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ប ោះពុម្ពបោយ 
ទីភ្នា កង់ារសហប្រតិរតតិការអន្តរជាតអិាល្លឺម្ង៉ ់(GIZ)  

ការយិាល័្យកណ្តត ល្ 
ទីប្កុងរុន្ ន្ងិអុិចរន៊្ ប្របទសអាល្លឺម្ង៉ ់

កម្មវធិកីំណែទប្ម្ងវ់មិ្ជ្ឈការ ន្ិងរដ្ឋ ល្  
ការយិាល័្យបៅភ្ាបំពញ ការយិាល័្យបៅបេតត តដ់្រំង 
ផ្ទោះបល្េ១៦៤ បអ ផ្លូវ២៧៨ សាលាបេតត តដ់្រំង 
សងាា តរ់ងឹបកងកង ១ ផ្លូវបល្េ ១ ទល់្ម្ុេសាព ន្ចាស់ 
រាជាធាន្ភី្ាបំពញ ប្របទសកម្ពុជា បេតត តដ់្ំរង ប្របទសកម្ពុជា 
ទូរស័ពទបល្េ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១ ៦៧ ៥៦ ទូរស័ពទបល្េ៖ +៨៥៥ ៥៣ ៧៣១ ២៦២ 
Facebook: https://www.facebook.com/darprogramme/  
Website: www.giz.de 
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អងគការទនិ្ាន្យ័អំពកីារអភ្វិឌ្ឍ ផ្ទោះបល្េ៤៣ ផ្លូវបល្េ២០៨ សងាា តរ់ឹងរាងំ េែឌ ដូ្ន្បពញ 

រចនារលង ់
អងគការទនិ្ាន្យ័អំពកីារអភ្វិឌ្ឍ រាជ្ធាន្ភី្ាបំពញ 
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បញ្ជ ីអក្សរកាត ់

API Advocacy and Policy Institute វទិ្ាាថ នត  ្ូមតិ និងជោលនជោបាយ 

BMZ Federal German Ministry for 
Economic Cooperation and 
Development 

ស្រក្្ួង្ហពន័ធអាលឺ្មង៉់្ ស្រម្ភប់្ ហស្របតិបតតិ
ការជ្ដឋក្ិច្ច និងការអភវិឌ្ឍ 

BoG Board of Governors  
 

គណៈអភបិាល 

CAF Community Accountability Facilitator អនក្្ស្រមប្ស្រមួលគណជនយយភាព្ហគមន ៍

CARE Cooperative for Assistance and 
Relief Everywhere 
 

អងគការ្ហក្រណ៍្ស្រម្ភបរ់នំួយោសំ្រទ្ និង្
ជស្រងាគ ឹះជៅស្រគបទ់្ីក្ស្ន្ង 

CSO Civil Society Organisation  
 

អងគការ្ងគម្ីុវលិ 

DAR Decentralisation and Administrative 
Reform 

ក្មមវធិីក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងរដឋបាល (ក្មមវធិី
ដារ) 

D&D Decentralisation and De-
concentration 

ការជធវើវមិរឈការ និងវ ិ្ ហមរឈការ 
 

D/M District/Municipality ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 
FGD Focus Group Discussion ការពិភាក្ាាមយួស្រក្ុមជោលជៅ 
GIZ Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 
 

អងគការក្ិច្ច្ហស្របតបិតតិការអនតរាតិអាលឺ្មង៉ ់

IEC Information, Education and 
Communication 

្ម្ភា រៈពត័ម៌្ភន អបរ់ ំនិងទ្នំាក្ទ់្ំនង 
I-SAF Implementation of Social 

Accountability Framework 
 

ការអនុវតតស្រក្បខណឌ គណជនយយ្ងគម 

KAP Knowledge, Attitude and Practices ច្ំជណឹះដលង  ឥរោិបថ និងការអនុវតត 
KII Key Informant Interview ក្ិច្ច្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះ 
MCS Ministry of Civil Service ស្រក្្ួងមុខងារាធារណៈ 
MEF Ministry of Economy and Finance ស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញ វតថុ 
MoEYS Ministry of Education, Youth and 

Sport 
ស្រក្្ួងអបរ់ ំយុវរន និងក្ឡីា 

MoH Ministry of Health ស្រក្្ួង្ុខាភបិាល 
MoI Ministry of Interior ស្រក្្ួងមហានផ្ទ 
NCDD National Committee for Sub-National 

Democratic Development  
គណៈក្ម្ភម ធិការាតិ្ស្រម្ភបក់ារអភវិឌ្ឍតាមស្បប
ស្របាធិបជតយយជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាត ិ

NCDD-S Secretariat of the National 
Committee for Sub-National 
Democratic Development  

ជលខាធិការដាឋ នគណៈក្ម្ភម ធកិារាតិ្ស្រម្ភបក់ារ
អភវិឌ្ឍតាមស្បបស្របាធបិជតយយជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាម
ាតិ 
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NLC National League of Local Councils  
 

្មពន័ធភាពាតិ្ម្ភគមស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 
ខណឌ  ឃំុ ្ងាា តន់នស្រពឹះរាាណាច្ស្រក្ក្មពុា 

ODC Open Development Cambodia អងគការទ្ិនននយ័អំពីការអភវិឌ្ឍ 
OL Organic Law ច្ាប់្ តីពីការស្រគបស់្រគងរដឋបាលរារធានី ជខតត 

ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ខណឌ  
OWSO One Window Service Office ការោិល័យស្រច្ក្ជច្ញចូ្លស្តមយួ 
Q&A Question and Answer ្ំណួរ និងច្ជម្ើយ 
RACHA Reproductive and Child Health 

Alliance 
អងគការ្មពន័ធ្ុខភាពកុ្ម្ភរ និង្ុខភាពបនតពូរ 

RDA  
 

Rural Development Association ្ម្ភគមនអ៍ភវិឌ្ឍរនបទ្ 
RGC Royal Government of Cambodia រាររដាឋ ភបិាលក្មពុា 
SK STAR Kampuchea អងគការាត រក្មពុា 
TI Transparency International អងគការតម្្ភភាពអនតរាត ិ
VSG Village Support Group អងគការស្រក្ុមស្រទ្ស្រទ្ងភ់មូ ិ 
WMC Women’s Media Centre of Cambodia មណឌ លពត័ម៌្ភនស្រ ត្ីក្មពុា 
WP Watthnak Pheap អងគការវឌ្ឍនភាព  
WV World Vision អងគការទ្្សនៈពភិពជលាក្ 
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1. ង្ស្ចរតសី្ង្កេបរមួ 

ាជស្រច្ើនឆ្ន មំក្ជហើយ អំណាច្រដឋបាល និងនជោបាយជៅក្នុងស្របជទ្្ក្មពុា ភាគជស្រច្ើន ថ្ិត
ជៅជស្រកាមការស្រគបស់្រគងរប្់រដាឋ ភបិាលថ្នន ក្ក់្ណាត ល។ ប៉ុស្នតជ ឹះបីាោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ រាររដាឋ ភ ិ     
បាលក្មពុា ក្ពុំងស្តអនុវតតនូវយុទ្ធាស្រ ត្វមិរឈការ ស្ដលក្នុងជនាឹះធនធានហិរញ្ញ វតថុ នងិធនធានមនុ្ស
ាមយួនលងអណំាច្ក្នុងការជធវើជ្ច្ក្តី្ជស្រមច្ច្ិតត ក្ំពុងស្រតូវបានជផ្ទរាបជណតើ រៗរូនជៅឱ្យរដឋបាលថ្នន ក្់
ជស្រកាមាត។ិ ក្ំស្ណទ្ស្រមងជ់នឹះក្ំពុងដលក្នាជំដាយគណៈក្ម្ភម ធិការាតិ្ស្រម្ភបក់ារអភវិឌ្ឍតាមស្បប
ស្របាធិបជតយយជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ (គ.រ.អ.ប) ជដាយម្ភនស្រក្្ួង្ំខាន់ៗ មយួច្ំននួក្ំពុងអនុវតតក្ចិ្ច
ការងារ ស្ដល ថ្ិតជស្រកាមការទ្ទ្ួលខុ្ស្រតូវរប្់ខ្ួន ក្នុងជនាឹះ ស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ ទ្ទ្ួល
បនទុក្ក្ចិ្ចការក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការារជពើពនធ ជហើយស្រក្្ួងមុខងារាធារណៈទ្ទ្ួលបនទុក្ក្ិច្ចការ
ក្ំស្ណទ្ស្រមងរ់ដឋបាលាធារណៈ។  

ក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងវ ិ្ ហមរឈការម្ភនជោលបំណង “បងាិតជ្វាាធារណៈឱ្យកានស់្ត
ជក្ៀក្រិតស្របាពលរដឋ” តាមរយៈការរំរុញឱ្យស្របាពលរដឋ “បជញ្ចញមតិរប្់ខ្ួនច្ំជ ឹះអភបិាលក្ចិ្ច
មូលដាឋ ន ស្ដលអាច្ម្ភនឥទ្ធពិលជលើការ្ជស្រមច្ច្ិតតនានា ក្ព់ន័ធនលងរីវភាពរ្់ជៅរប្់ពួក្ជគ នងិ
អាច្ឱ្យរដឋបាលមូលដាឋ នរប្់ពួក្ជគម្ភនគណជនយយភាពតាមស្បបស្របាធបិជតយយ ច្ំជ ឹះជោល
នជោបាយ ជ្ច្ក្តី្ជស្រមច្ ទ្ជងវើ និង្ក្មមភាពជផ្សងៗរប្់ខ្ួន ជហើយក្ឱ៏្យស្រាបអពំីរជបៀបស្ដលជគ
ជស្របើស្របា្់ ឬមនិជស្របើស្របា្់្ិទ្ធិអំណាច្ និងធនធានាធារណៈ”1។ ជស្រៅពីជនឹះ ក្ំស្ណទ្ស្រមងជ់នឹះក្ជ៏ដើរតួ
នាទ្ីាឧបក្រណ៍មយួោ៉ង្ំខានក់្នុងការពស្រងលងភាពអងអ់ាច្រប្់ស្រ ត្ី និងស្រក្ុមរនងាយរងជស្រោឹះ ស្ដល
អាច្ឱ្យពួក្ោតប់ានចូ្លរមួ និងម្ភនឥទ្ធិពលជលើអភបិាលក្ិច្ចមូលដាឋ ន2។ 

ក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងវ ិ្ ហមរឈការជនឹះស្រតូវបានជគចបជ់ផ្តើមអនុវតតដំបងូជៅថ្នន ក្ឃំុ់ 
្ងាា តក់្នុងឆ្ន  ំ ២០០១ ជដាយម្ភនការអនុមត័ច្ាប់្ តីពកីារស្រគបស់្រគងរដឋបាលឃំុ ្ងាា ត។់ ាមយួនលង
ស្រក្បខណឌ យុទ្ធាស្រ ត្ ស្្រម្ភបក់ារអនុវតតវមិរឈការ និងវ ិ្ ហមរឈការក្នុងឆ្ន ២ំ០០៥  រាររដាឋ ភបិាលក្មពុា 
បានពស្រងីក្ក្ំស្ណទ្ស្រមងជ់នឹះជៅកានរ់ដឋបាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិដនទ្ជទ្ៀត ម្ភនដូច្ា រារធានីភនជំពញ ជខតត 
ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងខណឌ ។  

ក្ំស្ណទ្ស្រមងជ់នឹះគឺម្ភនបងាបជ់ៅក្នុងជោលការណ៍ននការអភវិឌ្ឍតាមស្បបជោលការស្របាធិបជតយយ 
ស្ដលាទ្្សន ន ន្ូលមយួននរជបៀបវារៈជោលនជោបាយរប្់រាររដាឋ ភបិាល។ ការជបតាា ច្ិតតក្នុង

 
1 ច្ាប់្ តីពីការស្រគបស់្រគងរដឋបាលរារធាន ីជខតត ស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ ខណឌ  (២០០៨), ទ្ំពរ័ទ្ី ៤ 
2 ច្ាប់្ តីពីការស្រគបស់្រគងរដឋបាលរារធាន ីជខតត ស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ ខណឌ  (២០០៨), ទ្ំពរ័ទ្ី ៤ 
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ការជលើក្ក្មព្់ការអភវិឌ្ឍតាមស្បបស្របាធិបជតយយ ស្រតូវបានឆ្ុឹះបញ្ច ំងជៅក្នុងយុទ្ធាស្រ ត្ច្តុជកាណ
ជដើមបកី្ំជណើ ន ការងារ ្មធម ៌នងិស្រប្ិទ្ធភាព ច្ាប់្ តីពកីារស្រគបស់្រគងរដឋបាលរារធាន ីជខតត ស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ 
ខណឌ  នងិស្ផ្នការនានារប្់ គ.រ.អ.ប។ 

ច្ាប់្ តីពីការស្រគបស់្រគងរដឋបាលរារធាន ីជខតត ស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ ខណឌ  (២០០៨) បានក្ណំតអ់ំពីការ
ជផ្ទរការទ្ទ្ួលខុ្ស្រតូវ និងធនធាននានាជៅដល់ស្រក្ុមស្របលក្ាាបជ់ឆ្ន តជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ ជដាយម្ភន
ជោលបំណងច្មបងច្ំននួពីរ គឺជដើមបពីស្រងលង និងពស្រងីក្លទ្ធសិ្របាធិបជតយយមូលដាឋ ន និងចូ្លរមួច្ំស្ណក្
ក្នុងការបជងាើត ជលើក្ក្មព្់ និងជធវើឱ្យម្ភនការអភវិឌ្ឍតាមស្បបស្របាធិបជតយយស្របក្បជដាយនិរនតរភាព។ 
ច្ាបជ់នឹះបានស្ច្ងថ្ន ស្រក្មុស្របលក្ាថមីស្រតូវម្ភនតួនាទ្ីអនុវតតក្ិច្ចការចបំាច្ន់ានា ជដើមបី្ ជស្រមច្ជោល
បំណងក្នុងការបជងាើត ការជលើក្ក្មព្់ និងការជធវើឱ្យម្ភនការអភវិឌ្ឍតាមស្បបស្របាធិបជតយយស្របក្ប 
ជដាយនិរនតរភាព និងជដើមបបីំជពញមុខងារ និងភារក្ចិ្ចស្ដលបានស្របគល់ និងជធវើស្របតិភូក្មមជៅស្រក្ុមស្របលក្ា
តាមរយៈច្ាបជ់នឹះ ឬអនុជលាមជៅតាមច្ាបជ់នឹះ3  ស្ដលាជោលការណ៍ស្ណនាជំៅក្នុងរជបៀបវារៈរប្់រាររ
ដាឋ ភបិាលក្មពុា និងាឆអលងខនងរប្់យុទ្ធាស្រ ត្ច្តុជកាណជដើមបកី្ំជណើ ន ការងារ ្មធម ៌ នងិស្រប្ិទ្ធ
ភាពជៅក្នុងស្របជទ្្ក្មពុា។ 

ជ ឹះបីាោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ជៅក្នុងការអនុវតតបច្ចុបបនន ្មតថភាពស្របតបិតតិរប្់ស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ 
បានដាក្ក់្ំហិតជលើ្មតថភាពរប្់ខ្ួន ក្នុងការស្រ្ូបយក្ការផ្្ល្់បតូរ ងំអ្់ស្ដលបានជរៀបរាបខ់ាង
ជលើ។ ភ ត្ុតាងបានបងាា ញថ្ន តម្្ភភាពថវកិា ថ្ិតជៅក្នុងក្ស្រមតិ បជៅជ ើយ ការចូ្លរមួពីស្របា
ពលរដឋជៅមនិ នម់្ភនស្រប្ិទ្ធភាពខព្់ជៅជ ើយ ខវឹះយនតការជដើមបរីំរុញឱ្យម្ភនការចូ្លរមួពីស្របា
ពលរដឋជៅក្នុងដំជណើ រការជធវើជ្ច្ក្តី្ជស្រមច្ច្ិតត និងការតាមដានជលើការជស្របើស្របា្់ហិរញ្ញ វតថុ និងក្ងវឹះ
្មតថភាពខាងស្ផ្នក្រដឋបាល។  

 

 

 

 

 

 
3 ច្ាបជ់រៀបច្អំងគការ, ម្ភស្រតា ២៩ 
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រូបភាព ១.១ រច្នា្មពន័ធរដឋបាលននរារធានី ជខតត ស្រក្ងុ ស្រ្កុ្ ខណឌ  

 

ស្របភពពត័ម៌្ភន៖ជមជរៀន្ស្រម្ភបក់ារយល់ដលង និងការបណតុ ឹះបណាត ល ត្ី ពីច្ាបជ់រៀបច្ំអងគការ (២០១២) 

 ក្នុងជពលអនុវតតក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងវ ិ្ ហមរឈការ ក្មមវធិីក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងរដឋ
បាល (ក្មមវធិីដារ) ម្ភនជោលបំណងោសំ្រទ្រដឋបាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិស្ដលបានជស្ររើ ជ្រ ើ្  ក្នុងការផ្តល់ជ្វា 
្ងគម និងជ្វារដឋបាល ឱ្យស្របក្បជដាយការ្ស្រមប្ស្រមួលលអ តម្្ភភាព គណជនយយភាព និងជដាយ
ម្ភនការចូ្លរមួពីស្របាពលរដឋ។ ក្មមវធិីក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងរដឋបាលស្រតូវបានអនុវតតជដាយអងគការ
ក្ិច្ច្ហស្របតិបតតិការអនតរាតអិាលឺ្មង៉ ់ (រីអាយហសតិ) និងទ្ទ្ួលបានការោសំ្រទ្ពីស្រក្្ួង្ហពន័ធអាលឺ្មង៉់
្ស្រម្ភប់្ ហស្របតិបតតិការជ្ដឋក្ិច្ច នងិការអភវិឌ្ឍ។  

 ជៅថ្នន ក្ា់តិ ក្មមវធិីជនឹះបានជធវើក្ិច្ច្ហការោ៉ងរិត ន្ិទ្ធាមយួជលខាធិការដាឋ ន គ.រ.អ.ប 
ស្រក្្ួងមុខងារាធារណៈ នងិស្រក្្ួងវ ិ្ ័យមយួច្ំននួ ម្ភនដូច្ាស្រក្្ួង្ុខាភបិាល និងស្រក្្ួងអបរ់ ំ
យុវរន និងក្ីឡា ជដើមបពីិនតិយជមើលស្រក្បខណឌ គតិយុតតជ ើងវញិ និងជរៀបច្ំលិខិតូបក្រណ៍ នងិនីតិវធិី
ចបំាច្ន់ានា ជដាយស្ផ្អក្ជលើការអនុវតតាក្ស់្ ត្ងពីថ្នន ក្ជ់ស្រកាមមូលដាឋ ន។ ជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ ក្មមវធិី
ក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងរដឋបាលបានោសំ្រទ្រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ក្នុងជខតតបាតដ់ំបង ជដើមបជីដាឹះស្រាយ
បញ្ា មូលដាឋ ន នងិបជងាើន្មតថភាពរប្់បគុគលិក្រដឋបាលនិងស្រក្ុមស្របលក្ារប្់រដឋបាល ងំជនឹះ ក្នុង

គណៈក្ម្ភម ធិការកិ្ច្ច
ការស្រ ត្ី និងកុ្ម្ភរ 

គណៈក្ម្ភម ធិការ
លទ្ធក្មម 

គណៈក្ម្ភម ធិការ
ដនទ្ជទ្ៀត 

ការោិល័យ
បុគគលិក្ 

ការោិល័យ
បុគគលិក្ 

 

ការោិល័យ
បុគគលិក្ 

 

ការោិល័យ
បុគគលិក្ 

 

ការោិល័យ
បុគគលិក្ 

 

គណៈក្ម្ភម ធិការ្ស្រមប
្ស្រមួលបជច្ចក្ជទ្្ 

គណៈអភបិាល 
(អភបិាល និងអភបិាលរង) 

ស្រកុ្មស្របលក្ាាប់
ជឆ្ន ត 

 

នាយក្រដឋបាល 
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ជោលបំណងស្ក្លមអការផ្តល់ជ្វា្ងគម និងជ្វារដឋបាលរូនស្របាពលរដឋឱ្យបានកានស់្តស្របជ ើ្រ។ 
ក្តាត ជនឹះនលងរួយ រំរុញឱ្យស្រក្ុមស្របលក្ាអាច្បំជពញតួនាទ្ី ភារក្ិច្ចថមីរប្់ខ្ួន និងពស្រងលង្មតថភាពរប្់រដឋ
បាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ ក្នុងការជឆ្ើយតបជៅនលងជ្ច្ក្តីស្រតូវការរប្់ស្របាពលរដឋបានកានស់្តស្របជ ើ្រ។ 

 របាយការណ៍ជនឹះបងាា ញពីការរក្ជឃើញននការអជងាតមយួ ស្ដលស្រតូវបានជរៀបច្ំជ ើងជដើមបជីឆ្ើយ
តបនលងជោលបណំងទ្ី៤ ននក្មមវធិីក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងរដឋបាល “ជៅក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្ដលបាន
ជស្ររើ្ជរ ើ្ ច្ំនួន៤ ថវកិា្ស្រម្ភបក់ារផ្តល់ជ្វាស្រតូវបានជបាឹះផ្ាយក្នុងទ្ស្រមងស់្ដលងាយស្រ្ួលយល់
្ស្រម្ភបស់្របាពលរដឋ”។ ការអជងាតជនឹះបានរក្ជឃើញភ ត្ុតាងពីភាពខវឹះច្ជន្ាឹះ ស្ដលស្របាពលរដឋ 
បុគគលិក្អងគការ្ងគម្ីុវលិ និងបុគគលិក្រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងស្រក្ុមស្របលក្ាបានយល់ដលង ជស្របើស្របា្់ 
និងយល់ជឃើញអំពីថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ការរក្ជឃើញ ងំជនឹះ ក្ក៏្ំណតនូ់វឱ្កា្ជដើមបកី្ាង្មតថភាព
រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ស្ក្លមអការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនថវកិា និងរំរុញការចូ្លរមួរប្់ស្របាពលរដឋ។ 

2. វិធីសាស្តស្តក្សាវក្ជាវ 

2.1. ដំណាក្ក់ាលក្នុងការស្រាវស្រាវ 

• ការស្រាវស្រាវទុ្តិយ រមួម្ភនការស្រតតួពិនតិយជមើលឯក្ារស្ដលម្ភនស្រាបជ់ ើងវញិ៖ i) ច្ាប ់
ជោលនជោបាយ និងលិខតិបទ្ដាឋ នផ្្ូវការនានា រមួ ងំច្ាប់្ តីពីការស្រគបស់្រគងរដឋបាលរារ
ធានី ជខតត ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ខណឌ  ii) ស្របភពឯក្ារផ្្ូវការរប្់រាររដាឋ ភបិាល៖ ស្របពន័ធទ្និននយ័ឃំុ 
្ងាា ត ់ អនឡាញ(CDB)4  នងិស្របពន័ធទ្និននយ័អនុវតតគជស្រម្ភង (PID)5  iii) ស្របភពឯក្ាររប្់
អងគការមនិស្មនរដាឋ ភបិាល៖ របាយការណ៍អជងាត ត្ីពីថវកិាជបើក្ទូ្លាយ (OBS) ្នទ្សន៍
ថវកិាជបើក្ទូ្លាយ និងរបាយការណ៍ឆ្ន ២ំ០១៨ ត្ីពីគណជនយយភាព និងតម្្ភភាពក្នុងដំជណើ រ
ការជរៀបច្ំថវកិា ស្ដលជច្ញផ្ាយជដាយអងគការតម្្ភភាពអនតរាតិ។ 

• ការស្រាវស្រាវបឋម៖ ាការស្របមូលទ្ិនននយ័ជដាយផ្លទ ល់ ងំពីជៅថ្នន ក្ា់តិ នងិថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាត ិ
ជដាយបានរួប្ម្ភា ្នា៍មយួស្រគបភ់ាគីស្ដល ថ្ិតក្នុងវ ិ្ ័យ ក្ព់ន័ធ។ ការអជងាតជនឹះបានជស្របើ
វធិីាស្រ ត្ពីររមួោន  ក្នុងទ្ស្រមងា់ទ្ិនននយ័ស្បបបរមិ្ភណ នងិស្បបគុណភាព ជដាយបានស្របមូលពី
៤ស្រក្ុមជផ្សងោន  រមួម្ភន i) ការរួប្ម្ភា ្នា៍មយួស្របាពលរដឋជៅក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្ដលបាន
ជស្ររើ្ជរ ើ្  ងំ១១ ii) ការរួប្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ ក្នុង
ជនាឹះម្ភនតំណាងស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ និងអងគការ្ងគម្ីុវលិជៅក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្ដលបានជស្ររើ្ ជរ ើ្

 
4 គ.រ.អ.ប “ស្របពន័ធទ្ិនននយ័ឃុំ” ចូ្លជៅយក្ទ្និននយ័ជៅនថៃទ្ី ២៦ ស្ខជមា ឆ្ន  ំ២០១៦, 
http://db.ncdd.gov.kh/cdbonline/home/index.castle 
5 គ.រ.អ.ប “ស្របពន័ធទ្ិនននយ័អនុវតតគជស្រម្ភង” ចូ្លជៅយក្ទ្និននយ័ជៅនថៃទ្ី ២៦ ស្ខជមា ឆ្ន  ំ២០១៦,
http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/index.castle 

http://db.ncdd.gov.kh/cdbonline/home/index.castle
http://db.ncdd.gov.kh/pid/project/home/index.castle
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 ងំ ១១ iii) ការពិភាក្ាស្រក្មុជោលជៅាមយួស្របាពលរដឋ មស្រនតីរប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និង
អងគការ្ងគម្ីុវលិជៅក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្ដលបានជស្ររើ្ជរ ើ្  ងំ ១១ នងិ iv) ការរួប្ម្ភា ្ន៍
ាមយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះជៅថ្នន ក្ា់តិ ក្នុងជនាឹះម្ភនមស្រនតីរដាឋ ភបិាលថ្នន ក្ា់តិ និងអងគការ
្ងគម្ីុវលិជៅរារធានីភនជំពញ។ 

2.2. យុទ្ធាស្រ្តជស្ររើ្ជរ ើ្ ្ំណាក្ និងស្របមូលទ្ិនននយ័ 
ការអជងាត និងក្ស្រមង្ំណួរស្រតូវបានជរៀបច្ំជ ើងតាមវធិីាស្រ ត្ស្បបច្ំជណឹះដលង ឥរោិបថ នងិ

ការអនុវតត (KAP) ក្នុងជោលបំណង i) វាយតនម្ការយល់ដលង ការជស្របើស្របា្់ និងការយល់ជឃើញរប្់
ស្របាពលរដឋ អងគការ្ងគម្ីុវលិ មស្រនតីរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងស្រក្មុស្របលក្ាស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ ច្ំជ ឹះថវកិាស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួន ii) ក្ំណតរ់ក្ឱ្យជឃើញពី្ម្ភា រៈ ឬឯក្ារផ្សពវផ្ាយ ស្របធានបទ្បណតុ ឹះបណាត ល និង
យុទ្ធាស្រ ត្ផ្សពវផ្ាយថមីៗ ច្ំជ ឹះថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងiii) ស្ វ្ងយល់ពចី្ំណាបអ់ារមមណ៍រប្់ស្របា
ពលរដឋក្នុងការចូ្លរមួជលើក្ិច្ចការថវកិារប្់ស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ 

ការអជងាតជនឹះស្រតូវបានជធវើជ ើងជៅក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ននជខតតបាតដ់ំបង ស្ដលាជខតតជោលជៅក្នុង
ការអនុវតតក្មមវធិីក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងរដឋបាល នងិជៅក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ពីរជផ្សងជទ្ៀតននជខតត
ជ ធិ៍ាត ់នងិជខតតនបលិ៉ន ស្ដល ថ្ិតជៅស្ក្បរជខតតជោលជៅរប្់ក្មមវធិីក្ំស្ណទ្ស្រមងវ់មិរឈការ និងរដឋ
បាល។ ការស្របមូលទ្ិនននយ័ស្រតូវបានជធវើជ ើងក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ្រុបច្ំនួន ១១ ក្នុងជនាឹះម្ភន ៧ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 
ក្នុងជខតតបាតដ់ំបង ២ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ក្នុងជខតតជ ធិ៍ាត ់និង ២ ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ជទ្ៀតក្នុងជខតតនបលិ៉ន។ 

ការស្របមូលទ្ិនននយ័ជៅថ្នន ក្ស់្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្រតូវបានជធវើជ ើងជៅច្ជន្ាឹះនថៃទ្ី១៧ ស្ខកុ្មាៈ ដល់នថៃទ្ី៣ 
ស្ខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ជហើយក្ិច្ច្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះជៅថ្នន ក្ា់តិស្រតូវបានជធវើជ ើងជៅ
ភនជំពញ រវាង្បាត ហ៍ទ្ី១ និង្បាត ហ៍ទ្ី២ ននស្ខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០។  
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រូបភាព ២.១៖ ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជោលជៅ 

 

2.2.1. ការ្ទងម់តិស្របាពលរដឋ 
ជោលបំណងននការជធវើអជងាតស្របាពលរដឋ គឺជដើមប ី១)វាយតនម្អំពីរជបៀបទ្ទ្ួលបាន ជស្របើស្របា្់ 

និងយល់ដលងាាធារណៈអពំីថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ២) ស្ វ្ងយល់ពីការចូ្លរមួ និងច្ំណាបអ់ារមមណ៍រប្់
ស្របាពលរដឋក្នុងដំជណើ រការជរៀបច្ំស្ផ្នការថវកិា និង ៣)្ិក្ាពី្កាត នុពលជដើមបជីរៀបច្ំបជងាើត្ម្ភា រៈ 
ឬឯក្ារ និងយុទ្ធាស្រ ត្ ស្ដលអាច្ផ្តល់ស្រប្ិទ្ធភាពខព្ ់ក្នុងការផ្សពវផ្ាយាាធារណៈពីថវកិាស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្។ ការអជងាតជនឹះ ស្រតូវបានជធវើាមយួស្របាពលរដឋក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ច្ំននួ១១ ស្ដលក្នុងមយួស្រក្ុង ស្រ្ុក្
ម្ភនច្ំនួន ៣០ នាក្ ់្រុបស្របាពលរដឋច្ំននួ ៣៣០ នាក្។់ ប៉ុស្នត ជដាយារជដើមបបីជញ្ច ៀ្ការបាត់
ច្ំនួនស្របាពលរដឋជៅក្នុងការអជងាតជនឹះ ជហើយស្រក្ុមការងារស្របមូលទ្ិនននយ័ជធវើការអជងាតជៅតំបនជ់ផ្សងៗោន  
ក្នុងជពលស្តមយួ ជហតុជនឹះច្នំួនស្របាពលរដឋជធវើការអជងាត្រុបម្ភនច្ំនួនដល់ជៅ ៣៤០ នាក្។់ 

ការជស្ររើ្ជរ ើ្ អនក្ចូ្លរមួក្នុងការអជងាត ស្រតូវបានជធវើជ ើងតាម២ដំណាក្ក់ាល។ ទ្១ី ការជស្ររើ្
ជរ ើ្ តាមរយៈការក្ំណតឃំុ់/្ងាា តស់្ដលនលងស្រតូវជធវើការអជងាត។ ជដាយ្នមតថ្ន ច្ម្ភៃ យរវាងលំជៅដាឋ ន
រប្់ស្របារនជៅកានា់លាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ អាច្រឹះឥទ្ធិពលជលើការចូ្លរមួរប្់ស្របាពលរដឋក្នុងការ
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ទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនាធារណៈ ជហតុជនឹះជទ្ើបឃំុ/្ងាា តស់្រតូវបានស្ញក្ជច្ញាបីស្របជភទ្ (ឃំុស្ដល ថ្ិត
ជៅឆ្ៃ យ មធយម និងរិត) ជដាយស្ផ្អក្ជៅតាមច្ម្ភៃ យាមធយមជៅកានា់លាស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ បនាទ បម់ក្ 
ឃំុ/្ងាា តច់្នំួនមយួក្នុងច្ំជណាមឃំុ/្ងាា ត ់ងំអ្់ស្រតវូបានជស្ររើ្ជរ ើ្ ជដាយនច្ដនយ ជដើមបជីធវើការ
អជងាតស្របាពលរដឋ (្ូមជមើលស្ផ្នទ្ីក្នុងឧប្មពន័ធទ្ី ១ ្ស្រម្ភបព់ត័ម៌្ភនលមអតិបស្នថម)។ 

ដំណាក្ក់ាលទ្ី ២ គឺការជរៀបច្ំ្ំណាក្ជដើមបសី្រគបដណត បអ់នក្ចូ្លរមួក្នុងការអជងាត ជដាយជផ្លត ត
ជលើជយនឌ្រ័ ាថ នភាពជ្ដឋក្ិច្ច ្ ងគម និងក្ស្រមតិននការអបរ់។ំ ជដាយារច្ំននួស្របាពលរដឋជៅក្នុងការ
អជងាតជនឹះម្ភនច្ំនួនតិច្ ជហតុជនឹះច្ំននួ្ំណាក្ខាងជលើមនិបានតណំាងឱ្យច្នំួនស្របាពលរដឋ្រុប
ស្ដលម្ភនជៅក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ងំអ្់ជនាឹះជទ្។ ផ្ទុយជៅវញិ ច្ំនួន្ំណាក្ខាងជលើជនឹះម្ភនជោល
បំណងស្ វ្ងយល់ពីការយល់ជឃើញរប្់ស្របាពលរដឋស្ដលម្ភន្ម្ភ្ភាពច្ស្រមុឹះ ជដើមបកី្ំណតយុ់ទ្ធ
ាស្រ ត្ និងជរៀបច្ំបជងាើត្ម្ភា រៈ ឬឯក្ារ ស្ដលអាច្ផ្តល់ស្រប្ិទ្ធភាពខព្់ក្នុងការផ្សពវផ្ាយាាធារ
ណៈពីថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ 

ការរអជងាតស្របាពលរដឋជនឹះស្រតូវបានជធវើជ ើងជដាយអនក្្ស្រមប្ស្រមួលគណជនយយភាព្ហ
គមន ៍ ច្នំួន៦នាក្ ់ ស្ដលធ្ាបឬ់បានក្ពុំងជធវើការាមយួអងគការស្ដលអនុវតតស្ផ្នការអនុវតត្ស្រម្ភប់
គណជនយយ្ងគម (I-SAF) ជស្រកាមការស្ណនាពំីស្រក្ុមការងារអងគការទ្ិនននយ័អពំីការអភវិឌ្ឍ (អូឌ្ី្ីុ)។ 
ស្រក្ុមខាងជលើជនឹះបានទ្ទ្ួលការបណតុ ឹះបណាត លរយៈជពល ២ នថៃ ជៅជលើក្ស្រមង្ំណួរ្ស្រម្ភបក់ារ
អជងាត និងការជស្របើស្របា្់ KoBo Toolbox6 ស្ដលាឧបក្រណ៍្ស្រម្ភបស់្របមូលទ្និននយ័ ពីអងគការអូឌ្ី្ីុ 
មុននលងចុ្ឹះស្របមូលទ្ិនននយ័ជៅតាមស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ KoBo Toolbox គឺាក្មមវធិមីយួស្ដលស្រតូវបានជគជស្របើ
ស្របា្់ាទូ្ជៅ្ស្រម្ភបក់ារចុ្ឹះស្របមូលទ្ិនននយ័ក្នុងការស្រាវស្រាវ ស្ដលវាអាច្រក្ាទ្ិនននយ័បានជដាយ
វ្័យស្របវតត។ិ ឧបក្រណ៍ជនឹះអាច្រួយ បជញ្ច ៀ្ហានភិយ័ក្នុងការបាតប់ងទ់្ិនននយ័បាន ក្នុងក្រណីមនិម្ភន

ការតភាជ បអ់ុីនជធើជណតក្នុងតំបនដ់ាច្ស់្រ្ោល ជដាយារវាអាច្ជស្របើបាន ងំអនឡាញ នងិមនិអនឡាញ ។   

2.2.2. ក្ិច្ច្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះ (KII)  
ស្រក្ុមការងាររប្់អងគការអូឌ្ី្ ុ ី និងទ្ីស្របលក្ាខាងជស្រៅច្ំននួពីររូប បានជធវើបទ្្ម្ភា ្នស៍្បប្ីុ

រជស្រៅាមយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះជដាយផ្លទ ល់  ងំជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ និងថ្នន ក្ា់ត។ិ 

 
6 ពត័ម៌្ភនលមអតិបស្នថមអំព ីKoBo Toolbox អាច្រក្បានជៅជលើជគហទ្ំពរ័ផ្្ូវការ https://www.kobotoolbox.org  

https://www.kobotoolbox.org/
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ក្ិច្ច្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះជៅរដឋបាលស្រក្ងុ ស្រ្កុ្ និងអងគការ្ងគម្ីុវលិជៅថ្នន ក្់
ជស្រកាមាត ិ

 ស្រក្ុមការងារបានជធវើបទ្្ម្ភា ្នជ៍ដាយផ្លទ ល់ាមយួស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ បគុគលិក្រដឋបាល 
ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ តំណាងអងគការ្ងគម្ីុវលិ និងអនក្ ក្ព់ន័ធក្នុងស្ផ្នការអនុវតត្ស្រម្ភបគ់ណជនយយ្ងគម 
(I-SAF) ច្នំួន ៦៩ រូប ស្ដលាអនក្ម្ភនតួនាទ្ី និងភារក្ិច្ច ឬជធវើការងារ ក្ព់ន័ធជលើការរំរុញការ
ផ្សពវផ្ាយ ឬការចូ្លរមួរប្់ស្របាពលរដឋក្នុងដំជណើ រការជរៀបច្ំថវកិាាធារណៈជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ។ 
ជៅថ្នន ក្ស់្រក្ុង ស្រ្ុក្ ក្ចិ្ច្ម្ភា ្នអ៍នក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះស្រតូវបានជធវើាមយួស្របធានស្រក្ុមស្របលក្ា ្ម្ភរកិ្
ននគណៈក្ម្ភម ធិការលទ្ធក្មម ្ ម្ភរិក្ននគណៈក្ម្ភម ធិការ្ស្រមប្ស្រមួលបជច្ចក្ជទ្្ ្ ម្ភរិក្ននគណៈ
ក្ម្ភម ធិការពិជស្រោឹះជោបល់ក្ចិ្ចការស្រ ត្ី និងកុ្ម្ភរ ស្របធានការោិល័យរដឋបាល និងហិរញ្ញ វតថុ និងអភបិាល
រងទ្ទ្ួលបនទុក្រដឋបាល នងិហិរញ្ញ វតថុស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ជៅថ្នន ក្ជ់ខតត ការ្ម្ភា ្នស៍្រតូវបានជធវើាមយួស្របធាន
្ម្ភគមស្រក្ុមស្របលក្ាជខតត នងិរនបជងាគ ល្ស្រមប្ស្រមួលការងារគណជនយយភាព្ងគម I-SAF ស្របចំ
ជខតត មយួរូប។ 

 ទ្នទលមនលងជនឹះ ក្ិច្ច្ម្ភា ្នក៍្ស៏្រតូវបានជធវើាមយួអងគការ្ងគម្ីុវលិជៅថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិផ្ងស្ដរ
ក្នុងម្ភនអងគការច្ំនួន ៤ គឺ្ម្ភគមអភវិឌ្ឍរនបទ្ (RDA) អងគការស្រក្ុមស្រទ្ស្រទ្ងភ់មូ ិ(VSG) អងគការវឌ្ឍន
ភាព (WP) និងអងគការទ្្សនៈពិភពជលាក្។ អងគការទ្្សនៈពិភពជលាក្ គឺក្ពុំងអនុវតត I-SAF ក្នុងជខតត
បាតដ់ំបង ខណៈស្ដលអងគការដនទ្ជទ្ៀតស្រតូវបានជស្ររើ្ជរ ើ្ ជដាយស្ផ្អក្ជលើ្ក្មមភាពស្ដលពួក្ជគក្ំពុង
ជធវើការងារាមយួនលង្ហគមនម៍ូលដាឋ ន ក្ព់ន័ធនលងការផ្តល់ជ្វា គណជនយយភាព្ងគម នងិការចូ្ល
រមួរប្់ស្របាពលរដឋ។ ជដាយស្ ក្ អនក្្ស្រមប្ស្រមួលការងារគណជនយយភាព្ងគម្ហគមន ៍
(CAF) ជៅថ្នន ក្ឃំុ់ ច្នំួន ២រូប ក្ស៏្រតូវបានការជធវើក្ិច្ច្ម្ភា ្នផ៍្ងស្ដរ ក្នុងនាមាតណំាងស្ផ្នក្ទ្ទ្ួលជ្
វារប្់ I-SAF។  

ក្ិច្ច្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះស្ដលាមស្រនតីរដាឋ ភបិាល និងអងគការ្ងគម្ីុវលិជៅថ្នន ក្់
ាត ិ
 ក្ិច្ច្ម្ភា ្នស៍្រតូវបានជធវើជ ើងាមយួស្រក្្ួង ាថ បន័ច្ំននួ ៤ ក្នុងជនាឹះម្ភន ជលខាធកិារដាឋ ន   
គ.រ.អ.ប នាយក្ដាឋ នក្ិច្ចការរដឋបាល ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ឃំុ ្ងាា តន់នស្រក្្ួងមហានផ្ទ នាយក្ដាឋ នហិរញ្ញ វតថុរដឋ
បាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិននស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញ វតថុ និង្មពន័ធភាពាតិ្ម្ភគមស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ងុ 
ស្រ្ុក្ ខណឌ  ឃំុ ្ងាា ត ់(NLC)។ ច្ំស្ណក្ អងគការ្ងគម្ីុវលិស្ដលបាន្ម្ភា ្នជ៍ៅរារធានីភនជំពញ
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រមួម្ភន ១) អងគការស្ឃរ ២) អងគការអុក្ាវ ម ៣) អងគការរ៉ាឆ្ ៤) អងគការាត រក្មពុា និង ៥) អងគការ
តម្្ភភាពអនតរាត។ិ 

2.2.3. ការពិភាក្ាាមយួស្រក្មុជោលជៅ (FGD) 
ក្ិច្ច្ម្ភា ្នស៍្រតូវបានជធវើជ ើងាលក្ាណៈស្រក្មុតូច្ៗ ក្នុងជោលបំណងជដើមបសី្របមូលមតិ

ជោបល់ ឬ ទ្្សនៈនានាពីស្រក្ុមមនុ្សជផ្សងៗោន  ស្ដលវាម្ភនលក្ាណៈងាយស្រ្ួលក្នុងការបតស់្បន 
ាងក្ិច្ច្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះ (KII)។ ការពិភាក្ាជនឹះស្រតូវបានជផ្លត តាពិជ្្ជៅជលើ

ស្របធានបទ្ការអភវិឌ្ឍ្មតថភាព ការផ្សពវផ្ាយឯក្ារអបរ់ ំ និងទ្ស្រមងថ់វកិាគំរូស្ដលអាច្ងាយយល់ 
្ស្រម្ភបស់្របាពលរដឋ។ ការពភិាក្ាាមយួស្រក្ុមជោលជៅ (FGD)ជនឹះស្រតូវបានជរៀបច្ំជៅតាមស្រក្ុង ស្រ្ុក្
 ងំ១១ ស្ដលម្ភនច្ំននួ រុ្ប ១១ជលើក្ ជដាយម្ភនការ្ ស្រមប ស្្រមួលពីស្រក្ុមការងាររប្់អងគការអូឌ្ី្ីុ។ 
ជ ឹះបីាជយើងម្ភនបណំងស្របមូលបុគគលិក្រដឋបាលស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ អងគការ្ងគម្ីុវលិ និងស្របាពលរដឋ  ឱ្យ
ចូ្លរមួក្នុងក្ចិ្ចពិភាក្ាស្រក្ុមជោលជៅជនឹះោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ក្ជ៏យើងម្ភនការលំបាក្ក្នុងការរាបច់្ំនួនអនក្
ចូ្លរមួននស្រក្ុមពីរចុ្ងជស្រកាយ ជដាយារជពលជវលាខ្ីជពក្។ 

2.2.4. ្ិកាា ាលាពិជស្រោឹះជោបល់  
្ិកាា ាលាពិជស្រោឹះជោបល់ច្ំនួន ២ជលើក្ ស្រតូវបានជរៀបច្ជំ ើងជៅក្នុងជខតតបាតដ់បំង និងរារ

ធានភីនជំពញ ក្នុងជោលបំណងជដើមបពីិនិតយជផ្ទៀងផ្លទ តជ់ៅជលើលទ្ធផ្លននការអជងាតជនឹះ។ លទ្ធផ្លននការ
រក្ជឃើញ និងអនុា្នន៍ានាស្រតូវបានបងាា ញដល់មស្រនតីរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងស្រក្្ួង ាថ បន័ថ្នន ក្ា់ត។ិ  
ការពិភាក្ាជដញជដាល នងិក្ិច្ចពិភាក្ាាស្រក្ុមស្រតូវបានជធវើជ ើងោ៉ងផុ្្ផុ្លជៅជលើលទ្ធផ្លននការ
អជងាត ជហើយអនក្ចូ្លរមួបានផ្តល់អនុា្នន៍ានាស្ដលម្ភនលក្ាណៈ្ មស្រ្ប ស្្រម្ភបរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្
យក្ជៅអនុវតត។ ាទូ្ជៅ ការអជងាតជនឹះម្ភនការស្ររួតស្រាបបានលអ ពីជស្រ ឹះអនក្ចូ្លរមួបាន្ងាតធ់ៃនជ់លើ
ការយល់ដលងម្ភនក្ស្រមតិជៅជលើគណជនយយភាពរប្់អាាា ធរមូលដាឋ ន នងិតស្រមូវការក្នុងការជលើក្ក្មព្់ 
ស្រប្ិទ្ធភាពននការចូ្លរមួរប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ក្នុងគជស្រម្ភងជផ្សងៗ ស្ដល្ំជៅបជងាើនការចូ្លរមួ
រប្់ស្របាពលរដឋ។ 

អនក្ចូ្លរមួក្នុង្ិកាា ាលាពជិស្រោឹះជោបល់ រមួម្ភនអនក្ ក្ព់ន័ធស្ដលភាគជស្រច្ើនធ្ាបប់ានចូ្ល
រមួក្នុងការពិជស្រោឹះជោបល់ និង្ម្ភា ្នក៍្ន្ងមក្ដូច្ាតំណាងមក្ពីរដឋបាលថ្នន ក្ា់តិ និងថ្នន ក្ស់្រក្ុង 
ស្រ្ុក្ ក្ដូ៏ច្ា្ម្ភរកិ្អងគការ្ងគម្ីុវលិ។ 
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- អនក្ចូ្លរមួក្នុង្ិកាា ាលាពិជស្រោឹះជោបល់ក្នុងជខតតបាតដ់ំបង៖ រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្មក្ពីបាណន ់
ស្រក្ុងបាតដ់ំបង បរវលិ ក្ំជរៀង ជម្ភងឫ្ស ីរតនមណឌ ល ថមជោល និងអងគការ្ងគម្ីុវលិដូច្ា 
អងគការរីវតិនថ្ថនូរ និងអងគការស្រក្ុមស្រទ្ស្រទ្ងភ់ូម។ិ 

- អនក្ចូ្លរមួក្នុង្ិកាា ាលាពជិស្រោឹះជោបល់ជៅភនជំពញ៖ វទិ្ាាថ នត  ្ូមតិ នងិជោល
នជោបាយ (API) អងគការស្រក្មុការងារជដាឹះស្រាយទ្ំនា្់ (ACT) អងគការភាពានដគូ្ងគម្ីុ
វលិក្មពុា (CCSP) ជលខាធិការដាឋ នរមួនន្ម្ភគមនស៍្រក្ុមស្របលក្ារដឋបាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាត ិ
(ASAC-S) ស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ (MEF) ជលខាធកិារដាឋ ន គ.រ.អ.ប (NCDD-S) ជវទ្ិកា
ននអងគការមនិស្មនរដាឋ ភបិាល ត្ីពកី្មពុា (NGOF) ្មពន័ធ្ ុខភាពកុ្ម្ភរ នងិ្ុខភាពបនតពូរ 
(RACHA) អងគការតម្្ភភាពអនតរាតិ (TI) ស្រក្ុមស្របលក្ាយុវរនក្មពុា (YCC)។ 

3. លរេណៈក្បជាសាស្តស្តននអនរចលូរមួរនកុការក្សាវក្ជាវ  

3.1. លក្ាណៈស្របាាស្រ្តននអនក្ចូ្លរមួក្នុងការស្រាវស្រាវ  
 

ការអជងាតជនឹះស្រតូវបានជរៀបច្ំម្ភនលក្ាណៈច្ស្រមុឹះលក្ាណៈវនិិច្ឆយ័ ក្នុងជនាឹះម្ភនអាយុ ជយនឌ្រ័ 
ក្ស្រមតិអបរ់ ំ និងមខុរបរ។ ការអជងាតជនឹះម្ភន្ំណាក្្រុបច្ំនួន ៣៤០នាក្ ់ ក្នុងជនាឹះម្ភនបុរ្ច្ំនួន 
១៤៧ នាក្ ់និងស្រ ត្ីច្ំននួ ១៩៣ នាក្ ់ស្ដលាមនុ្សជពញវយ័ និងជៅតាមស្រក្ុមអាយុជផ្សងៗោន ។ 

រូបភាព ៣.១៖ ស្របាពលរដឋស្ដលបានផ្តល់្ម្ភា ្នជ៍ៅតាមបណាត ជខតត និងជយនឌ្រ័ 

 

 

 

 

 

 

 

១៣០ ខេត្តបាត្់ ដំបង ៨៧
១៥ ស្រុកបាណន់ ១៦
២៤ ស្កុងបាត្ដំ់បង ១១
១៧ ស្រុកបរវលិ ១៥
១៦ ស្រុកកំខរៀង ១៣
២៣ ស្រុកខោងឫរសី ៧
១៨ ស្រុករត្នៈមណឌ ល ១២
១៧ ស្រុកថ្មខោល ១៣
២៨ ខេត្តបប៉ៃ លិន ៣២
១៥ ស្កុងបប៉ៃលិន ១៦
១៣ ស្រុកសាលាខស្ៅ ១៦
៣៥ ខេត្តខោធិ៍សាត្់ ២៨
១៦ ស្រុកបាកាន ១៣
១៩ ស្កុងខោធិ៍សាត្់ ១៥
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 តាមរយៈការអជងាតជនឹះ ្ំណាក្ាស្រ ត្ីម្ភនជស្រច្ើនាងបរុ្ ជដាយារស្រ ត្ីងាយរួបាង។ 
ពួក្ោតល់ក្ដូ់រ និងស្របក្បអារីវក្មមតូច្ៗជៅតាមទ្ីស្របរុរំន និងតាមដងផ្្ូវ ជហើយពកួ្ោតជ់ៅផ្ទឹះជមើល
ស្ថកូ្នជៅ ខណៈស្ដលបុរ្វញិរវល់ជធវើការជៅស្ស្រ្ឬច្ំការ។ ជៅជពលស្ដលស្រក្ុមការងារចុ្ឹះ្ម្ភា នរ៍ួប
 ងំបុរ្  ងំស្រ ត្ីជៅផ្ទឹះ ស្រ ត្ីាធមមតាម្ភនបណំងច្ងចូ់្លរមួាងបុរ្។ 

 អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នក៍្នុងស្រក្ុមអាយុជក្មងបំផុ្តច្ជន្ាឹះព១ី៨ ដល់ ២៧ ឆ្ន  ំគឺម្ភនច្ំននួតិច្ខ្ាងំ ជបើ
ជធៀបនលងស្រក្ុមអាយុច្ជន្ាឹះពី ២៨ ដល់ ៣៧ ឆ្ន  ំ និងច្ជន្ាឹះពី ៤៨ ដល់ ៥៧ ឆ្ន  ំ ស្ដលម្ភនច្ំននួរតិ 
៥០%។ ការចុ្ឹះរបួ្ម្ភា ្នា៍មយួស្របាពលរដឋស្ដលម្ភនវយ័ជក្មងស្របឈមនលងការលំបាក្ ជដាយារ 
មូលជហតុ ២ោ៉ងគ៖ឺ ទ្១ី ការចុ្ឹះរួប្ម្ភា ្នា៍មយួស្របាពលរដឋភាគជស្រច្ើនជធវើជ ើងក្នុងនថៃជធវើការ
ស្ដលជពលជនាឹះាជពលស្ដលស្របាពលរដឋក្នុងវយ័ជនឹះរវល់បំជពញការងាររប្់ខ្ួន និង ទ្ី២ តំបនជ់ៅ
រិតស្រពំស្ដននថបងាភាពងាយស្រ្ួលដល់ស្របាពលរដឋក្នុងវយ័ជនឹះជធវើច្ំណាក្ស្រ្ុក្ជដើមបសី្ វ្ងរក្អនាគត
លអាងជនឹះ។ ជស្រៅពីជនឹះ ផ្ទុយពីអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នា៍ស្រ ត្ី អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នា៍បុរ្ភាគជស្រច្ើន ថ្ិតក្នុង
ស្រក្ុមវយ័រាងច្ំណា្់ ស្ដលជនឹះអាច្នោិយបានថ្ន បុរ្ស្ដលម្ភនវយ័កានស់្តច្់ ជនាឹះោតម់និ្ូវ
ជៅជធវើការជៅស្ស្រ្ ឬច្ំការជទ្។ 

រូបភាព ៣.២៖ ការស្បងស្ច្ក្ច្ំណាតថ់្នន ក្ន់នអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នជ៍ៅតាមស្រក្ុមអាយុ និងជយនឌ្រ័ាភាគរយជធៀបនលង
ច្ំនួនស្របាពលរដឋស្ដលបាន្ម្ភា ្ន៍្ រុប 

 

  

Female 193(57%) Male 147 (43%) ស្រ្តី បុរ្  
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 ស្ផ្អក្តាមរូបភាព ៣.៣ អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នប៍ានបងាា ញលក្ាណៈដូច្ៗោន  ក្ព់ន័ធនលងក្ស្រមតិអបរ់ ំ
និងមុខរបរ ាពិជ្្អនក្រ្់ជៅតំបនរ់នបទ្ដាច្ស់្រ្ោលខ្ាងំ។ ាទូ្ជៅ អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន៨៍ នាក្់
ក្នុងច្ំជណាម ១០ នាក្ ់ម្ភនមុខរបរា ក្្ិក្រ ជមផ្ទឹះ នងិអនក្លក្ដូ់រ។ 

 ជ ឹះបីាជយនឌ្រ័មនិទ្នំងាក្តាត ក្ំណតថ់្នស្រ ត្ីស្រតូវស្តម្ភនក្ស្រមតិអបរ់ ំបាងបុរ្ោ៉ងណា
ក្ជ៏ដាយ ប៉ុស្នតអនក្ស្ដលម្ភនការអបរ់ខំព្់ភាគជស្រច្ើនគឺាបរុ្។ ភាគរយស្របាពលរដឋស្ដលម្ភនការអបរ់ ំ
ជៅស្រតលមក្ស្រមតិបឋម្ិក្ា គមឺ្ភនលក្ាណៈស្របហាក្ស់្របស្ហលោន ច្ំជ ឹះស្រ ត្ីនិងបុរ្។ ជដាយស្ ក្ អនក្ 
ផ្តល់្ម្ភា ្នា៍បុរ្ស្ដលម្ភនការអបរ់សំ្រតលមក្ស្រមតិមធយម្ិក្ា ម្ភនច្ំននួ១២% ជបើជធៀបនលងស្រ ត្ីម្ភន
ស្រតលមស្ត ៧% ប៉ុជណាណ ឹះ។ ជស្រៅពីជនឹះ ស្រ ត្ីស្ដលមនិធ្ាបប់ានទ្ទ្ួលការអបរ់ជំស្រៅស្របពន័ធម្ភនភាគរយ 
(២០%) ជស្រច្ើនាងបុរ្ (១៦%)។ អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នា៍បុរ្រិត៥០% គឺាក្មមក្របជស្រមើការងារក្នុង    
វ ិ្ ័យជ្ដឋក្ិច្ចច្មបង ដូច្ាក្្ិក្មម ជនាទ្ និងការដាដុំឹះ ជហើយម្ភន២០% ាអនក្លក្ដូ់រ និង១០% 
ជទ្ៀតាអនក្ោម នការងារជធវើ។ ក្នុងច្ំជណាមអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នា៍ស្រ ត្ី ម្ភន៤១% ាជមផ្ទឹះ ២៥% ាក្មម
ក្របជស្រមើការងារក្នុងវ ិ្ ័យជ្ដឋក្ិច្ចច្មបង និង ២៥% ជទ្ៀតាអនក្លក្ដូ់រ។ 

ជដាយារស្ត្ំណាក្ច្ំជ ឹះអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន៍្ ថិតក្នុងអារីពស្តមយួដូច្ោន  បងាឱ្យការអជងាតមនិ
អាច្វភិាគបានជស្រច្ើនាងជនឹះ។ ក្តាត ជនឹះបងាមក្ពីការអជងាតជធវើជ ើងស្តក្នុងអំ ុងជម៉្ភងជធវើការ ស្ដលស្រក្ុម
ការងារអាច្រួប្ម្ភា ្នប៍ានស្តអនក្ជៅផ្ទឹះ អនក្ជធវើការងារក្នុងវ ិ្ ័យក្្ិក្មម នងិអនក្បជស្រមើការងារជៅ
តាមហាងប៉ុជណាណ ឹះ។ ច្ំស្ណក្ អនក្បជស្រមើការងារក្នុងការោិល័យ ដូច្ាវ ិ្ ័យធនាោរ មសី្រក្ូហិរញ្ញ វតថុ 
ទូ្រគមនាគមន ៍ នងិស្រក្ុមហ ុនឯក្រន ស្ដលភាគជស្រច្ើនាអនក្ម្ភនការអបរ់ខំព្់ ស្រក្មុការងារមនិបានរួប
្ម្ភា ្នជ៍នាឹះជទ្ ស្ដលាជហតុជធវើឱ្យខវឹះ្ំណាក្ពីស្រក្ុមស្ដល ថ្ិតក្នុងអារីពជនឹះ។  
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រូបភាព ៣.៣៖ ក្ស្រមិតអបរ់ ំនិងមុខរបររប្់ស្របាពលរដឋស្ដលបានផ្តល់្ម្ភា ្នជ៍ៅតាមជយនឌ្រ័  
 

 

 

3.2  ក្ិច្ច្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះជៅរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្   

