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១. េសចក្ដីេផ្ដើម 
ចបបស់្តីពកីរ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់ ចបបស់្តីពកីរ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 

្រសុក ខណ្ឌ  និងកមមវធិជីតសិ្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធបិេតយយេនថន កេ់្រកមជតបិនត្រមូវឲយ
មនករេរៀបចំបេងកើត និង កឲ់យអនុវត្តនូវរចនសមពន័ធ និង្របពន័ធ្រគប្់រគងេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតែិផ្អក 
េលើេគលករណ៍ននៃនអភបិលកចិច មែបប្របជធិបេតយយេនមូល ្ឋ ន។ េគលករណ៍ដសំ៏ខន ់
មយួកនុងចេំ មេគលករណ៍ននៃនអភបិលកិចច មែបប្របជធិបេតយយេនមូល ្ឋ ន គឺគណេនយយ
ភព។ 

កនុងរយៈេពលកន្លងមកេនះ ករព្រងឹងគណេនយយភពកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនកិចចដំេណើ រករកំែណ
ទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត្ិរតូវបនេផ្ត តជសំខនេ់ទេលើគណេនយយ
ភពែផនកនេយបយ និងគណេនយយភពែផនករដ្ឋបល។ េ យែឡក គណេនយយភពសងគមែដលជ
ែផនកមយួដម៏ន រៈសំខនៃ់នគណេនយយភព មែបប្របជធិបេតយយ ឬគណេនយយភពរ ង្រកុម្របឹក
ជបេ់ឆន តជមយួ្របជពលរដ្ឋែដលបនេបះេឆន តឲយខ្លួន ពុទំន្់រតូវបនកំណតច់បស់ ស់ស្រមបក់រ
អនុវត្តេនេ្រកម្រកបខណ័្ឌ ៃនកមមវធិជីតេិនេឡើយ។  

េដើមបបីំេពញបែនថមេទនឹងករខ្វះចេន្ល ះេនះ គ.ជ.អ.ប បនេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរ 
គណេនយយភពសងគមស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតេិនះេឡើង េ យ
មនករពេិ្រគះេយបល់ជមយួអងគករសងគមសីុវលិ និងអនកពកព់ន័ធននេដើមបកីំណតនូ់វយុទធ ្រស្តច ំ
បច ់សកមមភពជក់ ក ់និងតនួទភីរកិចចរបស់ ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិល ៃដគូអភវិឌ ន ៍និងអងគករសងគម
សីុវលិ កនុងករចូលរមួចំែណកអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគមេ្រកម្រកបខណ័្ឌ ៃនែផនករយុទធ ្រស្ត
ដច៏បស់ ស់មយួ និងែដលមនករឯកភពគន កនុងចំេ មអនកពកព់ន័ធទងំអស់។ 

២.  ចកខវិុសយ័ 
 ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមេនះ មនចកខុវស័ិយេផ្ត តេទេលើករព្រងឹង 

ភពជៃដគូរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតជិមយួ្របជពលរដ្ឋ ករេលើកកមពស់នូវសិទធអំ ចរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ និងគណេនយយភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ សំេ អនុវត្តកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងក់រ
អភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតឲិយកនែ់តមន្របសិទធភព។ 

៣.  េគលបំណង និងលទធផលរពឹំងទុក 

 ក. េគលបំណង 

 គណេនយយភពសងគមកនុងកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក ់
េ្រកមជតិមនេគលបំណងផ្ដល់នូវសិទធិអំ ចដល់្របជពលរដ្ឋ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ជពិេសស្រកុម
ែដលតំ ងឲយផល្របេយជនរ៍បស់្រស្តី យុវវយ័ និង្រកុមជនងយរងេ្រគះនន កនុងករចូលរមួព្រងឹង
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ករចតែ់ចង ករេ្របើ្របស់ថវកិ និងករផ្តល់េស ធរណៈេនមូល ្ឋ ន មរយៈករេលើកកមពស់
នូវភពងយទទួលបនពត័ម៌ន នងិករចូលរមួពិនិតយ ម នេលើករងរថវកិ និងករបំេពញករងរ
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ។ 

ខ. លទធផលរពឹំងទុក 

ករេរៀបចំ និងអនុវត្តនូវែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគម នឹងរពំងឹថទទួល
បននូវលទធផលដូចខងេ្រកម៖  

 េផ្តើមេចញពលីទធផលៃនទំនកទ់នំងរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិជមយួ្របជពលរដ្ឋ ឬតំ ង 
ននរបស់្របជពលរដ្ឋនឹងេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្ដូរ ឬករេឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិទងំេនះចំេពះ្របជពលរដ្ឋ 

 សមតថភពរបស់្របជពលរដ្ឋ (្រស្តី និងបុរស) និងតំ ងននរបស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបន
េលើកកមពស់កនែ់ត្របេសើរេឡើង េដើមបបីន្តចូលរមួផ្ដល់េយបល់ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
កនុងករេលើកកមពស់គណេនយយភព មែបប្របជធិបេតយយ។ 

 ជមយួគន េនះែដរ ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគមករ៏ពំឹងថនឹងរមួចំែណក 
ផ្ដល់នូវផល្របេយជនន៍នរមួមន៖ 

 ករផ្ដល់េស កមម នងិករែបងែចកធនធនរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនឹងកនែ់តមន 
លកខណៈ្របកបេ យ្របសិទធភព តម្ល ភព គណេនយយភព និងសមធម ៌ 

 សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋទងំ យ ជពេិសស្រស្តី និងយុវវយ័ែដលជតួអងគ
សំខនក់នុងករចូលរមួចំែណកេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្ដូរ នឹង្រតូវបនេលើកកមពស់នូវសិទធិអំ ច 
របស់ខ្លួន មរយៈករបងកលកខណៈឲយពកួេគមនករយល់ដឹងកនែ់តេ្រចើនេឡើងអពំីសិទធិ 
និងករទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួនកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

 មូលធនសងគម ្រពមទងំភពេជឿជកគ់ន កនុងចំេ មសមជិកននរបស់សហគមន ៍ និង
រ ង្របជពលរដ្ឋជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនឹង្រតូវបនបេងកើនេឡើង ែដលជក ្ត ជំរុញ
ឲយមនករផ រភជ បគ់ន របស់សងគម និងជមូល ្ឋ នដសំ៏ខនក់នុងករជំរុញទងំករអភវិឌ ន៍
សងគម និងកំេណើ នេសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន។ 

៤.  ្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្ត 
ក. វិ លភព 

 ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមេនះ មនវ ិ លភពេផ្ដ តេទេលើទិដ្ឋភព
ទងំ យៃនករេធ្វើេសចក្ដសីេ្រមចចិត្ត និងករអនុវត្តសកមមភពេនមូល ្ឋ ន្របកបេ យករចូលរមួ
េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនែដនសមតថកិចចនមីយួៗរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ ែផនករេនះករ៏មួមនវ ិ ល
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ភព្រគបដណ្ដ បទ់ងំបញ្ហ ននែដលពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំែផនករអភវិឌ ន ៍ កមមវធិវីនិិេយគ ករផ្ដល់
េស សងគម ករែបងែចកធនធន ្រពមទងំករេរៀបចំ កែ់តង និងអនុវត្តនូវបទបបញញត្តិនន។ េ យ

