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របាយករណ៍បូកសរបុកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបលរ់វងរដ�បាល្រស�ក នងិអង�ករសង�មសុវីលិ  

ស�ពី ី
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១. េសចក�េីផ�មី 

អស់រយៈេពលជាេ្រចនីឆា� កំន�ងមក រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបាននិងកពុំងអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិ
ហមជ្ឈករ េដមី្បផី�ល់េសវសធារណៈរបស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យកន់ែត្របេសីរ និងេដីម្បធីានាថា្របជាពលរដ�
ទទួលបានេសវសធារណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។  េដមី្បសីេ្រមចបាននូវេគាលេដខងេលីេនះករចូលរមួរបស់
្របជាពលរដ�និងអង�ករសង�មសុីវលិក�ុងដំេណីរករអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករគឺជាសមាសធាតុ 
មួយយ៉ាងសំខន់ក�ុងចំេណាមសមាសធាតុដៃទេទៀត។     ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�នឹងជួយដល់រដ�បាល្រស�ក 
ក�ុងករេធ�ីេសចក�សីេ្រមចចតិ�ែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងេឆ�ីយតបេទតមត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ� 
ពីេ្រពះ្របជាពលរដ�នឹងផ�ល់ព័ត៌មានជាក់លក់អំពីត្រម�វកររបស់ពួកេគ នងិវធិីស�ស�េផ្សងៗែដលអចរមួចំែណក 
ក�ុងករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវលទ�ផលៃនករសេ្រមចចតិ�របស់រដ�បាល្រស�ក។ 

េដីម្បជីំរុញករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ្រសបតមករអនុវត�េគាលនេយាបាយនិងេគាលករណ៍ែណនា ំ
ស�ីពីយន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�នងឹករអនុវត�កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ នងិករេផ�រមុខ 
ងរដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិសម�័ន�ភាពៃដគូេដីម្បកីរអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ(CPDD)សហករជាមួយ
កម�វធិី(GIZ-DAR) បានេធ�កីរសិក្សោមួយស�ីពីយន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងេគាលបណំងេដីម្ប ី
្របមូលទស្សនៈទន នងិ ធាតុចូល ្រពមទងំផ�ល់ជាអនុសសន៍ក�ុងករបេង�នីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ
កន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។  ករសិក្សោេនះមានដំេណីរករ នងឹសមាសភាពចូលរមួដូចខងេ្រកម៖  

 ក. ករសកិ្សោរបស់អង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូេដមី្បកីរអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យ (CPDD) 
▪ ករសិក្សោេនះបានេធ�ីេឡងីេនចេនា� ះែខមករដល់ែខឧសភាឆា� ២ំ០២១ េន            

្រស�កបាណន់ េខត�បាត់ដំបង។ 
▪ បានសមា� សន៍ផា� ល់ជាលក�ណៈបុគ�លជាមួយតណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ៦រូប(្រស៥ី) 

អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន៧(្រសី៤)រូប និង្របជាពលរដ� ១៦រូប (្រសី១៣)។ អ�កចូលរមួសរុប
មានចនំនួ២៩រូប (្រស២ី២)។  

▪ បានពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រក�មតណំាងអង�ករសង�មសីុវលិចំនួន៥រូប (្រសី១) អង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� ន៥រូប (្រសី២) នឹង្របជាពលរដ�១៥រូប(្រសី៩)។ អ�កចូលរូមសរុបមានចំននួ
២៥រូប(្រស១ី២)។  

 អង�ករអង�ករបណ�ុ ះបណា� លសហគមនេ៏ដម្បអីភវិឌ្ឍន ៏ CTOD បានចង្រកងករណីសិក្សោមួយ

ស�ីពី ករ្របជុំភាពជាៃដគូរវងរដ� ភបិាល និងអង�ករសង�មសីុវលិ រដ�បាល្រស�កបាណន។់ 
▪ បាន្របមូលនិងសិក្សោបែន�មនូវរល់ឯកសរពក់ព័ន�ែដលមាន្រសប់េដមី្បជីាមូលដ� នក�ុងករ

សិក្សោេនះ។  
ខ. ករពេិ្រគាះេយាបល់របស់កម�វធិដី (GIZ DAR) ជាមយួរដ�បាល្រស�ក 

▪ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួរដ�បាល្រស�កបាណន់បានេធ�ីេឡងីេនរេសៀលៃថ�ទី ២៤ ែខមិថុនាឆា�  ំ
២០២១ េនសល្របជុំរបស់រដ�បាល្រស�ក  
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▪ សមាសភាពចូលរមួសរុបចំននួ១០(្រសី៣)រូប ែដលរមួមាន្រក�ម្របឹក្សោចំនួន០៥រូប(្រស២ី) 
គណៈអភិបាលចនំនួ២រូប (្រសី១) នាយករដ�បាល១រូប ្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល១រូប 

និង្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ�១រូប ។   

២. វធិសី�ស� 
េយាងតមលទ�ផលៃនករសកិ្សោនិងករពិេ្រគាះេយាបល់ខងេលី(ចណុំចកនឹងខ) ្រក�មករងររបស់កម�វធិី

ដ(GIZ-DAR)បានស្រមបស្រម�លកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់រវងរដ�បាល្រស�កបាណន់និងអង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូ
េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យស�ីពីយន�ករស្រមាប់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលរដ�បាល្រស�កបាន
កំពុងអនុវត�។ ករពិេ្រគាះេយាបល់េនះ ្រត�វបានេរៀបចំេនរេសៀលៃថ�ទ១ី០ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០២១ ចប់ពី 
េម៉ាង១:៣០ ដល់េម៉ាង៥:០០េនសល្រស�កបាណន់តម្របព័ន�ប��ូ នរូបភាព នងិសេម�ង(អនទ្បោញ)
និងេដយផា� ល់ែដលមានសមាសភាពចូលរមួសរុប១៦រូប(�ស�ី៤រូប) រមួមានអភិបាលរង១រូប នាយករដ�បាល 
្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ ្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ� ្រក�ម្របឹក្សោ២រូប(្រសី១) 
្របធាន គ.ក.ស.ក តំណាងអង�ករសង�មសុីវលិ២រូប តំណាងអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន៤រូប(្រស១ី) នងិ
ម�ន�ីកម�វធិដី៣រូប(្រស១ី) 
 កិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេទ្បងីេ្រកមអធបិតីភាពរបស់េលកអភិបាលរង្រស�កែដល
បានេធ�ីសុន�រកថាេបកី។      បនា� ប់មកអ�កស្រមបស្រម�លបានេធ�ីករែណនាខំ�ួន និងបង� ញអំពីេគាលបណំង
្រពមទងំបានអេ�� ីញតំណាងរដ�បាល្រស�កនិងអង�កសង�មសុីវលិេធ�ីបទបង� ញនូវប�� ីអនុសសន៍របស់ខ�ួនស�ពីី
យន�ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលស� ប័នទងំពបីានចង្រកងកន�ងមក។   ជាកចិ�បន�អ�កស្រមបស្រម�លបាន
េស�ីរឱ្យអង�ករសង�មសុីវលិ នងិរដ�បាល្រស�កពនិិត្យ ពិភាក្សោ និងឯកភាពេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំេនាះេដមី្បចីង្រកង
នូវប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ�បាល្រស�កយកេទអនុវត�បន�នាេពលអនាគត។    
៣. ប�� ីអនុសសន៍រមួស�ពីយីន�ករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ប�� ីអនុសសន៍រមួរវងរដ�បាល្រស�ក
នងិអង�ករសង�មសុវីលិ 

សកម�ភាពសខំន់ៗែដលរដ�បាល្រស�កគរួអនុវត� 
េដមី្បបីេង�នីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�
អង�ករសង�មសុវីលិ នងិអង�ករសហគមន៍ 
មូលដ� ន 

អ�កទទលួខុស្រត�វ
ក�ុងករអនុវត� 

១. គួរមានក�� ប់ថវកិបែន�មពីថា� ក់ជាត ិ
ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់រដ�បាល្រស�កឱ្យ
បានេ្រចីន 

 បន�េធ�ីែផនករេដយបេង�ីនសកម�ភាព និង 
ថវកិេអយ្រសបតមត្រម�វកររបស់្របជា 
ពលរដ� 

 េធ�ីែផនករសកម�ភាពស្រមាប់ព្រងឹង
សមត�ភាពដល់ម�ន�ីពក់ព័ន�ក�ុងករ្រគប់្រគង
ថវកិ 

រដ�បាល្រស�ក 
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 តមដនសំេណីរែដលបានេស�ីរសុំពីថា� ក់េខត� 
ឬថា� ក់ជាត ិ  

២.គួរមានកិច�សហ្របតិបត�កិរជាមួយអង�ករ
សង�មសុីវលិ េដមី្បេីដះ្រសយប�� រមួគា�  
្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ទន់េពលេវល 
និងមានសមធម៌េដយគា� នភាពេរសីេអីង។ 

 បន�ករចងបណា� ញរវងអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងរដ�បាល្រស�ក តមរយៈករបេង�ីត្រក�ម
េតេឡេ្រកមរមួគា� េដមី្បែីចករែំលកព័ត៌មាន 
េទវញិេទមករវងរដ�បាល្រស�ក នងិ 
អង�ករសង�មសុីវលិ ដូចជាករែចកលិខតិ 
អ�� ីញចូលរមួក�ុងកិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម
្របឹក្សោ ្របតិទនិកិច�្របជុំ្របចឆំា� រំបស់
្រក�ម្របឹក្សោ ។ល។ 

 េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះ នងិអសយដ� ន 
ទំនាក់ទនងរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ និង 
អង�ករសមហគមន៍មូលដ� ន។ 

 ែចករែំលកែផនករសកម�ភាពរវងរដ�បាល 
្រស�ក នងិអង�ករសង�មសុីវលិ 

 េនេពលែដលអង�ករសង�មសុីវលិេរៀបចកំិច�
្របជុំ ឬេវទិកេផ្សងៗ អង�ករសង�មសុីវលិ 
គួរជួនដំណឹង និងេធ�ីលិខតិេស�ីរសុេំដយ 
ភា� ប់មកជាមួយនូវេគាលបណំង រេបៀបវរៈ 
ច្បោស់លស់ និងសមាសភាពអ�កចូលរមួ។  

 បន�ករស្រមបស្រម�លជាមួយករយិាល័យ 
ជំនាញ ឧ. ករយិាល័យកសកិម� 
សុខភិបាល អប់រ ំនិងអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងវសិយ ័ឯកជននានាក�ុងករេកៀរគរ
ធនធាន និងព្រងឹងករកសងសមត�ភាព
ដល់សហគមន៍មូលដ� ន 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�ម 
សុីវលិ 
 
 

៣. គួរែតមានក�� ប់ថវកិេដមី្បគីា្ំរទដល់ 
អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន េដីម្បឱី្យពួកគាត់
អចអនុវត�សកម�ភាពបន� 
 

 រដ�បាល្រស�កអចផ�ល់ជាទីកែន�ងស្រមាប់ 
្របជុំ ឬវគ�បណ�ុ ះបណា� លែដលេរៀបចំេឡងី 
េដយអង�ករសហគន៍មូលដ� ន  

 អង�ករសហគមន៍មូលដ� នគួរផ�ល់ែផនករ 
សកម�ភាពឱ្យបានច្បោស់លស់ជូនរដ� 
បាល្រស�ក  

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសហគមន៍
មូលដ� ន 
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 ប��ូ លត្រម�វករជាអទភិាពរបស់អង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� នេទក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍ 
និងកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំិលរបស់្រស�ក 
និងឃុ ំ

 សហករជាមយួមន�ីរជំនាញ អង�ករសង�ម 
សុីវលិ នងិវស័ិយឯកជនេដីម្បែីស�ងរកករគា ំ
្រទថវកិមែន�ម 

៤. គួរបន�ករផ�ល់េសវជូន្របជាពលរដ�
្របកបេដយតមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព 
 

 បន�ករផ្សព�ផ្សោយអំពីតរងតៃម�េសវេដយ
បិទេលីក� ព័ត៌មានរបស់ភូមិ ឃុ ំ្រស�ក តម   
រយៈេហ�សបុ៊កេផករបស់រដ�បាល្រស�ក 
ែចកខិតប័ណ�ជូនអ�កែដលបានមកទទួល
េសវ។ល។ 

 េចញបង� ន់ៃដជូនដល់អ�កមកទទួលេសវ 
 បន�ករផ្សព�ផ្សោយពីរបាយករណ៍េផ្សងៗ    

កំឡុងេពលកិច�្របជុំ ្រក�ម្របឹក្សោតមរយៈ 
េមភូមិ តណំាង្របជាពលរដ� និងអង�ករ 
សង�មសុីវលិ អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន
ែដលបានចូលរមួ្របជុ ំ 

រដ�បាល្រស�ក  

៥. ករែចកលខិិតអេ�� ីញដល់អង�ករសង�ម 
សុីវលិ នងិ អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 
និង្របជាពលរដ� គួរែចកេអយបានយ៉ាងតិចបី 
េទ្របាៃំថ�មុនកិច�្របជុចំប់េផ�មី (េនក�ុងលខិិត 
អេ�� ីញគួរមានរេបៀបវរៈ េគាលបណំង 
ឱ្យបានច្បោស់លស់)។  

 បន�េរៀបចំេធ�លីិខិតអេ�� ីញែចកជូនដល់អង�
ករសង�មសុីវលិ និងអង�ករសហគមន៍
មូលដ� នេដយភា� ប់នូវរេបៀបវរៈ និងេគាល
បំណងច្បោស់លស់ េហយីេផ�មុីន៣ៃថ�ៃន
កិច�្របជុំតមរយៈ្រក�មេតេឡ្រកមនិង 
េហ�សបុ៊កេផករបស់រដ�បាល្រស�ក 
ឬតមរយៈេមឃុ ំេមភូមិ។ 

រដ�បាល្រស�ក 

៦. គួរបេង�ីនករផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ�
អំពីសកម�ភាពនានារបស់រដ�បាល្រស�ក 
(ឧ.ែផនករថវកិ ែផនករអភិវឌ្ឍ ករចណំាយ 
ករផ�ល់េសវអពំីករយិាល័យ្រចកេចញែតមួយ 
របាយករណ៍កិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ 
របាយករណ៍ ្របច្ំរតមីាស ឆមាស 
្របចឆំា� ។ំល។)។ 

 េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពជាេទៀងទត់អពំីព័ត៌មាន 
នានានិងសម�ភាពរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុង 
េគហទព័ំរ និងបណា� ញសង�មរបស់ខ�ួន។ 

 សហករណ៍ជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិក�ុង
ករផ្សព�ផ្សោយ  

 ចត់តងំម�ន�ីទទលួបន�ុកេលទីំព័រេហ�សបុ៊ក 
និងេគហទព័ំររបស់រដ�បាល្រស�កនិង 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�ម 
សុីវលិ  
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តមដនេលីករេឆ�ីយតបេទនឹងមតិ 
េយាបល់របស់្របជាពលរដ�។ 

 ជូនដណឹំងដល់អជា� ធរភូម ិឃុ ំតំណាង 
្របជាពលរដ� តណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ 
អង�ករសហគមន៍មូលដ� នែដលបានមក 
ចូលរមួកចិ�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោ្របចែំខេដីម្បឱី្យ 
ពួកេគជួយផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់្របជាពលរដ�។ 

  ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ឬសកម�ភាព និងករ 
េឆ�ីយតបរបស់រដ�បាល្រស�កនានាតមរយៈ 
កិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម្របកឹ្សោ កិច�្របជុំ 
របស់ គ.ក.ស.ក េវទិករសធាណៈ 
សិក� សល និងតមរយៈករ ែចកខិតប័ណ�
ករបិទេលីក� ព័ត៌មាន េគហទព័ំរ 
បណា� ញសង�ម ផា� ងំប៉ាន់ណូ និងេម្រគ�
ចល័តជាេដីម ។ល។ 

 ផ�ល់េលខទូរស័ព�របស់រដ�បាល្រស�ក  េមឃុ ំ
នឹងេមភូមិដល់្របជាពលរដ�េដមី្បសីួរនា ំ
បែន�មរល់ចម�ល់ ឬព័ត៌មាននានាែដលពួកេគ
្រត�វករ។  

៧. គួរបង� ញអំពីតនួាទី នងិករទទួល 
ខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របកឹ្សោ និងគណៈអភិបាល 

 បន�ផ្សព�ផ្សោយកំឡុងេពលេធ�ីេវទិកពិេ្រគាះ
េយាបល់សធារណៈតមរយៈករនិយាយ 
េដយផា� ល់ឬ ករសរេសរដក់េលី្រកដស 
ផា� ងំធ ំឬេបាះេធ�ីជាខិតប័ណ�េដីម្បែីចកជូន 
្របជាពលរដ�។  

 េបាះពុម�ផា� ងំរូបភាពេដីម្បផី្សព�ផ្សោយ រចួបទិ 
បង� ញេនសល្រស�ក។  

រដ�បាល្រស�ក 

៨.ករេរៀបចំកិច�្របជុំ ឬ ករេធ�ីសកម�ភាព 
អ�ីមួយគួរែតេរៀបចំេនក្រមតិ ភូមិ ឬ ឃុឱំ្យបាន 
េ្រចីនជាងក្រមិត្រស�ក និង្រក�ង។ 

 េធ�ីែផនករសកម�ភាព និងែផករថវកិ 
ស្រមាប់ចុះមូលដ� ន 

 បន�េស�ីរសុមំ�ន�ី នងិថវកិស្រមាប់េធ�ី 
សកម�ភាពតូចៗឱ្យបានេ្រចនី  

រដ�បាល្រស�ក 
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៩. គួរព្រងឹងសមត�ភាពដល់ម�ន�ីអំពី្រកម 
សីលធម៌ និងរេបៀបរបបេធ�ីករ 

 ស្រមបស្រម�លជាមួយមន�ីរកសងសមត�ភាព
ថា� ក់េខត�  

 េរៀបចំែផនករសកម�ភាពរចួដក់ប��ូ លក�ុង
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍្របាឆំា�  ំ 

 េធ�ីករែណនាដំល់ម�ន�ីេដយផា� ល់មាត់ 

រដ�បាល្រស�ក 

១០. គួររយករណ៍បន�េទថា� ក់េខត� នងិថា� ក់ 
ជាតិចំេពះប�� ែដលមិនអចេដះ្រសយបាន 
និងបេង�នីេល្បនីៃនករេឆ�ីយតបឱ្យបាន 
ទន់េពលេវល  
 

 បន�េស�ីរសុកំរជួយគា្ំរទពីថា� ក់េខត� នងិ
ថា� ក់ជាតិ  

 បន�សហករជាមួយមន�ីរជំនាញ អង�ករ 
សង�មសុីវលិ នងិវស័ិយឯកជនេដីម្បែីស�ង 
រកករគា្ំរទេដីម្បេីឆ�ីយតបត្រម�វកររបស់

្របជាពលរដ�ទន់េពលេវល 

 បេង�ីតបណា� ញទនំាក់ទនំងសង�ម(Telegra
m)ជាមួយអង�ករសង�មសុីវលិបែន�មេទៀត
េដីម្បផី�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់អំពកីរេដះ្រសយ 
និងករេឆ�ីយតបេលបី�� ែដលបានេលកី 

េឡងី 

 តមដនករេដះ្រសយប�� របស់្រស�ក 
ែដលបានប��ូ នេទថា� ក់េខត�តមរយៈ 
កិច�្របជុំនានា  

រដ�បាល្រស�ក 

១១. រល់កិច�្របជុ ំឬករេធ�សីកម�ភាពអ�ីមួយ 
ជាមួយ្របជាពលរដ�គួរកណំត់្របធានបទ 
ឱ្យបានជាក់លក់ និង្រសបតមត្រម�វកររបស់
្របជាពលរដ� 

 បន�េរៀបចំ្របធានបទេដយមានអ�កចូលរមួពី
តំណាង្របជាពលរដ� អង�ករសង�មសុីវលិ 
 ឬអង�ករសហគមន៍មូលដ� នមុនេពលេរៀប
ចំសកម�ភាព  

 ្របមូលត្រម�វករជាក់ែស�ងពី្របជាពលរដ�តម
រយៈករចុះជួបផា� ល់ ឬតមរបាយករណ៍
្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាសរបស់រដ�បាល្រស�ក 
កិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ និង គ.ក.
ស.ក ឬរបាយករណ៍របស់េវទិកពិេ្រគាះ
េយាបល់សធារណៈ 

រដ�បាល្រស�ក 
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 ទុកេពលេវលឱ្យបានេ្រចីនស្រមាប់្របជា
ពលរដ�ក�ុងករសួរសណួំរ 

១២. គួរេលកីទឹកចិត� នងិេធ�កីរបំផុសគំនិត 
ឱ្យ្របជាពលរដ�ចូលរមួតមរយៈករសួរ 
សំណួរេដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាល នងិ 
េឆ�ីយតបទន់េពលេវល 

 េរៀបចំកិច�្របជុំអំពីរេបៀបៃនករេឆ�ីយតប 
រេបៀបសួរសណួំរ និងពីរេបៀបស្រមបស្រម�ល 

 អ�កស្រមបស្រម�ល ឬវគ�ិនគួរេរៀបចំខ�ួនឱ្យ
មានលក�ណៈសមញ និងករេ្របី្របាស់ 

ភាសឱ្យបានសមរម្យ។ 

 

១៣.  វគ�ិនគរួែតជាអ�កមានសិទ�ិក�ុងករ 
សេ្រមចចតិ� ឬអចេធ�ីករបក្រសយបានរល់ 
សំណួររបស់្របជាពលរដ�។  

 បន�េស�ីរសុំវគ�ិនជា្របធានែដលអចមានសិទ�ិ
េដះ្រសយប�� បាន 

 េរៀបចំកិច�្របជុំ េដីម្បពីិភាក្សោអំពី្របធាន 
បទែដល្រត�វ្របជុំជាមួយ្រក�មករងរមុន 
េដីម្បមីានវធិសី�ស�ក�ុងករេឆ�យីតប 

 ្រក�ម្របឹក្សោយកប�� ែដលបានេលីកេហយីមនិ
ទន់បានេដះ្រសយមកពិភាក្សោក�ុងកិច� 
្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោ េហយីរយករណ៍ 
ជូន្របជាពលរដ�វញិតមរយៈេមភូមិ េមឃុ ំ
តំណាង្របជាពលរដ� នងិតមេហ�សបុ៊កេផក 
របស់រដ�បាល្រស�ក 

រដ�បាល្រស�ក 

១៤. គួរបេង�ីនទនុំកចតិ�ដល់្របជាពលរដ�តម 
រយៈករេឆ�ីយតបជូន្របជាពលរដ�ឱ្យបានទន់ 
េពលេវលតមលទ�ភាពរបស់រដ�បាល្រស�ក។ 

 ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ដល់្របជាពលរដ�តម 
រយៈតំណាង ភូម ិឃុ ំ(កិច�្របជុំឃុ)ំ។  

 ្រក�ម្របឹក្សោ្រស�កបន�ចូលរមួកចិ�្របជុំជាមយួ 
កិច�្របជុំឃុ ំរចួរយករណ៍ក�ុង្រក�ម្របឹក្សោ 
្រស�កេដីម្បេីដះ្រសយប��   

