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នស្ច្ក្សតីស្នងេបននការរក្សន ើញស្ាំខាន់ៗននយនតការ
ការយិាលយ័ 
១. ការយិាល័យគបជាពលរដាសដីរែួនាទីបាៃលអក្នុខការគែួែពិៃិែយសមីលបុគគលិក្ការយិាល័យគចក្សចញ
ចូលតែមួយ ៃិខរួយធានាៃូវការអៃុវែតៃីែិវធីិគបក្បសដ្ឋយែម្ភល ភាព ៃិខគបេិទធភាពសៅការយិាល័យ
គចក្សចញចូលតែមួយ។ ការបំសពញការងារសដ្ឋយឯក្រារយរបេ់គបធាៃការយិាល័យ ក៏្គែូវបាៃសោរព
ទទួលសាគ ល់ជាទូសៅ សដ្ឋយអភិបាលគកុ្ខ គេុក្ ៃិខគបធាៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ។ 

២. រែូែមក្ដល់សពលសៃឹះ សៅពំុទៃ់ម្ភៃពាក្យបណតរ ខជាក់្តេតខជាទលូវការណាមួយសៅការយិាល័យ
គបជាពលរដា តដលបាៃបសខកីែសែខីសៅក្នុខរដាបាលគកុ្ខ គេុក្ សៅសេែតបាែ់ដំបខ រមួទខំ រដាបាល
គកុ្ខបាែ់ដំបខ ៃិខគេុក្ចំៃួៃ៤សទៀែ តដលបាៃបសខកីែយៃតការសៃឹះសែខី តាខំពីជាខ២នន កំ្ៃលខមក្។ 

៣. មូលសែែុេំខាៃ់មួយតដលពំុទៃ់ម្ភៃពាក្យបណតរ ខ គឺសដ្ឋយសារពលរដាភាគសគចីៃ មិៃដរខថាម្ភៃ
ការបសខកីែការយិាល័យគបជាពលរដា ឬមិៃយល់ពីែួនាទី េិទធអំិណាច ភារកិ្ចច ៃិខយៃតការក្នុខសគបី
គបាេ់ការយិាល័យគបជាពលរដាសៅសែយី គឺសដ្ឋយសារពំុទៃ់ម្ភៃេក្មមភាពទសពវទាយេគម្ភប់
ពលរដាឱ្យបាៃទូលំទូលាយ។ 

៤. មូលសែែុេំខាៃត់ដលមិៃម្ភៃេក្មមភាពទសពវទាយឱ្យបាៃទូលំទូលាយ គឺសដ្ឋយសារក្ខវឹះថវកិា
របេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា។ គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាទខំអេ់ បាៃសលីក្សែខីថា តទអក្
តាមលិេិែបទដ្ឋា ៃ ៃិខសេចក្តីតណនា ំ ថវកិារបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា គែូវតែដ្ឋក់្បញ្ចូ លសៅ
ក្នុខគសគម្ភខថវកិាគបចនំន រំបេ់រដាបាលគកុ្ខ គេុក្ ឬរដាបាលសេែត ប ុតៃតការអៃុវែតជាក់្តេតខសៅមិៃ
ទៃ់គែូវបាៃអៃុវែតតាមលិេិែបទដ្ឋា ៃ សេចក្តីតណនា ំសៅសែយី។ 

៥. រដាបាលគកុ្ខ គេុក្ ជាសគចីៃ ក៏្មិៃអៃុវែតតាមបទបញ្ញែតិនានា តដលម្ភៃតចខសៅក្នុខលិេិែបទដ្ឋា ៃ 
សេចក្តីតណនា ំពាក់្ព័ៃធៃរខការទតល់បុគគលិក្រំៃួយការដល់ការយិាល័យគបជាពលរដាៃិខមិៃទៃ់បាៃ
ទតល់មសធោបាយគគប់គោៃ់េគម្ភប់បំសពញការងារ (ដូចជាេវឹះឧបក្រណ៍ េម្ភា រៈ សគបខេគម្ភប់ការសធវី
ដំសណីរសទៀខទែ់សៅតាមមូលដ្ឋា ៃ  ុ ំ... ) ។ 

៦. បទបញ្ញែតិតចខអំពីេម្ភេភាពនៃគណៈក្ម្ភម ធិការសបាឹះសនន ែ ៃិខៃីែិវធីិសបាឹះសនន ែសៅមិៃទៃ់បាៃទត
ល់ការចូលរមួក្នុខលក្េណៈសពញសលញសៅសែយី េគម្ភប់វេិ័យឯក្រៃ ៃិខអខគការេខគមេុីវលិ 
សដ្ឋយសារសយខីេសខកែស ញីថា ពំុទៃ់ម្ភៃសបក្េរៃណាម្ភន ក់្មក្ពីវេិ័យឯក្រៃ ៃិខអខគការេខគម
េុីវលិ គែូវបាៃសគរីេសរេីជាប់ជាគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសៅសែយី។ សៅតាមរដាបាលគកុ្ខ 
គេុក្ទខំអេ់ ពំុទៃ់ម្ភៃការគបាគេ័យទក់្ទខោន  ឬកិ្ចចេែគបែិបែតិការណាមួយរវាខ
ការយិាល័យគបជាពលរដា ជាមួយវេិ័យឯក្រៃ ឬអខគការេខគមេុីវលិសៅសែយី សលីក្តលខតែសៅ
គកុ្ខបាែ់ដំបខ តដលម្ភៃេក្មមភាពទសពវទាយ គែូវបាៃសរៀបចំសែខីសដ្ឋយម្ភៃការេែការជាមួយ”
អខគការពុទធសាេនាសដីមបអីភិវឌ្ឍៃ៍”។ 
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៧. មិៃម្ភៃការគបាគេ័យទក់្ទខោន ក្នុខការបំសពញការងារ  ឬកិ្ចចេែគបែិបែតិការជាទលូវការណាមួយ
រវាខការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខ គេុក្ ជាមួយគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាថាន ក់្សេែតសៅសែី
យ។ 

៨. សៅរដាបាលគេុក្ភាគសគចីៃ ម្ភៃចំណុចមួយចំៃួៃសៅក្នុខបទបបញ្ញែតិតចខេតីពីការសបាឹះសនន ែសគរីេ
សរេីគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា សៅមិៃទៃ់គែូវបាៃអៃុវែតសពញសលញសៅសែយី។ 

៩. ជាទូសៅ ែួនាទី ភារកិ្ចច េិទធិអំណាច ៃិខយៃតការការងាររបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា មិៃទៃ់បាៃ
ដរខ ទទួលសាគ ល់ទូលំទូលាយសៅសែយីក្នុខចំសណាមមស្រៃតី បុគគលិក្សៅសាលាគកុ្ខ គេុក្ មស្រៃតី
ការយិាល័យរំនាញ េម្ភរិក្គកុ្មគបរក្ា ុេំងាក ែ់។ 

១០. ជាទូសៅ សៅតែម្ភៃការភ័យខាល ចសគចីៃ ក្នុខចំសណាមគបជាពលរដាចំសពាឹះការេខេរក្ឬទលអាគក្ក់្
សទសខសទៀែ ក្នុខក្រណីតដលពួក្សគសគបីយៃតការការយិាល័យគបជាពលរដា សដីមបដី្ឋក់្បណតរ ខែវា សទសខៗ
ចំសពាឹះមស្រៃតី។ 

១១. ការយិាល័យគបជាពលរដាៃរខមិៃអាចដំសណីរការសដ្ឋឹះគសាយបបណតរ ខែវា របេ់គបជាពលរដាបាៃលអ
សនាឹះសទ សបីគោៃ់តែទតល់ការបណតុ ឹះបណាត ល ៃិខេក្មមភាពទសពវទាយអំពីែួនាទី ភារកិ្ចច េិទធិ
អំណាច ៃិខយៃតការការងារ តែមួយមុេ េំខាៃ់គឺគែូវទតល់ៃូវការោគំទមសធោបាយ េម្ភា រៈ មស្រៃតី
រំៃួយការ ៃិខសដ្ឋឹះគសាយៃូវក្ខវឹះខាែសទសខៗសទៀែ សបីមិៃដូសចនឹះសទយៃតការការយិាល័យគបជា
ពលរដា ៃរខបៃតរួបគបទឹះបញ្ហា  ក្ខវឹះខាែ ៃិខការលំបាក្នានាក្នុខការអៃុវែតៃូវយៃតការបណតរ ខែវា 
សទសខៗរបេ់គបជាពលរដាបៃតសទៀែ។ 
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I. នោលបាំណង វិធសី្ថស្រស្តននការស្កិ្សា វិស្ថលភាពននការវិភាគ/មូលដ្ឋា ន
ប្គឹឹះននការរក្សន ើញ 

ការបសខកីែការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ ៃិខការយិាល័យគបជាពលរដាសៅគកុ្ខបាែ់ដំបខ សៅនន ំ
២០០៥ បនាៃ ប់មក្សៅគេុក្បរសវលសៅនន  ំ២០១១។ ក្នុខអំែុខសៅនន  ំ២០១៦-២០១៧  ការយិាល័យគចក្សចញ
ចូលតែមួយ ៃិខការយិាល័យគបជាពលរដា គែូវបាៃបសខកីែសែខីសៅគេុក្ចំៃួៃ៣សទៀែ។ សៅនន ២ំ០១៩ 
ការយិាល័យទខំពីរ សទីបគែូវបាៃបសខកីែសែខីសៅគេុក្ចំៃួៃ៤បតៃាមសទៀែ។ រឯីការយិាល័យគបជាពលរដាសៅគកុ្ខ
កំ្ពខ់នន ខំ តដលបញ្ចូ លក្នុខការេិក្ាសៃឹះ គែូវបាៃបសខកីែសែខីសៅនន ២ំ០១៤។ ក្នុខចំសណាមគបធាៃការយិាល័យ
គបជាពលរដាទខំ១១រូប តដលបាៃេម្ភា េៃ៍ ម្ភៃស្រេតីតែ២រូបប ុសណាណ ឹះជាគបធាៃការយិាល័យសៃឹះ។ 
❖ នោលបាំណងននការស្កិ្សាននឹះ 

សោលបំណខនៃការេិក្ា គឺសដីមបគីបមូលៃូវព័ែ៌ម្ភៃវភិាគលមអិែអំពីសាា ៃភាពជាក់្តេតខនៃការអៃុវែត
ការងាររបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា សដីមបចូីលរមួចំតណក្រួយពគខរខ ៃិខការសធវីឱ្យគបសេីរសែខីនៃយៃតការ
ការយិាល័យគបជាពលរដា តដលបាៃ ៃិខកំ្ពុខបសខកីែសែខីសៅតាមបណាត លគកុ្ខ គេុក្ សៅទខំគបសទេ។ 
❖ វិធីស្ថស្រស្តននការស្កិ្សា វិស្ថលភាពននការវិភាគ/មូលដ្ឋា នប្គឹឹះននការរក្សន ើញ 
ការេិក្ាសៃឹះ តទអក្សលី៖ 

• ការវាយែនមល ៃិខពិៃិែយសមីលសាា ៃភាពជាក់្តេតខនៃការអៃុវែតអៃុគក្រែយសលេ១៩ តដលបាៃដ្ឋក់្ឱ្យ
អៃុវែតក្នុខតេកុ្មាៈនន ២ំ០១៧ លិេិែបទដ្ឋា ៃ សោលការណ៍ ៃិខខសេចក្តីតណនាសំទសខៗសទៀែ ពាក់្
ព័ៃធៃរខយៃតការការយិាល័យគបជាពលរដាសៃឹះ តដលបាៃដ្ឋក់្សចញចប់តាខំពីនន ២ំ០១៧ (រមួទខំ
ពិៃិែយសមីលរបាយការណ៍វាយែនមលអំពីែគមូវការបណតុ ឹះបណាត ល ៃិខរបាយការណ៍បណតុ ឹះបណាត ល
សៅនន ២ំ០១៩) 

