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ឹ

ការចូលរួមរបស់ក្បជាពលរដ្ឋ
២០០៧-២០១២

រុមៈភ
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អំពីអក្សរកាត់ និងពាក្យបំរពួញ

BoG

គណុៈអភិបាល

C/S

ឃុុំ/សង្កាតុ់

C/SF

មូលនិធិឃុុំ/សង្កាតុ់

CCs

ររុមរបឹរាឃុុំ

CCWC

គណុៈរម្មមធិការទទួ លបនទុររិចចការនារ ី និងរុម្មរ (គ.រ.ន.រ)

CDRI
CIP
COMFREL
CP
CPP
D&D

វ ិទាស្ថថនបណុត ុះបណ្ត
ត ល និ ងស្រស្ថវរាវដដើ មបីអភិ វឌឍនុ៍រមពុា
រមមវ ិធីវ ិនិ ដោគឃុុំ

គណុៈរម្មមធិការដដើមបីការដបាុះដននតដោយដសរ ី និងយុតិធ
ត មុ៌ដៅរមពុា
រាជធានី និងដេតត

គណបរសរបាជនរមពុា

វ ិមជឈការ និ ងវ ិសហមជឈការ

D/M

ស្រសុរ/ររុង

DFT

ររុមសរមបសរមួលថ្ននរុ់ស្រសុរ

DMK

ស្រសុរ ររុង េ័ណឌ

EIC
FP

វ ិទាស្ថថនដសដឋរិចរ
ច មពុា
អនរទុំនារុ់ទុំនងរណ្ត
ត ល

FUNCINPEC គណបរសហុ៊ុនសុ
វ
ិនបុិច

IP3

ផផនការអភិវឌឍនុ៍ បីននុំដុំបូង (ផអ៣)

LDF

មូលនិធិអភិវឌឍនុ៍ មូលោឋន

MEF

ររសួងដសដឋរិចច និ ងហិរញ្ញ វតថុ

MoI

ររសួងមហាផ្ផទ

NAA

អាាាធរសវនរមមាតិ

NCDD

គណុៈរម្មមធិការាតិ សរម្មបុ់ ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយថ្ននរុ់
ដរកាមាតិ (គ.ជ.អ.ប)

i

NCDD-S

ដលខាធិការោឋនផ្នគណុៈរម្មមធិការាតិ សរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបប
របាធិបដតយយថ្ននរុ់ដរកាមាតិ

NP-SNDD

រមមវ ិធីាតិ សរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយថ្ននរុ់ដរកាមាតិ

NRP

គណបរសនដរាតតមរណឫទធិ

OL

ចាបុ់អងគការ

PSDD

គដរម្មងគុំរទការអភិវឌឍនុ៍ តាមផបបរបាធិបដតយយតាមរយុៈវ ិមជឈការ

SNA

រដឋបាលថ្ននរុ់ដរកាមាតិ

SNIF

មូលនិធិវ ិនិ ដោគថ្ននរុ់ដរកាមាតិ

SRP

គណបរស សម រងសុី

TSO
UNCDF

វ ិសហមជឈការ

និង

មន្រនតីគុំរទបដចចរដទស (ដេតត)
មូលនិធិអភិវឌឍនុ៍ ទុនសហរបាាតិ

UNDP

រមមវ ិធីអភិ វឌឍនុ៍ សហរបាាតិ

VCS

ភូមិ ឃុុំម្មនសុវតថិភាព

WCCC

គណុៈរម្មមធិការពិដរគុះដោបលុ់ ស្រសតី និងរុម្មរ (គ.ព.ស.រ)

ii

សេចក្តីថ្ថលងអំណរគុណ

គណុៈរម្មមធិ ការដដើមបីការដបាុះដននតដោយដសរ ី និ ងយុតិ ធ
ត មុ៌ ដៅរមពុា (េុ មផន្រហវល) ដធវើការ