រករេធ្វើេសចក្ដសីេ្រមចចិត្ត និងករផ្ដល់េស កមមនន ចជះឥទធិពលេផ ងៗគន េទេលើ្រស្តី និង
បុរស ្រស័យេហតុេនះ ករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគមចបំច្់រតូវ
យកចិត្តទុក កេ់ទេលើបញ្ហ ែយនឌរ័ផងែដរ។  

គណេនយយភពសងគម គឺជដំេណើ រករៃនករផ រភជ បទ់ំនកទ់ំនងដល៏្អ្របេសើររ ង្របជពល
រដ្ឋ នងិរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េហើយ កជ៏មេធយបយមយួែដលបន ុគីន រ ងេគលករណ៍ទងំ យ
ៃនអភបិលកិចច ែដលកនុងេនះ ល់ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ត និងករអនុវត្តសកមមភពជ ធរណៈ
ននរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ្រតូវបន្របកនយ់ក មកិចចដំេណើ រករេនះ។ ជទូេទ កិចចដំេណើ រ
ករេនះរមួមននូវ ល់សកមមភពទងំ យ ែដលផ្ដល់ឱកសឲយ្របជពលរដ្ឋ និងតំ ងរបស់ខ្លួន
ចករពរនូវផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន នងិពនិិតយ ម នេលើករបំេពញករងររបស់្រកុម្របឹក  ម្រន្តី

រដ្ឋបល និងអនកផ្ដល់េស កមមននែដលជអនកអនុវត្តេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តទងំ យពកព់ន័ធេទនឹងសិទធិ 
បទបបញញត្តិ ធនធន នងិករផ្ដល់េស កមមេនមូល ្ឋ ន។ 

 ែផនករយុទធ ្រស្តេនះកន៏ឹងបែនថមនូវគុណតៃម្លេទេលើគណេនយយភពែផនកនេយបយ និង
គណេនយយភពែផនករដ្ឋបលផងែដរ។ េ យ រែផនករយុទធ ្រស្តេនះនឹងបេងកើតឲយមនយន្តករនន 
ែដលេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ ចមនលទធភព្រប្រស័យទកទ់ងេ យផទ ល់ជមយួ្រកុម្របឹក  និងម្រន្តរីដ្ឋ   
បលនន ្រស័យេហតុេនះ ែផនករយុទធ ្រស្តេនះកន៏ឹងរមួចំែណកដល់ករព្រងឹងកិចចដំេណើ រករ
អភបិលកិចចជទូេទឲយកនែ់តមនភព្របេសើរេឡើងផងែដរ។ ជរមួ គណេនយយភពសងគមមនភព
ខុសគន ពីគណេនយយែផនកនេយបយ និងគណេនយយែផនករដ្ឋបល្រតងថ់ គណេនយយភពសងគម្រតូវ
បន្រប្រពឹត្តេទ មរយៈករ្រប្រស័យទកទ់ងគន េ យផទ ល់រ ង្របជពលរដ្ឋ (ឬតំ ងរបស់ខ្លួន) ជ
មយួ្រកុម្របឹក  ម្រន្តីរដ្ឋបល និងអនកផ្ដល់េស កមមនន។ េទះបីជ្រកុម្របឹក ជអនកកំណតនូ់វទិស
េ អភវិឌ នរ៍បស់មូល ្ឋ នមយួកេ៏ យ កគ៏ណេនយយភពសងគម នងិគណេនយយភពនេយបយនឹង
ជំរុញឲយ្រកុម្របឹក េនែតរក ករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួ្របជពលរដ្ឋជបជ់និចច។ 

 គណេនយយភពសងគមត្រមូវឲយមនករេរៀបចំនូវយន្តករននៃនករ្រប្រស័យទកទ់ងដច៏បស់
ស់ និងមន្របសិទធភពរ ងតួអងគចំនួនពរី្រកុម េពលគឺ្រកុម្របជពលរដ្ឋ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកម

ជតិែដល្រតូវេឆ្លើយតប នងិមនគណេនយយភពចំេពះ្របជពលរដ្ឋ។ 

 ្រកុម្របជពលរដ្ឋ គឺសំេ េទេលើតួអងគមនិែមនរដ្ឋែដល្រតូវមនករអភវិឌ សមតថភពឲយ 
បន្រគប្់រគន។់ ជរមួ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន និងែផនកឯកជនេន
ថន កមូ់ល ្ឋ ន មនតនួទីយ៉ងសំខនក់នុងករធនឲយមនករចូលរមួយ៉ងសកមមព្ីរបជពល 
រដ្ឋេនកនុងកិចចដេំណើ រករអភបិលកិចចមូល ្ឋ ន។ អងគករសងគមសីុវលិគឺជមេធយបយមយួ
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ែដល ចជំរុញ និងបេងកើតេឡើងនូវកិចចដំេណើ រករជសមូហភពៃនករចូលរមួរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ។ េ យែឡក ្រកុម្របជពលរដ្ឋនន ជពេិសស្រកុមែដលតំ ងឲយផល
្របេយជនរ៍បស់្រស្តី  យុវវយ័ និង្រកុមជនងយរងេ្រគះនន ករ៏មួចំែណកជួយ គ្ំរទដល់
្រស្តី យុវវយ័ និង្រកុមជនងយរងេ្រគះឲយមនតួនទីចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករ
ជំរុញករងរគណេនយយភពសងគមឲយទទួលបនេជគជយ័ផងែដរ។ 

 រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិននែដលមនលកខណៈេឆ្លើយតប នងិមនគណេនយយភពចំេពះ
្របជពលរដ្ឋ គឺសំេ េទេលើរដ្ឋបលែដល្រតូវបំេពញករងរ្របកបេ យសមតថភព និង
មនលទធភព ចកំណតប់នអំពតី្រមូវករ នងិ ទិភពេផ ងៗគន របស់្របជពលរដ្ឋទងំ
អស់េនកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន កនុងេនះ បប់ញចូ លទងំត្រមូវកររបស់្រស្តី បុរស យុវវយ័ 
ជនជតេិដើមភគតចិ និង្រកុមជនងយរងេ្រគះននផងែដរ។ រដ្ឋបលទងំេនះមនិ្រតមឹែត
មនភពជតំ ង មលកខណៈ្របជធិបេតយយ មរយៈករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ យ
្របជពលរដ្ឋេដើមបេីធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជ ធរណៈ និង្រតួតពនិិតយ ម នករអភវិឌ
ននប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ ប៉ុែន្តរដ្ឋបលទំងេនះក៏្រតូវបនផ្ដល់នូវឆនទ នុសិទធិកនុងករវភិជន៍
្របភពធនធន និងមេធយបយនន ្រពមទងំអំ ចកនុងករអនុវត្តនូវេសចក្ដសីេ្រមចចិត្ត
្របកបេ យករចូលរមួផងែដរ។ 

