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ប័ណ្ណ ព័ត៌មាន៖ វមិជ្ឈការក្នងុវិសយ័សខុាភិបាល 

១. ទដិ្ឋភាពទូទៅននការផ្តលទ់សវាសខុាភបិាល 

ការផ្តល់សេវាេុខភាព (HSD)  

មន្ទីរសពទ្យរដ្ឋ ន្ិងមណ្ឌ លេុខភាព ផ្តលស់េវាេុខភាពបាន្ប្រហែល ២០% នន្ទ្ផី្ារេុខភាពក្នុងប្រសទ្េក្មពុជាទាំងមូល។ 
ពួក្សេសតត តជាេាំខាន្់សលីអ្នក្ជាំងឺ ហដ្លមាន្ចាំណូ្លទរ។ ទ្ីផ្ារេុខភាព ៨០% ហដ្លសៅសេេេល់ ប្តូវបាន្រសប្មី
សោយវេិ័យឯក្ជន្ តាមរយៈមន្ទីរសពទ្យឯក្ជន្ ន្ិងេរបុរេធម៌ េលីន្ិក្ ន្ិងឱេថស្ថា ន្។ ប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាេុខភាពរមួ
មាន្ មន្ទីរសពទ្យជាត ិមជឈមណ្ឌ លឯក្សទ្េជាត ិស្ថក្លវទិ្ាល័យ ន្ិងវទិ្ាស្ថា ន្រណ្តុ ុះរណ្តត លវទិ្ាស្ថស្តេតេុខាភបិាល
សៅរាជធាន្ី សប្កាមការប្េរ់ប្េងតទ ល់ររេ់ប្ក្េួងេុខាភិបាល។ មន្ទីរសពទ្យរហងែក្រាជធាន្ី សខតត (PRH) េរុរចាំន្ួន្ 
២៥ ហដ្លេាិតសៅក្នុងរាជធាន្ី សខតតន្ីមួយៗ ន្ិងេាិតសប្កាមការប្េរ់ប្េងររេ់មន្ទីរេុខាភិបាលរាជធាន្ី សខតត (PHD)។ 
សៅថ្នន ក្់ប្េុក្ មាន្មន្ទីរសពទ្យរហងែក្ប្េុក្ (DRH) ចាំន្ួន្ ៩២ ន្ិងមណ្ឌ លេុខភាពចាំន្ួន្ ១.២២១ (HC) ន្ិងរ ុេតិ៍
េុខភាពេែេមន្៍ចាំន្ួន្ ១២៧ សៅតាមេែេមន្៍។ មណ្ឌ លេុខភាព េឺជាក្ហន្លងទ្ាំនាក្់ទ្ាំន្ងដ្ាំរូងររេ់អ្នក្ជាំងឺ
េប្មារ់សេវាហថទាំេុខភាពរឋម សែីយអ្នក្ជាំងឺន្ឹងប្តូវបាន្រញ្ជូ ន្សៅ "មន្ទីរសពទ្យរហងែក្សខតត ឬមន្ទីរសពទ្យរហងែក្ប្េុក្" 
(PRH, DRH) េប្មារ់សេវារាំសពញរហន្ាម ហដ្លប្តូវការការវុះកាត់ ឬការេាំរាក្ពាបាលសៅក្នុងមន្ទីរសពទ្យ។ អ្នក្ជាំងឺប្តូវ
រញ្ជូ ន្រន្តសៅមន្ទីរសពទ្យឯក្សទ្េជាតិក្នុងរាជធាន្ីភនាំសពញ សរីចាំបាច់។ 
  

សៅក្នុងប្េុឹះស្ថា ន្េុខាភបិាលស្ថធារណ្ៈ ធន្ធាន្ែរិញ្ញវតាុ ឧរក្រណ៍្ ន្ិងរុេគលិក្សៅមាន្ក្ប្មិតសៅស យី។ សន្ុះជាមូលសែតុ
ហដ្លនាាំឱយេុណ្ភាពនន្ការផ្តល់សេវាេុខភាពស្ថធារណ្ៈសៅមាន្ក្ប្មតិ ន្ងិមាន្ការសជឿទុ្ក្ចិតតតិចតចួពីេែេមន្៍។ សេ
េសងេតស ញីមាន្ការសក្នី្ស ងីខាល ាំងនូ្វ “ការសធវីការងារពីរក្ហន្លងររេរុ់េគលកិ្ហថទាំេុខភាពស្ថធារណ្ៈ” (រុេគលកិ្សពទ្យ
រដ្ឋទ្ទ្ួលយក្ការរាំសពញការងារខាងសប្ៅ រហន្ាមសលីការងាររដ្ឋររេ់ខលួន្រចចុរបន្ន) ហដ្លទក់្ទញអ្នក្ជាំងឺសៅសប្រីវេិ័យ
ឯក្ជន្៖ សវជជរណ្ឌិ ត េិលានុ្រោឋ យកិា ឬឆ្មរ ហដ្លសធវីការសៅក្នុងស្ថា រ័ន្េុខភាពស្ថធារណ្ៈ ក៏្សធវីការឱយស្ថា រ័ន្ផ្តល់ 
សេវាេុខភាពឯក្ជន្ផ្ងហដ្រ សដ្ីមបីរសងេីន្ប្បាក់្ចាំណូ្លររេ់ពួក្សេ។  

រចនាេមពន័្ធប្េរ់ប្េងេុខាភបិាល  

ថ្នន ក់្ជាតិ៖ ប្ក្េួងេុខាភិបាល  
ថ្នន ក់្សខតត៖ រដ្ឋបាលថ្នន ក្់សប្កាមជាតិប្តូវបាន្សរៀរចាំស ងីឱយមាន្មន្ទីរេុខាភិបាលនន្រដ្ឋបាលសខតត(PHD)សៅតាមសខតតន្មីួយៗ។ 
មន្ទីរសពទ្យរហងែក្សខតត (PRH) េាិតសៅសប្កាមការប្េរ់ប្េងតទ ល់ររេម់ន្ទីរេុខាភិបាលនន្រដ្ឋបាលសខតត (PHD)។  
ថ្នន ក់្ប្េុក្៖ រួមមាន្ការយិាល័យេុខាភិបាលប្េុក្ប្រតិរតតិ (OD) ចាំន្ួន្ ១០៣ ហដ្លេាិតសប្កាមការប្េរ់ប្េងររេ់ 
មន្ទីរេុខាភិបាលនន្រដ្ឋបាលសខតត (PHD)។ ជាទូ្សៅ ការយិាល័យេុខាភិបាលប្េុក្ប្រតិរតតិ (OD)មួយប្េរដ្ណ្ត រ់ពី 
២ សៅ ៤ រដ្ឋបាលប្េុក្ (AD)។ មន្ទីរសពទ្យរហងែក្ប្េុក្ មណ្ឌ លេុខភាព ន្ិងរ ុេតិ៍េុខភាព រចចុរបន្នេាិតសៅសប្កាមការ
ប្េរ់ប្េងររេ់ការយិាល័យេុខាភិបាលប្េុក្ប្រតិរតតិ (OD)។  
ថ្នន ក់្ ុាំ៖ សៅក្ប្មិតទររាំផុ្ត េេឺណ្ៈក្មាម ធកិារប្េរ់ប្េងមណ្ឌ លេុខភាព (ដ្កឹ្នាាំសោយសម ុាំ សដ្ីមបបី្តតួពនិ្ិតយការអ្នុ្វតត 
ន្ិងការប្េរ់ប្េងររេ់មណ្ឌ លេុខភាព)។ ប្ក្ុមគាំប្ទ្េុខភាពភូមិ គាំប្ទ្េក្មមភាពសលីក្ក្មពេ់េុខភាព ន្ិងរញ្ជូ ន្មតិ
ប្ត រ់ពីេែេមន្៍សៅកាន្់មណ្ឌ លេុខភាព។ 
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២. សមិទធផ្លននវិមជ្ឈការក្នងុវសិយ័សខុាភបិាល  

សៅក្នុង "ការងារក្ាំហណ្ទ្ប្មង់ការអ្ភិវឌ្ឍតាមហររប្រជាធិរសតយយសៅថ្នន ក្់សប្កាមជាតិ" ហដ្លេប្មរេប្មួលសោយ
សលខាធិការោឋ ន្នន្េណ្ៈក្មាម ធិការជាតេិប្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍតាមហររប្រជាធិរសតយយសៅថ្នន ក្់សប្កាមជាតិ លិខតិរទ្ោឋ ន្ 
េតិយុតតេាំខាន្់ៗជាសប្ចីន្ប្តូវបាន្អ្នុ្ម័តសោយរាជរោឋ ភិបាលសៅចុងឆ្ន ាំ២០១៩ ន្ងិសដ្ីមឆ្ន ាំ២០២០៖  

• អ្នុ្ប្ក្ឹតយសលខ ១៩៣ េតពីី “ការប្រេលមុ់ខងារប្េរ់ប្េងេុខភាព ន្ិងការផ្តល់សេវាេុខភាព ដ្ល់រដ្ឋបាលរាជធាន្ ី
សខតត” បាន្តល េ់រតូរការប្េរ់ប្េងររេ់មន្ទីរេុខាភិបាល ពីប្ក្េួងេុខាភិបាលសៅឱយរដ្ឋបាលរាជធាន្ី សខតត ។  

• ប្រកាេអ្ន្តរប្ក្េងួនានាទក្ទ់្ងន្ឹងការសផ្ទររុេគលិក្ មុខងារ មូលន្ិធ ិ លក្ខខណ្ឌ រសចចក្សទ្េ េណ្សន្យយ ន្ិង
េិទ្ធិអ្ាំណ្តចនន្ែតាសលខាសៅឱយរដ្ឋបាលរាជធាន្ី ន្ងិសខតត ។  

ក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ផ្ងហដ្រ រុេគលិក្សពទ្យេរុរជាង ២០,១២៤នាក្់ រមួមាន្សវជជរណ្ឌិ ត េលិានុ្រោឋ យកិា ន្ងិឆ្មរជាសដ្មី ប្តូវ
បាន្សផ្ទរពីប្ក្េួងេុខាភិបាលសៅឱយរដ្ឋបាលរាជធាន្ ីន្ិងរដ្ឋបាលសខតត រមួជាមួយន្ឹងការទ្ទ្ួលខុេប្តូវថវកិាប្រចាំឆ្ន ាំ ចាំន្ួន្
១៧០លាន្ដុ្លាល  េប្មារ់ការចាំណ្តយប្រតិរតតិការ (ជាចមបងេប្មារ់ប្បាក្់ហខ)។ ថវកិាពីមុន្ហដ្លបាន្សផ្ទរពីប្ក្េួងេុខាភបិាល
សៅឱយមន្ទីរេុខាភិបាលរាជធាន្ី សខតត ឥ ូវសន្ុះប្តូវបាន្សផ្ទរពីប្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិច ន្ិងែរិញ្ញវតាុសៅឱយរដ្ឋបាលរាជធាន្ី សខតត 
េប្មារ់មន្ទីរេុខាភិបាល។  ប្ក្េួងេុខាភិបាល រន្តប្តតួពនិ្ិតយេុណ្ភាពនន្ការហថទាំ រសងេីតេតងោ់រជាត ិន្ិងទ្ទ្ួលខុេ
ប្តូវ សលីការរណ្តុ ុះរណ្តត ល ន្ងិការងារលទ្ធក្មម ចាំហណ្ក្រដ្ឋបាលរាជធាន្ ីសខតតទ្ទ្លួខុេប្តូវក្នុងការអ្នុ្វតត។ សៅក្នុងការអ្នុ្វតត
តួនាទ្ីទាំងមូលររេ់ប្ក្េួង េុខាភិបាល សៅហតរងឹមាាំ សទុះរីជាមាន្ការសផ្ទរមុខងារសៅឱយរដ្ឋបាលរាជធាន្ី សខតតសែយីក្៏
សោយ។ ម ាងវញិសទ្ៀត រដ្ឋបាលរាជធាន្ី សខតត សៅហតហេវងរក្ការរាំសពញតួនាទ្ថីមីៗរហន្ាមសទ្ៀត ហដ្លទមទរភាពចេទុ់្ាំ
នន្ការេប្មរេប្មលួ ន្ិងរណ្តត ញទ្ាំនាក្់ទ្ាំន្ង ចាំសណ្ុះដ្ងឹ ន្ិងេមតាភាពក្នុងការសរៀរចាំថមីសន្ុះ។  
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៣. វឌ្ឍនភាពនាទពលបច្ចុបបនន  

ការសផ្ទរប្ទ្ពយេមបតតិ  

លិខិតរទ្ោឋ ន្េតិយុតតនានា ហដ្លហណ្នាាំដ្ល់ការសផ្ទរ ន្ិងការប្េរ់ប្េងប្ទ្ពយេមបតតិ សោលេឺ អ្គរ យាន្ជាំន្ិុះ ររកិាខ រ។ល។ 
ក្ាំពុងប្តូវបាន្សរៀរចាំសេចក្តីប្ោងរមួគន សោយប្ក្េួងេុខាភិបាល ន្ិងប្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច ន្ិងែរិញ្ញវតាុ សប្កាមការេប្មរេប្មួល 
ររេ់សលខាធិការោឋ ន្នន្េណ្ៈក្មាម ធិការជាតិេប្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍតាមហររប្រជាធរិសតយយសៅថ្នន ក្់សប្កាមជាតិ (សលខាធិការោឋ ន្
េ.ជ.អ្.រ)។ លិខិតរទ្ោឋ ន្េតិយុតតទាំងសនាុះ ប្តូវបាន្សេរ ាំពងឹថ្នន្ឹងប្តូវបាន្អ្នុ្ម័តក្នុងសពលឆ្រ់ៗសន្ុះ។  

វមិជឈការសៅរដ្ឋបាលថ្នន ក្់ប្េកុ្  

រចចុរបន្នសន្ុះ រដ្ឋបាលប្េកុ្ មិន្មាន្តួនាទ្េីាំខាន្ក់្នុងការផ្តល់សេវាេុខភាពសទ្ សប្ោុះការយិាលយ័េុខាភិបាលប្េុក្
ប្រតិរតតចិាំន្ួន្ ១០៣ មនិ្ប្តូវបាន្តប្មឹម ឬរន្្ុជីាមួយរដ្ឋបាលប្ក្ុង ប្េុក្ ខណ្ឌ  ទាំង២០៤ សទ្។ ដូ្សចនុះសែយី រចនាេមព័ន្ធ
រដ្ឋបាលនន្វេិ័យេុខាភិបាលសៅក្មពុជា សៅហតមាន្លក្ខណ្ៈមិន្ប្រប្ក្តីដូ្ចប្េរ់វេិយ័សផ្្ងសទ្ៀត ន្ងិហដ្លការងាររដ្ឋបាល
ជាទូ្សៅមាន្ការហរងហចក្សៅតាមរដ្ឋបាលជា ២០៤ ប្ក្ងុ ប្េុក្ ន្ងិខណ្ឌ ។ ការតប្មឹម ឬរន្្ុ ី រវាងការយិាលយ័េុខាភបិាល
ប្េុក្ប្រតរិតតិ ន្ងិរដ្ឋបាលប្ក្ងុ ប្េុក្ ខណ្ឌ  ន្ឹងកាត់រន្ាយការចាំណ្តយសលីប្រតរិតតិការ ន្ិងោក្ក់ារប្េរ់ប្េងតាមវេិ័យ
ទាំងអ្េឱ់យេាិតសៅសប្កាមការប្តួតពិន្តិយន្សយាបាយសោយប្ក្ុមប្រឹក្ាជារ់សឆ្ន ត សោយស្ថរការយិាល័យេុខាភបិាលប្េុក្
ប្រតិរតតិ ផ្ទុយពរីដ្ឋបាលប្ក្ុង ប្េុក្ ខណ្ឌ  មនិ្មាន្ប្ក្ុមប្រឹក្ាជារ់សឆ្ន តសទ្។ ប្ក្េួងេុខាភិបាល សពញចតិតក្នុងការរក្ា
ការយិាល័យ   េុខាភិបាលប្េុក្ប្រតរិតតិ សដ្ីមបធីានាថ្នការផ្តល់សេវាេុខភាពសៅហតមាន្េែរណ្ក្មម សោយអ្នក្ជាំងងឺាយ
ប្េួលតល េ់រតូររវាងមណ្ឌ លេុខភាព ន្ិងរវាងក្ប្មិតសផ្្ងគន នន្ប្រព័ន្ធរញ្ជូ ន្។ ការយិាលយ័េុខាភបិាលប្េកុ្ប្រតរិតតិ ប្តូវ
បាន្រសងេីតស ងីសោយសយាងតាមចាំន្នួ្ប្រជាជន្សៅក្នុងតាំរន្់ប្េរដ្ណ្ត រ ់ ហដ្លអ្ងគការេុខភាពពិភពសលាក្បាន្ហណ្នាាំ
េប្មារ់ការសប្រីប្បាេធ់ន្ធាន្ប្រក្រសោយប្រេិទ្ធភាព។ សទុះជាយា ងណ្តក្៏សោយ ស្ថា ន្ភាពបាន្តល េ់រតូរចរត់ាាំងពី
ក្ាំហណ្ទ្ប្មង់ការហថទាំេុខភាពសលីក្ដ្ាំរូងក្នុងឆ្ន ាំ១៩៩៥។  

វមិជឈការ ន្ិង ជាំងកូឺ្វដី្-១៩   

ជាំងឺកូ្វដី្-១៩ បាន្ពប្ងងឹប្ក្េួងេុខាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នក្ផ្តល់សេវាស្ថធារណ្ៈក្នុងប្គមាន្វរិតត ិ រ ុហន្តក្៏បាន្រងាា ញ
យា ងចាេព់ីតនួាទ្ីេាំខាន្រ់រេ់រដ្ឋបាលថ្នន ក្់សប្កាមជាតិ ក្នុងការអ្នុ្វតតក្ចិចខតិខាំប្រងឹហប្រងក្នុងការេប្មរេប្មលួក្ណ្តត ល។ 
រដ្ឋបាលប្ក្ងុ ប្េកុ្ ខណ្ឌ  បាន្សដ្ីរតួនាទ្ីយា ងេាំខាន្់ក្នុងការសធវីយុទ្ធនាការផ្្ពវផ្ាយការយល់ដ្ងឹ ក្នុងការពប្ងងឹរទ្
របញ្ញតតិជាតិនន្ការប្េរ់ប្េងជាំងឺកូ្វដី្-១៩ ក្នុងការប្ស្ថវប្ជាវតាមោន្រក្ទ្ាំនាក្ទ់្ាំន្ងេប្មារ់ការសធវីសតេត ន្ិងក្នុងការ
ប្េរ់ប្េង ន្ិងប្តតួពិន្តិយមជឈមណ្ឌ លចតាត  េី័ក្។ តួនាទ្េីាំខាន្់ ហដ្លរដ្ឋបាលមូលោឋ ន្ បាន្រាំសពញ ជាញឹក្ញារ់ប្តូវ
បាន្សេសមលីរ ាំលង។ 

៤. ទសសនវសិយ័៖ ក្មមវិធីជាតិ១០ឆ្ន ាំ ដ្ាំណាក្ក់ាលទី២ (ក្ជ្ទី២) 

ក្មមវធិីជាតេិប្មារក់ារអ្ភិវឌ្ឍតាមហររប្រជាធិរសតយយសៅថ្នន ក្់សប្កាមជាតិរយៈសពល ១០ឆ្ន ាំហដ្លប្តូវបាន្អ្នុ្មត័នាសពល
ថមីៗសន្ុះ ហដ្លសៅកាត់ថ្នក្ជទ្ី២ (២០២១-២០៣០) បាន្អ្ាំោវនាវឱយមាន្ការេិក្ាេុីជសប្ៅ សដ្មីបសីេនីជាជសប្មេីក្នុង
ការសធវីឱយមាន្ការចុុះេប្មុងគន ក្នុងវេិ័យេុខាភបិាល ឧ. ជាមួយន្ឹងការេិក្ាលទ្ធភាពសផ្ទរមុខងារេុខាភិបាលេមប្េរពី
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រដ្ឋបាលរាជធាន្ី សខតត សៅឱយរដ្ឋបាលប្េកុ្។ សៅក្នុងវេិយ័សផ្្ងសទ្ៀត ក្ិចចការទាំងសន្ុះប្តូវបាន្សធវីរចួមក្សែយី សោយ
លិខិតរទ្ោឋ ន្េតិយុតតរហន្ាមប្តវូបាន្អ្នុ្ម័តក្នុងឆ្ន ាំ២០១៩ក្ន្លងមក្។ ក្ជទ្ី២ អ្ាំោវនាវឱយមាន្ការេិក្ាសលីជសប្មេី
េប្មារ់ការរសងេីតការយិាលយ័េុខាភបិាលប្េកុ្/ប្ក្ងុ សដ្ីមបហីេវងរក្ការតប្មឹម ឬរន្្ុកីារយិាលយ័េុខាភិបាលប្េុក្
ប្រតិរតតិ ជាមយួរដ្ឋបាលប្ក្ុង ប្េុក្ ខណ្ឌ  សែយីវាផ្តលនូ់្វលទ្ធភាពក្នុងការរសងេតីនូ្វ យន្តការផ្តល់មូលន្ិធថិមី ន្ិងរចនាេមព័ន្ធ
អ្ងគការសលខថមី ដូ្ចជា ភាពជានដ្េូរវាងរដ្ឋ ន្ិងឯក្ជន្ (ភ.រ.ជ) អ្ងគការេងគមេុីវលិ ន្ងិេែប្គេេងគមជាសដ្ីម។ 
ការណ៍្សន្ុះ សរកី្លទ្ធភាពឱយរដ្ឋបាលថ្នន ក្់សប្កាមជាតិ សធវីការហណ្នាាំេាំរអូ្ងគភាពប្រក្រសោយភាពនចនប្រឌ្ិត ឧ. រសងេីតសេវា 
រថយន្តេសស្តងាគ ុះរមួគន ទូ្ទាំងសខតត ឬទញទ្ីផ្ារេុខភាពឯក្ជន្ឱយចូលក្នុងវេិ័យស្ថធារណ្ៈវញិ។ 

