ន៍
តៃម្លស្រមប់ឆន ំ រេពីពនធកន្លងេទ ករពយករករចំ យេលី្របក់បំ ច់របស់
បុគគលិករដ្ឋ លកខខណ្ឌ ៃនករខចី។ 
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ព័ត៌មនែដលចបំច់
 បទបបញញត្តសិ្តីពីតៃម្លេស ស្រមប់េស េនថន ក់មូល ្ឋ ន ស្រមប់អភិបល 

និងអភិបលរង
 បទបបញញត្តសិ្តីពី្របក់បំ ច់ស្រមប់បុគគលិករដ្ឋ  និង្របក់ឧបតថមភេផ ង

េទៀតេ្រកេបៀវត
 កញចបថ់វកិ ករេចញេលីចំ យរមួគន  និងកូ

 ករេរៀបចំេចញចំ យរមួគន ជកតព្វកិចចស្រមប់េស រដ្ឋបលថន ក់មូល
្ឋ ន ដូចជ ករពន្លត់អគគភិ័យ ជេដីម
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ព័ត៌មនែដលចបំច់

 ពត័ម៌នអំពីថវកិពីឆន ំ រេពីពនធកន្លងេទ។ ថវកិថន កម់ូល ្ឋ នមិនេ្របី
មូល ្ឋ នសូនយេទ ប៉ុែន្តពិចរ ពីបទពិេ ធនែ៍ដលមនពីឆន កំន្លង
េទ។ ដូេចនះ ពត័ម៌នចបំចរ់មួមន៖ 
 ករចំ យចរន្តពីឆន កំន្លងេទ ឬឯក រែដលទក់ទងនឹងថវកិេផ ង

េទៀត កនុងករណីគណនីចរន្តមិនទន់បនបិទ។ 
 ករងរនិងគេ្រមងបនចប់េផ្តីមកនុងឆន កំន្លងមក ែដលមនឥទធពិលេលី

ថវកិឆន េំនះ 
 ឥទធិផលេលីហរិញញវតថុរបស់ឧបករណ៍បរកិខ រថមី ករចំ យចរន្ត និងករែក

ត្រមូវែដលចបំច់
 ករវភិគហរិញញវតថុេនកនុងឯក រេដីមបកីំណត់ពី ថ នភពហរិញញវតថុពិត

្របកដនិង្រតឹម្រតូវរបស់រ ្ឋ មូល ្ឋ ន
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ព័ត៌មនែដលចបំច់

 ករសេ្រមចផ្តល់ថវកិកន្លងមក៖ េនះគឺជករចំ យទងំអស់ែដល
នឹងេកីតេឡងីកនុងេពលអនគត ប៉ុែន្តករសេ្រមចផ្តល់ថវកិគឺេធ្វីេឡងី
កលពីឆន ំ រេពីពនធកន្លងេទ។ ករសេ្រមចេលីថវកិទងំេនះ ចនំ
មកនូវ៖ 
 ករខចី
 ករធន
 លទធកមម 
 ករជួល 
 ឧបករណ៍ថមីៗ
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ករប៉ន់ ម នដំបូង

 ពត័ម៌នទងំអស់ ទងំៃផទកនុងនិងខងេ្រក គួរែតអនុញញ តឱយេធ្វីករ
ប៉ន់ ម នជេលីកដំបូងេលីចំ យនិងចំណូល។

 ករប៉ន់ ម នេនះ្រតូវបនេធ្វីេឡងីមួយជំពូកម្តងៗ និងមួយគណនីម្ត
ងៗ។ ករប៉ន់ ម នេនះគួរែតែផ្អកេលីគណេនយយកន្លងមក ជជងករ
ពយករថវកិ។

 ករប៉ន់ ម នមិនគួរបន្តពីថវកិឆន មំុនេនះេទ ប៉ុែន្តគួរែតពិចរ ពី
ករអភិវឌ ជកែ់ស្តង (េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ លកខខណ្ឌ ហរិញញវតថុ)
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ករសេ្រមចអនុម័តថិវកថន ក់មូល ្ឋ ន

 ថវកិថន កម់ូល ្ឋ ន្រតូវែតេបះេឆន តសេ្រមចេនកនុង្រកុម្របឹក ថន ក់
មូល ្ឋ ន េយង មបទបបញញត្តិែដលបនកំណតេ់នកនុង M14 យ៉ង
យូរបំផុត្រតឹមៃថងទី 31 ែខមីន កនុងឆន ំ រេពីពនធ។ កនុងករណីឆន េំបះ
េឆន ត កលបរេិចឆទចុងេ្រកយបំផុតគឺៃថងទី១៥ ែខេម  េហយីកនុង
ករណីគម នពត័ម៌នពីរ ្ឋ ភិបលថន កក់ ្ត ល កលបរេិចឆទយូរបំផុតគឺ 
១៥ៃថង េ្រកយពីទទួលពត័ម៌ន។ 