រដ�បាល្រស�ក 

 

ជាកិច�ប�� ប់េលកអភិបាលរងបានែថ�ងសន�រកថាបូកសរុបនិងបិទកិច�ពភិាក្សោេដយបានគូសប�� ក់ករ

េប�ជា� ចិត�នងិទទលួយកអនុសសន៍រមួែដលបានេរៀបរប់ក�ុងតរងប�� ីអនុសសន៍ខងេលីេដីម្បយីកេទអនុវត� 

និងេឆ�ីយតបតមមុខងរនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

របស់រដ�បាល្រស�កបាណន់។ 
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៤.ឧបសម�ន័ 
ឧបសម�ន័ទ១ី៖ រេបៀបវរៈ  

រេបៀបវរៈ 

កចិ�្របជុពំេិ្រគាះេយាបល់ស�ពីបី�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ៃថ�ទ១ី0 ែខវចិ�ករ ឆា� ២ំ០២១ េនសល្រស�កបាណន់ 

 

េគាលបណំង៖ ពិភាក្សោអំពីប�� ីអនុសសន៍ែដលបាន្របមូលពីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិនិងអង�ករសង�មសីុវលិស�ីពីយន� 

ករេលីកកម�ស់ករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ� និងេដីម្បឯីកភាពបេង�ីតប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ� 

បាល្រស�កក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�។  

 

េម៉ាង  សកម�ភាព អ�កទទលួខុស្រត�វ 

០១:៣០-០២:០០  ចំណាប់អរម�ណ៍របស់ CPDD  

 េបីកកម�វធិីេដយេលកគណៈអភិបាល្រស�ក 

 ករែណនាខំ�ួន 

 បង� ញេគាលបំណង 

េលក ស៊ន េពញ 

គណៈអភិបាល្រស�ក 

 

០២:០០-០២:៣០ 

 

បទបង� ញរបស់រដ�បាល្រស�ក ស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីក

កម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�  

គណៈអភិបាល្រស�ក 

០២:៣០-០៣:០០ 

 

បទបង� ញរបស់អង�កសង�មសីុវលិស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករ

េលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

េលក ស៊ន េពញ 

០៣:០០-០៣:១៥ ស្រមាកអហរស្រមន់  

០៣:១៥-០៤:៥០ 

 

ករពិភាក្សោេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំពីរេដីម្បបីានប�� ីអនុសសន៍រមួ

មួយស�ីពីយន�ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ម�ន�ីរបស់កម�វធិីដរ 

០៤:៥០-០៥:០០ បិទកម�វធិី  ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ 
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ឧបសម�ន័ទ២ី៖ ប�� ីវត�មាន 

 

 



1 
 

របាយករណ៍បូកសរបុកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបលរ់វងរដ�បាល្រក�ង នងិអង�ករសង�មសុវីលិ  

ស�ពី ី

ប��អីនុសសនក៍�ងុករព្រងឹងករចូលរមួរបស្់របជាពលរដ�ស្រមាប់រដ�បាល្រក�ងបាត់ដបំង

េខត�បាតដ់ំបង 

ៃថ�ទី១0 ែខវិច�កិ ឆា� ២ំ០២១ 

 

 

 

 

 

  

េរៀបចំេដយ្រក�មករងររបសក់ម�វិធកីំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងរដ�បាល (GIZ-DAR) 
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១. េសចក�េីផ�មី 

អស់រយៈេពលជាេ្រចនីឆា� កំន�ងមក រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបាន និងកពុំងអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករ និង
វសិហមជ្ឈករ េដមី្បផី�ល់េសវសធារណៈរបស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យកន់ែត្របេសីរ នងិេដីម្បធីានាថា្របជា
ពលរដ�ទទួលបានេសវសធារណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ េដមី្បសីេ្រមចបាននូវេគាលេដខងេលីេនះ ករចូល
រមួរបស់្របជាពលរដ� នងិអង�ករសង�មសុីវលិ ក�ុងដំេណីរករអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ គឺជាស
មាសធាតុមួយយ៉ាងសំខន់ ក�ុងចំេណាមសមាសធាតុដៃទេទៀត។ ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�នឹងជួយដល់រដ�បាល
្រក�ង្រស�កក�ុងករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត� ែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងេឆ�ីយតបេទតមត្រម�វកររបស់្របជា
ពលរដ� ពីេ្រពះ្របជាពលរដ�នឹងផ�ល់ព័ត៌មានជាក់លក់អំពតី្រម�វកររបស់ពួកេគ និងវធិីស�ស�េផ្សងៗ ែដលអចរមួ
ចំែណកក�ុងករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវលទ�ផល ៃនករសេ្រមចចិត�របស់រដ�បាល្រក�ង្រស�ក។ 

េដីម្បជីំរុញករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ្រសបតមករអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍ែណនា ំ
ស�ីពីយន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� និងករអនុវត�កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករ នងិករេផ�រមុខ 
ងរដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ អង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ (CPDD) សហ
ករជាមួយ កម�វធិ ី (GIZ-DAR) បានេធ�ីករសកិ្សោមួយស�ីពីយន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� ក�ុងេគាល
បំណងេដីម្ប្ីរបមូលទស្សនទន និងធាតុចូល ្រពមទងំផ�ល់ជាអនុសសន៍ ក�ុងករបេង�ីនករចូលរមួរបស់្របជាពល
រដ�ឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។ ករសកិ្សោេនះមានដំេណីរករ និងសមាសភាពចូលរមួដូចខងេ្រកម៖  

ក. ករសកិ្សោរបស់ អង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូេដមី្បកីរអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យ (CPDD) 
▪ ករសិក្សោេនះបានេធ�ីេឡងីេនចេនា� ះែខមករ ដល់ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២១ េន្រក�ងបាត់ដបំង។ 
▪ បានសមា� សន៍ផា� ល់ជាលក�ណៈបុគ�លជាមួយតណំាងអង�ករសង�មសុីវលិចំនួន 0៥រូប (្រសី0២) 

អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 0៥រូប និង្របជាពលរដ� ១៥រូប (្រសី0៥)។ អ�កចូលរមួសរុបមាន
ចំនួន ២៥រូប (្រសី0៧) ។  

▪ បានពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រក�មតំណាងអង�ករសង�មសីុវលិចំនួន 0៥រូប (្រសី0២) អង�ករសហ
គមន៍មូលដ� ន 0៥រូប  នងឹ្របជាពលរដ� ១១រូប (្រសី0៧)។ អ�កចូលរូមសរុបមានចំននួ ២១រូប
(្រសី0៩)។  

▪ អង�ករ បណ�ុ ះបណា� លសហគមន៍េដមី្បអីភិវឌ្ឍន៍ (CTOD) បានបេង�ីតករណីសិក្សោមយួស�ីពីករ
ចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករេរៀបចំកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំិល នងិែផនករថវកិ។ 

▪ បាន្របមូល និងសិក្សោបែន�មនូវរល់ឯកសរពក់ព័ន� ែដលមាន្រសប់ េដីម្បជីាមូលដ� នក�ុងករ
សិក្សោេនះ។ 

ខ. ករពេិ្រគាះេយាបល់របស់ កម�វធិដី (GIZ DAR) ជាមយួរដ�បាល្រក�ង 
▪ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួរដ�បាល្រក�ងបាត់ដបំង បានេធ�េីឡងីេន្រពឹកៃថ�ទី១០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២១ 

េនសល្របជុំរបស់រដ�បាល្រក�ង។ 
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▪ សមាសភាពចូលរមួសរុបចំននួ ០៧រូប ែដលរមួមាន្រក�ម្របឹក្សោ 0២រូប (្រសី0១) អភបិាលរងៃន
គណៈអភិបាល្រក�ង 0១រូប ្របធាន គ.ក.ស.ក ០១រូប នាយករដ�បាល 0១រូប ្របធានករយិាល័យ

្រចកេចញចូល 0១រូប និង្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ� 0១រូប។   

២. វធិសី�ស� 
េយាងតមលទ�ផលៃនករសកិ្សោ និងករពិេ្រគាះេយាបល់ខងេលី (ចណុំច ក នងិ ខ) ្រក�មករងររបស់កម�

វធិដី (GIZ-DAR) បានស្រមបស្រម�លកចិ�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់រវងរដ�បាល្រក�ងបាត់ដំបង និងអង�ករសម�័ន�ភាព
ៃដគូេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ ស�ីពី យន�ករស្រមាប់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� ែដលរដ�បាល្រក�ង
បានកពុំងអនុវត�។ ករពិេ្រគាះេយាបល់េនះ ្រត�វបានេរៀបចេំន្រពឹកៃថ�ទ១ី០ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២១ ចប់ពីេម៉ាង ៨:៣
0 ដល់ េម៉ាង ១២:00 េនសល្រក�ងបាត់ដំបង តម្របព័ន�ប��ូ នរូបភាព និងសេម�ង (អនទ្បោញ) និងេដយផា� ល់
ែដលមានសមាសភាពចូលរមួសរុបចំននួ ១៦រូប (្រសី0៤) រមួមានអភិបាលរង្រក�ង 0១រូប ្រក�ម្របកឹ្សោ 0២រូប(្រសី
0១) ្របធាន គ.ក.ស.ក ០១រូប នាយករដ�បាល ០១រូប ្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល ០១រូប ្របធាន
ករយិាល័យ្របជាពលរដ� ០១រូប តំណាងអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 0២រូប (្រសី0១) តំណាងអង�ករសុីវលិ 0២
រូប (្រសី0១) ម�ន�កីម�វធិីដ 0៣រូប (្រសី0១) និងតំណាង CPDD 0២រូប។  
 កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់េនះ ្រត�វបានេរៀបចំេទ្បងីេ្រកមអធិបតីភាពរបស់េលកគណៈអភិបាលរង្រក�ង 
ែដលបានេធ�ីសុន�រកថាេបកី។ បនា� ប់មក អ�កស្រមបស្រម�លបានេធ�ីករែណនាខំ�ួន និងបង� ញអំពីេគាលបណំង ្រពម
ទងំបានអេ�� ីញតណំាងរដ�បាល្រក�ង និងអង�កសង�មសុវីលិេធ�ីបទបង� ញនូវប�� ីអនុសសន៍របស់ខ�ួន ស�ពីី យន�
ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� ែដលស� ប័នទងំពីបានចង្រកងកន�ងមក។ ជាកចិ�បន� អ�កស្រមបស្រម�ល បានេស�ីរឱ្យ
អង�ករសង�មសុីវលិ និងរដ�បាល្រស�ក ពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងឯកភាពេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំេនាះ េដីម្បចីង្រកងនូវ
ប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ�បាល្រក�ងយកេទអនុវត�បន�នាេពលអនាគត។    
៣. ប�� ីអនុសសន៍រមួស�ពីយីន�ករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ប�� ីអនុសសន៍រមួរវងរដ�បាល្រក�ង នងិអង�ករសង�ម
សុវីលិ(CSO) 

សកម�ភាពសខំន់ៗែដលរដ�បាល្រក�ង គរួអនុ
វត� េដមី្បបីេង�នីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 
អង�ករសង�មសុវីលិ (CSO) នងិអង�ករសហ
គមន៍មូលដ� ន (CBO)  

អ�កទទលួខុស្រត�វ
ក�ុងករអនុវត� 

១. គួរបេង�ីនករផ្សព�ផ្សោយឱ្យបានទូលទូំលយអំពី 
កិច�្របជុ ំកណំត់េហតុ របាយករណ៌ ែផនករអភិវឌ្ឍ
ន៍ កម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំលិ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ
របស់រដ�បាល្រក�ង/សង� ត់ ឱ្យបានដល់្របជាពលរដ� 
អង�ករសង�មសុីវលិ អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន តម
រយៈឧេគ្ឃោសនសព� េហ�សបុ៊កេផក នងិេតេល្រកម
របស់រដ�បាល្រក�ង/សង� ត់ នងិផលិតេចញជាខិតប័

 ្របមូល និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះ 
របស់អង�ករសង�មសុីវលិ និងអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� ន ែដលកពុំងអនុវត� 
ក�ុងរដ�បាល្រក�ង/សង� ត់។ 

 បេង�ីត្រក�មេតេឡ្រកមរវងតណំាងអង�
ករសង�មសុីវលិ  អង�ករសហគមន៍មូល
ដ� ន និងរដ�បាល្រក�ង/សង� ត់ េដីម្បែីចក

រដ�បាល្រក�ង 
អង�ករសង�មសុីវលិ  
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ណ� នងិផា� ងំរូបភាពេផ្សងៗ េដីម្បែីចកចយដល់អ�ក
ពក់ព័ន�។  

រែំលកព័ត៌មាននានា និង/ឬផ្សព�ផ្សោយពី
សកម�ភាពេផ្សងៗ ដូចជា រេបៀបវរៈៃន
កិច�្របជុ ំែផនករអភិវឌ្ឍន៍ កម�វធិីវនិិ
េយាគ ែផនករថវកិ នងិរបាយករណ៍
នានារបស់ដ�បាល្រក�ង/សង� ត់។ 

 ផ្សព�ផ្សោយអពំីេហ�សបុ៊កេផករបស់ដ�បា
ល្រក�ង/សង� ត់ ដល់្របជាពលរដ� អង�ករ
សង�មសុីវលិ នងិអង�ករសហគមន៍មូល
ដ� ន តមរយៈកិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម 
្របឹក្សោ្រក�ង/សង� ត់ និងសូមឱ្យតំណាង
សង� ត់ េមភូមិ អង�ករសង�មសុីវលិ នងិ
អង�ករសហគមន៍មូលដ� នផ្សព�ផ្សោយ
បន�ដល់្របជាពលរដ�ក�ុងករេធ�ីសកម�ភាព
េផ្សងៗេទៀតរបស់រដ�បាល្រក�ង/សង� ត់។ 

 ែចករែំលករបាយករណ៍កិច�្របជុំ្របចែំខ 
របស់្រក�ម្របឹក្សោ្រក�ង/សង� ត់ និងរបាយ
ករណ៌េផ្សងៗែដលពក់ព័ន�ដល់អង�ករ
សង�មសុីវលិ េដយអង�ករសង�មសុីវលិ
្រគាន់ែតេចញៃថ�ថតចលំងេដយខ�ួនឯង
ែតបុ៉េណា� ះ។  

២. គួរបន�ករស្រមបស្រម�លក�ុងករផ�ល់វគ�បណ�ុ ះប
ណា� លបែន�មេទៀត ដល់អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 
និង្របជាពលរដ�អំពីជំនាញអជីវកម� នងិជំនាញ
កសិកម� េដីម្បឱី្យពួកគាត់អចមាន្របាក់ចណូំល
សមរម្យ។ 

 ស្រមបស្រម�លជាមួយមន�ីរ ឬករយិា   
ល័យកសិកម� េដីម្បផី�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា�
លដល់្របជាពលរដ� អង�ករសហគមន៍
មូលដ� ន។  

 អចផ�ល់ជាកែន�ងស្រមាប់េរៀបចំវគ�ប
ណ�ុ ះបណា� ល ដល់អង�ករសហគមន៍  
មូលដ� នេបីចបំាច់។  

 ប��ូ លត្រម�វករវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនះ
េទក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍន៍ និងកម�វធិីវនិិ
េយាគ៣ឆា� រំកំិលរបស់រដ�បាល្រក�ង/សង�
ត់។ 

រដ�បាល្រក�ង 
អង�ករសង�មសុីវលិ 
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៣. គួរែតមានលខិិតអេ�� ីញេដយភា� ប់មកជាមយួនូវ 
េគាលបណំង និងរេបៀបវរៈេហយីែចកជូនដល់ 
្របជាពលរដ� អង�ករសង�មសុវីលិ អង�ករសហគមន៍ 
មូលដ� ន ឱ្យបានចូលរមួកិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម 
្របឹក្សោ្រក�ង/សង� ត់។  

 បន�េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះរបស់អង�
ករសង�មសុីវលិ ែដលកពុំងអនុវត�ក�ុងរដ�
បាល្រក�ង/សង� ត់។ 

 បេង�ីត្រក�មេតេឡ្រកមរវងអង�ករសង�ម
សុីវលិ អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន និងរដ�
បាល្រក�ង/សង� ត់ េដមី្បមីានភាពងយ 
្រស�លក�ុងករែចករែំលកលខិតិអ�� ីញ ឬ
្របតិទិនៃនកិច�្របជុំរបស់រដ�បាល្រក�ង
សង� ត់ ឬព័ត៌មានេផ្សងៗ។ 

 េផ�ីលិខិតអ�� ីញ ឬ្របតទិិនៃនកិច�្របជុំ

របស់រដ�បាល្រក�ង/សង� ត់ តមរយៈេច
សង� ត់ េមភូមិ អង�ករសង�មសុីវលិ ែដល
បានមកចូលរមួកិច�្របជុំរបស់រដ�បា
ល្រក�ង/សង� ត់ ឱ្យែចកជូនបន�ដល់
តំណាង្របជាពលរដ�ឱ្យបានយ៉ាងេហច
ណាស់៣ៃថ�មុនៃនកចិ�្របជុ។ំ  

រដ�បាល្រក�ង 
អង�ករសង�មសុីវលិ 

៤. គួរចុះសួរសុខទុក�ដល់្របជាពលរដ�តមភូមិ និង
្របមូលប��  ឬត្រម�វកររបស់ពួកេគ េដមី្បយីកមក
ពិភាក្សោក�ុងកិច�្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោ្រក�ង/សង� ត់។  

 បន�្របមូលព័ត៌មានតមរយៈេមភូមិ អជា�
ធរសង� ត់ ក�ុងកចិ�្របជុំ្របចែំខ តម 
្របព័ន�េតេឡ្រកម នងិបណា� ញសង�មេផ្ស
ងៗេទៀត។ 

 បែន�មសកម�ភាពក�ុងករចុះជបួផា� ល់ជា 
មួយ្របជាពលរដ� េដយដក់ប��ូ លក�ុង 
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ នងិកម�វធិីវនិិេយាគ
របស់្រក�ង/សង� ត់។  

 ប��ូ លប��  ែដល្របមូលបានដក់ក�ុង
កិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោ្រក�ង/សង� ត់ 
េដីម្បពីិភាក្សោ និងេធ�ីករេដះ្រសយ។ 

 ប��ូ លប��  ែដល្របមូលបានដក់ក�ុង 
ែផនករ នងិកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំិល
របស់្រក�ង/សង� ត់។ 

រដ�បាល្រក�ង 

  េឆ�ីយែតសណួំរណា ែដលអចេឆ�ីយបាន
េដយពន្យល់នូវេហតុផលច្បោស់លស់។ 

រដ�បាល្រក�ង 
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៥. គួរេឆ�ីយតបសណួំររបស់្របជាពលរដ� ឱ្យទន់
េពលេវល នងិចំ្របធានបទ។ 

 បន�ប��ូ នសណួំរ ឬសណូំមពរ ែដល
ហួសពសីមត�ភាពរបស់រដ�បាល្រក�ងេទ
ថា� ក់េខត� េដីម្បជីួយេដះ្រសយ។ 

 បន�ដក់ប��  ឬសណូំមពរ ែដលមិនអច
េដះ្រសយបាន ចូលក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍ
ន៍ និងកម�វធិីវនិិេយាគបីឆា� រំកំលិរបស់
្រក�ង/សង� ត់ េដីម្បែីស�ងរកករគា្ំរទ។  

៦. គួរបេង�ីនចំននួម�ន� ីនងិសមា� រៈបេច�កេទស 
បែន�មស្រមាប់ ករយិាល័យច្រកេចញចូលែតមួយ។ 

 បន�េស�សុីចំំននួម�ន� ីនិងសមា� រៈ 
បេច�កេទសបែន�មស្រមាប់ករយិាល័យ 
ច្រកេចញចូលែតមយួ េទថា� ក់េខត�/ជាតិ 
(២០២៣)។ 

 បន�ែស�ងរកករេកៀរគរធនធានពីៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងវស័ិយឯកជន។  

 េ្រគាងថវកិរបស់រដ�បាល្រក�ង។ 

រដ�បាល្រក�ង 

៧. គួរែកស្រម�លម�ន�ីែដលមានសមត�ភាពដក់េទ
តមជំនាញ។ 

 េស�ីសុំេ្រជីសេរសីម�ន�ីេដយរដ�បាល្រក�ង
ផា� ល់។ 

 ឬបន�េស�ីរសុំម�ន�ជីំនាញពថីា� ក់េខត�។ 
 ែស�ងរកត្រម�វករវគ�បណ�ុ ះបណា� លរបស់

ម�ន�ី។ 
 េរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពដល់ 

ម�ន�ី និងស� ប័ន។ 
 េស�ីរសុ ំនងិស្រមបស្រម�លជាមួយមន�ីរ 

ពក់ព័ន� ឬអង�ករសង�មសុីវលិ ែដលពក់ 
ព័ន� េដីម្បផី�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់ម
�ន�ី។  

រដ�បាល្រក�ង 

៨. គួរបន�ករផ�ល់េសវជូន្របជាពលរដ�្របកបេដយ
តមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព និងព្រងកីកែន�ងផ�ល់
េសវឲ្យបានធទូំលយ េដីម្បបីង�រភាពងយ្រស�ល
ដល់្របជាពលរដ�ក�ុងករចូលរមួទទួលេសវ។ 

 ក�ុងករណីមានត្រម�វករេ្រចីនេលីសលុបពី
្របជាពលរដ�មកទទលួេសវ រដ�បាល្រក�ង 
នឹងព្រងកីករយិាល័យផ�ល់េសវបេណា� ះ 
អសន�តមទី្របជុំជន េដីម្បឱី្យេឆ�ីយតប
តមត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�។ 

 េធ�ីែផនករ នងិគំេរងសំេណីរ េដីម្បសុី ំ
ព្រងីកកែន�ងផ�ល់េសវឱ្យធទូំលយេហយី 

រដ�បាល្រក�ង 
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ដក់ប��ូ លែផនករេនះេទក�ុងែផនករ 
និងកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំិលរបស់រដ�បា
ល្រក�ង។ 

 បន�ករបិទផ្សោយពតីៃម�េសវ និងរបាយ
ករណ៍នានា េនតមសល្រក�ង សល
សង� ត់ ទីសធារណៈ និងករែចកជូនខិត
ប័ណ�ដល់្របជាពលរដ� ែដលមកទទលួ
េសវផា� ល់េនសល្រក�ង/សង� ត់។  

 បន�ករែចកខិតប័ណ�ដល់្របជាពលរដ�
តមរយៈេមភូមិ េចសង� ត់ ែដលបាន
ចូលរមួកចិ�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ
្រក�ង។ 

 ្របធានករយិាល័យច្រកេចញចូលែតមយួ
បន�រយករណ៍ជូន្រក�ម្របកឹ្សោជារងរល់ 
ែខ អំពីដំេណីរករ និងគុណភាពៃនករផ�
ល់េសវរបស់ករយិាល័យ្រចកេចញចូល
ែត១។ 