ដដើមបីដលើររមពសុ់របាធិបដតយយ
េុ មផន្រហវល

និ ងការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋ។

គឺផសវងយលុ់ពីការអនុ វតតនុ៍ថីៗ
ម ផ្នវ ិមជឈការ

តួ នាទីដ៏សុំខានុ់មួយរបសុ់

ការបុំ ដពញការង្កររបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ

សង្កាតុ់ និងការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋ។
រនុងការដលើររមពសុ់ការអនុវតតនុ៍វ ិមជឈការ និងអភិ បាលរិ ចម
ច ូ លោឋន េុ មផន្រហវលបានដធវើការ

សិរាវាយតផ្មលផ្នរុំ ផណទរមងុ់ វ ិមជឈការដៅរមពុាកាលពី អាណតតិទីមួយននុំ (២០០២-២០០៧)។ ា
ការសិរាបនាទបុ់ មរដទៀត

េុ មផន្រហវលរ៏ បានសិរាវាយតផ្មលផ្នរុំ ផណទរមងុ់វ ិមជឈការ

មជឈការដៅអាណតតិទីពីរននុំ(២០០៧-២០១២)បនតដទៀត។

ការវាយតផ្មលដនុះ

និងវ ិសហ

គឺ ដធវើដឡើងរនុងដគល

បុំ ណងដដើមបីបញ្ជ
ា រុ់ ពីការវ ិវតតនុ៍ផ្នការអនុ វតតនុ៍ថីៗ
ម ផ្នរុំ ផណទរមងុ់វ ិមជឈការ និ ងវាយតផ្មលការបុំ ដពញ
ការង្កររបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ សង្កាតុ់ ដហើយនិ ងការចូលរួមរបសុ់របាពលរដឋ។
រនុងការសិរាវាយតផ្មលដនុះ

េុ មផន្រហវលសូមផថលងអុំ ណរគុណដ៏រាលដរៅចុំ ដ

ុះម្មចសុ់

ជុំ នួយដូ ចា Oxfam Novib, Forum Syd, NPA (Norwegian People’s Aid) និងសហភាពអុឺ រប
ុ

(EU)។
េុ មផន្រហវល

រ៏ សូមអរគុណោុ៉ ងរាលដរៅបុំផុតដលុ់ររុមការង្ករវាយតផ្មល

ផដលម្មន

ដោរ គឹម ឈន អនរសរមបសរមួលរមមវ ិធី ានុ់ េស
ព ុ់ ដោរ បលង ដបឿត មន្រនតីរមមវ ិធី ានុ់េពសុ់ផផនរ
បណ្ត
ត ញ និ ងដវទិ កាស្ថធារណុៈ ដរកាមការផណនាុំរបសុ់ដោរ គលុ់ បញ្ជញ នាយររបតិបតតិអងគការ
េុ មផន្រហវល។
េុ មផន្រហវលសូមសុំផដងការដឹ ងគុ ណចុំ ដ
រដឋបាលផ្នគណុៈរម្មមធិ ការ

ុះអនរស្រសី

ដ

ុ៉

ផលលី

អនរសរមបសរមួលផផនរ

េុមផន្រហវលផដលបានជួ យផរសរមួលអរខរាវ ិរុទធ

របាយការណុ៍វាយតផ្មលដនុះ និ ងសូមផថលងអុំ ណរគុណផងផដរចុំ ដ

និងឃ្លលរបដោគផ្ន

ុះអនរស្រសី រសុ់ បផណតត និ ងរញ្ជញ

ហឹង សុភាព ទី របឹរាស្រស្ថវរាវផដលបានជួ យផលិតរបាយការណុ៍វាយតផ្មលដនុះដឡើង។

iii

iv

ើ
១. សេចក្តីសផតម

របដទសរមពុាបានដបាុះជុំហានគួរដអាយរតុ់ សម្មគលុ់ រនុងការអនុវតតនុ៍រុំផណទរមងុ់វ ិមជឈការ

អសុ់រយុៈដពលមួ យទសវតសរនលងផុ តដៅដហើយ។ តាមរបាយការណុ៍របសុ់ Blunt and Turner រនុង

ននុំ២០០៥ បានបង្កាញពីការរពួយបារមភអុំពីវ ិមជឈការដៅរមពុា ថ្នដតើ រុំផណទរមងុ់ ពិតាអាចបនសុី
ាមួ យនឹងបរ ិបទសងគមារុ់ ផសតងរបសុ់របដទសបានឬោុ៉ ងណ្ត