៥. ទសសនវិសយ័៖ ក្មមវិធី ទធវើឱ្យប្បទសើរទ ើងដ្លក់ារផ្តលទ់សវាជ្ូនប្បជាពលរដ្ឋទៅក្នងុប្បទទស
ក្មពុជា (ISD) ដដ្លទទលួបានសហហរិញ្ញបបទានពី BMZ នងិ SDC, ០៣/២២ ដ្ល ់១២/២០២៥  

ក្មមវធិីសធវីឱយប្រសេីរស ងីដ្លក់ារផ្តល់សេវាជូន្ប្រជាពលរដ្ឋសៅក្នុងប្រសទ្េក្មពុជា (ISD) សតត តការគាំប្ទ្ររេខ់លួន្សលកីារ
អ្នុ្វតត ក្ជទ្២ី ។ ISD ហេវងរក្ការគាំប្ទ្ជាពិសេេដ្ល់េណ្ៈក្មាម ធិការជាតិេប្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍតាមហររប្រជាធិរសតយយ
សៅថ្នន ក្់សប្កាមជាតិ(េ.ជ.អ្.រ) ក្នុងការសធវីការេសប្មចចិតតប្រក្រសោយព័ត៌មាន្ប្េរ់ប្ជុងសប្ជាយទក្ទ់្ងន្ងឹវេិយ័េុខាភិបាល 
ហដ្លជាវេិយ័មួយក្នុងចាំសណ្តមវេិ័យផ្្ងសទ្ៀត។ ធាតុចូលររេ ់ ISD អាចរមួមាន្ដូ្ចជា ការេិក្ាលទ្ធភាពនន្ការសផ្ទរ 
មុខងារ សោយសធវីការវភិាេ ន្ងិរសងេីតជសប្មីេសលីមុខងារេុខាភិបាលហដ្លអាចសផ្ទរពីរដ្ឋបាលសខតត សៅឱយរដ្ឋបាលថ្នន ក្ទ់រ
ជាង ឬ រសងេតីជសប្មេីេប្មារក់ារយិាល័យេុខភាពប្ក្ុង/ប្េកុ្។ សលេីពីសន្ុះ ISD ប្តូវសធវីការជាមួយសលខាធកិារោឋ ន្ េ.ជ.អ្.រ 
ប្ក្ុមការងារវមិជឈការ ន្ិងវេិែមជឈការររេ់ប្ក្េួងេុខាភិបាល ន្ិងប្ក្េួងមហានផ្ទ សដ្ីមបរីសងេីន្ប្រេិទ្ធភាពក្នុងការអ្នុ្វតត
មុខងារេុខាភិបាល ដូ្ចហដ្លបាន្ក្ាំណ្ត់ក្នុង ក្ជទ្ី២។ 

៦. ការគាំប្ទ GIZ  

ការផ្្ពវផ្ាយ អ្នុ្ប្ក្ឹតយសលខ១៩៣  

GIZ បាន្គាំប្ទ្សលខាធិការោឋ ន្ េ.ជ.អ្.រ ន្ិងប្ក្េួងមហានផ្ទ ក្នុងការផ្្ពវផ្ាយអ្នុ្ប្ក្ឹតយសលខ១៩៣ េតីពីការប្រេល់មុខងារ
ប្េរ់ប្េង ន្ងិការផ្តល់សេវាេុខាភិបាលសៅឱយរដ្ឋបាលរាជធាន្ី សខតត ។ សៅក្មពុជា ការផ្្ពវផ្ាយចារថ់មីជាផ្លូវការ េឺជា
ជាំហាន្ដ្េ៏ាំខាន្ម់ួយ សោយមាន្តាំណ្តងថ្នន ក្់ជាតិ ប្រកាេ ន្ិងជូន្ដ្ាំណឹ្ងដ្លរ់ដ្ឋបាលថ្នន ក្់សប្កាមជាតិ តាមរយៈ
ប្ពឹតតិការណ៍្ហដ្លមាន្លក្ខណ្ៈផ្លូវការ ន្ិងលក្ខណ្ៈជាស្ថលប្រជុាំធាំៗ។ ជាធមមតា រទ្របញ្ញតតថមីៗ  មាន្ប្រេិទ្ធិភាពពិតប្បាក្ដ្ 
រនាទ រ់ពីក្មមវធិផី្្ពវផ្ាយហររសន្ុះ។  

ចក្ខុវេិ័យេប្មារ់ការអ្នុ្វតតមុខងារេុខាភិបាល  

GIZ បាន្ផ្តួចសផ្តមីឱយមាន្ការចូលរមួយា ងទូ្លាំទូ្លាយពីភាេីោក្់ពន័្ធជាសប្ចីន្ ហដ្លតាំណ្តងរដ្ឋបាលថ្នន ក្់សប្កាមជាត ិ ន្ិង
តាំណ្តងថ្នន ក្់ជាតិនន្វេិ័យេុខាភិបាល ន្ិងវេិយ័ោក្ព់័ន្ធនានា សដ្ីមបរីសងេីន្ ន្ងិរក្ឱយស ញីពីផ្លរ ុះោល់នន្រទ្រញ្ញតតិ
េតីពីវមិជឈការហដ្លបាន្ោក្ឱ់យអ្នុ្វតត។ ដ្ាំសណី្រការសរៀរចាំចក្ខុវេិ័យទូ្សៅេប្មារក់ារអ្នុ្វតតការផ្តល់សេវាេុខាភបិាល
សោយហផ្ែក្សលអី្នុ្ប្ក្តឹយសលខ១៩៣ ន្ិង ក្ជទ្ី២ ប្តូវបាន្សធវីស ងី សែយីលទ្ធផ្លនន្ដ្ាំសណី្រការសន្ុះប្តូវបាន្សេរ ាំពឹងថ្នន្ឹង
ប្តូវសប្រីក្នុងការសរៀរចាំហផ្ន្ការអ្នុ្វតត៥ឆ្ន ាំ េប្មារ់ ក្ជទ្ី២ ក្ដូ៏្ចជាេប្មារ់ការពចិរណ្តក្នុងការសរៀរចាំក្ាំហណ្ទ្ប្មង់វេិយ័េុខា
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វធិីស្ថស្តេតហដ្លសប្រីសោយមន្ទីរេុខាភិបាលសខតត 
សោយមាន្ការគាំប្ទ្ព ីSHPP & DAR 

ភិបាល។ ដ្ាំសណី្រការសរៀរចាំចក្ខុវេិ័យសន្ុះក្ម៏ាន្សគលរាំណ្ងរសងេីតយន្តការចូលរមួហដ្លរងឹមាាំ សដ្ីមបសីោុះប្ស្ថយរញ្ហា /
េាំណួ្រ ហដ្លមនិ្ទន្ប់ាន្សោុះប្ស្ថយ/សឆ្លយីតរ ដូ្ចជាក្ាំហណ្ទ្ប្មង់វេិយ័េុខាភបិាល ការស្ថត រស ងីវញិសប្កាយ ស្ថា ន្ភាពនន្
ជាំងឺកូ្វដី្-១៩  ជាសដ្ីម។ 

៧. ក្ចិ្ចសហប្បតិបតតកិាររវាងក្មមវិធី DAR នងិគទប្មាងគាំពារសខុភាពសងគម (SHP)៖  

ក្មមវធិី DAR េសប្មាង SHP ន្ិងរណ្តត ញវេិ័យេុខាភបិាល ន្ងិគាំោរេងគម (GIZ Sector Networks Health and 
Social Protection) បាន្រមួគន ផ្តល់វេគរណ្តុ ុះរណ្តត លេតពីកីារប្េរ់ប្េងមុខងារេុខាភិបាល ន្ិងការប្េរ់ប្េងជាំងឺកូ្វដី្-១៩ 
ជាមួយស្ថលាជាតិរដ្ឋបាលមូលោឋ ន្ (NASLA) ររេ់ប្ក្េួងមហានផ្ទ ។ សលេីពីសន្ុះ GIZ បាន្គាំប្ទ្ដ្ល់អាជាា ធរមូលោឋ ន្
នានាក្នុងសខតតបាតដ់្ាំរង ក្នុងការផ្្ពវផ្ាយការយល់ដ្ងឹអ្ាំពីជាំងឺកូ្វដី្-១៩ ដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋចាំន្នួ្ ១២.៥០០នាក្។់ ក្មមវធិី
ទាំងពីរសន្ុះ ន្ិងរណ្តត ញវេិយ័េុខាភបិាល ន្ងិគាំោរេងគម ក្៏បាន្េែការគន ក្នុងការរសងេីន្ទ្ាំនុ្ក្ចិតតររេត់ួអ្ងគថ្នន ក្់សប្កាម
ជាតិេាំខាន្់ៗ ដូ្ចជា នាយក្ PHD, PRH, DRH ន្ិង HC សដ្ីមបអី្នុ្វតតការហក្លមែការផ្តល់សេវា េុខភាព។ អ្នក្ោក្់ព័ន្ធទាំង
សន្ុះមាន្ការសលីក្ទ្កឹ្ចតិតខពេ ់ ក្នុងការសប្រីប្បាេ់ការអ្នុ្វតតក្ាំហណ្ទ្ប្មង់នន្ការអ្ភវិឌ្ឍតាមហររប្រជាធិរសតយយសៅថ្នន ក្់សប្កាម
ជាតិ (SNDD) សដ្ីមប ីហក្លមែការផ្តល់សេវាេុខភាព សែយីក្តាត សន្ុះ េឺជាធន្ធាន្ដ្៏លែមយួ ហដ្លអ្នក្សរៀរចាំសគលន្សយាបាយ
សៅថ្នន ក្់ជាតិ ជាពិសេេប្ក្េងួេុខាភបិាល (MoH) អាចរន្តរណ្តុ ុះទ្ាំនុ្ក្ចិតត ន្ងិក្មាល ាំងចិតតរហន្ាមសទ្ៀតបាន្។ សទុះជា
យា ងសន្ុះក្តី រចចុរបន្នសន្ុះប្ក្េងួេុខាភបិាល សេទីរហតមិន្ដ្ឹងថ្នមាន្ធន្ធាន្ទាំងសន្ុះសៅរដ្ឋបាលថ្នន ក្់សប្កាមជាតិ សោយស្ថរ
វធិីស្ថស្តេតប្េរ់ប្េងតាមហររមជឈការជាប្រវតតិស្ថស្តេតររេ់ពកួ្សេ។ េាំន្ិតផ្តួចសផ្តីមសន្ុះបាន្ទ្ទ្ួលមូលន្ិធិេប្មារ់ការរសងេីត
ថមីររេ់រណ្តត ញវេិ័យេុខាភបិាល ន្ងិគាំោរេងគម ក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ហដ្លជួយផ្លិតបាន្នូ្វេមិទ្ធិផ្លជាក្់ហេតងមយួ
ចាំន្ួន្ដូ្ចខាងសប្កាម៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការហក្លមែេុណ្ភាពហផ្ែក្សលីសេចក្តីសមតាត  េប្មារ់ប្រពន័្ធ
ហថទាំេុខភាព - ការអ្ភិវឌ្ឍប្រក្រសោយេុខភាពលែ 

https://www.youtube.com/watch?v=vEkx2tAgzY0
https://www.youtube.com/watch?v=vEkx2tAgzY0
https://www.youtube.com/watch?v=vEkx2tAgzY0
https://health.bmz.de/stories/compassion-based-quality-improvement-for-cambodias-healthcare-system/
https://www.youtube.com/embed/vEkx2tAgzY0?feature=oembed
https://health.bmz.de/stories/compassion-based-quality-improvement-for-cambodias-healthcare-system/
https://health.bmz.de/stories/compassion-based-quality-improvement-for-cambodias-healthcare-system/
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Abbreviations 

AD Administrative District 

 នាយក្រដ្ឋបាល 
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (German Federal Ministry for 

Economic Cooperation and Development) 

 ប្ក្េួងអ្ភិវឌ្ឍន្៍សេដ្ឋក្ចិច ន្ិងេែប្រតរិតតិការនន្េែពន័្ធអាលលឺម ង ់
C&PA Capital and Provincial Administration 

 រដ្ឋបាលរាជធាន្ី សខតត 
DRH District Referral Hospital  

 មន្ទីរសពទ្យរហងែក្ប្េកុ្ 
HC Health Center 

 មណ្ឌ លេុខភាព 
HSD Health Service Delivery 

 ការផ្តល់សេវាេុខភាព 
ISD Improved Service Delivery for Citizens in Cambodia 

 សធវីឱយប្រសេីរស ងីដ្លក់ារផ្តល់សេវាជូន្ប្រជាពលរដ្ឋសៅក្នុងប្រសទ្េក្មពុជា 
MoH Ministry of Health 

 ប្ក្េួងេុខាភិបាល 
NASLA National School for Local Administration 

 ស្ថលាជាតិរដ្ឋបាលមូលោឋ ន្ 
OD Operational District 

 ការយិាល័យេុខាភិបាលប្េកុ្ 
PHD Provincial Health Department 

 មន្ទីរេុខាភិបាលរាជធាន្ី សខតត 
PRH Provincial Referral Hospital 

 មន្ទីរសពទ្យរហងែក្រាជធាន្ី សខតត 
SHP Social Health Protection, a GIZ Project 

 គាំោេុខភាពេងគម (េសប្មាងររេ់ GIZ) 
SNDD Subnational Democratic Development Reform 

 ការអ្ភិវឌ្ឍតាមហររប្រជាធិរសតយយសៅថ្នន ក្់សប្កាមជាត ិ

 

ឧទែរណ៍្នន្លទ្ធផ្លរ ាំពងឹទុ្ក្សៅថ្នន ក្់ប្េុក្  

https://www.youtube.com/embed/oKbobKhmhLg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/oKbobKhmhLg?feature=oembed
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ប��� ព����ន
  ��ផ�ម�ខ�����យ�ប� � 

�) ����� �!"��ផ�ម�ខ�ក$�ង����យ�ប� � ?   

���ផ��ម�ខ
� គ������������បង�ចក��ទទ��ខ����� ន�ងធន!នព�#$ ក%&�����'()�#$ ក%���ម&��* 
ម�ខ
�+ន� �,យ.ប%� � ����)ន�ផ��ព��ក�ង.ប%� � យ��ជន ន�ងក�0 ��12�'()�ខ34 /�6ក/�ក6ង (#$ ក%���ម&��) 
�9យ�ជ:&ក%#��ផ;�%�<.ប%� �ន=ង>ន?ព�ប����@�ង បAB CCន=ង����)ន�9D�Eយ�បកប�9យ�ប�ទF
?ព �G�យ�ប&ព��'(�HIមមJ�9( នន=ងទទ��)ន.�K�ប�LជនM��ច�ន&ង�គ* 
') ម�ខ�(ន�ធ��*ប��ភ,កម- �ធ.ប�!ន/ង ម�ខ�(ន*បគ1�ក$�ង����យ�ប� �
 

���ផ��ម�ខ
�����)ន�ធN��@�ង&ព���បប គ����ផ��Iម�បប+ន���បគ�% ន�ង���ផ��Iម�បប+ន���ធN��ប��ភJកមP*  
�Hក$�ង���ផ��Iម�បប+ន���បគ�% �'�����)ន�គយ�%#&ទ�មង%បQRJ ន (devolution) +ន� �មជS�� �'()�
#$ ក%���ម&���'�>ន���ឆU�យ�ប ន�ង��ទទ��ខ����� ����)នផ;�%�ទF�.�Vច&.��ប�>ក$�ង����Wបច�
�ផន�� �គប%�គង ន�ង.ន���;ម�ខ
�*  �9យ�@ក ���ផ��Iម�បប+ន���ធN��ប��ភJកមP >នន,យ#�'()�#$ ក%
���ម&������>នគ3�នយ2?ពច��XD�ក�ង YEK ប,ន�'�)ន�ប��ភJកមPម�ខ
�12*  ?ពខ�Z$ &ចម[ង
�<ង�បប�ផន+ន���ផ��\�ងព���នD គ�K���H���ក�ម��+នN,យ?ព�ប%�6ក ន�ង�ក6ង ក$�ង��ប��ពញ?�ក�ច̂ ន�ង
��ទទ��ខ������Hក$�ងម�ខ
��'�)ន�ផ��*  
2) ��ផ�ម�ខ�����យ�ប� ��3កម4�"
   

�9( ភ�)�+ន�ពD_&Vច�កកម̀�&)ន��ជ��� �� �ធ�Ea;ព��Lb ងក$�ង���ផ��ម�ខ
�� �,យ.ប%� �c ម�យ�>ប%
�ខ�;)�%'�បង ន�ងទ�ព���>ប%�ខ�; ន�ង_ជ!ន��'��H�%* 

ក) ម�ខ
�.ប%� ��'�)ន�ធN��ប��ភJកមP��dព��ខ�;)�%'�បង 

ម�ខ
�� �,យ.ប%� �eង���មគ�����)ន�ធN��ប��ភJកមP��'�%�'()� ខ34  �6ក �ក6ង \�ង0យ�Hក$�ង�ប�ទ
កម̀�&���ក��ង�ខ�;)�%'�បង (Jម�ម��ក$�ងក#ខ34 បC� ប%) 

ក ���គប%�គង.ប%� �ក�>��Jច  
ខ ���គប%�គង.ប%� �បfម�កg 
គ ���គប%�គង.ប%� ���d�បព,នF 
ឃ ��
��'()�Z��ទមធ2ម�កgច��3DទJ�� 
ង ��.ភ��ijយ��ជន 
ច ��.ប%� ��យ ន�ងក�0 
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ខ) ម�ខ
�.ប%� ��'�)ន�ធN��ប��ភJកមP ន�ង)ន�បគ�% �H�ខ�;)�%'�បង 

�ក6ង �6ក+ន�ខ�;)�%'�បង ក�ព�ងK��ក$�ង'��3� ���Eក�[ង �'�ម[�.ន���;�Z�ន�L)យ� �មជj��     
ក$�ង� �,យ.ប%� � �'�ម�ខ
�.ប%� �\�ង�CD ����)ន�ផ��ម�ន��=ម��Iមទ�មង%+ន���ធN��ប��ភJកមPបb��Vk D�ទ បb��ន;
Iមទ�មង%+ន���បគ�%ផង�'� * 

 ម�ខ
�)ន�ធN��ប��ភJកមPc 

 ក. ��
��'()�Z��ទមធ2ម�កgច��3DទJ�� 

ខ. ��.ភ��ijយ��ជន 

គ. ��.ប%� ��យ ន�ងក�0 

 ម�ខ
�)ន�បគ�%c 

 ក. ���គប%�គង.ប%� �ក�>��Jច  

ខ. ���គប%�គង.ប%� �បfម�កg 

គ. ���គប%�គង.ប%� ���d�បព,នF 
5) 678�9 �*�ប�:ពខ��;$ <ន��ផ�
   

���មម�ខ
��'�)ន�បគ�% “���គប%�គង��.ប%� �បfម�កg” .ភ�)��ក6ង �6កក$�ង�ខ�;)�%'�បងmច�ធN���
��ងI�ងCយកEnបfម�កg�9យo� �% �9យ�@កK���H���មម�ខ
��'�)ន�ធN��ប��ភJកមP .ភ�)�
�ក6ង �6ក�ផpង'+ទ�ទW� mច�3J មព� Y�$����បកq?ព���ក�ង.ប%� � យ��ជន ន�ងក�0��បb��Vk DIម�យr
មន���.ប%� ��ខ�;* .ន���;'JចZ$ ច��XD�ទF�.�Vចក$�ង��ផ;�%ជJន Y ប'��ធ�>ប%��ឈប%�>ក ���ចញ
��ខ������ Yt�%� �!ន��� �ន,យ* .ន��ក=�2��ខ uvw uvx ន�ងuvy .ន�ក.បក គJបAR ក%ព�?�ក�ច̂ ន�ង
ទ�ន��ខ������មz�� �'��'()��ក6ង �6ក ����.ន���;ក$�ងម�ខ
��'�)ន�បគ�% ន�ងម�ខ
��'�)ន�ធN��ប��ភJកមP* 
=) �;�*ទប��កម-��ធ  DAR BC1�ន���D�Eយ GIZ
   

កមP� �ធ� DAR Z��ទ'�%��eធ���9( ន+នគ3rក>P ធ���&���>ប%��.ភ��ijIម�បប�ប&ធ�ប��យ2�H#$ ក%
���ម&�� ន�ងZ��ទ'�%�ក�ង.ប%� � យ��ជន ន�ងក�0 \�ង�H#$ ក%&�� ន�ង#$ ក%���ម&�� ក$�ង��ផ;�%�Z�
ន�L)យ ន�ង�ប=កg�Lប�%ប�ច̂ក�ទ�>ប%��.ន���;ម�ខ
��ផ��ក$�ង� �,យ.ប%� �I�ងព�កមP� �ធ� EU-SPACE 2 

(2013-2015) ន�ង EU DAR (2016-2019) មក�មbUD* 
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 ម�ទFផ��eន%~+ន� �មជS��ក$�ង� �,យ.ប%� �c 