 ជរមួ ករអភវិឌ ននូ៍វទំនកទ់ំនងរ ងតួអងគទងំពរី្រកុមខងេលើេនះ គឺជសនូលៃនកិចចដំេណើ រករ
គណេនយយភពសងគម។ នីតវិធិី និងយន្ដករននៃនករេរៀបចំជែបបែផនៃនទំនកទ់នំងគន េនះនឹង
កំណតអ់ំពីរេបៀបេធ្វើអន្ត គមនេ៍ទេលើករ្រគប្់រគង ករចតែ់ចង និងករអនុវត្តកិចចដំេណើ រករគណេនយយ
ភពសងគម។ ្របសិទធភពៃនយន្ដករទងំេនះ គឺ ្រស័យេទេលើក ្ត េផ ងៗមយួចំននួេទៀត េពលគឺ
ករេរៀបចំែបបែផនននែដលធនឲយមនករចូលរមួ ករទទលួបននូវពត័ម៌ន នងិករកំណតប់ន
អពំីត្រមូវករែដលមនលកខណៈេផ ងៗគន េនមូល ្ឋ ន។ ជករពតិ ស់ េដើមបេីធ្វើឲយរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន 
មនគណេនយយភពចំេពះ្របជពលរដ្ឋ គឺ ្រស័យជសំខនេ់ទេលើករេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋមនលទធភព 
ងយទទួលបននូវព័ត៌មនននពក់ព័នធេទនឹងករបំេពញកិចចករជ ធរណៈ និងករេធ្វើេសចក្ដី
សេ្រមចចិត្តទងំ យរបស់រដ្ឋបលមូល ្ឋ ន។ 

ខ.  េគលករណ៍នន 

 ករេរៀបចំ កែ់តង និងករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តេនះេផ្ដើមេចញពេីគលករណ៍សំខន់ៗ
ចំនួន ៧ ដូចខងេ្រកម៖ 

ទីមយួ៖ ទភិពរបស់្របជពលរដ្ឋ  
 ្របជពលរដ្ឋជអនកកំណតអ់ពំីត្រមូវករជ ទិភពរបស់ខ្លួន។ ត្រមូវករជ ទិភពរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ ចេផ្ដ តេទេលើេស អបរ់ ំសុខភបិល ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន កសិកមម ។ល។ 
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ទីពីរ៖ ក្រមតិមូល ្ឋ ន  
សកមមភពនននឹងេផ្ដ តេទេលើករ្រប្រស័យទកទ់ង ករពិភក  នងិករេ ះ្រ យបញ្ហ

ននេនែតកនុងក្រមតិមូល ្ឋ នប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

ទីបី៖ ករចូលរមួកនុងនយ័ ថ បន  
គណេនយយភពសងគមនឹង្របកនយ់កនូវអភ្ិរកមែដលមនលកខណៈ ថ បនេ យែផ្អកេទេលើ

កិចចសហករគន ជជងករ្របឈមមុខគន  េដើមបឈីនេទសេ្រមចនូវលទធផលែដល្របថន ចងប់ន។ 

ទីបនួ៖ ករ ងំចតិ្ត  
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងមនទីរ អងគភពជំនញេនថន កេ់្រកមជតិ្រតូវ ងំចិត្តចូលរមួយ៉ង

សកមមនូវ ល់សកមមភពគណេនយយភពសងគមជមយួ្របជពលរដ្ឋ និងតំ ងននរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

ទី្រប៖ំ ភពជៃដគូ  
កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងនននឹង្រតូវបន្របកនយ់កយ៉ងចបស់ ស់េដើមបកី ង និងព្រងឹងភព

ជៃដគូរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ នងិអងគករសងគមសីុវលិ នងិកនុងចំេ មអងគករសងគមសីុវលិនន។ 

ទី្របមំយួ៖ ករ កប់ញចូលនូវត្រមូវករនន  
អន្ត គមនន៍ន្រតូវេផ្ដ តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើករផ្ដល់សិទធិអំ ច ករចូលរមួ នងិករ

េ ះ្រ យនូវ ល់ត្រមូវករេផ ងៗគន របស់្របជពលរដ្ឋទងំ យ កនុងេនះ បប់ញចូ លទងំត្រមូវករ
របស់្រស្តី យុវវយ័ និង្រកុមជនងយរងេ្រគះនន ដូចជជន្រកី្រក និងជនជតេិដើមភគតចិជេដើមផងែដរ។ 

ទី្របពំរី៖ ករខតិខលុំបបបំតនូ់វគម្ល ត 
ែផនករយុទធ ្រស្តេនះនងឹេ ះ្រ យភពចេន្ល ះ្របេ ងមយួចំនួនៃនករចូលរមួរបស់្របជ

ពលរដ្ឋ ្រពមទងំមនេគលបំណងេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្ដូរនូវវ ិ លភព និង រធតុៃនករ្រប្រស័យ
ទកទ់ងរ ង្របជពលរដ្ឋ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

គ. រធតុនន 
 េ យ រគណេនយយភពសងគម ្រតូវបនេកើតេឡើង មរយៈករផ រភជ បគ់ន រ ង្របជពលរដ្ឋ 
និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ្រស័យេហតុេនះ ត្រមូវឲយមនករយកចិត្តទុក កទ់ងំែផនកផគតផ់គង ់និង
ែផនកត្រមូវករែដលជ រធតុដសំ៏ខនៃ់នគណេនយយភពសងគម ្រពមទងំករបេងកើតនូវយន្ដករនន
េដើមបផី រភជ ប ់និងគ្ំរទដល់ែផនកទងំពរីេនះ។ 

 ែផនកត្រមូវករ៖ រមួមន្របជពលរដ្ឋ និងអងគករសងគមសីុវលិែដលេ្របើ្របស់នូវឧបករណ៍
ននៃនគណេនយយភពសងគម េដើមបចូីលរមួ្របកបេ យភព ថ បនជមយួរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ និង ថ បន័ផ្ដល់េស កមមននសំេ េលើកមពស់ករបំេពញមុខងររបស់ ថ បន័
ទងំេនះ។ 
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 ែផនកផគតផ់គង៖់ ពកព់ន័ធេទនឹងតនួទីរបស់តអួងគរដ្ឋេនកនុង្រកបខណ័្ឌ គណេនយយភពសងគម។ 
ថន កជ់តិមនតនួទីកនុងករស្រមបស្រមួលករងរគណេនយយភពសងគម មរយៈករេរៀបចំ
បេងកើតឲយមនកិចចដំេណើ រករ វធិន ស្តង់ រ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តនន។ េ យែឡក 
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ នងិ ថ បន័ផ្ដល់េស កមមននជអនក្រប្រស័យទកទ់ងជមយួ្របជ 
ពលរដ្ឋ និងតំ ងរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

 ករគ្ំរទដល់ែផនកទងំពរីេនះ៖ រមួមនករេរៀបចជំយន្ដករននែដល្រតូវបន កឲ់យដំេណើ រ 
ករេដើមបផី រភជ បទ់នំកទំ់នងរ ង្របជពលរដ្ឋជមយួនឹងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

ឃ. យទុធ ្រស្ត 

 េដើមបសីេ្រមចបនេគលបណំងខងេលើេនះ ្រកបខណ័្ឌ គណេនយយភពសងគមរមួមនយុទធ ្រស្ត
ជចមបងចំននួ ៥ ដូចខងេ្រកម៖ 

យុទទ ្រស្តទមីយួ ៖ ករេលើកកមពស់តម្ល ភព និងភពងយទទួលបននូវពត័ម៌នអំពសី្ដង់ រ 
ថវកិ និងករបំេពញករងរ 