ដោយដយើងបានដឹ ងដហើយថ្ន

ស្ថថប័ នរាជរោឋភិ បាល ផតងផតអនុ វតតការង្ករតាមរដបៀបឋានានុររម និងការរគបុ់ រគងផបបដៅហាវយ
នាយ-រូនដៅ។ វ ិមជឈការដៅរនុងរបដទសរមពុាម្មនដគលបុំ ណងដដើ មបីពរងឹងរបាធិបដតយយ និង

ចូ លរួមចុំ ផណររនុងការកាតុ់បនថយភាពររីររ ដោយបានផតលុ់សិទិ រ
ធ ុងការសដរមចចិ
ន
តតសុំខានុ់ៗ ដៅ
តាមថ្ននរុ់មូលោឋនតាមរយុៈការដបាុះដននតររុមរបឹ រាឃុុំ សង្កាតុ់ ។

ដបើ តាមការវាយតផ្មលដៅអាណតតិទីមួយរបសុ់អងគការេុមផន្រហវលពី ននុំ២០០២ ដលុ់ ននុំ២០០៧
បានផតលុ់ការយលុ់ដឹងដុំបូងពី ស្ថថនភាពផ្នដុំ ដណើរការរុំ ផណទរមងុ់ វ ិមជឈការ។ របាយការណុ៍ផ្នការ
សិរាថមីដនុះ

ម្មនដគលបុំ ណងដដើមបីវាយតផ្មលាបនតផ្នការង្ករសដរមចបានរនុងការអនុ វតតនុ៍រុំផណ

ទរមងុ់វ ិមជឈការនាដពលបចចុបបននដនុះ និងដដើ មបីវាយតផ្មលការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ និងការចូ ល

រួមរបសុ់របាពលរដឋដៅរនុងអាណតតិទីពីរផ្នវ ិមជឈការពី ននុំ២០០៧ ដលុ់ននុំ២០១២។ ការសិរាដនុះ
នឹ ងបង្កាញេុ មផន្រហវលអុំពីស្ថថនភាពបចចុបបនន និ ងការរបឈមទារុ់ ទងដៅនឹ ងរុំផណទរមងុ់វ ិមជឈការ
និ ងគូ សបញ្ជ
ា រុ់ដមដរៀនសុំខានុ់ ៗផដលអាចម្មនស្ថរុៈរបដោជនុ៍ សរម្មបុ់េុមផន្រហវល
និ ងដរៀបចុំ ផផនការសរមមភាពរបសុ់េួន
ល ។

រនុងការរចនា

ការសិរាដនុះគឺ ដធវើដឡើងដោយផផែរដៅដលើរបាយការណុ៍ផដលម្មនស្រស្ថបុ់ និ ងរបាយការណុ៍
ស្រស្ថវរាវបនតបនាទបុ់ របសុ់េុមផន្រហវល

និ ងរបាយការណុ៍ដផសងៗដទៀតផដលបានមរពី ស្ថថប័ននានា

ផដលរនុងដនាុះរួមម្មនទី ភានរុ់ ង្កររាជរោឋភិ បាលផដលបានដធវើការង្ករ

រុ់ព័នធដៅនឹ ងវ ិមជឈការ។

ិភាគទិនន
ស្ថស្រសតរុងការវ
ន
ន ័យគឺ ដធវើដឡើងតាមរយុៈការទាញយរេលឹមស្ថរ
ផដលបានមរពី ការសិរាថមីៗ

វ ិធី

និ ងការផវរផញរសុំខានុ់ ៗ

រពមទាុំងការពនយលុ់បរស្រស្ថយអុំពីការសដរមចបានដធៀបដៅនឹ ង

សមិ ទិផ
ធ លដៅអណតតិទីមួយផ្នវ ិមជឈការ។
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របាយការណុ៍ដនុះរតូវបានដគផបងផចរា៩ផផនរ ផដលរនុងដនាុះផផនរទី ២ បានផតលុ់នូវដសចរតី