- .ន��ក=�2��ខuvw, uvx ន�ងuvy �ចញក$�ង�$ �w�u� ;�ព�ម�ខ
� ន�ង�ចCម̀,នF�'()��ក6ង 
ខ34  �6ក �'�)ន�ធN�>G�3កមP�� �L�,យ.ប%� � យ��ជន ន�ងក�0 (�'�ព�ម�ន�H���ម
ម�Kក�ច̂�ប%�ក�ង/មន���.ប%� � យ��ជន ន�ងក�0) ��ក$�ង�ចCម̀,នF�'()��ក6ង �6ក*  ក$�ង.ន��ក=�2
�នDក�>ន_យបQR �ម�ខ
�.ប%� ��'�)ន�ធN��ប��ភJកមP ន�ងម�ខ
��'�)ន�បគ�%ផង�'�* 

- �H�$ �w�w� ន�ង�$ �w�wu �3�� +នបទប[Q��; �ចក;���មច �ប�.ន;��ក�ង (បទប[Q��;
�ប��ប�;��Hក�ម���ក�ង) ;�ព�ប�គ���ក ន�ង���បង�ចកធន!នG��Q���K� ន�ង�កqខ34 ប�ច̂ក�ទ 
ន�ងន���� �ធ�+ន����ប��)%ថ� ���'�)ន�បង�ចក�'�ម[�.ន���;ម�ខ
���.ប%� �ក�>��Jច ��.ប%� �បfម
�កg ន�ង��.ប%� ���d�បព,នF����)ន9ក%�ចញ* ប�គ���ក.ប%� ��ប�G�u��Cក% (Cយក�ង/Cយក 
ប�គ���ក�� �L�,យ.ប%� � ប�គ���ក�'()� ន�ងG��Q���K�) ន�ង�គ�ប��ងWន �.�u�Cក% +នម��;យ2
�កg ន�ងបfម�កg ��ម&ម�យន=ងទ=ក�)ក%ច�ន�ន xx.�nន'�nU �G�'(m�ម� �ក(�$ �E��ព�ភ,34
w�wu) �>ប%�)ក%�ខ�គ� ន�ង�>ប%��.ន���;ម�ខ
���.ប%� �ក�>��Jច ��.ប%� �បfម�កg ន�ង
��.ប%� ���d�បព,នF ន�ង�ប�G�& ��x.yw�'�nU �G�'(m�ម� �ក (�$ �E��ព�ភ,34 w�wu) 
�>ប%�)ក%�ខប�គ���ក ន�ង�>ប%ច�Vយ�ប��ប��;��+ន�� �L�,យ.ប%� ��'�)ន�ផ��ព��ក�ង/
មន���.ប%� � យ��ជន ន�ងក�0 ���'()��ក6ង �6ក ក$�ង�ខ�;)�%'�បង* 

- �ក6ម�ប=កg�6ក)3ន% ន�ង�6កថP�Z�+ន�ខ�;)�%'�បង )នប�ង���គ3rក>P ធ���ម�យ�'�>ន
�Z�ប�3ងព�ង=ង� �&R ជ��r�ប%�ក6ម�ប=កgក$�ង��ប��ពញនJ�?�ក�ច̂ ន�ង��ទទ��ខ������ប%ខU�ន
ក$�ង���គប%�គងម�ខ
�� �,យ.ប%� ��'�)ន�ផ����'�%ព�កZ�%*  �9យ�@ក�'()��ក6ង �6ក'+ទ
�ទW� ក�ក�ព�ង��ព�ន��2 ន�ង.ន���;Iមផង�'�*  ��ប�ង���គ3rក>P ធ����នD�@�ង គ�>នE�r�eន%
V%�>ប%'��3� ���� �មជS��ក$�ង�Z���ព�� គ��'�ម[����កកម̀%��ផ;�%�<ម�យ�ផ$ក ន�ងម�យ
�ផ$ក�ទW�គ��'�ម[�ប
B ញ# �'()�#$ ក%���ម&�� ន�ង�ក6ម�ប=កg�'�&ប%��$ � )ន��ប��)%នJ�   
.3�;�ទJ���ប%ខU�ន�'�ម[��គប%�គង ន�ងផ;�%�<.ប%� �'�%�ប&ព��'(�HមJ�9( ន*   

 ��.ភ��ijនMCCក$�ង�ព�បច̂�ប[ន$c 

- �ក�ង.ប%� � យ��ជន ន�ងក�0 G��&ម�យ��eធ���9( ន គ.ជ...ប )នន=ងក�ព�ង��Wបច�នJ��ចក;�
�Xង�កE�គ��យ��;�'�ម[��ផ�����គប%�គង�ទព2ម[��;� �,យ.ប%� � 'Jច& '�En��Wន mZ� Lនយន; 
>� ��� �L�,យ'�%�'()��ក6ង �6ក* ក�ច̂ព�?កg�<ង��eធ���9( ន គ.ជ...ប &ម�យ�ក�ង
�'(ក�ច̂ ន�ងG��Q���K��'�ម[�ព�ន��2��មច����កE�គ��យ��;\�ង�CD����)ន� �ព=ងទ�ក#ន=ង����
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ប័ណ្ណព័ត៌មាន៖ អពំីការិយាលយ័ច្រកចរញរូលតតមយួ 
 

១. តែើការយិាលយ័ច្រកតរញរលូតែមួយ គឺជាអ្វ?ី 

ការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ(OWSO) គឺជាទីតាំង
ផ្តល់ចេវារដ្ឋបាលចៅកតលែងតែមួយ ចៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ចច្កាមជាែ ិ
ចោលគឺចៅរដ្ឋបាលច្េកុ ច្កងុ ខណ្ឌ  តដ្លជាកតលែងផ្តលច់េវា 
សាធារណ្ៈដ្ល់ច្រជាពលរដ្ឋ លិង អាជីវកមមខ្នា ែែូរ។ ការយិាល័យ
ច្រកចរញរូលតែមយួលីមយួ  ៗមាលតផ្ាកជួរមុខ លិងតផ្ាកជួរចច្កាយ។ 
តផ្ាកជួរមុខ មាលមន្រលតី តដ្លច្វីទាំនាក់ទាំលងជាមួយច្រជាពលរដ្ឋ 
ច្រគល់ទច្មង់តរររទ លិងទទួលឯកសារ រាំតណ្កតផ្ាកជួរចច្កាយ 
មាល 'មន្រលតជីាំនាញ' តដ្លពីមុលច្ែូវបាលច្វីច្រែិភូកមមពីច្កេួង   
សាា រ័លជាំនាញ ឱ្យមករាំចពញការងារ ចៅការយិាល័យច្រកចរញ
រូលតែមយួ ។ ររចុរបលាការយិាលយ័ជាំនាញនលច្កេងួសាា រ័លទាំង
ចនាោះ ច្ែូវបាលដាក់រញ្ចូលចៅកាុងររនាេមពល័ធ លិងការច្គរ់ច្គង
ររេ់រដ្ឋបាលច្កុង ច្េុក ខណ្ឌ ។ ចៅថ្នា ក់រាជធាល ី ចខែត សាា រ័ល
ចលោះមាលច ម្ ោះថ្ន អងគភាពច្រកចរញរូលតែមួយ (OWSU) តដ្លមាលររនាេមពល័ធដូ្រគ្នា លឹងការយិាល័យច្រកចរញរូល
តែមួយតដ្រ ចដាយមាលតផ្ាកជរួមុខ លងិតផ្ាកជួរចច្កាយ។ ចេវារដ្ឋបាលតដ្លផ្តល់ចដាយការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមយួ 
លិងអងគភាពច្រកចរញរូលតែមួយ មាលភាពខុេគ្នា ទក់ទងលឹងវសិាលភាព លិង/ឬទាំហាំ ឧទហរណ៍្ដូ្រជា ការអលុញ្ញា ែឱ្យ
សាងេង់ផ្ទោះទាំហាំែិរជាង ៥០០តម៉ែច្ែកាចរ ៉ែ គឺជាេមែាកិរចររេ់ការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយចៅរដ្ឋបាលច្កុង ច្េុក 
ខណ្ឌ  រាំចោោះអគ្នរតដ្លមាលទាំហាំចលីេពី ៥០០តម៉ែច្ែកាចរ ៉ែ េាិែចៅចច្កាមេមែាកិរចររេ់អងគភាពច្រកចរញរូលតែមយួ
ចៅរដ្ឋបាលរាជធាលី ចខែត។ 

ការរចងកីែការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ មាលចគ្នលរាំណ្ងចលីកកមពេ់គុណ្ភាព ច្រេិទធភាព ែមាែ ភាព លងិ
គណ្ចលយយភាពនលការផ្តល់ចេវារដ្ឋបាលចៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ចច្កាមជាែិ។ ការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយ ផ្តល់ចេវារដ្ឋបាល
កាល់តែខិែជិែដ្ល់ច្រជាពលរដ្ឋ េច្មរេច្មួលការច្ែីយែរចៅលឹងែច្មូវការររេ់ពួកចគបាលទល់ចពលចវលា លងិកាែ់
រលាយអាំចពីពុករលួយ។ ែនមែចេវា លិងរយៈចពលផ្តល់ចេវាជាម្យម ច្ែូវបាលដាក់រងាា ញជាសាធារណ្ៈ ចដ្ីមបរីចងកីលែមាែ ភាព
េច្មារ់ អែិថិជល។ ចៅតមការយិាល័យច្រជាពលរដ្ឋតដ្លេាិែចៅជាមួយការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ ច្រជាពលរដ្ឋ
អារដាករ់ណ្តឹ ងែវា៉ែ ចដាយអនាមិក អាំពីការមិលចពញរែិតរាំចោោះចេវារដ្ឋបាល (េូមចមីលព័ែម៌ាលអាំពីការយិាលយ័ច្រជា
ពលរដ្ឋ)។ មាច េ់អាជីវកមមខ្នា ែែូរ កតលែងជេួជុល ចភាជលយីដាឋ ល ឬ ផ្ទោះេាំណាក់ ទទលួបាលអែាច្រចយាជលព៍ីការយិាល័យ
ច្រកចរញរូលតែមយួជាពិចេេ ចដាយមូលចហែុថ្នពួកចគអាររុោះរញ្ជ ីអាជីវកមមបាលយា៉ែ ងឆារ់រហ័េ លងិចដាយរលូលចៅ
តមការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយតដ្លរាំចពញការងារបាលចពញចលញ។ 

២. ទនិ្នន្យ័ ន្ងិស្ថា ន្ភាពជាក់តតែង 

"ការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ" រាំលលួពីរដ្ាំរូងចគ ច្ែូវបាលដាក់ឱ្យអលុវែតសាកលបងចដាយច្កេួងមហានផ្ទ 
រចនាែ ោះឆាា ាំ២០០៤ លិង២០០៧ ចៅរដ្ឋបាលច្កុងបាែ់ដ្ាំរង លិងច្កងុចេៀមរារ ចច្កាមគចច្មាង Konrad-Adenauer-

ច្រជាពលរដ្ឋមកដាក់ោកយចេាីេុាំចេវារដ្ឋបាលចៅការយិាល័យច្រកចរញរូលតែ
មួយកាុងច្េុកបាណ្ល់ ចខែតបាែ់ដ្ាំរង (រូរភាព៖ © GIZ/ចលាក មិល សាវា៉ែង) 
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អគ្នរថមីនលការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមយួររេ់ច្េុករុកខគិរ ី ចខែតបាែដ់្ាំរង 
(រូរភាព៖ © GIZ/ចលាក មិល សាវា៉ែង) 

Foundation/EU AsiaUrb ។ ចច្កាយមក ការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយ ច្ែូវបាលរចងកីែច ងីចៅកាុងច្កុងរាំលួល២៤ 
ខណ្ឌ រាំលួល០៨ លងិច្េុករាំលលួ០២ កាុងច្ករខណ័្ឌ នលគចច្មាងេហហរិញ្ារបទលររេ់្ នាគ្នរពិភពចលាក(WB) ជាមយួ     
រដាឋ ភិបាលនលច្ពោះរាជាណារច្កកមពុជា ចៅរចនាែ ោះឆាា ាំ២០០៩ លងិ ២០១៤។ កាុងឆាា ាំ២០១៩ មាលការយិាល័យច្រកចរញ
រូលតែមយួេរុររាំលួល១១៥ រមួមាល រដ្ឋបាលច្កងុរាំលលួ២៧  រដ្ឋបាលខណ្ឌ រាំលលួ១៤ លិង រដ្ឋបាលច្េកុរាំលលួ៧៤ បាល
ដ្ាំចណី្រការ។ ចដាយសាររញ្ញា ហរិញ្ាវែាុ លងិ/ឬ្លធាលមលុេស យលតការច្រកចរញរូលតែមួយ(OWSM) ច្ែូវបាលរចងកីែ
ច ងី ជាំលួេឱ្យការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយ តដ្លមាលេតង់ដារចពញចលញចៅកាុងរដ្ឋបាលច្េកុរាំលលួ៨៨ ចទៀែតដ្ល
ចៅចេេេល។់ ភាពខុេគ្នា រវាងការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ លិងយលតការច្រកចរញរូលតែមួយ គឺថ្ន ការយិាល័យ
ច្រកចរញរូលតែមយួ មាលអគ្នរេតង់ដារមយួតដ្លមាលការតរងតរករាេ់លាេ់ 'តផ្ាកជរួមុខ' លិង 'តផ្ាកជួរចច្កាយ' តដ្ល
មាលការយិាលយ័ជាំនាញតមវេិ័យ មាលេមាា រៈ ររកិាខ រចពញចលញចៅចច្កាមដ្ាំរូលតែមយួ។ រាំតណ្កយលតការច្រកចរញ
រូលតែមយួ មាលច្ែឹមតែ 'តផ្ាកជួរមុខ' រ៉ែុចណាណ ោះ។ រុគគលិកមកពីការយិាល័យជាំនាញចផ្សងៗ ចៅតែច្វីការចៅតម
ការយិាល័យជាំនាញចរៀងៗខែួល តដ្លេាិែកាុងតដ្លេមែាកិរចររេ់រដ្ឋបាលច្េុក។ 

 

 
 

ចៅតខ្ាូ ឆាា ាំ២០១៩ រាជរដាឋ ភិបាលបាលចរញអលុច្កឹែយចលខ១៨២ ១៨៣ លិង១៨៤ េតីពីមុខងារ លិងររនាេមពល័ធ
ររេ់រដ្ឋបាលច្កុង ច្េកុ ខណ្ឌ ។ អលុច្កឹែយចលោះែច្មូវឱ្យរដ្ឋបាលច្កងុ ច្េុក ខណ្ឌ  ចរៀររាំររនាេមព័លធច ងីវញិចដាយ        
(ក)រចងកីែការយិាល័យថមជីាចច្រីល ដូ្រជាការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ ឬ ការយិាល័យចលខ្ន្ិការច្កុមច្រឹកា លិង (ខ) ច្វី
េមាហរណ្កមមការយិាល័យថ្នា ក់ច្េុកនលច្កេងួសាា រល័ជាំនាញទាំងអេ់ ចលីកតលងតែវេិ័យេុខ្នភិបាល ឱ្យេាែិចៅ
ចច្កាមររនាេមព័លធតែមួយររេ់រដ្ឋបាលច្កុង ច្េុក ខណ្ឌ ។ ចលោះមាលល័យថ្ន ការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមយួ ច្ែវូតែេាិែ
ចៅចច្កាមររនាេមព័លធថមីររេ់រដ្ឋបាលច្កងុ ច្េុក ខណ្ឌ ។ ដូ្ចរាោះការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយទាំងអេ់ កាំពុងច្ែូវបាល
ផ្លែ េ់រតូរចៅជាការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយតដ្លមាលេតង់ដារតែមួយ។ គែិច្ែឹមតខមករា ឆាា ាំ២០២១ មាល
ការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយេរុរទាំងអេ់រាំលលួ២០៤ កាុងចនាោះរាំលលួ២៨ចៅរដ្ឋបាលច្កុង រាំលួល១៤ចៅរដ្ឋបាល
ខណ្ឌ  រាំលួល១៦២ចៅរដ្ឋបាលច្េុក។ ចដាយតផ្ែកចលីអលុច្កែឹយទាំងរីខ្នងចលី មុខងាររាំលលួ៥៥ រតលាមចទៀែ រមួទាំងមុខងារ
ផ្តល់ចេវារដ្ឋបាលថម1ី ចៅកាុងវេិ័យរាំលលួ២០ ក៏ច្ែូវបាលចផ្ទរចៅរដ្ឋបាលច្កងុ ច្េុក ខណ្ឌ ផ្ងតដ្រ។ ចេវារដ្ឋបាលមួយរាំលលួ 
កាំពុងច្ែូវបាលផ្តល់ជូលច្រជាពលរដ្ឋ ចច្កាយចពលតដ្លលិខិែរទដាឋ លគែិយុែតគ្នាំច្ទការអលុវែត ដូ្រជាចេៀវចៅតណ្នាាំ
រចរចកចទេ ច្ែូវបាលេចច្មរដាក់ឱ្យចច្រីច្បាេ់ចដាយរដ្ឋមន្រលតីច្កេួងមហានផ្ទ។ 

ររចុរបលា ការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ ផ្តល់ចេវារដ្ឋបាលជាង៣០០ចេវា កាុងវេិ័យរាំលួល១៤។ កាុងរាំចណាម
ចេវារដ្ឋបាលទាំងចនាោះ ការងារលីែាលុកូលកមមចេៀវចៅច្គួសារ អែតេញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ ឬវញិ្ញា រលរច្ែេេិស ជាចេវាតដ្ល
ច្រជាពលរដ្ឋចេាីេុាំចច្រីលជាងចគចៅច្គរច់្កងុ ច្េកុ កាុងចខែតបាែ់ដ្ាំរង។ ចដាយសារជាំងរឺាែែាែកូវដី្-១៩ ការយិាលយ័
ច្រកចរញរូលតែមយួច្េុករចវល បាលផ្តួរចផ្តីមផ្តល់ចេវាអលឡាញ ចដាយចច្រទីាំព័រចហចេរុក (Facebook) ររេ់ពកួចគ។ 

 
1 ឧ. ចេវារដ្ឋបាលេច្មារ់វេ័ិយឧេាហកមម លិងេិរបកមម ១. ការច្គរ់ច្គង លងិការរុោះញ្ជ ីេិរបកមម េហច្គ្នេ្លែូរតដ្លគ្នម លហាលភិ័យ ២. ចេវាកមមចរកីកតលែង
ជួេជុលចច្គឿងអគគិេល ីចអ រិច្ែូលរិ លាងរថយលត លិងលាងម៉ែូែូ 
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ច្រជាពលរដ្ឋ អារចេាេុីាំច្វីលែីាលិកូលកមមចលឯីកសារររេ់ពួកចគតមច្រព័លធអលឡាល (online) ចហយីមកទទួលឯកសារ
តដ្លច្វីលែីាលុកូលកមមររួចៅចពលឯកសារទាំងចនាោះររួរាល។់ 

កាុងរាំចណាមការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយទាំង១៤ កាុងចខែតបាែដ់្ាំរង មាលការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ
រាំលួល៨ បាលចារ់ចផ្តីមផ្តលច់េវាអែតេញ្ញា ណ្រណ័្ណជូលច្រជាពលរដ្ឋ ចដាយេហការជាមយួមន្រលតីលគរបាលមូលដាឋ ល។ តម
រយៈលទធផ្លរកច ញីពីការេិកាចច្រៀរច្ៀរររេ់ជី អាយ ចហសែ (GIZ) កាុងតខេីហា ឆាា ាំ២០១៧ លិងតខកកកដា ឆាា ាំ២០១៨ 
ចៅច្េុកចមាងឬេស ីចខែតបាែដ់្ាំរង បាលរងាា ញថ្ន ច្រជាពលរដ្ឋមាលការចពញរែិតរាំចោោះការផ្តល់ចេវាចៅការយិាល័យច្រក
ចរញរូលតែមួយ ចហយីរាំចណ្ោះដ្ឹងររេ់ពួកចគអាំពីការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយបាលចកីលច ងីពី ២៥% ចៅ ៩៧%។ 

៣. ការគាំច្ទរបតជ់ីអាយតសេែ 

ជី អាយ ចហសែ បាលចារ់ចផ្តមីរូលរមួជាមួយនាយកដាឋ លមុខងារ លិង្លធាល នលច្កេងួមហានផ្ទ កាុងកិរចការងារ
ទក់ទងលឹងការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ កាុងឆាា ាំ២០១៣ ចហយីបាលរចងកលីកិរចេហច្រែិរែតកិារចលោះកាុងអាំ ុងចពល
អលុវែតកមមវ ិ្ ីកាំតណ្ទច្មង់វមិជឈការ លិងរដ្ឋបាល (DAR) តដ្លផ្តលហ់រិញ្ារបទលចដាយច្កេួងអភិវឌ្ឍល៍ចេដ្ឋកិរច លិងេហ
ច្រែិរែតិការនលេហព័លធអាលែមឺ៉ែង់ (BMZ)។ ជី អាយ ចហសែ គ្នាំច្ទដ្ល់ច្កេួងមហានផ្ទ ចផ្លត ែចលីច្រធាលរទការយិាល័យច្រក
ចរញរូលតែមួយ ទាំងកាុងការចរៀររាំចគ្នលលចយាបាយចៅថ្នា ក់ជាែិ លិងការអលុវែតចៅថ្នា ក់ចច្កាមជាែ។ិ 

កលែងមក ជី អាយ ចហសែ បាលច្វីការជាមួយច្កេួងមហានផ្ទកាុងការរចងកែីអលុសាេល៍េតីពជីចច្មីេ លងិចគ្នលការណ៍្
តណ្នាាំេច្មារក់ាររចងកីែយលតការច្រកចរញរូលតែមួយចៅរដាឋ ភិបាលថ្នា ក់ចច្កាមជាែិ។ ចដាយមាលកិរចេហការជាមួយនាយក
ដាឋ លមុខងារ លងិ្លធាល លទធភាពេច្មារ់ការពច្ងីកការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមយួចៅកាុងរដ្ឋបាលច្កងុ ច្េុករតលាម
ចទៀែ ច្ែូវបាលេិកា កាុងចគ្នលរាំណ្ងរចងកីែការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយជាជាំហាលៗ ចៅតមរដ្ឋបាលច្កុង ច្េុក
ចៅទូទាំងច្រចទេកមពុជា។ ការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ រាំលួល២៩ ច្ែូវបាលរចងកែីច ងីកាុងឆាា ាំ២០១៨ លិងរាំលលួ៣១ ចៅ
ឆាា ាំ២០១៩។  