 សុ្រកឹតជងេនះ គឺ្របសិនេបីពត័ម៌នែដលចបំចម់កដល់េ្រកយៃថងទី
15 ែខមីន ្រកុម្របឹក េនមូល ្ឋ ន្រតូវេរៀបចំថវកិកនុងអំឡុងេពល 15 
ៃថង។ ករសេ្រមចេលីថវកិ ្រតូវែតេធ្វីេឡងីកនុងអំឡុងេពល 15 ៃថង
េ្រកយេពលេបះេឆន តរចួ។ 
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គណេនយយរបស់រ ្ឋ បលមូល ្ឋ ន
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គណេនយយរបស់រ ្ឋ បលមូល ្ឋ ន

 M14 គឺជ ងគណនី ងំពីឆន ំ 1997 ស្រមបរ់ដ្ឋបលមូល ្ឋ ន និង
ថ បន័ ធរណៈេផ ងេទៀតេនថន កម់ូល ្ឋ ន ជពិេសស 

េរៀន និងសហ្របតិបត្តិករថេនថន កស់ហគមន។៍ 

 ស្តង់ រគណេនយយ M14 ចស្រមួលស្រមបរ់ដ្ឋភិបលថន កម់ូល ្ឋ ន 
ែដលមន្របជពលរដ្ឋតិចជង 3,500 ប៉ុែន្ត េនែតរក ស្តង់ រ
គណេនយយបងគរ។ 
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គណេនយយរបស់រ ្ឋ បលមូល ្ឋ ន

 លទធផលៃនគណនីបចចុបបននគឺផ រភជ បេ់ទនឹងឱកសវនិិេយគ។ ថវកិ
វនិិេយគ្រតូវហរិញញបបទន មរយៈគណនីចរន្ត អតិេរកែដលអនុញញ ត
ឱយមនករចំ យចរន្ត ឬករវនិិេយគបែនថម។ 

 េនកនុងរដ្ឋបលមូល ្ឋ នែដលមន្របជពលរដ្ឋេ្រចីនជង 3,500 នក់
ស្តង់ រ M14 ផ្តល់នូវ ងគណនីមួយែដល ចបំេពញ មត្រមូវ
ករ និងករទមទររបស់្រកុម្របឹក េនមូល ្ឋ ន។ ករសេ្រមចេលី
ថវកិ ចេធ្វីេឡងីែផ្អក មមុខងរនីមួយៗ ប៉ុែន្តស្រមបែ់តរដ្ឋបល
ែដលមន្របជពលរដ្ឋេលីសពី 10,000 នក ់ប៉ុេ ្ណ ះ។
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គណេនយយរបស់រ ្ឋ បលមូល ្ឋ ន

 ចុងេ្រកយ បនទ បព់ីមនករសេ្រមចពី្រកុម្របឹក មក រដ្ឋបលមូល ្ឋ ន
ចេរៀបចំែផនករថវកិស្រមបេ់្រចីនឆន ។ំ 

 ជេរៀង ល់ឆន  ំរ ្ឋ ភិបលថន កក់ ្ត លេធ្វីករែកត្រមូវខ្លះ ឬបទបបញញត្តិ
ែដលទកទ់ងនឹង M14 េដីមបធីនករេ្របី្របស់បទបបញញត្តិ
គណេនយយ មស្តង់ រ។ 
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Local budgeting in France



Local government in France

2



Elaboration of a local budget

3



Necessary information for budget 
elaboration

 These are pieces of information required by the Mayor to 
initiate the budgeting process. These pieces of information are 
determining the budget and there is little influence.

 These necessary pieces of information may be grouped:

 Some pieces of information are available from central 
government or are communicated by central government 
agencies.

 Other pieces of information are internal, be it experiences of 
previous budgets or prior decisions of the council.

4



Necessary information

 The pieces of information communicated by central 
government have to be published before March, 15th. The 
necessary pieces of informa on have been determined by a 
number of decrees (Décrets n° 82-1131, n° 82-1132, n° 82-
1133 du 29.12.1982):

 Information on tax bases for the four main local government 
taxes (Residence tax, Property tax, Property tax for unbuilt areas, 
and professional tax)

 Central government compensation transfers
 Central government equalisation transfers,
 Central government charges for local tax collection
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Necessary information

 Information on grants and subventions

 General block grant for recurrent expenditures of local 
government, compensation of paid value-added tax according to 
real spending of local governments, general investment grant

 General information

 Financial information on local government budgets of the 
previous fiscal year (recurrent expenditures and revenues, capital 
expenditures, borrowing) presented per capita or per percentage 
in Euros for several population groups