សដងខបពី ការររដឃើញសុំខានុ់ ៗ និងផផនរទី ៣ បានបង្កាញពី របវតតិផ្នដុំ ដណើរការរុំ ផណទរមងុ់ វ ិមជឈ
ការ។ ផផនរទី៤ ពណុ៌នាអុំពីជុំហាននាដពលបចចុបបននផ្នរុំផណទរមងុ់ វ ិមជឈការ និងផផនរទី ៥ វាយតុំ ផ្ល
ដៅដលើការអនុ វតតនុ៍រុំផណទរមងុ់រុងការផសវ
ន
ងររបញ្ជ
ា សុំខានុ់ ៗ

និ ងភាពរបឈមផដលរារាុំងដលុ់

ដុំ ដណើរការរុំ ផណទរមងុ់។ ផផនរទី៦ ដតតតការយរចិ តទ
ត ុ រោរុ់ ដៅដលើការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹ រា
ឃុុំ និ ងផផនរទី៧ សងាតុ់ធងនុ់ដៅដលើររមិតផ្នការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋ។ ផផនរទី៨ គឺ ទារុ់ ទងដៅ
នឹ ងការរុំ ណតុ់ររបញ្ជ
ា ថមីៗផដលដរើ តដឡើង និងផផនរចុងដរកាយផដលាផផនរទី ៩ សុំដោគ និងផតលុ់
នូ វដមដរៀនាដរចើ នសរម្មបុ់ការសិរាបនត ។
ដបើ ដទាុះបី ារបាយការណុ៍ដនុះបានផតលុ់នូវព័តុ៌ម្មនដ៏ម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់ រ៏ដោយ
ដៅផតម្មន

រុ់ ព័នន
ធ ឹងវ ិធីស្ថស្រសតផដលររុមស្រស្ថវរាវបានយរមរដរបើ

ព័ តុ៌ម្មនដដើ មបីបញ្ជ
ា រុ់បផនថមដលើព័តុ៌ម្មនផដលម្មនស្រស្ថបុ់ ។

រងវុះខាត

និងការេវុះការចុ ុះរបមូ ល

ផតដបើដទាុះាោុ៉ ងដនុះរតី

ររុមសិរា

សងឃឹមោុ៉ ងមុ៉ុតម្មុំថ្ន របាយការណុ៍ដនុះពិ តាម្មនស្ថរុៈរបដោជនុ៍ ដលុ់ម្មចសុ់ជុំនួយ និងអងគការ
នានាផដលដធវើ

រុ់ ព័នន
ធ ឹងវ ិមជឈការ

និ ងការអភិ វឌឍនុ៍ ដៅរនុងរពុះរាាណ្តចរររមពុា។

របាយ

ការណុ៍ដនុះអាចដធវើា ឯរស្ថរដោងសរម្មបុ់ ការស្រស្ថវរាវនាដពលអនាគត និ ងសរម្មបុ់ ការដរៀបចុំ
ផផនការយុទធស្ថស្រសតទារុ់ ទងនឹងវ ិមជឈការផងផដរ។
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២. សេចក្តីេសងេប
ដបើ ដរបៀបដធៀបនឹ ងអាណតតិទីមួយ អាណតតិទីពីរផ្នវ ិមជឈការ (ននុំ២០០៧ ដលុ់ននុំ២០១២)
បង្កាញពី ការរ ីរចុំ ដរ ើនមួ យចុំ នួនទារុ់ទងដៅនឹងរុំ ផណទរមងុ់វ ិមជឈការ។