ចៅថ្នា ក់ចច្កាមជាែ ិរុគគលិកតដ្លរចច្មីការងារចៅការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមយួ ច្ែូវបាលគ្នាំច្ទតមរយៈការកសាង
េមែាភាព ការផ្តល់ច្រកឹាចយារល់ លិងការរណ្តុ ោះរណាត លអាំពីែួនាទ ីភារកិរច លិងលីែិវ ិ្ កីារងារ ចដាយផ្តលក់ាររណ្តុ ោះរណាត ល
រចរចកចទេដ្លរុ់គគលិកតផ្ាកជួរចច្កាយ លងិការចរៀររាំកមមវ ិ្ ីេិកាតរករ ាំតលករទពិចសា្ល៍រវាងថ្នា កជ់ាែិ លិងថ្នា ក់ចច្កាម
ជាែិ លិងរវាងថ្នា ក់ចច្កាមជាែិ តមរយៈការរងច្កងឯកសាររទពិចសា្ល៍លែៗ កាុងការផ្តលច់េវា ឬ ការចរៀររាំទេសលកិរចកាុង
ច្េុក។ ចលីេពីចលោះ ច្េកុនដ្គូកាុងចខែតកណាត ល លងិបាែ់ដ្ាំរង ច្ែូវបាលគ្នាំច្ទតមរចរៀរចផ្សងៗោក់ព័លធលឹងការចលីក
កមពេ់ការយល់ដ្ងឹដ្ល់ច្រជាពលរដ្ឋកាុងមូលដាឋ លអាំពីការផ្តល់ចេវារដ្ឋបាលចៅការយិាលយ័ច្រកចរញរូលតែមួយ។ 

ថមីៗចលោះ កមមវ ិ្  ីDAR បាលច្វកីារជាមួយនាយកដាឋ លមុខងារ លិង្លធាល ច្កេួងមហានផ្ទ ចលីការតកេច្មលួច្រកាេ 
លិងចេៀវចៅតណ្នាាំេតីពីចគ្នលការណ៍្ លិងលីែិវ ិ្ ផី្តល់ចេវាចៅការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ ររេ់រដ្ឋបាលច្កងុ ច្េកុ 
ខណ្ឌ ។ ច្គូរចងាគ លថ្នា កជ់ាែិ ច្ែូវបាលរណ្តុ ោះរណាត ល លិងឯកសារេច្មារ់រណ្តុ ោះរណាត លអាំពីច្រកាេ លិងចេៀវចៅតណ្នាាំ 
តដ្លបាលតកេច្មលួ ច្ែូវបាលចរៀររាំច ងី។ ទលទឹមលងឹចលោះ កមមវ ិ្ ី DAR ក៏បាលច្វីការជាមយួការយិាល័យច្រកចរញរូលតែ
មួយ កាុងចខែតបាែ់ដ្ាំរងកាុងការចរៀររាំររនាេមព័លធច ងីវញិចដាយតផ្ែកចលរីទរបញ្ាែតិថម។ី 
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ការសាកលបងផ្តល់ចេវាតមច្រព័លធឌ្ជីីថលកាំពុងដ្ាំចណី្រការចៅកាុងច្េកុចមាងឬេស ីលិងច្េុករចវល ចខែតបាែ់ដ្ាំរង 
ចហយីថ្នា លឌ្ជីីថលកាំពុងច្ែូវបាលចរៀររាំច ងី ចដ្ីមបជីួយច្គរ់ច្គង លិងច្ែែួពិលែិយការផ្តល់ចេវារដ្ឋបាលចៅការយិាល័យ
ច្រកចរញរូលតែមយួ។ ច្រជាពលរដ្ឋអារទទួលបាលព័ែម៌ាលអាំពីចេវារដ្ឋបាល លិងអារតមដាលសាា លភាពនលោកយចេាេុីាំ
ចេវារដ្ឋបាលររេ់ពកួចគចៅការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ តមរយៈកមមវ ិ្ ទូីរេ័ពទ។ កមមវ ិ្ ីទូរេព័ទចលោះលឹងជយួច្រជា
ពលរដ្ឋកាុងការកាែរ់លាយ លិងេលសាំេាំនរចពលចវលាកាុងការតេវងរកពែ័៌មាលអាំពីចេវាតដ្លផ្តល់ចដាយការយិាល័យច្រក
ចរញរូលតែមួយ ក៏ដូ្រជាតមដាលសាា លភាពនលោកយចេាីេុាំចេវារដ្ឋបាលររេ់ពួកចគ តដ្លចពលខែោះែច្មូវឱ្យច្វីដ្ាំចណី្រចៅ
មកជាចច្រីលដ្ង ចដាយច្គ្នល់តែពិលិែយចមីល ឬេួរថ្នចែីចេវាររេ់ពួកចគររួរាល់ចហយីឬចៅ។ ចលីេពីចលោះ វាលឹងកាែរ់លាយ
អាំចពីពុករលួយ លិងធានាែមាែ ភាពកាុងការផ្តល់ចេវាជូលច្រជាពលរដ្ឋ។ 
 

អកសរកាត ់

CP   Capital and Provincial Administration  

រដ្ឋបាលរាជធាលី លិងរដ្ឋបាលចខែត 
DAR   Decentralisation and Administrative Reform Programme  

កមមវ ិ្ ីកាំតណ្ទច្មង់វមិជឈការ លិងរដ្ឋបាល 

DMKAs  District/Municipal/Khan Administrations  

រដ្ឋបាលច្េុក ច្កុង ខណ្ឌ  
DFR  Department of Function and Resources  

នាយកដាឋ លមុខងារ លិង្លធាល 
MoI   Ministry of Interior  

  ច្កេួងមហានផ្ទ 
OWSM  One Window Service Mechanism  

យលតការច្រកចរញរូលតែមួយ  
OWSU  One Window Service Unit  

អងគភាពច្រកចរញរូលតែមួយ 
OWSO  One Window Service Office 

ការយិាល័យច្រកចរញរូលតែមួយ 
RGC  Royal Government of Cambodia  

រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជា 
SNAs  Sub-National Administrations  

រដ្ឋបាលថ្នា ក់ចច្កាមជាែិ 



 

1 | P a g e  
 

ប័ណ្ណ ព័ត៌មាន៖ មខុងារជាជម្មើសរបស់្ រុម្បរឹាននរដ្ឋបាលថ្នា រ់ម្ោមជាតិ 

១.  មតើមុខងារជាជម្មើសជាអ្វី? 

សមាជិក សមាជកិាក្កុមក្រកឹានៃថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតិ (ឬ "ក្កមុក្រឹកាថ្នា កមូ់លដ្ឋា ៃ") - ក្ៅថ្នា ក់រាជធាៃី ក្េតត ថ្នា ក់ក្កងុ 
ក្សុក េណ្ឌ  ៃិងថ្នា ក់ឃ ុំ សង្កា ត់ ជួរក្រទះៃូវរញ្ហា  ៃិងតក្មូវការររស់ក្រជាពលរដ្ាក្ៅកា ងដដ្ៃសមតថកិច្ចររស់េលួៃជាក្រៀងរាល់
នងៃ។ កា ងនាមជាអ្ាកតុំណាងដដ្លក្កតីក្ ងីក្ដ្ឋយការក្ ះក្នា ត សមាជកិ សមាជកិាក្កមុក្រកឹាជាអ្ាកដ្ុំរូងក្េ ដដ្លក្រជាពលរដ្ា
មករក ក្ដ្មីបកី្សាីស ុំជួយក្ដ្ឋះក្ាយរញ្ហា /កតីកងវល់ ៃិងតក្មវូការររសេ់លួៃ។  

កៃលងមក រដ្ា លថ្នា កមូ់លដ្ឋា ៃ ៃិងក្កមុក្រឹកា  ៃក្្លីយតរក្ៅៃឹងសុំក្ណី្ររស់ក្រជាពលរដ្ា ជាញឹកញារ់ថ្ន៖ «សូម
ក្ោស! ក្យងីមៃិអាច្ជយួក្ោក អ្ាក ៃក្ទ ពីក្ក្រះក្យងីមិៃមាៃសមតថកិច្ចក្លីរញ្ហា ក្ៃះក្ទ» ឬ «សូមក្ោស! ក្យងីមិៃទទលួ
េ សក្តូវក្លរីញ្ហា ក្ៃះក្ទ»។ ការណ៍្ក្ៃះេឺក្ក្ច្ៃីដតទ កឱ្យក្រជាពលរដ្ាក្ដ្ឋះក្ាយរញ្ហា ររស់ពួកក្េក្ដ្ឋយេលួៃឯង។  

ការអ្ៃ វតតក្ោលៃក្ោ យវមិជឈការក្ៅកា ងក្រក្ទសកមព ជា ៃក្្វីឱ្យមាៃការផ្លល សរ់តូរក្សណារយី ូក្ៃះ។ ក្កមុក្រឹកា
ដដ្លក្កីតពីការក្ ះក្នា តោុំងអ្ស់ក្ៅថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតមិាៃមុខងារជាអាណ្តតិទូមៅ (ឬ «មុខងារជាជម្មើស») កា ង
ការក្ដ្ឋះក្ាយរញ្ហា  ៃិងតក្មូវការររស់ក្រជាពលរដ្ា។ ក្ៃះមាៃៃ័យថ្ន សមាជិក សមាជិកានៃក្កមុក្រឹកាោុំងអ្សក់្ៅក្េរ់
លុំដ្ឋរ់ថ្នា ក់នៃរដ្ា លថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតមិាៃទុំៃលួេ សក្តូវកា ងការាត រ់ ៃិងក្្លយីតរក្ៅៃងឹតក្មវូការររស់ក្រជាពលរដ្ាកា ងដដ្ៃ
សមតថកិច្ចររស់េលួៃ។ ការរុំក្ពញទុំៃួលេ សក្តូវក្នាះ ជាញឹកញយ វាមិៃដមៃជាកចិ្ចការ ដដ្លង្កយក្សលួកា ងការអ្ៃ វតតក្នាះក្ទ។ 
សុំណួ្រក្សេងៗអាច្ក្កីតក្ ងីដូ្ច្ជា៖ «ក្តីក្យងី ដដ្លជាក្កុមក្រឹកា អាច្ក្្វីអ្វីមួយ ៃក្ទ ក្ដ្ីមបកី្ដ្ឋះក្ាយរញ្ហា ក្ដ្ឋយសហការ
ជាមួយរដ្ា លៃិងការោិលយ័ជុំនាញ? ឬក ៏ ក្តីមាៃច្ារ់ លេិិតរទដ្ឋា ៃេតិយ តត កមមវ ិ្ ី ៃងិដ្ុំក្ណាះក្ាយសក្មារ់រញ្ហា
ក្ៃះក្ៅថ្នា ក់ក្ល ី (ដូ្ច្ជាថ្នា កក់្េតត ឬក្កសួងក្ៅថ្នា ក់ជាតិ) ដដ្លក្យងីក្តូវអ្ៃ វតតតាម ក្ដ្ីមបកី្ដ្ឋះក្ាយរញ្ហា ក្ៅកក្មតិររស់
ក្យងីដដ្រឬក្ទ?" 

ម េង្ករ ដដ្ល ៃកុំណ្ត់ក្ដ្ឋយច្ារ់ក្រៀរច្ុំអ្ងគការនា ុំ២០០៨1 េឺជាអ្ុំក្ព ីឬ សកមមភាពដដ្លរមួមាៃការសតល់ក្សវាាធារណ្ៈ 
ក្ហដ្ឋា រច្នាសមព័ៃធ ៃងិមក្្ោ យក្សេងក្ទៀត។ ម េង្ករជាជក្ក្មីស (ដដ្លមិៃដមៃជាម េង្ករជាកាតពវកិច្ច) សុំក្ៅក្លីម េង្ករ
ោុំងឡាយណា ដដ្លក្តូវ ៃក្ក្ជីសក្រសីយកមកអ្ៃ វតតក្ដ្ឋយក្កុមក្រកឹានៃរដ្ា លថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតិ (SNAs) ក្ដ្ីមបកី្្លីយតរ
ក្ៅៃឹងតក្មូវការ ៃិងក្ដ្មីបជីាសលក្រក្ោជៃ៍ររស់ក្រជាពលរដ្ាកា ងមូលដ្ឋា ៃ។ ម េង្ករជាជក្ក្មីស រមួមាៃ៖ 

• ម េង្ករោុំងឡាយណា ដដ្លមិៃសថិតក្ៅក្ក្កាមអាណ្តតិររស់ក្កសងួ ាថ រ័ៃ ឬអ្ងគភាពណាមួយររស់រដ្ឋា ភិ ល 
ៃិង 

• ម េង្ករោុំងឡាយណា ដដ្លសថិតក្ៅក្ក្កាមអាណ្តតិររស់ក្កសួង ាថ រ័ៃ អ្ងគភាពររស់រដ្ឋា ភិ ល រ  ដៃតក្កសួង ាថ រ័ៃ
អ្ងគភាពរក់ពៃ័ធោុំងក្នាះ មៃិមាៃការជុំោស់ៃងឹក្កមុក្រកឹានៃរដ្ា លថ្នា ក់ក្ក្កាមជាត ិ កា ងការក្ក្ជសីក្រសី ៃិងអ្ៃ វតត
ម េង្ករោុំងក្នាះក្ យី។ 
 

 
1 ច្ារ់សតីពីការក្េរ់ក្េងរដ្ខ លរាជធាៃី ក្េតត ក្កុង ក្សុក េណ្ឌ  អ្ៃ ម័តនា ុំ២០០៨ 
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ការកុំណ្ត់ៃ័យនៃម េង្ករជាអាណ្តតទូិក្ៅ (ម េង្ករជាជក្ក្មីស) ក្ៅកា ងការអ្ៃ វតតជាក់ដសតង៖ 
ក្េរស់កមមភាព ឬការសក្ក្មច្ច្ិតតររស់ក្កុមក្រឹកា ឬររស់រដ្ា លមូលដ្ឋា ៃ មៃិអាច្ក្តូវ ៃចាតទ់ កថ្នជាការអ្ៃ វតត

ម េង្ករជាអាណ្តតិទូក្ៅក្នាះក្ទ។ ឧោហរណ៍្ សមាជិក ឬសមាជកិាក្កុមក្រកឹាមាា ក ់ ដដ្លក្រមូលក្ ក់ក្ដ្ីមបយីកក្ៅឧរតថមភ
ដ្ល់ក្េួារក្កីក្កសក្មារ់ឱ្យពកួក្េយកក្ៅច្ុំណាយក្លីនងលក្សវាស េភាព ឬនងលក្សវាដ្ឹកអ្ាកជមៃឺក្ៅមៃទីរក្ពទយ ជាអ្ុំក្ពដី្ល៏អណា
ស់។ ក៏រ  ដៃត សកមមភាពដររក្ៃះមិៃសថិតក្ក្កាមអ្តថៃ័យនៃសកមមភាព ដដ្លសថិតក្ក្កាមម េង្ករជាអាណ្តតទូិក្ៅររស់ក្កមុក្រឹកា
ថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតិក្ទ ដូ្ក្ច្ាះក្ហយី វាមិៃក្តូវ ៃចាត់ទ កថ្នជាម េង្ករជក្ក្មីសក្ យី។ សកមមភាពដររក្ៃះ សថិតក្ៅកា ងម េង្ករជា
អ្ណ្តតិទូក្ៅ ៃ ល ះក្តាដតក្កមុក្រឹកា ៃសតួ ច្ក្សតីមជាសលូ វការ ៃិងក្្វីការសក្ក្មច្ចិ្តតជាសលូ វការក្ៅកា ងកិច្ចក្រជ ុំក្កមុក្រឹកា ក្ដី្មបី
អ្ៃ វតតេក្ក្មាង ឬសកមមភាពក្ៃះ ឬ ក្រសិៃក្រីក្កមុក្រឹកាក្្វីការសក្ក្មច្ចិ្តតក្េរ់ក្េងាថ ៃភាពក្ៃះតាមរយៈការដ្ឋក់ក្ច្ញដី្កា 
ដដ្លសតល់សលក្រក្ោជៃ៍ដ្ល់ក្រជាពលរដ្ារក់ព័ៃធ ដដ្លសថិតក្ៅកា ងដដ្ៃសមតថកិច្ចររស់ក្កមុក្រឹកា។ កា ងៃ័យក្ៃះ ដ្ុំក្ណី្រការ 
ៃិងការសក្ក្មច្ចិ្តតោុំងក្ៃះ ក្តវូ ៃចាត់ទ កថ្នជាការអ្ៃ វតតម េង្ករជាអាណ្តតិទូក្ៅ ក្ដ្ឋយក្កមុក្រឹកាក្ហីយ។ 
 

ច្រតិលកខណ្ៈនៃេក្ក្មាង ៃិងសកមមភាព ដដ្លក្តូវ ៃអ្ៃ វតតក្ក្កាមម េង្ករជាអាណ្តតិទូក្ៅររស់ក្កមុក្រឹកានៃរដ្ា ល
ថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតិ អាច្មាៃភាពេ សោា ខ្ល ុំង៖ 

• េក្ក្មាង ឬសកមមភាព អាច្ជាការសក្ក្មច្ច្ិតតដដ្លមាៃលកខណ្ៈាមញ្ញមួយក្លីក ជារទរញ្ហា  ឬជាសកមមភាព
ររស់រដ្ា លមូលដ្ឋា ៃ (ជៃួកាលវាមាៃទក្មង់ជាដ្ីកា) ក្ដ្ីមបកី្ដ្ឋះក្ាយរញ្ហា មួយ។ 

• េក្ក្មាង ឬសកមមភាពអាច្ជាក្សវា ដដ្លរក្ងាីតក្ ងីសក្មារ់ក្ពលក្វោកុំណ្ត់ណាមួយ ឬោម ៃដដ្ៃកុំណ្ត់ ក្ដ្មីបី
ក្ដ្ឋះក្ាយរញ្ហា  ឬតក្មូវការររស់ក្រជាជៃក្ៅមូលដ្ឋា ៃ។ 

• េក្ក្មាង ឬសកមមភាពអាច្ជាសកមមភាពនានា ដដ្លមៃិក្តូវការច្ុំណាយងវកិា ឬច្ុំណាយងវកិាតិច្តចួ្ ឬច្ុំណាយ
ងវកិាក្ក្ច្ីៃ ដ្រារណាេក្ក្មាង ឬសកមមភាពក្នាះសតល់សលក្រក្ោជៃ៍ដ្ល់ក្រជាពលរដ្ាក្ៅកា ងដដ្ៃសមតថកិច្ច។ 

• េក្ក្មាង ឬសកមមភាពអាច្ក្ផ្លត តក្លីក្ហដ្ឋា រច្នាសមពៃ័ធ ការវៃិិក្ោេ ឬក្សវាកមមសងគម។ 
 

លិេិតរទដ្ឋា ៃេតិយ តតដ្ស៏ុំខ្ៃ់ ដដ្លពិពណ៌្នា ៃិងកុំណ្ត់ៃិយមៃ័យ ម េង្ករជាអាណ្តតិទូក្ៅ ររស់ក្កមុក្រឹកាមូល
ដ្ឋា ៃ េឺ “អ្ៃ ក្កឹតយសតីពីការក្ក្ជីសក្រសី ការក្េរ់ក្េង ការចាត់ដច្ង ៃិងការអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មីសក្ដ្ឋយរដ្ា លថ្នា ក់ក្ក្កាម
ជាតិ”។ ក៏រ  ដៃតក្ៅមាៃរទរបញ្ញតិតសុំខ្ៃ់ៗមួយច្ុំៃៃួក្ទៀតសងដដ្រ ដដ្លមាៃក្ៅកា ងច្ារ់សតីពីការក្េរ់ក្េងរដ្ា លរាជធាៃី 
ក្េតត ក្កងុ ក្សកុ េណ្ឌ  ៃិងក្ៅកា ងច្ារ់សតីពីរររហិរញ្ញវតថ  ៃិងការក្េរ់ក្េងក្ទពយសមបតតិររស់រដ្ា លថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតិ។ រទរប
ញ្ញតិតោុំងក្ៃះរញ្ហា ក់ោ ងច្ាស់ថ្ន “ក្កមុក្រឹកាក្តវូក្េរ់ក្េង ៃិងអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មីសកា ងកក្មិតអ្តិររមាដដ្លអាច្ក្្វីក្ៅ
 ៃ” ក្ហីយថ្ន “ក្កមុក្រឹកាក្តវូក្េរ់ក្េង ៃិងក្ក្រីក្ ស់ងវកិា ដដ្លរមួោុំងការច្ុំណាយក្ដី្មបីអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មីស
ក្រករក្ដ្ឋយក្រសិទធភាព តមាល ភាព ៃិងេណ្ក្ៃយយភាពច្ុំក្រះក្រជាពលរដ្ា ៃិងរដ្ឋា ភិ ល”។ 