ក្ិច្ច្ម្ភា ្នា៍មយួអនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះម្ភនច្ំនួន្រុប ៦៩ នាក្ជ់ៅថ្នន ក្ស់្រក្ុង ស្រ្ុក្។ អនក្
ផ្តល់្ម្ភា ្នា៍បុរ្ម្ភនច្នំួនជស្រច្ើនាងស្រ ត្ី ស្ដលក្នុងជនាឹះម្ភនស្រ ត្ី ២៣នាក្ ់ និង បុរ្៤៦នាក្។់ 
រូបភាព ៣.៤ បងាា ញពីច្ំនួនអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នក៍្នុងការអជងាតតាមមុខតំស្ណងនីមយួៗនិងតាមជយនឌ្រ័។ ស្រ ត្ី

ក្ស្រមតិននការអប់ររំប្់ស្រ ត្ី 
មុខរបររប្់ស្រ ត្ី 
វ ិ្ ័យជ្ដឋកិ្ច្ចច្មបង្ំជៅជៅជលើវ ិ្ ័យក្្ិក្មម ជនាទ្ និងការដាដុំឹះ។ មុខរបរជស្រៅពីជនឹះ រមួម្ភនមស្រនតីរារ
ការ ក្មមក្រ្ំណង់និងជរាងច្ស្រក្ ពលក្រ លក្ដូ់រ ក្មមក្រក្នុងវ ិ្ ័យជ្វាក្មម និងអនក្ោម នការងារជធវើ។ 

ក្ស្រមតិននការអប់ររំប្់បុរ្ មុខរបររប្់បុរ្ 
វ ិ្ ័យជ្ដឋកិ្ច្ចច្មបង្ំជៅជៅជលើវ ិ្ ័យក្្ិក្មម ជនាទ្ និងការដាដុំឹះ។ មុខរបរជស្រៅពីជនឹះ រមួម្ភនមស្រនតី
រារការ ក្មមក្រ្ំណង ់ពលក្រ លក្់ដូរ និងក្មមក្រក្នុងវ ិ្ ័យជ្វាក្មម ។ 

 

បឋម្ិក្ា 
៤៩% 

អនុវទិ្ាល័យ 
២២% 

អបរ់ជំស្រៅ
ស្របពន័ធ 
២០% 

អនក្លក្ដូ់រ 
២៥% 

ជមផ្ទឹះ 
៤១% 

វ ិ្ ័យជ្ដឋក្ចិ្ច
ច្មបង២៥% 

ការបណតុ ឹះបណាត លវាិជ រីវៈ 
ាក្ល
វទិ្ាល័យ 

ាក្លវទិ្ាល័យ 

បឋម្ិក្ា 
៤៦% វ ិ្ ័យជ្ដឋ

ក្ិច្ចច្មបង
៤៥% 

អនក្លក្ដូ់រ 
១៩% 

ោម ន
ការងារជធវើ 
១០% 

ជផ្សង 
២៦% 

អនុវទិ្ាល័យ 
២៣% 

អបរ់ជំស្រៅ
ស្របពន័ធ 
១៦% 
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ាជរឿយៗស្រតូវបានជគស្តងតាងំក្នុងគណៈក្ម្ភម ធិការពិជស្រោឹះជោបល់ក្ិច្ចការស្រ ត្ី និងកុ្ម្ភរ ខណៈស្ដល
តំស្ណងជផ្សងជទ្ៀតភាគជស្រច្ើនកានជ់ដាយបុរ្។  

រូបភាព ៣.៤៖ តំស្ណងរប្់អនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះជៅថ្នន ក្ស់្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្បងស្ច្ក្ជៅតាមជយនឌ្រ័  

 

្ម្ភគ ល់៖ គ.ក្.្.ក្ គឺគណៈក្ម្ភម ធិការពិជស្រោឹះជោបល់ក្ិច្ចការស្រ ត្ី និងកុ្ម្ភរ 

ច្ំជ ឹះក្ស្រមតិអបរ់វំញិ ាទូ្ជៅបុរ្ម្ភនការអបរ់ខំព្់ាងស្រ ត្ី។ ដូច្បានជឃើញជៅក្នុងរូបភាព 
៣.៥ គឺម្ភនស្ត ៧ នាក្ប់៉ុជណាណ ឹះក្នុងច្ំជណាមស្រ ត្ី ២៣ នាក្ស់្ដលបាន្ម្ភា ្ន ៍ បានចូ្លជរៀនជៅ
ាក្លវទិ្ាល័យ ស្ដលជ ម្ើនលង ៣០% ននស្រ ត្ីបានចូ្លរមួក្នុងការ្ម្ភា ្ន ៍ជបើជធៀបជៅនលង ៥០% នន
បុរ្ចូ្លរមួក្នុងការ្ម្ភា ្ន។៍ 

រូបភាព ៣.៥៖ ក្ស្រមិតននការអបរ់រំប្់អនក្ផ្តល់ពត័ម៌្ភនគន្លឹះជៅថ្នន ក្ស់្រក្ុង ស្រ្ុក្ជៅតាមជយនឌ្រ័  
 

ក្ស្រមតិននការអបរ់ ំ
បាតដ់ំបង នបលិ៉ន ជ ធិ៍ាត ់ ្រុបតាមក្ស្រមតិអបរ់ ំ

ស្រ ត្ី បុរ្ ស្រ ត្ី បុរ្ ស្រ ត្ី បុរ្ ស្រ ត្ី បុរ្ 

បឋម្ិក្ា 0 3 1 2 0 0 1 5 

មធយម្ិក្ា 5 6 1 3 2 0 8 9 

1

1

3

3

2

2

11

1

1

5

9

10

9

10

1

0 5 10 15

Council member

Consultant of Provincial Council Association

Deputy governor responsible for women and children affairs 

Deputy Chief of admin/finance

Chief of admin/finance

Council Chairperson

Member of Technical Facilitation Committee

Deputy governor responsible for DM finance

Member of Procurement Committee

Member of the WCCC

Female Male

្ម្ភរិក្ WCCC 

្ម្ភរិក្គណៈក្ម្ភម ធកិារលទ្ធក្មម 

អភបិាលរងទ្ទ្ួលបនទុក្ហិរញ្ញ វតថុស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ 

្ម្ភរិក្គណៈក្ម្ភម ធកិារ្ស្រមប្ស្រមលួបជច្ចក្ជទ្្ 

ស្របធានស្រក្មុស្របលក្ា 

ស្របធានរដឋបាល/ហិរញ្ញ វតថុ 

អនុស្របធានរដឋបាល/ហិរញ្ញ វតថុ 

អភបិាលរងទ្ទ្ួលបនទុក្ក្ិច្ចការស្រ្តី និងកុ្ម្ភរ 
 ទ្ីស្របលក្ា្ម្ភគមនស៍្រក្មុស្របលក្ាជខតត 
 ្ម្ភរិស្រក្មុស្របលក្ា 
 

បុរ្ ស្រ្តី 
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វទិ្ាល័យ 5 6 0 0 1 2 6 8 

ាក្លវទិ្ាល័យ 3 18 2 4 2 1 7 23 

ាលាបណតុ ឹះបណាត ល
វាិជ រីវឹះ 

0 1 0 0 1 0 1 1 

្រុបជៅតាមជខតត  13 34 4 9 6 3 23 46 

4. ការររង្ ើញអពំីចំង្ណេះដឹក ឥរយិាបថ និកការអនុវតតជារ់ខស្តកចំង្ េះថវកិា
ក្បចឆំ្ន រំបស្ក់្រកុ ក្ស្រុ 

ស្ផ្នក្ជនឹះបងាា ញពីការវាយតនម្ច្ំជ ឹះរជបៀបស្ដលស្របាពលរដឋននិងស្រក្ុមមនុ្សជផ្សងជទ្ៀត
ម្ភនការយល់ដលង ម្ភនការយល់ជឃើញ និងជស្របើស្របា្់អំពីពត័ម៌្ភនថវកិា។  

4.1. ច្ំជណឹះដលង ឥរោិបថ និងការអនុវតតាក្ស់្្តងរប្់ស្របាពលរដឋ  
ស្របាពលរដឋបានបងាា ញថ្ន ម្ភនការខវឹះខាតច្ំជណឹះដលងអពំីថវកិារប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ខ្ួន

មក្រហូត។ តាមពិត ម្ភនស្តអនក្ចូ្លរមួច្នំួន ២ នាក្ប់៉ុជណាណ ឹះក្នុងច្ំជណាម ៣៤០ នាក្ស់្ដលអាច្ស្របាប់
អំពីច្ំននួថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជៅឆ្ន កំ្ន្ងជៅ។ ដូច្ោន ជនឹះស្ដរ ស្របាពលរដឋក្ស្រមម្ភនលទ្ធភាពដលងអពំីថវកិា
ឬឯក្ារស្ដលម្ភនពត័ម៌្ភនថវកិាណា្់។ 

ភាគជស្រច្ើនននស្របាពលរដឋមនិបានដលងថ្ន ជតើថវកិាស្របចឆំ្ន រំប្់ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ខ្ួនម្ភនផ្សពវផ្ាយ
ាាធារណៈជ ើយ ក្នុងជនាឹះម្ភនពលរដឋ ៧៧% ក្នុងជខតតបាតដ់ំបង ៨៧% ក្នុងជខតតនបលិ៉ន និង៧០% 
ក្នុងជខតតជ ធិ៍ាតពុ់ំបានដលង។ ការអជងាតបងាា ញថ្ន ស្រ ត្ីមនិបានយល់ដលងពីពត័ម៌្ភនថវកិាម្ភនក្ស្រមតិ
ភាគរយច្ជន្ាឹះពី ៣% ជៅ ៥% ជស្រច្ើនាងបុរ្ ជៅក្នុងជខតត ងំ ៣។ 

ទ្្សនៈយល់ជឃើញរប្់ស្របាពលរដឋ ត្ីពីារៈ្ំខានន់នពត័ម៌្ភនថវកិាម្ភនភាពខុ្ៗោន ។ 
ាទូ្ជៅ ស្របាពលរដឋស្ដលចូ្លរមួក្នុងការអជងាតស្ត ១៥% ប៉ុជណាណ ឹះស្ដលបានស្របាបថ់្ន ពត័ម៌្ភន ក្ព់ន័ធ
នលងថវកិាម្ភនារៈ្ំខានណ់ា្់ច្ំជ ឹះពួក្ោត។់ ស្របាពលរដឋ៤៧% គិតថ្នពត័ម៌្ភនថវកិាម្ភនារៈ
្ំខានខ់្ឹះស្ដរ ជហើយ ៣៨% ជទ្ៀតស្របាបថ់្នមនិ្ំខាន។់ 
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រូបភាព ៤.១៖ ទ្្សនៈយល់ជឃើញរប្់ស្របាពលរដឋអំពីារៈ្ំខានន់នពត័ម៌្ភនថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 

  

មូលជហតុច្មបងស្ដលស្របាពលរដឋស្ដលម្ភនទ្្សនៈយល់ជឃើញថ្ន ពត័ម៌្ភនថវកិា ម្ភនារៈ
្ំខាន ់ ឬ ម្ភនារៈ្ំខានខ់្ឹះស្ដរ គ៖ឺ i) ម្ភនស្របជោរន៍្ ស្រម្ភបខ់្ួនឯង ii) ពត័ម៌្ភនគឺ ក្ព់ន័ធនលង
ការងាររប្់ពួក្ោត ់និង iii) ថវកិាម្ភនារៈ្ំខាន់្ ស្រម្ភបក់ារអភវិឌ្ឍ្ហគមនរ៍ប្់ខ្ួន។ 

 ស្របាពលរដឋម្ភនច្ំណាបអ់ារមមណ៍ខ្ាងំក្នុងការច្ងដ់លងបស្នថមអំពីថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ៦៥% នន
អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នច៍្ងដ់លងបស្នថមអំពីការវភិារនថ៍វកិាស្របចឆំ្ន សំ្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ច្ំណុច្ជនឹះ គួរាការជលើក្
ទ្លក្ច្ិតតច្ំជ ឹះរដឋបាលជដើមបរីរុំញការផ្សពវផ្ាយពីពត័ម៌្ភនជនឹះឱ្យបានកានស់្តជស្រច្ើនបស្នថមជទ្ៀត។ ប៉ុស្នត 
ជ ឹះម្ភនការបងាា ញអំពីច្ណំាបអ់ារមមណ៍ោ៉ងជនឹះក្ត ី ក្ស៏្របាពលរដឋក្ស្រមចតវ់ធិានការជដើមបសី្ វ្ងរក្
ពត័ម៌្ភនជនឹះជដាយខ្ួនឯងណា្់។ 

 ម្ភនស្តអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ ២ នាក្ប់៉ុជណាណ ឹះស្ដលបានរាយការណ៍ថ្ន ធ្ាបប់ានជ ន្ើ្ំុពត័ម៌្ភន
អំពីថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ពីអាាា ធរមូលដាឋ ន។ ាទូ្ជៅ ៤៨% ននអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នធ្៍ាបអ់ជញ្ជ ើញជៅាលា
ស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ពួក្ោតោ៉់ងជហាច្ណា្់មតងក្នុងមយួរីវតិរប្់ពួក្ោត។់ តួជលខជនឹះម្ភន្ភាព
 បបនតិច្ច្ំជ ឹះស្រ ត្ី (៤៥%) ាងបុរ្  (៥២%)។ ស្រប្ិនជបើជយើងស្បងស្ច្ក្តាមជខតត អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នម៍ក្ពី
ជខតតបាតដ់ំបងទ្ំនងាបានអជញ្ជ ើញជៅាលាស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួនបានជស្រច្ើនាង (៥៣%) ជបើជស្របៀប
ជធៀបាមយួជខតតនបលិ៉ន (៤០%) និងជខតតជ ធិ៍ាត ់(៤០%)។ 

45%
38% 32%

41%
31%

43%

41%
44% 54% 41% 54%

50%

15% 18% 14% 19% 14%
7%

Female, n=130 Male, n=87 Female, n=28 Male, n=32 Female, n=35 Male, n=28

BATTAMBANG PAILIN PURSAT

Not important Somewhat important Very importantមនិ្ំខាន់ ្ំខានខ្់ឹះស្ដរ ្ំខានណ់ា្់ 

នបលិ៉ន បាតដំ់បង ជ ធិ៍ាត ់
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4.2. ច្ំជណឹះដលង ឥរោិបថ និងការអនុវតតាក្ស់្្តងរប្់រដឋបាលស្រក្ងុ ស្រ្កុ្ 

អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ងំអ្់ ជលើក្ស្លងស្ត ៥ រូប ធ្ាបទ់្ទ្លួបានពត័ម៌្ភនអំពីថវកិាស្របចឆំ្ន នំន
រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួន ោ៉ងជហាច្ណា្់ក្ម៏តងក្នុងមយួឆ្ន ។ំ ភាគជស្រច្ើន (៩៤%) បានរាយការណ៍
ថ្ន ថវកិាស្រតូវបានជគផ្សពវផ្ាយជៅក្នុងរដឋបាល និងស្របគល់រូនោត ់ ាទូ្ជៅជៅអំ ុងជពលក្ិច្ចស្របរុំ
ស្របចសំ្ខរប្់ស្រក្ុមស្របលក្ា។ 

ជៅជពលជ ន្ើ្ំុឱ្យពនយល់អំពីវដតថវកិា មស្រនតី និងបុគគលិក្ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្ដលចូ្លរមួការ្ម្ភា ្ន៍
មក្ពីជខតត ងំ ៣ ាគ ល់ស្រក្បខណឌ ច្មបង នងិការទ្ទ្ួលខុ្ស្រតូវក្នុងការជរៀបច្ំថវកិាស្របចឆំ្ន ។ំ ាមយួ
នលងការរូនដណំល ងននការស្បងស្ច្ក្ស្របចឆំ្ន រំប្់មូលនិធិស្រក្ងុ ស្រ្ុក្្ស្រម្ភបរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 
ការោិល័យរដឋបាល/ហិរញ្ញ វតថុ និងគណៈអភបិាលចបជ់ផ្តើមជរៀបច្ំស្ផ្នការថវកិា្ស្រម្ភបឆ់្ន បំនាទ ប ់
ស្ដលាទូ្ជៅជៅក្នុងរវាងស្ខមថុិនា និងក្ក្ាដា។ ជោងតាមអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្ដលធ្ាបចូ់្លរមួក្នុងក្ិច្ច
ស្របរុំរប្់ស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញ វតថុ ជដើមបសី្រតួតពិនិតយជ្ច្ក្តីស្រ ងននថវកិាបានម្ភនស្របា្នថ៍្ន វា
ាឱ្កា្ដ៏្ ំខានម់យួក្នុងការបញ្ជ ក្ច់្មៃល់រប្់ពួក្ោត ់នងិទ្ទ្ួលជោបល់ស្រតលបព់ីស្រក្្ួងថ្នន ក្ា់តិ។ 

ជ ឹះបីាការអនុញ្ញ តឱ្យស្របាពលរដឋបានចូ្លរមួក្នុងដំជណើ រការជរៀបច្ំថវកិាស្របចឆំ្ន រំប្់ស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្ ស្រតូវបានជគគិតថ្នម្ភនភាពវរិជម្ភនោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ក្ា៏ង ក្ក់្ណាត លននអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន៍
បាននិោយថ្ន រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួនមនិបានជរៀបច្ំក្ិច្ចពិជស្រោឹះជោបល់ាាធារណៈ្ តីពីជ្ច្ក្តី
ស្រ ងថវកិាមុនម្ភនការអនុមត័ពីស្រក្ុមស្របលក្ាជ ើយ។ ាធមមតា ជមឃំុ ស្របធានភមូ ិនងិតណំាង្ហគមន៍
គឺាអនក្ស្ដល នំាធំាតុចូ្ល និងក្តីបារមារប្់ស្របាពលរដឋជៅកានស់្រក្ុមស្របលក្ា។ 

គណៈក្ម្ភម ធិការពិជស្រោឹះជោបល់ក្ិច្ចការស្រ ត្ី នងិកុ្ម្ភរ (គ.ក្.្.ក្) បានចូ្លរមួក្នុងការជរៀបច្ំ
ថវកិាស្របចឆំ្ន កំ្នុងរដឋបាលស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ ងំអ្់។ ច្ណុំច្ជនឹះម្ភនភាព្ំខានណ់ា្់ ពជីស្រ ឹះ គ.ក្.្.ក្ 
ជដើរតួោ៉ង្ំខានក់្នុងការធានាថ្នជ្ច្ក្តីស្រតូវការ និងអតថស្របជោរនរ៍ប្់ស្រក្ុមងាយរងជស្រោឹះបំផុ្ត ងំ 
២ គសឺ្រ ត្ី និងកុ្ម្ភរស្រតូវបានជលើក្ជ ើងក្នុងដំជណើ រការជរៀបច្ំថវកិា។ 

្ម្ភរិក្ម្ភន ក្រ់ប្់ គ.ក្.្.ក្ ជៅស្រ្ុក្ បាកាន ម្ភនស្របា្នថ៍្ន ជ ឹះបីាោតម់និអាច្ស្តង
ស្តចូ្លរមួស្រគបក់្ិច្ចស្របរុំោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ជដាយារស្តម្ភនការងារានោ់ន  ក្ស៏្រក្ុមស្របលក្ាស្ច្ក្រសំ្លក្
ក្ំណតជ់ហតុអងគស្របរុំស្ដរ ដូជច្នឹះោតពុ់ំបានបាតនូ់វពត័ម៌្ភន្ំខាន់ៗ ណាជ ើយ។ ្ម្ភរិក្ គ.ក្.្.ក្ 
ម្ភន ក្ជ់ៅស្រ្ុក្រតនមណឌ ល បាន្ំស្ដងភាពពុំ្បាយច្ិតតខ្ឹះ ជដាយារអងគជហតុស្ដលថ្នម្ភនស្ត 
៥០% ននស្ផ្នការថវកិាស្ដលបានជ ន្ើជ ើងពីគណៈក្ម្ភម ធិការស្រតូវបានជគដាក្ប់ញ្ចូលជៅក្នុងស្ផ្នការ
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ថវកិាស្របចឆំ្ន ចុំ្ងជស្រកាយប៉ុជណាណ ឹះ។ អភបិាលរងទ្ទ្លួបនទុក្ហិរញ្ញ វតថុស្រក្ុង ស្រ្ុក្បានពនយល់ថ្ន 
ជដាយារស្តច្ំជណឹះដលងស្ផ្នក្ហិរញ្ញ វតថុរប្់ គ.ក្.្.ក្ ជៅម្ភនក្ស្រមតិ បានជធវើឱ្យោតម់និបានផ្តល់ធាតុ
ចូ្លនានាជៅជលើជ្ច្ក្តីស្រ ងថវកិាជ ើយ រងច់រំហូត ល់ស្តជ្ច្ក្តីស្រ ងថវកិាស្រតូវបានបុគគលិក្ហិរញ្ញ
វតថុជរៀបច្ំបញ្ចបរ់ចួ្រាល់ ជទ្ើប គ.ក្.្.ក្ អាច្ជលើក្ា្ំណួរ ស្រប្ិនជបើម្ភន។ 

ការច្ំណាយជពលរប្់ស្រក្ុមស្របលក្ាក្នុងការអនុមត័ជ្ច្ក្តីស្រ ងថវកិា មនិបានក្ណំតច់្ា្់ 
លា្់ជ ើយ ជហើយតស្រមូវឱ្យម្ភនក្ិច្ចស្របរុបំនាទ ន់ៗ ាជស្រច្ើនជលើក្ជស្រច្ើនារជៅជពលពុំម្ភនការយល់ស្រ្ប
ោន ក្នុងច្ំជណាមស្រក្មុស្របលក្ា ឬជៅជពលថវកិាមនិម្ភនភាពច្ា្់លា្់។ ជៅជពលស្ដលជ្ច្ក្តីស្រ ង
ថវកិាទ្ទ្ួលបានការអនុមត័រចួ្ ស្រក្ុមស្របលក្ាាអនក្ទ្ទ្ួលបនទុក្ដាក្ឯ់ក្ារជនឹះជៅកានម់នទីរជ្ដឋក្ិច្ច នងិ
ហិរញ្ញ វតថុ។ 

ការពនាមតងម្ភា លក្នុងការរូនដំណល ងអំពីការវភិារនថ៍វកិាស្របចឆំ្ន រំប្់ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ដល់រដឋបា
លស្រក្ុង ស្រ្ុក្នីមយួៗ អាច្ជធវើឱ្យបឹ៉ះ ល់ដល់ការក្ណំតជ់ពលជវលាជដើមស្រោក្នុងការជរៀបច្ំថវកិាស្របចឆំ្ន  ំ
ជហើយក្តាត ជនឹះក្អ៏ាច្នលងម្ភនការពនាជពលក្នុងការជផ្ទរធនធានពីស្រក្្ួងថ្នន ក្ា់តិជៅដល់រដឋបាលថ្នន ក្់
ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ផ្ងស្ដរ តាមរយៈរតនាោរជខតត។ ស្របការជនឹះអាច្នាឱំ្យម្ភនការពនាជពលក្នុងការអនុវតត
គជស្រម្ភងជផ្សងៗ ជបើជ ឹះបីរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្អាច្ខចីថវកិាជផ្សងមក្ជស្របើក្នុងជពលជនាឹះក្ជ៏ដាយ  ក្ថ៏វកិា
ជនាឹះបានស្រោនស់្តជស្របើ្ស្រម្ភបច់្ំណាយជលើស្របាក្ស់្ខបុគគលិក្រប្់ខ្ួនប៉ុជណាណ ឹះ។ 

 ស្របធាន និង្ម្ភរិក្ស្រក្មុស្របលក្ាភាគជស្រច្ើនននគណៈក្ម្ភម ធិការស្ដលចូ្លរមួក្នុងការ្ម្ភា ្ន ៍
(៨២%) ធ្ាបម់្ភនបទ្ពិជាធនក៍្នុងការពនិិតយពិច្យ័ជលើការអនុវតតថវកិារប្់ការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្
រប្់ខ្ួន។ ពួក្ជគបានជស្របើស្របា្់ ៣វធិីាស្រ ត្ ក្នុងការពិនិតយពិច្យ័ថវកិាពីញលក្ញាបខ្់ាងំជៅតិច្ រមួ
ម្ភន i) ការជលើក្ា្ំណួរជៅកានស់្របធានរដឋបាល/ហិរញ្ញ វតថុ ii) ការពិនិតយជមើលជ ើងវញិនូវរបាយ
ការណ៍ជលើការអនុវតតថវកិាោ៉ងជទ្ៀង ត ់ iii) ជលើក្ា្ំណួរជៅគណៈអភបិាល។ ជដាយស្ ក្ ម្ភន
អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នត៍ិច្តចួ្ស្ដលពុំធ្ាបប់ានពនិិតយពិច្យ័ជលើការអនុវតតថវកិាបានផ្តល់ជហតុផ្លថ្ន ជដាយ
ារោតពុ់ំម្ភន្មតថភាព ពុំទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនស្រគបស់្រោន ់ (មនិទ្ទ្ួលបានរបាយការណ៍អនុវតតថវកិា
ជពញជលញ) និងមនិស្មនាភារក្ិច្ចរប្់ខ្ួន។   

 អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ ភាគជស្រច្ើនយល់ស្រ្បអំពាីរៈ្ំខានន់នការជធវើឱ្យពត័ម៌្ភនថវកិាស្ររតួស្រាប
ជៅដល់ស្របាពលរដឋ (៨៨% ជរឿាក្ថ់្នវា ម្ភនារៈ្ំខានខ្់ាងំ ខណៈ ១២% ជទ្ៀតនិោយថ្ន ម្ភន
ារៈ្ំខានខ់្ឹះស្ដរ )។ ម្ភនទ្្សនៈយល់ជឃើញថ្នលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនស្បបជនឹះ គឺម្ភនារៈ
្ំខានរ់ួយ ឱ្យស្របាពលរដឋបជញ្ចញមតិជោបល់រប្់ខ្ួន និងរំរុញឱ្យពួក្ោតជ់ច្ឹះតាមដានការជស្របើ
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ស្របា្់ថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ជ ឹះាោ៉ងណា ល្ង ក្ក់្ណាត លននស្រក្ុមស្របលក្ា នងិអភបិាលជរឿាក្ថ់្ន
ស្របាពលរដឋមនិម្ភនច្ំណាបអ់ារមមណ៍ (៤៩%) និងមនិបានយល់ច្ា្់អពំីពត័ម៌្ភនបានលអ (៨៥%)។  

5. ការររង្ ើញស្តពីីការយលដ់កឹង្លើទ្ក្មកថ់វិកាក្បចឆំ្ន កំ្រុក ក្ស្ុរ 
5.1. ការយល់ដលងរប្់ស្របាពលរដឋ  

អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍៧ នាក្ក់្នុងច្ំជណាម ១០ នាក្យ់ល់ជឃើញថ្ន ម្ភនការ ម្ុគាម ញខ្ាងំជពក្
ក្នុងការយល់ដលងជៅទ្ស្រមងថ់វកិា 7 ស្ដលបានបងាា ញដល់ោតព់ី្ំណាក្ស់្រក្មុស្របមូលទ្និននយ័។ ស្របា
ពលរដឋស្របឈមនលងក្ងវឹះច្ំជណឹះដលងខាងហិរញ្ញ វតថុខ្ាងំ ដូជច្នឹះជហើយជធវើឱ្យោតខ់វឹះរំនាញមូលដាឋ នក្នុង
ការអានទ្ស្រមងថ់វកិា ក្ដូ៏ច្ាយល់ដលង្ម្ភ្ធាតុជផ្សងៗននថវកិា។ ាក្ស់្ ត្ង ម្ភនស្ត ៤% ប៉ុជណាណ ឹះ
ននស្របាពលរដឋផ្តល់្ម្ភា ្នទ៍្ទ្ួលបាននូវការបណតុ ឹះបណាត ល ឬម្ភនបទ្ពិជាធន ៍ក្ព់ន័ធាមយួនលង
ហិរញ្ញ វតថុ និងថវកិា។ ស្របាពលរដឋមយួច្ំននួបានបដិជ្ធមនិផ្តល់្ម្ភា ្នជ៍ដាយបាននិោយថ្នពួក្
ោតពុ់ំម្ភន្មតថភាពជឆ្ើយនលង្ំណួរបានជ ើយ។ 

ក្ស្រមតិននការយល់ដលងរប្់ស្របាពលរដឋបានផ្តល់្ម្ភា ្នម៍្ភនលក្ាណៈ្ីុោន ជៅនលងក្ស្រមតិ
ននការអបរ់សំ្ដលពួក្ោតទ់្ទ្លួបាន ដូច្បងាា ញក្នុងរូប ៥.១។ 
រូបភាព ៥.១៖ ការយល់ដលងអំពីទ្ស្រមងថ់វកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជៅតាមក្ស្រមិតននការអបរ់រំប្់ស្របាពលរដឋ  

បុរ្បានបងាា ញថ្ន ម្ភនការយល់ដលងជស្រច្ើនបនតចិ្ាងស្រ ត្ី។ ស្របាពលរដឋស្ដលយល់ជឃើញថ្ន 
ទ្ស្រមងថ់វកិាជនាឹះ ពិបាក្យល់ខ្ាងំ គឺម្ភនស្រ ត្ី ៧៦% និងបុរ្ ៧១% ជៅជខតតបាតដ់បំង ស្រ ត្ី ៨៦% 

 
7 ទ្ស្រមងថ់វកិាស្ដលបានបងាា ញជៅកានស់្របាពលរដឋពី្ំណាក្ស់្រក្ុមស្របមូលទ្ិនននយ័អាច្រក្បានក្នុងឯក្ារភាជ បម់ក្ាមយួជៅឧប្ មពន័ធទ្ី ២។ 
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Budget template is not understood