ដទាុះាោុ៉ ងដនុះរតី

សិរាររដឃើញថ្ន មិ នម្មនការតលសុ់បូរដរចើ
ត
នដទដៅដលើវ ិមជឈការនដោបាយ
ផចរអុំណ្តចនដោបាយ

ការរតួតពិ និតយតាមោន

ការ

រុ់ ព័នធនឹងការផបង

រពមទាុំងគណដនយយភាពផបបរបាធិ បដតយយ

របសុ់មន្រនតីាបុ់ ដននតថ្ននរុ់មូលោឋនដៅអាណតតិទីពីរដនុះ។ ម្មនការបដងាើតររុមរបឹរាថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ
តាមរយុៈការដបាុះដននតអសរលសរម្មបុ់ ថ្ននរុ់ ដេតត ររុង ស្រសុរ និងេណឌដៅននុំ២០០៩។ រ៏បុ៉ុផនត
របព័ នធដបាុះដននតផដលបានដរបើ សរម្មបុ់ ការដបាុះដននតររុមរបឹរាថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ ដនាុះ
ម្មនរបាធិបដតយយ
ដឡើយ ។

ដៅមិនទានុ់

និងមិ នទានុ់ ឆុុះបញ្ជ
ល
ច ង
ុំ ពីដគលការណុ៍ផ្នសិទិរ
ធ ុងការដបាុះដន
ន
ន តាសរលដៅ

ាមួ យនឹងការសដរមចបានតិចតួចដៅឃុុំសង្កាតុ់

វ ិមជឈការរដឋបាលបានដតតតការយរចិតត

ទុ រោរុ់ភាគដរចើ នដៅថ្ននរុ់ស្រសុរ និ ងររុង។ រាជរោឋភិបាលបានចាបុ់ ដផតើមការដរៀបចុំ ”រិចចការដផទរមុ េ
ង្ករ” ដដើមបីដផទរមុ េង្ករផដលបានដរជើ សដរ ើសដៅថ្ននរុ់ដរកាម ដ

លគឺ ថ្ននរុ់ស្រសុរ និ ងររុង ដហើយឥឡូវ

ដនុះគឺ សិត
ថ ដៅរនុងដុំណ្តរុ់ទីមួយស្ថរលបងដោយររសួង៥ រួមម្មន ររសួងសុខាភិ បាល ររសួង
អបុ់រ ុំយុវជន និងរីឡា ររសួងរសិរមម ររសួងអភិ វឌឍនុ៍ ជនបទ និងររសួងធនធានទឹ រ។ វ ិមជឈការ
ហិរញ្ញ វតថុមិ នរតូវបានដគអនុ វតតដៅដឡើយ
ដរចើនដឡើងពីថវ ិការដឋដៅមូលនិ ធិឃុុំ

ដបើ ដទាុះាដគសដងាតដឃើញម្មនការដផទរហិរញ្ញវតថុកានុ់ ផត

សង្កាតុ់ ។

រាជរោឋភិ បាលរ៏ បានដធវើការរបផមរបមូ លធនធាន

ផដលបានមរពីផ្ដគូ អភិ វឌឍនុ៍ ាចុំណូលបផនថមដៅដលើមូលនិធិឃុុំ

សង្កាតុ់ ផងផដរ។

ការដតតតការ

យរចិ តទ
ត ុ រោរុ់ របសុ់រាជរោឋភិ បាលដៅដលើមូលនិធិស្រសុរ ររុង រ៏ រតូវបានដគសដងាតដឃើញផងផដរ
ផដលដនុះាជុំ ហានឈាននាុំដៅររការអនុ ម័តអនុ ររិតយដលេ ៣៦ សតីអុំពីការបដងាើតមូ លនិធិស្រសុរ
ររុង ផដលចាបុ់ អនុវតតរុងន
ន
ន ុំ២០១៣។
ការអនុវតតនុ៍វ ិមជឈការបានរួមចុំផណរដៅររដគលដៅដ៏ ធុំទូោយផ្នរដបៀបវារុៈរុំផណទរមងុ់
គឺដដើ មបីជុំរញ
ុ ដលុ់ការកាតុ់បនថយភាពររី ររ និ ងដលើររមពសុ់របាធិបដតយយដៅថ្ននរុ់ មូលោឋន។ ការ
សិរាបានររដឃើញថ្ន គណដនយយភាពរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំចុំដ

ុះរបាពលរដឋម្មនភាពលែរបដសើរ

និ ងដុំ ដណើរការដរៀបចុំផផនការ និ ងការសដរមចចិតរត បសុ់ររុមរបឹរាឃុុំរ៏រតូវបានពរងឹងកានុ់ផតដរចើន
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ាងមុន ដដើមបីដនពុះដៅររដគលការណុ៍របាធិ បដតយយ។ ររុមរបឹរាឃុុំម្មនភាពសនិទិ ស្ថ
ធ ន លាមួ យ
របាពលរដឋ ដហើយការរពួយបារមភរបសុ់ពួរគតុ់ ភាគដរចើនគឺ ដតតតដៅដលើតរមូវការមូ លោឋន ផដល
ដនុះបានបង្កាញថ្ន គម្មលតរវាងរដឋ និ ងរបាពលរដឋរតូវបានកាតុ់បនថយដៅរនុងររមិ តមួ យ ដូចផដល
បានរ ុំពឹងទុ រដៅរនុងរទឹ សី។
ត

ដលើសពី ដនុះដៅដទៀត

ដោុះស្រស្ថយជដម្មលុះដៅមូ លោឋន

ររុមរបឹ រាឃុុំបានរួមចុំ ផណរាដរចើនរនុងការ

និ ងការធានាដអាយម្មនសនតិភាព

និ ងសុវតថិភាព

លទធភាពរបសុ់េូនដៅម្មនររមិ
ល
តសរម្មបុ់ការង្ករអភិបាលរិ ចម
ច ូ លោឋនរ៏ ដោយ។

ដបើ ដទាុះបីា

ដោយស្ថរផត

មូ លនិធិឃុុំសង្កាតុ់ ដៅម្មនររមិតតិ ចតួ ចដៅដឡើយ ដូចដនុះររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ រតូវផតពឹងផផែរ
ដលើថវ ិកាខាងដរៅ

ផដលបានមរពីគណបរសនដោបាយ

ឬសបបុរសជន

ដហើយរបការដនុះបាន

បដងាើតដអាយម្មនរបដភទដផសងដទៀតផ្នគណដនយយភាព។ ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ សដរមចបានសមិទធ
ផលដៅរនុងការដរបើរបាសុ់មូលនិធិឃុុំ សង្កាតុ់
ជនបទ

ដបើ ដទាុះបី

រុ់ ព័នដធ លើការរស្ថងដហោឋរចនាសមព័នដ
ធ ូ ចា ផលូវលុំ

ាការរួមចុំ ផណររបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ

សង្កាតុ់ ដៅដលើដសវារមមសងគមដៅម្មន

ររមិ តដៅដឡើយរតី។ បញ្ជ
ា របឈមមួ យចុំ នួនរ៏ រតូវបានដគររដឃើញ ផដលរួមម្មនឥទធិពលខាងដរៅ
ដៅដលើការសដរមចចិតរត បសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ ផដលតរមូវដអាយម្មនការយរចិតទ
ត ុ រោរុ់ និងភាពដៅ
ម្មនររមិតផ្នតួ នាទី

និ ងអាណតតិរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ

ាតិ ផដលរារាុំងដលុ់ការអនុ វតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ ។

សង្កាតុ់ ដៅរនុងរិចចការរគបុ់ រគងធនធានធមម

ការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋដៅផតម្មនររមិតដៅរនុងអាណតតិទីពីរ ដបើ ដទាុះបីារបាពល

រដឋហារុ់ដូចាម្មនការយលុ់ដឹងកានុ់ ផតរបដសើរដឡើង សតីពីដសរ ីភាពរនុងការបដញ្ចញមតិ និងការចូ ល
រួមរបសុ់អងគការនានា។

ការចូ លរួមម្មនររមិ តទាប

គឺ បណ្ត
ត លមរពីរងវុះខាតចុំណ្តបុ់ អារមមណុ៍

របសុ់របាពលរដឋដៅដលើរិចចការររុមរបឹរាឃុុំ រតាតដសដឋរិចច និ ងវបបធមុ៌ ជុំ នាញសរមបសរមួល
និ ងរងវុះខាតព័ តុ៌ម្មនអុំពីការរបជុុំ ការដលើរទឹរចិតត និងរតីសងឃឹមដៅរនុងការចូលរួមរបជុុំ។ ការចូ ល
រួមហារុ់បីដូចារតូវបានរ ឹតបនតឹង