៩. គួរបេង�ីនក�� ប់ថវកិស្រមាប់រដ�បាល្រក�ងេដមី្ប ី
េឆ�ីយតបត្រម�វករ របស់្របជាពលរដ�។  

 បន�េធ�ីែផនករថវកិ េដយដក់ែផនករ 
សកម�ភាព ឱ្យបានេ្រចីនជាងែផនករ
ែដលធា� ប់េធ�ីកន�ងមក រចួេស�សុីពំីថា� ក់
ជាតិេដីម្បគីា្ំរទ។ 

 បន�េធ�ីសកិ� សលសមាហរណកម�ថា� ក់
្រក�ង ជាមយួអង�ករៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

 បន�ករេកៀរគរធនធានជាមួយអង�ករៃដ
គូអភិវឌ្ឍន៍ និងវស័ិយឯកជននានាតមរ
យៈកិច�្របជុំរវងរដ�បាល្រក�ង ជាមួយអង�
ករសង�មសុីវលិ និងវស័ិយឯកជន េដមី្បី
េដះ្រសយប�� ្របជាពលរដ�រមួគា� ។ 

រដ�បាល្រក�ង 

១០. គួរែតមានក�� ប់ថវកិតូចមួយេដីម្បគីា្ំរទដល់
អង�ករសហគន៍មូលដ� នក�ុងករបេ្រមីផល
្របេយាជន៍របស់្របជាពលរដ�។ 
 

 អចជយួជាបដិភាគដល់អង�ករសហគម
ន៍មូលដ� ន ដូចជាករេអយខ�បីន�ប់្របជុ ំ
(េ្របី្របាស់ទឹក េភ�ីង) ស្រមាប់វគ�បណ�ុ ះ
បណា� ល េបីសនិចបំាច់។ 

រដ�បាល្រក�ង 
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  ដក់ប��ូ លប��  ឬត្រម�វកររបស់អង�ករ
សហគន៍មូលដ� នចូលក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍ
ន៍ និងកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំលិ របស់រដ�
បាល្រក�ង។ 

 ែស�ងរករគា្ំរទក�ុងេពលេធ�ីសកិ� សល
សមាហរណកម�របស់រដ�បាល្រក�ង។ 

១១. គួររយករណ៍បន�េទថា� ក់េខត� នងិថា� ក់ជាតិ 
ចំេពះប��  ែដលមិនអចេដះ្រសយបាន និង 
បេង�ីនេល្បនីៃនករេឆ�ីយតបឱ្យបានទន់េពលេវល។  

 បន�េស�ីរសុកំរជួយគា្ំរទពីថា� ក់េខត� នងិ
ថា� ក់ជាត។ិ  

 រដ�បាល្រក�ងនឹងសហករជាមយួមន�ីរ 
ជំនាញ អង�ករសង�មសុីវលិ និងវស័ិយ 
ឯកជន េដីម្បែីស�ងរកករគា្ំរទេដីម្ប ី
េឆ�ីយតបទន់េពលេវល។ 

 បេង�ីតបណា� ញទនំាក់ទនំងសង�ម
(Telegram) ជាមួយអង�ករសង�មសុី
វលិបែន�មេទៀត េដីម្បផី�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់
អំពីករេដះ្រសយ នងិករេឆ�យីតបេលី
ប�� ែដលបានេលីកេឡងី។ 

 តមដនជាមួយថា� ក់េខត� ស�ពីី ប��
ែដលបានេស�ីរសុំឱ្យថា� ក់េខត�ជួយេដះ
្រសយ តមរយៈកិច�្របជុំគណៈកមា� ធិ
ករ្របតិបត� ិ(OSC) ឬកិច�្របជុំនានា ឬ
តមមេធ្យោបាយេផ្សងៗេទៀត។  

រដ�បាល្រក�ង 

១២.គួរផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់អពីំករអនុវត�សកម�ភាព 
របស់រដ�បាល្រក�ងដល់្របជាពលរដ�េអយបានទន់
េពលេវល។ 
 

 បន�ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានដល់អជា� ធរ 
សង� ត់ ភូមិ តណំាង្របជាពលរដ� អង�ករ
សង�មសុីវលិ ែដលបានចូលរមួកិច�្របជុំ

្របចែំខរបស់រដ�បាល្រក�ង រចួេស�ីរសុឱំ្យ
ពួកេគផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់្របជាពលរដ�។ 

 បន�ករតមដនជាមួយអជា� ធរសង� ត់ 
ភូមិ អំពកីរផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានេនះ េអ
យបានជា្របច។ំ 

រដ�បាល្រក�ង 
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 បន�ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានដល់្របជា 
ពលរដ�តមរយៈ្របពន�័ផ្សព�ផ្សោយសង�ម
នានាដូចជាេតេល្រកម េហ�សបុ៊ក ។ល។ 

១៣. អង�ករសង�មសុីវលិ អង�កសហគមន៍មូលដ� ន 
និងរដ�បាល្រក�ងគួរបេង�ីនកិច�សហករណ៍េអយបាន
ទូលំទូលយក�ុងករេធ�ីែផនករ ឬករអនុវត�រមួគា�
េដីម្បេីដះ្រសយប�� របស់្របជាពលរដ�បានទន់
េពលេវល។ 

 បន�េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះរបស់អង�
ករសង�មសុីវលិ អង�ករសហគមន៍មូល 
ដ� ន ែដលកំពុងអនុវត�ក�ុងរដ�បាល្រក�ង 
បាត់ដំបង។ 

 បន�ព្រងឹងទំនាក់ទំនងរវងអង�ករសង�ម
សុីវលិ នងិរដ�បាល្រក�ង តមរយៈករ 
បេង�ីត្រក�មេតេឡ្រកម េដីម្បែីចករែំលក 
ឬផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានេទវញិេទមក។ 

 បន�អ�� ីញអង�ករសង�មសុីវលិឱ្យចូលរមួ
កិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម្របកឹ្សោ េវទិក 
ពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ សិក� សល 
សមាហរកម�របស់រដ�បាល្រក�ង េដីម្ប ី
ពិភាក្សោ នងិេដះ្រសយប�� របស់្របជា
ពលរដ�រមួគា� ។ 

 បន�េធ�ីេវទិករភាពជាៃដគូ រវងអង�ករ
សង�មសុីវលិ នងិរដ�បាល្រក�ង តម្របព័ន� 
អនឡាញ ្របសិនេបអីច។ 

 បន�េធ�ីករទនំាក់ទនំងជាមួយបណា� ញ 
អង�ករថា� ក់េខត�តមវស័ិយនមីួយៗ។ 

រដ�បាល្រក�ង 
អង�ករសង�មសុីវលិ 

១៤. គួរបេង�ីនករេរៀបចំកិច�្របជុ ំេដីម្បផី�ល់មតិ
េយាបល់ ឬករផ�ល់េសវតម្របព័ន�អនឡាញ។ 

 បន�ករផ្សព�ផ្សោយពេីអប (App) របស់ 
អង�ករ API ែដលជួយគា្ំរទដល់រដ�បា
ល្រក�ង និងេហ�សបុ៊កេផករបស់រដ�បា
ល្រក�ង ដល់អង�ករសង�មសុីវលិ អង�ករ
សហគមន៍មូលដ� ន និង្របជាពលរដ�តម
រយៈកិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោ និងករេធ�ី
េវទិកសធារណៈ។ 

 ករចុះជបួផា� ល់ជាមយួ្របជាពលរដ�ក�ុង
ករេធ�ីសកម�ភាពអ�មីួយ នងិតមរយៈករ
ែចកជូនជាខិតប័ណ�ជាេដីម។   

រដ�បាល្រក�ង 
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១៥.គួរព្រងឹងករកសងសមត�ភាពដល់្របជាពលរដ�
ពីសរៈសខំន់ៃនសិទ� ិតនួាទី និងផល្របេយាជន៍ៃន
ករចូលរមួ្រពមទងំេសវនានា ែដលរដ�បាល្រត�វផ�ល់
ជូន។ 

 បន�ករប��ូ ល្របធានបទស�ីពកីត�កិច� 
សិទ�ិ នងិផល្របេយាជន៍ៃនករចូលរមួ 
របស់្របជាពលរដ�ក�ុងករេធ�ីេវទិក 
ពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ និងសកម� 
ភាពចុះជួប្របជាពលរដ�តមភូមិេផ្សងៗ 
ែដលអចេធ�ីេទបាន (ឧ. ករចុះសួរសុខ 
ទុក�្របជាពលរដ�)។  

 េធ�ីែផនករសកម�ភាព េដីម្បែីស�ងរកករ 
ជួយគា្ំរទពអីង�ករសង�មសុីវលិ េដីម្បី
ជួយផ្សព�ផ្សោយ ឬផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល 
ដល់្របជាពលរដ�។  

 ែស�ងរកឯកសរែដលមាន្រសប់តមរយៈ
យូធូប ឬពីអង�ករសង�មសុីវលិែដលអច 
មានដូចជាវេីដអូ ឬជាសសំេលងេដីម្បី
យកមកចក់ផ្សោយតមរម៉កកង់បីេន 
តមភូមនិីមួយៗ ឬេនតមទី្របជុំជន  
នានា។ 

រដ�បាល្រក�ង 
អង�ករសង�មសុីវលិ  

១៦. គួរព្រងឹងករយល់ដងឹបែន�មទក់ទងនឹងច្បោប់ 
េគាលនេយាបាយនានាដល់អង�ករសង�មសុីវលិ។ 

 គួរែស�ងយល់អំពចី្បោប់ េគាលនេយាបាយ
នានា ែដលពក់ព័ន�នឹងករបំេពញ 
ករងររបស់ខ�ួន។ 

 សហករណ៍ជាមយួរដ�បាល្រក�ង និងបន� 
េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លអំពចី្បោប់ េគាល
នេយាបាយនានាដល់អង�ករសង�ម     
សុីវលិ។ 

រដ�បាល្រក�ង 
អង�ករសង�មសុីវលិ 

១៧. គួរែស�ងរកត្រម�វករ នងិប�� ្របឈមថ�ីៗ 
របស់្របជាពលរដ� និងអង�ករសង�មសុីវលិ ឱ្យបានជា
្របច។ំ 

 បន�្របមូលប��  ឬត្រម�វកររបស់្របជា
ពលរដ�តមរយៈេវទិកពិេ្រគាះេយាបល់
សធារណៈ កិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម
្របឹក្សោ កិច�្របជុំរបស់ គ.ក.ស.ក និងតម
រយៈេហ�សបុ៊កេផករបស់រដ�បាល្រក�ង និង
តមវធិីេផ្សងៗេទៀត ែដលអច្របមូល
បាន។ 

រដ�បាល្រក�ង 
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១៨. មានយន�ករច្បោស់លស់ស្រមាប់េលីកទកឹចិត� 
ដល់ម�ន�។ី 

 បន�ករផ�ល់ជា្របាក់រង� ន់តមករបំេពញ
ករងរ (ករងរេធ�ីេ្រចីន ទទលួបាន
្របាក់រង� ន់េ្រចីន)។ 

 បន�ករផ�ល់ជាលខិិតសរេសីរ។ 
 បន�ករេស�ីរសុំេឡងីករដំេឡងីក្ំរបាក់ 

(២ឆា� មំ�ង)។ 
 បន�ករផ�់េមៃដករងរ នងិេមៃដកិត�ិយស 

តមរយៈករេស�ីរសុំេទថា� ក់ជាតិ។ 
 បន�ករសេសីរេដយផា� ល់តមរយៈកិច�្រប

ជុំ។ 

រដ�បាល្រក�ង 

១៩. គួរព្រងឹងករតមដន នងិ្រត�តពិនិត្យទក់ទង 
និងករេបីក្របអប់សំបុ្រត ពក្យបណ�ឹ ងតវ៉ឱ្យទន់
េពលេវល នងិករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោ
ែដលទទលួបន�ុកករងរតមឃុនំីមួយៗ។ 

 េបីក្របអប់សំបុ្រតរងរល់មយួសបា� ហន៍
ម�ង។ 

 រយករណ៌ជូនគណៈអភិបាល និង្រក�ម 
្របឹក្សោ េដីម្បជីយួក�ុងករេដះ្រសយប
�� ។ 

 ផ្សព�ផ្សោយតមរយៈករបិទផ្សោយេលីក� រ
ព័ត៌មានេនតមសល្រក�ង សល
សង� ត់ និងភូមិ។ 

រដ�បាល្រក�ង 

 

ជាកិច�ប�� ប់ េលកអភបិាលរង្រក�ងតណំាងឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោ និងគណៈអភិបាល្រក�ង បានែថ�ងសន�រកថាបូក

សរុប និងបទិកិច�ពិភាក្សោ េដយបានគូសប�� ក់ករេប�ជា� ចិត� និងទទួលយកអនុសសន៍រមួ ែដលបានេរៀបរប់ក�ុង

តរងប�� ីអនុសសន៍រមួខងេលី េដីម្បយីកេទអនុវត� និងេធ�ីករេឆ�ីយតបតមមុខងរ និងករទទលួខុស្រត�វរបស់

រដ�បាល្រក�ង ក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� របស់រដ�បាល្រក�ងបាត់ដំបង។ 
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៤.ឧបសម�ន័ 
ឧបសម�ន័ទ១ី៖ រេបៀបវរៈ  

រេបៀបវរៈ 

កចិ�្របជុពំេិ្រគាះេយាបល់ស�ពីបី�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ៃថ�ទ១ី0 ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០២១ េនសល្រក�ងបាត់ដបំង 

 

េគាលបណំង៖ ពិភាក្សោ អំពី ប�� ីអនុសសន៍ ែដលបាន្របមូលពីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ និងអង�ករសង�មសីុវលិ ស�ីពី 

យន�ករេលីកកម�ស់ករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ� និងេដីម្បឯីកភាពបេង�ីតប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់

រដ�បាល្រក�ង ក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�។  

 

េម៉ាង  សកម�ភាព អ�កទទលួខុស្រត�វ 

០៨:៣០-០៩:០០  ចំណាប់អរម�ណ៍របស់ CPDD  

 េបីកកម�វធិីេដយេលកគណៈអភិបាល្រក�ង 

 ករែណនាខំ�ួន 

 បង� ញេគាលបំណង 

េលក ស៊ន េពញ 

អភិបាលរង្រក�ង 

 

០៩:០០-០៩:៣០ 

 

បទបង� ញរបស់រដ�បាល្រក�ង ស�ីព ីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីក

កម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�  

អភិបាលរង្រក�ង 

០៩:៣០-១០:០០ 

 

បទបង� ញរបស់អង�កសង�មសីុវលិស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករ

េលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

េលក ស៊ន េពញ 

១០:០០-១០:១៥ ស្រមាកអហរស្រមន់  

១០:១៥-១១:៥០ 

 

ករពិភាក្សោេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំពីរេដីម្បបីានប�� ីអនុសសន៍រមួ

មួយស�ីពីយន�ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ម�ន�ីរបស់កម�វធិីដរ 

១១:៥០-១២:០០ បិទកម�វធិី  អភិបាលរង្រក�ង 
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ឧបសម�ន័ទ២ី៖ ប�� ីវត�មាន 

▪  



1 
 

របាយករណ៍បូកសរបុកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបលរ់វងរដ�បាល្រស�ក នងិអង�ករសង�មសុវីលិ  

ស�ពី ី

ប��អីនុសសនក៍�ងុករព្រងឹងករចូលរមួរបស្់របជាពលរដ�ស្រមាប់រដ�បាល្រស�ក បេវល

េខត�បាតដ់ំបង 

ៃថ�ទី១១ ែខវិច�កិ ឆា� ២ំ០២១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

េរៀបចំេដយ្រក�មករងរ

របសក់ម�វធិីកំែណទ្រមង់វិមជ្ឈករ នងិរដ�បាល 

(GIZ-DAR) 
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១. េសចក�េីផ�មី 

 

អស់រយៈេពលជាេ្រចនីឆា� កំន�ងមក រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបាននិងកពុំងអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិ
ហមជ្ឈករ េដមី្បផី�ល់េសវសធារណៈរបស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យកន់ែត្របេសីរ និងេដីម្បធីានាថា្របជាពលរដ�
ទទួលបានេសវសធារណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។  េដមី្បសីេ្រមចបាននូវេគាលេដខងេលីេនះករចូលរមួរបស់
្របជាពលរដ� និងអង�ករសង�មសុីវលិក�ុងដំេណីរករអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករនងិវសិហមជ្ឈករគជឺាសមាសធាតុ 
មួយយ៉ាងសំខន់ក�ុងចំេណាមសមាសធាតុដៃទេទៀត។  

ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�នឹងជួយដល់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេធ�ីេសចក�សីេ្រមចចិត�ែដលមានលក�ណៈ 
្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងេឆ�យីតបេទតមត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�ពីេ្រពះ្របជាពលរដ�នងឹផ�ល់ព័ត៌មានជាក់លក់អំ
ពីត្រម�វកររបស់ពួកេគនិងវធិសី�ស�េផ្សងៗែដលអចរមួចំែណកក�ុងករេធ�ឱី្យ្របេសីរេឡងីនូវលទ�ផលៃនករ
សេ្រមចចតិ�របស់រដ�បាល្រស�ក។ 

េដីម្បជីំរុញករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ្រសបតមករអនុវត�េគាលនេយាបាយនិងេគាលករណ៍ែណនា ំ
ស�ីពីយន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� នងិករអនុវត�កែំណទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករនងិករេផ�រ  
មុខងរដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ អង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ(CPDD)សហ
ករជាមួយកម�វធិី(GIZ-DAR) បានេធ�ីករសកិ្សោមួយស�ពីយីន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងេគាលបណំង
េដីម្ប្ីរបមូលទស្សនៈទននិងធាតុចូល ្រពមទងំផ�ល់ជាអនុសសន៍ក�ុងករបេង�ីនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ
កន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។ ករសិក្សោេនះមានដំេណីរករ និងសមាសភាពចូលរមួដូចខងេ្រកម៖  

ក. ករសកិ្សោរបស់អង�ករសម�ន័�ភាពៃដគូេដមី្បកីរអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យ (CPDD) 
▪ ករសិក្សោេនះបានេធ�ីេឡងីេនចេនា� ះែខមករដល់ែខឧសភាឆា� ២ំ០២១េន្រស�កបេវល

េខត�បាត់ដបំង។ 
▪ បានសមា� សន៍ផា� ល់ជាលក�ណៈបុគ�លជាមួយតណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ៣រូប (្រស២ី) 

អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន១៦រូប (្រស៨ី) និង្របជាពលរដ� ២៥រូប (្រស១ី៥)។ អ�កចូលរមួ
សរុបមានចំនួន៤៤រូប (្រស២ី៥)។  

▪ បានពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រក�មតណំាងអង�ករសង�មសីុវលិចំនួន៥រូប (្រសី៤) 
អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន ៥រូប (្រសី២) និង្របជាពលរដ� ១៥រូប (្រសី១០)។ អ�កចូលរូមសរុប
មានចនំនួ២៥រូប (្រស១ី៦)។  

▪ អង�ករអភិវឌ្ឍន៍�ស�ី(AS)បានចង្រកងករណីសកិ្សោមួយស�ពីីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករ 
េ្របី្របាស់េសវរដ�បាល។ 

▪ បាន្របមូលនិងសិក្សោបែន�មនូវរល់ឯកសរពក់ព័ន�ែដលមាន្រសប់េដមី្បជីាមូលដ� នក�ុងករ
សិក្សោេនះ 
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ខ. ករពេិ្រគាះេយាបល់របស់កម�វធិដី (GIZ DAR)ជាមយួរដ�បាល្រស�ក 
▪ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួរដ�បាល្រស�កថ�េគាលបានេធ�ីេឡងីេន្រពឹកៃថ�ទី ២៥ ែខមិថុនាឆា�  ំ

២០២១ េនសល្របជុំរបស់រដ�បាល្រស�ក  

▪ សមាសភាពចូលរមួសរុបចំននួ១០រូប (្រសី៣) ែដលរមួមាន្រក�ម្របឹក្សោចំនួន៥រូប(�ស�២ី)  
គណៈអភិបាលចនំនួ២រូប (្រសី១) នាយករដ�បាល១រូប ្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល១រូប 
និង្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ�១រូប។   

២. វធិសី�ស� 
េយាងតមលទ�ផលៃនករសកិ្សោនិងករពិេ្រគាះេយាបល់ខងេលី(ចណុំចកនឹងខ) ្រក�មករងររបស់កម�វធិី

ដ(GIZ-DAR) បានស្រមបស្រម�លកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់រវងរដ�បាល្រស�កបេវលនិងអង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូ
េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យស�ីពីយន�ករស្រមាប់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលរដ�បាល្រស�កបាន
កំពុងអនុវត�។ 

ករពិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេនរេសៀលៃថ�ទ១ី១ ែខ វចិ�កិ  ឆា� ២ំ០២១ ចប់ពីេម៉ាង១:៣០ 
ដល់េម៉ាង៥:០០នាទីេនសល្រស�កបេវលតម្របព័ន�ប��ូ នរូបភាព និងសេម�ង (អនទ្បោញ)និងេដយផា� ល់  
ែដលមានសមាសភាពចូលរមួសរុប១៦រូប(្រស៤ី) រមួមានអភិបាលរង្រស�ក១រូប នាយករងរដ�បាល១រូប(្រសី) 
្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល ្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ� ្រក�ម្របកឹ្សោ១រូប(្រសី) ្របធាន គ.ក.ស.ក 
តំណាងអង�ករសង�មសុីវលិ១រូប(VSG) តណំាងអង�ករសង�មសុីវលិចំននួ២រូប(CPDD)តំណាងអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� ន២រូប(�ស�០ី១រូប) ម�ន�ីកម�វធិីដ៣រូប (្រសី១) នងិតំណាងអង�ករCPDD២រូប។ 
 កិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេទ្បងីេ្រកមអធបិតីភាពរបស់េលកអភិបាលរង្រស�កែដល
បានេធ�ីសុន�រកថាេបកី។   បនា� ប់មកអ�កស្រមបស្រម�លបានេធ�ីករែណនាខំ�ួននិងបង� ញអពីំេគាលបណំង្រពមទងំ 
បានអេ�� ីញតំណាងរដ�បាល្រស�កនិងអង�កសង�មសុីវលិេធ�បីទបង� ញនូវប�� ីអនុសសន៍របស់ខ�ួនស�ីពីយន�ករ
ចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលស� ប័នទងំពីរបានចង្រកងកន�ងមក។   ជាកចិ�បន�អ�កស្រមបស្រម�លបានេស�ីឱ្យអង�
ករសង�មសុីវលិ និងរដ�បាល្រស�កពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងឯកភាពេលបី�� ីអនុសសន៍ទងំេនាះេដមី្បចីង្រកងនូវប�� ី
អនុសសន៍រមួមយួស្រមាប់រដ�បាល្រស�កយកេទអនុវត�បន�នាេពលអនាគត។    
៣. អនុសសន៍រមួស�ពីយីន�ករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ប�� ីអនុសសន៍រមួរវងរដ�បាល្រស�កប
េវលនងិអង�ករសង�មសុវីលិ (CPDD) 

សកម�ភាពសខំន់ៗែដលរដ�បាល្រស�កគរួអនុវត� 
េដមី្បបីេង�នីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� អង�ករ 
សង�មសុវីលិ នងិអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 