• កិ្ចចគបរំុមួយជាមួយនាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃគក្េួខមហានទៃ 
• កិ្ចចេម្ភា េៃ៍មួយជាមួយគបធាៃេភាពាណិរជក្មមសេែតបាែ់ដំបខ 
• កិ្ចចេម្ភា េៃ៍ ៃិខពិភាក្ាជាមួយអនក្ពាក់្ព័ៃធនានាសៅគេុក្ចំៃួៃ៨ ៃិខគកុ្ខបាែ់ដំបខសេែតបាែ់
ដំបខ ៃិខគកុ្ខកំ្ពខ់នន ខំ សេែតកំ្ពខ់ នន ខំ។ កិ្ចចេម្ភា េៃ៍គែូវបាៃសធវីជាមួយ៖ 
− គបធាៃគកុ្មគបរក្ាគកុ្ខ គេុក្ 
− អភិបាល ឬអភិបាលរខគកុ្ខ គេុក្ 
− គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា 
− គបធាៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ 
− ែំណាខអារីវក្រ ៃិខអខគការេខគមេុីវលិ តដលជាេម្ភរិក្សៅក្នុខគណៈក្មមការសបាឹះសនន ែ
សគរីេសរេីគបធាការយិាលយ័គបជាពលរដា(េម្ភា េៃ៍ជាគក្ុម) 

− ែំណាខគបជាពលរដា តដលភាគសគចីៃមក្ពីគណៈក្មមការគទគទខ់សាលាសរៀៃ (េម្ភា េៃ៍ជាគកុ្ម)។ 
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• កិ្ចចេម្ភា េៃ៍ជាមួយគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសេែតបាែ់ដំបខ 
• គបរំុពិភាក្ាជាមួយអនក្ែំណាខអខគការទេសៃៈពិភពសលាក្សៅការយិាល័យសេែតបាែ់ដំបខ 
• គបរំុពិភាក្ាជាមួយបុគគលិក្នៃគសគម្ភខ GIZ DAR សៅក្នុខការយិាល័យសេែតបាែ់ដំបខ។ 
សៅក្នុខការពិសគោឹះសយាបល់ក្នុខេិកាេ សាលាតដលសធវីសៅតេមក្រា នន ២ំ០២០ សៅសេែតបាែ់ដំបខ គបធាៃ

គកុ្មគបរក្ាគកុ្ខ គេុក្ ៃិខគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាតដលបាៃចូលរមួទតល់សយាបល់សៅសពលដំសណីរការ
េិក្ាសៃឹះបាៃឯក្ភាព ៃិខោគំទចំសពាឹះលទធទលនៃការេិក្ាសៃឹះ។  

II. ស្ថា នភាពការយិាលយ័ប្ច្ក្សនច្ញច្លូតតមយួនៅតាមប្ស្ុក្ស ប្ក្សងុទ ាំង
៩ ក្សនងុនខ្តតបាត់ដ្ាំបង 

• សៅគគប់រដាបាលតដលម្ភៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ ដំសណីរការរបេ់ការយិាល័យសៃឹះ គែូវ
បាៃទទួលសាគ ល់អំពីសជាគរ័យ ៃិខបាៃទតល់ទលគបសយារៃ៍ក្នុខការទតល់សេវាគបក្បសដ្ឋយែម្ភល ភាព 
ៃិខម្ភៃគបេិទធិភាពេគម្ភប់គបជាពលរដា សែយីគបជាពលរដាម្ភៃការសលីក្េរសេីរយា ខខាល ខំចំសពាឹះ
ការងាររបេ់ការយិាល័យសៃឹះ 

• គបធាៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយសៅតាមរដាបាលភាគសគចីៃ ជាមស្រៃតីវយ័សក្មខ សវៀខនវម្ភៃការ
តាខំចិែតេពេ់ក្នុខការបំសពញការងារ ម្ភៃការយល់ដរខពីរសបៀបសលីក្ទរក្ចិែត ៃិខេិែេំបងាា ែ់បងាា ញ 
ែវកិ្ហាែ់ដល់បុគគលិក្របេ់េលួៃបាៃលអ 

• សៅតាមរដាបាលមួយចំៃួៃតដលម្ភៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយសទីបបសខកីែសែខីក្នុខនន ំ
២០១៩ គបជាពលរដាភាគសគចីៃសៅមិៃទៃ់បាៃដរខ សទឹះបីយា ខសៃឹះក៏្សដ្ឋយ លុឹះគតាតែម្ភៃការ
ទសពវទាយព័ែ៌ម្ភៃ ៃិខការបងាា ញឱ្យបាៃទូលំទូលាយ អំពីការសពញចិែតរបេ់គបជាពលរដាតដលធាល ប់
ទទួលសេវាសៅការយិាល័យសៃឹះ សទីបអាចរំរុញ ៃិខការបញ្ចុ ឹះបញ្ចូ លគបជាពលរដាដនទសទៀែ សដីមបី
ចូលរមួមក្ទទួលសេវាទខំសៃឹះ 

• សទឹះជាយា ខណា ម្ភៃបញ្ហា េំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃ តដលការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ រួបគបទឹះ 
គឺពាក់្ព័ៃធៃរខក្ខវឹះធៃធាៃមៃុេស ដូចជា េវឹះេមែាភាពរំនាញ ឬការមិៃទតល់ បុគគលិក្ពីមៃៃីរ
រំនាញ ៃិខពំុម្ភៃបុគគលិក្េម័គគចិែតសៅបំសពញការងារសៅតាមបណាត គេុក្ដ្ឋច់គេយាលជាសគចីៃ
សទៀែ ជាពិសេេសៅរដាបាលគកុ្ខ ចំៃួៃបុគគលិក្សៅការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយគឺមិៃគគប់
គោៃ់ក្នុខការទតល់សេវាតដលម្ភៃែគមូវការកាៃ់តែសកី្ៃសែខី។ 

• សៅតាមការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ មួយចំៃួៃតដលបាៃបសខកីែយូរនន រំចួមក្សែយី ម្ភៃបញ្ហា
ចមបខគឺេម្ភា រៈ ឧបក្រណ៍ ចេ់ៗសពក្ សែយីមិៃម្ភៃការផ្លល េ់បតូររំៃួេេម្ភា រៈ ឧបក្រណ៍ទខំសនាឹះ 
តដលេវឹះសេៃីរសគបីតលខសកី្ែ 
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• បញ្ហា មួយសទៀែគឺ សេវាមួយចំៃួៃពាក់្ព័ៃធៃរខការទតល់ប័ណណក្មមេិទធិដីធលី គែូវបាៃអៃុញ្ហញ ែតឱ្យដ្ឋក់្
ពាក្យេុំ ៃិខទតល់រូៃសៅការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយសៅថាន ក់្គេុក្ ប ុតៃតគបជាពលរដាគែូវបខ់
ពៃធេគម្ភប់សេវាទខំសៃឹះសៅការយិាល័យពៃធដ្ឋសេែត ឬសេវាសទសខៗសទៀែសៅតាមមៃៃីររំនាញសេែត 

• លិេិែអៃុញ្ហញ ែតេិគម្ភប់អាហារដ្ឋា ៃ ែគមូវឱ្យម្ភៃការសេនីេុំ ៃិខម្ភៃអៃុញ្ហញ ែតែសដ្ឋយអខគភាព
រំនាញសដ្ឋយតែក្ៗពីោន ជាសគចីៃ (ដូចជា ពាណិរជក្មម សទេចរណ៍ វបបធម៍ៃិខវចិិគែេិលបៈេុខាភិ
បាល ...ជាសដីម) តដលសធវីឱ្យវាម្ភៃភាពេមុគសាម ញខាល ខំក្នុខការទតល់សេវាបាៃទៃ់សពលសវលាេម
គេប 

• គបធាៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ យល់ថា បុគគលិក្របេេ់លួៃសៅតែគែូវការឱ្យម្ភៃការបណតុ ឹះ
បណាត លៃិខការអភិវឌ្ឍេមែាភាពបតៃាមសទៀែ៖ 
− េគម្ភប់ការយិាល័យរួរសគកាយ បុគគលិក្រំនាញសៅម្ភៃការេវឹះការយល់ដរខសលីបញ្ហា បសចចក្សទេ
េមុគសាម ញ ពាក់្ព័ៃធៃរខការសាខេខ់ លិេិែអៃុញ្ហញ ែអារីវក្មម ៃិខបញ្ហា សទសខៗសទៀែតដល
គក្េួខរំនាញែគមូវ ជាពិសេេ មៃៃីររំនាញសេែតមិៃបាៃបញ្ជូ ៃបុគគលិក្ឬបាៃបញ្ជូ ៃបុគគលិក្
តដលមិៃម្ភៃេមែាភាពមក្សធវីការសៅការយិាល័យរួរសគកាយ 

− េគម្ភប់បុគគលិក្ការយិាល័យ ការបណតុ ឹះបណាត លរំនាញសទសខៗសទៀែពាក់្ព័ៃធៃរខរំនាញទៃ់
(Soft Skills)។ 

III. ការវិភាគពាក្សព់័នធនឹងនតីិវធិីននការនបាឹះនឆ្ន តនប្រើស្នរ ើស្ប្បធាន
ការយិាលយ័ប្បជាពលរដ្ា 

• ម្ភគតា៣៩នៃអៃុគក្រែយសលេ១៩ មិៃទៃ់គែូវាបាៃគែូវបាៃអៃុវែតសពលសលញទខំគេុខសៅសែយី 
ក្នុខការសរៀបចំេម្ភេភាគេម្ភរិក្គណៈក្មមការសបាឹះសនន ែសគរីេសរេីគបធាៃការយិាល័យគបជាពល
រដា។ សៅតាមរដាបាលគេុក្ជាសគចីៃតដលម្ភៃេម្ភរិក្គកុ្មគបរក្ាគេុក្សគចីៃជាខ១៥រូប គឺម្ភៃ
ែំណាខអារីវក្រតែ៣រូប សែយីែំណាខអខគការេខគមេុីវលិម្ភៃតែ៣រូបដូចោន  សធវីជាេម្ភរិក្សៅ
ក្នុខគណៈក្មមការសបាឹះសនន ែ។ 

• សបក្េរៃតដលម្ភៃសៅក្នុខបញ្ជ ីេគម្ភខំគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា មិៃគែូវបាៃអសញ្ជ ីញឱ្យចូល
រមួសាត ប់សៅសពលគណៈក្មមការសបាឹះសនន ែគបរំុសគរីេសរេីគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាតដលជា
ការអៃុវែតេុេពីេលរមសារសៅក្នុខចំណុច២.៤(ក្) ចំណុច២.៤(េ)ៃិខចំណុច២.២នៃសេចក្តី
តណនាេំតីពីៃីែិវធីិសបាឹះសនន ែសគរីេសរេីគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា។ សបក្េរៃទខំសនាឹះក៏្ពំុម្ភៃ
ឱ្កាេក្នុខការតណនាេំលួៃសៅចំសពាឹះមុេគណៈក្មមការសបាឹះសនន ែ សនាឹះសែយី 

• សបក្េរៃតដលបាៃឈ្នឹះ គឺទទួលបាៃតែេំសែខភាគសគចីៃធមមតា(Simple majority) មិៃតមៃ
េំសែខភាគសគចីៃដ្ឋច់ខាែ(Absolute majority) នៃចំៃួៃសលីេពាក់្ក្ណាត លនៃេម្ភរិក្គណៈ
ក្មមការសបាឹះសនន ែសនាឹះសទ សែយីមិៃម្ភៃការសបាឹះសនន ែរំុទី២ តដលគែូវសរៀបចំសែខីរវាខសបក្េរៃទខំ
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ពីររូប តដលទទួលបាៃចំៃួៃេំសែខសគចីៃជាខសគ តដលការអៃុវែតសៃឹះ េុេពីេលរមសារនៃចំណុច២.១ 
ៃិខចំណុច២.៤(េ) សៅក្នុខសេចក្តតីណនាេំតីពីៃីែិវធីិនៃការសបាឹះសនន ែសគរីេសរេីគបធាៃ
ការយិាល័យគបជាពលរដា។ 

• សៅតាមរដាបាលគេុក្មួយចំៃួៃ ែំណាខអខគការមិៃតមៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិខែំណាខអារីវក្រ បាៃសេនី
សបក្េរៃេគម្ភប់ែំតណខជាគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា ប ុតៃតមិៃម្ភៃសបក្េរៃណាមួយតដលសេនី
សនាឹះ គែូវបាៃជាប់សនន ែសែយី។ 