យុទទ ្រស្តទពីរី ៖ ករស្រមបស្រមួលឲយមនករ្រតួតពនិិតយ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋេលើ
សកមមភព នងិករផ្ដល់េស កមមមូល ្ឋ នរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

យុទទ ្រស្តទបី ី ៖ ករេលើកកមពស់សមតថភពយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋអំពីថវកិ 
យុទទ ្រស្តទបីនួ ៖ ករគ្ំរទដល់តួអងគនន និងករក ងសមតថភពដល់តួអងគទងំេនះេដើមប ី

ស្រមបស្រមួលករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ និងកិចចដំេណើ រករននៃន
គណេនយយភពសងគម 

យុទទ ្រស្តទ្ីរប ំ ៖ ករ្របមូលេមេរៀន បទពិេ ធនែ៍ដលបនមកពីអន្ត គមនន៍នេនមូល
្ឋ នេដើមបែី្របក្ល យបទពិេ ធនទ៍ងំេនះ កប់ញចូ លេទកនុងេគលនេយ

បយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងព្រងឹងករងរអងគករសងគមសីុវលិនន។ 

យុទ្ធសា្រស្តទី ១  
ការេលើកកម្ពស់តមាភាព និងភាពងាយទទួលបាននូវព័ត៌មាន 

អំពីស្ដង់ដារ ថវិកា និងការបំេពញការងារ 
ព័ត៌មន គឺជឧបករណ៍ដ៏សំខន់កនុងករជំរុញឲយមនករចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋយ៉ងពិត

្របកដ។ ជមយួគន េនះែដរ ករពិភក  និងពិេ្រគះេយបល់គន កច៏បំច្់រតូវែផ្អកេលើមូល ្ឋ នចបស់
ស់ៃនពត័ម៌ន ទិនននយ័ និងភស្ដុ ងននផងែដរ។ ្រស័យេហតុេនះ ្របសិនេបើគម នពត័ម៌នេនះ

េទ ្របជពលរដ្ឋកពុ៏ំ ចមនលទធភពចូលរមួជួយ ព្រងឹង នងិែកលំអករបំេពញកិចចកររបស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតបិនែដរ។ 
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 កនុងនយ័េនះ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និង្រកសួង ថ បន័េផ ងៗេទៀតនឹងសហករគន េរៀបចំ
កែ់តងកមមវធិី ែដលមនេគលេ ជក់ កស់្ដីពីសកមមភពែដលេផ្ដ តេទេលើករព្រងឹងករផ ព្វផ យ

ជ ធរណៈនូវពត័ម៌នែដល្របជពលរដ្ឋងយទទួលបន។ ពត័ម៌នទងំេនះរមួមនដូចជ  ស្ដង់ រ 
ថវកិ និងករបំេពញករងរកនុងករផ្តល់េស កមម។ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនឹង្រតូវបនព្រងឹងសមតថភព
ឲយមនករយល់ដឹង នងិអនុវត្តនូវល័កខខណ័្ឌ ននៃនករផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈ។ េសចក្ដី
ែណននំននឹង្រតូវេផ្ដ តេទេលើចំណុចសំខន់ៗ មយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 េតើពត័ម៌នអ្វីខ្លះែដល្រតូវផ្ដល់ដល់អនក ? 
 េតើ្រតូវេរៀបចំទ្រមងផ់្តល់ពត័ម៌នែបប ឲយមនលកខណៈ មញញ  េដើមបធីនឲយ្របជពល

រដ្ឋងយយល់ដឹងអំពីពត័ម៌នទងំេនះ? 
 េតើ្រតូវេធ្វើយ៉ងដូចេម្ដចេដើមបឲីយពត័ម៌នទងំេនះ ចងយរក នងិទទួលបន? ឧទហរណ៍ 

អពំីមេធយបយផ ព្វផ យននែដលរមួមន ក្ដ រពត័ម៌ន ខិតបណ័្ណ  កិចច្របជុជំ ធរណៈ 
អុនិធឺណិត រពត័ម៌ន វទិយុ ទូរទស ន។៍ល។ 

 ្របសិនេបើមនលទធភព េតើ្រតូវធនយ៉ង េដើមបេីធ្វើឲយទិនននយ័ពត័ម៌ន ចេរៀបចំេឡើង
េ យមនករែបងែចកអំពេីភទយ៉ងចបស់ ស់? 

 េតើ្រតូវេធ្វើយ៉ង េដើមបធីនឲយមនគណេនយយភពកនុងករផ្តល់ពត័ម៌ន? (អនក /អងគ
ភព ជអនកទទួលខុស្រតូវេ យផទ ល់កនុងករផ្ដល់ពត័ម៌ន និងទណ្ឌ កមមននែដល្រតូវ
កពិ់នយ័កនុងករណីែដលពត័ម៌នទងំេនះពុំ្រតូវបនផ្ដល់្រគប្់រគន)់ 

 រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអងគភពននែដលផ្ដល់េស កមមេនមូល ្ឋ ន្រតូវផ្ដល់ពត័ម៌នជូន
្របជពលរដ្ឋអពំីស្តង់ រៃនករផ្ដល់េស កមមេ យេរៀប បអ់ំពីក្រមតិ នងិគុណភពៃនេស កមមែដល
្រតូវផ្តល់ ្រពមទងំ្រតូវបិទផ យនូវពត័ម៌នអំពីស្តង់ រទងំេនះ រមួទងំថវកិ នងិករចំ យននេន
ម ឃំុ សងក ត ់ ្រកុង ្រសុក មណ្ឌ លសុខភព និង េរៀនទងំ យ។ល។ េលខធិករ ្ឋ ន 

គ.ជ.អ.ប និង្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន្រតូវសហករគន េរៀបចំេសចក្ដីែណនដំល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជត ិ និងអងគភពផ្ដល់េស កមមេនមូល ្ឋ នអពំីទ្រមងែ់បបែផនៃនករផ្ដល់ពត័ម៌ន ែដលមនលកខណៈ
ងយ្រសួលយល់ដល់្របជពលរដ្ឋ។ 
 េទះបីជពត័ម៌នទងំេនះនឹង្រតូវបនផ្ដល់កនុងទ្រមងែ់បបែផនែដលងយ្រសួលកនុងករែស្វងរក 
និងទទួលបនកេ៏ យ កច៏បំច្់រតូវមនករគ្ំរទដល់្របជពលរដ្ឋ ជពេិសស្រកុមជនងយរងេ្រគះ
ននកនុងករេ្របើ្របស់នូវពត័ម៌នទងំេនះផងែដរ។ អងគករសងគមសីុវលិនននឹង្រតូវបនគ្ំរទកនុងករ
េធ្វើករជមយួ្រស្តី បុរស យុវវយ័ និង្រកុម្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀត េដើមបធីនថ ទងំ្រស្តី បុរស យុវវយ័ 
និង្រកុម្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀត ចទទួលបនករយល់ដឹង នងិ ចមនសមតថភពកនុងករេ្របើ្របស់
ពត័ម៌នទងំេនះេដើមបចូីលរមួចំែណកផ្ដល់េយបល់ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 
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យុទ្ធសា្រស្តទី ២ 
 ការស្រមបស្រមួលឲ មានការ្រតួតពិនិត តាមដានរបស់្របជាពលរដ្ឋ 

េទៅេលើសកម្មភាព និងការផ្ដល់េសវាកម្មមូលដានរបស់រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 