Budget template is partially understood

Budget template is easily understood

មនិយល់ពីទ្ស្រមងថ់វកិា 
យល់ពីទ្ស្រមងថ់វកិាបានខ្ឹះ 
យល់ពីទ្ស្រមងថ់វកិាបានោ៉ងងាយ 

ោម ន បឋម អនុវទិ្ា វទិ្ាល័យ ាក្ល 
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និងបុរ្ ៦៣% ជៅជខតតនបលិ៉ន ស្រ ត្ី៧% និងបុរ្ ៧១% ជៅជខតជ ធិ៍ាត។់ ជ ឹះាោ៉ងណា តួ
ជលខជនឹះមនិគួរស្រតូវបានជគគតិថ្នាតួជលខពិតស្របាក្ដជនាឹះជទ្ ជដាយារថ្នជនឹះស្រោនស់្តាការយល់
ជឃើញ និងច្ំជណឹះដលងជច្ញពី វ្័យវាយតនម្រប្់អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្តប៉ុជណាណ ឹះ មនិស្មនតាមរយៈការ
វាយតនម្រំនាញ និងមនិស្មនតាមការជធវើជត ត្ស្ដលម្ភន ត្ងដ់ារស្រតលមស្រតូវជនាឹះជ ើយ។ ដូជច្នឹះ ទ្្សនៈ
យល់ជឃើញននច្ំជណឹះដលងរប្់នរណាម្ភន ក្គ់ឺទ្នំងម្ភនការស្ស្របស្របួលជដាយក្តាត ជផ្សងៗ។ ឧ ហរណ៍ 
រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងអងគការ្ងគម្ីុវលិម្ភនស្របា្នថ៍្ន ស្រ ត្ីទ្ំនងាម្ភនការស្របុងស្របយត័នខ្ួនឯង
ាងបុរ្ស្ដលអាច្នាឱំ្យពួក្ជគជមើលស្រាល្មតថភាពរប្់ខ្ួន។ 
រូបភាព ៥.២៖ ការយល់ដលងអំពីថវកិាស្បងស្ច្ក្តាមជយនឌ្រ័ និងជខតត   

 

 បាតដ់ំបង នបលិ៉ន ជ ធិ៍ាត ់ ្របុ 

 បុរ្ ស្រ្តី បុរ្ ស្រ្តី បុរ្ ស្រ្តី បុរ្ ស្រ្តី 

មនិយល់ 71% 76% 63% 86% 71% 57% 69% 74% 

យល់បានខ្ឹះ 21% 15% 16% 7% 14% 31% 18% 17% 

យល់បានោ៉ងងាយ 8% 9% 22% 7% 14% 11% 12% 9% 

 

 ផ្ទុយជៅវញិ មូលជហតុដូច្ៗោន ភាគជស្រច្ើនស្ដលអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នប៍ានស្របាបថ់្នម្ភនការលំបាក្
ខ្ឹះក្នុងការយល់ដលងអំពថីវកិា គឺាមូលជហតុខាងជស្រៅ មនិស្មនាបញ្ា ទ្ស្រមងថ់វកិាជនាឹះជទ្ មូលជហតុ
 ងំជនាឹះម្ភនដូច្ាក្ងវឹះច្ំជណឹះដលងហិរញ្ញ វតថុ អនក្ារក្មម នងិការពិតស្ដលថ្នពកួ្ោតពុ់ំធ្ាបជ់ឃើញ
ទ្ស្រមងថ់វកិាពីមនុមក្។ ជដាយស្ ក្ បញ្ា ស្របឈម ក្ព់ន័ធនលងទ្ស្រមងថ់វកិាដូច្បានបងាា ញក្នុងរូបភាព 
៥.៣ បានបញ្ជ ក្ថ់្ន ទ្ស្រមង ់ និងពត័ម៌្ភនជៅក្នុងទ្ស្រមងថ់វកិាម្ភនលក្ាណៈជស្រច្ើនជពក្្ស្រម្ភបអ់នក្ផ្តល់
្ម្ភា ្ន ៍ ស្ដលក្នុងជនាឹះម្ភនពត័ម៌្ភនជស្រច្ើនជពក្ ស្វងជពក្ ងាយស្រច្  ំនិងមនិជរៀបរយលអ។ អនក្ចូ្លរមួ
ខ្ឹះជទ្ៀតក្ប៏ានជលើក្ជ ើងថ្ន ខ្លមារទ្ស្រមងថ់វកិាជនឹះម្ភនលក្ាណៈបជច្ចក្ជទ្្ខ្ាងំ ជហើយអនក្ខ្ឹះ
និោយថ្ន ពួក្ោតស់្រតូវការពត័ម៌្ភន នងិការពនយល់បស្នថមជទ្ៀតជដើមបអីាច្យល់ឯក្ារជនឹះឱ្យបានស្រតលម
ស្រតូវ។ 
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រូបភាព ៥.៣៖ បញ្ា ស្របឈមស្ដលជធវើឱ្យស្របាពលរដឋពិបាក្យល់ជលើទ្ស្រមងថ់វកិា 

  

 

្ម្ភគ ល់៖ ទំ្ហំននស្របអបនី់មយួៗខាងជលើ តំណាងឱ្យភាពញលក្ញាបស់្ដលអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នប៍ានជលើក្ពីបញ្ា  ងំជនាឹះ។ 

 ជស្រៅពីជផ្លត តជលើក្ស្រមតិននការយល់ដលងរប្់ស្របាពលរដឋ ស្របាពលរដឋបានផ្តល់មតជិោបល់
ជដើមបផ្ី្ល្់បតូរទ្ស្រមងថ់វកិាស្ដលអាច្រួយ ្ ស្រមួលដល់ការយល់ដលងរប្់ពួក្ោតផ់្ងស្ដរ។ ម្ភនស្របា
ពលរដឋស្ត ៤០% ប៉ុជណាណ ឹះស្ដលបានស្ច្ក្រសំ្លក្អនុា្នរ៍ប្់ខ្ួន ក្នុងជនាឹះរមួម្ភនជ្ច្ក្តី្ជងាប
ថវកិាជៅតាមខទងច់្ណូំលច្ណំាយនីមយួៗ និងផ្្ល្់បតូរទ្ស្រមងព់ិពណ៌នាអពំីពត័ម៌្ភនជដាយម្ភនភាជ បម់ក្
ាមយួនូវរូបភាព តារាង និងវជីដអូឱ្យបានជស្រច្ើនវញិ។  

5.2. ការយល់ដលងរប្់មស្រនតីរដឋបាលស្រក្ងុ ស្រ្កុ្ 

ក្ស្រមតិននការយល់ដលងច្ំជ ឹះទ្ស្រមងថ់វកិាស្របចឆំ្ន ាំទូ្ជៅជៅម្ភនក្ស្រមតិ។ ភាគជស្រច្ើនននអនក្ផ្តល់
្ម្ភា ្នទ៍្ទ្ួលាគ ល់ថ្នពួក្ោតពុ់ំម្ភន្មតថភាពជពញជលញ ជដើមបយីល់ដលងអពំីស្រគបព់ត័ម៌្ភនស្ដល
បានបងាា ញជៅជលើទ្ស្រមងជ់នាឹះជទ្។ ម្ភនស្តជៅក្នុងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ច្ំនួន ៤ ប៉ុជណាណ ឹះគឺ ស្រក្ុងបាតដ់ំបង ស្រ្ុក្
ក្ំជរៀង ស្រ្ុក្រតនមណឌ ល នងិស្រក្ុងនបលិ៉ន ស្ដលអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ក្ក់្ណាត លបានរាយការណ៍ថ្នម្ភន
ការយល់ដលងទ្ស្រមងប់ានជពញជលញ ងំស្រ្ុង។ 

 

 

ក្ង
វឹះព

ត័ម្ភ
ន 

ពត័ម៌្ភនជស្រច្ើនជពក្ 
ស្វងជពក្ 

តួជលខជស្រច្ើន និងបជច្ចក្ជទ្្
ខ្ាងំ 

ងាយស្រច្ ំ និងមនិ
ជរៀបរយ 
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រូបភាព ៥.៤ ្ំណួរស្ដលបាន្ួរជៅក្នុ ងកិ្ច្ច្ម្ភា ្នស៍្រក្ុង ស្រ្ុក្៖ ជតើជលាក្អនក្បានយល់អំពីថវកិាស្របចឆំ្ន បំាន
ប៉ុណាណ ? (n=57) 

 

 ាទូ្ជៅ អនក្ស្ដលមនិម្ភនការងារ ក្ព់ន័ធជដាយផ្លទ ល់ក្នុងការជរៀបច្ំថវកិា ឬជធវើការងារាមយួ
នលងជរឿងថវកិា ពុំបានបងាា ញក្ស្រមតិននទ្ំនុក្ច្ិតតខ្ាងំ ឬ្មតថភាពខ្ាងំក្នុងការចូ្លរមួក្នុងដំជណើ រការ
ជរៀបច្ំថវកិាជ ើយ។ ច្ំជណឹះដលងរប្់អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នា៍ជរឿយៗជៅម្ភនក្ស្រមតិស្រតងច់្ំណុច្ថវកិា 
(ច្ណូំល នងិច្ំណាយ) ស្ដល ថ្ិតជស្រកាមការទ្ទ្ួលខុ្ស្រតូវ និងភារក្ិច្ចាក្ល់ាក្រ់ប្់ខ្ួន។ ជហើយ
ជ ឹះបីាអនក្ស្ដលធ្ាបម់្ភនបទ្ពិជាធន៍្ ិក្ា ឬបទ្ពិជាធនក៍ារងារាមយួនលងថវកិា ក្ប៏ានរាយ
ការណ៍ថ្នពួក្ោតខ់វឹះច្ំជណឹះដលង និង្មតថភាពខាងស្ផ្នក្ហិរញ្ញ វតថុស្ដរ។ 

 ជ ឹះាោ៉ងណា ម្ភនលក្ាណៈខុ្ោន ោ៉ងច្ា្់មយួរវាងអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្ដលម្ភនតួ
នាទ្ី ក្ព់ន័ធាមយួនលងហិរញ្ញ វតថុ និងអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នដ៍នទ្ជទ្ៀត។ ស្របធានរដឋបាល និងហិរញ្ញ វតថុ និង 
មស្រនតីហិរញ្ញ វតថុ គឺាអនក្ម្ភនច្ជំណឹះដលងជលើជរឿងថវកិាស្របចឆំ្ន រំប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ាងជគ ជដាយពួក្
ោតប់ានបងាា ញពី្មតថភាព និងការយល់ដលងច្ា្់ក្នុងការស្រគបស់្រគងថវកិាបានោ៉ងលអ។ ពួក្ោតគ់ឺា
អនក្ជស្របើស្របា្់និងចតស់្ច្ងថវកិារាក្ស់្ ត្ង ជហើយទ្ទ្ួលបាននូវការបណតុ ឹះបណាត លក្នុងការជរៀបច្ំថវកិា
ពីស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុជស្រច្ើនាងជគ។ ជនឹះគាឺក្រណីាក្ស់្ ត្ងស្ដលជក្ើតម្ភនជ ើងស្រគបស់្រក្ុង 
ស្រ្ុក្។ 

 ជដាយស្ ក្ ស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ស្របឈមនលងគម្្ភតច្ំជណឹះដលងច្មបង ជដើមបយីល់ដលងអំពី
ទ្ស្រមង ់ នងិខ្លមារថវកិា ជហើយរំនាញស្រគបស់្រគងថវកិារប្់ពួក្ោតជ់ៅស្តម្ភនក្ស្រមតិ បដស្ដល។ 

30%

44%

25%

68%

56%

75%

3%

Battambang, n=40 Pailin, n=9 Pursat, n=8

Fully understood Partially understood Largely not understood

បាតដ់បំង នបលិ៉ន ជ ធិ៍ាត ់

យល់បានជពញជលញ យល់បានខ្ឹះ ភាគជស្រច្ើនមនិយល់ 
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តាមពិតស្របធានស្រក្មុស្របលក្ា ងំ ៣ ស្ដលបាន្ម្ភា ្នប៍ានរាយការណ៍ថ្ន បានយល់ោ៉ងជពញជលញ 
អំពទី្ស្រមងថ់វកិា ខណៈស្របធានស្រក្ុមស្របលក្ា ៦ រូបជទ្ៀតម្ភនស្របា្នថ៍្ន អាច្យល់បានខ្ឹះស្តប៉ុជណាណ ឹះ ។ 
តួនាទ្ីរប្់ស្រក្ុមស្របលក្ាជៅម្ភនក្ស្រមតិក្នុងការអនុមត័ជ្ច្ក្តីស្រ ងថវកិា ស្ដលាជរឿយៗនាឱំ្យស្រក្ុមស្របលក្ា       
អនុមត័ស្ផ្នការថវកិាជដាយពុំបានយល់ដលងជពញជលញ ងំស្រ្ុង ជនឹះជបើតាមស្របា្នរ៍ប្់តំណាង
ម្ភន ក្រ់ប្់អងគភាពវភិាគ និងអភវឌិ្ឍនជ៍ោលនជោបាយននជលខាធិការដាឋ ន គ.រ.អ.ប។ ្ម្ភរកិ្ស្រក្ុម
ស្របលក្ាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ ស្ដលជទ្ើបស្តស្រតវូបានស្តងតាងំចូ្លកានត់ំស្ណងថមីៗ  ម្ភនការ
យល់ដលង បខ្ាងំ ជហើយពកួ្ោតស់្រតូវការជពលជវលាបស្នថមជដើមបឱី្យជច្ឹះាទ តច់្ំជ ឹះទ្ស្រមងថ់វកិា នងិ
ដំជណើ រការននការជរៀបច្ំថវកិាស្របចឆំ្ន ។ំ  

 អនក្ស្ដលម្ភនការយល់ដលង បាងជគបំផុ្ត គឺា្ម្ភរកិ្គណៈក្ម្ភម ធិការស្រក្ុមស្របលក្ា។ ក្នុង
ច្ំជណាម្ម្ភរិក្គណៈក្ម្ភម ធិការ្ស្រមប្ស្រមួលបជច្ចក្ជទ្្ច្ំនួន ១០ រូប ម្ភនស្ត ២ រូបប៉ុជណាណ ឹះ
ស្ដល យល់ដលងបានជពញជលញ អំពីទ្ស្រមងថ់វកិា ជហើយ ៨ រូបជទ្ៀត យល់ដលងបានខ្ឹះ ។ ក្នុងច្ំជណាម
្ម្ភរិក្គណៈក្ម្ភម ធិការលទ្ធក្មមម្ភន ៤ រូប យល់ដលងបានជពញជលញ និង ៧ រូប យល់ដលងបានខឹ្ះ ។ 
ច្ំជ ឹះអនក្ស្ដលយល់ដលងតិច្បំផុ្ត ោម ន្ម្ភរិក្នន គ.ក្.្.ក្ ណាម្ភន ក្ប់ានរាយការណ៍ថ្នអាច្យល់
ដលងអំពទី្ស្រមងថ់វកិាបានជពញជលញជ ើយ (១២រូប យល់បានខ្ឹះ នងិ១រូប មិនយល់ភាគជស្រច្ើន )។ 

 បញ្ា ស្របឈមស្ដលរារាងំការយល់ដលងអំពថីវកិាស្របចឆំ្ន រំប្់មស្រនតីរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ គឺម្ភន
លក្ាណៈស្រ្ជដៀងោន ជៅនលងបញ្ា នានាស្ដលស្របាពលរដឋស្របឈមស្ដរ។ ទ្ស្រមងថ់វកិាបច្ចុបបននម្ភន     
លក្ាណៈស្វង ម្ុគាម ញ នងិពត័ម៌្ភនលមអតិជស្រច្ើនជពក្ ាមយួនលង ក្យបជច្ចក្ជទ្្ខាងហិរញ្ញ វតថុោ៉ង
ជស្រច្ើន។ អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នា៍ជស្រច្ើនពុំាគ ល់វាក្យ្័ពទហិរញ្ញ វតថុភាគជស្រច្ើន ជហើយបានពនយល់ថ្នជ ឹះបីា
ជស្រកាយជពលទ្ទ្ួលបានការពនយល់្មរមយពីស្របធានរដឋបាល និងហិរញ្ញ វតថុ ឬស្របធានស្រក្ុមស្របលក្ាោ៉ង
ណាក្ជ៏ដាយ ក្ព៏ួក្ោតា់ជស្រច្ើនជៅស្តពុំយល់បានជពញជលញ។ ្ំណូមពរស្ដលបានជលើក្ជ ើងជដើមបី
ស្ក្លមអទ្ស្រមងថ់វកិាស្របចឆំ្ន មំ្ភន៖ 

• ការដាក្ប់ញ្ចូ ល ក្ំណត់្ ម្ភគ ល់ពនយល់លមអតិ នងិច្ំៗ  បញ្ជ ក្អ់ពំី៖ អតថនយ័ននរំពូក្ និងថវកិា 
និងខទងច់្ំណាយ ច្ណូំលជផ្សងៗោន ជៅតាមរំពូក្នីមយួៗ។ 

• កាតប់នថយច្នំួនជលខកូ្ដ នងិរំពូក្។ 

•  ក្ព់ន័ធនលងទ្ស្រមងវ់ញិ ពុមពអក្សរគួរធំៗ ពីជស្រ ឹះអក្សរតូច្ជពក្អនក្អានពិបាក្ជមើល។ 
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ជដាយារការយល់ដលងម្ភនស្ដនក្ណំតជ់នឹះ នងិអងគជហតុស្ដលថ្នមនិម្ភនការយល់ដលងជពញ
ជលញអំពីថវកិាស្របចឆំ្ន  ំ ជធវើឱ្យអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នម៍្ភន្មតថភាពម្ភនក្ស្រមតិក្នុងការផ្តល់ាធាតុចូ្លក្នុង
អំ ុងជពលជរៀបច្ំ នងិដំជណើ រការអនុវតតថវកិា។ ជដើមបរីយួ ្ ស្រមួលដល់ច្ំណុច្ជនឹះ អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន៍
មយួច្ំនួនជ ន្ើឱ្យទ្ទ្ួលបានទ្ស្រមងថ់វកិាប៉ុនាម ននថៃមនុនលងម្ភនក្ិច្ចស្របរុំស្រក្មុស្របលក្ា ាាងការទ្ទ្ួលបាន
ក្នុងជពលស្របរុំស្តមតង ជដើមបអីនុញ្ញ តឱ្យពួក្ោតម់្ភនជពលស្រគបស់្រោនក់្នុងការអាន និងបញ្ជ ក្អ់ពំីច្មៃល់
រប្់ខ្ួន។ 

 ក្ព់ន័ធនលង្មតថភាព និងច្ំជណឹះដលងរប្់ស្របាពលរដឋវញិ រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្បានបញ្ជ ក្ ់
និងបងាា ញថ្ន ពួក្ោតដ់លងថ្នស្របាពលរដឋមនិម្ភនច្ំជណឹះដលងខាងហិរញ្ញ វតថុជទ្។ តណំាងម្ភន ក្ម់ក្ពីអគគ
នាយក្ដាឋ នថវកិារដឋបាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិបានម្ភនស្របា្នថ៍្ន ស្របាពលរដឋយល់ដលងអំពថីវកិាជខតត
ជស្រច្ើនាងថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ពីជស្រ ឹះពួក្ោតច់បអ់ារមមណ៍ខ្ាងំស្តជៅជលើគជស្រម្ភងាង្ងជ់ហដាឋ រច្នា
្មពន័ធធំៗ ដូច្ាផ្្ូវថនល់ និងស្របឡាយាជដើម។ 

រូបភាព ៥.៥៖ ទ្្សនៈនានា ត្ី ពី្មតថភាពរប្់ស្របាពលរដឋក្នុ ងការយល់ដលងជលើទ្ស្រមងថ់វកិាស្របចឆំ្ន សំ្រក្ុង ស្រ្ុក្ 
(n=66) 

 

 

 

6%
3%

91%

Citizens only understand
some parts

Citizens do understand

Citizens don't
understand (the budget
is too complicated)

ស្របាពលរដឋយល់បានស្ផ្នក្ខឹ្ះប៉ុជណាណ ឹះ 

ស្របាពលរដឋអាច្យល់បាន 

ស្របាពលរដឋមនិអាច្យល់ជទ្ (ថវកិា
ម្ុគាម ញខ្ាងំណា្់) 
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6. ការររង្ ើញស្តពីីការផសពវផាយព័ត៌ានអំពីថវិកា និកការចូលរមួរបស្ក់្បជាពលរដឋ 

ជៅក្នុងស្ផ្នក្ជនឹះ ជយើងនលងពនិិតយជមើល ងំស្ផ្នក្អនក្ផ្តល់ជ្វា និងអនក្ទ្ទ្ួលជ្វាននពត័ម៌្ភន   
ថវកិា។ ស្ផ្នក្ម្ភា ងាអនក្ស្រតួតពិនតិយការផ្សពវផ្ាយការអនុវតតរប្់រដឋបាល និងឱ្កា្្ស្រម្ភបឱ់្យ
ាធារណរនចូ្លរមួ ស្ផ្នក្ម្ភា ងជទ្ៀតអនុញ្ញ តឱ្យស្ វ្ងយល់ ជៅនលងឥរោិបថរប្់ស្របាពលរដឋច្ំជ ឹះ
ការផ្ាពវផ្ាយថវកិា និងការចូ្លរមួក្នុងក្ិច្ចការាធារណៈ។ ការរក្ជឃើញបានក្ណំតប់ញ្ា ច្មបងៗ
ច្ំនួន ៧  ក្ព់ន័ធនលងការចូ្លរមួរប្់ាធារណរនម្ភនក្ស្រមតិ ប និងការរារាងំពត័ម៌្ភនឱ្យស្ររួតស្រាប
ជៅដល់ស្របាពលរដឋស្របក្បជដាយស្រប្ិទ្ធភាព។ 

ជោងតាមអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នជ៍ៅស្រក្ុង ស្រ្ុក្ភាគជស្រច្ើន រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ម្ភនជរៀបច្ំស្ផ្នការ
យុទ្ធាស្រ ត្្ស្រម្ភបក់ារស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ងក្នុងការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនាាធារណៈ ជហើយជោងតាម
អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន៧៍៨% ម្ភនស្របា្នថ៍្ន ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនអពំីថវកិាម្ភនដាក្ជ់ៅក្នុងស្ផ្នការ
ជនឹះស្ដរ។ ាក្ស់្ ត្ង ជោងតាមជលខាធិការដាឋ ន គ.រ.អ.ប ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនអំពថីវកិាម្ភនការស្ក្
លមអគួរឱ្យក្ត់្ ម្ភគ ល់ ាពិជ្្ ថ្ិតជស្រកាមការអនុវតត I-SAF ។ ការអនុវតតផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនរមួម្ភន
តាមរយៈ៖ ្ក្មមភាពជដាយផ្លទ ល់ (ដូច្ាជវទ្ិកាាធារណៈ ក្ិច្ចស្របរុំស្រក្ុមស្របលក្ា នងិក្ិច្ចស្របរុពំិជស្រោឹះ
ជោបល់) កាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈ ពត័ម៌្ភនផ្សពវផ្ាយតាមរយៈឧជគោ្នា្័ពទជៅជលើរុមឺក៉្ក្ងប់ ីនិង
ក្មមវធិីវទិ្យុ។ ជមឃំុ និងរដឋបាលឃំុស្រតូវបានជគចតទុ់្ក្ថ្នាមជធាបាយដម៏្ភនស្រប្ិទ្ធភាពក្នុងការរូន
ដំណល ងដល់ស្របាពលរដឋ។ 

រូបភាព ៦.១៖ ្ំណួរ្ួរជៅកានរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្៖ ជតើរដឋបាលរប្់អ្់ជលាក្ ជលាក្ស្រ្ីម្ភនយុទ្ធាស្រ្ត
ស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ង ជដើមបីផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនាធារណៈស្ដរឬជទ្? (n=69) 
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 ជ ឹះាោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ស្របាពលរដឋជៅស្តទ្ទ្លួបានពត័ម៌្ភនតិច្តចួ្អំពថីវកិាស្របចឆំ្ន ំ
រប្់រដឋ បាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួន។ ម្ភនស្របាពលរដឋស្តច្ំនួន ២% ប៉ុជណាណ ឹះធ្ាបប់ានជឃើញថវកិាស្របចំ
ឆ្ន រំដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួន ជហើយម្ភនស្ត ៣% ប៉ុជណាណ ឹះធ្ាបជ់ឃើញ ឬធ្ាបទ់្ទ្លួបានឯក្ារអបរ់ ំ
ស្ដលបងាា ញពត័ម៌្ភនអំពីរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួន តាមរយៈដូច្ាខិតបណ័ណ  ផ្លទ ងំផ្សពវផ្ាយ និងវជីដ
អូ។ ជ ឹះោ៉ងណា ស្របាពលរដឋបានបងាា ញអំពចី្ំណាបអ់ារមមណ៍ខ្ាងំក្នុងការយល់ដលងបស្នថមអពំីថវកិា
ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ាពិជ្្អំពីការវភិារនថ៍វកិា និងការច្ំណាយ។ 

  

៧១% ម្ភន

២៣% មនិម្ភន

៦% មនិដលង
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រូបភាព ៦.២ ្ំណួរ្ួរជៅស្របាពលរដឋ៖ ជហតុអវីបានាជលាក្អនក្ពុំធ្ាបជ់ឃើញឯក្ារណាមយួស្ដលម្ភន
ពត័ម៌្ភនអំពីថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្? (n=334, អនុញ្ញ តឱ្យជឆ្ើយបានជស្រច្ើន) 

 

 

បញ្ហា ទ្ី ១៖ ព័ត៌ានថវកិាមិនបានង្ក្តៀមជាង្ក្ស្ចស្ក្ាប់ក្បជាពលរដឋ 

 ជោងតាមស្របាពលរដឋ មលូជហតុ្ំខានស់្ដលមនិធ្ាបជ់ឃើញពត័ម៌្ភនអំពថីវកិាស្របចឆំ្ន សំ្រក្ុង 
ស្រ្ុក្គឺថ្ន មនិម្ភនផ្សពវផ្ាយាពត័ម៌្ភនជទ្។ តាមច្ាប ់ស្រក្ុមស្របលក្ាននរដឋបាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិម្ភនភារ
ក្ិច្ចជធវើឱ្យពត័ម៌្ភនាធារណៈស្ដល ក្ព់ន័ធស្ររួតស្រាបដល់ស្របាពលរដឋ។  

 

 ច្ាបក់្ប៏ានស្ច្ងផ្ងស្ដរថ្ន “រដឋបាលស្រតូវស្តជរៀបច្ំ កាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈស្ដលងាយស្រ្ួល
ជមើលជឃើញដាក្ព់ីមុខការោិល័យរដឋបាល។ ពត័ម៌្ភនស្រតូវបងាា ញអំពីពត័ម៌្ភនស្រក្ុមស្របលក្ាផ្្ូវការរយៈ

ស្រក្ុមស្របលក្ាម្ភន ក្ស់្រតូវស្តជធវើអវីស្ដលខ្ួនអាច្ជធវើបានជដើមបធីានាថ្នាធារណរនម្ភនលទ្ធភាពទ្ទ្ួល
បានពត័ម៌្ភនដូច្ា៖ រជបៀបវារៈស្រក្ុមស្របលក្ា ក្ណំតជ់ហតុអងគស្របរុំស្រក្ុមស្របលក្ា លក្ានតិក្ៈស្រក្ុមស្របលក្ា 
ស្ផ្នការអភវិឌ្ឃរប្់ស្រក្ុមស្របលក្ា និងឯក្ារ្ំខាន់ៗ ដនទ្ជទ្ៀត (ច្ាបជ់រៀបច្ំអងគការម្ភស្រតា ៤១, 
៥១ គំរូបទ្បញ្ជ នផ្ទក្នុង ម្ភស្រតា ២ និងម្ភស្រតា៦) 

ស្រគបស់្រក្ុមស្របលក្ាស្រតូវស្តពិចរណាក្នុងស្រគបក់្ិច្ចស្របរុអំំពីវធិីផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនជៅកានស់្របាពលរដឋ
រប្់ខ្ួន (អនុស្រក្លត ត្ីពីតួនាទ្ី – ជខតត ម្ភស្រតា ១៤ ម្ភស្រតា៧០ និងម្ភស្រតា១៣២)។ 

 

 

 

ាលាស្រ្ុក្ឆ្ៃ យជពក្ 

ាលាស្រកុ្ង ស្រ្ុក្មនិផ្លិតឯក្ារអវីជទ្ 

មនិម្ភនជពលជវលា 

មនិដលងពីរជបៀបទ្ទួ្លបានពត័ម៌្ភនជទ្ 

ស្រកុ្ង ស្រ្ុក្មនិផ្សពវផ្ាយជទ្ 

បុរ្ ស្រ ត្ី 
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ជពល ១០ នថៃោ៉ងតចិ្។ ជលើ្ពីជនឹះ ស្រក្ុមស្របលក្ាស្រតូវជរៀបច្ំកាត រពត័ម៌្ភនជៅទ្ាីធារណៈជផ្សងជទ្ៀត 
ជដើមបផី្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនបស្នថមជទ្ៀតដល់ស្របាពលរដឋ។ ស្រក្ុមស្របលក្ាក្ស៏្រតូវស្ វ្ងរក្មជធាបាយជផ្សង
ជទ្ៀត ជដើមបផី្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនរូនស្របារនអំពីការងាររប្់រដឋបាលផ្ងស្ដរ” (អនុស្រក្លត ត្ីពីតួនាទ្ី – 
ជខតត ម្ភស្រតា ៥៤ ម្ភស្រតា១១១ និងម្ភស្រតា១៧២)។ 