អ�កទទលួខុស្រត�វ 

១.គួរព្រងឹងករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ដល់
្របជាពលរដ�វញិឱ្យបានេទៀងទត់និង 
ទន់េពលេវល  

 ប��ូ លរេបៀបវរៈស�ីពីករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ក�ុង
កិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម្របកឹ្សោ 

 បេង�ីតេហ�សបុ៊កេផកនិង្រក�មេតេឡ្រកមរមួ
គា� រវងរដ�បាល្រស�កនងិអង�ករសង�មសុីវលិ 

រដ�បាល្រស�ក  
អង�ករសង�មសុីវលិ 
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 តមដនករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ពីេមភូម ិេមឃុ ំ
គ.ក.ស.ក និងតណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ 
ក�ុងកិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោ នងិេវទិកេផ្សងៗ បិទ
េលីក� ព័ត៌មានេនករយិាល័យ្រចកេចញចូលែត
មួយ ឬតមរយៈ្របជាពលរដ�ែដលមកទទលួ 
េសវផា� ល់ ចក់េម្រក� តមទសីធារណៈ 
និងេហ�សបុ៊កេផករបស់រដ� បាល្រស�ក 
ឬេហ�សបុ៊កេផករបស់អង�ករសង�មសុីវលិ 

២. គួរព្រងឹងករផ្សព�ផ្សោយដល់្របជា 
ពលរដ�អពំីសទិ�ិ និងផល្របេយាជន៍ 
ៃនករចូល រមួរបស់្របជាពលរដ� 

 សហករជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិេដីម្បែីស�ងរក
ឯកសរែដលមាន្រសប់ដូចជា វេីដអូ 
សរជាសេំលង ផា� ងំរូបភាព ខិតប័ណ� េដមី្បអីប់រ ំ
និងផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់្រក�ម្របជាពលរដ� 
តមរយៈកចិ�្របជុំនានា េវទិកសធារណៈ 
សិក� សល  ករតងំពិពណ៌  បណា� ញសង�ម 
នានា និងឧបករណ៍បពំងសំេឡងតមភូមិនិង 
ចក់វេីដអូេនកែន�ងផ�ល់េសវ។ 

 ែស�ងរកឯកសរចស់ៗតមរយៈយូធូបែដលមាន
្របភពច្បោស់លស់ 

 សហករជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិេដីម្បឱី្យជួយ
ផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ� និង ប��ូ ល្របធាន 
បទស�ីពសីិទ�ិ និងផល្របេយាជន៍ៃនករចូលរមួ 
របស់្របជាពលរដ�ក�ុងេពលេធ� ីេវទិកសធារណៈ 
និងេធ�ីករផ្សព�ផ្សោយតមរយៈេវទិករេនះ 

រដ�បាល្រស�ក 

៣. គួរបន�ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាននានា 
របស់រដ�បាល្រស�កែដលពកព័ន� រមួមាន 
តៃម�េសវរបស់ករយិាល័យ្រចកេចញ-
ចូលែតមយួ  យន�ករៃនករចូលរមួ 
របស់្របជាពលរដ� ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ 
ែផនករថវកិ េសចក�សីេ្រមចនានា 
របស់្រក�ម្របឹក្សោ តមវធិីស�ស�េផ្សងៗ 
ែដលរដ�បាល្រស�កអចមានលទ�ភាពេធ�ី
េទបាន។  

 េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពជាេទៀងទត់អពីំព័ត៌មាននានានងិ 
សកម�ភាពរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងេគហទព័ំរ 
និងបណា� ញសង�មរបស់ខ�ួន។ 

 សហករជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិក�ុងករ 
ផ្សព�ផ្សោយ     

 ចត់តងំម�ន�ីទទលួបន�ុកេលទីំព័រេហ�សបុ៊ក 
និងេគហទព័ំររបស់រដ�បាល្រស�កនិង តមដន 
េលីករេឆ�ីយតបេទនឹងមតិេយាបល់របស់្របជា 
ពលរដ�។ 

រដ�បាល្រស�ក 
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 ប��ូ លករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងសកម�ភាព 
របស់រដ�បាល្រស�កនានាតមរយៈកិច�្របជុំ្របច ំ
ែខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ កចិ�្របជុំរបស់ គ.ក.ស.ក 
េវទិករសធាណៈ សិក� សល ែចកខតិប័ណ� បទិ
េលីក� រព័ត៌មាន  េគហទព័ំរ បណា� ញសង�ម 
ផា� ងំប៉ាន់ណូ និងឧេគ្ឃោសនសព�និងតម 
រយៈអជា� ធរភូមិ ឃុ ំអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងតណំាងសហគមន៍មូលដ� នជាេដីម  

 បន�ករ្របមូលព័ត៌មានពឃុីេំដមី្បដីឹងពី្របតិទិន 
្របជុំ្របចែំខរបស់ឃុេំដមី្បជីំរុញករចូលរមួកិច� 
្របជុំរបស់្របជពលរដ� 

 បិទផ្សោយពតីៃម�េសវរបស់ករយិាល័យ្រចក 
េចញចូលែតមួយតមក� រព័ត៌មាន និងបណា� ញ 
សង�មនានា 

៤. គួរមានកចិ�សហ្របតិបត�កិរជាមួយ 
អង�ករសង�មសុីវលិេដីម្បេីដះ 
្រសយប�� រមួគា� ្របកបេដយ្របសិទ� 
ភាពទន់េពលេវលនងិមានសមធម៌ 
េដយគា� នភាពេរសីេអីង 

 

 

 េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះ នងិអសយដ� ន 
ទំនាក់ទនងរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ និងអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� ន។ 

 បេង�ីត្រក�មេតេឡ្រកមរវងសង�មសីុវលិ និងរដ� 
បាល្រស�កេដីម្បអី�� ីញ អង�ករសង�មសុីវលិេអយ 
ចូលរមួែចករែំលកព័ត៌មាន ឯកសរេផ្សងៗ 
និងលិខតិ អ�� ីញនានា។ 

 ែចករែំលកែផនករសកម�ភាពរវង រដ�បាល្រស�ក 
និងអង�ករសង�មសុីវលិ  

 េនេពលែដលអង�ករសង�មសុីវលិេរៀបចកំិច�្របជុ ំ
ឬេវទិកេផ្សងៗអង�ករសង�មសុីវលិគួរជូនដណឹំង 
និងេធ�ីលខិិតេស�ីរសុំ េដយភា� ប់មកជាមួយ 
នូវេគាលបណំង រេបៀបវរៈច្បោស់លស់ និង
សមាសភាពអ�កចូលរមួ។  

 បន�ករស្រមបស្រម�លជាមួយករយិាល័យជនំាញ
ឧ.កសិកម� សុខភិបាល អប់រ ំនិង
អង�ករសង�មសុីវលិ នងិវសិយឯ័កជននានា 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ  
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ក�ុងករេកៀរគរធនធាននិងព្រងឹងករកសងសមត�
ភាពដល់អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 

៥.គួរមានក�� ប់ថវកិបែន�មពថីា� ក់ជាតិ
ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់រដ�បាល្រស�ក 

 េរៀបចំែផនករសកម�ភាពេដយបែន�មសកម�ភាព
ឱ្យបានេ្រចីនជាងឆា� មុំនេដយេមីលពីត្រម�វករ 
ជាក់ែស�ងនិងចត់ អទិភាពរចួដក់ប��ូ លក�ុង 
ែផនករ៣ឆា� រំកំលិ េដីម្បែីស�ងរកករគា្ំរទ 

 ចង្រកងេមេរៀនេជាគជ័យនិងរយកណ៍ពីបទ  
ពិេសធន៍ល�ៗ ដូចជាកសិករ គំរូេដីម្បែីស�ង 
រកករគា្ំរទ 

រដ�បាល្រស�ក 

៦.គួរព្រងឹងបែន�មនូវវធិីស�ស�េដីម្បេីកៀរ
គរធនធានថវកិស្រមាប់ជួយដល់អង�ករ
សង�មសុីវលិេដមី្បរីមួចំែណកេដះ្រសយ
ប�� របស្របជាពលរដ�និងេឆ�យីតប 
េដយផា� ល់នូវត្រម�វករ្របជាពលរដ�ឱ្យ
បានទន់េពលេវល។ 

 េ្រជីសេរសីសកម�ភាពជាអទភិាពេដីម្បបីង� ញ 
ដល់ៃដគូរពក់ព័ន�នានា 

 េរៀបចំកិច�្របជុំជាមួយៃដគូពក់ព័ន� នងិវស័ិយឯក 
ជនេដីម្បេីធ�កីរេដះ្រសយរមួគា�  

 ជូនដណឹំងដល់ៃដគូពក់ព័ន� និងវស័ិយឯកជន 
ពីអង�ករសង�មសុីវលិ និង អង�ករសហគមន៍ 
មូលដ� នែដលកពុំងអនុវត�សកម�ភាពក�ុង្រស�ក 
េដីម្បអីចជាចំណាប់អរម�ណ៍របស់ៃដគូរពក់ព័ន� 
ឬវស័ិយឯកជនែដលមានេគាលេដរមួគា� ក�ុងករ
េដះ្រសយប�� ជាក់លក់ណាមួយ 

 េរៀបចំកិច�្របជុំជា្របចជំាមួយសង�មសុីវលិ្របចំ
្រស�កេរៀងរល់៣ែខម�ង 

រដ�បាល្រស�ក 

៧. គួរែស�ងយល់ ឬេរៀបចំ្របធានបទ 
ែដល្រត�វនងិត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ� 
និងកណំត់អ�កចូលរមួ្របកបេដយ 
បរយិាប័ន�ែដលមាន ត្រម�វករនិង 
ប�� ពិត្របាកដ។ 

 ្របមូលព័ត៌មានឬេធ�ីករស�ង់មតពិីត្រម�វកររបស់ 
្របជាពលរដ�្របកបេដយបរយិាប័ន�តមរយៈករ
ចុះជួប្របជាពលរដ�តមខ�ងផ�ះ តម្រក�មេគាល 
េដជាក់លក់ណាមយួ សកិ្សោពីរបាយណ៍្របចែំខ 
្រតីមាស ឆមាស ្របចឆំា�  ំេវទកិសធារណៈ នងិ
ចត់អទិភាពនូវត្រម�វរបស់្របជាពលរដ� 

 ចត់តងំអជា� ធរភូមិ នឹងសហករជាមួយអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� នេដមី្ប ី្រសង់េឈ� ះ្របជា    
ពល រដ�ែដលមានត្រម�វ ឬជួប្របទះករខ�ះខត 
និងមានប�� ករពតិ្របាកដ។ 

រដ�បាល្រស�ក 
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៨.គួរប��ូ លប�� ែដលមិនអចេដះ 
្រសយបានចូលក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍ៥ឆា�  ំ

និងកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំិល 

 ប��ូ លប�� ែដលមិនអចេដះ្រសយក�ុងែផនករ
្របចឆំា� នំិងតមដនរល់ប�� ទងំេនាះតមកចិ�
្របជុំនានា។ 

រដ�បាល្រស�ក 

៩. គួរបែន�មម�ន�ីជួរេ្រកយ 
(ម�ន�ីែផ�កេទសចរណ៍និងភូមបិាល) 

 េស�ីសុំម�ន�ជីួរេ្រកយេទរដ�បាលេខត� (ម�ន�ីែផ�ក 
េទសចរណ៍ ភូមិបាល និងសុខភិបាល) 

 េរៀបចំែផនករប៉ាន់ស� នត្រម�វកររបស់ម�ន�ីរដ� 
បាល្រស�ករចួេផ�ីេទ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 
តមរយៈរដ�បាលេខត� 

 េធ�ីករតមដនពីករេឆ�ីយតបរបស់រដ�បាលេខត� 

រដ�បាល្រស�ក 

១០. គួរបន�ករស្រមបស្រម�លក�ុងករ 
ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លបែន�មេទៀត 
ដល់អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន និង 
្របជាពលរដ�អំពជីំនាញអជីវកម� 
និងជំនាញកសកិម� េដមី្បឱី្យពកួ 
គាត់អចមាន្របាក់ចំណូលសមរម្យ។ 

 

 រដ�បាល្រស�កសហករជាមួយមន�ីជំនាញ អង�ករ 
សង�មសុីវលិ នងិវស័ិយឯកជនក�ុងករផ�ល់វគ� 
បណ�ុ ះបណា� ល បែន�មេទៀតដល់អង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� ន និង ្របជាពលរដ�អំពីជនំាញ 
អជីវកម� និងជនំាញកសិកម�េដីម្បឱី្យពួកគាត់ អ 
មាន្របាក់ចណូំលសមរម្យ 

 ប��ូ លត្រម�វករវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនះេទក�ុង 
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ នងិកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំលិ 
របស់រដ�បាល្រស�ក និងអជ�ធរឃុ ំ

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 
 

១១. គួរែតមានក�� ប់ថវកិេដមី្បគីា្ំរទ 
ដល់អង�កសហគមន៍មូលដ� នេដីម្បឱី្យ

ពួកគាត់អនុវត�សកម�ភាពបន� 

 ប��ូ លត្រម�វរបស់អង�ករ សហគមន៍េទក�ុង
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ នងិកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំលិ 
របស់្រស�ក និងឃុ ំ

 រដ�បាល្រស�កនឹងសហករជាមួយមន�ីរជនំាញ 
អង�ករសង�មសុីវលិ នងិវស័ិយឯកជនេដីម្បែីស�ង 
រកករគា្ំរទថវកិមែន�ម។ 

រដ�បាល្រស�ក 

១៣.គួរេរៀបចំេពលេវលសម្រសប នងិ 
កំណត់វគ�ិនែដលអចេឆ�ីយ 
និងេធ�ីករសេ្រមចបាន  

 កំណត់ប�� ឱ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងតំបន់ 
ែដល្រត�វេរៀបចំេវទកិ។  

 េ្រជីសេរសីវគ�ិនឱ្យ្រត�វជាមយួនឹងប�� ែដលបាន 
កំណត់។ 

 េរៀបចំកិច�្របជុំជាមួយវគ�ិនេដមី្បហីត់សមក�ុងករ
េឆ�ីយតបរល់សណួំរ ឬករេដះ្រសយប��  
ែដលបានេលីកេឡងីេដយ្របជាពលរដ�  នឹងករ 

រដ�បាល្រស�ក 
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េ្រតៀមេរៀបចំឯកសរពក់ព័ន�មុនេពលេវទិកចប់
េផ�ីម។ 

១៤. គួររយករណ៍បន�េទ ថា� ក់េខត� 
និងថា� ក់ជាតិ ចំេពះប�� ែដលមិនអច 
េដះ្រសយបាន នងិ បេង�នីេល្ប�ន

ៃនករ េឆ�ីយតបឱ្យបានទន់េពលេវល  

 បន�េស�សុីកំរជួយគា្ំរទពីថា� ក់េខត� និងថា� ក់ជាត ិ 
 រដ�បាល្រស�កនឹងសហករជាមួយមន�ីរជនំាញ 

អង�ករសង�មសុីវលិ នងិវស័ិយឯកជនក�ុងករ   
ែស�ងរកករគា្ំរទេដីម្បេីឆ�យីតបទន់េពលេវល 

 បេង�ីតបណា� ញទនំាក់ទនំងសង�ម(Telegram)
ជាមួយអង�ករសង�មសុីវលិបែន�មេទៀតេដមី្បផី�ល់
ព័ត៌មាន្រតលប់អំពីករេដះ្រសយ និងករេឆ�ីយ 
តបេលីប�� ែដលបានេលកីេឡងី។ 

 តមដនករេដះ្រសយប�� របស់្រស�កែដល 
បានប��ូ នេទថា� ក់េខត�តមរយៈកិច�្របជុំនានា  

រដ�បាល្រស�ក 

 

១៦. គួរេលីកទកឹចិត�េអយ្របជាពលរដ� 
សួរសណួំរអយបានេ្រចីន 

 អ�កស្រមបស្រម�លគួរេ្របី្របាស់ភាសសមញ 
ងយយល់ និងបង�ឱ្យមានភាពសិ�ទ�ស� លជាមួយ 
្របជាពលរដ�  

 សួរសណួំរបំផុសគំនតិេដីម្បបីង�ភាពងយ្រស�លដ
ល់អ�កចូលរមួ 

 ជួយស្រម�លនិងបង�ភាពងយ្រស�លដល់្របជា 
ពលរដ�ែដលមិនេចះសរេសរតមរយៈករជយួសរ
េសរសណួំរ និងេ្របី្របាស់វធីសី�ស�េផ្សងៗ 

 ចត់តងំម�ន�ីមានសមត�ភាព/្របជា្របិយភាពចុះ 
ជួប្របជាពលរដ�ែដលកពុំងមានប�� ។ 

 េរៀបចំ្របអប់សំបុ្រតក�ុងេវទិកេដីម្បឲី្យអ�កចូលរមួ
អចដក់សំនួរ នងិេយាបល់របស់ពួកេគបាន 
េដយេសរ។ី 

 អជា� ធរឃុផំ�ល់ករែណនាដំល់អជា� ធរភូមិក�ុងករ
ជូនដណឹំងដល់្របជាពលរដ�ែដលកំពុងជួបប��
េអយចូលរមួ ។ 

 កំណត់សហគមន៍េគាលេដសម្រសបេទតម 
ប�� និង្របធានបទឲ្យបានច្បោស់លស់។ 

រដ�បាល្រស�ក 

១៧. គួរជូនដំណឹងលិខតិអេ�� ីញែដល 
មានរេបៀបវរៈច្បោស់លស់ 

 េមឃុែំណនាដំល់េមភូមកិ�ុងករជូនដំណឹងដល់ 
្របជាពលរដ�ែដលកំពុងជួបប��  

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 



9 
 

និងលទ�ផលរពំឹងដល់្របជាពលរដ�ជា 
មុនេដីេម្បឱី្យពួកេគបានេ្រតៀមខ�ួន និង 
បានចូលរមួរល់កចិ�្របជុំែដលបានអេ�� ី
ញេដយរដ�បាល្រស�ក។ 

 សហករជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិ នងិអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� នក�ុងករកណំត់្រក�មេគាលេដ
ឱ្យបានសម្រសបេទតមប�� និង្របធានបទ 

១៨.គួរកណំត់អទិភាពប�� ែដលេលីក
េឡងីេដយ្របជាពលរដ�េដីម្បេីឆ�ីយតប  

 ្របមូលព័ត៌មានឬេធ�ីករស�ង់មតិពីត្រម�វកររបស់ 
្របជាពលរដ�្របកបេដយបរយិាប័ន�តមរយៈករ
ចុះជួប្របជាពលរដ�តមខ�ងផ�ះ តម្រក�ម 
េគាលេដជាក់លក់ណាមួយ របាយណ៍្របចែំខ 
្រតីមាស ឆមាស ្របចឆំា�  ំេវទកិសធារណៈ 

  េរៀបចំកិច�្របជុំបូកសរុប ចត់អទិភាព និងែបង 
ែចកករេឆ�ីយតប នងិទទលួខុស្រត�វចំប�� ពក់ 
ព័ន�ែដល្របជាពលរដ�បានេលកីេឡងី 

 តមដនករេឆ�ីយតបចេំពះត្រម�វកររបស់្របជា 
ពលរដ�ែដលបានេលីកេឡងីក�ុងេវទិក 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 

 

ជាកិច�ប�� ប់ េលកគណៈអភបិាលបាន ែថ�ងសន�រកថាបូកសរុបនិងបិទកចិ�ពិភាក្សោេដយបានគូសប�� ក់ 

ករេប�ជា� ចិត� និងទទួលយកអនុសសន៍រមួែដលបានេរៀបរប់ក�ុងតរងប�� ីអនុសសន៍រមួខងេលីេដីម្បយីកេទ 

អនុវត�នងិេឆ�ីយតបតមមុខងរនិងករទទលួខុស្រត�វរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាព

លរដ�របស់រដ�បាល្រស�កបេវល។ 
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៤.ឧបសម�ន័ 
ឧបសម�ន័ទ១ី៖ រេបៀបវរៈ  

រេបៀបវរៈ 

កចិ�្របជុពំេិ្រគាះេយាបល់ស�ពីបី�� អីនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ៃថ�ទី១១ ែខវចិ�ករ ឆា� ២ំ០២១  

េនសល្រស�កបាេវល 
េគាលបណំង៖ ពិភាក្សោអំពីប�� ីអនុសសន៍ែដលបាន្របមូលពីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិនិងអង�ករសង�មសីុវលិស�ីពីយន� 

ករេលីកកម�ស់ករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ� និងេដីម្បឯីកភាពបេង�ីតប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ� 

បាល្រស�កក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�។  

េម៉ាង  សកម�ភាព អ�កទទលួខុស្រត�វ 

០១:៣០-០២:០០  ចំណាប់អរម�ណ៍របស់ CPDD  

 េបីកកម�វធិីេដយេលកគណៈអភិបាល្រស�ក 

 ករែណនាខំ�ួន 

 បង� ញេគាលបំណង 

េលក ស៊ន េពញ 

គណៈអភិបាល្រស�ក 

 

០២:០០-០២:៣០ 

 

បទបង� ញរបស់រដ�បាល្រស�ក ស�ីពបី�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីក

កម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�  

គណៈអភិបាល្រស�ក 

០២:៣០-០៣:០០ 

 

បទបង� ញរបស់អង�កសង�មសីុវលិស�ីពបី�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករ

េលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

េលក ស៊ន េពញ 

០៣:០០-០៣:១៥ ស្រមាកអហរស្រមន់  

០៣:១៥-០៤:៥០ 

 

ករពិភាក្សោេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំពីរេដីម្បបីានប�� ីអនុសសន៍រមួ

មួយស�ីពីយន�ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ម�ន�ីរបស់កម�វធិីដរ 

០៤:៥០-០៥:០០ បិទកម�វធិី  ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ 
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ឧបសម�ន័ទ២ី៖ ប�� ីវត�មាន 

▪  
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របាយករណ៍បូកសរបុកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបលរ់វងរដ�បាល្រស�ក នងិអង�ករសង�មសុវីលិ  

ស�ពី ី

ប��អីនុសសនក៍�ងុករព្រងឹងករចូលរមួរបស្់របជាពលរដ�ស្រមាប់រដ�បាល                   

្រស�កកំេរៀង េខត�បាត់ដបំង 

ៃថ�ទី៨ ែខ វចិ�កិ ឆា� ២ំ០២១ 

 

 

  

 

េរៀបចំេដយ្រក�មករងររបសក់ម�វិធកីំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងរដ�បាល (GIZ-

DAR) 
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១. េសចក�េីផ�មី 

អស់រយៈេពលជាេ្រចនីឆា� កំន�ងមក រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបាននិងកពុំងអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិ
ហមជ្ឈករេដមី្បផី�ល់េសវសធារណៈរបស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យកន់ែត្របេសីរ នងិេដីម្បធីានាថា្របជាពលរដ�
ទទួលបានេសវសធារណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។  េដមី្បសីេ្រមចបាននូវេគាលេដខងេលីេនះករចូលរមួរបស់ 
្របជាពលរដ�និងអង�ករសង�មសុីវលិក�ុងដំេណីរករអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករគឺជាសមាសធាតុ 
មួយយ៉ាងសំខន់ក�ុងចំេណាមសមាសធាតុដៃទេទៀត។  

ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�នឹងជួយដល់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេធ�ីេសចក�សីេ្រមចចិត�ែដលមានលក�ណៈ 
្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងេឆ�យីតបេទតមត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�ពីេ្រពះ្របជាពលរដ�នងឹផ�ល់ព័ត៌មានជាក់លក់ 
អំពីត្រម�វកររបស់ពកួេគ នងិវធិីស�ស�េផ្សងៗែដលអចរមួចំែណកក�ុងករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវលទ�ផលៃនករ
សេ្រមចចតិ�របស់រដ�បាល្រស�ក។ 

េដីម្បជីំរុញករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ្រសបតមករអនុវត�េគាលនេយាបាយនិងេគាលករណ៍ែណនា ំ
ស�ីពីយន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� នងិករអនុវត�កែំណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករនងិករេផ�រ  
មុខងរដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ អង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ(CPDD)សហ
ករជាមួយកម�វធិី(GIZ-DAR) បានេធ�ីករសកិ្សោមួយស�ពីយីន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងេគាលបណំង
េដីម្ប្ីរបមូលទស្សនៈទននិងធាតុចូល ្រពមទងំផ�ល់ជាអនុសសន៍ក�ុងករបេង�ីនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ
កន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។ ករសិក្សោេនះមានដំេណីរករ និងសមាសភាពចូលរមួដូចខងេ្រកម៖  

ក. ករកសកិ្សោរបស់អង�ករសម�ន័�ភាពៃដគូេដមី្បកីរអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យ (CPDD) 
▪ ករសិក្សោេនះបានេធ�ីេឡងីេនចេនា� ះែខមករដល់ែខឧសភាឆា� ២ំ០២១ េន            

្រស�កកំេរៀងេខត�បាត់ដំបង។ 
▪ បានសមា� សន៍ផា� ល់ជាលក�ណៈបុគ�លជាមួយតណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ៥រូប (្រស៤ី) 

អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន៥រូប (្រសី២) នងិ្របជាពលរដ� ១៥រូប (្រសី៦)។ អ�កចូលរមួសរុប
មានចំននួ២៥រូប (្រស១ី២)។  

▪ បានពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រក�មតណំាងអង�ករសង�មសីុវលិចំនួន៥រូប (្រសី២) 
អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន ៥រូប (្រសី២) និង្របជាពលរដ� ១៥រូប (្រសី១០)។ អ�កចូលរូមសរុប
មានចំននួ២៥រូប (្រស១ី៤)។  

▪ អង�ករអភិវឌ្ឍន៍�ស�ី(AS)បានចង្រកងករណីសកិ្សោមួយស�ពីីករចូលរមួរបស់្របជាពល 
រដ�ក�ុងករទទួលយកេសវពយីន�ករ្រចកេចញចូលែតមយួេន្រស�កកំេរៀងេខត�បាត់ដំបង។ 

▪ បាន្របមូលនិងសិក្សោបែន�មនូវរល់ឯកសរពក់ព័ន�ែដលមាន្រសប់េដមី្បជីាមូលដ� នក�ុងករ
សិក្សោេនះ 
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ខ. ករពេិ្រគាះេយាបល់របស់កម�វធិដី (GIZ DAR)ជាមយួរដ�បាល្រស�ក 
▪ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួរដ�បាល្រស�កកំេរៀងបានេធ�ីេឡងីេន្រពឹកៃថ�ទី ២៨ ែខមថុិនាឆា�  ំ

២០២១ េនសល្របជុំរបស់រដ�បាល្រស�ក  

▪ សមាសភាពចូលរមួសរុបចំននួ៨រូប(្រសី៣) ែដលរមួមាន្រក�ម្របឹក្សោ៥រូប(�ស�ី២)  អភបិាលរង

ជា�ស�ី១រូប ្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល១រូប នងិ្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ�១រូប។   

េយាងតមលទ�ផលៃនករសកិ្សោនិងករពិេ្រគាះេយាបល់ខងេលី(ចណុំចកនឹងខ) ្រក�មករងររបស់កម�វធិី
ដ(GIZ-DAR) បានស្រមបស្រម�លកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់រវងរដ�បាល្រស�កកំេរៀងនិងអង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូ
េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យស�ីពីយន�ករស្រមាប់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលរដ�បាល្រស�កបាន
កំពុងអនុវត�។ 

ករពិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេន្រពកឹៃថ�ទ៨ី ែខ វចិ�ិក  ឆា� ២ំ០២១ ចប់ពីេម៉ាង៨:០០ 
ដល់េម៉ាង១២:០០េនសល្រស�កកំេរៀងតម្របព័ន�ប��ូ នរូបភាព នងិសេម�ង (អនទ្បោញ)និងេដយផា� ល់  
ែដលមានសមាសភាពចូលរមួសរុប១៦រូប(្រស៥ី) រមួមាន្រក�ម្របឹក្សោ២រូប(្រសី១) ្របធានគ.ក.ស.ក. អភបិាលរង
ជា�ស�ី១រូប នាយករដ�បាល ្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល ្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ�  
តំណាងអង�ករសុីវលិ២រូបតណំាងអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន២រូប(្រស១ី) តណំាងCPDD ២រូប នងិ
ម�ន�ីកម�វធិដី៣រូប(្រស១ី)។ 
 កិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេទ្បងីេ្រកមអធបិតីភាពរបស់េលកគណៈអភបិាល្រស�ក
ែដលបានេធ�ីសុន�រកថាេបីក។ បនា� ប់មកអ�កស្រមបស្រម�លបានេធ�ីករែណនាខំ�ួននិងបង� ញអំពីេគាលបណំង  
្រពមទងំបានអេ�� ីញតំណាងរដ�បាល្រស�កនិងអង�កសង�មសុីវលិេធ�ីបទបង� ញនូវប�� ីអនុសសន៍របស់ខ�ួនស�ពីី
យន�ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលស� ប័នទងំពបីានចង្រកងកន�ងមក។   ជាកចិ�បន�អ�កស្រមបស្រម�លបាន
េស�ីរឱ្យអង�ករសង�មសុីវលិ នងិរដ�បាល្រស�កពនិិត្យ ពិភាក្សោ និងឯកភាពេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំេនាះេដមី្បចីង្រកង
នូវប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ�បាល្រស�កយកេទអនុវត�បន�នាេពលអនាគត។    
 

៣. ប�� ីអនុសសន៍រមួស�ពីយីន�ករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ប�� ីអនុសសន៍រមួរវងរដ�បាល្រស�ក 
និងអង�ករសង�មសុីវលិ 

សកម�ភាពសខំន់ៗែដលរដ�បាល្រក�ងគួរអនុវត�េដីម្បី
បេង�ីនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� អង�ករសង�ម 
សុីវលិ និងអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 

អ�កទទលួ 
ខុស្រត�វ 
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១. គួរព្រងឹងករតមដន នងិ្រត�តពិនតិ្យទក់ 

ទងនិងករេបីក្របអប់សបុំ្រត ពក្យ 
បណ�ឹ ងតវ៉នានាឱ្យបានទន់េពលេវល 
និងមានករទទលួខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោ 
ឃុនំីមួយៗឱ្យបានច្បោស់លស់ 

 

▪ បែន�ម្របអប់សបុំ្រតេនតមទីសធារណៈ 
▪ េបីក្របអប់សំបុ្រតរងរល់មយួែខម�ងមុនកិច�

្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោ 
▪ អេ�� ីញតណំាងអង�ករសង�មសុីវលិចូលរមួក�ុង

ដំេណីករេបីក្របអប់សបុំ្រត។ 
▪ រយករណ៍អពំីលទ�ផលៃនកេបីក្របអប់សំបុ្រត

ក�ុងកិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របកឹ្សោ្រស�ក។ 
▪ ប��ូ នប�� ែដលហួសពសីមត�ភាពរបស់រដ�បាល

្រស�កេទឱ្យអ�កពក់ព័ន�ដូចជាថា� ក់េខត� 
ឬថា� ក់ជាត។ិ 

រដ�បាល្រស�ក 
ករយិាល័យ្របជា
ពលរដ� 
 
 
 
 
 
 

២.គួរមានក�� ប់ថវកិេដមី្បគីា្ំរទដល់អង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� ន នឹងអង�ករសង�មសុីវលិ
េដីម្បេីដះ្រសយប�� របស់្របជាពលរដ�រមួ
គា�   

▪ អចជយួជាបដិភាគក�ុងករឱ្យខ�ីបន�ប់្របជំុេ្របី
្របាស់រមួទងំករេ្របី្របាស់ទកឹេភ�ីងក�ុងករណីចំ
បាច់។ 

▪ ប��ូ លត្រម�វករក�ុងែផនករវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំលិ 
របស់្រស�ក 

▪ ែស�ងរកករេកៀគរធនធានពីៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍ នងិ 
វស័ិយឯកជននានាតមលទ�ភាពែដលអចេធ�ី
េទបាន។ 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 

៣. រល់កចិ�្របជុំ ឬករេធ�ីេវទកិពិេ្រគាះ 
េយាបល់សធារណៈគួរែតបង� ញអំពីតនួាទី 
និងករទទលួខុស្រត�វរបស់រដ�បាល្រស�កជូន 
ដល់អ�កចូលរមួ 

▪ បន�ប��ូ លខ�ឹមសរស�ីពតីួនាទ ីភារៈកិច�របស់ 
្រក�ម្របឹក្សោ នងិគណៈអភិបាលកំឡុងេពល
េធ�ីេវទិក ឬកិច�្របជុំនានា 

▪ េបាះពុម� ផា� ងំរូបភាពស�ពីីតួនាទីភារៈកិច�របស់ 
្រក�ម្របឹក្សោ នងិ គណៈអភិបាលេហយី 
បិទេនសល្រស�ក សលឃុ ំនិងតម 
ទីសធារណៈ 

រដ�បាល្រស�ក 

៤.គួរបន�េធ�កីិច�្របជុ ំឬេវទិកពិេ្រគាះេយាបល់
សធារណៈេនជិតផ�ះរបស់្របជាពលរដ�េដយ 
ែស�ងរកទតីងំចកំណា� លភូមិ ឬ និងេនក�ុងវត�  

▪ ្របមូលប��  ត្រម�វករពី្រក�មេគាលេដជាក់លក់ 
▪ បេង�ីនែផនករសកម�ភាព និងថវកិស្រមាប់េរៀប 

ចំកិច�្របជុំឬ េវទិក។ 
▪ បន�េធ�ីកចិ�្របជុំ ឬេវទិកពិេ្រគាះេយាបល់ 

សធារណៈេនជិតផ�ះរបស់្រក�ម្របជាពលរដ� 

រដ�បាល្រស�ក  
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ែដលកំពុងជួប្របទះនូវប�� ទងំេនាះឬ 
ែស�ងរកទតីងំចកំណា� លភូម ិឬនិងេនក�ុងវត� 
េដីម្បជីំរុញករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�។ 

៥. គួរែតបន�កិច�សហ្របតបិត�កិរល�ជាមួយអង�
ករសហគមន៍មូលដ� ន និងអង�ករសង�ម 
សុីវលិេដីម្បេីដះ្រសយប�� របស់ 
្របជាពលរដ�រមួគា�  

▪ េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន។  

▪ បេង�ីត្រក�មេតេឡ្រកមរវង រដ�បាល្រស�ក នងិ 
អង�ករសង�មសុីវលិ នងិអង�ករសហគមន៍ 
មូលដ� នេដីម្បែីចករែំលក ព័ត៌មានេទវញិេទមក 
ឬែចកលខិិតអេ�� ីញេផ្សងៗស្រមាប់កចិ�្របជុំ្រប
ចែំខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ និងករេធ�ីេវទិកពិេ្រគាះ 
េយាបល់សធារណៈ និង្រពឹត�ករណ៍េផ្សងៗ 
ែដលចបំាច់។ 

▪ ែណនាដំល់អង�ករសង�មសុីវលិ និងអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� នដៃទេទៀត និង្របជាពលរដ� 
ឱ្យបានដឹងអំពី្រក�មេតេឡ្រកមរវង 
រដ�បាល្រស�ក និង អង�ករសង�មសុីវលិ 
និងអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន។ 

▪ ែណនាដំល់អង�ករសង�មសុីវលិ និងអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� នអពំីេហ�សបុ៊កេផករបស់រដ�
បាល្រស�ក។ 

រដ�បាល្រស�ក 
 

៦. គួរព្រងឹងសមត�ភាពដល់ម�ន�ីសល្រស�កជា
ពិេសសម�ន�ីករយិាល័យច្រកេចញចូលែតមួយ
អំពីរេបៀបរបបករងរ នងិតនួាទីរបស់ខ�ួនក�ុង 
ករេធ�ីបដសិណា� កចិ� នងិករ្របាស័យទក់ទង 
 

 បន�េស�សុីមំ�ន�ីពថីា� ក់ជាត ិ
 េរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពតមជនំាញ

របស់ម�ន�។ី 
 ែស�ងរកករគា្ំរទពីថា� ក់េខត� និងថា� ក់ជាតិ 

ឬពីអង�ករៃដអភិវឌ្ឍេផ្សងៗ។  
▪ េរៀបចំឯកសណា� នដល់ម�ន� ី

រដ�បាល្រស�ក 
 
 
 
 

៧. គួរព្រងឹងករេឆ�ីយតបក�ុងករផ�ល់េសវ 
រដ�បាលឱ្យមានតមា� ភាព នងិទន់េពលេវល 
ជូន្របជាពលរដ�  

▪ ែស�ងរកករគា្ំរទពីថា� ក់ជាតិ និងអង�ករៃដគូ 
អភិវឌ្ឍក�ុងករបេង�តីឱ្យមានឧបកណ៌្របព័ន� 
បេច�កវទិ្យោក�ុងករដំកល់ទុកឯកសរនានា 
និងតមដនដំេណីរករៃនេសវែដល្របជាពល 
រដ�បានេស�សុី ំ 

រដ�បាល្រស�ក 
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▪ បន�ករបិទផ្សោយអពំីប�� ីតៃម�េសវេនតមស
ល្រស�ក  

▪ បន�ករផ្សព�ផ្សោយតមរយៈ្របពន�័បណា� ញ 
សង�មនានា តមរយៈេមឃុ ំេមភូមិ នងិក�ុងកិច� 
្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោេដីម្បេីអយពកួ
គាត់បានផ្សោយបន�ជូន្របជាពលរដ� 

៨.  គួរបន�ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាននានា 
របស់រដ�បាល្រស�កែដលពក់ព័ន� រមួមាន 
តៃម�េសវរបស់ករយិាល័យ្រចកេចញចូលែត 
មួយ  យន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ ែផនករថវកិ េសចក�សីេ្រមច 
នានារបស់្រក�ម្របឹក្សោ តមវធិសី�ស�េផ្សងៗ 
ែដលរដ�បាល្រស�កអចមានលទ�ភាពេធ�ីេទបាន 

▪ េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពជាេទៀងទត់អពំីព័ត៌មាននានា 
និងសកម�ភាពរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងេគហទព័ំរ 
និងបណា� ញសង�មរបស់ខ�ួន។ 

▪ សហករណ៍ជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិក�ុងករ 
ផ្សព�ផ្សោយ     

▪ ចត់តងំម�ន�ីទទលួបន�ុកេលទីំព័រេហ�សបុ៊ក 
និងេគហទព័ំររបស់រដ�បាល្រស�ក និងតមដន 
េលីករេឆ�ីយតបេទនឹងមតិេយាបល់របស់ 

្របជាពលរដ�។ 

▪ ប��ូ លករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងសកម�ភាព 
របស់រដ�បាល្រស�កនានាតមរយៈកិច�្របជុំ្របច ំ
ែខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ កចិ�្របជុំរបស់ គ.ក.ស.ក 
េវទិករសធាណៈ សិក� សល ែចកខតិប័ណ 
តមរយៈេគហទព័ំរ បណា� ញសង�ម 
ផា� ងំប៉ាន់ណូ និងឧេគ្ឃោសនសព� បទិ
េលីក� ព័ត៌មាន  នងិតមរយៈអជា� ធរភូម ិឃុ ំ
អង�ករសង�មសុីវលិ នងិតណំាងអង�ករ

សហគមន៍មូលដ� ន។ 

▪ បន�ករ្របមូលព័ត៌មានពឃុីេំដមី្បដីឹងពី្របតិទិន
្របជុំ្របចែំខរបស់ឃុេំដមី្បជីំរុញករចូលរមួកិច�
្របជុំរបស់្របជពលរដ� 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ  
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▪ បទិផ្សោយពតីំៃលេសវរបស់ករយិាល័យ 
្រចកេចញចូលែតមយួតមក� ព័ត៌មាន និង 

បណា� ញសង�មនានា 

 
 
៩.គួរមានក�� ប់ថវកិបែន�មពថីា� ក់ជាតសិ្រមាប់
ករអភិវឌ្ឍរបស់រដ�បាល្រស�ក 

 េរៀបចំែផនករសកម�ភាពេដយបែន�ម 
សកម�ភាពឱ្យបានេ្រចីនជាងឆា� មុំនេដយេមីល 
ពីត្រម�វករជាក់ែស�ងនិងចត់ជាអទិភាពរចួដក់ 
ប��ូ លក�ុងែផនករ៣ឆា� រំកំិលេដីម្បែីស�ងរកករ
គា្ំរទ 

 ចង្រកងេមេរៀនេជាគជយនិ័ងរយករណ៍ពបីទ 
ពិេសធន៍ល�ៗ ដូចជាកសិករគរូំេដីម្បែីស�ងរកករ
គា្ំរទ 

រដ�បាល្រស�ក 

១០.គួរបេង�ីតយន�ករថ�ីេផ្សងៗេទៀតេដីម្បផី�ល់
ករេឆ�ីយតបត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�ឱ្យបាន
ទូលំទូលយ នងិទន់េពលេវលតម្របព័ន� 
ទូស័ព�ៃដៃវឆា� ត នងិ េហ�សបុ៊កេផក 
របស់រដ�បាល្រស�ក 

 ផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ�អពីំេហ�សបុ៊កេផក 
របស់រដ�បាល្រស�កក�ុងេពលេធ�ីេវទិកពិេ្រគាះ
េយាបល់សធារណៈ ឬតមកចិ�្របជុំេផ្សងៗ។ 

 េរៀបចំអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងករេឆ�ីយតប 
ចំេពះសណូំររបស់្របជាពលរដ�។  

 សកល្បងបេង�ីត្របព័ន�ទូស័ព�ៃដៃវឆា� ត។ 

 
រដ�បាល្រស�ក 

១១. គួរកណំត់វធិីស�ស� នងិចត់អទិភាព 
ប�� ក�ុងករេឆ�ីយតបជូន្របជាពលរដ� និងអង� 
ករសហគមន៍មូលដ� នឱ្យបានសម្រសប
និងទន់េពលេវល 

▪ េរៀបចំកិច�្របជុំេដីម្បពីភិាក្សោ និងចត់អទិភាព 
ប�� ក�ុងកចិ�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ។ 

▪ ប��ូ លប�� អទិភាពទងំេនាះក�ុងែផនករ 
អភិវឌ្ឍ នងិកម�វធិីវនិិេយាគបឆីា� រំកំិល។ 

▪ តមដនករអនុវត�េនក�ុងកចិ�្របជុំ្របចែំខរបស់
្រក�ម្របឹក្សោ។ 

 
រដ�បាល្រស�ក 

១២. គួរបន�ជំរុញេលីកទឹកចតិ�ឱ្យមានករចូល
រមួ្របកបេដយបរយិាប័ន�។ 
 

 

▪ បន�េលីកទឹកចតិ� គ.ក.ន.ក ឃុេំអយចូលរមួកិច� 
្របជុំរបស់ គ.ក.ស.ក ឱ្យបានជា្របច ំ

▪ ចត់តងំអជា� ធរភូមិនឹងសហករជាមួយអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� នេដមី្ប្ីរសង់េឈ� ះ្របជាពល 
រដ�ែដលមានត្រម�វ ជបួ្របទះករខ�ះខត 
និងមានប�� ពិត្របាកដ។ 

រដ�បាល្រស�ក  
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១៣. គួរបន�ករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ឱ្យបានទន់ 
េពលេវល នងិតមដនរល់ករេឆ�ីយតបរបស់ 
ស� ប័នពក់ព័ន�ឱ្យបានជា្របច។ំ 
 
 
 
 

▪ េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពជាេទៀងទត់អពំីព័ត៌មាននានា 
និងសម�ភាពរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងេគហទំព័រ 
និងបណា� ញសង�មរបស់ខ�ួន។ 

▪ សហករណ៍ជាមយួ អង�ករសង�មសុីវលិ 
ក�ុងករផ្សព�ផ្សោយ     

▪ ចត់តងំម�ន�ីទទលួបន�ុកេលទីំព័រេហ�សបុ៊ក 
និងេគហទព័ំរ របស់រដ�បាល្រស�កនិង តមដន 
េលីករេឆ�ីយតបេទនឹងមតិេយាបល់របស់ 
្របជាពលរដ�។ 

▪ ជូនដណឹំងដល់អជា� ធរឃុ ំភូមិ តំណាង 
្របជាពលរដ� តណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ 
អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន ែដលបានមកចូល 
រមួកិច�្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោ្របចែំខេដីម្បឱី្យពួកេគ 
ផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់្របជាពលរដ�។  

 ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន សកម�ភាព និងករេឆ�ីយតប 
របស់រដ�បាល្រស�កនានាតមរយៈកិច�្របជុំ្របច ំ
ែខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ កចិ�្របជុំរបស់ គ.ក.ស.ក 
េវទិករសធាណៈ សិក� សល ករែចកខិត 
ប័ណករបិទេលកី� ព័ត៌មាន េគហទព័ំរ 
បណា� ញសង�ម ផា� ងំប៉ាន់ណូ និង 
ឧេគ្ឃោសនសព�ជាេដមី ។ល។  

 ផ�ល់េលខទូរស័ព�របស់រដ�បាល្រស�ក និង េមភូមិ 
េមឃុ ំដល់្របជាពលរដ�េដមី្បសីួរនាបំែន�មរល់ 
ចម�ល់នានាែដលគាត់ចង់សួរ។  

រដ�បាល្រស�ក 

១៤. រល់មតិេយាបល់ សណួំរឬសណូំមពរ 
របស់្របជាពលរដ�ែដលបានេលីកេឡងី និង
ទទួលយក ្រពមទងំេឆ�ីយតប្របកបេដយ 
វជិា� ជីវៈនិងមានជំនាញពិត្របាកដ។ 

▪ េរៀបចំកិច�្របជុំជាមួយអ�កពក់ព័ន�េដីម្បេី្រតៀម 
េរៀបចំវធិីស�ស� ឬរេបៀបក�ុងករេឆ�ីយតបរល់ 
ប��  ឬសណូំមពររបស់្របជាពលរដ�  

▪  េ្រជីសេរសីវគ�និេទតមជំនាញ  
▪ បក្រសយ ឬេឆ�យីតប្របកបេដយភាព

រកីរយរក់ទក់ េ្របី្របាស់ភាសសមញ 

រដ�បាល្រស�ក 
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និងងយយល់ នងិមានករេលីកទឹកចិត� 
ដល់្របជាពលរដ�ក�ុងករេលីកជាសណួំរ 