 Updated information on accountancy standards (M14): variation 
of price index for previous fiscal year, prevision of renumeration 
costs of state personnel, borrowing conditions6



Necessary information

 Regulations addressing user charges of local services, 
compensations for mayors and deputy mayors

 Regulations addressing local government personnel, 
renumeration and other non-salary compensations

 Grants, cost sharing, and quotas

 Mandatory cost sharing arrangement for selected local 
government services such as fire fighting
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Necessary information

 Budget information of previous fiscal years. Local budget do not 
use zero-base, but take into account experiences made in 
previous years. Therefore, necessary information includes:

 Recurrent expenditures of previous years, or other budget 
related documents in case the recurrent account has not yet 
been closed,

 Works and projects started in previous years which have an 
impact on this year‘s budget,

 Financial impact of new equipment, recurrent expenditures and 
necessary adjustments,

 Financial analysis of the documents to determine a true and fair 
view of the financial situation of the local government8



Necessary information

 Previous commitments: These are all expenditures due in the 
future, but where the decision had been taken in previus fiscal 
years. These commitments might result in:

 Borrowing,
 Garanties,
 Procurement,
 Hiring,
 New equipment
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First estimate

 All information, internal or external, should allow to make a first 
estimate on expenditures and revenues.

 This estimate is being prepared chapter by chapter, and account 
by account. This estimate should be based on the previous 
accounts closed rather than on budget previsions.

 The estimate should not continue the previous year‘s budget, 
but take into account the actual developments (physical 
infrastructure, financial conditions)
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Decision‐making on the local budget

 The local budget must be voted in the local councils according 
to the regulations set in M14 at latest on 31st of March in the 
fiscal year. In case of election years, the latest date is April, 15th, 
and in case of missing information of central government, the 
latest date is 15 days after receiving the information.

 More accurately, if necessary information only arrives after 
March, 15th, local councils need to develop a budget within 15 
days. Any budget decision must be submitted within 15 days 
after vote.
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Accountancy of local government
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Accountancy of local government

 M14 is the chart of accounts since 1997 for local governments, 
and other public entities on the local level, especially schools, 
public-public corporations and intercommunal cooperation.

 The M14 accountancy standards may be simplified for local 
governments with less than 3,500 inhabitants, but still 
maintaining an accrual accounting standard.
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Accountancy of local governments

 The result of the recurrent account links to the investment 
opportunities. The investment budget needs to be financed 
through the recurrent account, surplus allowing recurrent 
expenditures or additional investments.

 In local governments with more than 3,500 inhabitants, the 
standard M14 provides a chart of account which may be 
adopted to the needs and demands of the local council. 
Decisions on the budgte may be done function by function, but 
only for local governemnts with more than 10,000 inhabitants.
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Accountancy of local governments

 Finally, local governments may, upon decision of the council, 
also plan for multi-year budgets.

 Every year, central government provides some amendments or 
regulations concerning M14 to ensure standardised use of 
accountancy regulations.
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ករផ្ល សប់្តូរបទពិេ ធន៍
ស្តពីី

ករេរៀបចំ ករអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយ 
ថវិក្រកុង ្រសុក

េធ្វីបទបង្ហ ញេ យ៖ េ ក ប៊ិន សរំទិធ សមជិក្រកុម្របឹក ្រសុកេលីកែដក 
ៃថងទី៦-៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៨



ករ្រគប់្រគងថវិករបស្រសុកេលើកែដក
ករេរៀបចថំវកិ៖ 

• ្រកុម្របឹក ្រសកុពនិិតយ និងអនុម័តេលេីសចក្ត្រពងថវកិ្របចឆំន ែំដលេរៀបចេំ យរដ្ឋ

បល្រសកុ។ 

ករអនុវត្តថវកិ៖ 

• ្រកុម្របឹក  ពិនិតយេលរីបយករណ៍វឌ នភពរបស់រដ្ឋបល្រសកុនូវ ល់កិចច្របជុំ្របចំ

ែខរបស់ខ្លួន ថេតី មនករចំ យ្រតមឹ្រតូវេទ មសេំណីែផនករថវកិឬេទ?