• តទអក្សលីរូបមៃតនៃការសបាឹះសនន ែ េម្ភេភាពគណៈក្មមការសបាឹះសនន ែ ៃិខៃីែិវធីិនៃការសបាឹះសនន ែ 
ែំណាខអខគការេខគមេុីវលិ ៃិខតទនក្ឯក្រៃ យល់ស ញីថា ការចូលរមួរបេ់េលួៃជាេម្ភរិក្សៅក្នុខ
គណៈក្មមការសបាឹះសនន ែ គឺេូវម្ភៃអែាៃ័យេំខាៃ់សនាឹះសទ សដ្ឋយសារពួក្សគមិៃម្ភៃឥទធិពលណា
មួយសៅក្នុខដំសណីរការសបាឹះសនន ែ។ 

IV. ស្ថា នភាពននការអនុវតតតាមលខិ្ិតបទដ្ឋា នននការយិាលយ័ប្បជាពលរដ្ា 
•  ការយិាល័យគបជាពលរដា អភិបាលគកុ្ខ គេុក្ គបធាៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ យល់
ស ញីថា លិេិែបទដ្ឋា ៃ សេចក្តីតណនាពំាក់្ព័ៃធៃរខដំសណីរការការយិាល័យគបជាពលរដា គឺម្ភៃលក្េ
ណៈគគប់គោៃ់ៃិខចាេ់លាេ់។ សទឹះយា ខណាក៏្សដ្ឋយ គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាមួយចំៃួៃ 
យល់ថាគួរម្ភៃការបតៃាមសោលការណ៍តណនាជំាក់្លាក់្មួយចំៃួៃេតីពីការសដ្ឋឹះគសាយបណតរ ខែវា  
ៃិខរសបៀបសេុីបអសខកែសៅសពលតដលម្ភៃបណតរ ខជាក់្លាក់្ពិែគបាក្ដ 

• អៃុគក្រែយសលេ១៩ មិៃម្ភៃបញ្ញែតិបាៃតចខចាេ់លាេ់អំពីយៃតការក្នុខការការពារគបធាៃ ឬមស្រៃតី
ការយិាល័យគបជាពលរដា ក្នុខក្រណីតដលពួក្ោែ់គែូវការពារេលួៃតាមទលូវចាប់ចំសពាឹះបណតរ ខ ឬការ
បំភិែបំភ័យពីេមែាកិ្ចចណាមួយ 

• ម្ភគតា៥៤នៃអៃុគក្រែយសលេ១៩ មិៃទៃ់គែូវបាៃអៃុវែតគេបតាមេលរមសារតដលម្ភៃតចខសៅសែយី
ទខំសៅថាន ក់្គកុ្ខ គេុក្ ៃិខថាន ក់្សេែត(សៅសេែតបាែ់ដំបខ) (ម្ភគតា៣៣ តចខថា ការយិាល័យគបជា
ពលរដាគកុ្ខ គេុក្ េណឌ  ម្ភៃែួនាទី ភារកិ្ចចក្នុខការសរៀបចំគសគម្ភខតទៃការេក្មមភាព ៃិខថវកិាគបចំ
នន  ំ រឯីម្ភគតា៥៤តចខថា អភិបាលគកុ្ខ គេុក្ គែូវសគោខតទៃការថវកិាសៅក្នុខគសគម្ភខថវកិាគបចនំន ំ
របេ់េលួៃ សដីមបោីគំទដល់គបែិបែតិការរបេ់ការយិាលយ័គបជាពលរដាសៅថាន ក់្គកុ្ខ គេុក្)។ រែូែមក្
ដល់បចចុបបៃនសៃឹះ មិៃទៃ់ម្ភៃអភិបាលគកុ្ខ គេុក្ បាៃបញ្ចូ លគសគម្ភខតទៃការថវកិាេគម្ភប់ដំសណីរ
ការការងាររបេ់ការយិាលយ័គបជាពលរដា សៅក្នុខថវកិាគបចនំន រំបេ់រដាបាលគកុ្ខ គេុក្ ឬរដាបាល
សេែតសៅសែយី។ មោ ខសទៀែសៅក្នុខចំណុច១.៦ នៃសេចក្តីតណនាេំតីពីៃីែិវធីិទទួល ៃិខសដ្ឋឹះគសាយ
បណតរ ខែវា របេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា តដលបាៃដ្ឋក់្សចញសដ្ឋយគក្េួខមហានទៃសៅក្នុខតេេីហា 
នន ២ំ០១៩ បាៃតចខថា គសគម្ភខថវកិាគបចនំន រំបេ់ការយិាល័យសៃឹះ ក៏្គែូវចែ់ទុក្ជាអាទិភាព 
(ចំណុច១.៦ តចខថា គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខ គេុក្ េណឌ  គែូវសេនីសែខីៃូវតទៃការ
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េក្មមភាព សដីមបបីញ្ចូ លសៅក្នុខគសគម្ភខតទៃការេក្មមភាព ៃិខថវកិាគបចនំន រំបេ់រដាបាលគកុ្ខ 
គេុក្ េណឌ ។ អភិបាលរារធាៃី គកុ្ខ គេុក្ េណឌ  គែូវទតល់អាទិភាពចំសពាឹះេំសណីថវកិាសៃឹះ សដីមបី
ធានាថាការយិាល័យគបជាពលរដា ម្ភៃថវកិាេមគេបក្នុខការបំសពញៃូវការងាររបេ់េលួៃ
គបក្បសដ្ឋយគបេិទធភាព)។ អភិបាលគេុក្មួយចំៃួៃ បាៃសលីក្សែខីថា រែូែមក្ដល់សពលសៃឹះមិៃ
ម្ភៃេៃខ់ថវកិាជាក់្លាក់្សៅក្នុខទគមខ់ថវកិាគបចនំន  ំៃិខថាមិៃម្ភៃសោលការណ៍តណនាពីំគក្េួខ
មហានទៃ សដ្ឋយកំ្ណែ់ចំៃួៃជាក់្លាក់្តដលគែូវបគមុខទុក្សដ្ឋយតែក្េគម្ភប់ការយិាល័យគបជា
ពលរដាសៅក្នុខគសគម្ភខថវកិាចំណាយរដាបាលទូសៅ សនាឹះសទ។ អភិបាលគេុក្មួយចំៃួៃ កំ្ពុខ
ពិចរណាសគបីគបាេ់ចំតណក្េលឹះនៃគបាក់្រងាវ ៃ់សលីក្ទរក្ចិែតរបេ់ការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ
េគម្ភប់ទតល់រូៃការយិាល័យគបជាពលរដា ជាថវកិាគបែិបែតិការ។ ប ុតៃត តាមសយាបល់របេ់គកុ្មេិក្ា 
យល់ថា ការសធវីដូសចនឹះ ហាក់្មិៃតមៃជាគំៃិែលអសនាឹះសទ េណៈសពលតដលគបាក់្រងាវ ៃ់សលីក្ទរក្ចិែត
េគម្ភប់ការងាររបេ់ការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយក៏្គែូវបាៃកាែ់បៃាយរចួសែយី បនាៃ ប់ពីរដ្ឋា ភិ
បាលបាៃកាែ់បៃាយក្នគមសេវាមួយចំៃួៃគែរមេូៃយ។ សលីេពីសៃឹះសទៀែ ការអៃុវែតដូសចនឹះ អាចសធវីឱ្យ
េូចទំនាក់្ទំៃខការងាររវាខបុគគលិក្ការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ ជាមួយៃរខការយិាល័យគបជា
ពលរដា។ 

• ម្ភគតា៣២នៃអៃុគក្រែយសលេ១៩ បាៃតចខថា ការយិាល័យគបជាពលរដា គែូវតែម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយ
ការយា ខែិច១នាក់្ ប ុតៃតជាក់្តេតខរដាបាលគេុក្ជាសគចីៃ មិៃទៃ់បាៃអៃុវែតតាមេលរមសារសៃឹះសៅសែី
យ។ 

• គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាមួយចំៃួៃ មិៃទៃ់បាៃទទួលគបាក់្តេរយៈសពលជាសគចីៃតេបនាៃ ប់ពី
គបកាេទទួលសាគ ល់សដ្ឋយគក្េួខមហានទៃ។ គបធាៃការយិាល័យ១រូប តដលគែូវបាៃទទួលសាគ ល់
តាខំពីតេក្ក្កដ្ឋ នន ២ំ០១៩ សៅមិៃទៃ់ទទួលបាៃគបាក់្តេទល់តែសសាឹះរែូែមក្ដល់សពលសៃឹះ
សែយីមិៃដរខថាសពលណាោែ់ៃរខទទួលបាៃសនាឹះសទ។ 

• ការយិាល័យគបជាពលរដា មិៃទៃ់បាៃសធវីេក្មមភាពទសពវទាយ ដូចតដលម្ភៃតចខអំពីភារកិ្ចចរបេ់
េលួៃសៅក្នុខម្ភគតា៣៣នៃអៃុគក្រែយសលេ១៩ សែែុសៃឹះសែយីបាៃជាគបជារៃភាគសគចីៃសៅមិៃទៃ់
បាៃសាគ ល់ ឬមិៃទៃ់បាៃយល់ដរខអំពីការបសខកីែការយិាល័យគបជាពលរដាសៅសែយី តដលមូលសែែុ
ចមបខគឺសដ្ឋយសារការយិាល័យគបជាពលរដាមិៃម្ភៃថវកិា េគម្ភប់ការងារទសពវទាយ។ 

V. ការរក្សន ើញននស្ថា នភាពការងារនៅប្ស្ុក្សទាំង៨ និងប្ក្សុងច្ាំននួ២  
• សៅក្នុខការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខ គេុក្ ទខំ៩នៃសេែតបាែ់ដំបខសៅមិៃទៃ់បាៃទទួលពាក្យប
ណតរ ខែវា ជាក់្តេតខពិែគបាក្ដណាមួយេាិែសៅក្នុខតដៃេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃសៅសែយីសទ រមួ
ការយិាល័យគបជាពលរដាសៅគកុ្ខបាែ់ដំបខ តដលបាៃបសខកីែសែខីជាខ១៤នន មំក្សែយី ។ ប ុតៃត 
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ម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា ជាក់្តេតខពិែគបារមួយចំៃួៃសៅការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខកំ្ពខ់នន ខំ(េូម
ពិៃិែយសមីលបតៃាមសៅចំណុច IX ខាខសគកាម) 

• សៅគគប់រដាបាលទខំអេ់ គបធាៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយយល់ស ញីថា ការបសខកីែឱ្យម្ភៃ
ែុពិសេេេគម្ភប់គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាអខគុយសៅការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ
គបម្ភណចំៃួៃ១២សម្ភ ខក្នុខមួយេបាត ែ៍ ម្ភៃសារគបសយារៃ៍សគចីៃក្នុខការគែួែពិៃិែយការងាររបេ់
បុគគលិក្នៃការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ ៃិខបាៃរួយដល់អែិថិរៃក្នុខការទតល់ពែ័ម្ភៃ ៃិខ
បាៃោគំទបុគគលិក្ការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយសៅសពលម្ភៃេំសណីចបំាច់ណាមួយ 

• អភិបាល ៃិខថាន ក់្ដរក្នាដំនទសទៀែនៃរដាបាលគកុ្ខ គេុក្ទខំអេ់ បាៃទទួលសាគ ល់ ៃិខសោរពចំសពាឹះ
ការងារសដ្ឋយឯក្រារយរបេ់គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា។ សទឹះជាយា ខណាក៏្សដ្ឋយ សដ្ឋយសារ
មិៃម្ភៃតចខអំពីបទបបញ្ញែតិណាមួយឱ្យបាៃចាេ់លាេ់ កំ្ណែ់អំពីេម្ភា រៈអវីេលឹះ ចំៃួៃប ុនាម ៃ ម្ភៃ
ថវកិាប ុនាម ៃ េគម្ភប់ការយិាល័យគបជាពលរដា តដលគែូវទទួលបាៃពីរដាបាលគកុ្ខ គេុក្ អាគេ័យ
សែែុសៃឹះ ការយិាល័យគបជាពលរដាសៅតែម្ភៃការពរខតទអក្ខាល ខំអាគេ័យពីេុចឆៃៃៈរបេ់រដាបាលគេុក្
សនាឹះ។ ដូសចនឹះសែយី ការយិាល័យគបជាពលរដាមួយចំៃួៃសៅសពលសៃឹះេូមបតីែេម្ភា រៈ មួយចំៃួៃដូច
ជា កំុ្ពយូរទ័រ ម្ភ េុីៃគពីខទ័រ េម្ភា រការយិាល័យក៏្ម្ភៃការេវឹះខាែ ឬមិៃម្ភៃតែមតខ 