 ក្នុងការអនុវតតាក្ស់្ ត្ង ជ ឹះម្ភនកាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈដាក្ត់ាងំជៅស្រច្ក្ចូ្លននរដឋបាល
ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ងំ ១១ ោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ក្ោ៏ម នកាត រពត័ម៌្ភនណាម្ភនបទិ្ទ្ស្រមងថ់វកិាស្របចឆំ្ន សំ្ដរ ក្នុង
ជពលស្រក្ុមការងារចុ្ឹះស្រាវស្រាវជៅតាមស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ កាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈ មនិបានបងាា ញឯក្ារ
ជផ្សងៗជទ្ៀតជ ើយ ដូច្ាស្របតិទ្ិនស្របរុំស្រក្មុស្របលក្ា ការ្ជស្រមច្ច្ិតតស្ដលអនុមត័ជដាយស្រក្ុមស្របលក្ា 
ពត័ម៌្ភនអពំីជ្វាក្មមស្ដលបានផ្តល់តាមរយៈការោិល័យស្រច្ក្ជច្ញចូ្លស្តមយួ និងពត័ម៌្ភន ក្ព់ន័ធ
នលងការជបាឹះជឆ្ន តស្រក្ុមស្របលក្ា និងដំជណើ រការជបាឹះជឆ្ន ត។ ជ ឹះាោ៉ងណា ឯក្ារស្បបជនឹះគឺាជរឿយៗ
ហួ្្មយ័ ឬ ថ្ិតក្នុងាថ នភាពអាស្រក្ក្ស់្ដលជធវើឱ្យជគពបិាក្អាន។ 

 ស្របម្ភណ ៥០% ននអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្រក្ុង ស្រ្ុក្ម្ភនស្របា្នថ៍្ន ជ្ច្ក្តីស្រ ងថវកិាស្របចឆំ្ន ំ
ស្រតូវបានផ្សពវផ្ាយាាធារណៈ (ដូច្ម្ភនស្ច្ងក្នុងម្ភស្រតា ១៥ ននអនុស្រក្លតជលខ ១៧២) ជហើយម្ភនស្ត 
៣១% ប៉ុជណាណ ឹះម្ភនស្របា្នថ៍្ន រដឋបាលរប្់ខ្ួនបានផ្សពវផ្ាយថវកិាស្របចឆំ្ន សំ្ដលម្ភនការអនុមត័  
រចួ្។ វធិាីស្រ ត្ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនស្ដលបានជលើក្ជ ើងខាងជលើ គឺកាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈដាក្ត់ាងំក្នុង
ទ្ីាធារណៈនានា ាលាឃំុ ជមឃំុ ជវទ្ិកាាធារណៈ និងក្ិច្ចស្របរុំស្រក្ុមស្របលក្ា។ 

រូបភាព ៦.៣ ្ំណួរ្ួរជៅកានរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្៖ ជតើជ្ច្ក្តីស្រ ងថវកិាស្របចឆំ្ន សំ្រតូវបានផ្សពវផ្ាយជៅកាន់
ាធារណរនស្ដរឬជទ្? (n=49) 

 

៣៨% ម្ភន

៥៥% មនិម្ភន
ជទ្

៦% មនិដលង
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រូបភាព ៦.៤ ្ំណួរ្ួរជៅកានរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្៖ ជតើថវកិាស្របចឆំ្ន សំ្ដលបានអនុមត័រចួ្ស្រតូវបានផ្សពវផ្ាយជៅ
កានា់ធារណៈរនស្ដរឬជទ្? (n=46)  

 

បញ្ហា ទ្ី ២៖ រដឋបាលក្រុក ក្សុ្រែវេះធនធានហរិញ្ញវតថុង្ដើមបផីលតិឯរសារផសពវផាយព័ត៌ាន 

 ទ្ស្រមងថ់វកិាបច្ចុបបននគឺមនិស្មនាមជធាបាយដម៏្ភនស្រប្ិទ្ធភាពក្នុងការរូនដណំល ងដល់
ាធារណរនជ ើយ ជដាយារស្តវាម្ភនភាព ម្ុគាម ញ និងក្ស្រមតិននការអបរ់ ំប ដូច្ស្ដលបាន
ជឃើញជៅក្នុង្ំណាក្ននការអជងាតជនឹះស្រាប ់ ស្របាពលរដឋមនិម្ភន្មតថភាពក្នុងការយល់ និងមនិ
បានអាន ជ ឹះបីម្ភនឯក្ារ្ស្រម្ភបអ់ានក្ជ៏ដាយ។ ដូជច្នឹះ ្ំជៅទ្ស្រមងថ់វកិាស្ដលស្រតូវបានជគស្ក្
្ស្រមួល និងងាយយល់ាងមុននលងរំរុញលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានពត័ម៌្ភនអំពីថវកិា នងិរួយ ្ ស្រមួលការ
យល់ដលងរប្់ស្របាពលរដឋកានស់្តជស្រច្ើន (ពត័ម៌្ភនបស្នថមម្ភនជៅក្នុងស្ផ្នក្អនុា្ន)៍។ 

 ជស្រៅពីជនឹះ ការផ្លិតឯក្ារពត័ម៌្ភន អបរ់ ំនិងទ្ំនាក្ទ់្ំនង (IEC) អពំីថវកិា គឺពុំ នស់្រគបស់្រោន់
ជៅជ ើយ។ ជហតុជនឹះ វាចបំាច្ស់្រតូវម្ភនទ្ស្រមងគ់ំរូថវកិាស្ដលម្ភនលក្ាណៈងាយស្រ្ួលយល់ាងជនឹះ 
ជដាយស្រតូវគិតគូរពកី្ស្រមតិយល់ដលងខាងស្ផ្នក្ហិរញ្ញ វតថុរប្់ាធារណរនជដើមបបីងាា ញពត័ម៌្ភនថវកិាដល់
ស្របាពលរដឋ។ ជ ឹះាោ៉ងណា ក្ងវឹះធនធានហិរញ្ញ វតថុជធវើឱ្យរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្មនិម្ភនលទ្ធភាពផ្លិតឯក្
ារផ្សពវផ្ាយ នងិជរៀបច្ំ្ក្មមភាពផ្សពវផ្ាយនានាជ ើយ។ មនិម្ភនខទងថ់វកិាណាជដើមបចី្ំណាយជលើ
ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភន និងជធវើការងារាមយួស្របាពលរដឋជទ្។ 

២៨% ម្ភន

៥៨% មនិម្ភន

១៣% មនិដលង
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 ដូច្ឯក្ឧតតមអគគនាយក្ននអគគនាយក្ដាឋ នហិរញ្ញ វតថុរដឋបាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិបានពនយល់ថ្ន ពត័ម៌្ភន
ថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ម្ភនាលក្ាណៈអនឡាញជលើជគហទ្ំពរ័រប្់ស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញ វតថុ ប៉ុស្នត
ស្រក្្ួងមនិម្ភនថវកិាស្រគបស់្រោនក់្នុងការផ្លិតឯក្ារពត័ម៌្ភនស្រគបស់្របជភទ្ជ ើយ។ ជ ឹះាោ៉ងណា រដឋ   
បាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្រតូវបានជលើក្ទ្លក្ច្តិតឱ្យផ្លិតឯក្ារស្បបជនឹះ តាមរយៈការទ្ទ្ួលថវកិាបស្នថម ស្រប្ិន
ជបើពួក្ោតប់ទិ្ផ្ាយថវកិាជៅជលើកាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈ ដូច្ម្ភនស្ច្ងជៅក្នុងមលូនិធិវនិិជោគរដឋ    
បាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ (SNIF)។ ជោងតាមស្រក្្ួងជ្ដឋក្ចិ្ច និងហិរញ្ញ វតថុ រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្របម្ភណ 
៤៥ បានទ្ទ្ួលថវកិាបស្នថមជនឹះរចួ្ជៅជហើយ ជ ឹះបាីស្រក្្ួងបានទ្ទ្ួលាគ ល់ថ្នវាជៅពុំ នស់្រគប់
ស្រោនក់្នុងការផ្លិតឯក្ារ ត្ីពីថវកិាោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ។ ការពិតស្ដលថ្នក្ងវឹះធនធានហិរញ្ញ វតថុគឺា
បញ្ា ស្របឈមដច៏្មបងមយួក្នុងការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភន គឺស្រតូវបានបញ្ជ ក្ជ់ដាយអនក្ចូ្លរមួក្នុង្ិកាា ាលា
ពិជស្រោឹះជោបល់ជៅជខតតបាតដ់ំបង ស្ដលពួក្ោតប់ាន្ំណូមពរឱ្យបញ្ចូ លខទងថ់វកិាជដើមបអីាច្ជស្របើ
ស្របា្់្ស្រម្ភបក់ារច្ំណាយស្បបជនាឹះ។ 

បញ្ហា ទ្ី ៣៖ ក្បជាពលរដឋរក្មអង្ញ្ជ ើញមរការយិាលយ័ក្រកុ ក្ស្រុ  

ស្របាពលរដឋចូ្លរមួក្នុងការអជងាតស្របម្ភណ ក្ក់្ណាត លធ្ាបជ់ៅកានក់ារោិល័យស្រក្ងុ ស្រ្ុក្
រប្់ខ្ួនោ៉ងជហាច្មតងក្នុងមយួរីវតិ។ រូបភាព ៦.៥ បងាា ញពីភាគរយននអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នត៍ាមជយន
ឌ្រ័ និងបណាត ជខតតនីមយួៗស្ដលធ្ាប់
អជញ្ជ ើញជៅការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្មតង
ោ៉ងតចិ្។ ជខតតបាតដ់បំងបានបងាា ញ
ថ្ន ម្ភនតួជលខខព្់ាង គាឺង៥០% 
 ងំបុរ្ ងំស្រ ត្ី។ តួជលខ បាង
ជគ គឺជៅក្នុងជខតតនបលិ៉នស្ដលស្រតលមស្ត 
១/៤ ននស្រ ត្ី ងំអ្់បានរាយការណ៍
ថ្នធ្ាបអ់ជញ្ជ ើញជៅការោិល័យស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្។ 

ការយល់ដលងពីមូលជហតុជៅខាងជស្រកាយតួជលខននការអជញ្ជ ើញជៅការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជនឹះ
ម្ភនារៈ្ំខានណ់ា្់។ ច្ម្ភៃ យរវាងលំជៅដាឋ នអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ និងការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្ មនិ
ទ្ំនងាក្តាត ក្ំណតជ់ ើយ។ ផ្ទុយជៅវញិ ស្របាពលរដឋបានជលើក្ជ ើងថ្ន មនិម្ភនជពលជដាយារ
កាលវភិាគរវល់ជពក្ ជម៉្ភងជធវើការយូរ ភារក្ិច្ចជមើលស្ថកូ្នជៅ និងស្រគាួរ។ ជោងតាមមស្រនតីស្រក្ុង ស្រ្ុក្ថ្ន

 

រូបភាព ៦.៥៖ ភាគរយអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្ដលធ្ាបជ់ៅ
កានក់ារោិល័យស្រកុ្ង ស្រ្ុក្ជៅតាមបណាត ជខតត និង 
ជយនឌ្រ័ 

 

                                

   

 

  

 
50% បាតដំ់បង 57% 

 
25% នបលិ៉ន 53% 

 
43% ជ ធិ៍ាត ់ 36% 
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ស្របាពលរដឋអជញ្ជ ើញមក្ការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្តជៅជពលណាពួក្ោតស់្រតូវការរំនួយជដាឹះស្រាយ
បញ្ា ាក្ល់ាក្ណ់ាមយួស្ដលបឹ៉ះ ល់ជលើោតជ់ដាយផ្លទ ល់ស្តប៉ុជណាណ ឹះ។ 

បញ្ហា ទ្ី ៤៖ តួនាទ្ីអកគការស្កគមស្ុវីិលង្ៅានរក្មិតរនកុការផសពវផាយថវិកាក្រុក ក្សុ្រ 

 តួនាទ្ីរប្់អងគការ្ងគម្ីុវលិក្នុងការផ្លិត ផ្សពវផ្ាយ និងជលើក្ក្មព្់ការយល់ដលងអំពី
ថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជៅម្ភនក្ស្រមតិជៅជ ើយ។ ជៅស្រក្ុងបាតដ់ំបង អងគការមនិស្មនរដាឋ ភបិាលរួយ ោសំ្រទ្     
ក្ាង្មតថភាពបជច្ចក្ជទ្្រប្់រដឋបាល និងផ្លិតឯក្ារអបរ់ ំក្ព់ន័ធនលងថវកិា។ ស្រ្ុក្បាណន ់
ជធវើការាមយួអងគការការតីា្់ ទ្លក្ច្ិតតម្ភត យ ធីភអី ូនងិអងគការបនាទ យស្រ្ី ប៉ុស្នតមនិស្មន ក្ព់ន័ធនលងជរឿង
ថវកិាជទ្។ មស្រនតី និងស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង ស្រ្ុក្បានវាយតនម្ថ្ន ក្ិច្ច្ហស្របតិបតតិការស្ដលម្ភនស្រាប ់ម្ភន
ភាពវរិជម្ភនខ្ាងំ គឺពនិទុរវាង ៤ នងិ ៥ ជលើ ៥ ជលើក្ស្លងស្តអនក្ចូ្លរមួម្ភន ក្ជ់ៅស្រ្ុក្បាកានស្ដលោត់
ឱ្យពិនទុ ២ ជលើ ៥។ 

 ជៅថ្នន ក្ឃំុ់ ្ងាា ត ់ អងគការ្ងគម្ីុវលិក្ម៏្ភនតួនាទ្ោ៉ីង្ក្មមក្នុងការពស្រងលងភាពអងអ់ាច្
រប្់ស្របាពលរដឋ និងជលើក្ទ្លក្ច្ិតតក្នុងការចូ្លរមួរប្់ពួក្ោតជ់ៅជលើក្ិច្ចការងារាធារណៈផ្ងស្ដរ។ 
អងគការ្ងគម្ីុវលិជស្របើស្របា្់បទ្ពិជាធនរ៍ប្់ខ្ួនជធវើការាមយួ្ហគមន ៍ ជដើមប ីនំាជំ្ច្ក្តីស្រតូវ
ការ ្ំជណើ  នងិ្ំណួររប្់ស្របាពលរដឋជៅកានរ់ដឋបាល។ ជច្ញពបីទ្ពិជាធនវ៍រិជម្ភនជៅថ្នន ក្ឃំុ់ 
្ងាា ត ់មស្រនតីស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ភាគជស្រច្ើនស្ដលបានចូ្លរមួក្នុងក្ិច្ចពិភាក្ាស្រក្ុមជោលជៅ ជរឿាក្ថ់្នការជធវើការ
ាមយួអងគការ្ងគម្ីុវលិឱ្យបានជស្រច្ើនក្នុងការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនអពំីថវកិានលងអាច្រយួ រមួច្ំស្ណក្ជធវើ
ឱ្យាធារណរនទ្ទ្ួលពត័ម៌្ភនបានលអាងមនុ និងចូ្លរមួកានស់្តជស្រច្ើន។ 

បញ្ហា ទ្ី ៥៖ ការមិនយលដ់ឹកខ្ល កំរនកុការអាចានលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានថវិកាក្រុក ក្សុ្រ  

 ឧប្គគដច៏្មបងច្ំជ ឹះពត័ម៌្ភនថវកិា គឺការក្ងវឹះការយល់ដលងាទូ្ជៅអំពីរជបៀប នងិទ្កី្ស្ន្ង
ទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនជនាឹះ ាពិជ្្ក្នុងច្ំជណាមស្រ ត្ី។ ដូច្ស្ដលបានជលើក្ជ ើងជៅក្នុងទ្ំពរ័ខាងជលើ 
ស្របាពលរដឋ ល្ងស្ត ៨០% មនិអាច្ស្របាបប់ានថ្នជតើថវកិារដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួនម្ភនផ្សពវផ្ាយា
ាធារណៈស្ដរឬជទ្។ បស្នថមជលើជនឹះ ពួក្ោតភ់ាគជស្រច្ើនមនិដលងថ្នជតើកាត រពត័ម៌្ភនាាធារណៈជនាឹះ 
ដាក្ជ់ៅក្ស្ន្ងណាជទ្ក្នុងការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ្ូមបកី្នុងច្ំជណាមអនក្ស្ដលធ្ាបអ់ជញ្ជ ើញជៅ
ការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ម្ភនស្តខ្ឹះប៉ុជណាណ ឹះស្ដលរាយការណ៍ថ្ន ធ្ាបប់ានជឃើញ (៣៦% ជៅជខតតបាត់
ដំបង ៣៨% ជៅជខតតនបលិ៉ន នងិ៦៨% ជៅជខតតជ ធិ៍ាត)់ ខណៈស្ដលម្ភន ៦១% ជៅជខតតបាត់
ដំបង ៦៣% ជៅជខតតនបលិ៉ន និង ៣២% ជៅជខតតជ ធិ៍ាត ់នោិយថ្ន ោតម់និដលងច្ា្់ស្ដរ។ 
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 ស្របាពលរដឋអាច្ម្ភនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនថវកិាា្ំជៅរ លងជៅឯការោិល័យស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្។ ជោងតាមច្ាប ់ រដឋបាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ ងំអ្់ស្រតូវស្តជបើក្ច្ំហក្នុងអំ ុងជពលជម៉្ភងជធវើការ
ផ្្ូវការ ជដើមបឱី្យស្របាពលរដឋអាច្ចូ្លទ្ំនាក្ទ់្ំនងាមយួស្រក្ុមស្របលក្ា នងិគណៈអភបិាល ទ្ទ្ួលពត័ម៌្ភន
ពីរដឋបាល នងិផ្តល់មតិ ឬ្ំណូមពរជៅជលើបញ្ា ណាមយួបាន (អនុស្រក្លត ត្ីពីតួនាទ្ី – ជខតត, ម្ភស្រតា ៥០ 
ម្ភស្រតា១០៧ និងម្ភស្រតា១៦៨)។ ជ ឹះាោ៉ងណា ស្របាពលរដឋភាគជស្រច្ើន ជ ឹះបាីោតធ្់ាបអ់ជញ្ជ ើញ
ជៅការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្ក្ជ៏ដាយ ក្ម៏និអាច្ស្របាបថ់្នជតើការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្រប្់ខ្ួនម្ភនផ្តល់
រំនួយស្បបជនឹះជ ើយ (៧១% ជៅជខតតបាតដ់ំបង ១០០% ជៅជខតតនបលិ៉ន នងិ ១២% ជៅជខតត
ជ ធិ៍ាត)់។ បគុគលិក្ និងស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ បានបញ្ជ ក្ថ់្ន ស្របាពលរដឋពុំធ្ាបប់ានជ ន្ើ្ំុពត័ម៌្ភន
ថវកិាស្ដលោតអ់ាច្្ំុជមើលបានោ៉ងងាយ និងឥតគិតនថ្ជៅឯការោិល័យស្រ្ុក្ ឬអងគភាពថវកិាជនាឹះ
ជទ្។  

 មជធាបាយមា៉ងជទ្ៀតក្នុងការទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនស្រក្ុង ស្រ្ុក្ គឺទ្ទ្ួលជដាយផ្លទ ល់ពីតណំាងរដឋ
បាល ឬអនក្ ក្ព់ន័ធជផ្សងជទ្ៀត។ ជៅជពលម្ភនការ្ួរស្របាពលរដឋថ្នជតើនរណាស្ដលពួក្ោតន់លងជ ន្ើ
្ំុក្នុងក្រណីោតច់្ងទ់្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនបស្នថមអពំីថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ជហើយស្រក្ុមការងារស្រាវស្រាវបាន
រូនបញ្ជ ីច្ជម្ើយឱ្យពួក្ោតជ់ស្ររើ្ជរ ើ្ ច្ជម្ើយាជស្រច្ើន។ អវសី្ដលគួរឱ្យចបអ់ារមមណ៍ តណំាងស្រក្ុង ស្រ្ុក្
មនិ ថ្ិតក្នុងច្ំជណាមមនុ្សស្ដលារជស្រមើ្ ស្របាពលរដឋចបយ់ក្ជស្រច្ើនាងជគជនាឹះជ ើយ។ ស្របា
ពលរដឋភាគជស្រច្ើន (៧៣%) ម្ភនស្របា្នថ៍្ន ពួក្ោតន់លងជ ន្ើ្ំុពត័ម៌្ភនអំពថីវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ពី
្ំណាក្ជ់មភូម ិ ជហើយបនាទ បម់ក្្ំុពីជមឃំុ (៦២%)។ ច្ំស្ណក្ បាងគួរឱ្យក្ត់្ ម្ភគ ល់ននស្របា
ពលរដឋ (២៧%) ជស្ររើ្ជរ ើ្ រជស្រមើ្ ្ួរអនក្ាគ ល់ោន  ខណៈម្ភនស្ត ២៣% ននស្របាពលរដឋប៉ុជណាណ ឹះ
ស្ដលនលង្ួរស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ និង ១៥% នលង្ួរមស្រនតីស្រក្ុង ស្រ្ុក្8 ។ ស្របការជនឹះ អាច្បញ្ជ ក្អ់ំពី
ទ្ំហំននបញ្ា ដនទ្ជទ្ៀត ដូច្ាក្ងវឹះរំជនឿច្តិត ឬការចូ្លរមួម្ភនក្ស្រមតិរប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ក្នុង
្ក្មមភាពមូលដាឋ ន ស្ដលច្ណុំច្ជនឹះម្ភនលក្ាណៈ្ំខានជ់ដើមបសី្ វ្ងយល់បស្នថមជៅក្នុងការស្រាវស្រាវ
បស្នថមជលើក្ជស្រកាយ ។ 

បញ្ហា ទ្ី ៦៖ ការចលូរមួានរក្មិតរនកុរចិចក្បជុជំាសាធារណៈ 

 ស្របាពលរដឋស្ដលបានចូ្លរមួក្នុងក្ចិ្ចស្របរុំជរៀបច្ំជដាយរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្គឺម្ភនក្ស្រមតិ ប
ោ៉ងច្ា្់ស្រក្ស្ ត។ ជ ឹះបាី ៣ ភាគ ៤ ននស្របាពលរដឋបានដលងអំពី្ិទ្ធិរប្់ខ្ួនក្នុងការចូ្លរមួក្នុង
ក្ិច្ចស្របរុសំ្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្របចសំ្ខោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ក្ក៏្នុងច្ំជណាម ១០ នាក្ ់ម្ភនស្របាពលរដឋ

 
8 ្ម្ភគ ល់ថ្នស្រក្ុមស្របលក្ាឃុំ្ ងាា ត ់មនិស្រតូវបានជគដាក្ប់ញ្ចូ លក្នុងបញ្ជ ីស្ដលបងាា ញរូនស្របាពលរដឋជ ើយ។ 
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ម្ភន ក្ប់៉ុជណាណ ឹះស្ដលធ្ាបចូ់្លរមួមតង។ ម្ភនជហតុផ្លច្មបងច្ំនួន ៣ ស្ដលបានរាយការណ៍ថ្ន ស្រក្មុស្របលក្ា
មនិបានស្របកា្កាលបរជិច្ឆទ្ស្របរុំ (៤៩%) មនិម្ភនច្ណំាបអ់ារមមណ៍នលងក្ចិ្ចស្របរុំ (២២%) និងរវល់/
ោម នជពល (២១%)។ 

 ជ ឹះាោ៉ងណា ភាគជស្រច្ើនននតំណាងស្រក្ុង ស្រ្ុក្ (៧១%) បានអឹះអាងថ្នរដឋបាលរប្់ខ្ួន
ពិតាបានបទិ្ផ្ាយស្របតិទ្ិនននក្ិច្ចស្របរុំស្របលក្ាាមញ្ញ។ ស្របតិទ្ិនស្រតូវបានបិទ្ជលើកាត រផ្សពវផ្ាយពត័ ៌
ម្ភនជៅឯការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ប៉ុស្នតក្ម៏្ភនជស្របើស្របា្់រមួោន ាមយួជមឃំុ និងបិទ្ជៅឯាលាឃំុផ្ងស្ដរ។ 
ដូជច្នឹះ មូលជហតុពត័ម៌្ភនមនិអាច្ស្ររួតស្រាបជៅដល់ស្របាពលរដឋស្របក្បជដាយស្រប្ិទ្ធភាព ទ្ំនងជច្ញពី
អងគជហតុស្ដលថ្នស្របាពលរដឋក្ស្រមអជញ្ជ ើញមក្ការោិល័យរដឋបាល និងមនិក្ត់្ ម្ភគ ល់ជលើពត័ម៌្ភន
ស្បបជនឹះ។ ស្រ្ុក្ក្ំជរៀង បានអនុវតតក្ចិ្ចផ្តួច្ជផ្តើមជដើមបរីំនឹះបញ្ា ជនឹះ ជហើយបច្ចុបបននក្ពុំងជស្របើស្របា្់ក្មម
វធិីជតជ ស្រកាម (Telegram) ជដើមបផី្សពវផ្ាយរជបៀបវារៈអងគស្របរុំក្នុងច្ំជណាមតំណាងស្របាពលរដឋ, 
ជមឃំុ និងនាយប៉ុ ត្ិ៍នគរបាល។ ជៅជខតតបាតដ់បំង ជ្ច្ក្តីស្របកា្អំពកី្ិច្ចស្របរុំក្ជ៏ធវើជ ើង តាមរយៈជហវ្
ប ុក្ នងិជតជ ស្រកាមផ្ងស្ដរ។ 

 ជដើមបបីជងាើនការចូ្លរមួ រដឋបាលស្រ្ុក្បាណនប់ានជរៀបច្ំក្ចិ្ចស្របរុំផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនមយួច្ំនួន
អំពីថវកិា នងិគជស្រម្ភងថមីៗក្នុងទ្ីាធារណៈដូច្ា ក្នុងវតតបាណន ់ និងជៅក្នុងាលាភនំ្ ំជៅផ្ងស្ដរ។ 
ជៅក្នុងដំណាក្ក់ាលក្ន្ងមក្ននការអនុវតត I-SAF គ.រ.អ.ប ម្ភនគជស្រម្ភងជធវើការាមយួស្រក្ុងនបលិ៉ន 
ជដើមបជីលើក្ទ្លក្ច្ិតតការចូ្លរមួពីាធារណរន ប៉ុស្នតបច្ចុបបននជដាយពុំម្ភនការោសំ្រទ្ពី គ.រ.អ.ប រដឋបាល
មនិម្ភនរំនាញជដើមបជីធវើការាមយួស្របាពលរដឋ និង ក្ ់ញច្ំណាបអ់ារមមណ៍ពកួ្ោតប់ានោ៉ងម្ភន
ស្រប្ិទ្ធភាពជនាឹះជ ើយ។ 

 ម្ភនការយល់ស្រ្បាទូ្ជៅក្នុងច្ំជណាមមស្រនតីស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ថ្ន ការចូ្លរមួម្ភនអស្រតា បក្នុងក្ចិ្ច
ស្របរុំគឺអាច្ពនយល់បានពីក្ងវឹះច្ំណាបអ់ារមមណ៍។ ស្របាពលរដឋទ្ំនងាយល់ជឃើញថ្ន ថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្
គឺាអវមីយួស្ដលានផ្ទក្នុងរប្់រដឋបាល ដូជច្នឹះជហើយ ពុមំ្ភនច្ំណាបអ់ារមមណ៍ក្នុងការដលងពីថវកិា ឬពុំ
ម្ភនច្ំណាបអ់ារមមណ៍យល់ដលងអំពីដំជណើ រការជរៀបច្ំថវកិាជ ើយ។ ដរាបណា ស្របាពលរដឋម្ភនច្ំណាប់
អារមមណ៍ផ្លទ ល់ខ្ួន ឬអារពីជៅជលើគជស្រម្ភងមយួ ឬជ្ច្ក្តសី្រតូវការជដាឹះស្រាយបញ្ា ណាមយួ ជទ្ើបោត់
្ំស្ដងច្ំណាបអ់ារមមណ៍ចូ្លរមួជស្រច្ើន។  
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បញ្ហា ទ្ី ៧៖ ក្បជាពលរដឋរក្មផតលង់្យាបលក់្តលប់ង្ៅកាន់រដឋបាលក្រកុ ក្ស្រុ 