១៥. គួរបង�របរយិាកសស�ទិ�ស� លជាមយួ 
្របជាពលរដ� 

▪ េរៀបចំកិច�្របជុ ំឬេវទិកពិេ្រគាះេយាបល់ 
សធារណៈេដយបន�ប��ូ លកម�វធិីសំេណះ 
សំណាល សួរសុខទុក�ជាមួយ្របជាពលរដ�  

▪ ករេរៀបចំទីកែន�ង្របជុំ ឬេវទកិ្រត�វបន�េធ�ីេន 
តមភូមិ  តមវត�េដយមានលក�ណៈសម�� 
ែដលជំរុញឲ្យមានភាពស�ិទ�ស� លរវង្របជាពល 
រដ� និងថា� ក់ដឹកនា ំ

រដ�បាល្រស�ក 

១៦. គួរមានសមា� រៈ និងឧបករណ៍េ្របី្របាស់ 
្រគប់្រគាន់ដូចជាមានផា� ងំរូបភាព វេិដអូ សរជា 
សំេលង ។ល។ េដីម្បទីក់ទញករចូលរមួរបស់ 
្របជាពលរដ� ក�ុង្រពឹត�ិករណ៍អី�មួយ។ 
 

 សហករជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិេដីម្បែីស�ង 
រកឯកសរែដលមាន្រសប់ដូចជា វេិដអូ 
សរជាសេំលង ផា� ងំរូបភាព ខិតប័ណ� េដមី្បអីប់រ ំ
និងផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់្រក�ម្របជាពលរដ� 
តមរយៈកចិ�្របជុំនានា េវទិក សិក�� សល  
ករតងំពិពណ៌  បណា� ញសង�មនានា 
និងឧបករណ៍បំពងសំេឡងតមភូម។ិ 

 ែស�ងរកឯកសរចស់ៗតមរយៈយូធូបែដល 
មាន្របភពច្បោស់លស់ 

រដ�បាល្រស�ក 

១៧.គួរបន�កររយករណ៍ជូនថា� ក់េខត�នូវប��
ែដលមិនអចេដះ្រសយបាន 

 បន�េស�ីរសុកំរជួយគា្ំរទពីថា� ក់េខត� នងិ
ថា� ក់ជាតិ  

 រដ�បាល្រស�កនឹងសហករជាមួយមន�ីរជនំាញ 
អង�ករសង�មសុីវលិ នងិវស័ិយឯកជនក�ុងករ 
ែស�ងរកករគា្ំរទេដីម្បេីឆ�យីតបទន់េពលេវល 

 បេង�ីតបណា� ញទនំាក់ទនំងសង�ម(Telegram)
ជាមួយអង�ករសង�មសុីវលិបែន�មេទៀតេដមី្ប ី
ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតលប់អពំីករេដះ្រសយ 
និងករេឆ�ីយតបេលបី�� ែដលបានេលកីេឡងី។ 

 តមដនករេដះ្រសយប�� របស់្រស�កែដល
បានប��ូ នេទថា� ក់េខត�តមរយៈកិច�្របជុំនានា 

រដ�បាល្រស�ក 

១៨. គួរបន�ពន្យល់ពីេគាលបណំងឱ្យបាន 
ច្បោស់លស់ និងេពលេវលដល់្របជាពលរដ�

 ជូនដណឹំងេដយភា� ប់ជាមយួេគាលបណំង 
រេបៀបវរៈពីរ ឬបីៃថ�មុនចប់េផ�ីមេធ�ីសកម�ភាព 

រដ�បាល្រស�ក 
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រល់សកម�ភាពែដលមានបណំងឱ្យ្របជាពលរដ�
ចូលរមួ 

 អចថតជាវេិដអូអពំីេគាលបណំង នងិ 
ពន្យល់ពអីត�្របេយាជន៍ៃនសកម�ភាព 

 ផ្សព�ផ្សោយតមរយៈបណា� ញសង�មនានារល់ 
សកម�ភាពែដលមានបណំងឱ្យ្របជាពលរដ�ចូល
រមួ 

 

ជាកិច�ប�� ប់ េលកគណៈអភបិាលបានែថ�ងសន�រកថាបូកសរុបនិងបិទកចិ�ពិភាក្សោេដយបានគូសប�� ក់ 

ករេប�ជា� ចិត� និងទទួលយកអនុសសន៍រមួែដលបានេរៀបរប់ក�ុងតរងប�� ីអនុសសន៍ខងេលីេដមី្បយីកេទ 

អនុវត�នងិេឆ�ីយតបតមមុខងរនិងករទទលួខុស្រត�វរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជា 

ពលរដ�របស់រដ�បាល្រស�កកំេរៀង។ 
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៤.ឧបសម�ន័ 
ឧបសម�ន័ទ១ី៖ រេបៀបវរៈ  

រេបៀបវរៈ 

កចិ�្របជុពំេិ្រគាះេយាបល់ស�ពីបី�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ៃថ�ទី៨ ែខវចិ�ករ ឆា� ២ំ០២១  

េនសល្រស�កកំេរៀង  
េគាលបណំង៖ ពិភាក្សោអំពីប�� ីអនុសសន៍ែដលបាន្របមូលពីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិនិងអង�ករសង�មសីុវលិស�ីពីយន� 

ករេលីកកម�ស់ករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ� និងេដីម្បឯីកភាពបេង�ីតប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ� 

បាល្រស�កក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�។  

េម៉ាង  សកម�ភាព អ�កទទលួខុស្រត�វ 

០៨:៣០-០៩:០០  ចំណាប់អរម�ណ៍របស់ CPDD  

 េបីកកម�វធិីេដយេលកគណៈអភិបាល្រស�ក 

 ករែណនាខំ�ួន 

 បង� ញេគាលបំណង 

េលក ស៊ន េពញ 

គណៈអភិបាល្រស�ក 

 

០៩:០០-០៩:៣០ 

 

បទបង� ញរបស់រដ�បាល្រស�ក ស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីក

កម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�  

គណៈអភិបាល្រស�ក 

០៩:៣០-១០:០០ 

 

បទបង� ញរបស់អង�កសង�មសីុវលិស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករ

េលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

េលក ស៊ន េពញ 

១០:០០-១០:១៥ ស្រមាកអហរស្រមន់  

១០:១៥-១១:៥០ 

 

ករពិភាក្សោេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំពរីេដីម្បបីានប�� ីអនុសសន៍រមួ

មួយស�ីពីយន�ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ម�ន�ីរបស់កម�វធិីដរ 

១១:៥០-១២:០០ បិទកម�វធិី  ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ 
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ឧបសម�ន័ទ២ី៖ ប�� ីវត�មាន 
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របាយករណ៍បូកសរបុកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបលរ់វងរដ�បាល្រស�ក នងិអង�ករសង�មសុវីលិ  

ស�ពី ី

ប��អីនុសសនក៍�ងុករព្រងឹងករចូលរមួរបស្់របជាពលរដ�ស្រមាប់រដ�បាល្រស�ក 

េមាងឬស្ស ីេខត�បាតដ់បំង 

ៃថ�ទី១២ ែខ វចិ�កិ ឆា� ២ំ០២១ 

 

 

 

 

 

 

  

េរៀបចំេដយ្រក�មករងរ

របសក់ម�វធិីកំែណទ្រមង់វិមជ្ឈករ នងិរដ�បាល 

(GIZ-DAR) 
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១. េសចក�េីផ�មី 

អស់រយៈេពលជាេ្រចនីឆា� កំន�ងមក រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបាននិងកពុំងអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិ
ហមជ្ឈករ េដមី្បផី�ល់េសវសធារណៈរបស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យកន់ែត្របេសីរ និងេដីម្បធីានាថា្របជាពលរដ�
ទទួលបានេសវសធារណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។  េដមី្បសីេ្រមចបាននូវេគាលេដខងេលីេនះករចូលរមួរបស់ 
្របជាពលរដ�និងអង�ករសង�មសុីវលិក�ុងដំេណីរករអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករគឺជាសមាសធាតុ 
មួយយ៉ាងសំខន់ក�ុងចំេណាមសមាសធាតុដៃទេទៀត។  

ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�នឹងជួយដល់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេធ�ីេសចក�សីេ្រមចចិត�ែដលមានលក�ណៈ 
្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងេឆ�យីតបេទតមត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�ពីេ្រពះ្របជាពលរដ�នងឹផ�ល់ព័ត៌មានជាក់លក់អំ
ពីត្រម�វកររបស់ពួកេគនិងវធិសី�ស�េផ្សងៗែដលអចរមួចំែណកក�ុងករេធ�ឱី្យ្របេសីរេឡងីនូវលទ�ផលៃនករ
សេ្រមចចតិ�របស់រដ�បាល្រស�ក។ 

េដីម្បជីំរុញករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ្រសបតមករអនុវត�េគាលនេយាបាយនិងេគាលករណ៍ែណនា ំ
ស�ីពីយន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� នងិករអនុវត�កែំណទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករនងិករេផ�រ  
មុខងរដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ អង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ(CPDD)សហ
ករជាមួយកម�វធិី(GIZ-DAR) បានេធ�ីករសកិ្សោមួយស�ពីយីន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងេគាលបណំង
េដីម្ប្ីរបមូលទស្សនៈទននិងធាតុចូល ្រពមទងំផ�ល់ជាអនុសសន៍ក�ុងករបេង�ីនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�េអ
យកន់ែតមាន្របសទិ�ភាព។ ករសិក្សោេនះមានដំេណីរករ និងសមាសភាពចូលរមួដូចខងេ្រកម៖  

ក. ករសកិ្សោរបស់អង�ករសម�ន័�ភាពៃដគូេដមី្បកីរអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យ (CPDD) 
 ករសិក្សោេនះបានេធ�ីេឡងីេនចេនា� ះែខមករដល់ែខឧសភាឆា� ២ំ០២១េន្រស�ក     េមាងឬ

ស្សេីខត�បាត់ដំបង។ 
 បានសមា� សន៍ផា� ល់ជាលក�ណៈបុគ�លជាមួយតណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ៣រូប(្រសី១) 

អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន៦រូប(្រសី១) នងិ្របជាពលរដ�ជា�ស�ី១៣រូប។ អ�កចូលរមួសរុបមាន
ចំនួន២២រូប (្រស១ី៥)។  

 បានពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រក�មតណំាងអង�ករសង�មសីុវលិចំនួន៥រូប(្រស១ី) 
អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន៥រូប(្រសី៣) និង្របជាពលរដ�១៥រូប (្រស១ី២)។ អ�កចូលរូមសរុប
មានចនំនួ២៥រូប (្រស១ី៦)។ 

  អង�ករបណ�ុ ះបណា� លសហគមន៍េដមី្បអីភិវឌ្ឍន៍(CTOD)បានចង្រកងករណីសកិ្សោមយួ 

ស�ីពីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងករេ្របី្របាស់េសវរដ�បាលៃនយន�ករ្រចកេចញចូលែតមួយ
េន្រស�កេមាងឬស្ស ីេខត�បាត់ដំបង។ 
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 បាន្របមូលនិងសិក្សោបែន�មនូវរល់ឯកសរពក់ព័ន�ែដលមាន្រសប់េដមី្បជីាមូលដ� នក�ុងករ
សិក្សោេនះ 

ខ. ករពេិ្រគាះេយាបល់របស់កម�វធិដី (GIZ DAR)ជាមយួរដ�បាល្រស�ក 
▪ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួរដ�បាល្រស�កេមាងឫស្សបីានេធ�ីេឡងីេន្រពឹកៃថ�ទី០៨ ែខមិថុនាឆា�  ំ

២០២១ េនសល្របជុំរបស់រដ�បាល្រស�ក  

▪ សមាសភាពចូលរមួសរុបចំននួ១០រូប (្រសី៣) ែដលរមួមាន្រក�ម្របឹក្សោ៥រូប(�ស�២ី)  
គណៈអភិបាល២រូប (្រសី១) នាយករដ�បាល១រូប ្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល១រូប និង
្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ�១រូប។   

២. វធិសី�ស� 
េយាងតមលទ�ផលៃនករសកិ្សោនិងករពិេ្រគាះេយាបល់ខងេលី(ចណុំចកនឹងខ) ្រក�មករងររបស់កម�វធិី

ដ(GIZ-DAR) បានស្រមបស្រម�លកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់រវងរដ�បាល្រស�កេមាងឫស្ស ីនិងអង�ករសម�័ន�ភាពៃដ
គូេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យស�ីពីយន�ករស្រមាប់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលរដ�បាល្រស�ក
បានកំពុង   អនុវត�។ 

ករពិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេន្រពកឹៃថ�ទ១ី២ ែខ វចិ�ិក ឆា� ២ំ០២១ ចប់ពីេម៉ាង៨:៣០  
ដល់េម៉ាង១២:០០នាទីេនសល្រស�កេមាងឫស្សតីម្របព័ន�ប��ូ នរូបភាពនិងសេម�ង (អនទ្បោញ)និងេដយផា� ល់  
ែដលមានសមាសភាពចូលរមួសរុប១៤រូប(្រស២ី) រមួមានអភិបាលរង១រូប នាយករងរដ�បាល ្របធានករយិាល័យ 
្រចកេចញចូលែតមយួ ្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ� ្រក�ម្របឹក្សោ២រូប(្រស១ី) តណំាងអង�ករសុីវលិេនបាត់
ដំបង២រូប តណំាងអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន១រូប តណំាងេលខធកិររដ� នរបស់CPDD២រូប និងម�ន�ីកម�វធិីដ
៣រូប(្រសី១)។ 
 កិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេទ្បងីេ្រកមអធបិតីភាពរបស់េលកគណៈអភបិាល្រស�ក
ែដលបានេធ�ីសុន�រកថាេបីក។ បនា� ប់មកអ�កស្រមបស្រម�លបានេធ�ីករែណនាខំ�ួន នងិបង� ញអពីំេគាលបណំង  
្រពមទងំបានអេ�� ីញតំណាងរដ�បាល្រស�កនិងអង�កសង�មសុីវលិេធ�ីបទបង� ញនូវប�� ីអនុសសន៍របស់ខ�ួនស�ពីី
យន�ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលស� ប័នទងំពបីានចង្រកងកន�ងមក។   ជាកចិ�បន�អ�កស្រមបស្រម�លបាន
េស�ីរឱ្យអង�ករសង�មសុីវលិ នងិរដ�បាល្រស�កពនិិត្យ ពិភាក្សោ និងឯកភាពេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំេនាះេដមី្បចីង្រកង
នូវប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ�បាល្រស�កយកេទអនុវត�បន�នាេពលអនាគត។    
៣. ប�� ីអនុសសន៍រមួស�ពីយីន�ករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ប�� ីអនុសសន៍រមួរវងរដ�បាល 
្រស�កេមាងឫស្សនីងិអង�ករសង�មសុវីលិ (CPDD) 

សកម�ភាពសខំន់ៗែដលរដ�បាល្រស�ក
គរួអនុវត�េដមី្បបីេង�នីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 
អង�ករសង�មសុវីលិ នងិអង�ករសហគមន៍ មូលដ� ន 

អ�កទទលួខុស្រត�វ 
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១. គួរបន�ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាននានារបស់រដ� 
បាល្រស�កែដលពក់ព័ន�រមួមានេសវរបស់ករយិា 
ល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ  យន�ករៃនករចូលរមួ 
របស់្របជាពលរដ� ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ ែផនករថវកិ 
តួនាទី នងិករទទួលខុស្រត�វរបស់អជា� ធរ្រស�ក 
តមវធិីស�ស�េផ្សងៗែដលរដ�បាល្រស�កអចមាន 
លទ�ភាពេធ�ីេទបាន។  

 េធ�បីច�ុប្បន�ភាពជាេទៀងទត់អពំីព័ត៌មាននានា 
និងសកម�ភាពរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងេគហ 
ទំព័រ និងបណា� ញសង�មរបស់ខ�ួន 

 សហករណ៍ជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិក�ុង 
ករផ្សព�ផ្សោយពីេគហទព័ំរពិេដអ�កភូមិឆា� តៃវ 
និង្របព័ន�ស� យ្របវត�េផ្សងៗេទៀតឱ្យបានទូទ ំ
ទូលយដល់្របជាពលរដ�។ 

 ចត់តងំម�ន�ីទទលួបន�ុកេលទីំព័រេហ�សបុ៊ក 
និងេគហទព័ំររបស់រដ�បាល្រស�កនិង តមដន 
េលីករេឆ�ីយតបេទនឹងមតិេយាបល់របស់្របជា
ពលរដ�។ 

 ប��ូ លករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងសកម�ភាព 
របស់រដ�បាល្រស�កនានាតមរយៈកិច�្របជុំ 
្របចែំខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ កិច�្របជុំរបស់ 
គ.ក.ស.ក េវទកិរសធាណៈ សិក� សល 
េគហទំព័រ បណា� ញសង�ម ករែចកខិតប័ណ 
ករបិទេលីក� ព័ត៌មាន  ផា� ងំប៉ាន់ណូ 
ឧេគ្ឃោសនសព� នងិតមរយៈអជា� ធរភូម ិឃុ ំ
អង�ករសង�មសុីវលិ នងិតណំាង អង�ករ
សហគមន៍មូលដ� ន។ 

 បិទរូបថតរបស់្រក�ម្របឹក្សោ នងិអភិបាលេដយ
ភា� ប់ពីតួនាទី នងិភារកិច�េហយីបិទេនតម 
សល្រស�ក និង េវទិកផ្សព�ផ្សោយ និង
ពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ។ 

 បន�ករ្របមូលព័ត៌មានពឃុីេំដមី្បដីឹងពី្របតិទិន
្របជុំ្របចែំខរបស់ឃុេំដមី្បជីំរុញករចូលរមួ 
របស់្របជពលរដ�ក�ុងកចិ�្របជុ ំ

 បិទផ្សោយពតីំៃលេសវរបស់ករយិាល័យ្រចក 
េចញចូលែតមួយតមក� ព័ត៌មាន និងបណា� ញ 
សង�មនានា 

រដ�បាល្រស�ក 
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២. គួរព្រងឹងកិច�សហ្របតបិត�ិកររវងអង�ករសង�ម 
សុីវលិ នងិរដ�បាល្រស�កេដីម្បេីដះ្រសយប��  
្របជាពលរដ�រមួគា�  នងិគរួបង�រភាពងយ្រស�លដល់ 
អង�ករសង�មសុីវលិក�ុងករអនុវត�ន៍សម�ភាពរបស់ 
ខ�ួនេដយេជៀសវងករទមទឯកសររដ�បាល 
េ្រចីនេពក។ 

 

 េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះ នងិអសយដ� ន 
ទំនាក់ទនងរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ 
និងអង�ករសមាគមន៍មូលដ� ន។ 

 បេង�ីត្រក�មេតេឡ្រកមរវងអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងរដ�បាល្រស�កេដីម្បអី�� ីញអង�ករ
សង�មសុីវលិឱ្យចូលរមួែចករែំលកព័ត៌មាន 
ឯកសរេផ្សងៗ និងលិខិតអ�� ីញនានា។ 

 េនេពលែដលអង�ករសង�មសុីវលិេរៀបចកំិច� 
្របជុំ ឬេវទិកេផ្សងៗអង�ករសង�មសុីវលិ 
គួរជួនដំណឹង និងេធ�ីលិខតិេស�ីរសុេំដយ 
ភា� ប់មកជាមួយនូវេគាលបណំង រេបៀបវរៈ 
ច្បោស់លស់ និងសមាសភាពអ�កចូលរមួ។  

 បន�ករស្រមបស្រម�លជាមួយករយិាល័យ
ជំនាញដូចជាករយិាល័យកសិកម� 
សុខភិបាល អប់រ ំ អង�ករសង�មសុីវលិ និង 
វសិយឯ័កជននានាក�ុងករេកៀគរធនធាន 
និងព្រងងឹករកសងសមត�ភាពដល់ 
សហគមន៍មូលដ� ន 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 
 

៣. កិច�្របជុ ំសិក� សល េវទកិរនានាគួរែតមាន 
លិខិតអេ�� ីញ នងិរេបៀបវរៈច្បោស់លស់ែដលមាន 
ករឆ�ុះប�� ងំ នងិប��ូ លប�� ្របឈមរបស់្របជា 
ពលរដ� និងអង�ករសង�មសុីវលិ និងេធ�ីករតមដន 
្រត�តពិនតិ្យអំពីករែចករែំលកកំណត់េហតុ 
ឬរបាយករណ៍ ករេឆ�យីតបេផ្សងៗនិង 
ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់។ 

 េរៀបចំកិច�្របជុំឆ�ុះប�� ងំេលកីិច�្របជុ ំឬសិក�  
សលែដលបានេរៀបចំេដីម្បេីធ�ីឱ្យ្របាកដថា 
កិច�្របជុំ ឬសិក� សលមាន រេបៀបវរៈច្បោស់ 
លស់េដយបានប��ូ លប�� ្របឈម 
របស់្របជាពលរដ� និងអង�ករសង�មសុីវលិ
និងមានលិខិតអេ�� ីញច្បោស់លស់។ 

 េរៀបចំកិច�្របជុំេដីម្បែីកស្រម�លរបាយកណ៍ 
និងេរៀបចលំិខិតអេ�� ីញ នងិរេបៀបវរៈស្រមាប់ 
កិច�្របជុបំនា� ប់ និងេផ�ជូីនដល់្របជាពលរដ� 
និងអង�ករសង�មសុីវលិឱ្យបាន៣ៃថ�មុនកិច�  
្របជុំ។ 

 កត់បន�យពិធីករ ឬខ�ឹមសរមិនពក់ព័ន� 
នឹង្របធានបទមយួចំននួេចញពីរេបៀបវរៈ 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 
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េដីម្បទុីកេពលឱ្យបានេ្រចីនស្រមាប់ 
្របជាពលរដ� និងអង�ករសង�មសុីវលិ 
បានសួរសណួំរេនក�ុងកចិ�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោ 
ឬេវទិកនានា 

 សហករណ៍ជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិេដីម្ប ី
េរៀបចំេគាលបណំង  កលបរេិច�ទ  ទកីែន�ង 
្របធានបទ ឬ រេបៀបវរៈ ករេរៀបចំលិខតិ 
អេ�� ីញ នងិករែចកជូនលខិតិអេ�� ីញឱ្យ
បាន្រគប់មជ្ឈដ� ននិងទន់េពលេវល។ 

 សហករណ៍ជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិ និង
អង�ករសហសគមន៍មូលដ� ន េដីម្បពីិភាក្សោ 
េរៀបចំេ្រជីសេរសីអ�កចូលរមួឱ្យចំេគាលេដ 
មុនកិច�្របជុំ ឬេវទិករចប់េផ�មី។ 

 ែចកបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះ និងអសយដ� ន 
ទំនាក់ទនងរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ 
និងអង�ករសមហគមន៍មូលដ� នតមរយៈ 
អជា� ធរភូម ិឃុ ំរដ�បាល្រស�កនិងបណា� ញ 
សង�មនានារបស់រដ�បាល្រស�កនិងអង�ករ 
សង�មសុីវលិ។ 