ម េង្ករជាជក្ក្មីស ក្តូវ ៃរក្ងាីតក្ ងីកា ងក្ោលរុំណ្ងក្លីកកមពស់ការទទួលេ សក្តូវររស់អ្ាកតុំណាងជារ់ក្នា តកា ង
ការអ្ៃ វតតសិទធិអ្ុំណាច្ររស់េលួៃ ៃិងក្លីកកមពស់ការសតល់ក្សវាាធារណ្ៈ ៃិងការអ្ភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា ៃក្រករក្ដ្ឋយេណ្ក្ៃយយភាព 
តមាល ភាព ក្រសិទធភាព ៃិងសម្ម៌ ក្ពមោុំងក្្លីយតរក្ៅៃងឹតក្មូវការររស់ក្រជាពលរដ្ាកា ងដដ្ៃសមតថកិច្ចររស់េលួៃ។ 
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ដសអកក្លីក្ោលរុំណ្ងខ្ងក្ល ី ៃិងអ្ៃ វតតតាមក្ោលរុំណ្ង ដដ្លថ្ន រដ្ឋា ភិ លមូលដ្ឋា ៃសតល់ក្សវាកាៃ់ដតក្រក្សីរដ្ល់
ក្រជាពលរដ្ា កមមវ ិ្ កីុំដណ្ទក្មង់វមិជឈការ ៃិងរដ្ា ល (DAR) ររស់ GIZ ោុំក្ទរដ្ា លថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតិ ៃិងក្កុមក្រឹកានដ្េូកា ង
ការអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មីស។ មោ ងវញិក្ទៀត កមមវ ិ្ ីក្ៃះច្ង់ឱ្យក្កុមក្រកឹានដ្េូក្្វកីារសតួច្ក្សតីមេុំៃតិររសេ់លួៃ ៃិងអ្ៃ វតតម េង្ករ
នានាដដ្ល ៃក្ក្ជីសក្រសីក្ដ្ឋយេលួៃឯង ក្ដ្ីមបជីាក្រក្ោជៃដ៍្ល់ក្រជាពលរដ្ា។ 
 

២.  ស្ថា នភាពជារ់ស្សតង នងិ តួមលខពតិ 

ច្ារ់ក្រៀរច្ុំអ្ងគការនា ុំ២០០៨  ៃកុំណ្ត់ម េង្ករសុំខ្ៃ់ពីរសក្មារ់ក្កុមក្រឹកានៃរដ្ា ល
ថ្នា ក់ក្ក្កាមជាតិ េឺម េង្ករជាកាតពវកចិ្ច ៃិងម េង្ករជាជក្ក្មីស។ ក្ក្ៅពីការអ្ៃ វតតម េង្ករជា
កាតពវកចិ្ច ក្កុមក្រឹកា ក្តូវ ៃក្លីកទឹកច្តិតឱ្យសតួច្ក្សតីម ៃិងអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មសី ជា
ពិក្សស ម េង្ករដដ្លោក់ទងៃឹងក្សវាសងគម។ លិេតិរទដ្ឋា ៃេតិយ តតដដ្ល ៃដ្ឋក់ក្ច្ញ
ជារៃតរនាទ រ់ ដូ្ច្ជា អ្ៃ ក្កឹតយក្លេ២៨៥ អ្ៃក្ក រក សតីពីការក្ក្ជីសក្រសី ការក្េរ់ក្េង ការ
ចាត់ដច្ង ៃិងការអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មីស ៃិងអ្ៃ ក្កឹតយក្លេ៣៦ អ្ៃក្ក រក សតីពីការក្រៀរច្ុំ 
ៃិងការក្រក្ពតឹតក្ៅនៃមូលៃិ្ិក្កុង ក្សុក  ៃជួយក្កុមក្រឹកាកា ងការសតួច្ក្សតីមេុំៃិត ៃិងអ្ៃ វតត
ម េង្ករក្ៃះ។ ក្លខ្្ិការដ្ឋា ៃ េ.ជ.អ្.រ  ៃក្ ះព មពឯការរក្ច្ចកក្ទសសតពីីការក្ក្ជសីក្រសី 
ការក្េរ់ក្េង ការចាត់ដច្ង ៃិងការអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មសីក្ដ្ឋយក្កុមក្រឹកានៃរដ្ា លថ្នា ក់
ក្ក្កាមជាតិ ក្ដ្មីបឱី្យដ្ុំក្ណី្រការអ្ៃ វតតររស់ក្កុមក្រកឹាមាៃភាពរលូៃ។ 

៣. ោរគា្ំ ទរបសរ់មមវិធ ីDAR 

GIZ  ៃោុំក្ទក្កុមក្រឹកា ៃិងរដ្ា លកា ងការអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មីស ក្ៅកា ងអ្ុំ  ងក្ពលនៃការអ្ៃ វតតេក្ក្មាងសហភាព
អ្ឺរ   រសក្មារ់ោុំក្ទដ្ល់កុំដណ្ទក្មង់វមិជឈការ ៃងិរដ្ា ល ក្ៅថ្ន េក្ក្មាង EU-DAR ដដ្លសតលហ់រិញ្ញរបោៃក្ដ្ឋយសហភាព
អ្ឺរ   រ។ េក្ក្មាងក្ៃះ ៃដ្ុំក្ណី្រការពនីា ុំ២០១៦ ដ្លន់ា ុំ២០១៩។ GIZ  ៃៃងិកុំព ងរក្ងាីៃកិច្ចសហក្រតរិតតិការ ៃិងការ
េិតេុំក្រងឹដក្រងក្ៃះកា ងអ្ុំ  ងក្ពលអ្ៃ វតតកមមវ ិ្ ីកុំដណ្ទក្មង់វមិជឈការ ៃិងរដ្ា ល រច្ច របៃា ក្ៅថ្ន កមមវ ិ្  ីDAR ដដ្លអ្ៃ វតត
ពីដេឧសភា នា ុំ២០១៩ ដ្ល់ដេក្មា នា ុំ២០២២។ ខ្ងក្ក្កាមក្ៃះេឺជាក្សច្កតីសក្ងខរនៃលទធសលសុំខ្ៃ់ៗដដ្លោក់ទងៃឹង
ការអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មីស៖ 

• ក្កុមក្រឹកានដ្េូ ៃិងរ េគលិកក្កុមក្រឹកាទទលួ ៃៃូវការរណ្ត ះរណាត ល ៃងិការក្រឹកាក្ោរលព់ីទីក្រកឹា
អ្ភិ លកិច្ចមូលដ្ឋា ៃ (LGAs) ររស់ GIZ ក្ដ្ីមបឱី្យពួកោត់ក្ក្រីក្ សវ់ ិ្ ាីស្តសតមយួ ក្ៅថ្ន ការសក្មរសក្មលួ
កា ងដ្ុំក្ណី្រការក្្វីក្សច្កតីសក្ក្មច្ច្ិតតររស់ក្កមុក្រកឹា។ ក្ៃះជាវ ិ្ ីាស្តសតដដ្លក្ផ្លត តក្លីដ្ុំក្ណី្រការកា ងក្ោលរុំណ្ង
ពក្ងងឹសមតថភាពក្កមុក្រឹកាកា ងការក្្វីក្សច្កតសីក្ក្មច្ច្ិតតក្ដ្ឋយដសអកក្លីពត័៌មាៃក្េរ់ក្ជងុក្ក្ជាយ។ វ ិ្ ាីស្តសតក្ៃះ 
ក្ដ្ីរតួនាទីជាដសៃទរីង្កា ញសលូវ ក្ដ្ីមបចី្ងអ លរង្កា ញក្កុមក្រកឹា ៃិងរ េគលកិររស់ក្កុមក្រឹកា កា ងការក្ដ្ឋះក្ាយ
រញ្ហា នានា ដដ្លពួកោត់ ៃទទួល។ វ ិ្ ាីស្តសតដច្កក្ច្ញជាក្ក្ច្ីៃជុំហាៃ ក្ដ្ឋយរារច់ារ់ពី ការកុំណ្ត់ៃិងការ

រូរទី ១៖ ឯការរក្ច្ចកក្ទសសតីពីកាក្ក្ជីស
ក្រសី ការក្េរ់ក្េង ការចាត់ដច្ង ៃិងអ្ៃ វតត
ម េង្ករជាជក្ក្មីស 
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ចាតអ់ាទិភាពរញ្ហា  ការក្្វីការសក្ក្មច្ច្តិត ការរក្ងាីតដ្ុំក្ណាះក្ាយច្ុំក្រះរញ្ហា ក្ដ្ឋយមាៃការចូ្លរមួ ការក្ក្ជសី
ក្រសីយកជក្ក្មសីសមក្សរ ៃងិការអ្ៃ វតតសកមមភាពដដ្លក្្លីយតរក្ៅៃឹងជក្ក្មីសដដ្ល ៃក្ក្ជីសក្រសី។ 

• ចារ់ពីដេឧសភា នា ុំ២០១៦ ដ្ល់ដេវចិ្ឆកិា នា ុំ២០២១ មាៃក្សវាច្ុំៃួៃ៥៤ ដដ្លសថិតក្ៅកា ងវសិ័យក្សេងៗក្តូវ ៃ
សតល់ក្ដ្ឋយក្កមុក្រឹកា ៃងិរដ្ា លនដ្េូក្ៅកា ងក្េតត ត់ដ្ុំរង ៃិងក្េតតកណាត ល ក្ដ្ឋយក្ក្រីវ ិ្ ីាស្តសតសក្មរ
សក្មលួកា ងដ្ុំក្ណី្រការក្្វីក្សច្កតីសក្ក្មច្ច្ិតតររស់ក្កមុក្រឹកា។ GIZ ជាញឹកញារ់  ៃោុំក្ទដ្ុំក្ណី្រការក្ៃះជាមួយ
ៃឹងការសតល់មូលៃិ្ិខ្ា តតូច្ ក្ដ្ឋយមាៃក្ោលក្ៅរក្ងាីៃជុំនាញក្េរ់ក្េងហរិញ្ញវតថ  ៃិងក្េរ់ក្េងេក្ក្មាងររស់
សមាជិក សមាជិកាក្កុមក្រឹកា។ 

• GIZ  ៃក្លីកកមពស់ឱ្យមាៃការផ្លល ស់រតូររទពិក្ា្ៃ៍ ៃងិការក្រៀៃសូក្តតាមដេេទទងឹរវាងរដ្ា លក្កុង ក្សកុ ៃិង
រដ្ា លក្កងុ ក្សុក ក៏ដូ្ច្ជាតាមដេេរក្ណាត យរវាងរដ្ា លថ្នា ក់ក្ក្កាមជាត ិៃងិាថ រៃ័ក្ៅថ្នា ក់ជាត។ិ ការផ្លល ស់រតូរ 
រទពិក្ា្ៃ៍ ៃិងការក្រៀៃសូក្តក្ទង់ក្ោយ្ុំច្ុំៃួៃ៥ក្លកី ក្តូវ ៃក្រៀរច្ុំកា ងក្ោលរុំណ្ងក្លីកទឹកច្តិតដ្ល ់      

រដ្ា លក្កងុ ក្សុក ដដ្លមិៃដមៃជានដ្េូររស់
េក្ក្មាង EU-DAR ឱ្យមាៃការសតួច្ក្សតីម ៃិងក្្លីយតរ
ក្រករក្ដ្ឋយក្រសិទធភាព ច្ុំក្រះតក្មូវការដដ្លក្សាី
ក្ ងី ក្ដ្ឋយក្រជាពលរដ្ា។ ការផ្លល ស់រតូររទពិក្ា្ៃ ៍
ៃិងការក្រៀៃសូក្ត ក៏ក្តូវ ៃសតួច្ក្សតមីក្ដ្ឋយនដ្េូកា ង
ក្េតត ត់ដ្ុំរងសងដដ្រ ឧោហរណ៍្ សិកាខ ាោដច្ក
រ ុំដលករទពិក្ា្ៃ៍សតីពសីណាត រ់ធាា រ់ទសីារ ដ្ុំក្ណី្រការ
ាោរឋមសកិា ៃងិមក្តតយយសិកា ការក្ក្រីក្ ស់
ក្ក្េឿងក្ញៀៃ ឬការក្េរ់ក្េងសុំរាម កាកសុំណ្ល់រងឹ។ 

• ក្ដ្ីមបកី្លីកកមពសស់ិទធិអ្ុំណាច្រញ្ញតតិររស់ក្កុមក្រកឹាកា ងការក្រៀរច្ុំដ្ឋក់ក្ច្ញដ្ីកា ដដ្លមាៃលកខណ្ៈជារទរញ្ហា
ទូក្ៅ GIZ សតល់ការអ្ភិវឌ្ឍៃស៍មតថភាពដ្ល់ក្កុមក្រកឹា ៃងិរ េគលកិក្កុមក្រឹកាអ្ុំពកីារក្រៀរច្ុំដ្ឋក់ក្ច្ញដ្ីកាមួយ
ច្ុំៃួៃ ដូ្ច្ជា ដ្ីកាអ្ុំពីការក្េរ់ក្េងសុំរាម សុំណ្ល់រងឹ (រមួោុំងកនក្មក្សវាក្រមូលសុំរាម) ៃិងដ្ីកាអ្ុំពីការក្លកី
កមពសស់ េ មាលភាពក មារ ៃងិការលកដូ់្រច្ុំណី្អាហារក្ៅតាមាោរឋមសិកាក្ៅកា ងក្សុកនដ្េូច្ុំៃៃួ៤ ដដ្ល
ជាដសាកសុំខ្ៃ់នៃការអ្ៃ វតតម េង្ករជាជក្ក្មសីររសេ់លួៃ។ 

• ការពក្ងឹងសមតថភាពររសេ់ណ្ៈកមាម ្ិការពិក្ក្ោះក្ោរល់កិច្ចការស្តសតី ៃិងក មារ (WCCC) េឺក្រធាៃរទសុំខ្ៃ់
មួយនៃការង្ករររស់ GIZ ក្ដ្ឋយារេណ្ៈកមាម ្ិការក្ៃះក្ដ្ីរតួនាទីោ ងសុំខ្ៃ់កា ងការក្លីកសុំក្ណី្ ៃិងសតល ់   
អ្ៃ ាសៃ៍ដ្ល់ក្កុមក្រកឹាអ្ុំពីតក្មូវការររស់ស្តសតី ក មារ ៃងិក្កុមង្កយរងក្ក្ោះ។ េណ្ៈកមាម ្ិការ WCCC េឺជា  
រណាត ញសាូលក្ដ្មីបរីាយការណ៍្អ្ុំពីរញ្ហា សងគមជូៃក្ៅរដ្ា ល ៃងិក្កុមក្រកឹានៃរដ្ា លថ្នា ក់ក្ក្កាមជាត។ិ 

• អ្តថរទច្ុំៃួៃ១៤ ក្តូវ ៃសេពវសាយក្ៅក្លីទុំព័រក្រពៃ័ធសេពវសាយសងគមររស់ក្កុង ក្សុកនដ្េូ ក្រលេឺក្ៅក្ល ី
FACEBOOK ក្ដ្មីបជូីៃដ្ុំណឹ្ងដ្ល់ក្រជាពលរដ្ាអ្ុំពីការវៃិិក្ោេាធារណ្ៈ ៃិងអ្ុំពីសកមមភាពនានាោក់ទង
ៃឹងសុំក្ណី្ររស់ក្រជាពលរដ្ា (េណ្ក្ៃយយភាព)។ 

 

រូរទី ២៖ សិសាៃ សិសេោងសមាអ តនដ្ជាក្កុម ក្សុកោស់ក្ក   
(រូរងត៖ © GIZ/ Miguel Jerónimo) 
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ឧបសមព័នធ៖ រញ្ា ីេុំរូនៃម េង្ករជាជក្ក្មីស (សិកាច្ងក្កងក្ដ្ឋយក្ោករណ្ឌិ ត PETER KÖPPINGER ៃិងក្ោក ឈៃិ ក្ទពភិ
រមយ កា ងក្ករេ័ណ្ឌ នៃេក្ក្មាង EU DAR នា ុំ២០១៨) 

រញ្ា ីេក្ក្មាង ឬសកមមភាពដដ្ល ៃអ្ៃ វតតក្ដ្ឋយរដ្ា លក្កុង ក្សកុ ដដ្ល ៃក្ក្ជសីក្រសីកា ងវសិ័យក្សេងៗោា  

រ.សខុភាព 
• ោុំក្ទាោរឋមសិកាក្ដ្ីមបធីានាថ្នសសិាៃ សសិេអ្ៃ វតតតាមសតងដ់្ឋរអ្នាមយ័នដ្ជាមូលដ្ឋា ៃ ៃិងអ្ាកលក់ដូ្រ

ច្ុំណី្អាហារក្ៅកា ងររកិ្វណ្ាោក្រកាៃ់ខ្ា រ់តាមសតងដ់្ឋរអ្នាម័យច្ុំណី្អាហារជាមូលដ្ឋា ៃ 
• ការសតល់ ៃងិអ្រ់រ ុំអ្ុំពីអ្នាម័យសហេមៃ៍ ៃងិទឹកាអ ត (រមួោុំងអ្ណ្តូ ងេងួ ៃងិក្សះ) 
• សេពវសាយអ្ុំពីអ្នាម័យសហេមៃ៍ ៃងិការយល់ដ្ឹងអ្ុំពីស េភាព ការក្លីកកមពសស់ េភាពមាតា 
• ជួយដ្ឹកជញ្ាូ ៃស្តសតីមាៃនសទក្រះក្ៅកាៃម់ណ្ឌ លស េភាព 

ខ.ោរអ្ប់រ ាំ 
• ការក្រៀរច្ុំ ការោុំក្ទ ការដកលមអមក្តតយយសិកាសហេមៃ ៍
• ការជួយឧរតថមភសិសាៃ សិសេក្ៅតាមាោរឋមសិកា2 
• ការសក្មរសក្មួល ៃិងការក្កៀរេរ្ៃធាៃពីអ្ងគការក្ក្ៅរដ្ឋា ភិ ល ក្ដ្មីបាីងសងា់ោរឋមសិកា2 

គ.ជាំនួយសងគម និងសនតសិខុសងគម 
• ការសតល់អាហារ ៃិងទជីុំក្មកសក្មារ់មៃ សេចាស់ជរា 
• ការសតល់អាហារូរតថមភដ្ល់ស្តសតមីាៃនសទក្រះ មៃ សេចាស់ជរា ៃិងក មារមកពីក្េួារក្កីក្ក ៃិងក មារដដ្លក្េក្ ះរង់

ក្ចាល 
• ការក្កៀរេរ្ៃធាៃក្ដ្មីបោីុំក្ទដ្លម់ៃ សេចាសជ់រា ជៃពកិារ ស្តសតីក្មមា យក្កីក្ក ក មារកុំក្រកា ងសហេមៃ៍ ក្រជាពលរដ្ា

ដដ្លរងក្ក្ោះក្ដ្ឋយារក្ក្ោះមហៃតរាយ្មមជាត ិ
• ការដ្ឋកក់្ច្ញដ្ីកាសតពីីសៃតសិ េសងគម 
• ការសក្មរសក្មួលោុំក្ទអ្តីតយ ទធជៃ ក្ដ្ីមបពីកួក្េទទលួ ៃដ្ី្លីសក្មារ់ាងសងល់ុំក្ៅដ្ឋា ៃ 

ឃ.បរសិ្ថា ន 
• ការក្េរ់ក្េងសុំរាម សុំណ្ល់រងឹ (រមួោុំង ការដ្ឋក់ក្ច្ញដ្កីា) 
• ការក្រៀរច្ុំទីោៃចាកស់ុំរាម ក្ដ្ឋយសហការជាមួយអ្ាកក្  ការឯកជៃ 
• ការសក្មរសក្មួលជាមួយកសិដ្ឋា ៃច្ញិ្ច ឹមក្ជកូក្ដ្ីមបរីញ្ឈរ់ការរងាូរទកឹសអ យក្ៅកា ងដក្ស ៃិងរឹង ទក្ៃល 
• ការហាមក្ មការរងាូរកាកសុំណ្លម់ាៃារធាត ព លក្ច្ញពីក្រាងច្ក្កចូ្លក្ៅកា ងសទឹង ទក្ៃល 
• ការដ្ឋក់ក្ច្ញដ្ីកាសក្មារ់ការក្េរ់ក្េងការររ ៃិងការអ្ភិរកេតុំរៃ់នក្ពក្ឈ ី

 
2 ម េង្ករ ដដ្លក្តូវ ៃក្សទរ ក្ៅច្ ងនា ុំ២០១៩ 
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ង. ោរោរពារសទិធិ នងិច្បាប់ នងិសណ្តត បធ់្នា បស់្ថធ្នរណ្ៈ 
• សេពវសាយក្លកីកមពស់ការយល់ដ្ឹងសក្មារ់ការការររ ៃិងសតល់ការោុំក្ទក្រនុំងៃឹងអ្ុំក្ពហីងឹាកា ងក្េាួរ 
• ជួយក្រៀរច្ុំសណាត រធ់ាា រ់ាធារណ្ៈក្ៅកា ងាោរឋមសិកា ៃិងសារ រមួោុំងរញ្ហា ច្ុំណ្តរងយៃត 
• ធានាសណាត រ់ធាា រា់ធារណ្ៈក្ៅតាមដ្ងសលូវ ៃងិសារ 
• ការសក្មរសក្មួលច្រាច្រណ៍្សលូវក្ោកឱ្យមាៃសណាត រ់ធាា រ ់
• ការក្ដ្ឋះក្ាយវវិាទដ្ី្លី រនាទ រ់ពីមាៃរណ្តឹ ងក្ៅរដ្ា លមូលដ្ឋា ៃក្ដ្ឋយមាៃការចូ្លរមួពីក្ពះសងឃ ៃងិសមាជិកក្កមុ

ក្រឹកា 
• ការសក្មុះសក្មលួកា ងវវិាទក្កតីក្ ងីរវាងៃិក្ោជក ៃងិកមមករ រនាទ រព់ីមាៃការតវា ក្ៅរដ្ា លមូលដ្ឋា ៃ 

ច្ប. ោរអ្ភិវឌ្ឍមសដ្ឋរចិ្បច 
• ការសតួច្ក្សតីមរក្ងាីតសមាេមកសិកមមក្ៅតាមសហេមៃ៍ ឬវធិាៃការរក្ងាៃីតនមលសលិតសលកសិកមម 
• ការក្រៀរច្ុំក្ោលក្ៅក្ទសច្រណ៍្្មមជាត ិ
• ការក្លីកកមពស់ការយល់ដ្ងឹ ៃិងការកាងសមតថភាពដ្ល់កសិករអ្ុំពីការច្ិញ្ច ឹមសតវ ៃិងការដងសួៃសររីាងគ/

សលិតកមមកសិកមម 
• ការសតល់ការរណ្ត ះរណាត លវជិាា ជីវៈដ្ល់ស្តសតអី្ុំពីជុំនាញកាត់ក្ដ្រ ហាងដកសមផសេ ការច្ិញ្ច ឹមក្តី ៃិងការដងសៃួតាមសទះ 
• ការសហការជាមួយក្កុមហ  ៃនរតងសក្មារ់ការនាុំក្ច្ញអ្ងារ 

ឆ. មេដ្ឋឋ រច្បនាសមពន័ធជនបទ 
• ការាងសង់ ៃិងការាត រសលូវជៃរទ ាោរឋមសិកា ក្រព័ៃធធារាាស្តសត អាងសត កទកឹ ក្ហដ្ឋា រច្នាសមព័ៃធស េ

ភាពសហេមៃ ៍
• ការសក្មរសក្មួលក្ដ្ីមបដីកលមអៃូវលទធភាពទទួល ៃច្រៃតអ្េគិសៃីក្ដ្ីមបកី្ក្រីក្ ស ់

ជ. ោរ្គប់្គងម្គោះមេនតរាយ 
• ការក្រៀរច្ុំទីកដៃលងដដ្លមាៃស វតថិភាពកា ងកុំ  ងក្ពលមាៃទឹកជុំៃៃ់ ៃិងវធិាៃការក្សេងៗក្ទៀតក្ដ្ីមបកី្ដ្ឋះក្ាយ

ករណី្រនាទ ៃ់ ៃិងក្ក្ោះមហៃតរាយ 

ញ. មសេងៗ 
• ោុំក្ទការសេពវសាយច្ុំក្ណ្ះដ្ងឹក្លីក្សវារដ្ា លសតល់ក្ដ្ឋយការោិល័យក្ច្កក្ច្ញចូ្លដតមួយ 
• ក្រៀរច្ុំសួៃច្ារ ៃិងចាក់ក្រត ងកា ងទីក្រជ ុំជៃ ៃិងររកី្វណ្កា ងាោក្សកុ 
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ប័ណ្ណ ព័ត៌មាន៖ ប្បព័នធប្របប់្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមម 

១.  លតើប្បព័នធប្រប់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមមជាអ្វី? 

ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមម (PMS) សំលៅល ើដំល ើ រការ ន្ិងន្ើតិវធិើនន្ការប្ររ់ប្រងការរំលពញការងារររស់
រុរគ ិក ន្ិងអ្នកប្ររ់ប្រងររស់អ្ងគភាព ឬ ប្កសួង ស្ថា រ័ន្ពាក់ព័ន្ធ លៅថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់លប្កាមជាត។ិ ប្រពន័្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើ
សមិទ្ធកមម មាន្លោ រ ំងល ើកកមពស់ប្រសិទ្ធភាព ន្ិងសក័តិសិទ្ធភាព ក៏ដូចជាសមតាភាពផ្អនករដឋបា  ន្ិងអ តិភាពការងារ
ររស់មន្តន្តើរាជការសុើវ ិ លដើមបើឱ្យពួកលរអាចសលប្មចបាន្នូ្វលោ លៅ ផ្ដ បាន្ក ំត់លៅកនុងផ្អន្ការការងារររស់ពកួលរ។ 

លៅកនុងរររិទ្ប្រលទ្សកមពុជា ប្កសួងមុខងារស្ថធារ ៈ រជឺាប្កសួងទ្ទ្ួ ខុសប្តូវកនុងការលរៀរចំ ដកឹន ំ ន្ងិអ្នុ្វតត
ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមម ផ្ដ ប្រព័ន្ធលន្េះមាន្ឧរករ ៍សប្មារ់អ្នុ្វតតសំខាន្់ៗ ដូចខាងលប្កាម៖ 

ផ្អន្ការការងារប្រចឆំ្ន  ំការពពិ ៌នមុខតំផ្ ង (Position Description-PD)  កខខ ឌ ការងារ ឬកិចចប្ពមលប្ពៀងសតើពើ
ការរំលពញការងារ ការប្តតួពនិ្ិតយវតតមាន្  ំហូររបាយការ ៍ ន្ិងអ្ភិប្កមសតងដ់ារកនុងការប្តួតពិន្តិយ ន្ិងវាយតនមៃផ្អែកល ើ
សមិទ្ធកមម។ សមាសធាតុទងំអ្ស់លន្េះ ប្តូវបាន្លរៀរចំល ើង លដាយរពំឹងទុ្កថ្នវាន្ឹងរលងកើន្សមតាភាពរំលពញការងារររស់មន្តន្តើ
កនុងវសិ័យស្ថធារ ៈឱ្យកាន្់ផ្តមាន្ប្រសិទ្ធភាពខពស់ ។   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រចចុរបន្នលន្េះ ឧរករ ៍ទងំអ្ស់ររស់ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមទិ្ធកមម មិន្ទន្់បាន្ដាក់ឱ្យអ្នុ្វតតទងំប្សងុលនេះលទ្។ 
ឧទហរ ៍ជាក់ផ្សតង ឧរករ ៍ពាកព់័ន្ធន្ងឹការវាយតនមៃផ្អែកល ើសមិទ្ធកមមមនិ្ទន្់បាន្ដាក់ឱ្យអ្នុ្វតតលទ្ លដាយស្ថររញ្ហា
ថវកិាផ្ដ ប្តូវលប្រើប្បាសស់ប្មារជ់ារងាា ន្់ល ើកទ្កឹចិតតដ ម់ន្តន្តើ ផ្ដ កត្តត លន្េះទមទរឱ្យរាជរដាឋ ភិបា ប្តូវលធាើការវភិាជន្៍ថវកិា

ផ្អន្ការការងារប្រចឆំ្ន រំរស់ប្កសួង ស្ថា រ័ន្ 

ផ្អន្ការការងារប្រចឆំ្ន រំរស់អ្ងគភាព 

ការពិព ៌នមុខតំផ្ ង 

១.  កខខ ឌ ការងារ (ToR) 
/កិចចប្ពមលប្ពៀងសតើពើការរលំពញកាងារ

២.  ការប្តួតពិន្ិតយលមើ សមិទ្ធកមម
ល ើងវញិជាប្រច ំលដាយលអទៀងផ្ទទ ត់
ជាមួយ កខខ ឌ ការងារ/កិចចប្ពម
លប្ពៀងសតើពើការរំលពញការងារ

៣. ការវាយតនមៃផ្អែកល ើ   
សមិទ្ធកមមប្រចឆំ្ន ំ
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ជាតិ លដើមបើលប្រើសប្មារ់អត ជ់ាការល ើកទ្កឹចិតត ការទ្ទ្ ួស្ថគ  ់ ន្ិងជារងាា ន្់ជូន្ដ ់មន្តន្តើផ្ដ មាន្ស្ថន នដការងារល្នើម។ កនុង
ចំលោមឧរករ ៍ទងំអ្ស់លន្េះ ការពិព ៌នមុខតំផ្ ង រឺជាឧរករ ៍មួយផ្ដ ប្តូវបាន្ចត់ទុ្កថ្នមាន្ភាពជារព់ាក់ព័ន្ធ
រំអុត លៅន្ឹងការផ្ក មែលៅល ើសមទិ្ធកមម ន្ងិអ តិភាពររស់មន្តន្តើ កនុងរដឋបា ស្ថធារ ៈ។ លៅកនុងផ្ខមិថុន ឆ្ន ២ំ០១៦  
ការពិព ៌នមុខតំផ្ ងលន្េះរឺជាឧរករ ៍ដំរូងលររំអុត ផ្ដ ប្តូវបាន្ផ្ នលំដាយប្កសួងមុខងារស្ថធារ ៈ (MCS) ឱ្យ
អ្នុ្វតតលៅត្តមរោត ប្កសងួ ស្ថា រ័ន្ថ្នន ក់ជាតិទងំអ្ស់។ 

ការពិព ៌នមុខតំផ្ ង សំលៅលៅល ើការពពិ ៌នផ្ររទូ្លៅនន្មុខតំផ្ ងន្ើមួយៗ ផ្ដ មាន្លៅលប្កាមរចនសមព័ន្ធ
ប្ររ់ប្រងររស់ប្កសួង ស្ថា រន័្ ឬអ្ងគភាព។ ឧទហរ ៍ រ ៈអ្ភិបា  (BoG) នន្រដឋបា ប្កងុ ប្សុក(DMA) មាន្មុខ
តំផ្ ងចំន្ួន្ពើរ ផ្ដ មាន្មុខតំផ្ ងជាអ្ភិបា  ន្ងិអ្ភបិា រង ផ្ដ លន្េះមាន្ន្័យថ្ន ការពិព ៌នមុខតំផ្ ងផ្ររទូ្លៅ
មាន្ចំន្នួ្ពើរផ្ដរ ផ្ដ មួយរឺជាមុខតំផ្ ងអ្ភបិា  ន្ងិមួយលទ្ៀតជាមុខតំផ្ ងអ្ភបិា រង។ ការពិព ៌នមុខតំផ្ ង
ផ្ដ មាន្ កខ ៈទូ្លៅ ចបំាច់ប្តូវលធាើការផ្កសប្ម ួលៅត្តមរររិទ្ ន្ិងតប្មូវការជាកផ់្សតងររស់រដឋបា ប្កុង ប្សកុន្ើមួយៗ 
ជាពិលសសប្តូវពិចរោចំលពាេះមុខតំផ្ ងអ្ភបិា រង ផ្ដ អាចមាន្ចំន្នួ្ដ ់លៅ 0៥មុខតំផ្ ង។ ខៃឹមស្ថរផ្ដ មាន្លៅ
កនុងការពិព ៌នមុខតំផ្ ងផ្ររទូ្លៅ រមួមាន្ល ម្ េះមុខតផំ្ ង តួនទ្ើន្ិងការទ្ទ្ ួខុសប្តូវ ន្ិង កខ សមបតតិសក័តិសម
សប្មារ់មុខតំផ្ ងន្ើមួយៗ។ លប្ៅពើ្ៃុេះរញ្ហច ងំពើប្ពផំ្ដន្ក ំត់នន្តួនទ្ើ ការទ្ទ្ួ ខុសប្តូវ ន្ងិកិចចការផ្ដ ប្តូវរលំពញលៅ
កនុងមុខតំផ្ ងន្ើមយួៗ ការពិព ៌នមុខតំផ្ ងក៏ប្តូវបាន្លប្រើប្បាស់ កនុងលោ រ ំងលដើមបើលធាើការលប្ជើសលរ ើស ផ្តងត្តងំ 
អ្ភិវឌ្ឍអាជើព ន្ងិអ្ភិវឌ្ឍសមតាភាពអងផ្ដរ។ លដើមបើរងកភាពងាយប្សួ កនុងការលរៀរចំ ន្ិងលប្រើប្បាស់ការពពិ ៌នមុខតំផ្ ង
កនុង កខ ៈសតងដ់ារផ្តមួយដូចោន កនុងរដឋបា ស្ថធារ ៈ ប្កសួងមុខងារស្ថធារ ៈ រចចុរបន្នកំពុងលរៀរចំឯកស្ថរផ្ នសំតើពើ
ការលរៀរចំការពិព ៌នមុខតំផ្ ង កនុងលោ រ ំងផ្ នដំ ់រោត ប្កសួង ស្ថា រន័្លៅថ្នន ក់ជាតិ ន្ងិរដឋបា ថ្នន ក់លប្កាម
ជាតិ (SNAs) អ្ំពើរលរៀរកនុងការលរៀរចំ ន្ិងផ្កសប្ម ួការពិព ៌នមុខតំផ្ ងផ្ររទូ្លៅ សប្មារ់ប្ររ់មុខតំផ្ ងផ្ដ មាន្
លៅលប្កាមរចនសមព័ន្ធររស់ខៃួន្។ 

២.  ស្ថា នភាពជាក់ផ្សែង នងិ តួល ខពតិ 

រហូតមកដ ់លព លន្េះ មាន្ប្កសួង ស្ថា រន័្ចំន្នួ្១១ កនុងចំលោមប្កសួង ស្ថា រ័ន្ចំន្នួ្២៨ ផ្ដ បាន្លរៀរច ំ           
ការពិព ៌នមុខតំផ្ ងរចួរា ់ សប្មារ់រុរគ កិររសខ់ៃួន្លៅថ្នន ក់ជាត ិ ន្ងិថ្នន ក់លប្កាមជាតិ។ ជាមយួោន លន្េះ ប្កសងួមុខងារ
ស្ថធារ ៈ ល ខាធិការដាឋ ន្រ ៈកមាម ធកិារជាតសិប្មារក់ារអ្ភិវឌ្ឍត្តមផ្ររប្រជាធិរលតយយលៅថ្នន ក់លប្កាមជាតិ (NCDD-S) 
ន្ិងប្កសងួមហានអទ (MoI) កំពុងលរៀរចកំារពិព ៌នមុខតំផ្ ងសប្មារមុ់ខតំផ្ ងររស់រដឋបា ថ្នន ក់លប្កាមជាត ិផ្ដ លទ្ើរ
ប្តូវបាន្លធាើសមាហរ កមមថមើៗ ចូ លៅកនុង រចនសមព័ន្ធរដឋបា ប្កុង ប្សុក ប្សរត្តមអ្នុ្ប្កឹតយសតើពើមុខងារ ន្ិងរចនសមព័ន្ធ
ររស់រដឋបា ប្កុង ប្សុក កា ពើផ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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រចចុរបន្នការពិព ៌នមុខតំផ្ ងផ្ររទូ្លៅសប្មារមុ់ខតំផ្ ងចំន្ួន្៣ លៅត្តមការយិា ័យន្ើមួយៗកនុងចំលោម
ការយិា ័យទងំ១៣ ររស់រដឋបា ប្កងុ ប្សុក ន្ិងមុខតំផ្ ងប្ររ់ប្រងចំន្ួន្៤ កពុំងប្តូវបាន្លរៀរចំ លដាយស្ថរមាន្ការផ្ទៃ ស់
រតូររចនសមព័ន្ធរដឋបា ប្កុង ប្សុកឱ្យប្សរត្តមលោ ការ ៍នន្រដឋបា ឯកភាព1៖ 

  

 .រ ល ម្ ោះការយិា យ័/កប្មតិមុខតំផ្ណ្ងប្រប់ប្រង  ចំនួន 
ការពិពណ៌្នាមខុតំផ្ណ្ងផ្បបទ្ូលៅ 

១ ការយិា ័យប្តតួពិន្តិយនអទកនុង ៣ 
២ ការយិា ័យប្ររ់ប្រងធន្ធាន្មនុ្សស ៣ 
៣ ការយិា ័យល ខាធិការប្កមុប្រឹកា ៣ 
៤ ការយិា ័យរដឋបា  ន្ងិហរិញ្ញវតាុ ៣ 
៥ ការយិា ័យអ្រ់រ ំយុវជន្ ន្ិងកើឡា ៣ 
៦ ការយិា ័យលរៀរចំផ្ដន្ដើ ន្ររូរន្ើយកមម ស ំង់ ន្ិងភូមបិា  ៣ 
៧ ការយិា ័យផ្អន្ការ ន្ងិោបំ្ទ្ឃុ ំសងាក ត ់ ៣ 
៨ ការយិា ័យន្ើតិកមម ន្ិងសប្មេុះសប្ម ួវវិាទ្មូ ដាឋ ន្ ៣ 
៩ អ្ងគភាព ទ្ធកមម ៣ 
១០ ការយិា ័យប្ចកលចញចូ ផ្តមួយ ៣ 
១១ ការយិា ័យលសដឋកិចច ន្ិងអ្ភវិឌ្ឍន្៍សហរមន្ ៍ ៣ 
១២ ការយិា ័យសងគមកចិច ន្ងិសុខុមា ភាពសងគម ៣ 
១៣a ការយិា ័យកសិកមម ធន្ធាន្ធមមជាតិ ន្ិងររសិ្ថា ន្ (កប្មតិប្សុក) ៣ 
១៣b ការយិា ័យស្ថធារ ការ ដកឹជញ្ជូ ន្ អ្នម័យ ររសិ្ថា ន្ ន្ងិសោត រ់

ធាន រ់ស្ថធារ ៈ (កប្មិតប្កុង) 
៣ 

១៤ អ្ភិបា  ១ 
១៥ អ្ភិបា រង ១ 
១៦ នយករដឋបា  ១ 
១៧ នយករងរដឋបា  ១ 

 សរុរ ៤៦ 

 
1 រដឋបា ប្កុង ប្សុក ផ្ដ ប្សរត្តមលោ ការ ៍នន្ “រដឋបា ឯកភាព” ឬ “សមាហរ កមម” សំលៅលៅល ើការរមួរញ្ចូ  ោន នូ្វរា ់ការយិា ័យជំនញ
ទងំអ្ស់ លៅរដឋបា ប្កុង ប្សុក ឱ្យមកសាិតលៅលប្កាមរចនសមព័ន្ធររស់រដឋបា ប្កុង ប្សុកផ្តមួយ ផ្ដ ប្តូវដឹកនលំដាយអ្ភិបា ផ្តមាន ក់ ផ្ដ ជាអ្នកទ្ទួ្ 
ខុសប្តូវចុងលប្កាយ លៅល ើសមិទ្ធកមមររស់ប្ររ់រុរគ ិកទងំអ្ស់លៅកនុងការយិា ័យទងំ ១៣ នន្រដឋបា ប្កុង ប្សុក ផ្ដ ជាអ្តើតការយិា ័យជំនញ។ 
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៣. ការគបំ្ទ្របស ់GIZ 

GIZ បាន្ោបំ្ទ្ប្កសួងមុខងារស្ថធារ ៈ កនុងការលរៀរចំប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមម ត្តងំពើកនុងអ្ ុំងលព អ្នុ្វតត
រលប្មាងសហភាពអ្ឺរ  រុសប្មារ់ោបំ្ទ្ដ ់កមមវធិើកំផ្ ទ្ប្មង់វមិជឈការ ន្ិងរដឋបា  (EU-DAR) ឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៩ លហើយក៏
បាន្រន្តកិចចសហការលន្េះរហូតមកដ ់កមមវធិើកំផ្ ទ្ប្មង់វមិជឈការ ន្ងិរដឋបា  (DAR) ផ្ដ កំពុងលធាើប្រតិរតតិការរហូតដ ់
លព រចចុរបន្នលន្េះ។ 

(១) គម្រោងសហភាពអឺរ  ៉ុបសរោប់គាំររដល់កម្មវិធីកាំណែររម្ងវិ់ម្ជ្ឈការ នងិរដឋបាល (EU DAR)៖ 
• បាន្អត ់លយារ ដ់ ់ប្កសួងមុខងារស្ថធារ ៈ កនុងការលរៀរចំឯកស្ថរផ្ នកំារសប្មារ់អ្នុ្វតតសតើពើប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រង

ផ្អែកល ើសមិទ្ធកមម លហើយប្សរលព ោន លន្េះផ្ដរ ក៏បាន្អត ់លយារ ់ដ ់ការយិា ័យប្ចកលចញចូ ផ្តមួយ (OWSO) 
លៅកនុងប្សកុនដរូនន្លខតតបាតដ់ំរងឱ្យបាន្ដឹងអ្ំពើប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមម ន្ងិអ្នុ្វតតស្ថក បងប្រពន័្ធលន្េះ
លៅកនុងការយិា ័យប្ចកលចញចូ ផ្តមយួ។ 

• ប្កសងួមុខងារស្ថធារ ៈ ល ខាធិការដាឋ ន្នន្រ ៈកមាម ធិ
ការជាតិ សប្មារក់ារអ្ភិវឌ្ឍត្តមផ្ររប្រជាធរិលតយយលៅ
ថ្នន ក់លប្កាមជាតិ ន្ងិប្កសងួមហានអទ បាន្ឯកភាពឱ្យលធាើការ
អ្នុ្វតតស្ថក បង នូ្វឧរករ ៍ទងំអ្ស់ររស់ប្រពន័្ធ
ប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមម លៅកនុងការយិា ័យប្ចកលចញ
ចូ ផ្តមយួ។ ប្រពន័្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមទិ្ធកមម ផ្ដ 
ទមទរនូ្វថវកិាជាលប្រឿងល ើកទ្ឹកចតិតដ ម់ន្តន្តើផ្ដ មាន្
សមិទ្ធកមមល្នើម អាចអ្នុ្វតតបាន្ លៅកនុងការយិា យ័ប្ចកលចញ
ចូ ផ្តមយួ លដាយស្ថរស្ថា រន័្ លន្េះអាចប្រមូ ច ូំ  (នថៃ
លសវា) មួយចនំ្ួន្បាន្។ ការយិា ័យប្ចកលចញចូ ផ្តមយួ 
នន្ប្សុកលមាងឬសសើ ន្ងិប្កុងបាត់ដំរង ប្តូវបាន្លប្ជើសលរ ើស
សប្មារក់ារអ្នុ្វតតស្ថក បងប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមមលន្េះ លៅឆ្ន ២ំ០១៨។ លៅឆ្ន ២ំ០១៩ ការវាយតនមៃ
មួយប្តូវបាន្លធាើល ើង លដាយទ្ើប្រឹកាឯករាជយ លហើយបាន្រងាា ញពើ ទ្ធអ វជិជមាន្នន្ការអ្នុ្វតតស្ថក បងលន្េះ។ 
លដាយផ្អែកល ើ ទ្ធអ នន្ការវាយតនមៃលន្េះ ប្កសួងមុខងារស្ថធារ ៈ រចចុរបន្នកំពុងលធាើការរញ្ចុ េះរញ្ចូ  លៅប្កសួង
លសដឋកិចច ន្ិងហរិញ្ញវតាុ លដើមបើលធាើការវភិាជន្៍ថវកិាជាតិមយួចំន្ួន្សប្មារ់ការអ្នុ្វតតប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធ
កមមកនុងប្ទ្ង់ប្ទយធំ។ 