 ដូច្មស្រនតីស្រក្ុង ស្រ្ុក្ម្ភនស្របា្ន ៍ ការម្ភនវតតម្ភន នងិ ការចូ្លរមួ គឺាជរឿងពីរជផ្សងោន ។ 
ជោងតាម ងំស្របាពលរដឋ និង្ម្ភរកិ្ស្រក្ុមស្របលក្ា ស្របាពលរដឋពីរបីនាក្ស់្ដលចូ្លរមួម្ភនវតតម្ភន 
ទ្ំនងាម្ភនតួនាទ្ីអ្ក្មមក្នុងអំ ុងជពលពិភាក្ាោន ។ ពួក្ោតា់ធមមតាចូ្លម្ភនវតតម្ភនជដើមបាីត ប ់
ជហើយភាគជស្រច្ើន្ួរ្ំណួរពីរបីអំពីគជស្រម្ភងាក្ល់ាក្ណ់ាមយួស្ដលក្ំពុងអនុវតត (ដូច្ាការាង្ង់
ផ្្ូវថនល់ និងក្្ិក្មម)។ ម្ភនស្របាពលរដឋស្ត ១៣ នាក្ប់៉ជុណាណ ឹះស្ដលបានរាយការណ៍ថ្ន ធ្ាបផ់្តល់ា
ធាតុចូ្លក្នុងអំ ុងជពលស្របរុសំ្រក្ុមស្របលក្ា ជ ឹះបីាក្នុងក្រណីភាគជស្រច្ើនជគផ្តល់ឱ្កា្ឱ្យោតជ់ធវើដូជចន ឹះ
ក្ជ៏ដាយ។ ស្របាពលរដឋភាគជស្រច្ើនក្ប៏ាននោិយថ្ន ស្រក្ុមស្របលក្ាពិចរណាធាតុចូ្លរប្់ខ្ួន ជលើក្ស្លង
ស្តអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នម៍្ភន ក្ក់្នុងជខតតបាតដ់ំបង និងម្ភន ក្ជ់ទ្ៀតក្នុងជខតតជ ធិ៍ាត។់ 

 ម្ភនភាពខុ្ោន ជស្រច្ើនជៅជលើក្ស្រមតិននការចូ្លរមួរប្់ស្របាពលរដឋ។ តំណាងស្របាពលរដឋ 
និងថ្នន ក្ដ់លក្នាំ្ ហគមនម៍្ភនភាព្ក្មមបំផុ្ត ពីជស្រ ឹះពកួ្ោតម់្ភនការជបតាា ច្ិតតជធវើាតំណាង្ហគមន៍
រប្់ពួក្ោត ់ជហើយពួក្ោតា់អនក្ នំានូំវក្តីបារមា និងជ្ច្ក្តីស្រតូវការរប្់្ហគមនព៍ួក្ោត។់ មា៉ង
ជទ្ៀត ជ ឹះស្រ ត្ី និងរនច្់ររាគឺាស្រក្ុមពីរស្ដលាធមមតាបានចូ្លម្ភនវតតម្ភនក្នុងក្ិច្ចស្របរុំ ពកួ្ោត់
ក្ស្រមនលងនោិយ ឬជលើក្ា្ំណូមពរជៅកានស់្រក្ុមស្របលក្ាណា្់។ ជស្រៅពីក្ិច្ចស្របរុ ំ ស្របាពលរដឋក្អ៏ាច្
ជ ន្ើ្ំុពត័ម៌្ភន ដាក្ ់ក្យបណតល ង នងិជលើក្្ំណូមពររប្់ខ្ួនជៅកានរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និង
ការោិល័យស្របាពលរដឋជដាយផ្លទ ល់ និងតាមរយៈទូ្រ្័ពទ លិខិត នងិអុីស្មល៉។  

 ជ ឹះាោ៉ងជនឹះក្តី មស្រនតី និងស្រក្ុមស្របលក្ាស្ដលផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្ត ២០% ប៉ុជណាណ ឹះស្ដលបានដលង
ថ្នស្របាពលរដឋអាច្មក្រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ាក្្ួរ នងិបជញ្ចញមតិជោបល់អំពីជ្ច្ក្តីស្រ ងថវកិា
ស្របចឆំ្ន  ំ (្ូមជមើលរូបភាព ៦.៦ ្ស្រម្ភបព់ត័ម៌្ភនលមអតិបស្នថម)។ ជៅជពលស្របាពលរដឋជធវើដូជចន ឹះ ា
ធមមតា គឺជដាយារពួក្ោតច់បអ់ារមមណ៍នលងការវភិារនថ៍វកិា្ស្រម្ភបគ់ជស្រម្ភងជផ្សងៗស្ដលបឹ៉ះ ល់
ោតជ់ដាយផ្លទ ល់ ដូច្ាគជស្រម្ភងាង្ងផ់្្ូវថនល់ អណតូ ងទ្លក្ ស្រ្ឹះ និងស្របឡាយ។ 

រូបភាព ៦.៦៖ ្ំណួរ្ួរជៅកានរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្៖ ជតើស្របាពលរដឋធ្ាបប់ានជលើក្គំនិត និង្ំណូមពររប្់
ខ្ួ នអំពីជ្ច្ក្តីស្រ ងថវកិាស្របចឆំ្ន ដំល់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជលាក្អនក្ស្ដរឬជទ្? (n=69) 
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ធ្ាប ់ មនិធ្ាប ់
មនិដលង/ 

ោម នច្ជម្ើយ 

បាតដ់ំបង 21% 70% 9% 

នបលិ៉ន 8% 85% 8% 

ជ ធិ៍ាត ់ 33% 67% 0% 
 

7. ការររង្ ើញស្តពីីការបណតុ េះបណ្តត ល នកិការរសាកស្មតថភាពរបស្ ់               
រដឋបាលក្រុក ក្ស្ុរ 

អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នជ៍ៅរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្បានរាយការណ៍ថ្ន ធ្ាបប់ានចូ្លរមួវគគបណតុ ឹះបណាត ល ត្ី
ពីស្របធានបទ្ជផ្សងៗាជស្រច្ើនជៅតាមតំស្ណងរប្់ខ្ួន។ ម្ភនស្របធានបទ្បណតុ ឹះបណាត លពីរស្ដលដូច្ៗ
ោន ក្នុងច្ំជណាមពួក្ោត ់ ជនាឹះគឺគណជនយយភាព្ងគម និងភារក្ិច្ច នងិការទ្ទ្ួលខុ្ស្រតូវននមុខងារ
នីមយួៗជៅក្នុងរដឋបាលស្រក្ងុ ស្រ្ុក្។ ខាងជស្រកាមជនឹះ គឺាបញ្ជ ីវគគបណតុ ឹះបណាត លស្ដលស្របធានរដឋបាល/
ហិរញ្ញ វតថុ ស្រក្ុមស្របលក្ា ស្របធានស្រក្ុមស្របលក្ា នងិអភបិាលរងបានទ្ទ្ួល។  

រូបភាព ៧.១៖ តារាង្ជងាបស្របធានបទ្បណតុ ឹះបណាត លស្ដលបានទ្ទ្ួលជៅតាមមុខតំស្ណង 

 

ស្របធានរដឋបាល/ហិរញ្ញ វតថុ 
- លិខិតក្ំជណើ ត 

- តួនាទ្ី និងភារក្ចិ្ចរប្់មស្រនតរីារការ 
- ការស្រគបស់្រគងរដឋបាល 

- ក្មមវធិី MS Office 

- គណជនយយភាព្ងគម 

- ការជរៀបច្ំថវកិាស្របចឆំ្ន  ំ(MEF) 

ស្របធានស្រក្ុមស្របលក្ា 

- តួនាទ្ី និងភារក្ចិ្ចរប្់ស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្ 

- ក្ិច្ចការហិរញ្ញ វតថុ និងការស្រគបស់្រគង       
រដឋបាល 

- គណជនយយភាព្ងគម 

- ការស្រគបស់្រគងស្របពន័ធពត័ម៌្ភនស្រក្ុង/ស្រ្ុក្ 

- ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភន 

- ការទ្បា់ា តជ់ស្រគឿងជញឿន 

អភបិាលរងទ្ទ្ួលបនទុក្ហិរញ្ញ វតថុស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 

- ការស្រគបស់្រគងថវកិាស្រ្ុក្  
- I-SAF 

- វធិីាស្រ ត្ និងនតីិវធិីលទ្ធក្មម 
- តួនាទ្ី និងភារក្ចិ្ចននស្រក្ុមស្របលក្ា និង   

គណៈអភបិាល 

គណៈក្ម្ភម ធិការលទ្ធក្មម 
- នីតិវធិីរដឋបាល 

- តួនាទ្ី ភារក្ិច្ច និងការទ្ទ្ួលខុ្ស្រតូវ
រប្់ស្រក្ុមស្របលក្ា 

- ការទ្បា់ា ត ់និងជស្រតៀមបងាា រជស្រោឹះ
មហនតរាយ  
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- ការជស្រតៀមជរៀបច្ំស្ផ្នការ 
- ក្ិច្ចការរដឋបាល និងការអភវិឌ្ឍាថ បន័ 

- រំនាញស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ង 

 

- ការអភវិឌ្ឍស្ផ្នការស្រក្ុង ស្រ្ុក្  
- ការជលើក្ក្មព្់ការយល់ដលងអំពីបញ្ា

ស្រ ត្ី និងកុ្ម្ភរ  
- រំនាញបជច្ចក្ជទ្្ ត្ីពកី្្ិក្មម ការដលក្

រញ្ជូ នាធារណៈ បញ្ា ្ងគម និងការ
អបរ់ ំ

- លទ្ធក្មម នងិការស្រគបស់្រគងហិរញ្ញ វតថុ   
- គណជនយយភាព្ងគម  
- បណាត ញ្ងគម  

គណៈក្ម្ភម ធិការ្ស្រមប្ស្រមលួបជច្ចក្ជទ្្ 

- ហិរញ្ញ វតថុ (ស្របភពច្ណូំល នងិការ
ច្ំណាយ) 

- ការអភវិឌ្ឍស្ផ្នការ  
- តួនាទ្ី និងភារក្ចិ្ចននស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង 

ស្រ្ុក្ 

- ក្ិច្ចការរដឋបាល  
- ការស្រគបស់្រគង និងការអនុវតតថវកិា 

- គណជនយយភាព្ងគម 

- ការស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ង 

- ដំជណើ រការជរៀបច្ំស្ផ្នការ  
- ការអភវិឌ្ឍាថ បន័ 

- ដំជណើ រ្ម្ភហរណក្មម 
- យុទ្ធាស្រ ត្ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនជៅ

ស្របាពលរដឋ 
- ការស្រគបស់្រគងកាក្្ំណល់  

 
 

គណៈក្ម្ភម ធិការពិជស្រោឹះជោបល់ក្ិច្ចការស្រ ត្ី និង
កុ្ម្ភរ 

- ជយនឌ្រ័ និង្ីលធម ៌

- ការរួញដូរមនុ្ស នងិអំជពើហិងា   
- ការច្ំណាក្ស្រ្ុក្ខុ្ច្ាប ់ 
- ការស្ស្របស្របួលអាកា្ធាតុ  
- តួនាទ្ី និងភារក្ចិ្ចរប្់ស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង 

ស្រ្ុក្ 

- ការអនុវតតថវកិារប្់ គ.ក្.្.ក្  

- ជ្វា្ងគម និងការផ្តល់ជ្វា           
ាធារណៈ  

- ការស្រគបស់្រគងហរញិ្ញ វតថុ និងថវកិា 

- ការស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ង និងរជបៀប
និោយាាធារណៈ 

- រំនាញកុ្ំពយូទ្រ័ 
- ភាពាអនក្ដលក្នា ំ 
- ការ្រជ្រ្ំជណើ  
- ការអភវិឌ្ឍស្ផ្នការ្ក្មមភាព 

- ការអភវិឌ្ឍាថ នបន័ (តួនាទ្ី និងការ
ទ្ទ្ួលខុ្ស្រតូវរប្់អភបិាល បុគគលិក្ 
និងអនក្ ក្ព់ន័ធ) 

- អភបិាលក្ិច្ចលអ 
- ្ិទ្ធិក្នុងការទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភន  
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 ៨០% ននអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នធ្៍ាបប់ានចូ្លរមួវគគបណតុ ឹះបណាត ល ក្ព់ន័ធនលងការស្រគបស់្រគងហិរញ្ញ
វតថុាធារណៈក្នុងស្បបស្ផ្នជផ្សងៗោន ។ ស្របធានបទ្បណតុ ឹះបណាត ល ត្ីពីការស្រគបស់្រគងហិរញ្ញ វតថុាធារណៈ
ាក្ល់ាក្ ់ នងិភាគរយននអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្ដលធ្ាបប់ានចូ្លរមួក្នុងវគគបណតុ ឹះបណាត លស្រតូវបានបងាា ញ
ជៅក្នុងរូបភាពខាងជស្រកាម៖ 

រូបភាព ៧.២៖ ភាគរយននមស្រនតីស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្ដលធ្ាបប់ានចូ្លរមួក្នុ ងវគគបណតុ ឹះបណាត ល ក្ព់ន័ធនលងការស្រគបស់្រគង
ហិរញ្ញ វតថុាធារណៈ (n=49, អនុញ្ញ តឱ្យម្ភនច្ជម្ើយជស្រច្ើន) 
 

 

 
 

្ម្ភគ ល់៖ វគគបណតុ ឹះបណាត ល ត្ីពី វដតស្រគបស់្រគងថវកិា រមួបញ្ចូ លភាពម្ភនថវកិា លទ្ធក្មម ការរំរឹះបញ្ជ ី និងការទូ្ ត។់ 
វគគបណតុ ឹះបណាត ល ត្ីពី វដតថវកិា រមួបញ្ចូ លការជរៀបច្ំថវកិា ការអនុវតតថវកិា និងការស្រតួតពិនិតយតាមដានថវកិា។ 

 វគគបណតុ ឹះបណាត ល្ស្រម្ភបរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្រតូវបានជរៀបច្ំជ ើង តាមរយៈយនតការច្នំួន ៤
ោ៉ងគ៖ឺ 

• ស្រក្្ួងថ្នន ក្ា់ត ិ

ស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញ វតថុ ជដើរតោ៉ួង្ំខានក់្នុងការជរៀបច្ំវគគបណតុ ឹះបណាត ល ត្ីពីការ
ស្រគបស់្រគងហិរញ្ញ វតថុាធារណៈ (PFM) ជៅដល់រដឋបាលថ្នន ក្ជ់ស្រកាមាតិ។ ្ិកាា ាលាថ្នន ក្ភ់ូមិ
ភាគផ្តល់ការបណតុ ឹះបណាត ល ត្ីពី PFM ជៅដល់ស្របធានមនទីរជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ ស្របធាន
រតនោរជខតត និងអភបិាលរងជខតត។ ច្ំស្ណក្ ស្របធានរដឋបាលហិរញ្ញ វតថុ និងមស្រនតីស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្រតូវ
បានស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុអជញ្ជ ើញចូ្លរមួវគគបណតុ ឹះបណាត លស្របចឆំ្ន ំ្ តីពីការជរៀបច្ំ
ថវកិា ក្ប៏៉ុស្នតស្រក្មុស្របលក្ាស្រក្ងុ ស្រ្ុក្មនិស្រតូវបានជគអជញ្ជ ើញជ ើយ។ ស្របធានបទ្បណតុ ឹះបណាត ល

69%

67%

59%

51%

39%

35%

24%

Budget cycle

Law on SNA financial regime and
property management

MEF's circular on technical procedure of
annual budget plan preparation

DM financial management system

Budget management cycle

Local budget scrutiny

Retrieving evidence ញយក្ភ្តុតាង 

ពិនិតយពិច្យ័ថវកិាមូលដាឋ ន 

វដតស្រគបស់្រគងថវកិា 

ច្ាប់្ តីពីរបបហិរញ្ញ វតថុរដឋបាលថ្ននា ក្ជ់ស្រកាមាតិ និងការស្រគបស់្រគងស្រទ្ពយ្មបតតិ 

្រាច្ររប្់ស្រក្្ួង MEF ត្ីពីនីតិវធិីបជច្ចក្ជទ្្ននការជរៀបច្ំស្ផ្នការថវកិាស្របចឆំ្ន  ំ

វដតថវកិា 

ស្របពន័ធស្រគបស់្រគងហិរញ្ញ វតថុស្រកុ្ង ស្រ្ុក្ 
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ជផ្លត តអារមមណ៍ជៅជលើារាច្រ ត្ីពីការជរៀបច្ំថវកិា ការស្របមូលច្ំណូល និងការអនុវតតថវកិាស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្។ ជស្រៅពីជនឹះ ស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ្ហការាមយួវទិ្ាាថ នជ្ដឋក្ចិ្ច និង
ហិរញ្ញ វតថុ នលងជរៀបច្ំផ្តល់វគគបណតុ ឹះបណាត ល ត្ីពីការពិនតិយពិច្យ័ថវកិាជៅដល់្ម្ភរិក្ស្រក្ុម
ស្របលក្ាមយួច្នំួនស្ដលនលងស្រតូវក្ំណតជ់ស្ររើ្ជរ ើ្  ស្ដលជនឹះគឺាស្ផ្នការស្ដលស្រតូវអនុវតតនាជពល
ខាងមុខ។ 

 ការបណតុ ឹះបណាត លស្រក្ុមស្របលក្ា ត្ីពីតួនាទ្ីរប្់ខ្ួន នងិច្ាប់្ តីពីការស្រគបស់្រគងរដឋ     
បាលរារធានី ស្រក្ុង ជខតត ស្រ្ុក្ និងខណឌ  ថ្ិតជស្រកាមស្ដន្មតថក្ិច្ចរប្់ស្រក្្ួងមហានផ្ទ។ អនក្
ផ្តល់្ម្ភា ្នម៍ក្ពីស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុបានម្ភនស្របា្នថ៍្ន ក្នុងឆ្ន  ំ២០២០ ជនឹះ 
ស្រក្្ួងម្ភនស្ផ្នការបណតុ ឹះបណាត លស្រក្ុមស្របលក្ា ត្ីពីការជរៀបច្ំថវកិា ការច្ំណាយ នងិការក្ត់
ស្រតាច្ំណូល ការបិទ្បញ្ជ ី និងស្របធានបទ្ដនទ្ជទ្ៀត។ 

 អងគភាពវភិាគ នងិអភវិឌ្ឍនជ៍ោលនជោបាយននជលខាធិការដាឋ ន គ.រ.អ.ប បានោសំ្រទ្
ឱ្យម្ភនវគគបណតុ ឹះបណាត លស្រក្មុស្របលក្ាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ត្ីពីការយល់ដលងជលើហិរញ្ញ វតថុ តាមរយៈការ
្ស្រមប្ស្រមួលអនុវតតក្មមវធិបីណតុ ឹះបណាត ល ស្ដលជរៀបច្ំជ ើងជដាយាថ បន័នានា ដូច្ា អុីយូ
ដារ (EU DAR) ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៨ និង ២០១៩។ 

• មនទីរជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ និងរតនាោរជខតត ផ្តល់ការោសំ្រទ្និងជោបល់ដល់រដឋបាលស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្ក្នុងការជរៀបច្ំថវកិា និងក្នុងការធានាថ្នថវកិាអនុវតតស្រ្បជៅតាមជ្ច្ក្តីស្ណនារំប្់
ថ្នន ក្ា់តិ និងថ្នន ក្ជ់ខតត។ រដឋបាលជខតតក្ម៏្ភនផ្តល់ាវគគបណតុ ឹះបណាត លខឹ្ះស្ដរដូច្ា ការផ្តល់
ជ្វាាធារណៈ និងការជរៀបច្ំ្ក្មមភាពនានារប្់ គ.ក្.្.ក្។ អភបិាលរងទ្ទ្លួបនទុក្
ហិរញ្ញ វតថុស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជៅជខតតបាតដ់ំបងបានពនយល់ថ្ន ជរៀងរាល់ឆ្ន កំារោិល័យ ងំអ្់រប្់
ោតទ់្ទ្ួលបានការបណតុ ឹះបណាត លជដើមបឱី្យយល់ដលងអពំថីវកិា និងការច្ំណាយ។ ជ ឹះាោ៉ង
ណា ជៅជពលស្ដលពួក្ជគច្ងប់ានវគគបជច្ចក្ជទ្្ាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ ពកួ្ជគនលងជៅរក្ការោិ
ល័យជខតត។ 

• អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន៍្ ងាតធ់ៃនជ់លើារៈ្ំខានន់នវគគស្ច្ក្រសំ្លក្ច្ំជណឹះដលងនផ្ទក្នុងាមយួរដឋបាល
ស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ស្រក្មុស្របលក្ា នងិមស្រនតីស្រក្ុង ស្រ្ុក្ផ្្ល្់ជវនោន ជដើមបសី្ច្ក្រសំ្លក្បទ្ពិជាធនរ៍ប្់
ខ្ួនជៅតាមមុខរំនាញជរៀងៗខ្ួន។  

• ជោងតាមអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នភ៍ាគជស្រច្ើន អងគការ្ងគម្ីុវលិ បានផ្តល់វគគបណតុ ឹះបណាត លដល់
មស្រនតី នងិស្រក្ុមស្របលក្ារប្់ខ្ួន។ តួជលខជនឹះគឺជ ម្ើ ១០០% ក្នុងច្ំជណាមអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ងំ
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អ្់ក្នុងជៅបាតដ់បំង ជម្ភងឫ្ស ី និងថមជោល។ អងគការមនិស្មនរដាឋ ភបិាលស្ដលបានជលើក្ជ ើង 
ជដាយអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍រមួម្ភន៖  

o បាតដ់ំបង៖ GIZ (DAR), អមរា, បនាទ យស្រ្ី, ទ្ំនុក្ច្ិតតកុ្ម្ភរក្មពុា (CCT) 

o បាណន៖់ GIZ (DAR) 

o បរវលិ៖ GIZ (DAR) 

o ក្ំជរៀង៖ GIZ (DAR), ជីវិតថ្លៃលនរូ, CFS, ពុទ្ធាិ្នា្ស្រម្ភបក់ារអភវិឌ្ឍ 

o ជម្ភងឫ្ស៖ី GIZ (DAR), ទ្្សនៈពិភពជលាក្។ ជលាក្ស្របធានរដឋបាល/ហិរញ្ញ វតថុបាន
ពនយល់ថ្នអងគការ GIZ បានផ្តល់វគគបណតុ ឹះបណាត លអំពីក្មមវធិី advanced MS Excel 
និង MS Word ។ 

o ជ ធិ៍ាត៖់ អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នម៍និអាច្នលក្ជឃើញថ្នអងគការមយួណា ប៉ុស្នតបានពនយល់
ថ្នម្ភនអងគការមនិស្មនរដាឋ ភបិាលធ្ាបម់ក្បណតុ ឹះបណាត លពួក្ោតអ់ពំីអភបិាលក្ិច្ចលអ 
្ិទ្ធិទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភន តនួាទ្ី និងការទ្ទ្ួលខុ្ស្រតូវរប្់មស្រនតីរារការ និងការ
បស្រញ្ជ បជយនឌ្រ័។ 

o រតនមណឌ ល៖ GIZ (DAR) 

o  ថមជោល៖ GIZ (DAR), អមរា, បនាទ យស្រ្ី 

្ក្មមភាពបណតុ ឹះបណាត ល និងក្ាង្មតថភាពម្ភនតនម្ាវរិជម្ភន ពីជស្រ ឹះ្ក្មមភាព ងំ
ជនាឹះបានរំរុញឱ្យអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្ក្លមអការយល់ដលង និងលទ្ធផ្លការងារច្ំជ ឹះភារក្ិច្ចរប្់ខ្ួន។ 
ស្រគបអ់នក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ងំអ្់បងាា ញអំពីច្ំណាបអ់ារមមណ៍ និងជច្តនាក្នុងការចូ្លរមួវគគបណតុ ឹះបណាត ល
ជផ្សងៗ ត្ីពីការស្រគបស់្រគងថវកិា។  

រូបភាព ៧.៣៖ មូលជហតុស្ដលអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នច៍្ងទ់្ទ្ួលបានវគគបណតុ ឹះបណាត ល ត្ី ពីការស្រគបស់្រគងថវកិា 
(n=67, អនុញ្ញ តឱ្យជឆ្ើយបានជស្រច្ើន) 
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8. អនុសាស្ន ៍

8.1. ្ម្ភា រៈ ឬឯក្ារផ្សពវផ្ាយថមី និងយុទ្ធាស្រ្តក្នុងការផ្សពវផ្ាយ 

លទ្ធផ្លននការអជងាតាមយួស្របាពលរដឋបានបងាា ញថ្ន ពួក្ោតជ់ស្ររើ្ជរ ើ្ ្ម្ភា រៈ ឬឯក្
ារផ្សពវផ្ាយាឯក្ារជបាឹះពុមពាងឯក្ារអនឡាញ។ ជគបានឱ្យស្របាពលរដឋបានជ ន្ើ្ំុឱ្យ
ជស្ររើ្ជរ ើ្ ឯក្ារអបរ់ងំាយបំផុ្តពបីញ្ជ ីមយួ ជដើមបយីល់ដលងអំពពីត័ម៌្ភនថវកិា។ ាទូ្ជៅ ខិតបណ័ណ គឺ
ារជស្រមើ្ ស្ដលមនុ្សស្រគបស់្រក្ុមអាយុជស្ររើ្ជរ ើ្  រមួ ងំរនច្់ររាផ្ង។ ប៉ុស្នត ស្របាពលរដឋស្ដល
ម្ភនវយ័ច្ំណា្់បានបងាា ញពីភាពជពញច្ិតតខ្ាងំជលើរជស្រមើ្ ជនឹះាងស្របាពលរដឋស្ដលម្ភនវយ័ជក្មង 
ក្នុងជនាឹះស្របាពលរដឋស្ដលម្ភនអាយុ ព៤ី៨ ដល់ ៥៧ ឆ្ន  ំម្ភន ៣៧% នងិស្របាពលរដឋអាយុជលើ្ពី 
៥៨ ឆ្ន  ំម្ភន៤០% ជបើជស្របៀបជធៀបជៅនលងស្រក្ុមអាយុ ១៨ ដល់ ២៧ ឆ្ន  ំម្ភន៣៣% ស្រក្មុអាយុ២៨ ដល់ 
៣៧ ឆ្ន  ំម្ភន៣២% នងិ ស្រក្មុអាយុ ៣៨ ដល់ ៤៧ ឆ្ន  ំម្ភន២៩% ។ 

ផ្ទុយជៅវញិ ការចូ្លច្ិតតម្ភតិកាជលើបណាត ញ្ងគមរប្់ស្រក្ុមអាយុវយ័ច្ំណា្់ម្ភនភាពតិច្
ាងស្របាពលរដឋស្ដលម្ភនអាយុជក្មង។ ម្ភនស្ត ៧% ននស្រក្ុមអាយុពី ៤៨ ដល់ ៥៧ ឆ្ន  ំនិងអាយុជលើ្
ពី ៥៨ ឆ្ន បំ៉ជុណាណ ឹះ ស្ដលបានជស្ររើ្ជរ ើ្ បណាត ញ្ងគម ខណៈស្ដលតួជលខជនឹះជ ើងជៅដល់ ១៨% 
្ស្រម្ភបស់្របាពលរដឋស្ដលម្ភនអាយុរវាង ២៨ ដល់ ៣៧ ឆ្ន  ំនិង ១៦% ្ស្រម្ភបស់្របាពលរដឋអាយុរវាង 
៣៨ ដល់ ៤៧ ឆ្ន ។ំ ្ស្រម្ភបស់្រក្ុមអាយុ បាងជគ (១៨ ដល់ ២៧ ឆ្ន )ំ ម្ភន ១៤% ស្ដលបានជស្ររើ្
ជរ ើ្ បណាត ញ្ងគមថ្នាឯក្ារ្័ក្តិ្ម ជដើមបយីល់ដលងអំពីពត័ម៌្ភនថវកិា។ ជ ឹះាងោ៉ងណាក្៏

81%

31% 31%

Helpful in their role Improve perspectives to
grow professionally

Interest in learning new
things (even if not strictly

related to their work)

រួយ បានជស្រច្ើនក្នុង 
តួនាទី្រប្់ពួក្ោត់ 

ស្ក្លមអការយល់ជឃើញ 
ជដើមបបីជងាើនអារីព 

វនិិជោគជលើការ្ិក្ាអវីថមីៗ 
(ជ ឹះបីាមនិ ក្ព់ន័ធនលងការងារ

រប្់ោតក់្ជ៏ដាយ) 
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ជដាយ ្ុស្រក្ិតភាពននតួជលខជនឹះ គួរស្រតូវបានពិចរណាជដាយស្របុងស្របយត័ន ពីជស្រ ឹះតួជលខជនឹះឆ្ុឹះបញ្ច ំង
ស្តទ្្សនៈយល់ជឃើញរប្់អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នស៍្ត ២០ នាក្ប់៉ុជណាណ ឹះ។ 

ដូជច្នឹះ ច្ណំាបអ់ារមមណ៍ បទូ្ជៅ្ស្រម្ភបប់ណាត ញ្ងគមស្ដលបានឆ្ុឹះបញ្ច ំងជៅក្នុងការ       
អជងាតជនឹះ ស្រតូវបានពនយល់បានខ្ឹះ ជដាយភាពាតំណាង បរប្់យុវរន (ស្ត ៦% ប៉ុជណាណ ឹះននច្ំននួ
្ំណាក្្រុប)។ ជស្រៅពីជនឹះ អស្រតាជស្របើស្របា្់អុីនជធើជណត និងការជស្របើស្របា្់បណាត ញ្ងគមម្ភនការ
ជក្ើនជ ើង ស្ដលជនឹះគឺានិនាន ការមយួស្ដលចបំាច្ដ់ាក្ប់ញ្ចូ លជៅក្នុងយុទ្ធាស្រ ត្ផ្សពវផ្ាយ នងិ
ស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ងរប្់រដឋបាលាធារណៈ។ ជ ឹះារដឋបាលមូលដាឋ នដលងអំពី្ កាត នុពលននអតថ
ស្របជោរនន៍នការផ្សពវផ្ាយអនឡាញោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ក្៏្ ក្មមភាពអនឡាញរប្់ពួក្ោតជ់ៅម្ភន
្ភាព បខ្ាងំជៅជ ើយ ជដាយារម្ភនស្ដនក្ណំតច់្មបងៗច្ំននួ ២ គកឺ្ងវឹះថវកិា និង្មតថភាព
បជច្ចក្ជទ្្មនិស្រគបស់្រោន។់ 