• សៅសពលការយិាល័យគបជាពលរដា បាៃទទួលពាក្យបណតរ ខសគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ ពួក្ោែ់ បាៃសទញី
ពាក្យបណតរ ខទខំសនាឹះសៅអាជាញ ធរម្ភៃេមែាកិ្ចចពាក់្ព័ៃធ (ឬតណនាដំល់អនក្តដលដ្ឋក់្ពាក្យបណតរ ខ
ឱ្យសៅរក្អាជាញ ធរម្ភៃេមែាកិ្ចចពាក់្ព័ៃធៃរខបញ្ហា សនាឹះផ្លៃ ល់)។ ប ុតៃតការយិាល័យគបជាពលរដាមិៃ
បាៃតាមដ្ឋៃ ចំសពាឹះពាក្យបណតរ ខទខំសនាឹះ សែីគែូវបាៃយក្សដ្ឋឹះគសាយសដ្ឋយអាជាញ ធរម្ភៃេមែា
កិ្ចចពាក់្ព័ៃធទខំសៃឹះឬសទ ដូចម្ភៃតចខសៅក្នុខសោលការណ៍តណនាេំតីពីការទទួល ៃិខការសដ្ឋឹះ
គសាយពាក្យបណតរ ខែវា ។ 

• សៅតាមរដាបាលគេុក្ភាគសគចីៃ ែួនាទី េិទធិអំណាច ៃិខការទទួលេុេគែូវរបេ់ការយិាល័យគបជា
ពលរដា (ពិសេេការងារពាក់្ព័ៃធសគៅពីការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ ដូចជាការងាររដាបាល
សាលាគកុ្ខ គេុក្ ការយិាល័យរំនាញ ៃិខរដាបាល ុ ំេងាក ែ់) មិៃទៃ់ម្ភៃការយល់ដរខ ពីសដ្ឋយ
ថាន ក់្ដរក្នា ំ ៃិខបុគគលិក្របេ់អខគភាពទខំសៃឹះសៅសែយី សទីបតែសពលថមីៗសៃឹះ ម្ភៃេិកាេ សាលា
ទសពវទាយអំពីែួនាទី េិទធិអំណាច ៃិខការទទួលេុេគែូវរបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា តដលគែូវ
បាៃសរៀបចំសដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃរបេ់គក្េួខមហានទៃ សែយីតដលោគំទសដ្ឋយអខគ
ការ GIZ។ 

• ការយិាល័យគបជាពលរដា ភាគសគចីៃ មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរេគម្ភប់បំសពញការងារសៅតាម
មូលដ្ឋា ៃ (តាមភូមិឬ ុ)ំ ដូសចនឹះ គែូវសគបីគបាេ់ម ូែូផ្លៃ ល់េលួៃសែយី សែយីសគបីគបាេ់លុយពីគបាក់្តេ
សដីមបចីក់្សាខំ។ 
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• សៅតាមរដាបាលគេុក្មួយចំៃួៃ សៅមិៃទៃ់ម្ភៃគបអប់េំបុគែទទួលពាក្យបណតរ ខែវា សៅតាម ុ ំ
សៅសែយី សដ្ឋយសារការយិាល័យគបជាពលរដាពំុម្ភៃថវកិា។ 

• គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាភាគសគចីៃ ជាអែីែគគូ ឬនាយក្សាលាចូលៃិវែតៃ៍ ម្ភៃការតាខំចិែត
េពេ់ក្នុខការងារ ប ុតៃតពួក្ោែ់ម្ភៃការយល់ដរខែិចែួចសៅសែយីពាក់្ព័ៃធៃរខពីៃីែិវធីិរដាបាល អំពី
ចាប់សរៀបចំអខគការ ៃិខបញ្ហា នានាពាក់្ព័ៃធៃរខអភិបាលកិ្ចចមូលដ្ឋា ៃ។ 

• ក្នុខក្រណីេលឹះ គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាភាគសគចីៃ សៅមិៃទៃ់យល់ដរខចាេ់លាេ់អំពីកិ្ចច
ការណាេលឹះរបេ់ការយិាល័យរំនាញ តដលេាិែតដៃេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ។ ឧទែរណ៍ ការយែឺយា វ
នៃការទតល់បណណក្មមេិទធិដីធលី តដលេាិែសគកាមការយិាល័យរំនាញ/ ឬមៃៃីរសរៀបចំតដៃដី ៃិខេំណខ់ 
តដលគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាយល់ថា េាិែសៅសគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ។ 

• គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសៅតាមគេុក្មួយចំៃួៃ បាៃេិែេំបំសពញបាៃលអ ប ុតៃតមិៃេូវម្ភៃ
ទំនាក់្ទំៃខរិែេនិទធជាមួយៃរខគបធាៃគកុ្មគបរក្ាគកុ្ខ គេុក្ តដលតទអក្ែតាមេលរមសារអៃុគក្រែយ គឺ
គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាគែូវសធវីគណសៃយយភាពចំសពាឹះគបធាៃគកុ្មគបរក្ា។ 

VI. ទាំនាក្ស់ទាំនងជាមយួអងគភាពរាំនាញនប្ៅពីរដ្ាបាលប្ក្សងុ ប្សុ្ក្សរបស្ខ់្លនួ 
• ម្ភគតា៥៨នៃអៃុគក្រែយសលេ១៩ បាៃែគមូវឱ្យការយិាល័យគបជាពលរដា គែូវសធវីការយា ខរិែេនិទធ
ជាមួយវេិ័យឯក្រៃ ៃិខអខគការេខគមេុីវលិសៅក្នុខសោលបំណខសដីមបេីសគមចបាៃៃូវការងាររបេ់
េលួៃ។ ប ុតៃត ម្ភៃតែការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខបាែ់ដំបខតដលម្ភៃទំនាក់្ទំៃខឬការគបាគេ័យ
ទក់្ទខណាមួយរវាខការយិាល័យគបជាពលរដា ជាមួយវេិ័យទខំពីរសៃឹះ។ 

• រែូែដល់សពលសៃឹះ សៅពំុទៃ់ម្ភៃទំនាក់្ទំៃខ ឬកិ្ចចេែគបែិបែតិការរវាខគបធាៃការយិាល័យគបជា
ពលរដាគកុ្ខ គេុក្ ក្នុខសេែតបាែ់ដំបខ ជាមួយគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសេែតបាែ់ដំបខ 
ដូចតដលម្ភៃតចខសៅក្នុខម្ភគតា៥៦នៃអៃុគក្រែយសលេ១៩។ ប ុតៃតការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខ គេុក្ 
គោៃ់តែបាៃគបាគេ័យទក់្ទខសគៅទលូវការ ជាមួយគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសេែតបាែ់ដំបខ 
សលីចមងល់ផ្លៃ ល់េលួៃប ុសណាណ ឹះ។ ការមិៃបសខកីែឱ្យម្ភៃការគបាគេ័យទក់្ទខជាទលូវការ គឺជាការេវឹះខាែ
ខាល ខំ មិៃគោៃ់តែសដ្ឋយសាេវឹះការេែការោន  ឬសធវីការកិ្ចចការគែួែោន សលីកិ្ចចការមួយចំៃួៃ (ដូចជា
បញ្ហា ប័ណណក្មមេិទធិដីធលី) ប ុសណាណ ឹះសទ ប ុតៃតក៏្សធវីឱ្យម្ភៃការយលគ់ចែេំគម្ភប់គបជាពលរដាទខតដរ។ សៅ
តាមមូលដ្ឋា ៃមួយចំៃួៃ (សគៅពីយល់គចែចំំសពាឹះ”គបអប់េំបុគែគណសៃយយភាព“ តដលជាយៃតការ
ចេ់ពីមុៃសែយីមិៃេូវម្ភៃការសរឿទុក្ចិែតពីគបជាពលរដា) គបជាពលរដា ក៏្សៅម្ភៃការយល់គចែំ 
រវាខគបអប់េំបុគែពណ៌ទរក្គកូ្ច PO (េគម្ភប់ការយិាល័យគបជាពលរដាសេែត) ៃិខពណ៌ទរក្គកូ្ច DO 
(េគម្ភប់ការយិាល័យគបជាពលរដាថាន ក់្គេុក្) ទខតដរ សែយីមិៃម្ភៃការេែការោន រវាខ PO ឬ
បុគគលិក្សេែត ជាមួយការយិាល័យគបជាពលរដាគេុក្ សៅសពលសបីក្គបអប់េំបុគែរបេ់ PO សទឹះបី
គបអប់េំបុគែដ្ឋក់្សៅរិែការយិាល័យគេុក្ក៏្សដ្ឋយ។ 
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VII. ស្ថា នភាពនដ្ឋយតែក្សននការយិាលយ័ប្បជាពលរដ្ានខ្តត បាត់ដ្ាំបង 
• ការយិាល័យគបជាពលរដាសេែតបាែ់ដំបខ គែូវបាៃបសខកីែសែខីក្នុខតេមីនានន ២ំ០១៨។ អៃុសលាមសៅ
ៃរខលិេិែបទដ្ឋា ៃ ៃិខសោលការណ៍តណនា ំគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសេែត ម្ភៃអៃុគបធាៃ១
រូប ៃិខម្ភៃបុគគលិក្មួយចំៃួៃេគម្ភប់ទទួលបៃៃុក្០២ តទនក្គឺ(១)តទនក្ទទួលពាក្យបណតរ ខ ៃិខកិ្ចច
ការរដាបាល(២)តទនក្ចាប់ៃិខការសេុីបអសខកែ។ សទឹះជាយា ខណា គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា
សេែត យល់ថាចំៃួៃបុគគលិក្សៅមិៃទៃ់គគប់គោៃ់សៅសែយី។ 

• ចប់តាខំពីសពលបសខកីែសែខី ការយិាល័យគបជាពលរដាសេែត បាៃទទួលពាក្យបណតរ ខជាសគចីៃ (សៅ
ក្នុខតេវចិឆិកានន ២ំ០១៩ ម្ភៃពាក្យបណតរ ខទលូវការចំៃួៃ៨) តដលភាគសគចីៃពាក់្ព័ៃធៃរខបញ្ហា វវិាទដីធលី 
ៃិខបញ្ហា ក្មមេិទធិដីធលី។ 

• ពីដំណាក់្ដំបូខ រដាបាលសេែតបាែ់ដំបខ ហាក់្មិៃេូវបាៃោគំទការងាររបេ់ការយិាល័យគបជា
ពលរដាសេែត។ សៅសពលតដលការយិាល័យគបជាពលរដា ទទួលពាក្យបណតរ ខែវា  ៃិខសេុីបអសខកែប
ណតរ ខែវា របេ់គបជាពលរដា សធវីឱ្យនាយក្រដាបាលសាលាសេែត ហាក់្មិៃេូវសពញចិែតៃិខបាៃកាែ់
បៃាយចំៃួៃេម្ភា រៈៃិខសគបខឥៃធៃៈតដលបាៃទតល់ឱ្យការយិាល័យគបជាពលរដាេគម្ភប់ការងារគបចំ
តេ។ ប ុតៃតបញ្ហា ទខំសៃឹះ គែូវបាៃសដ្ឋឹះគសាយ សែយីបចចុបបៃន អភិបាលសេែតបាៃទតល់ការោគំទថវកិា 
េម្ភា រៈ មសធោបាយសពញសលញសដីមបរួីយការយិាល័យគបជាពលរដាបំសពញការងាររបេ់េលួៃ។  

• ការយិាល័យគបជាពលរដា ម្ភៃទំនាក់្ទំៃខលអ ៃិខម្ភៃការោគំទពីគបធាៃគកុ្មគបរក្ាសេែត។សទឹះយា ខ
ណាក៏្សដ្ឋយ  ថវកិារបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា តដលបាៃឯក្ភាពពីគបធាៃគកុ្មគបរក្ាសេែតក៏្
សដ្ឋយ ក៏្មិៃគែូវបាៃបញ្ចូ លសៅក្នុខថវកិាគបចនំន រំបេ់រដាបាលសេែតតដរ។      