ករ្រគប់្រគងថវកិ៖ 

• មរយៈគណៈកមម ធិករលទធកមម្រសកុ តំ ង្រកុម្របឹក ្រសកុ បនចុះពិនិតយេលី
សកមមភពេបីកករ ្ឋ ន និងករ ម នអនុវត្តករ ងសង់េទ មដំ ក់កលៃន

កិចចសនយលទធកមម (ឧទ.ផ្លូវេបតុង និងផ្លូវខ ច់ភនំ)។ 



បញ្ហ ននកនងុករ្រគប់្រគងថវិក
• ករយល់ដងឹរបស់្រកុម្របឹក ្រសកុេនមនក្រមិត ែដលជករពបិកកនុងករែកត្រមូវេលី
សំេណីៃនករេ្រគងថវកិ

• មនករលបំកកនុងករពនិិតយេលកីរអនុវត្តថវកិ េ យេហតុថ របយករណ៍ពុំមនលម្អិត

េលីខទង់ចំ យជក់ ក់។ ជទូេទ របយករណ៍បនរេំលចែតខទង់ចំ យរមួ ែដលមិន

ចកំណត់បនថ ចំ យសរុបេនះ បនចយេលអី្វីខ្លះ?

• ខ្វះមេធយបយកនុងករ ម នករអនុវត្តែផនករថវកិ

• ខ្វះករយល់ដឹងបេចចកេទសទក់ទងនិងករងរលទធកមម

• មនករលបំកកនុងករេរៀបចំថវកិេដីមបអីនុវត្តមុខងរជជេ្រមសី េ យថវកិមនកំណត់ 
េហយីជទូេទបន្រតមឹែតអនុវត្តេលមីុខងរជកតព្វកចិចប៉ុេ ្ណ ះ។



សណំូមពរ
• សូមឱយបន្តេបីកវគគ្រគប់្រគងថវកិដែដលេនះដល់្រគប់សមជិក
្រកុម្របឹក ្រសុកេដីមបមីនលទធភពបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន។

• ពិនិតយលទធភពេលីករគ្រទដល់សកមមភព្រគប់្រគងថវកិដល់
្រកុម្របឹក ្រសុក (ឧទ. ព្រងឹងែផនកករយលដ់ឹងបេចចកេទស, 
មេធយបយេធ្វីដំេណីរចុះបំេពញករងរ្រតួតពិនិតយ។ល។)



សមូអរគុណ



សកិខ ផ្ល សប់្តូរបទពិេ ធន៍េលើកទី៤
ស្តពីី

ករេរៀបចំ ករអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយថវិក្រកុង ្រសុក

ស ្ឋ គរ ន់េវ ៉ ជធនីភនំេពញ  ៃថងទី០៦- ០៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៨
បង្ហ ញេ យ េ ក គង់ រ ីសមជិក្រកុម្របឹក ្រសុករុកខគិរ ីេខត្តបត់ដំបង

ករអនុវត្តជក់ែស្តងេន្រសុករកុខគិរ ីេខត្តបត់ដំបង



១. ករេរៀបចំថវកិ្របចឆំន ំ
២. ករអនុវត្តថវកិ
៣. ករ ម ន្រតួតពិនិតយ
៤. បញ្ហ ្របឈមកនុងករេរៀបចំ ករអនុវត្តថវកិ និងករ ម ន្រតួតពិនិតយ
៥.  សំណូមពររបស់្រកុម្របឹក

មតិក



១. ករេរៀបចំថវិក្របចឆំន ំ

 បនទទួលឯក រជូនដំណឹងរបស់្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិងហរិញវតថុអំពីថវកិ្រកុង្រសុកស្រមប់ឆន នំីមួយៗ 

កនុងអំឡុងែខមិថុន និងសី  ជក់ែស្តង ឆន ២ំ០១៨ ទទួលបនេនអំឡុងេដីមែខសី ។

 ្រកុម្របឹក បន ក់បញចូ លឯក រទងំេនះេទកនុងេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំេដីមបផី ព្វផ យជូនអនកពក់ព័នធ 
និងបិទផ យេន មក្ត រព័ត៌មន ធរណៈ ។

 ្រកុម្របឹក បនពិនិតយែកស្រមួល សមសភព្រកុមករងរេរៀបចគំេ្រមងែផនករ និងថវកិ្របចឆំន  ំ និងេធ្វី
ករអនុម័ត ្របសិនេបីមនករែកស្រមួលបំេពញបែនថមសមសភពថមី ។  េនកនុង្រកុមករងរេនះ គឺមន
សមសភពមកពី្រកុម្របឹក ្រសុកជសមជិកចំនួន០៤រូប (បង្ហ ញ និង នភរកិចច)។

 ្រកុម្របឹក ែដលជសមជិក្រកុមករងរមនគេ្រមងថវកិ ែដលបន្របតិបត្តកិរឆន កំន្លងមកជមូល ្ឋ ន
ពិនិតយពិច័យស្រមប់ឆន ថំវកិ។



១. ករេរៀបចំថវិក្របចឆំន ំ

 គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទសែដលមនវត្តមនសមជិក្រកុម្របឹក ចំនួន ០៣រូបេទៀត 
បន្របជុំពិនិតយែកស្រមួលនិងផ្តល់េយបល់  (បនទ ប់ពីបន្រពងចំណូល ចំ យ ែដលេរៀបចំេ យ
េ កអភិបល និងករយិល័យហរិញវតថុ )។