 ប�� ក់បែន�មជាមយួអ�កែដល្រត�វចូលរមួក�ុង 
កិច�្របជុឲំ្យបានយ៉ាងេហចណាស់ចនំួនពីរេទ
បីៃថ�មុនកិច�្របជុ។ំ 

៤. គួរបេង�ីនចំននួកិច�្របជុ ំឬេវទិករនានាឱ្យ
បានេ្រចីនេដមី្បបីង�រភាពងយ្រស�លដល់ 
្របជាពលរដ�ក�ុងករចូលរមួ។ 

 េ្រជីសេរសីទីតងំឱ្យបានសម្រសបេដីម្ប ី
បង�រភាពងយ្រស�លដល់្របជាពលរដ�ក�ុងករ 
ចូលរមួ។ 

 េរៀបចំែផនករច្បោស់លស់ក�ុងករចុះជួប្របជា
ពលរដ�តមភូមិ ឬតមខ�ងផ�ះឬ្រក�មតូចៗេដីម្ប ី
ផ្សព�ផ្សោយអពំីប�� អី�មួយដល់្របជាពលរដ� 

 បន�កិច�សហករជាមួយឃុកំ�ុងករេលីក 
គេ្រមាងសំេណីចុះជបួជាមួយ្របជាពលរដ�ក�ុង 

រដ�បាល្រស�ក 
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មួយឆា� ២ំដងេដីម្ប្ីរបមូលព័ត៌ ឬសួរសុខទុក 
ដល់ពួកេគ 

៥. គួរបេង�ីនករផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ�អពំ ី
េយនឌ័រ ករករពរកុមារ សទិ�ិ នឹង ផល្របេយាជន៍ 
ៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យបានជា្របច ំ
និងទូលទូំលយ។ 

 សហករជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិេដីម្បែីស�ង
រកឯកសរែដលមាន្រសប់ដូចជា វេិដអូ 
សរជាសេំលង ផា� ងំរូបភាព ខិតប័ណ� 
េដីម្បអីប់រ ំនិងផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់្រក�ម្របជា 
ពលរដ�តមរយៈកចិ�្របជុំនានា េវទិក 
សិក�� សល  ករតងំពិពណ៌  បណា� ញសង�ម 
នានា និងឧបករណ៍បពំងសំេឡងតមភូមិនិង 
ចក់វេីដអូេនកែន�ងផ�ល់េសវ។ 

 សហករជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិេដីម្បឱី្យ 
ជួយផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ�  

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 

៦. គួរអនុ�� តឱិ្យ្របជាពលរដ� អង�ករសង�មសុីវលិ 
ចូលរមួតងំពីដំេណីរករដបូំងៃនសកម�ភាព 
/គេ្រមាងករេផ្សងៗរបស់រដ�បាល្រស�ក។ 

 បេង�ីតគណៈកមា� ករ្រគប់្រគងគេ្រមាងែដល 
រមួមានសមាសភាពពីតណំាងអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� ន អង�ករសង�មសុីវលិ 
និងរដ�បាល្រស�ក  

 បេង�ីតបណា� ញសង�មរមួគា�  ដូចជាេហ�សបុ៊ក 
និងេតេល្រកមែដលគណៈកមា� ករ្រគប់្រគង 
មកពីរដ�បាល្រស�កនិងសង�មសុីវលិអចចូលរមួ
បាន   

 បេង�ីតអនុគណៈកមា� ករអនុវត�គេ្រមាង 
និងអនុគណៈកមា� ករ្រត�តពិនិត្យគេ្រមាង 
និងែថទេំដយមានសមាសភាពចូលរមួមក 
ពីតំណាងអង�ករសង�មសុីវលិនិងរដ� 
បាល្រស�ក 

 េរៀបចំកិច�្របជុំជា្របចេំដីម្បកីណំត់គេ្រមាង 
ផ្សព�ផ្សោយពគីេ្រមាង ្រត�តពិនតិ្យតមដន 
និងផ�ល់ជាេយាបល់្រតឡប់  

 ្រត�វមានប�� ីេឈ� ះអ�កទទលួខុស្រត�វ េលខ
ទូរស័ព�ទនំាក់ទនំងែចកជូន្របជាពលរដ� 

រដ�បាល្រស�ក  
អង�ករសង�មសុីវលិ 
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 ្រត�វមានកិច�្របជុំឆ�ុះប�� ងំក�ុងករអនុវត� 
គេ្រមាង  

៧. គួរមានេវទកិពិេ្រគាះយាបល់/កិច�្របជុំរវង 
យុវជន នងិ្រក�ម្របកឹ្សោ។ 

 េរៀបចំែផនករ និងពិភាក្សោក�ុងកិច�្របជុ ំ
្រក�ម្របឹក្សោ  

 េ្រជីសេរសីតណំាងយុវជនេដមី្បជីាជនបេង� ល
ស្រមាប់េធ�ីករទំនាក់ទំនងជាមួយរដ�បាល្រស�ក 

 សិក្សោពីត្រម�វករ និងចត់អទិភាពប��  
និង្របធានបទែដលទក់ទងជាមួយយុវជន   

 កំណត់រេបៀបរវរៈ កណំត់ទីតងំ េពេវល 
និងអ�កចូលរមួ  

 ែស�ងរកថវកិគា្ំរទ េដមី្បេីរៀបចំេវទិក   
 េ្រជីសេរសីវគ�ិនែដលពក់ព័ន�ជាមួយប��  

ែដលបានកណំត់ 
 េរៀបចំដំេណីរករេវទិកេដមី្បេីឆ�ីយតបេទនឹង 

ត្រម�វរបស់យុវជន 

  បនា� ប់ពីេធ�ីេវទិករចួ ្រត�វេឆ�យីតប នងិផ្សព� 
ផ្សោយលទ�ផល តមដន និងេធ�ីករឆ�ុះប�� ងំ

អំពីេវទិកែដលបានេធ�ីកន�ងមក 

 េរៀបចំរបាយករណ៍និងេធ�ីករផ្សព�ផ្សោយលទ�
ផលរបស់េវទិករតម្រគប់មេធ្យោបាយែដល
អចេធ�ីេទបាន។ 

រដ�បាល្រស�ក 
តំណាងយុវជន 

៨. គួរបេង�ីនករយកចតិ�ទុកដក់ក�ុងករេ្រជីសេរសី 
វគ�ិនេទតមជំនាញរបស់ពួកេគ េហយីវគ�ិន្រត�វ 
េឆ�ីយឱ្យចំេគាលេដៃនសំណួរែដលបានេលីកេឡងី 
េដយ្របជាពលរដ� នងិកុសំ�ីបេនា� សឱ្យពកួគាត់ 
ឧទហរណ៍៖ វគ�និគរួសួរប�� ក់នូវសណួំែដល 
បានេលីកេឡងីឱ្យបានច្បោស់មុននឹងេឆ�ីយសណួំរ 
្របសិនេបអីចេដីម្បេីចៀសវងករេឆ�ីយ 
តបមិនចំេគាលេដ។ 

 កំណត់ប�� ឱ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងតំបន់
ែដល្រត�វេរៀបចំេវទកិ។  

 េ្រជីសេរសីវគ�ិនឱ្យ្រត�វជាមយួនឹងប�� ែដល 
បានកណំត់។ 

 េរៀបចំកិច�្របជុំជាមួយវគ�ិនេដមី្បហីត់សមក�ុង
ករេឆ�ីយតបរល់សណួំរ ឬករេដះ្រសយ 
ប�� ែដលបានេលីកេឡងីេដយ្របជាពលរដ�  

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 
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នឹងករេ្រតៀមេរៀបចំឯកសរពក់ព័ន�មុនេពល
េវទិកចប់េផ�មី។ 

 អង�ករសង�មសុីវលិេរៀបចកំិច�្របជុំជាមុនជា 
មួយ្របជាពលរដ�េដមី្បេី្រតៀមជាសណួំរ 
ស្រមាប់ករចូលរមួេវទកិ។ 

៩. គួរេលីកទឹកចតិ�្របជាពលរដ� អង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� ន និងអង�ករសង�មសុីវលិ 
សួរសណួំរឱ្យបានេ្រចីនតមរយៈករសួរេដយផា� ល់ 
ឬតំណាង ឬ ករសរេសរក�ី េនេពលមានកិច�្របជុំ 
ឬេវទិកសធារណៈ េដីម្បេីអយប�� ្រត�វបាន
េដះ្រសយទន់េពលេវល នងិមាន្របសិទ�ភាព។ 

 កត់បន�យពិធីករនិងខ�មឹសរែដលមិនពក់ព័ន� 
េដីម្បមីានេពល្រគប់្រគាន់  

 អង�ករសង�មសុីវលិជួយស្រមបស្រម�លជាមួយ
តំណាង្របជពលរដ�េដីម្បេីរៀបចំទុកជាមុន 
ស្រមាប់ករចូលរមួពភិាក្សោក�ុងេវទិក 

 អ�កស្រមបស្រម�លអង�្របជុំ្រត�វមានភាពច្បោស់
លស់អពំីេពលេវលែដលបានកណំត់ក�ុងកម� 
វធិីកិច�្របជុ ំនិងមានភាពបត់ែបនេទតម 
ស� នភាពជាក់ែស�ង 

 ្រត�វបន�េរៀបចឱំ្យមាន្របអប់សបុំ្រតេដីម្បទីទួល 
សំេណីររបស់អ�កចូលរមួនិងេធ�ីយតបក�ុងេពល 
និងេ្រកយកចិ�្របជុំ ឬេវទិករនានា 

 វគ�ិន ឬអ�កស្រមស្រម�ល្រត�វមានជំនាញ 
ស្រមស្រម�ល នងិវធិីស�ស�ក�ុង
ករេលីកទកឹចិត� 

 ្រត�វមានករគា្ំរទជាសំភារៈក�ុងករេលីកទឹក 
ចិត�ដល់អ�កចូលរមួេពលែដលពួក
េគមានសណួំរ្របសិនេបអីចេធ�ីេទបាន 

 ចូលរមួផ្សព�ផ្សោយែណនាអំពីំសិទ�របស់ពួកគាត់ 
តម្រគប់មេធ្យោបាយ ដូចជាតមរយៈតណំាង 
្រក�មេតេឡ្រកម េហ�សបុ៊កេផករបស់រដ�បាល 
និងបណា� ញេផ្សងៗ 

 េរៀបចំេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះជនែដលងយ
រងេ្រគាះ ជនជាតិេដមី្បភីាគតចិេដីម្បងីយ 
្រស�លក�ុងករេឆ�ីយតបជាមយួត្រម�វកររបស់ 
ពួកគាត់ ។ 

សង�មសុីវលិ  
រដ�បាល្រស�ក 
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១០. គួរផ�ល់ជនំាញអជីវកម�បែន�ម 
ឬជំនាញេផ្សងេទៀតស្រមាប់ជវីតិកន់ែត្របេសីរដល់
្របជាពលរដ�  

 សហករជាមយួមន�ពីក់ព័ន� ឬ អង�ករសង�ម 
សុីវលិក�ុងករជួយគា្ំរទដល់្របជាពលរដ�ែដល 
មានត្រម�វករជំនាញ  

 ព្រងឹងបែន�មក�ុងករផ្សព�ផ្សោយឱ្យដល់ 
្របជាពលរដ�អំពជីំនាញវជិា� ជីវៈែដលមាន 
្រសប់េនក�ុងវទិ្យោស� នបណ�ុ ះបណា� ល 
វជិា� ជីវៈរបស់េខត� 

 គួរែតមានថវកិគា្ំរទក�ុងករជរុំញេអយ្របជា 
ពលរដ�ចូលរមួេរៀនេ្រពះករចូលរមួេរៀន 
្រត�វករថវកិក�ុងករគា្ំរទជីវភាពដូចជាករ
ស� ក់េនហូបចុកជាេដីម 

 េរៀបចំែផនករសកម�ភាពេដីម្បដីក់ប��ូ លក�ុង
ែផនករអភិវឌ្ឍ និងកម�វធិីវនិិេយាគបីឆា� រំកំលិ 
និងជយួែស�ងរកករគា្ំរទេពលេធ�ីសមាហរណៈ
កម�ែផនករេនថា� ក់្រស�ក 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 

 

ជាកិច�ប�� ប់ េលកគណៈអភបិាលបានែថ�ងសន�រកថាបូកសរុបនិងបិទកចិ�ពិភាក្សោេដយបានគូសប�� ក់ 

ករ  េប�ជា� ចតិ�និង ទទលួយកអនុសសន៍រមួែដលបានេរៀបរប់ក�ុងតរងប�� ីអនុសសន៍រមួខងេលីេដមី្បយីកេទ 

អនុវត� នងិេឆ�ីយតបតមមុខងរនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់ 

្របជាពលរដ�ៃនរដ�បាល្រស�កេមាងឬស្ស។ី 
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៤.ឧបសម�ន័ 

ឧបសម�ន័ទ១ី៖ រេបៀបវរៈ  

រេបៀបវរៈ 

កចិ�្របជុពំេិ្រគាះេយាបល់ស�ពីបី�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ៃថ�ទ១ី២ ែខវចិ�ករ ឆា� ២ំ០២១ េនសល្រស�កេមាងឬស្ស ី

 

េគាលបណំង៖ ពិភាក្សោអំពីប�� ីអនុសសន៍ែដលបាន្របមូលពីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិនិងអង�ករសង�មសីុវលិស�ីពីយន� 

ករេលីកកម�ស់ករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ� និងេដីម្បឯីកភាពបេង�ីតប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ� 

បាល្រស�កក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�។  

 

េម៉ាង  សកម�ភាព អ�កទទលួខុស្រត�វ 

០៨:៣០-០៩:០០  ចំណាប់អរម�ណ៍របស់ CPDD  

 េបីកកម�វធិីេដយេលកគណៈអភិបាល្រស�ក 

 ករែណនាខំ�ួន 

 បង� ញេគាលបំណង 

េលក ស៊ន េពញ 

គណៈអភិបាល្រស�ក 

 

០៩:០០-០៩:៣០ 

 

បទបង� ញរបស់រដ�បាល្រស�ក ស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីក

កម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�  

គណៈអភិបាល្រស�ក 

០៩:៣០-១០:០០ 

 

បទបង� ញរបស់អង�កសង�មសីុវលិស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករ

េលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

េលក ស៊ន េពញ 

១០:០០-១០:១៥ ស្រមាកអហរស្រមន់  

១០:១៥-១១:៥០ 

 

ករពិភាក្សោេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំពីរេដីម្បបីានប�� ីអនុសសន៍រមួ

មួយស�ីពីយន�ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ម�ន�ីរបស់កម�វធិីដរ 

១១:៥០-១២:០០ បិទកម�វធិី  ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ 
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ឧបសម�ន័ទ២ី៖ ប�� ីវត�មាន 
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របាយករណ៍បូកសរបុកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបលរ់វងរដ�បាល្រស�ក នងិអង�ករសង�មសុវីលិ  

ស�ពី ី

ប��អីនុសសនក៍�ងុករព្រងឹងករចូលរមួរបស្់របជាពលរដ�ស្រមាប់រដ�បាល្រស�ក 

រតនមណ� ល េខត�បាតដ់ំបង 

ៃថ�ទី១២ ែខ វចិ�កិ ឆា� ២ំ០២១ 

 

 

 

 

 

  

េរៀបចំេដយ្រក�មករងររបសក់ម�វិធកីំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងរដ�បាល (GIZ-DAR) 
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១. េសចក�េីផ�មី 

អស់រយៈេពលជាេ្រចនីឆា� កំន�ងមក រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបាននិងកពុំងអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិ
ហមជ្ឈករេដមី្បផី�ល់េសវសធារណៈរបស់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យកន់ែត្របេសីរ នងិេដីម្បធីានាថា្របជាពលរដ�
ទទួលបានេសវសធារណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។  េដមី្បសីេ្រមចបាននូវេគាលេដខងេលីេនះករចូលរមួរបស់ 
្របជាពលរដ�និងអង�ករសង�មសុីវលិក�ុងដំេណីរករអនុវត�ករែកទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករគឺជាសមាសធាតុ 
មួយយ៉ាងសំខន់ក�ុងចំេណាមសមាសធាតុដៃទេទៀត។  

ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�នឹងជួយដល់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេធ�ីេសចក�សីេ្រមចចិត�ែដលមានលក�ណៈ 
្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងេឆ�យីតបេទតមត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�ពីេ្រពះ្របជាពលរដ�នងឹផ�ល់ព័ត៌មានជាក់លក់អំ
ពីត្រម�វកររបស់ពួកេគនិងវធិសី�ស�េផ្សងៗែដលអចរមួចំែណកក�ុងករេធ�ឱី្យ្របេសីរេឡងីនូវលទ�ផលៃនករ
សេ្រមចចតិ�របស់រដ�បាល្រស�ក។ 

េដីម្បជីំរុញករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ឱ្យ្រសបតមករអនុវត�េគាលនេយាបាយនិងេគាលករណ៍ែណនា ំ
ស�ីពីយន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� នងិករអនុវត�កែំណទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករនងិករេផ�រ  
មុខងរដល់រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ អង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ(CPDD)សហ
ករជាមួយកម�វធិីដ(GIZ-DAR) បានេធ�ីករសកិ្សោមួយស�ពីយីន�ករៃនករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងេគាល
បំណងេដីម្ប្ីរបមូលទស្សនៈទន និងធាតុចូល្រពមទងំផ�ល់ជាអនុសសន៍ក�ុងករបេង�នីករចូលរមួរបស់្របជា
ពលរដ�ឱ្យកន់ែតមាន្របសទិ�ភាព។ ករសិក្សោេនះមានដំេណីរករ នងិសមាសភាពចូលរមួដូចខងេ្រកម៖  

ក. ករកសកិ្សោរបស់អង�ករសម�ន័�ភាពៃដគូេដមី្បកីរអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យ (CPDD) 
 ករសិក្សោេនះបានេធ�ីេឡងីេនចេនា� ះែខមករដល់ែខឧសភាឆា� ២ំ០២១ េន្រស�ករតនមណ� ល 

េខត�បាត់ដបំង។ 
▪ បានសមា� សន៍ផា� ល់ជាលក�ណៈបុគ�លជាមួយតណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ៦រូប (្រស៤ី) 

អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន៣រូប និង្របជាពលរដ� ១២រូប (្រសី៧)។ អ�កចូលរមួសរុបមានចំនួន
២១រូប (្រសី១១)។  

▪ បានពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រក�មតណំាងអង�ករសង�មសីុវលិចំនួន៥រូប (្រសី៣) 
អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន ៥រូប (្រសី១) នងិ្របជាពលរដ�ជា�ស�ី១៥រូប។ អ�កចូលរូមសរុបមាន
ចំនួន២៥រូប (្រសី១៩)។  

▪ អង�ករបណ�ុ ះបណា� លសហគមន៍េដមី្បអីភិវឌ្ឍន៍(CTOD)បានចង្រកងករណីសកិ្សោមួយស�ីពី 
ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�េនក�ុងគណៈកមា� ធិករពិេ្រគាះេយាបល់�ស�ី 
និងកុមាររបស់រដ�បាល្រស�ករតនមណ� ល េខត�បាត់ដំបង។ 

▪ បាន្របមូលនិងសិក្សោបែន�មនូវរល់ឯកសរពក់ព័ន�ែដលមាន្រសប់េដមី្បជីាមូលដ� នក�ុងករ
សិក្សោេនះ 

ខ. ករពេិ្រគាះេយាបល់របស់កម�វធិដី (GIZ DAR)ជាមយួរដ�បាល្រស�ក 
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 ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួរដ�បាល្រស�ករតនមណ� លបានេធ�ីេឡងីេន្រពកឹៃថ�ទ១ី០ែខមថុិនា 
ឆា� ២ំ០២១ េនសល្របជុំរបស់រដ�បាល្រស�ក 

 សមាសភាពចូលរមួសរុបចំននួ១០រូប (្រសី៣)ែដលរមួមាន្រក�ម្របឹក្សោ៥រូប(�ស�២ី)  
គណៈអភិបាល២រូប (្រសី១) នាយករដ�បាល១រូប ្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល១រូប នងិ
្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ�១រូប។   

២. វធិសី�ស� 
េយាងតមករពិេ្រគាះេយាបល់ខងេលី(ចណុំចកនឹងខ) ្រក�មករងររបស់កម�វធិីដ(GIZ-DAR) 

បានស្រមបស្រម�លកិច�្របជុំពេិ្រគាះេយាបល់រវងរដ�បាល្រស�កនិងអង�ករសម�័ន�ភាពៃដគូេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍតមែបប
្របជាធិបេតយ្យស�ីពយីន�ករស្រមាប់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលរដ�បាល្រស�កបានកំពុងអនុវត�។ 

ករពិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេនរេសៀលៃថ�ទ១ី២ ែខ វចិ�ិក  ឆា� ២ំ០២១ ចប់ពីេម៉ាង១:៣០  
ដល់េម៉ាង៥:០០នាទីេនសល្រស�ករតនមណ� លតម្របព័ន�ប��ូ នរូបភាព និងសេម�ង (អនទ្បោញ)និងេដយផា� ល់  
ែដលមានសមាសភាពចូលរមួសរុប១៦រូប(្រស៥ី) រមួមានអភិបាលរង១រូប នាយករដ�បាលស�ីទជីា្រសី�១រូប 
្របធានករយិាល័យ្រចកេចញចូល ្របធានករយិាល័យ្របជាពលរដ� តំណាងករយិាល័យគា្ំរទែផនករឃុ១ំរូប 

្រក�ម្របឹក្សោ២រូប(្រសី១) ្របធាន គ.ក.ស.ក តំណាងអង�ករសុីវលិ១រូប តំណាងអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន២រូប
(្រសី១) តំណាង CPDD ២រូប និងម�ន�កីម�វធិីដ៣រូប(្រស១ី)។ 
 កិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់េនះ្រត�វបានេរៀបចំេទ្បងីេ្រកមអធបិតីភាពរបស់េលកគណៈអភបិាល្រស�ក
ែដលបានេធ�ីសុន�រកថាេបីក។ បនា� ប់មកអ�កស្រមបស្រម�លបានេធ�ីករែណនាខំ�ួននិងបង� ញអំពីេគាលបណំង  
្រពមទងំបានអេ�� ីញតំណាងរដ�បាល្រស�កនិងអង�កសង�មសុីវលិេធ�ីបទបង� ញនូវប�� ីអនុសសន៍របស់ខ�ួនស�ពីី
យន�ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ែដលស� ប័នទងំពបីានចង្រកងកន�ងមក។   ជាកចិ�បន�អ�កស្រមបស្រម�លបាន
េស�ីរឱ្យអង�ករសង�មសុីវលិ នងិរដ�បាល្រស�កពនិិត្យ ពិភាក្សោ និងឯកភាពេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំេនាះេដមី្បចីង្រកង
នូវប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ�បាល្រស�កយកេទអនុវត�បន�នាេពលអនាគត។    

៣. ប�� ីអនុសសន៍រមួស�ពីយីន�ករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�  