(២) កម្មវិធីកាំណែររម្ងវិ់ម្ជ្ឈការ និងរដឋបាល (DAR) ណដលកាំព៉ុងម្ធវើររតិបតតិការរហូតដល់ម្ពលបច្ច៉ុរបននម្នេះ 
• ការអ្នុ្វតតប្រពន័្ធប្ររ់ប្រងផ្អែកល ើសមិទ្ធកមម ប្តូវបាន្ពន្ារលព  លដាយស្ថរផ្តការផ្ទៃ ស់រតូររដឋមន្តន្តើនន្ប្កសងួមុខងារ

ស្ថធារ ៈកា ពើផ្ខមើន ឆ្ន ២ំ០២០ ក៏ដូចជាការផ្ទៃ ស់រតូររចនសមពន័្ធ ន្ងិរុរគ ិក។ លហតុលន្េះលហើយកិចចសហ
ប្រតិរតតិការនន្កមមវធិើកំផ្ ទ្ប្មង់វមិជឈការ ន្ិងរដឋបា  បាន្លផ្ទត តលៅល ើការលរៀរចំការពិព ៌នមុខតំផ្ ង

កិច្ចប្រជ ុំប្រួរពិនិរយម ើលស ិទ្ធក មម ើងវញិរវាងរ គ្គលិក និងអ្នក
ប្គ្រប់្គ្ងននការយិាល័យប្ច្កមច្ញចូ្លតរ យួ (រូរភាព៖  ីន 
សាវា៉ា ង, DAR) 
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ផ្ររទូ្លៅ។ រផ្ន្ាមពើល ើការលរៀរចំការពិព ៌នមុខតំផ្ ងផ្ររទូ្លៅចនំ្ួន្ ៤៦ ផ្ដ បាន្លរៀររារ់ខាងល ើ GIZ 
ក៏បាន្ោបំ្ទ្ដ ់ការលរៀរចំការពិព ៌នមុខតំផ្ ងផ្ររទូ្លៅសប្មារ់រដឋបា ខ ឌ អងផ្ដរ។ “លសចកតើប្ពាងរឋម
ដំរូងរអុំត” នន្ការពិព ៌នមុខតំផ្ ងផ្ររទូ្លៅលន្េះ រចចុរបន្នកពុំងប្តូវបាន្ពិភាកា ន្ិងផ្កសប្មួ  លដាយប្កុម
ការងារអ្ន្តរប្កសួង។ 

• GIZ កោ៏បំ្ទ្ប្កសួងមុខងារស្ថធារ ៈអងផ្ដរ កនុងការលរៀរចំរញ្ចរ់ឯកស្ថររតិយុតតមយួចំន្ួន្ លដើមបើជយួដ ់ការ
លរៀរចំ ន្ងិអ្នុ្ម័តការពិព ៌នមុខតំផ្ ង ឧទហរ ៍ដូចជា ឯកស្ថរផ្ នរំលចចកលទ្ស ន្ិងរំរូសតង់ដារនន្ការ
ពិព ៌នមុខតំផ្ ង ។ ។ 
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ប័ណ្ណ ព័ត៌មាន៖ ការពង្ររឹយនតការបណ្តឹ ររដ្ឋបាល (ការយិាលយ័ង្បជាពលរដ្ឋ) 
នៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់នង្កាមជាត ិ

១.  នតើការយិាលយ័ង្បជាពលរដ្ឋ គជឺាអ្វី? 

ក្នុងបរបិទទូទៅ ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ ឬ អំប ូដ្ស្មា ន់ អបំ ូដ្ភឺសនិ ឬ អំប ូដ្1 គឺជាមន្តនរីដដ្លមានតួនាទីទ្វីជាតណំាង
ឱ្យផលប្បទយាជន៍ស្មធារណៈទោយបំទពញភារក្ិច្ចទសុបីអទងេត និងទោោះប្ស្មយបណរឹ ង ដដ្លទាក្ទ់ិននងឹដ្ំទណីរការប្គប់ប្គង
រដ្ឋបាលមនិប្តឹមប្តូវ ឬក្៏មានការរទំោភបំពានសិទធ។ិ វាមានទដ្ីមក្ំទណីតទៅប្បទទសស ុយដអតទៅទដ្មីសតវតសទី១៩។ តួនាទ ី
ភារក្ិច្ចទូទៅរបស់អបំ ូដ្ភសឺិន គឺការទសុបីអទងេតពាក្យបណរឹ ង ទ យីបនាា ប់មក្គឺការពាយាមទោោះប្ស្មយច្ំទពាោះបណរឹ ងទាងំ
ទនាោះ ដដ្លជា្មាតាតាមរយៈការផរល់ជាអនុស្មសន៍ ឬការសប្មរោះសប្មួលបណរឹ ង។ អំប ូដ្ភឺសិនប្តូវដតងតាងំទោយរោឋ ភិបាល 
ឬទោយរដ្ឋសភា ប ុដនរប្តូវមានឯក្រាជយភាពប្គប់ប្ាន។់ 

ទៅក្នុងបរបិទននប្បទទសក្មពុជា ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ ឬអំប ូដ្ភឺសិន ទៅរដ្ឋបាលប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  (DMK) ដដ្ល
ទៅកាត់ថា DO គជឺាតណំាងរបស់ប្បជាពលរដ្ឋទៅក្នុងរដ្ឋបាល ដដ្លមានតួនាទទីទួលពាក្យបណរឹ ងតវា របស់ប្បជាពលរដ្ឋ 
ដដ្លទគយល់ទ ញីថាមានភាពមិនប្បប្ក្តីទាក្ទ់ងនងឹការប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  ទសុបីអទងេតបណរឹ ង រាយការណ៍ 
ផរល់អនុស្មសន៍ និងទ្វីការសប្មរោះសប្មលួទោោះប្ស្មយបណរឹ ងតវា ។ ការយិាលយ័ប្បជាពលរដ្ឋ ប្តូវធានាថា ក្រីក្ងវល ់ឬ បណរឹ ង
តវា របស់ប្បជាពលរដ្ឋប្តូវបានទោោះប្ស្មយប្សបតាមច្ាប់ និងលិខតិបទោឋ នគតិយុតរជា្រមាន។ ការយិាល័យទនោះ ទដ្ីរតួនាទី
យា ងសំខាន់ក្នុងការទលីក្ក្មពស់ នងិការធានាឱ្យមានតមាា ភាព គណទនយយភាពរបស់រដ្ឋបាលប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  និងប្ក្រមប្បឹក្ា
ដដ្លទក្ីតទ ងីទោយការទបាោះទនន ត ក្នុងការផរល់ទសវា និងក្នុងការប្គប់ប្គងរដ្ឋបាល ស្មធារណៈ ទ យីាតក់្៏ជួយបទងេតីទំនាក្់
ទំនងលអ និងទនុំក្ច្តិររវាងរដ្ឋបាលថាន ក្់ទប្កាមជាតិ ជាមយួ្ុរក្ិច្ចជន និងប្បជាពលរដ្ឋផងដដ្រ។ ប្បធានការយិាលយ័ប្បជា
ពលរដ្ឋ ប្តូវបានទបាោះទនន តទប្ជីសទរសីទោយគណៈក្មាា ្កិារទបាោះទនន ត ដដ្លមានសមាសភាពដូ្ច្ជាសមាជិក្សមាជិកាប្ក្រម
ប្បឹក្ាប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  សមាជិក្ សមាជិកាប្ក្រមប្បឹក្ា ុ ំសង្កេ ត់ដដ្លទប្ជីសទរសី តណំាងស គមន៍ ្ុរក្ចិ្ចជន និងតណំាង
អងគការសងគមសុីវលិ។ ប្បជាពលរដ្ឋក្នុងប្បទទសក្មពុជាអាច្បទចចញមតិទយាបល់ នងិោក្ព់ាក្យបណរឹ ងតវា ទាក្់ទិននឹង៖ 

• ទសច្ក្រសីទប្មច្របស់រដ្ឋបាលប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  ឬ ុ ំសង្កេ ត ់(រដ្ឋបាលមូលោឋ ន) ដដ្លផាុយនឹងទាលការណ៍ច្ាប ់
ឬលិខិតបទោឋ នគតយុិតរ ឬដដ្លប ោះពាល់ជាអវជិជមានដ្លផ់លប្បទយាជនបុ៍គគល ឬស គមន៍។ 

• ការបំទពញការង្ករ និងអាក្បបក្ិរយិារបសស់មាជិក្ប្ក្រមប្បកឹ្ាប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  បុគគលិក្របស់ប្ក្រមប្បឹក្ា បុគគលកិ្
របស់រដ្ឋបាលមូលោឋ ន ឬ ភាន ក្់ង្ករទទលួសមតថក្ិច្ចក្នុងការផរល់ទសវា។ 

• ការប្គប់ប្គង និងការទប្បីប្បាស់ រិចញវតថុ និងប្ទពយសមបតរិរបស់រដ្ឋបាលមូលោឋ ន។ 
• ការផរល់ទសវាស្មធារណៈរបស់រដ្ឋបាលមូលោឋ ន ឬ ភាន ក្ង់្ករទទួលសមតថក្ិច្ចក្នុងការផរល់ទសវា។ 

 

 
1 ទៅក្នុងប្បទទសក្មពុជា ទគទប្បីទាងំពីរពាក្យគឺ អំប ូដ្ស្មា ន់ និងការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ ប ុដនរទដី្មបជីាការង្កយប្សួល និងរក្ាអពាប្កឹ្តទយនឌ័រ ក្មាវ ិ្ ី 
GIZ/DAR ទប្បីពាក្យ “អំប ូដ្ភឺសិន OMBUDSPERSON” 
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២.  ស្ថា នភាពជាក់ស្តតរ នរិ តួនលខពតិ 

រោឋ ភិបាលននប្ពោះរាជាណាច្ប្ក្ក្មពុជាបានោក្ឱ់្យដ្ំទណីរការការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ ដដ្លទ្វសីក្មាភាពទោយ          
អពាប្ក្ឹតក្នុងការទទួលបណរឹ ងតវា ពីប្បជាពលរដ្ឋ និងសប្មរោះសប្មួលទោោះប្ស្មយច្នំួនពីរដ្ំបូងទគទៅក្នុងប្ក្រងបាតដ់្បំង និង
ប្ក្រងទសៀមរាប រមួជាមួយនងឹការយិាល័យប្ច្ក្ទច្ញចូ្លដតមួយដដ្លមានតួនាទីផរល់ទសវារដ្ឋបាល ក្នុងនន ២ំ០០៥ ទៅថា 
ការយិាលយ័ង្បជាពលរដ្ឋ ទដ្ីមបឱី្យពនិិតយទមលីការបំទពញការង្ករ ឬការផរល់ទសវារបស់ការយិាល័យប្ច្ក្ទច្ញចូ្លដតមយួ។ 

ជាបនរបនាា ប់ ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋប្តូវបានោក្់ឱ្យដ្ំទណីរការទៅក្នុងប្ក្រងច្ំនួន២៤ ខណឌ ច្ំននួ០៨ និងប្សរក្ច្ំននួ
០២ ទៅច្ទនាា ោះទពលពីនន ២ំ០០៩ ដ្លន់ន ២ំ០១៤ ក្នុងអំ ុងទពលននការអនុវតរគទប្មាង DEMAND FOR GOOD 

GOVERNANCE PROJECT (DFGG) របស់្ នាារពិភពទោក្។ មក្ដ្ល់ទពលបច្ចុបបននទនោះ មានការយិាលយ័ប្បជា
ពលរដ្ឋច្នំួន១១៩ ប្តូវបានបទងេីតទៅថាន ក្់ប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  (ទសាីនងឹ៥៦ភាគរយននច្ំនួនប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ ទាងំអស់ក្នុង
ប្បទទស)។ ក្នុងច្ំទណាមការយិាល័យទាងំទនោះ មានការយិាល័យច្ំននួ១៧ ដដ្លមានប្បធានការយិាលយ័ជាន្តសរ។ី ទនាមឹនឹងទនោះ 
ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ ក្៏ប្តូវបានបទងេតីទ ងីទៅរដ្ឋបាលរាជធានី ទខតរ ទាងំ២៥ ផងដដ្រ។ 

ទៅចុ្ងនន ២ំ០១៩  រោឋ ភបិាលននប្ពោះរាជាណាច្ប្ក្ក្មពុជាបានោក្ទ់ច្ញនូវអនុប្ក្ឹតយទលខ១៩ អនប្ក្.បក្ សរីពកីារ
បទងេីតការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋទៅរដ្ឋបាលថាន ក្់ទប្កាមជាតិ (ថាន ក្់រាជធានី ទខតរ និងថាន ក្់ប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ )។ អនុប្ក្ឹតយ
ទនោះបានផរល់តួនាទី ភារក្ិច្ច និងសិទធអិំណាច្បដនថមទទៀតដ្ល់ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋក្នុងការទោោះប្ស្មយបញ្ហា នានាទាក្់ទង
នឹងការប្គប់ប្គងរដ្ឋបាល នងិការផរល់ទសវារបស់រដ្ឋបាលមូលោឋ ន។ 

៣. ការគាំង្ររបតក់មមវិធ ីDAR 

ក្នុងនន ២ំ០១៦ GIZ បានទផរីមទ្វីក្ិច្ចការជាមួយនាយក្ោឋ នមុខង្ករ និង្នធាន ននប្ក្សួងមហានផា ទាក្់ទងនឹងយនរការ    
បណរឹ ងរដ្ឋបាល ទ យីបានបទងេីនក្ិច្ចស ការទនោះក្នុងអំ ុងទពលអនុវតរក្មាវ ិ្ ីក្ំដណទប្មង់វមិជឈការ និងរដ្ឋបាល (ក្មាវ ិ្ ី DAR) 
ដដ្លផរល់ រិចញបបទានទោយប្ក្សួងអភិវឌឍន៍ទសដ្ឋក្ចិ្ច និងស ប្បតបិតរិការននស ពន័ធអាលាឺម ង។់  

ក្មាវ ិ្ ី DAR បានទរៀបច្ំឱ្យមានការផ្លា ស់បរូរ នងិការសិក្ាអំពកីារអនុវតរលអៗ ពាីន ទៅវញិទៅមក្ក្នុងច្ំទណាម
ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋដដ្លមានវតរមានទៅទខតរបាត់ដ្បំង ទោយមានការពិភាក្ា និងការទោោះប្ស្មយបញ្ហា ប្បឈមនានាក្នុង
ការទោោះប្ស្មយ   បណរឹ ងរបស់ប្បជាពលរដ្ឋក្នុងទខតរបាត់ដ្ំបង។ ទលីសពីទនោះ ទីប្បឹក្ាក្មាវ ិ្ ីបានផរល់ការប្បឹក្ាទយាបលជ់ាប្បចំ
ដ្ល់ប្បធានការយិាលយ័ប្បជាពលរដ្ឋ ទដ្មីបឆីាុោះបញ្ហច ងំអំពកីារបំទពញការង្ករ និងដសវងរក្តប្មូវការអភិវឌឍន៍សមតថភាពទដ្ីមបី
ឱ្យពួក្ទគអនុវតរ តួនាទី ភារក្ិច្ចកាន់ដតប្បទសីរទ ងី។ ទវទិកាផសពវផាយសរីពីតួនាទី ភារក្ិច្ច និងសិទធអិំណាច្របស់ការយិាល័យ
ប្បជាពលរដ្ឋក្៏ប្តូវបានទរៀបច្ំទ ងី ទដ្ីមបទីលីក្ក្មពស់ការយល់ដ្ឹងរបស់ប្បជាពលរដ្ឋទៅក្នុងមូលោឋ នផងដដ្រ។ 

ទៅចុ្ងនន ២ំ០១៩ ក្មាវ ិ្ ី DAR បានស ការជាមួយនាយក្ោឋ នមុខង្ករ នងិ្នធាន ក្នុងការទ្វីការសិក្ាលមអិតមយួ
ទដ្ីមបដីសវងយល់អពំីស្មថ នភាពននការអនុវតរតួនាទី ភារក្ិច្ចរបស់ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ។ របក្គំទ ញីជាច្មបងបានបង្កា ញ
អំពីតប្មូវការដ្៏ចបំាច្់ក្នុងការទ្វីឱ្យប្បទសីរទ ងីនូវល័ក្ខខណ័ឌ ការង្ករសប្មាប់ប្បធានការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ នងិការដក្សប្មលួ
ប្ក្បខណ័ឌ គតយុិតរ ប្ពមទាងំទាលការណ៍ដណនាពំាក្ព់័នធ។ បដនថមទលីទនោះ ការរក្ទ ញីក្៏បានបង្កា ញផងដដ្រថា ប្បជាពលរដ្ឋ
ក្នុងមូលោឋ ន និងមន្តនរីរាជការទៅរដ្ឋបាលប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  និងទៅរដ្ឋបាលថាន ក្ ុ់ ំសង្កេ ត់ មិនទានប់ានយល់ដ្ឹងអំពយីនរការ
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ទនោះទៅទ យី។ សិកាខ ស្មោសរីពីតួនាទី ភារក្ិច្ចរបស់ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ ប្តូវបានទរៀបច្ំទៅក្នុងប្ក្រង ប្សរក្ ច្នំួនប្បាបំួន
ននទខតរបាតដ់្ំបងទោយនាយក្ោឋ នមុខង្ករ នងិ្នធាន នងិក្មាវ ិ្ ី DAR ទដ្ីមបទីលីក្ក្មពស់ការយល់ដ្ឹងរបស់មន្តនរីននរដ្ឋបាល
ថាន ក្់ទប្កាមជាតិ (មានអនក្ចូ្លរមួប្បមាណ ៦០០ នាក្ ់ក្នុងទនាោះក្ម៏ានសមាជិក្ សមាជកិាននប្ក្រមប្បកឹ្ាប្ក្រង ប្សរក្ ផងដដ្រ)។ 
ច្ំដណក្ដផនក្តប្មូវការននទសវាស្មធារណៈ (ខាងប្បជាពលរដ្ឋ) ក្មាវ ិ្ ី DAR បានាបំ្ទដ្ល់រដ្ឋបាលប្សរក្ច្ំននួប្បាកំ្នុងការ
ទរៀបច្ំការផសពវផាយទលីក្ក្មពស់ការយលដ់្ឹងរបស់ប្បជាពលរដ្ឋអំពតីួនាទ ី ភារក្ិច្ចរបស់ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ និងអពំី
រទបៀបោក្់     បណរឹ ងតវា ។ 

នាយក្ោឋ នមុខង្ករ និង្នធាន បានទរៀបច្ំសិកាខ ស្មោឆាុោះ
បញ្ហច ងំប្បចនំន ទំលកីារអនុវតរតួនាទី ភារក្ចិ្ចរបស់ការយិាល័យប្បជា
ពលរដ្ឋប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  ក្នុងដខមក្រា នន ២ំ០២១។ ទៅក្នុងសកិាខ ស្មោ
ទនោះ ប្បធានការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋមក្ពីទាលទៅទាងំ១១៥ បាន
ផរល់ការឯក្ភាពជាឯក្ឆឆន័ទលបីចជ ីអនុស្មសន៍ ដដ្លបានទរៀបច្ំទ ងី 
ក្៏ដូ្ច្ជាអនុស្មសន៍ដដ្លបានដ្ក្ប្សង់ទច្ញពី របាយការណ៍ននការ
សិក្ាលមអិត អំពីស្មថ នភាពននការអនុវតរតួនាទី ភារក្ិច្ចរបស់
ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ នងិបានទសនឱី្យនាយក្ោឋ នមុខង្ករ និង
្នធាន ក្៏ដូ្ច្ជាប្ក្សងួមហានផា ចត់វធិានការចបំាច្់ ដូ្ច្ជា ទ្វីការ
ដក្សប្មួលលិខតិបទោឋ នគតយុិតរ និងដក្លមអល័ក្ខខណ័ឌ ការង្ករ
សប្មាប់ប្បធានការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ។ ជាការទឆាីយតបទៅនឹងលទធផលននការសិក្ាលមអិត និងលទធផលននសកិាខ ស្មោឆាុោះ
បញ្ហច ងំប្បចនំន  ំឧបនាយក្រដ្ឋមន្តនរី រដ្ឋមន្តនរីប្ក្សួងមហានផាបានោក្ទ់ច្ញលិខតិទលខ ១៩៤៩ ស.ជ.ណសរីពកីារពប្ងងឹការអនុ
វតរតួនាទី ភារក្ិច្ចរបស់ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ ។ 

ក្មាវ ិ្ ី DAR ក្ំពុងទ្វីការជាមួយនាយក្ោឋ នមុខង្ករ និង្នធាន ទោយស ការជាមួយអងគការតមាា ភាពអនររជាតិ-ក្មពុជា
ក្នុងការទរៀបច្ចំ្ងប្ក្ងទសៀវទៅដណនាសំរីពីក្ចិ្ចការរដ្ឋបាលសប្មាបក់ារយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  នងិច្ងប្ក្ង
ទសៀវទៅដណនាសំដីពីការទសុីបអទងេតបណរឹ ងសប្មាបក់ារយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋរាជធានី ទខតរ ប្ក្រង ប្សរក្ ខណឌ  ។ 

បដនថមទៅទលីក្ចិ្ចការអភិវឌឍនស៍មតថភាព ក្មាវ ិ្  ីDAR បានផរល់សមាា រទប្បីប្បាស់ ដូ្ច្ជា មា សុីនកុ្ំពយូទ័រ បរកិាខ ទអ ចិ្ប្តនូិច្
ដដ្លចបំាច្់ ដ្លក់ារយិាលយ័ប្បជាពលរដ្ឋច្ំននួប្បាបំនួទៅក្នុងទខតរបាត់ដ្បំង ទដ្មីបឱី្យពួក្ទគអាច្ចូ្លរមួក្នុងក្ិច្ចប្បជុំតាម
ប្បព័នធបចជូ នរូបភាពនិងសំទ ង និងអាច្ចូ្លរមួក្នុងការបណរុ ោះបណារ លទផសងៗពីច្មាា យបាន ជាពិទសសក្នុងអំ ុងទពលមាន
ការឆាងរាលោលននទមទរាគកូ្វដី្-១៩ ខណៈដដ្លការទ្វីដ្ំទណីរ នងិការជួបជុំទោយផ្លា លប់្តូវបានក្ប្មតិ។ 

រូបទី១៖ ទសៀវទៅដណនាសំរីពីដបបបទ និងនីតិវ ិ្ ីននការទទួល និង 
សប្មរោះសប្មួលទោោះប្ស្មយ ដដ្លាបំ្ទការទបាោះពុមពទោយក្មាវ ិ្ ី DAR 
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រូបទី២៖ ផ្លា ងំបា ណូអំពីការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋសប្មាបផ់រល់ព័តម៌ានដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋអំពី៖ 
ទតី ”ការយិាល័យប្បជាពលរដ្ឋ”ជាអវី  ទតីប្បជាពលរដ្ឋអាច្ោក្់បណរឹ ងតវា អពីំបញ្ហា អវីខាោះ ប្ពម
ទាងំទលខទូរស័ពាសប្មាប់ទនំាក្់ទនង ក្ដូ៏្ច្ជាទពលទមា ងទ្វីការរបស់ការយិាល័យទនោះដដ្រ 
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ប័ណ្ណ ព័តម៌ាន៖ គណ្ៈកមាា ធិការពិគ្រោះគោបលក់ិច្ចការស្ត្រ ីនងិកមុារ (គ.ក.្.ក) 

១.  គតើអ្វីគៅជាគណ្ៈកមាា ធកិារពិគ្រោះគោបលក់ិច្ចការស្ត្រ ីនងិកមុារ? 