 ្រកុម្របឹក បនពិនិតយ ពិចរ យកចិត្តទុក ក់េទេលីថវកិអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចន សមព័នធ  ផ្លូវអន្តរៈឃុ ំ

  និងសមភ រៈករយិល័យ េ យេហតុថ ្រកុម្របឹក ទទួលបនបញ្ហ ្របឈម និងក្តកីង្វល់របស់្របជពលរដ្ឋ
មរយៈេវទិកផ ព្វផ យនិងពិេ្រគះេយបល់  ែដលបនេរៀបចំេនេរៀង ល់ែខមិថុន ៃនឆន នំីមួយៗ។



១. ករេរៀបចំថវិក្របចឆំន ំ
ករេរៀបចំថវកិរបស់្រសុករកុខគិរ ីឆន ២ំ០១៩៖

 បនអនុវត្តេនែខសី  

 បន្របជុំគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទសេនែខកញញ

 ្រកុម្របឹក បនអនុម័តកនុងកិចច្របជុំេលីកទី៥៤ នេដីមែខតុ   

 េបីគិតដល់ៃថងទី៣០ែខវចិឆិកេនះេនមិនទន់បនអនុេ មភពេនេឡយី ។

 ្រកុម្របឹក បនពិនិតយពិភក និងអនុម័ត  ្របតិទិនករងរ,  េ្រគងចំ យ របស់្រកុមករងរេរៀបចំែផនករអភិវឌ ន៏
រយះេពល៥ឆន នំិងកមមវធិីវនិិេយគ៣ឆន រំកំឹលនិងថវកិ មជំ ននីមួយៗ ែដលេរៀបចំេ យអភិបល ។



 ្រកុម្របឹក យកចិត្តទុក ក់ពិនិតយពិច័យេទេលីថវកិបនទុកបុគគលិក ែដលមនលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តែណនសំ្រមប់ឆន នំីមួយៗេ យករ្របងុ្របយត័ន និងបន ក់បញចូ លសមជិក្រកុម្របឹក េធ្វីជ
សមជិកគណៈកមម ធិករលទធកមម េដីមបធីនថ្រគប់កិចចករចំ យរបស់រដ្ឋបល្រសុកេធ្វេីឡងី
េ យតម្ល ភព និងគណេនយយភព្របកបេ យ្របសិទធផិល ។

 ្រកុម្របឹក បនចូលរមួពិនិតយឯក រលទធកមម និងបនចូលរមួដំេណីរករលទធកមមេនឆន ២ំ០១៨េនះ
ចំនួន០៦គេ្រមង  កនុងេនះលទធកមមេលីសមភ រករយិល័យមន០៣មុខ  លទធកមមេ្របងឥទធនៈ និង
លទធកមមគេ្រមងអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ០២គេ្រមង ។

 បនចូលរមួ្របជុ ំ អនុម័ត្តេលីសំេណីសុំបែនថមថវកិ េនេពលរដ្ឋបលជួប្របទះករខ្វះខត ថវកិេន
ឆន កំន្លងមក

២. ករអនុវត្តថវិក



 សមជិក្រកុម្របឹក ែដលជសមជិកគណៈកមម ធិករននរបស់្រកុម្របឹក   និង យករណ៍ជូនេ ក
្របធន្រកុម្របឹក   ល់ករណី ែដលសមជិក្រកុម្របឹក េនះេមីលេឃញីថករអនុវត្តរបស់  
គណៈអភិបល ឬម្រន្តីករយិល័យហរិញវតថុ មិនមនភព្រប្រកតី ។

 កនុងកិចច្របជុំ មញញរបស់្រកុម្របឹក បន ក់សំណួរ  េចទសរួអំពីករេ្របី្របស់ថវកិ្របចែំខ និង
ត្រមូវឲយករយិល័យហរិញវតថុេឡងីបង្ហ ញេហតុ ផទ ល់មត់  បែនថមេលីរបយករណ៍្របចែំខ ។ 

 បនពិនិតយរបយករណ៏ចំ យ្របចែំខ ្រតីមស  ឆមសនិងករបិទបញច ី្របចឆំន ំ

 ្រកុម្របឹក បនចុះជួប្របជពលរដ្ឋ មរយៈេវទិកននេរៀបចំេ យ្រសុកនិងេរៀបចំេ យឃុ ំ េដីមបី
្របមូលព័ត៌មន ្របសិទធផិលៃនករអនុវត្តថវកិេទេលីេស រដ្ឋបល និងេស ធរណៈ ពិេសសេផ្ត ត 
េលីករេ្របី្របស់ថវកិរបស់្រសុក ។