ប�� ីអនុសសន៍រមួរវងរដ�បាល្រស�ករតនមណ� ល
នងិអង�ករសង�មសុវីលិ 

សកម�ភាពសខំន់ៗែដលរដ�បាល្រស�ក
គរួអនុវត�េដមី្បបីេង�នីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 
អង�ករសង�មសុវីលិ នងិអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 

អ�កទទលួខុស្រត�វ 

១. គួរបេង�ីនករយកចតិ�ទុកដក់ក�ុងករេ្រជីស 
េរសីវគ�ិនេទតមជំនាញ និងេចះេលីកទឹកចតិ� 
េហយីវគ�ិនគរួេឆ�យីឱ្យចំេគាលេដៃនសណួំរែដល 
បានេលីក េឡងីេដយ្របជាពលរដ�និងកុំស�ី 
បេនា� សេអយពួកគាត់។ 

 េផ�ីលិខិតអេ�� ីញឱ្យចំបុគ�លេទតមវស័ិយជាក់
លក់ 

 បេង�ីតគណៈកមា� ធិករ្របជុំពភិាក្សោអំពីរេបៀប
ែដល្រត�វេឆ�ីយតបនូវសណូំមពរ ឬសណួំរែដល 
្រត�វេឆ�ីយតបេដយេ្របីភាសសមញ ងយយល់ 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 
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និយាយខ�ីៗឱ្យច ំ្របធានបទ និងមាន្រកម 
សីលធម៌។ 

 វគ�ិន្រត�វមានភាពរុសរយរក់ទក់និងបង�ភាព 
សិ�ទ�ស� លជាមួយ្របជាពលរដ�  

 វគ�ិន្រត�វសួរសណួំរបំផុសគនំតិឱ្យបានេ្រចនី  
សំណួរអចសរេសរដក់្របអប់សំបុ្រតជាពិេសស 
េពលេធ�ីេវទិកពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ ឬឱ្យ 
្របជាពលរដ�សួរតមរយៈេហ�សបុ៊កេផករបស់ 
រដ�បាល្រស�ក។  

 សហករជាមយួអង�ករសង�មសុីវលិឱ្យជយួផ្សព� 
ផ្សោយពីករេធ�ីេវទិករ ឬករេលីកសណួំរេផ្សងៗ  
និងេធ�ីករបង� ត់បង� ញដល់តណំាង្របជា 
ពលរដ�េដមី្បឱី្យពួកគាត់មានភាពក� ហនក�ុងករ 
សួរសណួំរ។ 

 េនេពលវគ�ិនេធ�ីករបក្រសយមិនចំ្របធានបទ 
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោគួរកត់ េហយីសេង�បនូវ 
ចេម�ីយេដយសួរប�� ក់បែន�មពី្របជាពលរដ�
ថាចំេគាលេដែដលចង់បានែដរឬេទ 

 េស�ីរឱ្យសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ ឬ គ.ក.ស.ក ឬ
អ�កមាន្របជា្របិយភាពជួយស្រមបស្រម�ល 
េដយឈរេន្រតង់ចណុំចកណា� លៃន្របជាពល 
រដ�េដីម្បបីង� ញពីភាពជិតស�ិទ�រវងរដ�បាល 
និង្របជាពលរដ�។ 

  អ�កស្រមបស្រម�លមនិគួរឈេនមួយកែន�ង 
ឧ.ឈរេលីឆាកៃនេវទកិ ឬអង�្របជុំេឡយី 

 បន�ករដក់េម្រគ�ឱ្យចចំណុំចែដល្របជាពលរដ�
អចមានភាពងយ្រស�លក�ុងករេដីរេទកន់ 
េម្រគ�េដីម្បនីិយាយដូចជាដក់េនពីខងេ្រកយ 
ឬ ចំកណា� លៃនកែន�ងេធ�ីសកម�ភាព ឬេវទិក។ 

២. រដ�បាល្រស�កគួរេបកីចំហរ និងបន�ករេចញ 
លិខិតអេ�� ីញដល់អង�ករសង�មសុីវលិ 

 បន�ករេរៀបចលំិខិតអ�� ីញេដយភា� ប់នូវេគាល
បំណង និងរេបៀបវរៈច្បោស់លស់។  

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ 
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និងអង�ករសហគមន៍មូលដ� នឱ្យចូលរមួកិច� 
្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោ្រស�កឱ្យបានេទៀងទត់។ 

 

 េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះរបស់អង�ករសង�មសុី
វលិ និងអង�ករសហគមន៍មូលដ� នក�ុង្រស�ក។ 

 បេង�ីត្រក�មេតេឡ្រកមរវងអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងរដ�បាលេដីម្បែីចករែំលកព័ត៌មានគា� េទវញិ 
េទមក ឧ. ដូចជាករជូនដណឹំង ឬលខិិត 
អេ�� ីញេផ្សងៗ ឬ្របតទិិនកចិ�្របជុំ្របចឆំា�  ំ
របស់្រក�ម្របឹក្សោ។ 

 ករផ�ល់លខិិតអ�� ីញ ផ្សព�ផ្សោយពីសកម�ភាព 
នានារបស់រដ�បាល្រស�ក តមរយៈេហ�សបុ៊ក 
េផករបស់រដ�បាល្រស�ក។ 

៣. អង�ករសង�មសុីវលិ និងរដ�បាល្រស�កគួរបន� 
កិច�សហ្របតិបត�ិករណ៍ឱ្យកន់ែត្របេសីរេឡងី  

 បេង�ីត្រក�មេតេឡ្រកមរវងអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងរដ�បាលេដីម្បែីចករែំលកព័ត៌មានគា� េទវញិ 
េទមក ឧ. ដូចជាករជូនដណឹំង ឬលខិិត 
អេ�� ីញេផ្សងៗ ឬ្របតទិិនកចិ�្របជុំ្របចឆំា�  ំ
របស់្រក�ម្របឹក្សោ។ 

 អង�ករសង�មសុីវលិគួរផ�ល់ព័ត៌មានឬេធ�បីច�ុប្បន�
ភាពរបស់ខ�ួន េហយីជួនដំណឹងដល់រដ�បាល  
្រស�កេដីម្បងីយ្រស�លទំនាក់ទំនង នងិេធ�ីកចិ� 
សហករណ៍ឱ្យកន់ែតមានភាពរលូន។  

 េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេឈ� ះ នងិអសយដ� ន 
ទំនាក់ទនងរបស់អង�ករសង�មសុីវលិ និង 
អង�ករសមហគមន៍មូលដ� ន។ 

 ែចករែំលកែផនករសកម�ភាពរវង រដ�បាល្រស�ក 
និងអង�ករសង�មសុីវលិ  

 េនេពលែដលអង�ករសង�មសុីវលិេរៀបចកំិច�្របជុ ំ
ឬេវទិកេផ្សងៗអង�ករសង�មសុីវលិគួរជនួ 
ដំណឹង និងេធ�ីលិខតិេស�ីរសុំេដយភា� ប់មកជា 
មួយនូវេគាលបណំង រេបៀបវរៈច្បោស់លស់ និង
សមាសភាពអ�កចូលរមួ។ 

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ  

៤. េកៀរគរធនធានេដីម្បចូីលរមួជួយគា្ំរទបែន�ម 
ដល់អង�ករសង�មសុីវលិក�ុង្រស�ក ឬ សហគមន៍ 
មូលដ� ន។ 

 ផ�ល់ដណឹំង ឬផ្សព�ផ្សោយដល់អង�ករសង�ម 
សុីវលិ នងិអង�ករសហគមន៍មូលដ� នេដីម្បចូីល 
រមួកិច�្របជុជំាមួយអង�ករសង�មសុីវលិ អន�រជាត ិ

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសង�មសុីវលិ  
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ៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍ ឬ វស័ិយឯកជនែដលមាន
បំណងចង់អភិវឌ្ឍន៍េនក�ុង្រស�ក។ 

 អង�ករសង�មសុីវលិ នងិអង�ករសហគមន៍
មូលដ� ន គួរបង� ញពីែផនករសកម�ភាព 
េគាលបណំង ឱ្យបានច្បោស់លស់ដល់រដ�បាល 
្រស�កេដីម្បេីអយរដ�បាល្រស�កអចជួយែស�ងរក
ៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍េដីម្បជីយួដល់អង�ករសង�ម     
សុីវលិ ឬអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន។  

 បន�ដក់ប��ូ លអទិភាពប�� ក�ុងែផនករ 
វនិិេយាគរបស់្រស�ក ឬែផនាកឃុ។ំ  

 សង�មសុីវលិគួរពិភាក្សោជាមយួរដ�្រស�កេដមី្បបីន�
គេ្រមាងែដលនិងប�� ប់េដមី្បមីាននិរន�ភាព។ 

៥. ករេរៀបចំកិច�្របជុំជាមួយអង�ករសហគមន៍ 
មូលដ� ន ឬ្របជាពលរដ�គួរមានលក�ណៈសម�� 
េ្រពះករេរៀបចំែដលមានលក�ណៈផ�ូវករេពក 
អចនាឱំ្យអង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 
ឬ្របជាពលរដ�មនិមានភាពក� ហនក�ុងករចូល 
រមួ និងេលកីប�� ។  

 បន�េរៀបចំកែន�ងេធ�សីកម�ភាពេដយមាន 
លក�ណៈសម��េដយេធ�ីេនតមវត� ឬេ្រកម 
េដីមេឈេីដយ្រកលតង់ស្រមាប់អង�ុយ  

 អ�កស្រមបស្រម�ល ឬវគ�ិនគួរមានភាពរសួរយ 
រក់ទក់ នងិមានលក�ណៈសម�� 

រដ�បាល្រស�ក 

៦.គួរបេង�ីនករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ឱ្យបានជា 
្របចអំំពសីកម�ភាពនានារបស់រដ�បាល្រស�កដល់ 
្របជាពលរដ�តមរយៈក� រព័ត៌មានទំព័រេហ�ស 
បុ៊ករបស់រដ�បាល្រស�ក ទូរទស្សន៍ ផា� ងំប៉ាន់ណូ 
និងតមរយៈេមឃុែំដលបានចូលរមួក�ុងកិច�្របជុំ 
្របចែំខរបស់្រក�ម្របឹក្សោ្រស�ក និងវធិីស�ស�េផ្សង
ៗេទៀតតមលទ�ភាពរបស់រដ�បាល្រស�ក។ 
 

 បន�ករផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ នងិផ្សព�ផ្សោយព័ត៌ 
មានេផ្សងៗពសីកម�ភាពរបស់រដ�បាល្រស�កតម
េមឃុ ំេមភូមិ តណំាងអង�ករសង�មសុីវលិ 
តំណាង្របជាពលរដ�ែដលបានចូលរមួកិច�្របជុំ

្របចែំខរបស់្រក�ម្របកឹ្សោ្រស�កេហយីេស�ីរឱ្យពកួ
េគផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់្របជាពលរដ�  

 បេង�ីត្រក�ម េតេឡ្រកមរវងអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងរដ�បាលេដីម្បែីចករែំលកព័ត៌មានគា� េទវញិ 
េទមក ឧ. ដូចជាករជូនដណឹំង ឬលខិិត 
អេ�� ីញេផ្សងៗ ឬ្របតទិិនកចិ�្របជុំ្របច ំ
ឆា� រំបស់្រក�ម្របឹក្សោ 

 ផ្សព�ផ្សោយពីេហ�សបុ៊កេផករបស់្រស�ករដ�បាល 
ដល់្របជាពលរដ� អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន 
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និងអង�ករសង�មសុីវលិកំឡុងេពលេធ�ីេវទិក
ពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈ  

 ករចុះជបួ្របជាពលរដ�េដីម្ប្ីរបមូលត្រម�វករ  
កិច�្របជុំ្របចែំខរបស់្រក�ម្របកឹ្សោ ឬករចុះេធ�ី 
សកម�ភាពអី�មយួ  

 បន�ករបិទផ្សោយេលីក� រព័ត៌មានរបស់រដ�បាល 
្រស�ក  

 បន�ផ�ល់េលខទំនាក់ទនំងរបស់ម�ន�ីរដ�បាល 
្រស�ក នងឹេមឃុ ំេមមភូមដិល់្របជាពលរដ� 
អង�ករសង�មសុីវលិ នងិអង�ករសហគមន៍ 
មូលដ� ន  

៧. គួរផ�ល់ករគា្ំរទថវកិដល់តំណាងអង�ករ 
សហគមន៍មូលដ� នេដមី្បចូីលរមួក�ុងកចិ�្របជុ ំ

ជាបណ� ះអសន�មនិមានថវកិ្រគប់្រគាន់ក�ុងករជយួ
គា្ំរទេទ ែតេបមីានក�� ប់ថវកិពីថា� ក់ជាតិ ឬៃដគូ 
អភិវឌ្ឍន៍ជយួ្រគា្ំរទ េនាះរដ�បាល្រស�កនិងជយួគា្ំរទ  

រដ�បាល្រស�ក 
អង�ករសហគមន៍
មូលដ� ន  

៨. គួរបេង�ីនករផ្សព�ផ្សោយអពំសីិទ�ិ សរៈសំខន់  
និងផល្របេយាជន៍ៃនករចូលរមួដល់្របជាពលរដ� 

 ប��ូ ល្របធានបទស�ីពសីិទ�ិ នងិផល្របេយាជន៍
ៃនករចូលរមួក�ុងករេធ�ីេវទិកពិេ្រគាះេយាបល់ 
សធារណៈតមរយៈករេសរេសរេលី្រកដស 
ផា� ងំស ឬចក់េម្រគ�បំពងសំេលង 

 អចេធ�ីជាខតិប័ណ�េដមី្បែីចកជូន្របជាពលរដ�   
 ែស�ងរកឯកសរែដលមាន្រសប់តមរយៈយូធូប 

ឬពីអង�ករសង�មសុីវលិែដលេគបានផលិតេដមី្បី
ផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់្របជាពលរដ�  

រដ�បាល្រស�ក 

៩. គួររយករណ៍ជូនថា� ក់េខត� ឬថា� ក់ជាតិនូវ 
ប�� ែដលមិនអចេដះ្រសយជូន្របជាពលរដ� 

 បន�េស�ីរសុកំរជួយគា្ំរទពីថា� ក់េខត� នងិ
ថា� ក់ជាតិ  

 សហករជាមយួមន�ីរជំនាញ អង�ករសង�មសុីវលិ  
និងវស័ិយឯកជនេដីម្បែីស�ងរកករគា្ំរទេដមី្ប ី
េឆ�ីយតបទន់េពលេវល 

 តមដនករេដះ្រសយប�� របស់្រស�កែដល
បានប��ូ នេទថា� ក់េខត�តមរយៈកិច�្របជុំ 
គណៈកមា� ធកិរ្របតិបត�ិ (OSC) ឬកិច�្របជុ ំ
នានាឬតមមេធ្យោបាយេផ្សងៗេទៀត។ 

រដ�បាល្រស�ក 
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 បន�ដក់ប��ូ លក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍន៍្របាឆំា�  ំ
នឹងែផនករវនិិេយាគបឆីា� រំកំលិ  

១០. គួរតមដន ្រត�តពនិិត្យឱ្យបានជា្របច ំ
នូវរល់ប�� ែដលបានេលីកេឡងីេដយ
្របជាពលរដ� 

 បន�ករតមដនរងរល់ែខជាមួយមន�ី ឬ 
ករយិាល័យេដយផា� ល់ ឬក�ុងកិច�្របជុំ្របចែំខ 
របស់្រក�ម្របឹក្សោ ឬ  កិច�្របជុគំណៈប�� ករ 
និងកិច�្របជុំេផ្សងៗ  

 បន�ករតមដនជាមួយថា� ក់ឃុ ំរងរល់បីែខម�ង  

រដ�បាល្រស�ក 

១១. គួរេរៀបចំកិច�្របជុំឆ�ុះប�� ងំឱ្យបាន 
េទៀងទត់ 

 បន�ករេរៀបចកំិច�្របជុឆំ�ុះប�� ងំេដយពនិិត្យេលី
ប�� ីសណូំរ ឬប�� ែដលបានេលីកេឡងីក�ុង 
េវទិកពិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈបនា� ប់ពកីរ 
េធ�ីេវទិករចួ  

 អ�� ីញអង�ករសង�មសុីវលិ នងឹតណំាង្របជា 
ពលរដ�ឱ្យចូលរមួ   

 េរៀបចំកិច�្របជុំឆ�ុះប�� ំងអំពកីរងររបស់រដ�បាល
្រស�កេដីម្បពីិនិត្យេមលីលទ�ផល ប�� ្របឈម 
េដីម្បែីកលម�។  កិច�្របជុំេនះនងិ្រត�វបានអេ�� ីញ 
ឱ្យចូលរមួពី្រគប់តំណាងឃុ ំនងិ អង�ករសង�ម 
សុីវលិែដលនឹងេធ�ីេឡងីម�ងក�ុង១ឆា�  ំ 

រដ�បាល្រស�ក  

១២.គួរចត់អទិភាពប�� ក�ុងករេឆ�ីយតបេទ 
នឹងត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�  

 េ្រជីសេរសីប�� ណាែដលជាប�� រមួរបស់្របជា
ពលរដ�ទូេទ 

 បន�ករចត់អទិភាពប�� េដយដក់ប��ូ លក�ុង
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ នងិែផនករវនិិេយាគ
បីឆា� រំកំិល  

រដ�បាល្រស�ក 

១៣.ថា� ក់ជាតគិួរបែន�មក�� ប់ថវកិេដីម្បឱី្យ 
េឆ�ីយតបតមត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ� 

▪ បន�េធ�ីែផនករថវកិេដយដក់ែផនករសកម� 
ភាពឱ្យបានេ្រចីនជាងែផនករែដលធា� ប់េធ�ី 
កន�ងមក រចួេស�សុីពំីថា� ក់ជាត ិ

▪ បន�េធ�ីសកិ� សលសមាហរនកម�ជាមយួអង�ករ
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

▪ បន�េធ�ីករេកៀរគរធនធានជាមយួអង�ករៃដគូ 
អភិវឌ្ឍន៍ និងវស័ិយឯកជននានាតមរយៈកចិ� 

រដ�បាល្រស�ក 
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្របជុំរវងរដ�បាលនិងអង�ករសង�មសុីវលិ 
និងវស័ិយឯកជនេដីម្បេីដះ្រសយ 
ប�� ្របជាពលរដ�រមួគា�  

▪ បង� ញពីករអនុវត�ទទូលបានជាគជ័យរបស់ 
្រស�កដល់ថា� ក់ជាតិ ឧ. ករអប់រកុំមារតូចេនឃុំ
ណាមួយ 

១៤. កចិ�្របជុំគួរែត្រត�វបានេធ�េីឡងីេនជិតផ�ះ 
របស់្របជាពលរដ� 
 

 ្របមូលប�� ពី្រក�មេគាលេដជាក់លក់ 
 បេង�ីនែផនករសកម�ភាព និងថវកិស្រមាប់ 

េរៀបចំកិច�្របជុំ ឬេវទិកក�ុងមយួឆា�  ំ 
 េ្រគាងថវកិក�ុងែផនករសកម�ភាពស្រមាប់ម�ន�ី

ចុះជួប្របជាពលរដ�តមភូមិ ដល់ផ�ះ និងែស�ង 
រកករគា្ំរទពីៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍  

រដ�បាល្រស�ក 

១៥.គួរែតមានវគ�បណ�ុ ះបណា� លអពំីជំនាញ 
វជិា� ជីវៈស្រមាប់កររស់េន្របចៃំថ�របស់ 
្របជាពលរដ�  

 ស្រមបស្រម�លជាមួយមន�ីរ ឬករយិាល័យ 
កសិកម�េដីម្បផី�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់ 
្របជាពលរដ�  អង�ករសហគមន៍មូលដ� ន  

 អចផ�ល់ជាកែន�ងស្រមាប់េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះ 
បណា� លដល់អង�ករសហគមន៍មូលដ� នេបីចំ
បាច់ 

 ប��ូ លត្រម�វករវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនះេទក�ុង 
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ នងិកម�វធិីវនិិេយាគ៣ឆា� រំកំលិ 
របស់រដ�បាល្រស�ក និងអជ�ធរឃុ ំ

 បន�ករសហករណ៍ជាមួយមន�ីរកិច�ករនារកី�ុង
ករងរេរងច្រក នងិមុខរបរេផ្សងៗរចួជូន
ដំណឹងដល់្របជាពលរដ�  

រដ�បាល្រស�ក 

 

ជាកិច�ប�� ប់ េលក្របធាន្រក�ម្របឹក្សោបានែថ�ងសន�រកថាបូកសរុបនិងបិទកិច�ពភិាក្សោេដយបានគូស 

ប�� ក់ករេប�ជា� ចិត�នងិទទលួយកអនុសសន៍រមួែដលបានេរៀបរប់ក�ុងតរងប�� ីអនុសសន៍រមួខងេលីេដមី្បយីក

េទអនុវត�នងិេឆ�ីយតបតមមុខងរនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់រដ�បាល្រស�កក�ុងករេលកីកម�ស់ករចូលរមួរបស់ 

្របជាពលរដ�ៃនរដ�បាល្រស�ករតនមណ� ល។ 
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៤.ឧបសម�ន័ 
ឧបសម�ន័ទ១ី៖ រេបៀបវរៈ  

រេបៀបវរៈ 

កចិ�្របជុពំេិ្រគាះេយាបល់ស�ពីបី�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ៃថ�ទ១ី២ ែខវចិ�ករ ឆា� ២ំ០២១ េនសល្រស�ករតនមណ� ល 

 

េគាលបណំង៖ ពិភាក្សោអំពីប�� ីអនុសសន៍ែដលបាន្របមូលពីរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិនិងអង�ករសង�មសីុវលិស�ីពីយន� 

ករេលីកកម�ស់ករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ� និងេដីម្បឯីកភាពបេង�ីតប�� ីអនុសសន៍រមួមួយស្រមាប់រដ� 

បាល្រស�កក�ុងករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�។  

 

េម៉ាង  សកម�ភាព អ�កទទលួខុស្រត�វ 

០១:៣០-០២:០០  ចំណាប់អរម�ណ៍របស់ CPDD  

 េបីកកម�វធិីេដយេលកគណៈអភិបាល្រស�ក 

 ករែណនាខំ�ួន 

 បង� ញេគាលបំណង 

េលក ស៊ន េពញ 

គណៈអភិបាល្រស�ក 

 

០២:០០-០២:៣០ 

 

បទបង� ញរបស់រដ�បាល្រស�ក ស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករេលីក

កម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�  

គណៈអភិបាល្រស�ក 

០២:៣០-០៣:០០ 

 

បទបង� ញរបស់អង�កសង�មសីុវលិស�ីពីប�� ីអនុសសន៍ស្រមាប់ករ

េលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

េលក ស៊ន េពញ 

០៣:០០-០៣:១៥ ស្រមាកអហរស្រមន់  

០៣:១៥-០៤:៥០ 

 

ករពិភាក្សោេលីប�� ីអនុសសន៍ទងំពីរេដីម្បបីានប�� ីអនុសសន៍រមួ

មួយស�ីពីយន�ករេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ� 

ម�ន�ីរបស់កម�វធិីដរ 

០៤:៥០-០៥:០០ បិទកម�វធិី  ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ 
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ឧបសម�ន័ទ២ី៖ ប�� ីវត�មាន 
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