ដៅរនុងររមិ តផ្នរិ ចចរបជុុំ ណ្តផដលម្មនដសចរតីសដរមចចិ ត។
ត

េណុៈដពលផដលការចូ លរួមដៅម្មនររមិតទាបដៅរនុងរិចចរបជុុំផូវការ
ល
ដឡើងតរមូវការរបសុ់ពួរគតុ់ ដៅដមភូមិ

ឬចាសុ់ទុុំរុងភូ
ន
មិ។

របាពលរដឋចូលចិតដត លើរ

ដៅរនុងរុំ ឡុងដពលផដលចាុំបាចុ់ មួយ

ចុំ នួន ដគរ៏សដងាតដឃើញថ្ន ការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋម្មនររមិ តេពសុ់ផងផដរ។
បញ្ជ
ា ថមីៗ

រតូវបានដគររដឃើញ

ផដលរនុងដនាុះរួមម្មនការបដងាើតទូ ទាុំងរបដទសនូ វគណុៈ

រម្មមធិ ការស្រសតី និ ងរុ ម្មរ (គ.រ.ស.រ) ការោរុ់ បញ្ូច លដៅរនុងរិចចពិភារា

រុ់ព័នន
ធ ឹ ងបញ្ជ
ា ការផរប
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របួលអាកាសធាតុ ដៅថ្ននរុ់ ឃុុំ ការបដងាើតដឡើងនូ វសម្មគមពី រ មួ យសរម្មបុ់ឃុុំ/សង្កាតុ់ និងស្រសុរ/
េណឌ ដហើយមួ យដទៀតសរម្មបុ់ ររុមរបឹរាដេតត រពមទាុំងការដបតាាចិតតថីរម បសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ ដៅរនុង
អាណតតិទីបីដដើមបីដតតតការយរចិតតទុរោរុ់ ដៅដលើដសវាសងគម។

៣. របវតតិននការស
រុំ ផណទរមងុ់ ថ្ននរុ់ ឃុុំ

ោះសននតឃុំ េង្កាត់ និងវិមជ្ឈការ

សង្កាតុ់ ម្មនដដើមរុំដណើតមរពី រមមវ ិធី សិោផដលបានចាបុ់ ដផតើមដឡើង

ដៅននុំ១៩៩៦។ រមមវ ិធី ដនុះ ចាបុ់ ដផតើមដឡើងដុំ បូងម្មនលរខណុៈាររបេ័ណឌដដើមបីដរៀងគរធនធាន
សរម្មបុ់ គដរម្មងដហោឋរចនាសមព័នព
ធ ី បណ្ត
ត ផ្ដគូអភិ វឌឍនុ៍

និ ងរោឋភិ បាលដដើមបីឲ្យស្រសបតាមតរមូវ

ការ ដៅតាមមូ លោឋនរនុងដេតតដគលដៅរនុងរបដទសរមពុា។ រនុងននុំដផដលដនុះ ដោយម្មនការគុំ
រទពី មូលនិ ធិអភិ វឌឍនុ៍ទុនសហរបាាតិ (UNCDF) មូ លនិ ធិអភិ វឌឍនុ៍ មូលោឋន (LDF) រតូវបាន

ដលើរដឡើងដដើ មបីផតលុ់ការគុំរទដលុ់ឃុុំ សង្កាតុ់ ផដលាដគលដៅ ពី ននុំ១៩៩៦ ដលុ់ននុំ២០០០។
LDF បានដផទរធនធាន និងអុំណ្តចរនុងការដធវើដសចរតីសដរមចដលុ់ថ្ននរុ់ ឃុុំ សង្កាតុ់ ដដើមបីឲ្យដគអាច
ដឆលើយតបដៅនឹងតរមូវការារុ់ ផសតងាអាទិ ភាពតាមរយុៈការដធវើផផនការ។