 យុទធ ្រស្តេនះ េផ្ដ តជសំខនេ់ទេលើករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករ្រតួតពិនិតយ ម ន 
និងករផ្ដល់េយបល់េលើករបំេពញកិចចកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ មននយ័ថ កចិចដំេណើ រករ
្រតួតពនិិតយ ម នេនះ ្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេ យ្រកុម្របជពលរដ្ឋននេនមូល ្ឋ ន ែដលជយន្តករ
េ យែឡកមយួមនិសថិតេនកនុងយន្ដករៃនករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងមន
លកខណៈជកតព្វកិចចេនះេឡើយ។ ករស្រមបស្រមលួឲយ្របជពលរដ្ឋមនតួនទីយ៉ងសកមមកនុងករ្រតួត 
ពនិិតយ ម នេនះនឹងផ្ដល់លទធភពេធ្វើឲយមនករឆ្លុះបញច ំងអពំីលទធផលៃនករបំេពញករងរ េ្រប ប
េធៀបេទនឹងស្តង់ រនន ្រពមទងំករកំណតប់ននូវជំ នននែដលរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអងគ
ភពផ្ដល់េស កមមមូល ្ឋ ននន្រតូវ្របកនយ់កេដើមបពី្រងឹង និងែកលំអដល់ករបំេពញករងររបស់ខ្លួន។ 
ជមយួគន េនះែដរ ករ្រតួតពនិិតយ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋេទេលើករបំេពញករងររបស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ និងអងគភពផ្តល់េស កមមននកន៏ឹងផ្ដល់លទធភពឲយ្រស្តី យុវវយ័ និង្របជពលរដ្ឋទងំ 

យកនុងមូល ្ឋ នទទលួបនពត័ម៌ន េដើមបផី្តល់េយបល់េនកនុងកិចចដំេណើ រករក ងែផនករអភវិឌ  
និងកមមវធិវីនិេិយគស្រមបឆ់ន បំនទ បផ់ងែដរ។ 
 ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ កិចចដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋត្រមូវឲយមនករ
ចូលរមួយ៉ងចបស់ ស់ពអីនកពកព់ន័ធនន មននយ័ថ ពត័ម៌នទងំ យែដលពកព់ន័ធនឹងករ
បំេពញករងរ្របចឆំន  ំដូចជអំពីស្តង់ រ ថវកិ និងករចំ យ និងលទធផលរពំឹងទុកជេដើមរបស់រដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិ និងអងគភពផ្តល់េស កមមនន្រតូវែតបង្ហ ញជូនកនុងកិចចដេំណើ រករ្រតួតពនិិតយ ម
នែដលេរៀបចំេឡើងេ យ្របជពលរដ្ឋ។ កិចចដំេណើ រករេនះនឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបធីនឲយមន

ករចូលរមួយ៉ងសកមមពី្របជពលរដ្ឋទងំ យ ជពេិសសករចូលរមួែដលមនលកខណៈេសមើភពគន
របស់្រស្តី យុវវយ័ និង្រកុមជនងយរងេ្រគះទងំ យ។ េនកនុងករណីខ្លះ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ គឺ
ជអនកផ្ដល់េស កមមេ យផទ ល់ កប៏៉ុែន្តកនុងករណីខ្លះេទៀត រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមនតនួទី្រតមឹែតជ
អនកស្រមបស្រមួល ជំរុញ និងគ្ំរទេលើករផ្តល់េស កមមទងំេនះែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រស័យេហតុេនះ េន
កនុងកិចចដំេណើ រករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួអងគភពផ្តល់េស កមមនន នឹងេធ្វើឲយតួនទីស្រមបស្រមួល 
ជំរុញ និងគ្ំរទរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនេលើកកមពស់កនែ់ត្របេសើរេឡើងជលំ ប។់ មន
នយ័ថ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនឹងក្ល យជ ព នតភជ បក់រ្រប្រស័យទកទ់ងរ ង្របជពលរដ្ឋ និងអងគ
ភពជំនញនន ែដលផ្ដល់េស កមមេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនីមយួៗ។ 
 ជមយួគន េនះែដរ វ ិ លភពៃនករ្រតួតពិនិតយ ម នេនះចបំច្់រតូវបងកលកខណៈឲយ្រស្តី យុវ
វយ័ និង្របជពលរដ្ឋទងំ យ ចមនលទធភពកនុងករចូលរមួផ្ដល់េយបល់េទេលើបញ្ហ ននែដល
ជក្ដីកង្វល់បំផុតរបស់ខ្លួន។ 



9 
 

 េ យែឡក ឧបករណ៍ចំបច់មួយចំនួនគបប្ីរតូវបនយកមកេ្របើ្របស់េដើមបធីនដល់កិចច
ដំេណើ រករ្រតួតពនិិតយ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋ។ កនុង ថ នភពបចចុបបននេនះ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ននន 
ចមនតួនទីយ៉ងសំខនេ់នកនុងករេរៀបចំឲយមនកិចចដំេណើ រករ្រតួតពនិិតយ ម ន្របចឆំន រំបស់

សហគមនេ៍ទេលើបញ្ហ ែដលមនលកខណៈជអន្តរវស័ិយ េដើមបផី្ដល់លទធភពឲយ្របជពលរដ្ឋមនករ
យល់ដឹងអពំីចំណុចខ្ល ងំ និងចំណុចេខ យៃនករផ្ដល់េស កមមពកព់ន័ធនន។ មរយៈកិចចដំេណើ រករ 
េនះ សហគមនន៍ន ចនឹងមនលទធភពឈនេទដល់ករ្រតួតពិនតយ ម នែដលមនលកខណៈ
កនែ់តសីុជេ្រមេទេលើវស័ិយជក់ កម់យួចំនួននេពលអនគតដូចជ វស័ិយសុខភបិល និងអបរ់ ំ
ជេដើម។ 

យុទ្ធសា្រស្តទី ៣ 
 ការេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ្ឋអំពីថវិកា 

 យុទធ ្រស្តេនះ េផ្ត តជសំខនេ់ទេលើករគ្ំរទរបស់អងគករសងគមសីុវលិកនុងករេលើកកមពស់
ករយល់ដងឹរបស់្របជពលរដ្ឋអំពកីរែបងែចក ករចតែ់ចង ករេ្របើ្របស់ និងករ្រគប្់រគងថវកិរបស់
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ គបួផ ជំមយួនឹងករេលើកកមពស់តម្ល ភពៃនករងរថវកិដូចបនែចងេន
កនុងយុទធ ្រស្តទី១ កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងគ្ំរទពីអងគករសងគមសីុវលិនឹងជួយ ព្រងឹងដល់ករែស្វងរកនូវ
ពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងហិរញញ វតថុ ( ចំណូល និងចំ យ) ្រពមទងំជួយ េលើកកមពស់ដល់ករចូលរមួរបស់
្របជពលរដ្ឋកនុងករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ និងអងគភពផ្តល់េស កមមពកព់ន័ធ
នន។ ករចូលរមួគ្ំរទពអីងគករសងគមសីុវលិ មនិ្រតមឹែតជយួ េលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់្របជពល
រដ្ឋអពំីករងរថវកិេដើមបី ចចូលរមួ្រតួតពនិិតយេលើករងរ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ ប៉ុែន្តកជ៏
ករជួយ េលើកកមពស់នូវករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋ េដើមបមីនលទធភពចូលរមួកនុងករកំណត់ ទិភព
ៃនត្រមូវករនន នងិផ្តល់េយបល់ដល់ករែបងែចកមូលនិធរិបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតផិងែដរ។  