រូបភាព ៨.១៖ ភាពងាយស្រ្ួលននយនតការក្នុ ងការទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនថវកិា ជបើជោងតាមស្របាពលរដឋ (n=៣៤០,

អនុញ្ញ តឱ្យជស្ររើ្ជរ ើ្ ច្ជម្ើយជស្រច្ើន) 

 

្ម្ភគ ល់៖ តួជលខនីមយួៗឆ្ុឹះបញ្ច ំងអំពីភាគរយននស្របាពលរដឋ្រុបស្ដលបានជស្ររើ្ជរ ើ្ រជស្រមើ្ ផ្តល់រូននីមយួៗ។ 

 ទ្ីផ្ារគឺាទ្ាីធារណៈងាយស្រ្ួលបំផុ្តក្នុងការដាក្ក់ាត រពត័ម៌្ភនជបើជោងតាមស្របាពលរដឋច្ំនួន 
៣២% បនាទ បម់ក្តាមវតតអារាម (៣១%) តាមាលាជរៀន (១៩%) និងតាមមណឌ ល្ុខភាព (១០%)។ រដឋបាលស្រក្ុង 
ស្រ្ុក្បានយល់ស្រ្បតាមមតរិប្់ស្របាពលរដឋជលើយនតការស្ដល្័ក្តិ្មបំផុ្តក្នុងការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភន
ជនឹះ។  

40%

18%

9%

9%

6%

3%

1%

Information boards in public places

Public consulation and meeting

Information board at DM office

Social media platforms

TV

DM administration office

Radio

កាត រពត័ម៌្ភនក្នុងទី្ាធារណៈ 

កិ្ច្ចពិជស្រោឹះជោបល់ និងស្របរំុាាធារណៈ 

កាត រផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនជៅការោិល័យស្រកុ្ង ស្រ្ុក្ 

ជវទិ្កាបណាត ញ្ងគម 

ទូ្រទ្្សន ៍

ការោិល័យរដឋបាលស្រកុ្ង ស្រ្ុក្ 

វទិ្យុ 
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 វទិ្យុ និងទូ្រទ្្សនស៍្ដលស្រតូវបានជស្របើស្របា្់ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនអំពីថវកិារមួម្ភន៖ 

• វទិ្យុ៖ ច្ម្ភា រស្ដក្ (ស្រ្ុក្បរវលិ) ច្ម្ភា រជច្ក្ (បាតដ់បំង)។ 

• ទូ្រទ្្សន៖៍ ទ្ទ្ក្ (បាតដ់ំបង) បាយន័ (ក្ំជរៀង) ្ីុ ធ ីអិន (ក្ំជរៀង)។ 

បជងាើន និងជធវើពពិិធក្មមឯក្ារជបាឹះពុមព្ស្រម្ភបអ់បរ់ ំ(IEC material)  

 ្ម្ភា រៈ ឬឯក្ារផ្សពវផ្ាយស្រតូវបានស្របាពលរដឋភាគជស្រច្ើនចូ្លច្ិតតអាន នងិងាយស្រ្ួលយល់
ាងទ្ស្រមងឌ់្រីីថល។ ជ ឹះាស្របការជនឹះទ្ំនងាផ្្ល្់បតូរោ៉ងឆ្បរ់ហ័្ ជហើយជដាយពិចរណាថ្នតួ
ជលខ ងំជនឹះតំណាងឱ្យភាគរយននស្របាពលរដឋមយួស្រក្ុមតូច្ នងិាក្ល់ាក្ ់ ជធៀបជៅនលងស្របាពលរដឋ
្រុបក្ជ៏ដាយ ក្ស៏្របាពលរដឋជៅក្នុងតំបន់្ ិក្ាជនឹះភាគជស្រច្ើនយល់ថ្នឯក្ារជបាឹះពុមពងាយស្រ្ួល
ទ្ទ្ួលបាន នងិងាយស្រ្ួលយល់ាង។ 

 វាម្ភនារៈ្ំខានណ់ា្់ក្នុងការបជងាើនបរមិ្ភណឯក្ារអបរ់ ំ្ ស្រម្ភបស់្របាពលរដឋ។ ឯក្ារ
ស្ដលនលងស្រតូវផ្លិត គួរម្ភនភាពច្ា្់លា្់ ស្រតលមស្រតូវ និងរមួម្ភនរូបភាពជដើមប ីក្ ់ញការចប់
អារមមណ៍រប្់ាធារណរន។ ជស្រៅពីជនឹះ អតថបទ្គួរខ្ីៗ  និង្រជ្រអក្សរទ្ំហំធំ។ រូបភាពខាងជស្រកាម
បងាា ញអំពីតារាងស្ដលអនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នប៍ានផ្តល់រូនជៅក្នុង្ិកាា ាលាពិជស្រោឹះជោបល់ជៅភនជំពញ។  

រូបភាព ៨.២៖ តារាងស្ដលស្រ ងជ ើងជៅក្នុ ង្ិកាា ាលាជៅភនជំពញ ជដើមបីបងាា ញពីពត័ម៌្ភនថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជៅ
ស្របាពលរដឋ  
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 ម្ភន្ំណូមពរឱ្យបតូរ ក្យ ថវកិា ជៅា ក្ញ្ចបលុ់យ ជហើយដាក្ប់ញ្ចូ លស្តពត័ម៌្ភនាក្ល់ាក្់
ស្តប៉ុជណាណ ឹះស្ដល្ំខាន់្ ស្រម្ភបស់្របាពលរដឋ។ ពត័ម៌្ភន ត្ីពីច្ំណូល គួរម្ភនតួជលខ្រុប ប៉ុស្នតក្ស៏្បង
ស្ច្ក្ច្ំណូលជៅតាមស្របភព ដូច្ាច្ំស្ណក្មក្ពីថ្នន ក្ា់ត ិនិងថ្នន ក្ជ់ខតត ក្ដូ៏ច្ាច្ំនួនស្ដលស្របមូលបាន
ជដាយស្រក្ុង ស្រ្ុក្ខ្ួនឯង។ ការច្ំណាយគួរបញ្ចូ លតួជលខ្រុបាមយួនលងពត័ម៌្ភនលមអតិអំពីលុយស្ដល
បានចយជលើរដឋបាល ស្របាក្ស់្ខបុគគលិក្ ការអភវិឌ្ឍ្ហគមន ៍និងការអភវិឌ្ឍរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ 

 មតិជោបល់ និងការច្ងប់ានស្ដលស្របមូលបានក្នុងអំ ុងជពលជធវើការអជងាតស្របាពលរដឋ ក្ិច្ច
្ម្ភា ្ន ៍ នងិក្ិច្ចពិភាក្ាស្រក្ុមជោលជៅបានឱ្យជយើងជរៀបច្ំាអនុា្នម៍យួច្ំននួ្ស្រម្ភបឯ់ក្ារ
ជបាឹះពុមព្ស្រម្ភបអ់បរ់៖ំ  

• រូបភាពពត័ម៌្ភនស្ដលបានជ ន្ើជ ើង៖ ផ្លិតរូបភាពពត័ម៌្ភនជដើមបបីងាា ញអំពីស្របភព្ំខាន់ៗ នន
ច្ំណូល និងច្ំណាយក្នុងទ្ស្រមងម់យួងាយស្រ្ួល។ រូបភាពពត័ម៌្ភនជៅក្នុងឧប្មពន័ធទ្ ី៣ គឺា
ឧ ហរណ៍ននថវកិាមយួជៅស្រ្ុក្អូជស្រៅ ជខតតបនាទ យម្ភនរយ័ ជហើយអាច្ស្រតូវបានយក្ជៅស្ក្
្ស្រមួលជៅតាមថវកិារប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ដនទ្ជទ្ៀត។ 

ថងលុ់យ (ថវកិា) 

ច្ំណូល 

ចំ្ណូល
្រុប ស្រកុ្ង ស្រ្ុក្ 

ការច្ណំាយ 

ការចំ្ណាយ
្រុប 

ពីថ្នន ក្ា់តិ ពីថ្នន ក្ជ់ខតត 
ពីស្រកុ្ង 
ស្រ្ុក្ 

ការចំ្ណាយ
រដឋបាល 

ស្របាក្់
ស្ខ 

ការអភវិឌ្ឍ
្ហគមន៍ 

 ងំជនឹះនលងម្ភន
បងាា ញារូបភាព 

ការអភវិឌ្ឍ
ស្រកុ្ង ស្រ្ុក្ 
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• ផ្លទ ងំរូបភាពស្ដលម្ភនរូបពណ៌ជផ្សងៗ នងិម្ភនារច្ា្់លា្់ និងស្រតលមស្រតូវ។ ឧ ហរណ៍ 
តារាងមយួស្ដលបងាា ញការច្ណំាយថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្្ំខាន់ៗ ជៅតាមគជស្រម្ភង ឬ្ក្មមភាព។ 
ឧប្មពន័ធទ្ី ៤ ម្ភនឧ ហរណ៍មយួននផ្លទ ងំរូបភាពងាយស្រ្ួលយល់ស្ដលជគស្របទ្ឹះជឃើញជៅ
ជលើកាត រពត័ម៌្ភនជៅឯការោិល័យស្រ្ុក្ជម្ភងឫ្ស ី ស្ដលពនយល់អំពីរហំានជផ្សងៗស្ដលស្របា
ពលរដឋស្រតូវអនុវតតតាមក្នុងជពលជបាឹះជឆ្ន ត។ 

• ផ្លទ ងំរូបភាពជៅតាមស្របធានបទ្ ជដើមបរីស្រម្ភបស្របាពលរដឋអំពីារៈ្ំខានន់នថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 
្ស្រម្ភបជ់្វាជផ្សងៗស្ដលពកួ្ោតជ់ស្របើ។ ឧ ហរណ៍ ផ្លទ ងំរូបភាពស្ដលបងាា ញការច្ំណាយ
ស្ថ ំ្ ុខភាពស្ដលបានបទិ្ក្នុងមណឌ ល្ុខភាព នលងអាច្ ញការចបអ់ារមមណ៍ស្របារន
ឱ្យមក្ជស្របើជ្វាស្បបជនឹះ។ 

• ខិតបណ័ណ ផ្តល់នូវ i) ជ្ច្ក្តី្ជងាបននខ្លមារថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្របចឆំ្ន  ំ(ច្ំណូល និងច្ំណាយ)  
ii) ពត័ម៌្ភនអំពីក្ចិ្ចស្របរុំនានាស្ដលស្របាពលរដឋអាច្ចូ្លរមួជដើមបសី្រាបាពត័ម៌្ភន និងតាមដាន
ការអនុវតតគជស្រម្ភង iii) ការស្រតួតពិនិតយជ ើងវញិននយនតការនានាស្ដលតាមរយៈយនតការ ងំ
ជនាឹះ ស្របាពលរដឋអាច្ម្ភនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភន និងជលើក្ា្ំណួរ នងិក្តបីារមាជៅ
កានរ់ដឋបាល។ ខិតបណ័ណ គួរម្ភនជៅការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងទ្ាីធារណៈជផ្សងៗដូច្ា
ាលាជរៀន និងវតតអារាម នងិម្ភនការស្ច្ក្នូវជវទ្ិកាាធារណៈនានាផ្ងស្ដរ។ 

• ឯក្ារាក្ស់្ ត្ងស្ដលស្របាពលរដឋជស្របើស្របា្់ាញលក្ញាបដូ់ច្ាស្របតទិ្ិន ឆស័្រត នងិកាបូប 
ស្ដលបងាា ញពីារច្ំៗ អំពថីវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ 

• ារស្ដលស្រតូវបានជគថតទុ្ក្ាជស្រ្ច្ ជដើមបចីក្ឧ់ជគោ្នា្័ពទក្នុងទ្ាីធារណៈ។ 
ជគោ្នា្័ពទច្ល័ត និងបងាា ញាវជីដអូ្័ក្តិ្មជដើមបជីធវើឱ្យតំបនដ់ាច្ស់្រ្ោលបផុំ្តស្ររួត
ស្រាបពត័ម៌្ភន។ 

ជធវើការងារាមយួអងគការ្ងគម្ីុវលិក្នុងការផ្លិត និងការផ្សពវផ្ាយឯក្ារអបរ់ ំ 

 វតតម្ភនននឯក្ារអបរ់អំំពថីវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្របចឆំ្ន  ំ បច្ចុបបននម្ភនតិច្តួច្ ឬមនិម្ភនស្តមតង។ 
ដូច្បានជលើក្ជ ើងក្នុងវគគមុន អងគការ្ងគម្ីុវលិបាននលងក្ំពុងជធវើការោ៉ងរតិ ន្ិទ្ាមយួរដឋបាលឃំុ 
្ងាា តក់្នុងការផ្លិត និងផ្សពវផ្ាយថវកិារប្់ខ្ួន។ ការចូ្លរមួច្ំស្ណក្រប្់អងគការ្ងគម្ីុវលិក្នុង
ការអនុវតត I-SAF នងិតួនាទ្រីប្់ខ្ួនក្នុងការក្ាង្មតថភាព និងផ្លិតឯក្ារពត័ម៌្ភនស្រតូវបានរដឋ 
បាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្យល់ជឃើញថ្នវរិជម្ភន ជនឹះក្ដូ៏ច្ាការយល់ជឃើញរប្់ស្រក្្ួងថ្នន ក្ា់តិស្ដរ។ ា
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ឧ ហរណ៍ ឧប្មពន័ធទ្ី ៥ បងាា ញអំពីថវកិាស្រ្ុក្បាកាន ស្ដលបានជរៀបច្ំជ ើងជដាយម្ភនការោសំ្រទ្ពី
វទិ្ាាថ ន API ។ 

 អងគការ្ងគម្ីុវលិម្ភនទ្ំនាក្ទ់្ំនងជដាយផ្លទ ល់ាមយួស្របាពលរដឋ និងយល់ដលងពីជ្ច្ក្តី
ស្រតូវការ ក្តីបារមា និងច្ំណូលច្តិតរប្់ស្របាពលរដឋមុនជគ។ ដូជច្នឹះ  អងគការ្ងគម្ីុវលិអាច្ាតំណភាជ ប់
ដម៏្ភនស្រប្ិទ្ធភាពរវាងរដឋបាល និងស្របាពលរដឋក្នុងស្ដន្មតថក្ិច្ចរប្់ខ្ួន ជហើយជដើរតួោ៉ង្ំខាន់
ក្នុងការផ្លិតឯក្ារអបរ់ងំាយស្រ្ួលយល់ ក្ដូ៏ច្ាចុ្ឹះរបួ្ហគមន ៍ ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភន និងជលើក្
ក្មព្់ការយល់ដលង។ ជ្ច្ក្តីស្រតូវការក្នុងការបជងាើនក្ិច្ច្ហការាមយួអនក្ ក្ព់ន័ធក្នុងការផ្លិត និង
ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ស្រតូវបានជលើក្ជ ើងជៅក្នុង្ិកាា ាលាពិជស្រោឹះជោបល់ចុ្ងជស្រកាយ
ាមយួនលង្ំជណើ ឱ្យអងគការ្ងគម្ីុវលិរួយ ោសំ្រទ្ក្ិច្ចស្របរុំស្របចសំ្ខរប្់ស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ 

ដាក្ក់ាត រពត័ម៌្ភនក្នុងទ្ាីធារណៈ 

 ជដាយារស្របាពលរដឋក្ស្រមអជញ្ជ ើញមក្ការោិល័យស្រ្ុក្/ឃំុ ស្របាពលរដឋភាគជស្រច្ើនស្រពជងើយ
ក្ជនតើយនលងការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនជផ្សងៗ ស្ដលបានបិទ្ផ្ាយជៅជលើកាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈជៅ
ការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ពត័ម៌្ភនគួរស្រតូវបានដាក្ក់្នុងទ្ាីធារណៈ ស្ដលស្របាពលរដឋនិយមរួបរុ។ំ 
ជោងតាមស្របាពលរដឋក្ដូ៏ច្ាតំណាងមស្រនតីស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ ទ្តីាងំស្ដលងាយស្រ្ួលបំផុ្តម្ភនដូច្ាទ្ផី្ារ 
វតតអារាម ាលាជរៀន និងក្ស្ន្ងមយួច្នំួនជទ្ៀតដូច្ាមណឌ ល្ុខភាព។ ស្របការជនឹះអាច្រំរុញឱ្យស្របា
ពលរដឋទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភនក្នុងជពលជធវើការងារស្របចនំថៃរប្់ខ្ួន ជហើយក្ម៏និចបំាច្ស់្រតូវការជធវើដំជណើ រ
ឆ្ៃ យជ ើយ។ ជស្រៅពីជនឹះ កាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈាច្ណំាយតិច្តចួ្ច្ំជ ឹះរដឋបាល ប៉ុស្នតការដាក្ក់ាត រ
ពត័ម៌្ភនាធារណៈជៅទ្ីតាងំខាងជលើផ្តល់្កាត នុពលខព្ ់្ស្រម្ភបស់្របាពលរដឋស្រគបស់្រ្ បវ់ណណ ៈរមួ
 ងំស្រ ត្ី និងបុរ្ នងិស្រក្ុមអាយុជផ្សងៗោន ទ្ទ្ួលបានពត័ម៌្ភន។ 

ម្ភតិកាឌ្ីរីថលកានស់្តជស្រច្ើន ជដើមបបីជងាើនការចូ្លរមួ និងទ្នំាក្ទ់្ំនងាាធារណៈាមយួស្របាពលរដឋ 

 ការផ្លិតឯក្ារជបាឹះពុមពគួរជដើរទ្នទលមោន ាមយួការបជងាើនវតតម្ភនអនឡាញរប្់រដឋបាល។ 
ម្ភតិកាឌ្ីរីថលពត័ម៌្ភនាអ តៗ ក្ស់្ភនក្ ងាយស្រ្ួល ក្ ់ញការចបអ់ារមមណ៍រប្់ទ្្សនិក្រន។ 
ម្ភតិកាឌ្ីរីថលម្ភនភាព ក្ ់ញអតិថិរនស្រគបស់្រ្ ប ់ និងអាច្ស្ច្ក្ចយបានោ៉ងឆ្បរ់ហ័្។ 
ជស្រៅពីជនឹះ ខ្លមារឌ្ីរថីលទ្ំនងាជស្របើស្របា្់ជពលជវលាតិច្ាង និងតស្រមូវការធនធានជ្ដឋក្ិច្ចតចិ្
ាងឯក្ារជបាឹះពុមព។ 



          របាយការណ៍អង្កេតស្តីពីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបាន និកការយល់ដឹកង្លីថវកិាក្រុក ក្ស្រុ 
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 បច្ចុបបននជនឹះ រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ពុំម្ភន្មតថភាពបជងាើតជគហទ្ំពរ័ផ្្ូវការ ជហើយជ ឹះបពីួក្ោត់
អាច្បជងាើតគណនបីណាត ញ្ងគមោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ ក្៏្ ក្មមភាពអនឡាញរប្់ោតជ់ៅម្ភន្ភាព
 បលមមស្ដរ។ ការផ្សពវផ្ាយអនឡាញគួរជផ្លត ត ាពិជ្្ជលើយុវរន ស្របាពលរដឋវយ័ក្ណាត ល និង
ស្រ ត្ីស្ដលបងាា ញច្ំណាបអ់ារមមណ៍ជលើទ្ស្រមងឌ់្ីរីថលស្បបជនឹះខព្់។ អវីស្ដលគួរឱ្យក្ត់្ ម្ភគ ល់ផ្ងជនាឹះគឺ
ថ្នរិត ក្ក់្ណាត លននស្របាពលរដឋស្ដលផ្តល់្ម្ភា ្នម៍និម្ភនទូ្រ្័ពទនដទ្ំជនើប (smartphone) ភាជ ប់
អុីនជធើជណតជ ើយ ខណៈស្ដល ៥% ក្នុងច្ំជណាមជនាឹះបានជស្របើស្របា្់ទូ្រ្័ពទរប្់អនក្ដនទ្ជផ្សងជទ្ៀត 
ប៉ុស្នតតួជលខ ងំជនឹះម្ភនការស្ស្របស្របួលខ្ាងំ។ 

 ជហវ្ប ុក្ គឺាជវទ្ិកាបណាត ញ្ងគមស្ដលម្ភនស្របាស្របយិភាពបំផុ្តជៅក្មពុា ដូជច្នឹះជហើយ 
ជហវ្ប ុក្គឺាបណាត ញមយួស្ដលស្រតូវផ្តល់អាទ្ិភាពខព្់។ វារំរុញឱ្យម្ភនការបជងាើត និងស្ច្ក្រសំ្លក្៖ 
ខ្លមារស្ដលអាច្ផ្លិតបានោ៉ងឆ្បរ់ហ័្ និងថ្នមវនត ការស្របកា្ពត័ម៌្ភន និងដណំល ងថមីៗ  ពត័ម៌្ភន
តាមរយៈរូបភាព និងវជីដអូជផ្សងៗ។ ជស្រៅពីជនឹះ ស្រក្មុនានាជៅក្នុងជហវ្ប ុក្អាច្្ស្រមប្ស្រមួលឱ្យម្ភន
ការស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ងជដាយផ្លទ ល់ជស្រច្ើនាមយួស្រក្ុម ក្ព់ន័ធនានា និងស្របាពលរដឋ។ 

 រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្គួរស្តជច្ឹះ ញស្របជោរនឱ៍្យបានជទ្វដងពីការជស្របើស្របា្់ស្របពន័ធអនឡាញ។ 
ឧបក្រណ៍អនឡាញមនិស្មនស្រោនស់្តាមជធាបាយមយួ្ស្រម្ភបរ់ដឋបាលក្នុងការស្ច្ក្រសំ្លក្ពត័ម៌្ភន
ប៉ុជណាណ ឹះជទ្ ប៉ុស្នតវាក្ា៏ឱ្កា្មយួឱ្យស្របាពលរដឋផ្តល់ស្របតិក្មមជៅនលងពត័ម៌្ភន និងផ្តល់មតិជោបល់
រប្់ខ្ួនតាមរយៈស្រក្ុមជហវ្ប ុក្ ារជហវ្ប ុក្ជៅជលើពត័ម៌្ភនស្ដលបានផ្សពវផ្ាយ ងំជនាឹះផ្ងស្ដរ។  

ការអបរ់ ំនិងការជធវើការាមយួយុវរន  

 យុវរនរំនានជ់ស្រកាយជដើរតួោ៉ង្ំខានក់្នុងការដុ្ខាតអ់នាគត និងក្ាង្ងគម តាមរយៈ
ការចូ្លរមួក្នុងក្ិច្ចការាធារណៈ និងការអភវិឌ្ឍ្ហគមនរ៍ប្់ខ្ួន។ ច្ំស្ណក្ ាលាជរៀនគួរស្ត
ជដើរតួនាទ្ាីអនក្ដលក្នាកំ្នុងការផ្តល់នូវច្ំជណឹះដលងស្ផ្នក្ហិរញ្ញ វតថុដល់្ិ្ានុ្ិ្ស។ ជដើមបធីានាអំពី
និរនតរភាព និងរក្ានូវក្ិច្ចផ្តួច្ជផ្តើមជនឹះឱ្យម្ភន្តងក់ារស្តមយួដូច្ោន  ស្រក្្ួងអបរ់ ំ យុវរន និងក្ឡីាគួរ
ពិចរណាដាក្ប់ញ្ចូ លការអបរ់កំារយល់ដលងស្ផ្នក្ហិរញ្ញ វតថុក្នុងក្មមវធិី្ិក្ា។ ការបណតុ ឹះ្មតថភាព នងិ
ច្ំណងច់្ំណូលច្ិតតរប្់យុវរនជលើក្ិច្ចការងារ ក្ទ់្ងនលងថវកិា និងក្ចិ្ចការាធារណៈ អាច្នលងរំរុញ
ឱ្យពួក្ោតម់្ភនការចូ្លរមួោ៉ង្ក្មមជលើក្ិច្ចការជនឹះនាជពលអនាគតខាងមុខ។ ជស្រៅពីជនឹះ អងគការយុវ
រននានាអាច្ាអនក្ ក្ព់ន័ធមយួោ៉ង្ំខាន់្ ស្រម្ភបអ់ាាា ធរមូលដាឋ នក្នុងការជក្ៀរគរយុវរននិងបជងាើន
ការចូ្លរមួរប្់ពួក្ោតក់្នុងក្ិច្ចការាធារណៈ។ 



          របាយការណ៍អង្កេតស្តីពីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបាន និកការយល់ដឹកង្លីថវកិាក្រុក ក្ស្រុ 
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 ជោងតាមការជលើក្ជ ើងជដាយអងគការ្ងគម្ីុវលិមយួច្នំួន ការមនិបានផ្តល់ជពលជវលា
ស្រគបស់្រោនប់ានរារាងំយុវរនពកីារចូ្លរមួក្នុងក្ិច្ចការាធារណៈ ជ ឹះាពកួ្ោតម់្ភនថ្នមពល និងការ
តាងំច្ិតតជធវើោ៉ងណាក្ជ៏ដាយ។ ដូជច្នឹះ ជវទ្ិកាអនឡាញ គឺាដំជណាឹះស្រាយមយួោ៉ងលអ នងិជដាយ
ផ្លទ ល់ ស្ដលអាច្ ក្ទ់្ងយុវរនរំនានជ់ស្រកាយបានោ៉ងជលឿន ពីជស្រ ឹះពួក្ោតម់្ភនភាព្ក្មមបផុំ្តជលើ
បណាត ញ្ងគម ាពិជ្ ជ្ហវ្ប ុក្។ ច្ំស្ណក្ ស្រក្ុមជតជ ស្រកាមអាច្ជស្របើស្របា្់បានច្ំជ ឹះ្ិ្សនិ្ិសត 
ស្ដលាមជធាបាយដ៏្ ័ក្តិ្មក្នុងការក្ាងទ្ំនាក្ទ់្ំនងជដាយផ្លទ ល់ាមយួរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ 

ជស្របើស្របា្់ជតជ ស្រកាមជដើមបផី្តល់ពត័ម៌្ភនជដាយផ្លទ ល់ និងភ្ាមៗដល់ស្របាពលរដឋតាមស្រក្មុជផ្សងៗោន  

 ក្មមវធិីជតជ ស្រកាម គឺាឧបក្រណ៍ស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ងដឆ៏្បរ់ហ័្ និងឥតគតិនថ្ ស្ដលស្រតូវបាន
បញ្ជ ក្ស់្របាបថ់្នម្ភនស្រប្ិទ្ធភាព្ស្រម្ភបរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ តោ៉ួង ស្រ្ុក្បរជវលបច្ចុបបននបានក្ំពុង
ជស្របើស្របា្់ស្រក្ុមជតជ ស្រកាម ្ស្រម្ភបក់ារស្របស្មស្របមូលស្របាពលរដឋវយ័ជក្មងច្ំនួន ១០០ នាក្ ់ និងស្រក្ុម
ដាច្ជ់ដាយស្ ក្មយួជផ្សងជទ្ៀត ជដើមបសី្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ងាមយួ្ហភាព្ហពន័ធយុវរនក្មពុា។ 
ឧ ហរណ៍លអមយួជទ្ៀតស្រតូវបានរក្ជឃើញជៅស្រ្ុក្ក្ំជរៀង ស្ដលរដឋបាលបានជស្របើស្របា្់ក្មមវធិីជតជ 
ស្រកាមជនឹះ ជដើមបផី្សពវផ្ាយដណំល ង នងិពត័ម៌្ភនអំពកី្ិច្ចស្របរុំជផ្សងៗាមយួអនក្ ក្ព់ន័ធនានា។ 

 ក្មមវធិីជតជ ស្រកាមផ្តល់នូវឧបក្រណ៍ច្ំននួ ២ ស្ដលងាយស្រ្ួលក្នុងការអនុវតត និងអាច្ស្រតូវបាន
ជគជស្របើស្របា្់បំជពញោន ជៅវញិជៅមក្។ ឧបក្រណ៍ទ្ ី ១ ក្មមវធិីជតជ ស្រកាមម្ភនប៉ុ ត្ិ៍ ស្ដលអាច្
ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនាាធារណៈបានទូ្លំទូ្លាយជៅកានម់នុ្សម្ភន រាប ់នន់ាក្។់ ប៉ុ ត្ិ៍ជតជ ស្រកាម 
(Telegram channels) ជនឹះម្ភនមុខងារជបើក្ជមើល ស្ដលអនុញ្ញ តឱ្យជយើងតាមដាន្ក្មមភាព នងិម្ភន
អនក្ចូ្លា្ម្ភរកិ្ោម នក្ណំត។់ ឧបក្រណ៍ទ្ី ២ គឺស្រក្ុមជតជ ស្រកាម (Telegram groups) ស្ដល
អនុញ្ញ តឱ្យ្ ម្ភរិក្ស្រក្មុជនឹះស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ង នងិអាច្ឱ្យរដឋបាល (admin) ច្ងអុលបងាា ញនូវារ្ ំខាន់ៗ  
ស្ដលធានាថ្នារ ងំជនាឹះស្រតូវបានជគអានដូច្ា ជ្ច្ក្តីស្របកា្អំពីអងគស្របរុំាជដើម។ ជបើស្ផ្អក្តាម
ច្ំនួនស្របារនក្នុងស្ដន្មតថក្ិច្ចរប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ការក្ំណត់្ ម្ភរិក្ ២០ មុនឺនាក្ក់្នុងមយួ
ស្រក្ុម មនិម្ភនាបញ្ា អវីជ ើយ្ស្រម្ភបរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ។ 