 គណៈកម្មា ធកិារពិគ្រោះគោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុម្មរ (គ.ក. .្ក) ជាគណៈកម្មា ធកិារមយួកនុងច្ំគោមគណៈកម្មា ធកិារ
កាតពវកចិ្ចទងំបីរប្់្កមុ្បកឹា។  គ.ក.្.ក ម្មនតួនាទី និងទទលួខុ្្តូវដូច្ជា៖ 

១)  ផ្រល់មតិគោបល ់ នងិអនុសា្ន៍កនុងការអភិវឌ្ឍន៍ទកទ់ងនឹង្មភាពគយនឌ្័រ និងបញ្ហា នានារប្់ស្ត្រី យុវជន 
និងកុម្មរ  

២)  ្ ្មប្្មួល នងិស្្វងរកការរំ្ ទគដីមបដីាក់បញ្ចូល្កមាភាពនានាគៅកនុងស្ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍្រឆំ្ន  ំ និងកមាវធិី
បីឆ្ន រំកំិលរប្់្កមុ្បឹកា 

៣)  ចូ្លរមួកនុងការ្បមូល វភិាគ និងរាយការណ៍ព័ត៌ម្មន នងិទិនននយ័ទក់ទង្មភាពគយនឌ្័រ និងបញ្ហា រប្់ស្ត្រី    
យុវជន នងិកុម្មរ 

គៅស្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ រដាា ភិរលកមពុជា រនអនុម័តនូវអនុ្កឹតយគលខ១៨២ ១៨៣ នងិ១៨៤ ្រីពមុីខងារ នងិរច្នា្មពន័ធ
រប្់គៅរដារល្កុង ្្កុ ខណឌ ។  គនោះបងាា ញថាតួនាទី និងការទទលួខុ្្តវូរប្់ គ.ក.្.ក ម្មនការគកីនគ ងី 
គដាយសារ្កុម្បកឹា្្ុក្តតួពិនិតយ្កមាភាពរដារល្្ុក ស្ដលម្មនតួនាទី ភារកិច្ច និងការទទលួខុ្្តូវគកីនគ ងីគ្ច្ីន 
គដាយស្ផ្ែកតាមអនុ្កតឹយគនោះ។ ដូគច្នោះគ យី ការព្ងឹង្មតថភាពដល់ គ.ក.្.ក គដីរតួ្ ំខានោ់្់កនុងការផ្រល់្ទិធិអំោច្
ដល់្ម្មជិករប្់ គ.ក.្.ក កនុងការបគញ្ចញ្ំគ ងរប្់ពួកគគគៅកនុងកិច្ច្បជុសំាធារណៈ និងនាយំកបញ្ហា  នងិកងវល់
រប្់្បជាពលរដាមកពិភាកាគៅកនុងកិច្ច្បជុំ្បចសំ្ខរប្គ់.ក.្.ក គដីមបសី្្វងរកដំគោោះ្សាយគលីបញ្ហា  និងកងវល់ទងំ
គនាោះ។ ដូគច្នោះ ការព្ងងឹ្ិទាអិំោច្ ដល់ គ.ក.្.ក ពតិជាម្មនសារៈ្ំខាន់ោ្ ់ គ្រោះវាជាមូលដាា ន្គោឹះ្្ម្មប់្កុម
្បឹកាគធវីគ្ច្ករី្គ្មច្ច្ិតរ។  

២.  ស្ថា នភាពជាក់ស្្រង នងិតួគលខពតិ 

គណៈកម្មា ធកិារពិគ្រោះគោបល់កិច្ចការស្ត្រ ី និងកុម្មរ ដកឹនាគំដាយ្បធាន ឬអនុ្បធាន ស្ដលជា្ម្មជិក្កុម្បកឹា
ស្ត្រី និងស្ដល្តូវរនគ្ជី្ គរ ី្ ្្ម្មបអ់ាណតរិបនួឆ្ន ។ំ ្ប្ិនគបមីិនម្មន្ម្មជិក្កមុ្បឹកាស្ត្រីគៅកនុង្កុម្បឹកាគទគនាោះ 
អភិរលរងស្ត្រីនងឹ្តូវរនគ្ជី្គរ ី្ ជា្បធាន គ.ក.្.ក ។ គ.ក.្.ក គរៀបច្ំកចិ្ច្បជុំ្បចសំ្ខ គដមីបពីិភាកា នងិស្្វងរក
ដំគោោះ្សាយច្ំគរោះបញ្ហា ស្ត្រី និងកុម្មរ។ បនាា បម់ក គ.ក.្.ក  គលីកបញ្ហា រក់ពន័ធទងំគនាោះគៅកនុងកចិ្ច្បជុំ្បចសំ្ខរប្់
្កុម្បឹកា។ គៅគពលស្ដល្កុម្បឹកាឯកភាពកនុងការគដាោះ្សាយបញ្ហា ស្ដលគលីកគ ងីគដាយ គ.ក.្.ក នងិគធវីការ្គ្មច្
ច្ិតររចួ្ រដារល្្កុ ឬ ្ កុង ្ តូវអនុវតរការ្គ្មច្ច្ិតររប្់្ កុម្បឹកា។ គ.ក.្.ក ម្មនភារកិច្ច្បមូល និងវភិាគព័តម៌្មន និង
ទិននន័យទក់ទងនឹង្មិទធផ្លទក់ទនិនឹង្មភាពគយនឌ្័រ និងបញ្ហា  និងត្មូវការរប្់ស្ត្រី និងកុម្មរ ក៏ដូច្ជាបញ្ចូ ល
ព័ត៌ម្មនគនោះគៅកនុងស្ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រយៈគពល៥ឆ្ន  ំនិងកមាវធិីវនិិគោគ ៣ ឆ្ន រំកំិល (ជាស្ផ្នកននស្ផ្នការ ៥ ឆ្ន )ំ រប្់្្ុក ឬ 
្កុង (DM)។ គ.ក.្.ក គដីរតួនាទីោ៉ា ង្ំខានក់នុងការផ្រល់គោបល់ និងអនុសា្ន៍ដល់្កុម្បកឹា ឬ គណៈអភិរល អំពី
វធិានការ្ម្្ប គដីមបគីដាោះ្សាយបញ្ហា  និងទប់សាា ត់គ្រោះថាន ក់ស្ដលអាច្គកីតគ ងីដល់ស្ត្រី យុវជន និងកុម្មរ។ គ.ក.្.ក 
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តាមដានការអនុវតរគរលនគោរយ្មភាពគយនឌ្័រ នងិសាថ នភាពរប្់ស្ត្រី យុវជន និងកុម្មរ ជាពិគ្្គដមីបកីំណត់ពី
វ ិ្ មភាពកនុងការទទួលរនគ្វា និងផ្រល់អនុសា្ន៍គដីមបកីាត់បនថយ/លុបបំរត់វ ិ្ មភាពគនោះ។ គណៈកម្មា ធកិារគនោះ គលកី
កមព្់ទនំាក់ទនំង កិច្ច្  ការ និងការ្្មប្្មលួរវាង្កុម្បឹកា្បគភទគផ្េងរន  ការោិល័យជនំាញនានា ភាន ក់ងារផ្រល់
គ្វា អងគការគ្ៅរដាា ភរិល ្កុមអនក្ា័្គច្តិរ និង្ គមន៍ គដីមបធីានាថារាល់្ កមាភាពទក់នងិស្ត្រី យុវជន និងកុម្មរ្តូវ
រនអនុវតរ។ តួនាទីរប្់្បធាន គ.ក.្.ក គឺគរៀបច្ំកចិ្ច្ បជុំ្បចសំ្ខជាមួយ្ម្មជិកទងំអ្់ស្ដលតោំងឱ្យការោិល័យ
រក់ព័នធ នងិស្ត្រីជាជនបគងាគ លពីថាន ក់ឃុ។ំ កិច្ច្បជុំទងំគនាោះ គរៀបច្ំគ ងី គដីមបគីធវបីច្ចុបបននភាព និងស្ច្ករសំ្លកព័ត៌ម្មនពឃុីគំផ្េង  ៗ
និងនាយំកបញ្ហា នានាមកពភិាកាកនុងច្ំគោមគណៈកម្មា ធកិារទងំមូលគៅថាន ក់្្ុក នងិស្្វងរកដំគោោះ្សាយគដមីបគី្លីយ
តបនឹងត្មូវការ្បជាពលរដា។ តួនាទីទីពីររប្់្បធានគណៈកម្មា ធិការ គឺការផ្លល ្់បរូរជាមួយ្ម្មជិកអច្ិនស្តនរយគ៍ដមីបគីកៀរគរ
ធនធាន។ តនួាទីទបីីរប្់្បធានគណៈកម្មា ធិការ គឺរាយការណ៍ពលីទធផ្លននកិច្ច្បជុំគៅ្កុម្បឹកា្្ុកកនុងអំ ុងកិច្ច្បជុំ
្បចសំ្ខរប្់្កុម្បកឹា គដីមបសី្្វងរកការរំ្ ទមតិកនុងការគដាោះ្សាយកងវលន់ានា នងិស្្វងរកការរំ្ ទពី្កមុ្បឹកា្្ុក។ 
 

ដា្កាមខាងគ្កាមបងាា ញពីរច្នា្មពន័ធថ្ាីននរដារលឯកភាពរប្់្កងុ ្្ុក។ គៅកនុងគខតររតដ់ំបង ម្មនគណៈកម្មា ធិការ
ច្ំនួន ១៥ រមួទងំថាន ក់្កុង និងថាន ក់គខតរ។ គណៈកម្មា ធកិារនីមួយៗម្មន្ម្មជិកច្គនាល ោះពី ២២ គៅ ២៧ នាក់ (្បុ្ និង
្្ី) អា្្័យគលីរច្នា្មព័នធរដារលរប្់ ្កុង ្្ុក និងជាពិគ្្ច្ំនួនឃុ/ំ្ងាា ត។់ ្ម្មជិក គ.ក.្.ក ជាតោំងមក
ពីការោិល័យជំនាញ្កងុ ្ ្ុក និងជាតំោងមកពីឃុ/ំ្ងាា ត់នមីួយៗរប្់្កុង ្ ្កុ។ គ.ក.្.ក. ថាន ក់គខតរ ម្មន្ម្មជកិ
្កុម្បឹកាស្ត្រចី្ំនួន ៥រូប ច្ំស្ណក្កងុ ្្កុទងំ ១៤ ម្មន្ម្មជកិ្កុម្បឹកាស្ត្រីច្នំនួ ៦៣រូប។ 
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រច្នា្មព័នធរដារល្្កុ 

 
 

  

នាយករដារល

ការោិលយ័គរៀបចំ្ស្ដនដី នគរូបនីយកមា
្ំណង់ និងភូមិរល

ការោិលយ័នីតិកមា និង្្មុោះ្្មួល
វវិាទមូលដាា ន

ការោិលយ័ក្ិកមា ធនធានធមាជាតិ
និងបរសិាថ ន

ការោិលយ័គ្ដខកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍
្ គមន៍

ការោិលយ័្ងគមកិច្ច និង
្ុខុម្មលភាព្ងគម ការោិលយ័្ច្កគច្ញចូ្លស្តមយួ

ការោិលយ័រដារល និង រិញ្ញវតថុ អងគភាពលទធកមា

ការោិលយ័្គប់្ គងធនធានមនុ្េ ការោិលយ័ស្ផ្នការ និងរំ្ ទឃុំ
្ងាា ត់

ការោិលយ័គលខាធិការ្កុម្បឹកា ការោិលយ័អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា

ការោិលយ័្តួតពិនិតយនផ្ាកនុង

្បធាន៖ ្ម្មជិក្កមុ្បឹកាជាស្ត រ្ី
គ្ជី្គរ ី្ គដាយ្កមុ្បឹកា

អនុ្បធាន៖្ម្មជិក្កុម្បឹកា ស្ដល
គ្ជី្គរ ី្ គដាយ្កុម្បឹកា

អនុ្បធាន៖ អភិរលរងជាស្ត រ្ី

អនុ្បធានអចិ្នស្តនរយ៖៍្បធានការោិលយ័
្ងគមកិច្ច និង្ុខុម្មលភាព្ងគម

្ម្មជិក

្បធានការោិលយ័្ុខាភិរល អធិការ ឬតំោងអធិការដាា ននគររល

្បធាន ឬអនុ្បធានការោិលយ័រកព់ន័ធននរដារល្្ុក ជំទបទី់២ ននឃុ ំកនុង្្ុក

្ម្ម្ភាពគផ្េងៗគទៀតតាមការចរំច្់

អនុ្បធាន៖ នាយករងរដារល

្កមុ្បឹកា

ការោិលយ័្បជាពលរដា គណៈកម្មា ធិការ្្មប
្្មលួបគច្ចកគទ្ គណៈអភរិល គណៈកម្មា ធិការលទាកមា គណៈកម្មា ធិការពិគ្រោះ

គោបលកិ់ច្ចការស្ត រ្ ីនិងកុម្មរ
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៣. ការរា្ំ ររប្ ់GIZ  

ការព្ងឹង្ំគ ង្ម្មជិក្កមុ្បឹកាស្ត្រ ីនិង គ.ក.្.ក  និងការបគងានីឥទធពិល និង្ប្ិទធភាពរប្ ់គ.ក.្.ក  គៅកនុង
្កុម្បឹកា្កងុ ្្កុ ជួយបគងាីនការចូ្លរមួស្ផ្នកនគោរយ និងឥទធិពលរប្់ស្ត្រីកនុងជីវតិសាធារណៈកនុងរយៈគពលស្វង។ GIZ 
ព្ងឹង្មតថភាពរប្់ គ.ក.្.ក កនុងការបគងានី្ប្ិទធភាពនន្ំគណីរប្់ខលួនកនុងនតីិវធិីននការ្គ្មច្ច្ិតរ នងិ្រកដថា្ំគណី
រប្់្បជាពលរដា្តូវរនពិចរោ្គប់្រន់គដាយអនកតោំងជាប់គឆ្ន ត។ ខាងគ្កាមគនោះជាគ្ច្ករី្គងខបនន្កមាភាព្ំខាន់ៗ៖ 

(១) កមាវធិី្  ភាពអឺរ ៉ាុប គដីមបគីលីកកមព្់ការបំគពញការងារ គណគនយយភាព និងការចូ្លរមួរប្់្បជាពលរដា (EU SPACE) 
២០១៣– ២០១៦ និងកមាវធិី្ ភាពអឺរ ៉ាុប គដីមបរីំ្ ទកសំ្ណទ្មង់វមិជឈការ និងរដារល (EU DAR)២០១៦ – ២០១៩ 

▪ គដាយពិគ្រោះគោបល់ជាមួយ គលខាធកិារដាា នននគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ ្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាមស្បប្បជាធបិគតយយគៅថាន ក់
គ្កាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)  និង្ក្ួងកចិ្ចការនារ ីGIZ រនចុ្ោះកិច្ច្ នាជាមយួអងគការគ្ៅរដាា ភិរល ច្នំួន្រ ំគដីមបគីរៀបច្ំ
វគគបណរុ ោះបោរ លដល់្ ម្មជកិ្កុម្បឹកាស្ត្រីទងំអ្់គៅថាន ក់គខតរ ្កុង នងិ្្ុកទូទងំ្បគទ្1 ។ 

▪ ្ិកាខ សាលាស្ច្ករសំ្លកច្ំគណោះដឹង និងច្ង្កងបោរ ញ ្តូវរនគរៀបច្ំគ ងីគដាយ គ.ជ.អ.ប ្្ម្មប់្ ម្មជកិ្កុម្បឹកា
ស្ត្រ ី គ យីវគគបណរុ ោះបោរ ល្ម្មជិក្កុម្បឹកាស្ត្រទូីទងំ្បគទ្ ្តូវរនផ្រល់ជាបនរបនាា ប់ ពីគ្រោះ្កុម្បកឹាស្ត្រីជា
គ្ច្ីននាក់ស្ដលគទីបជាប់គឆ្ន តថ្ាី មិនទន់ម្មនបទពិគសាធនក៍នុងការបំគពញការងាររប្់គគកនុងនាមជា្កុម្បកឹា។ 

(២) កមាវធិីកំស្ណទ្មង់វមិជឈការ និងរដារល (DAR) 

គដីមបពី្ងឹងទំនុកច្ិតររប្់្ម្មជិកគណៈកម្មា ធិការ GIZ រំ្ ទ គ.ក.្.ក កនុងគខតររត់ដបំង តាមរយៈការផ្រល់្បឹកា
គោបល់ជា្បចគំដីមបកីណំតប់ញ្ហា  និងគរៀបច្ំ និងអនុវតរដគំោោះ្សាយបញ្ហា ។ GIZ រនផ្រលក់ាររំ្ ទស្ផ្នកបគច្ចកគទ្គលី
បញ្ហា ស្ដលរនគលីកគ ងី នងិធនធាន រិញ្ញវតថុតាមរយៈគគ្ម្មងកិច្ច្ពមគ្ពៀងឧបតថមភធនរប្ ់ GIZ គដីមបី្ ្មប ្្មួល
គដាោះ្សាយបញ្ហា ស្ដលរនគលកីគ ងី និងគដីមបបីគងានីជនំាញ្គប់្គងរប្់្កុម្បឹកាស្ត្រ ី។ 

វគគបណរុ ោះបោរ លជាគ្៊េររីនគរៀបច្ំគ ងីគលី្បធានបទដូច្ខាងគ្កាម៖ 
▪ វគគបណរុ ោះបោរ ល្រីពីភាពជាអនកដឹកនា ំនិងការព្ងឹង្ិទធអិំោច្ដល់ស្ត្រ ីដល់្បធាន និងអនុ្បធាន គ.ក.្.ក ទងំ០៦ 
(្រមំួយ) ្្ុក នងិ្កុងននគខតរគរលគៅរប្់កមាវធិី DAR។ 

▪ វគគបណរុ ោះបោរ លច្ំនួនបីគផ្េងរនផ្រល់ជូន្ម្មជកិ គ.ក.្.ក៖ (១) ការ្បមូលទិននន័យ ការ្រគ្រ្ំគណី និងការ
គកៀរគរធនធាន (២) ការស្្វងរកការរំ្ ទមតិ និង (៣) ការ្បឹកាគោបលជ់ាមូលដាា ន។ បនាា ប់មក្ម្មជកិ គ.ក.្.ក 
មួយច្ំននួ្តូវរនគ្ជី្ គរ ី្ ឱ្យចូ្លរមួ វគគបណរុ ោះបោរ ល្គូបគងាគ លគដីមបអីាច្ឱ្យពួកគគបណរុ ោះបោរ លបនរដល់្ម្មជិកថ្ាី
ស្ដលនឹងជាប់គឆ្ន តនាគពលអនាគត។  

 

 
1 វទិាសាថ នត ៊្េូមត ិនងិគរលនគោរយ (API), VBNK, អងគការ្ីលការ អងគការគយនឌ្័រ និងអភិវឌ្ឍន៍គដីមបកីមពុជា (GAD/C) នងិអងគការសារ រកមពុជា 
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