 េដើមបពី្រងឹងដល់ករងរថវកិ ចបំច្់រតូវេរៀបចំឲយមនវធិី ្រស្ត្របកបេ យកិចចសហ្របតបិត្តិ
ករគន យ៉ងចបស់ ស់។ តួអងគរដ្ឋ្រតូវេរៀបចំនូវេសចក្តីែណនអំំពទី្រមងដ់៏ មញញស្តីពកីរងរ្រគប់
្រគងហិរញញ វតថុស្រមប្់រកុម្របឹក ។ េ យែឡក តអួងគមនិែមនរដ្ឋ្រតូវចូលរមួផ្តល់េយបល់អពំបីទ
ពេិ ធនែ៍ដល ចអនុវត្តបនជកែ់ស្តងេនមូល ្ឋ ន។ ែផ្អកេលើកិចចសហករគន េនះ ទ្រមង ់ និងកិចច
ដំេណើ រករដច៏បស់ ស់មយួែដល្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមបក់រែបងែចកមូលនធិិ និងរបយករណ៍ស្តីពី
ករេ្របើ្របស់មូលនិធិនឹង្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត។ ជមយួគន េនះែដរ រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតកិច៏បំច្់រតូវបនព្រងឹងសមតថភពអំពីករេ្របើ្របស់នូវទ្រមង ់ និងអំពកីរអនុវត្តនូវកិចច
ដំេណើ រករទងំេនះផងែដរ។ 
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យុទ្ធសា្រស្តទី ៤ 
ការគំា្រទដល់តួអង្គនានា និងការកសាងសមត្ថភាព ដល់តួអង្គទំាងេនះ 

េដើម ីស្រមបស្រមួលការចូលរួមរបស់្របជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចដំេណើរការនានា 
ៃនគណេនយ ភាពសង្គម 

េដើមបជីំរុញឲយមនករ្រប្រស័យទក់ទងរ ងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ និង្របជពលរដ្ឋ្របកប
េ យ្របសិទធភព ចបំចត់្រមូវឲយមនកិចចអន្ត គមនដ៍ល់្រកុម្របជពលរដ្ឋ ទងំកនុងករបេងកើត និងករ
ជួយ គ្ំរទដល់្រកុម្របជពលរដ្ឋទងំេនះ។ ករបេងកើតេឡើងនូវ្រកុម្របជពលរដ្ឋ គឺជមេធយបយដសំ៏ខន ់
មយួសំេ ធនដល់ករបេញចញមតេិយបល់ និងេលើកេឡើងនូវត្រមូវករ ទិភពននរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
្រស័យេហតុេនះ ករព្រងឹងសមតថភពរបស់្រកុម្របជពលរដ្ឋកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួរដ្ឋបល

ថន កេ់្រកមជត ិ គឺជយុទធ ្រស្តគន្លឹះមយួកនុងករេលើកកមពស់យន្តករៃនករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ
េនមូល ្ឋ នកនុងកិចចដំេណើ រករគណេនយយភពសងគម។  

ពកព់ន័ធនឹងកិចចករេនះ ចបំច្់រតូវធនឲយមនករជយួ គ្ំរទែផនកបេចចកេទសដល់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ េដើមបមីនសមតថភពកនុងករផ្តួចេផ្តើមគំនិតស្រមបេ់រៀបចំ និងអនុវត្តនូវសកមមភពននពក់
ពន័ធនឹងគណេនយយភពសងគម។ ម្រន្តីសំខន់ៗ របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតចិបំច្់រតូវបនអភវិឌ
សមតថភពកនុងករពភិក  និងសហករជមយួតួអងគមនិែមនរដ្ឋននេដើមបេីលើកកមពស់ករងរគណេនយយ
ភពសងគម និងរេបៀបរបបេធ្វើករងរជមយួសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន និងអងគករសងគមសីុវលិននឲយកន ់
ែតមន្របសិទធភព។ 

ជមយួគន េនះែដរ ករ្រប្រស័យទកទ់ងគន េនះកច៏បំច្់រតូវមនករជួយ គ្ំរទពីតអួងគមនិែមន
រដ្ឋកនុងករស្រមបស្រមួល និងករអនុវត្តនូវសកមមភពននៃនករងរគណេនយយភពសងគមផងែដរ។ 
្រស័យេហតុេនះ ករក ងសមតថភពរបស់តួអងគមនិែមនរដ្ឋេដើមបបីំេពញតនួទីដសំ៏ខនេ់នះ កច៏ំ

បច្់រតូវបនេផ្ត តករយកចិត្តទុក កផ់ងែដរ។ ែផនករសកមមភពលម្អតិមយួនឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡើង
េ យ បប់ញចូ លទងំករកំណតអ់ំពីតនួទីជក់ កន់នរបស់តអួងគមនិែមនរដ្ឋ និងត្រមូវករននកនុង
ករជួយ គ្ំរទដល់ករអភវិឌ នស៍មតថភពដល់តួអងគមនិែមនរដ្ឋទងំ យ េដើមបមីនលទធភពបំេពញតួ
នទីរបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

យុទ្ធសា្រស្តទី ៥ 
 ការ្របមូលេមេរៀន បទពិេសាធន៍ែដលបានមកពីអន្តរាគមន៍នានាេនៅមូលដាន 

េដើម ីែ្របកាយបទពិេសាធន៍ទំាងេនះដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងេគាលនេយាបាយរបស់  
រាជរដាភិបាល និងការព្រងឹងការងារអង្គការសង្គមសីុវិលនានា 

 ែផ្អកេលើសកមមភពផ្តួចេផ្តើមជបឋមៃនករងរគណេនយយភពសងគមេនមូល ្ឋ នេនះ ចបំច់
្រតូវមនករសិក អំពីេមេរៀន និងបទពេិ ធនែ៍ដលទទួលបនេជគជយ័ និងមនិទទលួបនេជគជយ័ 
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្រពមទងំធនថ េមេរៀន នងិបទពេិ ធនទ៍ងំេនះ្រតូវបនផ ព្វផ យ ែចករែំលក និងេធ្វើឲយមនករ
យល់ដឹងជ ធរណៈយ៉ងទូលំទូ យ។ យុទធ ្រស្តេនះពិតជមន រៈសំខនក់នុងករគ្ំរទដល់
យុទធ ្រស្តេផ ងៗេទៀតែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ។ ែផ្អក មេមេរៀន និងពេិ ធនែ៍ដលបនដក
្រសងេ់ចញពីករអនុវត្តនជ៍កែ់ស្តងកនុងជំ នដំបូងេនះ ្រតូវធនថ គំនិតផ្ដួចេផ្ដើម មញញននែដល
បនេ្របើ្របស់្របកបេ យេជគជយ័េនកនុង ថ នភពរបស់សហគមនជ៍ក់ ក់ មយួ ្រតូវបនេលើក
កមពស់ និង ចមនលទធភពយកេទអនុវត្តេនកែន្លងដៃទេទៀត ្រពមទងំ្រតូវធនថ ល់េគលនេយ
បយ នងិលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលែដលពកព់ន័ធនឹងតម្ល ភព និងគណេនយយ
ភព្រតូវមនលកខណៈេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ្របឈមនន និង ចអនុវត្តបនេ យេជគជយ័។ 