 អវីស្ដលលអ និងស្ផ្អក្ជលើការច្ងប់ាន និង្មតថភាពរប្់រដឋបាលនីមយួៗក្នុងការស្រគបស់្រគង
ឧបក្រណ៍ជនឹះ រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្អាច្ជស្របើ ងំស្រក្ុមជតជ ស្រកាម និងប៉ុ ត្ិ៍ជតជ ស្រកាម។ រាល់ឯក្ារ
 ងំអ្់ និងបច្ចុបបននភាពអាច្ស្ច្ក្រសំ្លក្ជៅក្នុងប៉ុ ត្ិ៍ជតជ ស្រកាម ស្ដលជៅក្នុងជនាឹះស្របាពលរដឋអាច្
ទ្ទ្ួលជ្ច្ក្តីរូនដណំល ង និងពត័ម៌្ភនជដាយផ្លទ ល់ពីរដឋបាល។ ទ្នទលមោន ជនឹះស្ដរ រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្អាច្
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បជងាើតស្រក្ុមជតជ ស្រកាមដាច្ជ់ដាយស្ ក្្ស្រម្ភបស់្រក្ុមស្របារនាក្ល់ាក្ដូ់ច្ា ស្រក្មុស្រ ត្ី យុវរន ក្្ិក្រ
ាជដើម ជដើមបជីដាឹះស្រាយបញ្ា ្ំខាន់ៗ រប្់ពួក្ោត ់ ជហើយក្អ៏ាច្ក្ាងទ្ំនាក្ទ់្ំនងោ៉ងរិត ន្ិទ្ធ
និងរំរុញឱ្យម្ភនការចូ្លរមួពសី្របាពលរដឋ។ 

 ជៅតំបនស់្ដលដាច្ស់្រ្ោលខ្ាងំ ឧជគោ្នា្ពទដាក្ជ់លើរថយនត ឬជលើរមក៉្ក្ងប់អីាច្រួយ 
្ស្រមប្ស្រមួលឱ្យពត័ម៌្ភនស្រាបដល់ស្របាពលរដឋស្ដលមនិម្ភនអុីនជធើជណត។ រូបភាព និងគនូំរគឺា
ឧបក្រណ៍ដល៏អក្នុងការជលើក្ក្មព្់ការយល់ដលងក្នុងច្ំជណាមស្របាពលរដឋមនិជច្ឹះអក្សរ។ ជៅក្នុងជខតត
នបលិ៉ន ម្ភនឧជគោ្នា្ពទស្ដលជគដំជ ើងាអច្ិនស្រនតយអ៍ាច្ជស្របើស្របា្់ជដើមបផី្សពវផ្ាយារ ត្ីពីថវកិា
ស្របចឆំ្ន ផំ្ងស្ដរ។ 

ការបណតុ ឹះបណាត លមស្រនតីស្រក្ងុ ស្រ្កុ្អំពីរំនាញឌ្ីរីថល 

 ក្ងវឹះរំនាញឌ្ីរីថលរារាងំ្មតថភាពរប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ក្នុងការពស្រងីក្វតតម្ភនជលើស្របពន័ធ
អនឡាញរប្់ខ្ួន។ ស្រគបរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្បានទ្ទ្លួាគ ល់ថ្ន ក្ងវឹះ្មតថភាពបជច្ចក្ជទ្្គឺា
ឧប្គគោ៉ង្ំខានម់យួក្នុងការផ្លិតខ្លមារឌ្ីរីថល នងិបជងាើន្ក្មមភាពជលើស្របពន័ធអនឡាញរប្់
ខ្ួន។ រដឋបាលនានាបានបងាា ញច្ំណាបអ់ារមមណ៍ក្នុងការចូ្លរមួក្នុង្ក្មមភាពក្ាង្មតថភាព និង
ជរៀនផ្លិតខ្លមារឌ្រីីថល និងស្រគបស់្រគងទ្ំពរ័ជហវ្ប ុក្ស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ស្របធានបទ្បណតុ ឹះបណាត លគួរ      
ជផ្លត តជលើការជលើក្ក្មព្់រំនាញអនុវតតបានភ្ាមៗ ដូច្ារជបៀបបជងាើតវជីដអូ នងិគំនូររីវច្លខ្ីៗ រូបភាព
ពត័ម៌្ភន និងការស្រគបស់្រគងទ្ពំរ័ជហវ្ប ុក្ (ការដាក្ត់ាងំពត័ម៌្ភន ការតាមដាន្ក្មមភាពអនក្ជស្របើស្របា្់ 
និងការជលើក្ក្មព្់ការចូ្លរមួោ៉ង្ក្មម)។ ជស្រៅពីជនឹះ រដឋបាលមយួច្នំួនបាន្ំស្ដងច្ំណាប់
អារមមណ៍រប្់ខ្ួនក្នុងការថត និងចក្ផ់្ាយវជីដអូផ្លទ ល់អពំីក្ិច្ចស្របរុ ំពីជស្រ ឹះច្ណុំច្ជនឹះ ពួក្ោតជ់ៅខវឹះ
រំនាញផ្ងស្ដរ។ 

8.2. ការរំរុញការចូ្លរមួរប្់ស្របាពលរដឋ 

ស្របាពលរដឋស្រតូវម្ភនភាពាម្ភច ្់ជៅជលើថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ជដើមបលុីបបំបាតនូ់វការយល់ជឃើញ
ាទូ្ជៅស្ដលថ្ន ថវកិាគឺាជរឿងនផ្ទក្នុងរប្់រដឋបាល ស្ដលមនិទុ្ក្ឱ្កា្ឱ្យស្របាពលរដឋអាច្ចូ្លរមួបាន។ 
ការផ្្ល្់បតូរការយល់ជឃើញជៅជលើផ្លបឹ៉ះ ល់ជដាយផ្លទ ល់ពីថវកិាច្ំជ ឹះផ្លស្របយរនផ៍្លទ ល់ខ្ួន និង
អារីពរប្់ខ្ួនឯង ក្ដូ៏ច្ាជៅជលើការអភវិឌ្ឍ្ហគមនរ៍ប្់ខ្ួន គឺារហំានដបំូងក្នុងការបជងាើន
ច្ំណាបអ់ារមមណ៍ និងឆនទៈរប្់ាធារណរនក្នុងការចូ្លរមួ។  
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រស្រម្ភបស្របាពលរដឋអំពីស្របតទិ្ិនស្របរុំរប្់ស្រក្មុស្របលក្ា 

 រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ចបំាច្ធ់ានាថ្ន ស្របាពលរដឋបានយល់ដលងអំពទី្ីក្ស្ន្ង នងិកាលបរជិច្ឆទ្ក្ិច្ច
ស្របរុំរប្់ស្រក្ុមស្របលក្ាាមុន ជដាយារស្តការមនិដលងក្ិច្ចស្របរុំជរៀបច្ំជៅជពលណាគឺាមូលជហតុ្ំខាន់
បំផុ្តស្ដលបានរាយការណ៍ពី្ ំណាក្ស់្របាពលរដឋស្ដលពុធ្ំាបចូ់្លម្ភនជៅក្នុងអងគស្របរុ។ំ ដូជច្នឹះ 
ជ ឹះាស្រក្ុមស្របលក្ាមនិម្ភនកាតពវក្ិច្ចផ្្ូវច្ាបជ់ធវើដូជចន ឹះក្ជ៏ដាយ ក្ព៏ួក្ោតគ់ួរជច្ញជ្ច្ក្តីរូនដំណល ង
ជផ្សងៗដល់ាធារណរន្ស្រម្ភបរ់ាល់ក្ិច្ចស្របរុំ រមួ ងំរជបៀបវារៈ្ជងាបផ្ងស្ដរ។ 

 ស្របតិទ្ិន និងជ្ច្ក្តរូីនដណំល ងននអងគស្របរុំគួរម្ភនជលើកាត រពត័ម៌្ភនាាធារណៈជៅឯ
ការោិល័យស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងទ្ីតាងំាធារណៈនានាក្ដូ៏ច្ាក្នុងស្រក្ុម និងប៉ុ ត្ិ៍ជតជ ស្រកាម។  ជស្រៅពីជនឹះ 
ជដាយារការងាររប្់អងគការ្ងគម្ីុវលិមូលដាឋ ន ជមភូម ិ នងិរដឋបាលឃំុ ្ងាា តគ់ឺជធវើការផ្លទ ល់
ាមយួស្របាពលរដឋ ដូជច្នឹះពត័ម៌្ភនស្បបជនឹះក្អ៏ាច្ផ្សពវផ្ាយតាមរយៈពួក្ោតប់ានស្ដរ។  

ពស្រងលងក្ិច្ច្ស្រមប្ស្រមលួរវាងអនក្ ក្ព់ន័ធ 

រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ចបំាច្ក់្ាងទ្ំនាក្ទ់្នំងឱ្យរតិ ន្ិទ្ធាងមុន និងជដាយផ្លទ ល់ាងមុន
ាមយួស្របាពលរដឋជៅក្នុងស្ដន្មតថក្ិច្ចរប្់ខ្ួន។ រហំានដបំូង គួរពស្រងលងក្ិច្ច្ហការាមយួអនក្
 ក្ព់ន័ធ ៣ ស្របជភទ្ស្ដលម្ភនទ្ំនាក្ទ់្នំងលអ និងការស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ងជដាយផ្លទ ល់ាមយួស្របាពលរដឋ 
ក្នុងជនាឹះម្ភនដូច្ាអងគការ្ងគម្ីុវលីជធវើការជៅក្ស្រមតិមលូដាឋ ន រដឋបាលឃំុ ្ងាា ត ់ និងអនក្ដលក្នាំ
្ហគមន ៍ ដូច្ាអនក្តំណាងស្របាពលរដឋ និងជមភូម។ិ ពួក្ោត់្ ុទ្ធស្តអាច្ចូ្លរមួច្ំស្ណក្ក្នុងការ
ជក្ៀរគរស្របាពលរដឋជដាយជលើក្ក្មព្់ការយល់ដលង រស្រម្ភបអំពីក្ចិ្ចស្របរុំ នងិជលើក្ទ្លក្ច្ិតតស្របាពលរដឋ
ឱ្យបជញ្ចញជោបល់។ អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្នម៍ក្ពីរដឋបាលស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ម្ភនច្ំណាបអ់ារមមណ៍ខ្ាងំច្ំជ ឹះអងគ
ការ្ងគម្ីុវលី ជដាយារអងគការ ងំជនាឹះបានជធវើការងារោ៉ងជស្រច្ើន្នធលក្្នាធ បជ់ៅថ្នន ក្ឃំុ់។  

រំរញុការចូ្លរមួតាមអនឡាញ  

បណាត ញអនឡាញ (online channels) គួរស្រតូវបានជស្របើស្របា្់ជដើមបជីលើក្ក្មព្់ការចូ្លរមួ
រប្់ស្របាពលរដឋ។ វាអាច្ផ្តល់ឱ្យស្របាពលរដឋម្ភនលទ្ធភាពចូ្លរមួពទី្ីក្ស្ន្ងណាក្ប៏ានតាមរយៈ
ទូ្រ្័ពទច្ល័តរប្់ខ្ួន។ ឧបក្រណ៍ខាងជស្រកាមគឺងាយស្រ្ួលក្នុងការជស្របើស្របា្់ ប៉ុស្នតតស្រមូវឱ្យរដឋបាលស្រតូវ
បជងាើតទ្ំពរ័ជហវ្ប ុក្មយួ។ 
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• ផ្សពវផ្ាយក្ិច្ចស្របរុំជលើជហវ្ប ុក្។ ស្របាពលរដឋអាច្ចូ្លម្ភនក្នុងក្ចិ្ចស្របរុំនានាតាមរយៈកុ្ំពយូ
ទ្រ័យួរនដ និងទូ្រ្័ពទរប្់ខ្ួន និងអាច្ជលើក្ា្ំណួរ និងមតិជោបល់រប្់ខ្ួនជដាយម្ភន
ជោបល់ជលើវជីដអូ។ ចូ្រច្ណំំាថ្ន ក្ិច្ចផ្តួច្ជផ្តើមជនឹះអាច្តស្រមូវឱ្យម្ភនការអនុមត័ាផ្្ូវការ។ 
ឧ ហរណ៍ រដឋបាលស្រ្ុក្ក្ំជរៀង បានពិចរណាលទ្ធភាពជរៀបច្ំក្ិច្ចស្របរុំ (ឡាយ) បនតផ្លទ ល់ជលើ
បណាត ញជហវ្ប ុក្ ប៉ុស្នតបានម្ភនស្របា្នថ៍្នស្រតូវការការអនុមត័ពគីណៈអភបិាលាមនុ្ិន។ 

• វគគ្ំណួរច្ជម្ើយបនតផ្លទ ល់ជលើជហវ្ប ុក្។ ាមជធាបាយមយួគួរឱ្យចបអ់ារមមណ៍្ស្រម្ភបម់ស្រនត ី
និងស្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ជដើមបជីធវើបច្ចុបបននភាពោ៉ងជទ្ៀង តអ់ំពថីវកិា និងច្ជម្ើយជៅនលង
្ំណួររប្់ស្របាពលរដឋជផ្ាើមក្ភ្ាមៗ។ 

• ជលើក្ទ្លក្ច្ិតតាធារណរនឱ្យផ្តល់ជោបល់ស្រតលបត់ាមអនឡាញ។ ជនឹះារជស្រមើ្ ងាយ
ស្រ្ួល និងឆ្បរ់ហ័្ស្ដលអាច្ជធវើឱ្យស្របាពលរដឋម្ភនអារមមណ៍ងាយស្រ្ួលាងការជលើក្ា
្ំណួររប្់ខ្ួនជពលមខុផ្លទ ល់។  

8.3. ការអភវិឌ្ឍ្មតថភាព្ស្រម្ភបរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្  

ឱ្កា្បណតុ ឹះបណាត លបស្នថមគឺម្ភនារៈ្ំខានណ់ា្់ ជដើមបជីដាឹះស្រាយគម្្ភត្មតថភាព
ស្ដលបានរក្ជឃើញ។ ស្រក្ុមស្របលក្ា និងមស្រនតីស្រក្ងុ ស្រ្ុក្បានទ្ទ្ួលាគ ល់ថ្នការបជងាើនរំនាញរប្់ោត់
នលងអាច្ស្ក្លមអលទ្ធផ្លការងាររប្់ខ្ួន។  

វគគផ្សពវផ្ាយពត័ម៌្ភនស្របចឆំ្ន  ំបនាទ បព់ីម្ភនការអនុមត័ថវកិាស្របចឆំ្ន សំ្រក្ងុ ស្រ្កុ្  

ច្ំជណឹះដលងរប្់មស្រនតីស្រក្ុង ស្រ្ុក្ាជរឿយៗម្ភនស្តជៅតាមស្ផ្នក្ាក្ល់ាក្ន់នថវកិាស្ដល ក្ព់ន័ធ
នលងភារក្ចិ្ច នងិតួនាទ្ីរប្់ខ្ួនប៉ុជណាណ ឹះ។ ការធានាថ្នម្ភន ក្់ៗ ម្ភនច្ំជណឹះដលងទូ្ជៅទូ្លំទូ្លាយជលើ
ថវកិារប្់ស្រក្ុង ស្រ្ុក្នលងចូ្លរមួច្ំស្ណក្ខ្ាងំជៅជលើស្រប្ិទ្ធភាពក្នុងការអនុវតតកានស់្តស្របជ ើ្រ។ បនាទ ប់
ពីស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញ វតថុអនុមត័ថវកិារចួ្ មស្រនត ី និងស្រក្មុស្របលក្ាស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ ងំអ្់គួរទ្ទ្ួល
ពត័ម៌្ភនអពំី៖ i)ច្ំនួនថវកិាស្របចឆំ្ន  ំ ii) ខទងច់្ណូំល នងិច្ំណាយ (រំពូក្ គណន ី នងិអនុគណន)ី iii) 
គជស្រម្ភង និងស្ផ្នការ្ក្មមភាពស្របចឆំ្ន ំ្ ស្រម្ភបស់្ដន្មតថក្ិច្ចរប្់រដឋបាលខ្ួន។  

ការបណតុ ឹះបណាត លថវកិា្ស្រម្ភបស់្រក្មុស្របលក្ាស្រក្ងុ ស្រ្កុ្  

•  ក្យ និងទ្្សន នបជច្ចក្ជទ្្ននថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្  
• ការស្រគបស់្រគង និងការអនុវតតថវកិា  
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• ការជរៀបច្ំថវកិា និងការដំជណើ រការអនុមត័ 

• ការពិនិតយពិច្យ័ថវកិា  
 

ការបណតុ ឹះបណាត លថវកិា្ស្រម្ភបស់្របធានរដឋបាល/ហិរញ្ញ វតថុ និងមស្រនតីហិរញ្ញ វតថុ  

•  ក្យ និងទ្្សន នបជច្ចក្ជទ្្ម្ភនក្នុងថវកិាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 

• ការជរៀបច្ំ្ំជណើ ថវកិា 

• ការអនុវតត ការតាមដានថវកិា លទ្ធក្មម រមួ ងំការទូ្ តថ់វកិា  

• ស្របពន័ធស្រគបស់្រគងហិរញ្ញ វតថុជស្របើស្របា្់ជដាយរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 

ការបណតុ ឹះបណាត ល្តីពីស្រក្បខណឌ បទ្បបញ្ញតតិច្ាប ់និងជោលនជោបាយ 

ជៅជពលស្ដលអាច្បាន រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ចបំាច្ជ់ធវើបច្ចុបបននភាពអពំីការផ្្ល្់បតូរស្រក្បខណឌ
បទ្បបញ្ញតតិច្ាប ់នងិជោលនជោបាយឱ្យបានស្រតលមស្រតូវ រមួ ងំច្ាប ់និងារាច្រថមីៗ ។  

ការបណតុ ឹះបណាត ល្តីពីឌ្ីរថីល 

ដូច្បានជលើក្ជ ើងពមីុនមក្ ការជលើក្ក្មព្់រំនាញឌ្រីីថលរប្់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ម្ភន     
ារៈ្ំខានណ់ា្់ក្នុងការជស្របើស្របា្់ឧបក្រណ៍អនឡាញ ជដើមបជីធវើឱ្យការស្របាស្រ្័យ ក្ទ់្ងោន រវាង
ស្របាពលរដឋ និងអនក្ ក្ព់ន័ធកានស់្តស្របជ ើ្រជ ើង។  

• ស្រគបស់្រគងស្រក្ុម នងិប៉ុ ត្ិ៍ជតជ ស្រកាម  
• ជហវ្ប ុក្៖ ការបនតផ្លទ ល់ និងផ្ាយវជីដអូ ជហវ្ប ុក្ឆ្ត ឧបក្រណ៍ជដើមបផី្លិតខ្លមារថ្នមវន័ត 

និង ក្ ់ញ រំរុញឱ្យជគាគ ល់ទ្ំពរ័ជហវ្ប ុក្ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងបជងាើនច្ំនួនអនក្ជស្របើស្របា្់ 

• ការផ្លិតវជីដអូ 
• ្នតិ្ុខឌ្ីរថីល ជដើមបធីានាថ្នស្របពន័ធរដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ និងគណនីបណាត ញ្ងគមម្ភន្នតិ

្ុខ និង្ុវតថិភាព 

• ឯក្រនភាពឌ្ីរថីល ជដើមបធីានាថ្នពត័ម៌្ភនរជ ើ្ប និង្ម្ភៃ តស់្រតូវបានការ រ។ 

ការបណតុ ឹះបណាត លបស្នថម  

• រំនាញភាពាអនក្ដលក្នា ំនងិរំនាញស្រតួតពិនតិយ្ស្រម្ភបស់្រក្ុមស្របលក្ាស្រក្ុង ស្រ្ុក្ 
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• វគគបណតុ ឹះបណាត លស្រគបស់្រគងរដឋបាល្ស្រម្ភបម់ស្រនតីរដឋបាល រមួ ងំការស្រគបស់្រគងលិខិតជច្ញចូ្ល 
ជ្ច្ក្តីបងាគ បចុ់្ឹះជប្ក្មម នងិលិខិតចុ្ឹះបញ្ជ ីការនានា។ 

 

ជៅឯ្ិកាា ាលាពិជស្រោឹះជោបល់ជៅភនជំពញ ម្ភន្ំណូមពរជដើមបពីស្រងលងតួនាទ្ីរប្់អងគការ
្ងគម្ីុវលិក្នុងនាមាអនក្ផ្តល់វគគបណតុ ឹះបណាត លដល់រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ ាពិជ្្អំពីនីតិវធិីលទ្ធ
ក្មម នងិបជច្ចក្វទិ្ាពត័ម៌្ភនវទិ្ា។ ជស្រៅពីជនឹះ ស្រក្្ួងថ្នន ក្ា់តិ អាច្ជ ន្ើ្ំុឱ្យអងគការ្ងគម្ីុវលិផ្តល់
វគគបណតុ ឹះបណាត ល ត្ីពីស្របពន័ធស្រគបស់្រគងទ្ិនននយ័ណាមយួាក្ល់ាក្ ់ ក្នុងជោលបណំងជរៀបច្ំស្របពន័ធ
ទ្ិនននយ័ជនាឹះឱ្យម្ភនលក្ាណៈ ត្ងដ់ារស្តមយួដូច្ោន  ជស្រ ឹះបច្ចុបបននរក្ជឃើញថ្ន រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្ក្ំពុង
ជស្របើស្របា្់ស្របពន័ធទ្ិនននយ័ជស្រច្ើនជផ្សងោន  ដូច្ា ក្មមវធិអីុិជ្ល (Excel) និង ក្មមវធិីឃវីក្ប កុ្ 
(Quickbook) ាជដើម។ ជនឹះគឺាជរឿងមយួស្ដលគួរស្ វ្ងយល់ និងពិភាក្ាបស្នថមាមយួអងគការ្ងគម

្ីុវលិស្ដល ក្ព់ន័ធ។ 

8.4. ទ្ស្រមងគ់ំរូថវកិាស្របចឆំ្ន សំ្រក្ុង ស្រ្ុក្ស្ដលងាយយល់ 

ស្របាពលរដឋ មស្រនតីស្រក្ងុ ស្រ្ុក្ ស្រក្ុមស្របលក្ា និងតណំាងមក្ពីអងគការ្ងគម្ីុវលិស្តងស្តយល់
ស្រ្បោន ថ្ន ទ្ស្រមងថ់វកិាស្របចឆំ្ន បំច្ចុបបននស្ដលស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញ វតថុក្ំពុងស្តជស្របើស្របា្់ម្ភនភាព
ម្ុគាម ញ ស្វង និងពិបាក្យល់ខ្ាងំ។ ជច្ញពីគំនតិ និង្ំណូមពររប្់ពកួ្ោត ់ រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្

ស្រតូវបានជលើក្ទ្លក្ច្ិតតឱ្យជស្របើស្របា្់ទ្ស្រមងថ់វកិាស្របចឆំ្ន សំ្ដលជ ន្ើជ ើងជៅក្នុងទ្ស្រមងទ់្ី ២ ននឧប្មពន័ធទ្ី 
៦។ 

ទ្ស្រមងទ់្ី ១៖ ទ្ស្រមងគ់ំរផូ្្ូវការជស្របើស្របា្់ជដាយស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ។ ឯក្ារជនឹះបងាា ញអំពី
ទ្ស្រមងប់ច្ចុបបននស្ដលស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច នងិហិរញ្ញ វតថុក្ំពុងជស្របើ ជដើមបរូីនដណំល ងអពំីថវកិាស្របចឆំ្ន ដំល់រដឋ      
បាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ ឯក្ារជនឹះស្រតូវបានជគជផ្ាើរូនជៅជពលស្ដលថវកិាាតិទ្ទ្ួលបានការអនុមត័ពីរដឋ
្ភាាត ិស្រពលទ្ធ្ភាាតិ និងឡាយស្រពឹះហ ថ្ជលខារចួ្ជដាយស្រពឹះមហាក្សស្រត។ ដូច្ស្ដលបានជឃើញ ជនឹះ
ាទ្ស្រមងទូ់្ជៅ នងិ ត្ងដ់ារស្ដលរមួបញ្ចូ លស្រគបខ់ទងច់្ណូំលច្ំណាយ ងំអ្់ (រំពូក្ គណនី អនុ
គណន)ី រមួ ងំខទងស់្ដលមនិចបំាច្។់ រួរស្វងៗ និងមនិម្ភន្រជ្រអវីជាឹះជនាឹះអាច្ជធវើឱ្យម្ភនភាពភន័ត
ស្រច្  ំនិងពិបាក្យល់។ 

ទ្ស្រមងទ់្ី ២៖ ទ្ស្រមងគ់ំរសូ្ដលបានជ្នើជ ើង្ស្រម្ភបរ់ដឋបាលស្រ្កុ្/ស្រក្ងុ។ រដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្អាច្ជស្របើ
ស្របា្់ទ្ស្រមងស់្ដលបានស្ក្្ស្រមួលរចួ្ ជដាយចបយ់ក្ពត័ម៌្ភនស្ដល ក្ព់ន័ធ្ំខាន់ៗ ពទី្ស្រមងថ់វកិាស្ដល
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ស្រក្្ួងជ្ដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុជផ្ាើរូន ជដើមបសី្ច្ក្រសំ្លក្អំពថីវកិាាតិស្ដលបានអនុមត័រចួ្។ គំរូស្ដលបាន
ជ ន្ើជ ើងជនឹះនលងឆ្ុឹះបញ្ច ំងស្តថវកិាច្ំណូលច្ំណាយណាម្ភនពត័ម៌្ភន ក្ព់ន័ធនលងថវកិាគជស្រម្ភង (រពូំក្ 
គណនី និងអនុគណន)ី ្ស្រម្ភបរ់ដឋបាលស្រក្ុង ស្រ្ុក្។ 

 ទ្ស្រមងអ់ក្សរជស្របើស្របា្់ជៅក្នុងទ្ស្រមងគ់ំរូម្ភនភាពធំាងទ្ស្រមងប់ច្ចុបបនន ជដើមបឱី្យងាយស្រ្ួលអាន។ 
ជស្រៅពីជនឹះ ម្ភនស្រកាហវិក្ ២៖ មយួ្ស្រម្ភបច់្ណូំល និងមយួជទ្ៀត្ស្រម្ភបច់្ំណាយ ជដើមបងីាយជមើល
ជឃើញភ្ាមពីភាពជផ្សងោន ននរំពូក្នមីយួៗ។ 
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9. ឧបស្មព័នធ 

ឧប្ម័ពនធទ្១ី៖ ពត័ម៌្ភនលមអតិរប្់ឃំុ ្ងាា ត ់ស្ដលបានជស្ររើ្ជរ ើ្ ក្នុងការជធវើអជងាតស្របាពលរដឋ 
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ឧប្ម័ពនធទ្២ី៖ ទ្ស្រមងគ់ំរូថវកិាស្ដលបានបងាា ញដល់អនក្ផ្តល់្ម្ភា ្ន ៍ ស្រក្ុងក្ំពងច់ម (ម្ភនភាជ បរូ់ន
ឯក្ារ PDF មក្ាមយួ) 
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ឧប្ម័ពនធទ្ី៣៖ ការរច្នាស្រកាហវិក្ស្ដលបានជ ន្ើជ ើងបងាា ញអំពីស្របភពច្ំណូល និងច្ំណាយ្ំខាន់ៗ
ស្ដលយក្ឧ ហរណ៍ពថីវកិា ស្រ្ុក្អូរជស្រៅ ជខតតបនាទ យម្ភនរយ័ 

 



          របាយការណ៍អង្កេតស្តីពីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបាន និកការយល់ដឹកង្លីថវកិាក្រុក ក្ស្រុ 
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ឧប្ម័ពនធទ្៤ី៖ ឯក្ារអបរ់ផំ្សពវផ្ាយស្ដលបានបិទ្ជៅជលើកាត រពត័ម៌្ភនាធារណៈជៅការោិល័យ 
ស្រ្ុក្ជម្ភងឫ្ស ី ស្ដលបានបងាា ញអំពរីំហាននានាស្ដលស្របាពលរដឋស្រតូវអនុវតតក្នុងជពលជៅជបាឹះ     
ជឆ្ន ត 

 



          របាយការណ៍អង្កេតស្តីពីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបាន និកការយល់ដឹកង្លីថវកិាក្រុក ក្ស្រុ 
 

 

 63 

 

  



          របាយការណ៍អង្កេតស្តីពីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបាន និកការយល់ដឹកង្លីថវកិាក្រុក ក្ស្រុ 
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ឧប្ម័ពនធទ្៥ី៖ ថវកិាស្រ្ុក្បាកាន ស្ដលផ្លិតជដាយម្ភនការោសំ្រទ្បជច្ចក្ជទ្្ពីវទិ្ាាថ នត  ្ូមតិ 
និងជោលនជោបាយ (API) 

 

  



          របាយការណ៍អង្កេតស្តីពីលទ្ធភាពទ្ទ្លួបាន និកការយល់ដឹកង្លីថវកិាក្រុក ក្ស្រុ 
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ឧប្ម័ពនធទ្៦ី៖ ទ្ស្រមងគ់ំរូស្ដលបានជ ន្ើជ ើង្ស្រម្ភបថ់វកិាស្របចឆំ្ន រំប្់ស្រក្ុង ស្រ្ុក្ (ម្ភនភាជ បរូ់នឯក្
ារក្នុង Excel) 

 