តាមការយល់ស ញីរបេ់គកុ្មេិក្ាសយខី មូលសែែុចមបខតដលថាការយិាល័យគបជាពលរដាសៅសេែត 
ទទួលបាៃពាក្យបណតរ ខជាសគចីៃ តដលេុេពីការយិាល័យគបជាពលរដាសៅតាមគកុ្ខ គេុក្ គឺពាក្យបណតរ ខពាក់្ព័ៃធ
ៃរខបញ្ហា ដីធលី។ ការែវា ពាក់្ព័ៃធៃរខប័ណណក្មមេិទធិដីធលី ៃិខបញ្ហា សទសខៗសទៀែសៅសគកាមេមែាកិ្ចច របេ់
ការយិាល័យគបជាពលរដា គែូវបាៃគបជាពលរដាចែ់ទុក្ថា ជាសរឿខចបំាច់តដលសធវីឱ្យប ឹះពាល់ដល់សាា ភាពសេដា
កិ្ចចគគួសាររបេ់ោែ់ សែយីសដ្ឋយសារ មិៃម្ភៃយៃតការបណតរ ខែវា តដលអាចសរឿទុក្ចិែតបាៃសគៅពីការយិាល័យ
គបជាពលរដា តដលពួក្ោែ់ងាយគេួលក្នុខការដ្ឋក់្ពាក្យ។ ដូសចនឹះគបជាពលរដាហា៊ា ៃដ្ឋក់្ពាក្យបណតរ ខជាទលូវការ
មក្ការយិាល័យគបជាពលរដាសេែត សែយីមោ ខសទៀែ ការយិាល័យគបជាពលរដា ម្ភៃលទធភាពសដ្ឋឹះគសាយបញ្ហា
មួយចំៃួៃ សែែុសៃឹះម្ភៃព័ែ៌ម្ភៃបាៃទសពវទាយដល់គបជាពលរដា បាៃស ញីថា ការយិាល័យសៃឹះ ោែ់ពិែជា
ម្ភៃេិទធិអំណាច ៃិខការសបតជាញ ចិែតរួយដល់អនក្តដលម្ភៃបញ្ហា សែយីបាៃដ្ឋក់្ពាក្យបណតរ ខែវា ។ ទៃុយសៅវញិ 
ការយិាល័យគបជាពលរដាថាន ក់្គកុ្ខ គេុក្សេៃីរទខំអេ់ បាៃរាយការណ៍ថាពួក្សគបាៃទទួលពាក្យបណតរ ខជាទលូវ
ការសៅសគៅតដៃេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ សែយីបញ្ហា ដីធលី ៃិខអំសពីែខិាក្នុខគគួសារគឺម្ភៃសគចីៃជាខសគក្នុខចំសណាមប
ណតរ ខទខំសៃឹះ។ សាា ៃភាពនៃបណតរ ខពាក់្ព័ៃធដីធលី បាៃបញ្ហជ ក់្បតៃាមដូចការតដលគកុ្មេិក្ាសយខី យល់ស ញីគឺ
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ជាបញ្ហា គបឈ្មខាល ខំតដលការយិាល័យគបជាពលរដាសៅថាន ក់្សេែត បាៃទទួលពាក្យបណតរ ខជាទលូវការជាសគចីៃពី
គបជាពលរដា។ 

VIII. ទស្សនៈយលន់ ើញរបស្អ់នក្សពាក្ស់ពន័ធតដ្លបានច្ូលរមួស្មាា ស្ន ៍
• អនក្តដលគែូវបាៃេម្ភា េៃ៍ភាគសគចីៃ ទខំអនក្សធវីការងារខាខក្នុខ ៃិខខាខសគៅសាា ប័ៃសាធារណៈ
(សលីក្តលខការយិាល័យគបជាពលរដាសេែតបាែ់ដំបខ ៃិខគកុ្ខកំ្ពខ់នន ខំ)យល់ស ញីថា ការតដល
មិៃេូវម្ភៃពាក្យបណតរ ខសៅការយិាល័យគបជាពលរដាថាន ក់្គកុ្ខ គេុក្គឺសដ្ឋយសារម្ភៃមូលសែែុ
មួយចំៃួៃរូមម្ភៃ៖ 
− ការេវឹះការយល់ដរខអំពីការបសខកីែអខគភាពសៃឹះ ឬក្ខវឹះការយល់អំពីែួនាទី ភារកិ្ចច ៃិខេិទធិ
អំណាចរបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា  

− ពលរដាសៅមិៃទៃ់ម្ភៃរំសៃឿទុក្ចិែត ថាការយិាល័យគបជាពលរដាពិែជាអាចរួយសដ្ឋឹះគសាយ
បញ្ហា របេ់ោែ់បាៃសទ លុឹះគតាពួក្ោែ់បាៃស ញីការសដ្ឋឹះគសាយជាក់្តេតខេិៃ។ 

− សលីេពីសៃឹះសទៀែ អនក្តដលគែូវបាៃេម្ភា េៃ៍ភាគសគចីៃ ក៏្យល់ថា គបជាពលរដាជាសគចីៃសៅតែ
ម្ភៃការភ័យខាល ចក្នុខការដ្ឋក់្បណតរ ខែវា ជាទលូវការ សគពាឹះពួក្សគខាល ចម្ភៃវធិាៃការ ឬេក្មមភាព
ែបជាអវរិជម្ភៃបនាៃ ប់ពីពួក្សគដ្ឋក់្ពាក្យបណតរ ខអនក្ណាម្ភន ក់្។ 

• ការសគបីគបាេ់ពាក្យតេមរ “ពាក្យបណតរ ខ” គឺដូចៃរខភាសាតដលសគបីគបាេ់ក្នុខកិ្ចចការែុលាការតដលសធវីឱ្យ
គបជាពលរដាភាគសគចីៃម្ភៃការរញួរា សាៃ ក់្សេៃីរក្នុខការដ្ឋក់្បណតរ ខ សដ្ឋយសារការដ្ឋក់្ពាក្យបណតរ ខ
សៅែុលាការ គឺគបជាពលរដាចំណាយធៃធាៃ សពលសវលាសគចីៃ តដលសធវីឱ្យពួក្ោែ់មិៃចខ់ពាក់្
ព័ៃធ។ អាគេ័យសែែុសៃឹះ ជាការរួយបៃាយការភ័យខាល ចរបេ់គបជាពលរដាឱ្យចូលដ្ឋក់្ពាក្យបណតរ ខ
សៅការយិាល័យគបជាពលរដាគបេិៃម្ភៃការសគបីគបាេ់ភាសាតេមរតដលមិៃម្ភៃការយល់គចែដូំចជា “ 
េំសណីេុំការោគំទសដ្ឋឹះគសាយបញ្ហា ជាមួយរដាបាលមូលដ្ឋា ៃ” ជាសដីម។ 

• គបជារៃតដលម្ភៃបញ្ហា ជាមួយេក្មមភាព ការេសគមចចិែត វធិាៃការណាមួយរបេ់អាជាញ ធរមូល
ដ្ឋា ៃ សគចីៃសធវីតាមទម្ភល ប់សដ្ឋយសេមីេុំការរួយោគំទពីថាន ក់្សលីជា “សម” (ដូចជា អភិបាលគកុ្ខ គេុក្ ឬ
សម ុជំាសដីម)សដីមបរួីយ។ ជាការគបសេីរក្នុខការពៃយល់ ៃិខទសពវទាយ (ជាេិែតប័ណណ ឬមសធោបាយ
ទសពវទាយសទសខសទៀែ) អំពីមូលសែែុ ៃិខភាពងាយគេួលជាខសៃឹះក្នុខការដ្ឋក់្បណតរ ខែវា សៅ
ការយិាល័យគបជាពលរដា។ 

• សៅតាមរដាបាលជាសគចីៃ សៅម្ភៃការយល់គចែពំាក់្ព័ៃធៃរខែួនាទី ភារកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យគបជា
ពលរដា ៃិខែួនាទីរបេ់"មណឌ លសេវាយុែតិធម៌" តដលបាៃបសខកីែសែខីសគកាមការទទួលេុេគែូវសដ្ឋយ
ផ្លៃ ល់នៃគក្េួខយុែតិធម៌សៅថាន ក់្គកុ្ខ គេុក្។ 
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• គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា ៃិខែំណាខវេិ័យឯក្រៃៃិខអខគការេខគមេុីវលិ ម្ភៃគំៃិែ
សយាបល់សគចីៃ អំពីរសបៀបសរៀបចំការទសពវទាយឱ្យកាៃ់តែម្ភៃគបេិទធភាពអំពីែួនាទី ៃិខេិទធិអំណាច
របេ់ការយិាល័យសៃឹះដល់គបជាពលរដា ដូចជា៖ 
− សគរីេសរេីរៃបសងាគ លសៅតាម ុ ំៃិខក្នុខេែគមៃ៍ពាក់្ព័ៃធសដីមបរួីយទសពវទាយ 
− ការចូលរមួរបេ់គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា គពមទខំបងាា ញពីែួនាទី ភារកិ្ចចរបេ់
ការយិាល័យ សៅក្នុខសវទិកាសាធារណៈ ៃិខកិ្ចចគបរំុគកុ្មគបរក្ា ុ ំេងាក ែ់ជាសដីម 

− គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា ចុឹះតាមសាលាសរៀៃ តាមវែតអារាម សាក្លវទិោល័យ 
− ការសរៀបចំ ៃិខបងាា ញ ជាឈុ្ែវសីដអូ លបីេលីៗអំពីការបសខកីែការយិាល័យ 
− ការទាយតាមក្មមវធីិវទិយុ ៃិខទូរទេសៃ៍ 
− ការទសពវទាយតាមរយៈ សែវេប៊ាុក្ ៃិខបណាត ញេខគមសទសខសទៀែ។ 

• មិៃអាច រពំរខតែសលីការបណតុ ឹះបណាត ល ៃិខការទសពវទាយតែប ុសណាណ ឹះសទ តដលសធវីឱ្យការយិាល័យ
គបជាពលរដាសៅនថងណាមួយ ៃរខម្ភៃដំសណីរលអសដ្ឋយម្ភៃពាក្យបណតរ ខពិែគបាក្ដ (ឧទែរណ៍ដូ
ជាការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខបាែ់ដំបខ) េំខាៃ់គឺគែូវទតល់ៃូវការោគំទមសធោបាយ េម្ភា រៈ មស្រៃតី
រំៃួយការ ៃិខសដ្ឋឹះគសាយៃូវក្ខវឹះខាែសទសខៗសទៀែ សបីមិៃដូសចនឹះសទយៃតការការយិាល័យគបជា
ពលរដា ៃរខបៃតរួបគបទឹះបញ្ហា  ក្ខវឹះខាែ ៃិខការលំបាក្នានាក្នុខការអៃុវែតៃូវយៃតការបណតរ ខែវា 
សទសខៗរបេ់គបជាពលរដាបៃតសទៀែ។ 

IX. ការពិនិតយអាំពីភាពប្បហាក្សប់្បតែលោន  និងភាពខ្ុស្ោន រវងការយិាលយ័
ប្បជាពលរដ្ាប្ក្សុង ប្ស្ុក្ស ក្សនងុនខ្តតបាត់ដ្ាំបង នងិការយិាលយ័ប្បជាពលរដ្ា
ប្ក្សុង ក្សនងុនខ្តតក្សាំពង់ឆ្ន ាំង 

• គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសៅគកុ្ខកំ្ពខ់ នន ខំ គែូវបាៃជាប់សនន ែ ៃិខគែូវបាៃទទួលសាគ ល់
សលីក្ដំបូខសៅក្នុខនន ២ំ០១៤ សែយីោែ់ក៏្គែូវបាៃជាប់សនន ែជាថមីមតខសទៀែសៅតេក្ញ្ហញ នន ២ំ០១៩។ 

• គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសៅគកុ្ខកំ្ពខ់ នន ខំ  ម្ភៃសាា ៃភាពគេសដៀខោន  ដូចគបធាៃ
ការយិាល័យគបជាពលរដាសៅក្នុខគកុ្ខ គេុក្នៃសេែតបាែ់ដំបខ ពាក់្ព័ៃធៃរខសាា ៃភាព ៃិខលក្េេណឌ
ការងាររបេ់ពួក្សគ។ សៅគកុ្ខកំ្ពខ់នន ខំ គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា មិៃេូវម្ភៃឧបក្រណ៍(កំុ្
ពយួទ័រ គពីៃធ័រ) េម្ភា រៈម្ភៃែិចែួចេគម្ភប់សធវីការ ម្ភៃលទធភាពេគម្ភប់ទសពវទាយែិចែួច
ប ុសណាណ ឹះ (តាមរយៈកិ្ចចគបរំុគកុ្មគបរក្ាគកុ្ខ ៃិខសវទិកាសាធារណៈ សែយី ភាគសគចីៃសធវីតាមរយៈការ
គបាគេ័យទក់្ទខផ្លៃ ល់ជាមួយពលរដាក្នុខអំែុខសពលសធវីការរបេ់ោែ់សៅការយិាល័យគចក្សចញ
ចូលតែមួយ) ។ 

• សគៅពីសៃឹះ ការងាររបេ់គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសៅគកុ្ខកំ្ពខ់ នន ខំ តដលេុេតបលក្ពី
ការយិាល័យគកុ្ខ គេុក្សៅក្នុខសេែតបាែ់ដំបខ គឺការយិាល័យគបជាពលរដាសៅគកុ្ខកំ្ពខ់ នន ខំបាៃ
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ទទួលៃិខសដ្ឋឹះគសាយពាក្យបណតរ ខជាទលូវការមួយចំៃួៃ (ភាគសគចីៃគឺទក់្ទខៃរខការយែឺយា វក្នុខការ
ទតល់សេវា) ។ 

• តាមការវភិាគរបេ់គកុ្មេិក្ាសយខីយល់ថា គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាសៅគកុ្ខកំ្ពខ់ នន ខំ អៃុ
វែតការងាររបេ់េលួៃ អាគេ័យសលីក្តាត ោគំទមួយចំៃួៃ៖      
− គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា សធវីការសៅក្នុខគកុ្ខតដលម្ភៃគបជាពលរដា ជាសគចីៃរេ់សៅក្នុខទី
គបរំុរៃែំបៃ់រិែៗសាលាគកុ្ខ តដលងាយទទួលបាៃព័ែ៌ម្ភៃទសពវទាយបាៃសលឿៃជាខសៅ
តាមទីរៃបទ សទឹះបីមិៃេូវម្ភៃេក្មមភាពទសពវទាយធំៗក៏្សដ្ឋយ។ 

− គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា បាៃកាៃ់ែំតណខអេ់រយៈសពលជាខ៥នន សំែយី។ 
− សទឹះយា ខណាក៏្សដ្ឋយ ក្តាត ទខំពីរខាខសលីក៏្ម្ភៃសៅរដាបាលគកុ្ខបាែ់ដំបខ ប ុតៃតសៅមិៃ ទៃ់
ម្ភៃពាក្យបណតរ ខជាទលូវការណាមួយសៅសែយី តដលេាិែសៅក្នុខេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ
គបជាពលរដា។ ចំណុចេុេោន មួយសទៀែ គឺសៅរដាបាលគកុ្ខកំ្ពខ់នន ខំគបធាៃការយិាល័យគបជា
ពលរដា គែូវបាៃោគំទ ៃិខរំរុញយា ខខាល ខំពីអែីែអភិបាលគកុ្ខ តដលបចចុបបៃន ោែ់គែូវបាៃជាប់
សនន ែជាគបធាៃគកុ្មគបរក្ាគកុ្ខ សែយីតាមរយៈកិ្ចចេម្ភា េៃ៍ោែ់បាៃរាយការណ៍ថា តាខំពី
ដំបូខោែ់បាៃសគបីគគប់ឱ្កាេសៅក្នុខកិ្ចចគបរំុជាមួយគបជាពលរដា ៃិខសវទិកាសាធារណៈសទសខៗ 
សដ្ឋយសលីក្ទរក្ចិែតគបជាពលរដាឱ្យសគបីការយិាល័យ ថមីសៃឹះ ៃិខអាចដ្ឋក់្ពាក្យបណតរ ខែវា សៅ
ការយិាល័យគបជាពលរដាសៅសពលណាតដលពួក្សគយល់ថាពួក្សគម្ភៃសែែុទលក្នុខការែវា 
ចំសពាឹះរដាបាលមូលដ្ឋា ៃៃិខការទតល់សេវាសាធារណៈ។ ការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខកំ្ពខ់
នន ខំ ក៏្ម្ភៃគតាទលូវការតដលទទួលសាគ ល់ោែ់ជាសាា ប័ៃសាធារណៈតដលបញ្ហជ ក់្ពីេិទធអំិណាច
របេ់ោែ់សៅសពលណាតដលោែ់េរសេរលិេិែក្នុខការទំនាក់្ទំៃខជាមួយរដាបាល តដលសៃឹះជា
ចំណុចេុេោន ពីបណាត ការយិាល័យគបជាពលរដាសៅតាមគកុ្ខ គេុក្ សៅសេែតបាែ់ដំបខ។  

X. អនុស្ថស្ន៍ស្ប្មាប់គនប្មាងក្សាំតណទប្មងវ់ិមរឈការ នងិរដ្ាបាល 
• តទអក្តាមការវវិែតគបក្បសដ្ឋយសជាគរ័យ នៃដំសណីរការការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ សែែុសៃឹះ 
មិៃចបំាច់ម្ភៃការោគំទសគចីៃ ក្នុខការទសពវទាយ ការបណតុ ឹះបណាត ល ឬការបងាា ែ់បងាា ញដល់
ការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយសនាឹះសទ។ សទឹះជាយា ខណាក៏្សដ្ឋយ ការបណតុ ឹះបណាត លសលី
គបធាៃបទមួយចំៃួៃតាមែគមូវការពាក់្ព័ៃធៃរខបញ្ហា បសចចក្សទេជាក់្លាក់្ឬរំនាញទៃ់ ជាពិសេេទត
ល់ចំសពាឹះការយិាល័យគចក្សចញចូលតែមួយ តដលសទីបគែូវបាៃបសខកីែសែខីសៅក្នុខនន ២ំ០១៩។ 

• គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដាបាល គួរសេនីេុំគក្េួខមហានទៃ សធវីការពិៃិែយពិចរណា តក្
េគមួលអៃុគក្រែយសលេ១៩ សដ្ឋយពិចរណាបញ្ចូ លៃូវបញ្ញបបែតិ ឬយៃតការការពារចំសពាឹះគបធាៃ ៃិខ
មស្រៃតីបសគមីការងារសៅការយិាល័យគបជាពលរដា គពមទខំពិៃិែយសមីលសែខីវញិៃូវរូបមៃត ៃិខៃីែិវធីិ
សបាឹះសនន ែសគរីេសរេីគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា សដីមបទីតល់ការសលីក្ទរក្ចិែតដល់វេិ័យឯក្រៃ 
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ៃិខអខគការេខគមេុីវលិបាៃចូលរមួក្នុខភាពជាម្ភច េ់ ក្នុខការសលីក្ក្មពេ់ៃិខសគបីគបាេ់យៃតការ
អភិបាលកិ្ចចលអសៅមូលដ្ឋា ៃ 

• គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដាបាល គួររួយោគំទក្នុខការសរៀបចំេិកាេ សាលាសរៀខរាល់បីឬ
គបាមួំយតេជាមួយការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខ គេុក្ទខំអេ់សៅសេែតបាែ់ដំបខ សដីមប ីតចក្រតំលក្ 
ផ្លល េ់បតូរបទពិសសាធៃ៍ សមសរៀៃ ៃិខអាច រួយក្នុខការបងាា ែ់បងាា ញោន សៅវញិសៅមក្សលីគបធាៃបទ
សទសខៗរវាខអនក្ធាល ប់កាៃ់ែំតណខ ៃិខអនក្តដលសទីបចូលកាៃ់ែំតណខ។ 

• គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដាបាល គួរតែរមួបញ្ចូ លៃូវេក្មមភាពគបាគេ័យទក់្ទខ ៃិខកិ្ចច
េែគបែិបែតិការជាសទៀខទែ់ជាមួយការយិាល័យគបជាពលរដា សៅក្នុខេម្ភេភាគចូលរមួរបេ់
ពលរដារបេ់គសគម្ភខ ៃិខគួរសេនីមរឈមណឌ លគបព័ៃធព័ែ៌ម្ភៃស្រេតីសដីមបទីលិែវសីដអូក្លីបេលីៗ ៃិខ
ទសពវទាយសលីបណាត ញេខគម អំពីែួនាទី ភារកិ្ចច េិទធិអំណាច ៃិខការងាររបេ់ ការយិាល័យគបជា
ពលរដា។ 

• គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដាបាល គួររួយោគំទការបណតុ ឹះបណាត ល ៃិខអភិវឌ្ឍៃ៍េមែាភាព
ដល់ការយិាល័យគបជាពលរដាអំពីៃីែិវធីិរដាបាលគេុក្ គកុ្ខ។ 

• គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដាបាល គួររួយោគំទការបណតុ ឹះបណាត លបតៃាមសទៀែដល់អនក្ពាក់្
ព័ៃធនានា(គកុ្មគបរក្ាគកុ្ខ គេុក្ គកុ្មគបរក្ា ុ ំេងាក ែ់ មស្រៃតីសាលាគកុ្ខ គេុក្) មស្រៃតីការយិាល័យ
រំនាញ)សៅក្នុខយៃតការបណតរ ខែវា សៅមូលដ្ឋា ៃ អំពីែួនាទី េិទធិអំណាច ៃិខៃីែិវធីិសធវីការរបេ់
ការយិាល័យគបជាពលរដា។ សៅក្នុខវគគបណតុ ឹះបណាត លទខំសៃឹះ គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដា
បាល អាចបញ្ចូ លៃូវេលរមសារនៃមែិសយាបល់របេ់ថាន ក់្ដរក្នាគំក្េួខមហានទៃ (ដូចបទេម្ភា េៃ៍តាម
វទិយុ វសីដអូ លបីនៃការេម្ភា េៃ៍តាមទូរទេសៃ៍ របេ់រដាមស្រៃតី ឬរដាសលខាធិការ ជាសដីម)េតីពីសារ
េំខាៃក់ារបសខកីែ ៃិខែួនាទីរបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា។ 

• គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដាបាល អាចទតល់ការោគំទបតៃាមសទៀែេក្មមភាពទសពវទាយដល់
គបជាពលរដា េតីពីែួនាទី ភារកិ្ចច េិទធិអំណាច ៃិខៃីែិវធីិសធវីការងាររបេ់ការយិាល័យគបជាពលរ
ដា។ សទឹះយា ខណាក៏្សដ្ឋយ សដីមបសីរៀេវាខេក្មមភាព ៃិខការចំណាយសគចីៃការោគំទតបបសៃឹះគួរទត
ល់តែចំសពាឹះរដាបាលគេុក្ណាមួយ តដលអភិបាលសនាឹះបាៃបញ្ចូ លៃូវថវកិាេគម្ភប់អៃុវែតតទៃការ
ការងាររបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដាសៅក្នុខថវកិាគបចនំន រំបេ់េលួៃ ៃិខទតល់រំៃួយការសៅ
ការយិាល័យគបជាពលរដា តដលជាការយក្ចិែតទុក្ដ្ឋក់្អៃុវែតកាែពវកិ្ចចដូចម្ភៃតចខសៅក្នុខលិេិែ
បទដ្ឋា ៃ។ ល័ក្េេ័ណឌ មួយសៅសដីមបទីទួលបាៃការោគំទពីគសគម្ភខ គឺអភិបាល ៃិខគបធាៃគកុ្មគបរក្ា
គកុ្ខ គេុក្ គែូវទសពវទាយ ៃិខសលីក្ទរក្ចិែតជាសាធារណៈដល់គបជាពលរដា ក្នុខការសគបីគបាេ់យៃត
ការការយិាល័យគបជាពលរដាេគម្ភប់ដ្ឋក់្ពាក្យបណតរ ខែវា សទសខៗសៅរដាបាល សែយីធានាមិៃនាឱំ្យ
ម្ភៃការេខេរក្ ឬការគបគពរែតជាអវរិជម្ភៃណាមួយសដ្ឋយសារគបជាពលរដាែវា សែយី។ 
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• សៅសពលរួបពិភាក្ាជាមួយែំណាខអខគការទេសៃៈពិភពសលាក្សេែតបាែ់ដំបខ បុគគលិក្ែំណាខ 
បាៃសលីក្សែខីថាសៅក្នុខសេែតបាែ់ដំបខសៅក្នុខនន ២ំ០២០ ក្មមវធីិគណសៃយយភាពេខគម(ISAF) 
អៃុវែតសៅក្នុខ ុចំំៃួៃ៣៨ ក្នុខគេុក្ចំៃួៃ៦។ សដ្ឋយសារេក្មមភាពទខំសៃឹះគែូវបាៃោគំទសដ្ឋយ
មូលៃិធិេែភាពអឺរ  ុបេគម្ភប់ISAF សែែុសៃឹះេក្មមភាព ៃរខគែូវអៃុវែតតែសៅថាន ក់្ ុ ំ េងាក ែ់
ប ុសណាណ ឹះ។ ការអៃុវែតក្មមវធីិគណសៃយយភាពេខគម(ISAF)សៅថាន ក់្គកុ្ខ គេុក្ ក្នុខនន ២ំ០២០ ៃរខ
គែូវអៃុវែតតែសៅក្នុខសេែតតដលសគបីគបាេ់សដ្ឋយមូលៃិធិរបេ់ធនាោរពិភពសលាក្ (World Bank) 
(មូលៃិធិរបេ់ធនាោរពិភពសលាក្ ក៏្ម្ភៃចំតណក្ពីមូលៃិធិរបេរ់ដ្ឋា ភិបាលអាលលឺម ខ់ទខតដរ)
។ គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដាបាល របេ់ GIZ គួរតែសធវីការជាមួយអខគការទេសៃៈពិភព
សលាក្សៅភនំសពញ សដីមបបីញ្ហជ ក់្ថាព័ែ៌ម្ភៃសៃឹះគែរមគែូវ ដូចអវីតដលបាៃសលីក្សែខីតដរឬសទ។ ចំសពាឹះ
គសគម្ភខកំ្តណទគមខ់វមិរឈការ ៃិខរដាបាល ជាការគបសេីរក្នុខសធវីការងារជាមួយប់ការយិាល័យគបជា
ពលរដាសៅតាមគេុក្នានាតដលម្ភៃ ក្មមវធីិគណសៃយយភាពេខគម(ISAF)កំ្ពុខអៃុវែត សដ្ឋយម្ភៃ
រៃបសងាគ លរបេ់អខគការទេសៃៈពិភពសលាក្នៃក្មមវធីិISAF សៅថាន ក់្គេុក្ ៃិខចូលរមួសលីក្ក្មពេ់
ការគបាគេ័យទក់្ទខ ៃិខកិ្ចចេែគបែិបែតិការជាសទៀខទែ់ ពាក់្ព័ៃធៃរខបណតរ ខែវា របេ់ពល សដ្ឋយ
ការសធវីការជាមួយោន រវាខការយិាល័យគបជាពលរដា ជាមួយអនក្េគមបេគមួលគណសៃយយភាព ុ ំសៅ
តាម ុទំខំសៃឹះតដលម្ភៃចំៃួៃ៣៨ ុ។ំ 

XI. អនុស្ថស្ន៍ច្ាំនពាឹះនាយក្សដ្ឋា នមខុ្ងារ និងធនធានននប្ក្សស្ងួមហានទៃ 
• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរពិៃិែយសែខីវញិ ៃិខសេនីេុំឱ្យម្ភៃការតក្េគមួលរូបមៃតេគម្ភប់
េម្ភេភាពនៃគណៈក្មមការសបាឹះសនន ែ ៃិខៃីែិវធីិសបាឹះសនន ែសគរីេសរេីគបធាៃការយិាល័យគបជា
ពលរដា សដីមបទីតល់លទធភាពបំសពញែួនាទីកាៃ់តែសគចីៃក្នុខដំសណីរការសបាឹះសនន ែដល់វេិ័យឯក្រៃ 
ៃិខអខគការេខគមេុីវលិ។ សលីេពីសៃឹះសទៀែ គួររមលរក្ដល់គបធាៃគកុ្មគបរក្ា ៃិខជាសលខាធិការគណៈ
ក្មមការសបាឹះសនន ែ (ការយិាល័យរដាបាល ៃិខែរិញ្ញវែាុសៅរដាបាលគកុ្ខគេុក្) សដីមបអីៃុវែតតាមបទ
បបញ្ញែតិទខំអេ់សៅក្នុខលិេិែបទដ្ឋា ៃ ៃិខសេចក្ដីតណនានំានា (ដូចជាការអសញ្ជ ីញសបក្េរៃចូលរមួ
ដំសណីរការសបាឹះសនន ែ ទតល់លទធភាពឱ្យសបក្េរៃបាៃតណនាេំលួៃសៅក្នុខកិ្ចចគបរំុសបាឹះសនន ែសៃឹះ ការអៃុ
វែតយក្តាមេំសែខភាគសគចីៃដ្ឋច់ខាែសៅក្នុខការសបាឹះសនន ែដំបូខ)។ ជាមួយោន សៃឹះ  នាយក្ដ្ឋា ៃ
មុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរម្ភៃលទធភាព គបកាេអំពីការសបាឹះសនន ែតដលអៃុវែតមិៃគែរមគែូវតាមបទ
បបញ្ញែតិទខំអេ់សៅក្នុខលិេិែបទដ្ឋា ៃ ៃិខសេចក្ដីតណនានំានា។ ជាការគបសេីរ គបេិៃសបីែគមូវឱ្យ
ម្ភៃកិ្ចចគបរំុគបចនំន រំបេ់គណៈក្មមការសបាឹះសនន ែសៅក្នុខបទបបញ្ញែតិណាមួយ តដលសៅក្នុខកិ្ចចគបរំុ
សៃឹះគបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដា គែូវរាយការណ៍ ៃិខពិភាក្ាជាមួយេម្ភរិក្គណៈក្មមការអំពី
ការងារ ៃិខបញ្ហា គបឈ្មតដលកំ្ពុខរួបគបទឹះ 
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• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរសេនីឱ្យដ្ឋក់្បញ្ចូ លៃូវម្ភគតាេតីពីយៃតការេគម្ភប់ការពារគបធាៃ
ការយិាល័យចំសពាឹះមុេចាប់ សៅសពលម្ភៃការតក្េគមួលអៃុគក្រែយសលេ១៩។ គបេិៃសបីម្ភៃការតក្
េគមួលអៃុគក្រែយសលេ១៩ គក្េួខមហានទៃគួរពិចរណាបញ្ចូ លៃូវការសបាឹះសនន ែចំសពាឹះបុគគលិក្
រំៃួយការរបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដាគកុ្ខ គេុក្ទខតដរ សដីមបធីានាៃិរៃតរភាពការងាររបេ់បុគគលិក្។  

• បនាៃ ប់ពីគែូវបាៃតែខតាខំ ទទួលសាគ ល់ ៃិខចប់សទតីមសធវីការងារសៅតាមក្តៃលខរបេ់េលួៃ រយៈសពល៣
តេ នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរតែម្ភៃការពិៃិែយសមីល ដំសណីរការរបេ់ការយិាល័យគបជា
ពលរដា សែីរដាបាលគកុ្ខ គេុក្ ឬរដាបាលសេែត បាៃបខ់គបាក់្តេសទៀខទែ់ បាៃទតល់រំៃួយ ៃិខបាៃទត
ល់េម្ភា រៈសគបីគបាេ់ (កំុ្ពយូទ័រ, ម្ភ េុីៃសបាឹះពុមព, េម្ភា រការយិាល័យ)តដរឬសទ។ គបេិៃសបីរដាបា
លគកុ្ខ គេុក្ មិៃទៃ់បាៃអៃុវែត នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ  ទតល់ការតណនាបំនាៃ ៃ់ដល់
អភិបាលសនាឹះ គែូវអៃុវែតក្នុខរយៈសពលកំ្ណែ់ណាមួយ (ឧទែរណ៍ក្នុខរយៈសពលមួយតេជាសដីម) 

• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរតណនារំដាបាលសេែត គកុ្ខ គេុក្ េណឌ  ក្នុខការទលិែគបអប់ពាក្យ
បណតរ ខែវា សៃឹះសដ្ឋយសគបីគបាេ់ថវកិារបេ់រដាបាលផ្លៃ ល់ 

• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួររួយទលិែគតាជាទលូវការេគម្ភប់ការយិាលយ័គបជាពលរដាទខំ
ថាន ក់្សេែត ៃិខថាន ក់្គកុ្ខ គេុក្ 

• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរតណនាកំារយិាល័យគបជាពលរដា សរៀបចំ ៃិខទតល់សេចក្តីគពាខ
តទៃការេក្មមភាព ៃិខថវកិាគបចនំន  ំ មក្នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ យា ខយូរគែរមចុខតេក្
ក្កដ្ឋ ជាសរៀខរាល់នន  ំ សដីមបសីធវីឱ្យគបាក្ដថា សេចក្តីគពាខសៃឹះ គឺគែូវបាៃអៃុវែតតាមបទបបញ្ញែតិនានា 
ទខំទគមខ់ ៃិខេលរមសារនៃតទៃការសៃឹះ។ 

• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរទតល់ការតណនាបំនាៃ ៃ់ដល់រដាបាលគកុ្ខ គេុក្ ទខំអេ់ៃិខរដាបា
លសេែត សដ្ឋយែគមូវឱ្យម្ភៃការដ្ឋក់្បញ្ចូ លសៅក្នុខថវកិាគបចនំន រំបេ់េលួៃ ៃូវតទៃការេក្មមភា ៃិខ
ថវកិារបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា តដលជាអាទិភាពមួយ េគម្ភប់ការបំសពញែួនាទី ភារកិ្ចចរបេ់
ការយិាល័យសៃឹះ ដូចបាៃតចខលមអិែសៅក្នុខលិេិែបទដ្ឋា ៃ ៃិខសេចក្តីតណនានំានា ដូចជា
េក្មមភាពទសពវទាយអំពីែួនាទី ៃិខមុេងាររបេ់ការយិាល័យ ដល់គបជាពលរដា។ តាមរយៈគក្េួខ
មហានទៃ នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរម្ភៃឱ្កាេ ពិភាក្ា ៃិខចរចជាមួយគក្េួខសេដាកិ្ចច 
ៃិខែរិញ្ញវែាុ សដីមបពិីៃិែយសមីលសែខីវញិ ៃិខតក្េគមួលេៃខ់ថវកិាជាក់្លាក់្មួយេគម្ភប់ចំណាយ
គបែិបែតិការរបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដាសៅក្នុខទគមខ់ថវកិាគបចនំន រំបេ់រដាបាលថាន ក់្សគកាមជាែិ
ទខំអេ់ តដលការយិាល័យគបជាពលរដា។ គបេិៃ សបីការតក្េគមួលសៃឹះមិៃទៃ់អាចសធវីបាៃ នាយក្
ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរតណនារំដាបាលថាន ក់្សគកាមជាែិ សរៀបចំតទៃការថវកិារបេ់េលួៃ សដ្ឋយ
កំ្ណែ់ជាក់្លាក់្ចំៃួៃថវកិារបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា គេបតាមតទៃការ តដលគែូវបាៃអៃុម័ែ
សដ្ឋយគកុ្មគបរក្ា។ ក្នុខក្រណីថវកិាគបចនំន រំបេ់រដាបាលគកុ្ខ គេុក្ ឬរដាបាលសេែត តដលម្ភៃការ
បសខកីែការយិាល័យគបជាពលរដារយៈសពល៦តេរចួសែយី ប ុតៃតថវកិារបេ់រដាបាល គែូវបាៃអៃុម័ែ
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សដ្ឋយមិៃម្ភៃបញ្ចូ លថវកិារបេក់ារយិាល័យគបជាពលរដា សនាឹះគក្េួខមហានទៃ គួរម្ភៃការតណនា ំ
ឱ្យរដាបាលគកុ្ខ គេុក្ ឬសេែតសនាឹះ ពិៃិែយតក្េគមួលសែខីវញិ។ 