 ករបងកឲយមនបរយិកសស្រមបក់រសិក េរៀនសូ្រតពីេមេរៀន និងបទពេិ ធនៃ៍នករអនុវត្តន៍
ពតិជមន រៈសំខនប់ផុំតកនុងករេធ្វើអន្ត គមនដ៍ល់ករងរគណេនយយភពសងគម។ ពកព់ន័ធនឹង
បញ្ហ េនះចបំច្់រតូវមនករេរៀបចំឲយែបបែផនៃនករសិក េរៀនសូ្រត ករ្រតួតពនិិតយ ម នរបស់ 
អងគករសងគមសីុវលិ និងករផ្ដួចេផ្ដើមឲយមននូវករេរៀបចំជេវទិករមួគន រ ង ជរ ្ឋ ភបិល និងអងគករ
សងគមសីុវលិេដើមបឆី្លុះបញច ំង និងផ្ដល់េយបល់ែកលំអេទេលើេគលនេយបយ នងិករអនុវត្តនន៍ន
ពកព់ន័ធនឹងករងរគណេនយយភពសងគម។ ជរមួ គ.ជ.អ.ប ្រតូវេធ្វើករសេ្រមចចិត្តអពំីរេបៀបៃនករ្រគប ់
្រគង និងេលើកកមពស់នូវមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនសកមមភពគណេនយយភពសងគម និង្រតូវអនុមត័អពំីវធិី ្រស្ត
មយួស្រមបក់រសិក ដក្រសងប់ទពេិ ធន។៍ 

 េដើមបធីនដល់ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេទេលើលទធផលរពំងឹទុកនន ចបំច្់រតូវ
េរៀបចនូំវែបបែផនៃនករ្រតួតពិនិតយ ម ន នងិ យតៃម្លដទូ៏លំទូ យមយួ េ យយកចិត្តទុក ក់
េទេលើបញ្ហ មយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 ករ្រតួតពនិិតយ ម នេលើករអនុវត្តន្៍រតូវពនិិតយេទេលើអងគភព បុគគល េពលេវ  និង
ករចំ យែដលពកព់ន័ធនឹងករេធ្វើអន្ត គមនន៍ន។ 

 ករ្រតួតពនិិតយ ម នេលើលទធផលរពំងឹទុកេ យែឡកស្ដីពីបញ្ហ ែយនឌរ័ ្រតូវពនិិតយេទ
េលើ ថ នភពៃនករផ្ល ស់ប្តូរដច៏បស់ ស់មយួស្រមបទ់ងំ្រស្តី និងបុរសកនុង្រកបខណ័្ឌ
សកមមភពននៃនករងរគណេនយយភពសងគម។ 

 ករ យតៃម្ល្រតូវពនិិតយេទេលើលទធផលៃនករងរគណេនយយភពសងគម ែដលេធ្វើឲយមនករ
ផ្ល ស់ប្តូរនូវសិទធិអំ ច អភបិលកិចច សមធមស៌ងគម និងករផ្ដល់េស កមមកនុងសហគមន។៍ 
សូចនករននៃនចំណុចខងេលើទងំេនះ គបប្ីរតូវបន្របមូលចង្រកងជទិនននយ័ទងំ
េពលមុន និងេពលេ្រកយេធ្វើអន្ត គមនៃ៍នករងរគណេនយយភពសងគម។ 

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ្រតូវសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ និងៃដគូពកព់ន័ធននេដើមបី
ធនដល់ករ្របមូលចង្រកងេមេរៀន និងបទពេិ ធនន៍ន និង្រតូវធនដល់ករ្រតួតពនិិតយ ម ន 
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និង យតៃម្លេលើករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមស្រមបក់រអភវិឌ ម 
ែបប្របជធបិេតយយេនថន កេ់្រកមជតេិនះ។ 

៥.  ែផនករសកមមភព និងធនធនហរិញញវតថុ 

េដើមបធីនដល់ករបេងកើតបននូវលទធផលរពំងឹទុក និងសេ្រមចបននូវេគលបំណងៃនែផនករ
យុទធ ្រស្តេនះ ភគីពកព់ន័ធនន្រតូវេរៀបចំនូវែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន សំ្រមបក់រអនុវត្ត
ែផ្អក មយុទធ ្រស្តននែដលបនកណំតេ់នកនុងែផនករយុទធ ្រស្តេនះ។ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 
្រតូវធនថ ែផនករសកមមភព និងថវកិស្រមបគ់្ំរទដល់តអួងគរដ្ឋ្រតូវបនេរៀបចំ នងិ្រតូវបន ក់
បញចូ លេនកនុងែផនករសកមមភព នងិថវកិ្របចឆំន រំបស់ គ.ជ.អ.ប។  

ជមយួគន េនះែដរ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ក្៏រតូវខតិខសំហករជមយួៃដគូអភវិឌ នព៍កព់ន័ធ
ននេដើមបគី្ំរទដល់ករេរៀបចំែផនករសកមមភព នងិថវកិ្របចឆំន សំ្រមបគ់្ំរទដល់ែផនកត្រមូវករៃន
ែផនករយុទធ ្រស្តេនះ ែដល្រតូវអនុវត្តេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធនន។  

៦. េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន 
 ករេរៀបចំ នងិ កេ់ចញឲយអនុវត្តនូវែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមេនះ
គឺជករឆ្លុះបញច ំងឲយេឃើញនូវឆនទៈដេ៏មះមុតរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករបន្តជំរុញកិចចដំេណើ រករអភវិឌ
មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត។ិ ែផនករយុទធ ្រស្តេនះនឹងបំេពញនូវករខ្វះចេន្ល ះនន

កនុងករកំណតនូ់វយុទធ ្រស្តចបំចស់្រមបក់រអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម ែដលជេគល
ករណ៍ដម៏ន រៈសំខនម់យួៃនអភបិលកិចច មែបប្របជធិបេតយយេនមូល ្ឋ ន។ 

 ជមយួគន េនះែដរ ករេរៀបចំ និង កេ់ចញនូវែផនករយុទធ ្រស្តេនះ កប៏នបង្ហ ញនូវកិចចខតិ
ខំ្របឹងែ្របងសហករគន កនុងភពជៃដគូ្របកបេ យភព ថ បនរ ង ជរ ្ឋ ភបិល ៃដគូអភវិឌ ន ៍និង
អងគករសងគមសីុវលិកនុងករគ្ំរទដល់ករអនុវត្តនូវែផនករយុទធ ្រស្តដម៏ន រៈសំខនេ់នះ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តេនះ នឹងក្ល យេទជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវដម៏ន រៈសំខនស់្រមបភ់គីពកព់ន័ធ 
នន និងជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិលម្អតិ និងកមមវធិីអន្ត គមនជ៍ក់