៣. ករ ម ន្រតួតពិនិតយ



 សមជិក្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល មួយចំនួនមិនទន់យល់ចបស់អំពីវដ្តថវកិ  ពិេសសតួនទីរបស់
ខ្លួនកនុងករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់ថវកិ ។

 ករេ្រគងថវកិភគេ្រចនីេធ្វីេឡងីេ យអភិបល និងម្រន្តកីរយិល័យហរិញវតថុ ្រកុមករងរនិង
សមជិកគណៈកមម ធិករននរបស់្រកុម្របឹក  រង់ចែំតករែកស្រមួលែតប៉ុេ ្ណ ះ េនះេបីេ្របៀបេទេដមី
ឆន ៃំន ណត្តិទី២របស់្រកុម្របឹក ។

 ឯក រេសចក្តី្រពងគេ្រមងចំណូល ចំ យ  ែដល្រតូវ ក់ជូន្រកុម្របឹក អនុម័តមនភពយតឺយ៉វ  
ភគេ្រចីនៃថង្របជុំេទីបបនឯក រ។

 ្រកុម្របឹក ពិភក ែកស្រមួល ថវកិបន្រតឹមែតអនុគណនីែតប៉ុេ ្ណ ះ ជក់ែស្តងជំពូក ៦២ គណនី 
៦២០២ ែដលមនអនុគណនីចំនួន ៦ ជខទង់ចំ យចបំច់គឺ៖ អតថ្របេយជនស៍ងគម។

សគំល៖់ ្រកុម្របឹក មិន ចបេងកនីបនមូលេហតុថវកិមិន្រគប់្រគន់ ។

៤. បញ្ហ ្របឈមកនងុករេរៀបចំ ករអនុវត្តថវិក និងករ ម ន្រតួតពិនិតយ



-ករេចទសួរអំពីថវកិ  កនុងអងគ្របជុំ្រកុម្របឹក   ភគេ្រចើនម្រន្តីករយិល័យហិរញវតថុេនមក
្របជុំ  និងករេឆ្លើយតបរបស់ គណៈអភបិល កនុងភពមនិសបបយចិត្តនិងសំណួរ េនះេបើគិតពីឆន ំ
ណត្តិទី២។



 សំណូមពរ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញវតថុ និងគ.ជ.អ.ប គបបពីិចរ អនុញញ ត្តឲយ្រកុម្របឹក

បនដក្របក់ពីថវកិអភិវឌ ន៍មួយចំនួន េដីមបយីកមកេ្របី្របស់កនុងជំពូក៦២ ៃនគណនី

៦២០២ ។

 រដ្ឋបល្រសុកគបបផី្តល់ព័ត៌មនៃនភពយតឺយ៉វអពំីេសចក្តីជូនដំណឹងថវកិ្រកុង ្រសុករបស់មនទីរ

េសដ្ឋកិចចនិងហរិញវតថុ្របចឆំន  ំ។

 រដ្ឋបល្រសុកគបប ី  ផ្តល់ឯក រ េសចក្ត្រពងចំណូល ចំ យ ថវកិ្រសុក   យ៉ងយូរ៣ៃថង

េ្រកយកិចច្របជុំគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលបេចចកេទសេដីមប្រកុម្របឹក ្រសុកមនេពល

េវ ្រគប់្រគន់កនុងករពិនិតយពិច័យស្រមប់កិចចករអនុម័ត ។

៥.  សណំូមពររបស្រកុម្របឹក



 រដ្ឋបល្រសុកគបប ី ផ្តល់ជូន  ែផនករលទធកមម និងកំណត់បង្ហ ញកិចច្របតិបត្តកិរថវកិ ែដលបនេធ្វី
លទធកមមគេ្រមងនន  ដល់្រកុម្របឹក េដីមបជីឯក រស្រមប់្រកុម្របឹក ្រតួតពិនិតយ ។

 រដ្ឋបល្រសុកគបបផី្តល់ជូនរបយករណ៍ថវកិ្របច្រតីមស ឆមស និងឯក របិទបញជ ីថវកិ្របចឆំន ំ
លិខិតបទ ្ឋ ន និងបញជ ីននពក់ព័នធហរិញវតថុជូន្រកុម្របឹក បនជមូល ្ឋ ន  អនុវត្តន។ 

 រដ្ឋបល្រសុកគបបបីេងកតីឲយមនកិចច្របជុំ ធរណៈស្តពីី្របសិទធិភព និង្របសិទធផិលៃនដំេណីរករ
អនុវត្តថវកិ្រកុង្រសុក្របចឆំន េំនដំ ច់ឆន នំីមួយៗេដីមបឆី្លុះបញជ ងំគុណតៃម្លរបស់រដ្ឋបលឯកភព