• គក្េួខមហានទៃ តដលម្ភៃនាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃជាសេនាធិការ គួរទសពវទាយអំពីែួនាទី 
េិទធិអំណាច ៃិខការងាររបេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា សដីមបឱី្យថាន ក់្ដរក្នា ំ មស្រៃតីសៅសាលាសេែត 
គកុ្ខ គេុក្ េណឌ  អខគភាពរំនាញ រដាបាល ុ ំ េងាក ែ់។ ការទសពវទាយសៃឹះ គួរសធវីតាមរយៈេិកាេ
សាលា ឬការបណតុ ឹះបណាត លេលីៗ តដលគែូវចូលរមួសដ្ឋយថាន ក់្ដរក្នានំាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ 
ទខំថាន ក់្គកុ្ខ គេុក្ េណឌ  ៃិខថាន ក់្សេែត ជាមួយការយិាល័យគបជាពលរដា 

• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរតណនារំដាបាលថាន ក់្សគកាមជាែិ តដលម្ភៃការយិាល័យគបជា
ពលរដា ឱ្យសលីក្សែខីតាមរយៈេុៃៃរក្ថា ឬកិ្ចចគបរំុសាធារណៈនានា អំពីសារៈេំខាៃ់នៃ
ការយិាល័យពលរដា ជាសាា ប័ៃេំខាៃ់មួយតដលបសខកីែសែខីសដ្ឋយរាររដ្ឋា ភិបាលក្នុខការពគខរខ
អភិបាលកិ្ចចលអសៅមូលដ្ឋា ៃ គពមទខំរំរុញឱ្យគបជាពលរដាសគបីគបាេ់យៃតការបណតរ ខែវា របេ់េលួៃ 
ពាក់្ព័ៃធៃរខសេវាសាធារណៈ ៃិខការងាររបេ់រដាបាលមូលដ្ឋា ៃ សដ្ឋយោម ៃការភ័យខាល ច ណាមួយ។ 

• គក្េួខមហានទៃ គួរតណនា ំឬគពម្ភៃ ដល់អភិបាលរូបណា តដលរារាខំមិៃឱ្យគបជាពលរដា ដ្ឋក់្ពាក្យ
បណតរ ខែវា  សៅការយិាល័យគបជាពលរដា ឬតណនា ំគពម្ភៃ ដល់ថាន ក់្ដរក្នាណំា តដលបសខកីែឱ្យម្ភៃ
បញ្ហា ឬការដ្ឋក់្េម្ភព ធណាមួយរារាខំចំសពាឹះការយិាល័យគបជាពលរដា មិៃឱ្យអៃុវែតភារកិ្ចច ៃិខ
កាែពវកិ្ចចរបេ់េលួៃ។ 

• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរពិៃិែយសែខីវញិ ក្នុខតក្េគមួលពាក្យ "បណតរ ខ" េគម្ភប់ការងារ
របេ់ការយិាល័យគបជាពលរដា តដលពាក្យសៃឹះម្ភៃអែាៃ័យគេសដៀខោន  ៃិខងាយគចែជំាមួយពាក្យ
បណតរ ខ គែូវបាៃសគបីក្នុខការងារែុលាការ។     

• នាយក្ដ្ឋា ៃមុេងារ ៃិខធៃធាៃ គួរតណនាកំារយិាល័យគបជាពលរដាសេែត ៃិខការយិាល័យគបជា
ពលរដាគកុ្ខ គេុក្ េណឌ  ឱ្យម្ភៃការោគំទ ៃិខេែការោន សៅវញិសៅមក្ គេបតាមការតណនារំបេ់
គក្េួខមហានទៃ។ 

XII. ព័ត៌មានស្នងេបអាំពីស្ថា នភាពដ្ាំនណើ រការរបស្ក់ារយិាលយ័ប្បជាពលរដ្ា
នៅតាមប្ក្សងុ ប្ស្កុ្សទាំង៩នននខ្តតបាត់ដ្ាំបង 
(១) ក្រុងបាត់ដំបង 

− បសខកីែនន ២ំ០០៥ 
− ការសបាឹះសនន ែសែខីវញិចុខនន  ំ២០១៥ 
− ម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការម្ភន ក់្ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ កំុ្ពយូទ័រ គពីៃទ័រ េម្ភា រៈចេ់ៗសពក្… 
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខមិៃម្ភៃសគបខសាខំបំសពញការងារ  
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− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ 
− សៅនន  ំ ២០១៩ ម្ភៃបណតរ ខែវា ចំៃួៃ៨ សគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ (បញ្ហា ៃសយាបាយ រំសលាឹះបុគគល 
ៃិខវវិាទដីធលីជាបុគគល) 

(២) ក្រុរបវេល 

− បាៃបសខកីែសែខីនន ២ំ០១១ 
− ការសបាឹះសនន ែចុខសគកាយ នន ២ំ០១៧ 
− មិៃម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ ោម ៃកំុ្ពយូទ័រ ោម ៃគពីៃទ័រ ោម ៃេម្ភា រៈការយិាល័យ 
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខមិៃម្ភៃសគបខសាខំបំសពញការងារ  
− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ 
− ម្ភៃពាក្យបណតរ ខេលឹះ សគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ  (បញ្ហា គបព័ៃធធារាសាស្រេតៃិខបញ្ហា សទសខសទៀែ) 

(៣) ក្រុរវោងឬរសី  

− បាៃបសខកីែសែខីនន ២ំ០១៦ 
− ម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការម្ភន ក់្ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ ម្ភៃកំុ្ពយូទ័រ ម្ភៃគពីៃធ័រ ម្ភៃេំភារៈ 
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខមិៃម្ភៃសគបខសាខំបំសពញការងារ  
− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ 
− ម្ភៃពាក្យបណតរ ខេលឹះ សគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ  (បញ្ហា ទលូវ េំសណីដក្សមភូមិ េំសណីដក្ប ូលីេ
ប ុេតិ…) 

(៤) ក្រុរ រង្ងែ 

− បាៃបសខកីែសែខីនន ២ំ០១៧ 
− គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាជាគេី មិៃម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ ម្ភៃកំុ្ពយូទ័រ ម្ភៃគពីៃធ័រ ម្ភៃេំភារៈ 
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខមិៃម្ភៃសគបខសាខំបំសពញការងារ  
− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ 
− ម្ភៃពាក្យបណតរ ខេលឹះ សគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ  (អំសពីែខិាក្នុខគគួសារ គបព័ៃធធារាសាស្រេត…) 
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(៥) ក្រុរថ្មវោល 

− បាៃបសខកីែសែខីនន ២ំ០១៧ 
− គបធាៃការយិាល័យគបជាពលរដាជាគេី មិៃម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ ម្ភៃកំុ្ពយូទ័រ ម្ភៃគពីៃធ័រ ម្ភៃេំភារៈ 
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខមិៃម្ភៃសគបខសាខំបំសពញការងារ  
− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ 
− ម្ភៃពាក្យបណតរ ខេលឹះ សគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ  (អំសពីែខិាក្នុខគគួសារ រសម្ភល ឹះដីធលី ... ) 

(៦) ក្រុរ រតនៈមណ្ឌ លl 

− បាៃបសខកីែសែខីនន ២ំ០១៨/២០១៩ 
− ម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការម្ភន ក់្ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ ម្ភៃកំុ្ពយូទ័រ ម្ភៃគពីៃធ័រ ម្ភៃេំភារៈ 
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខមិៃម្ភៃសគបខសាខំបំសពញការងារ  
− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ 

(៧) ក្រុរ បាណ្ន់ 

− បាៃបសខកីែសែខី ២០ ១៨ / ២០១៩ 
− ម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការម្ភន ក់្ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ ម្ភៃកំុ្ពយូទ័រ ម្ភៃគពីៃធ័រ ម្ភៃេំភារៈ 
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខម្ភៃថវកិាេលឹះេគម្ភប់សគបខសាខំទតល់សដ្ឋយគសគម្ភខ

GIZ  
− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ 
− ម្ភៃពាក្យបណតរ ខេលឹះ សគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ (អំសពីែខិាក្នុខគគួសាររសម្ភល ឹះដីធលី ... ) 

(៨) ក្រុរ រំវរៀង 

− បាៃបសខកីែសែខីនន ២ំ០១៨/២០១៩ 
− មិៃម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ ម្ភៃកំុ្ពយូទ័រ ម្ភៃគពីៃធ័រ ោម ៃេម្ភា រៈ ោម ៃគបអប់បណតរ ខសៅតាម ុ ំ
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខមិៃម្ភៃសគបខសាខំបំសពញការងារ  
− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
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− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ 
− ម្ភៃពាក្យបណតរ ខេលឹះ សគៅេមែាកិ្ចចរបេ់េលួៃ(បញ្ហា ដីធលី…) 

(៩) ក្រុរ រំវៅ លូន 

− បសខកីែសែខីសៅតេក្ក្កដ្ឋនន ២០១៩ 
− ម្ភៃបុគគលិក្រំៃួយការម្ភន ក់្ 
− មិៃម្ភៃគបាក់្តេរែូែមក្ដល់សពលសៃឹះ អាចៃរខទទួលបាៃសៅនន ២ំ០២០ 
− ឧបក្រណ៍ េម្ភា រ:៖ ម្ភៃកំុ្ពយូទ័រ ម្ភៃគពីៃធ័រ ម្ភៃេម្ភា រៈ  
− មិៃម្ភៃមសធោបាយសធវីដំសណីរបំសពញការងារ ៃិខមិៃម្ភៃសគបខសាខំបំសពញការងារ  
− មិៃម្ភៃថវកិាោគំទគបែិបែតិការ 
− មិៃម្ភៃពាក្យបណតរ ខែវា  តដលេាិែសគកាមេមែាកិ្ចចរបេ់ការយិាល័យ។



 

 
 

ប ោះពុម្ពបោយ៖ 
 

ទីភ្នា កង់ារសហប្រតិរតតិការអន្តរជាតិអាល្លឺម្ង៉ ់(GIZ)  
 

ការយិាល័្យកណ្តត ល្
ទីប្កុងរុន្ ន្ិងអុិចរន៊្ ប្របទសអាល្លឺម្ង៉់ 
 

កម្មវធិីកំណែទប្ម្ងវ់មិ្ជ្ឈការ ន្ិងរដ្ឋ ល្  
 

ការយិាល័្យបៅភ្ាបំពញ 
ផ្ទោះបល្ខ១៦៤ បអ ផ្លូវ២៧៨ សងាា តរ់ឹងបកងកង ១ 
រាជាធាន្ីភ្ាបំពញ ប្របទសកម្ពុជា 
ទូរស័ពទបល្ខ៖ + ៨៥៥ ២៣ ២១ ៦៧ ៥៦ 
 

ការយិាល័្យបៅបខតត តដ់្ំរង 
សាលាបខតត តដ់្ំរង 
ផ្លូវបល្ខ ១ ទល់្ម្ុខសាព ន្ចាស់ 
បខតត តដ់្ំរង ប្របទសកម្ពុជា 
ទូរស័ពទបល្ខ៖ + ៨៥៥ ៥៣ ៧៣១ ២៦២ 
 

Facebook: https://www.facebook.com/darprogramme 
Website: www.giz.de 
 
១២ កុម្ភៈ ២០២០ 

 

ទទួល្ខុសប្តូវបោយ៖ 

អតថរទបោយ៖ 

បលាក Christian Kapfensteiner 

បលាករែឌិ ត Peter Koeppinger ន្ិងបលាក ឈនិ្ បទពីរម្យ 

រូរភ្នពបោយ៖ GIZ/DAR 

 

 

 

 

 

 

កម្មវធិីប្តូវ ន្ផ្តល់្ម្ូល្ន្ិធិបោយប្កសួងសហប្រតិរតតិការបសដ្ឋកិចច ន្ិងអភ្វិឌ្ឍបៅសហពន័្ធ
អាល្លឺម្ង៉ ់(BMZ)។  

ខលឹម្សារកាុងអតថរទបន្ោះ គឺជាការទទួល្ខុសប្តូវទងំប្សុងររស់ទីប្រឹកា ន្ិងម្និ្ ន្ឆលុោះ
រញ្ច ំងពីទសសន្ៈររស់កម្មវធិីកំណែទប្ម្ងវ់មិ្ជ្ឈការ ន្ិងរដ្ឋ ល្ប ើយ។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