កន់នរបស់ភគីពកព់ន័ធទងំ យ។ ករអនុវត្តេ យេជគជយ័នូវែផនករយុទធ ្រស្តេនះនឹង
ចូលរមួចំែណកយ៉ងធំេធង កនុងករសេ្រមចបននូវេគលបំណងៃនកំែណទ្រមង់ករអភវិឌ មែបប
្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ សំេ ជំរុញកិចចអភវិឌ មូល ្ឋ ន ែកលំអករផ្តល់េស ធរណៈ 
និងេស រដ្ឋបលននេ យមនករចូលរមួ មលកខណៈ្របជធិបេតយយ តម្ល ភព គណេនយយភព 
េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ និងចូលរមួចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រក្របកបេ យភព
ស័ក្តិសិទធិ។  
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ឧបសមព័នធ 
ងសេងខបអំពយីទុធ ្រស្តទងំ ៥ និងសកមមភពសខំន់ៗស្រមប់អនុវត្តយទុធ ្រស្តទងំេនះ 

យុទធ ្រស្ត សកមមភពរបស់្រកុម្របជពលរដ្ឋ/អងគករសងគមសុីវលិ សកមមភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

១. ពត័ម៌ន ៖ េលើកកមពស់តម្ល ភព និង
លទធភពទទួលបនពត័ម៌នអំពីស្តង់ រ
េស  ថវកិ និងករបេំពញករងរ  

 ក ងចំេណះដឹង និងជួយ គ្រទឲយ្របជពលរដ្ឋមន
ករយល់ដឹង និងមនលទធភពទទួលបនពត័ម៌នពីរដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ 

 េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងកិចចដំេណើ រករស្តីពីករផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
ជ ធរណៈេ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ និងមនទីរ ករយិល័យ 
ជំនញ 

 ព្រងងឹសមតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនន េដើមបឲីយមនករ
យល់ដឹង និងអនុវត្តនូវល័កខខណ័្ឌ ននកនុងករផ ព្វផ យពត័ម៌នជ

ធរណៈ 
 ជំរុញករអនុវត្ត និង្រតួតពនិិតយករអនុវត្តនូវល័កខខណ័្ឌ ននៃនករ
ផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈ 

២. ករ ម ន្រតួតពនិិតយ ៖ បេងកើត 
យន្តករ ម ននិងករេធ្វើរបយករណ៍
របស់្របជពលរដ្ឋេទេលើសកមមភព
នន និងករផ្តល់េស កមមេនមូល ្ឋ ន  

 េរៀបចំឱយមនករ ម ន ្រតួតពិនតិយជ្របចរំបស់
សហគមនេ៍លើសកមមភពនន និងករផ្តល់េស កមម
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

 បងកលទធភពឲយ្របជពលរដ្ឋ និង្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន ក ់
េ្រកមជតិមនលទធភព ម ន្រតួតពិនិតយេទេលើ
ករផ្តល់េស កមមេនមូល ្ឋ នរបស់មនទីរ ករយិល័យ
ជំនញ (ដូចជេស សុខភព អបរ់ ំទឹក ្អ ត និងករ
្រគប្រគងធនធនធមមជតិ) 

 េរៀបចំបេងកើត និងព្រងឹងឧបករណ៍ននស្រមបក់រងរ្រតួតពិនតិយ
ម នរបស់ថន កជ់តិ 

 េរៀបចំ និងផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវស្តង់ ៃនករផ្តល់េស កមម 
ធរណៈេ យមនកិចចសហករជមយួ្របជពលរដ្ឋ 

 កប់ញចូ លនូវយន្តករ និងនតីិវធិី្រតួតពិនិតយ ម នរបស់្របជ
ពលរដ្ឋឲយេទជែផនកមយួៃនែផនករ្របចឆំន រំបស់រដ្ឋបលថន ក ់
េ្រកមជតិ 

 េរៀបចំ នងិបេងកើតនូវមុខងរ និងនីតិវធិីស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេមើលរបស់
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេទេលើករផ្តល់េស កមមននេនមូល ្ឋ ន 
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៣.ករងរថវកិ៖ េលើកកមពស់ករយល់
ដឹង និងករែស្វងយល់របស់្របជពលរដ្ឋ
អំពីករងរថវកិ 

 អនុវត្តកមមវធិីននេដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់
្របជពលរដ្ឋអំពកីរងរថវកិរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

 េរៀបចំ និងអនុវត្តនូវករវភិគអំពីករងរថវកិ្របកប
េ យករចូលរមួ  

 េរៀបចំទ្រមងឯ់ក រែដលមនលកខណៈ មញញស្រមប្រកុម្របកឹ
កនុងករបំេពញពត័ម៌នអំពីករ្រគប្រគងហិរញញ វតថុ ែផនករថវកិ និង
ករចំ យនន និងេដើមបពី្រងងឹនូវភពងយ្រសួលដល់្របជពល 
រដ្ឋកនុងករទទួលបនពត័ម៌នទងំេនះ 

 េរៀបចំបេងកើត និង កប់ញចូ លយន្តករ និងនីតវិធិ្រតួតពិនិតយហិរញញ វតថុ
របស់្របជពលរដ្ឋឲយេទជែផនកមយួៃនែផនករ្របចឆំន រំបស់រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជត។ិ 

៤.ករផ រភជ បទ់នំកទ់នំង៖ ជំរុញករ
ផ រភជ បទ់ំនកទ់ំនងរ ងតួអងគរដ្ឋ និងតួ
អងគមនិែមនរដ្ឋ ្រពមទងំ  ក ងសមតថ
ភពននេដើមបសី្រមបស្រមួលទំនក់
ទំនងេនះ 

 ផ រភជ បទ់ំនកទ់ំនង និងក ងសមតថភពអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិលេដើមបគី្រទសកមមភពកនុងយុទធ ្រស្ត
ទងំបីខងេលើ  

 អភវិឌ សមតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (ឧទហរណ៍ ម្រន្តីស្រមប
ស្រមួល ឬគ្រទករអភវិឌ នស៍ហគមន)៍ េដើមបគី្រទដល់្រកុម្របជ
ពលរដ្ឋនន និងកំណតប់ននូវអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភ ិ    បលនន
ែដល្រតូវចូលរមួកនុងសកមមភពេនះ 

៥.ករសិក ពេីមេរៀន នងិបទពិេ ធន៖៍ 
ែស្វងយល់ និង្របមូលបទពិេ ធនែ៍ដល
បនមកពីអន្ត គមនន៍នេនមូល ្ឋ ន
េដើមបបីញចូ លេទកនុងេគលនេយបយ
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល នងិេលើកកមពស់ករ
អនុវត្តរបស់អងគករសងគមសុីវលិ 

 េរៀបចំពីែបបែផនៃនករសិក េមេរៀនបទពិេ ធន ៍
និងករ្រតួតពិនិតយ ម នរបស់អងគករសងគមសុីវលិ 

 ស្រមបស្រមួល និងកំណត់ ទិភពនូវកមមវធិី្រតួតពិនិ
តយ ម នែដលមនលកខណៈសកមម 

 េរៀបចំេវទកិនន េដើមបឆី្លុះបញច ំង និងផ្តល់េយបល់្រតឡបេ់ទេលើ
ករអនុវត្តជកែ់ស្តង ្រពមទងំពិចរ េលើេយបល់ទងំេនះេដើមបី
កប់ញចូ លេទកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយ នងិលិខិតបទ ្ឋ ន

គតិយុត្តនន។ ស្រមបស្រមួលនូវមមវធិី្រតួតពិនិតយ ម នែដល
មនលកខណៈសកមម។ 