 រដ្ឋបល្រសុកគបប ី  េរៀបចំេសចក្តី យករណ៍ បង្ហ ញេហតុ  េ យម្រន្តីករយិល័យហរិញវតថុដល់អងគ
្របជុំ្រកុម្របឹក  អំពីដំេណីរ  អនុវត្តថវកិ ្របចែំខនីមួយៗ។

៥.  សណំូមពររបស្រកុម្របឹក



្រកុម្របឹក សូមអបអ រទ រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកទងំអស់ ែដលបនចត់ទុក្រកុម្របឹក ជ
មច ស់កញច ប់ថវកិ  េហយីបនចូលរមួផ្តល់ចេម្លយី និងបក្រ យ ល់សំណួរែដល្រកុម
្របឹក បនេលីកជសំណួរ្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ និងចត់ទុកថជនីតិវធិីៃនករ
្រគប់្រគងហរិញញវតថុរបស់្រកុម្របឹក ។



សមូអរគុណ!
Thank you!



Ġ◦ĠİΆ ŀ
ũģŎŁũ‗ч₤ŉБĮБŁũ₤Њ˝⅝ЮŲЧŁũΒĕНŷĳŉ  

ņНŠİũďĄЮŪņЧ₤ũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝аĕũřťģŲŪ˝ О₣ Ū₤О˝

េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប
ភនំេពញៃថងទី០៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨



ЮýŲĠе‗₣аĕŁũ₤Њ˝⅝
• ែស្វងយល់អំពីករយល់េឃញី និងរេបៀបកនុងករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមីស ឬ
មុខងរជ ណត្តិទូេទរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ េនកនុង្រកុង ្រសុក 
ចំនួន១៧ កនុងេខត្តបត់ដំបង និងេខត្តក ្ត ល ែដលជៃដគូរបស់កមមវធិី 
EU-DAR  និង្រកុង ្រសុក េផ ងៗេទៀតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

• សិក អំពីបញ្ហ ្របឈម និងវធិីកនុងករព្រងីកករអនុវត្តមុខងរជ ណត្តិ
ទូេទឱយមនលកខណៈកន់ែត្របេសីរេឡងីេនទូទងំ្របេទសកមពុជ

• ចង្រកងបទពិេ ធន៍ៃនករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមីស កនុងករែចករែំលកបទ
ពិេ ធន៏ដល់្រកុម្របឹក េផ ងៗេទៀត

• ស្រមប់ករេរៀបចំេគលនេយបយនិងករចត់វធិករននរបស់
េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប. េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ននពក់ព័នធនឹងករអនុ
វត្តមុខងរជជេ្រមីសរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកដ៏ៃទេទៀត



 ŷЋĊБ⅜ū₤ŉаĕŁũ₤Њ̋ ⅝
• ករសិក េនះ្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុវត្តកនុងែខឧសភ មិថុន ឆន ំ
២០១៨េ យទី្របឹក អន្តរជតិ ទី្របឹក ជតិ និងម្រន្តីេលខធិករដ ្
នគ.ជ.ែដលមនករគ្រទពីកមមវធិី EU DAR

• កររសិក េនះ ្រតូវបនេធ្វីេឡងី មរយៈ 
– ករសមភ សនជ៍បុគគល និងករពិភក ជ្រកុមជមួយអនកពកព់ន័ធ
នន កនុងរដ្ឋបល ្រកុង ្រសុកចំនួន១៧េនកនុងេខត្តបតដ់ំបង និង
េខត្តក ្ត ល និង្រកុង ្រសុកេ្រជីស េរសីមួយចំនួនេទៀត

– ករផ្តល់្របមូលពត័ម៌នេ យរដ្ឋបលេខត្តទូទងំ្របេទស មរយៈ
ករបំេពញទិនននយ័កនុងទ្រមងឯ់ក រែដលបនផ្តល់ជូនេ យ
េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប 



Ų◦ċĩŲаĕŁũ₤Њ˝⅝
• ករផ ព្វផ យឯក របេចចកេទសស្តីពីករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមីស កន្លងមកគឹ
ពុំទន់ទទួលបនលទធផលល្អ្របេសីរេនះេទ។ ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុកមួយចំនួន
ែដលមនករគ្រទពីៃដគូបន គ ល់ និងបនអនុវត្តមុខងរេនះ ចំែណក្រកុម
្របឹក មួយចំនួនេទៀតពុំបនដឹងថមនឯក របេចចកេទសេនះេទ

• ្រកុម្របឹក ភគេ្រចីន ក់មិនទន់បនដឹងថមនចបប់ លិខិតបទ ្ឋ ន បន ផ្ត
ល់ សិទធអិំ ចឆនទ នុសិទធិកនុងករេ្របី្របស់កញចប់ថវកិែផនកអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន
ែដលជមូលនិធិគម នភជ ប់លកខខណ្ឌ  ស្រមប់ចំ យេលីករអនុវត្តសកមមភពឬ
គេ្រមងពក់ព័នធនឹងមុខងរជជេ្រមីស ែដល មនលកខណៈជគេ្រមងេស
សងគម េ្រកពគីេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ។

• ្រកុម្របឹក ភគេ្រចីនពុំបនគិតថមុខងរែដលពួកគត់បនអនុវត្តជ “មុខងរជ
ជេ្រមសី” េនះេទ េ យ រពួកគត់មិនបនយល់ពីមុខងរេនះ  ឬេ យ រ
មិនបនយល់ចបស់ថ េតីអ្វីខ្លះជមុខងរជជេ្រមីស?



Ų◦ċĩŲаĕŁũ₤Њ˝⅝
• ្រកុម្របឹក មួយចំនួនេនមនភព ទ ក់េសទីរកនុងករេ្រជីសេរសី និងអនុវត្តមុខ
ងរជជេ្រមីសេ យ រ ្រកុម្របឹក  គត់មិនទន់បនយល់ចបស់នូវលិខិត
បទ ្ឋ ន ឬនីតិវធិីសមុគ ម ញកនុងករអនុវត្តជពិេសសករេចញដីកករ
កំណត់តៃម្លេស  ករផកពិន័យ និងករេ្របី្របស់ថវកិ។

• មនករណីមយួចំនួន្រកុម្របឹក បនសេ្រមចបញចូ លនូវករចំ យេលី
សកមមភព ឬគេ្រមង ពក់ ព័នធ នឹងមុខងរជជេ្រមីសែដលមនលកខណៈជ
គេ្រមងឬសកមមភពជេស សងគម េនកនុង ថវកិ ្របច ំឆន រំបស់ខ្លួន ប៉ុែន្តមិន
មនករគ្រទ/បដិេសធេ យមនទីរេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុេខត្ត ែដល ផទុយេទ
នឹង ករផ្តល់ស្វ័យភពថវកិរបស់្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក េហយី ែដលមនែចង
េនកនុងចបប់ លិខិតបទ ្ឋ ន គតិយុត្តមួយចំនួនជធរមន។

• ធនធនហរិញញវតថុ និងធនមនុស េនមនចំនួនតិចតួចែដលមិនសម្រសប
នឹង ទិភពករងរែដល្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ្រតូវអនុវត្តមុខងរជជេ្រមីស
របស់ខ្លួន។



Ų◦ċĩŲаĕŁũ₤Њ˝⅝
• ករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមីស េនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកមួយចំនួន មនករ
ចូលរមួពកព់ន័ធជមួយគណអភិបល នយករដ្ឋបល ្រកុង ្រសុក គណៈ
កមម ធិកររបស្រកុម្របឹក ករយិលយ័អន្តរ      វសិយ័ ករយិលយ័ៃនវសិ័
យជំនញ កដ៏ូចជមនទីរវសិយ័ជំនញផងែដរ

• ្រកុម្របឹក មួយចំនួនមិនបនចូលរមួពកព់ន័ធេនកនុងករេរៀបចំ ករេធ្វីេស
ចក្តីសេ្រមចចិត្តនន ករអនុវត្ត និងករ ម ន្រតួតពិនិតយេលីករអនុវត្ត
សកមមភព ឬមុខងរទងំែដលជសំេណី/ត្រមូវករ្របជពលរដ្ឋេនះេទ
េ យកិចចករេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យរដ្ឋបល ្រកុង ្រសុកែត
ប៉ុេ ្ណ ះ



Ų◦ċĩŲаĕŁũ₤Њ˝⅝
• ករណីភគេ្រចីន្របជពលរដ្ឋ ឬ អងគករសងគមសុីវលិ មិនបនពកព់ន័ធកនុង
ដំេណីករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស្រកុម្របឹក  ឬរបស ់រដ្ឋបលេនះេទ 
កដ៏ូចជមិនបនពកព់ន័ធកនុងដំេណីរករអនុវត្តសកមមភព និងករងរ្រតួត
ពិនិតយ ម នករអនុវត្ត និងលទធផលៃនករអនុវត្តេនះេឡយី



ЯĩĕŁũĠĜĀ Ġс

• េតីមនបញ្ហ ្របឈមអ្វីេផ ងេទៀត?

• មនសំណូមពរអ្វីខ្លះេដីមបផី្តល់ភពងយ្រសួលកនុងករអនុវត្ត
មុខងរជជេ្រមីស? 

(ស្រមបក់រពិភក ជ្រកុម)
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