ការដធវើផផនការដនុះដធវើ

ដឡើងដដើ មបីទទួ លបានថវ ិកាពី មូលនិ ធិអភិ វឌឍនុ៍មូលោឋន។ រមមវ ិធី ដនុះ តារុ់ ផតងដឡើងដដើមបីាការ
ស្ថរលបងរនុងការដធវើផផនការវ ិមជឈការ និងវ ិសហមជឈការ ការរគបុ់រគងហិរញ្ញវតថុ ការអភិ វឌឈនុ៍ ដៅ
ថ្ននរុ់ មូលោឋន

ផដលបានរតួសរតាយផលូវរនុងការបដងាើតដឡើងនូ វចាបុ់ សីព
ត ី

ការរគបុ់ រគងរដឋបាលឃុុំ

សង្កាតុ់ រុងន
ន
ន ុំ ២០០១ និងការបដងាើតឲ្យម្មននូវមូ លនិធិឃុុំ សង្កាតុ់ រុងន
ន
ន ុំ២០០២។ ាលទធផល ការ

ដបាុះដននតថ្ននរុ់ ឃុុំ សង្កាតុ់ ដលើរទីមួយបានដលចដចញារូបរាងដឡើងរនុងននុំ២០០២ ដលើរទី ពីររនុងននុំ
២០០៧ និងដលើរទីបីរុងន
ន
ន ុំ២០១២។

រនុងេណុៈផដលការដធវើវ ិមជឈការរនុងននុំ២០០២ បានដតតតាសុំខានុ់ ដៅថ្ននរុ់ ឃុុំ សង្កាតុ់ រាជ

រោឋភិ បាលរ៏ បានចាបុ់ដផតើមដធវើការយរចិតទ
ត ុ រោរុ់ ដៅថ្ននរុ់ ស្រសុរ េណឌ ដេតត និងររុង តាមរយុៈការ
អនុម័តនូ វររបេ័ ណឌយុទស្ថ
ធ ស្រសតសរម្មបុ់រុំផណទរមងុ់ វ ិមជឈការ

និងវ ិសហមជឈការរនុងននុំ២០០៥។

ររបេ័ ណឌដនុះបានរុំនតុ់នូវលរខណុៈចមបងសរម្មបុ់ រដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ រួមម្មនដូចា រដឋបាល

ឯរភាព ការដបាុះដននតររុមរបឹរាដោយមិនតទលុ់ និ ងការផតងតាុំងគណុៈអភិ បាលដៅថ្ននរុ់ ស្រសុរ
េណឌ ដេតត និ ងររុង។ ការដធវើរុំផណទរមងុ់ ម្មនដគលបុំ ណងបដងាើតឲ្យម្មនរបព័ នអ
ធ ភិ បាលរិចចថ្ននរុ់
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ដរកាមាតិ មួយផដលដុំ ដណើរការរបរបដោយតម្មលភាព និងគណដនយយភាព ដដើ មបីដលើររមពសុ់ការ
អភិវឌឈនុ៍មូលោឋន

និ ងការផតលុ់ដសវាស្ថធារណុៈដៅតាមតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋ និងចូ លរួម

កាតុ់ បនថយភាពររី រររនុងសហគមនុ៍ ។
បនាទបុ់ពីអនុម័តចាបុ់ សីព
ត ីការរគបុ់ រគងរដឋបាលរាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ េណឌ ផដលដៅ
កាតុ់ ថ្ន ចាបុ់អងគការ រនុងននុំ២០០៨ មរ ការដបាុះដននតដរជើ សដរ ើសររុមរបឹ រាថ្ននរុ់ ដេតត ររុង ស្រសុរ
េណឌមិនតទលុ់មួយបានដធវើដឡើងរនុងននុំ២០០៩។

វាាការដបាុះដននតមិ នតទលុ់

ដោយស្ថរម្មនផត

ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ផដលាអនរម្មនសិទិ ដធ បាុះដននតដរជើ សដរ ើសររុមរបឹ រាររុង ដេតត ស្រសុរ េណឌ
រ ីឯសម្មជិរររុមរបឹរាររុង ស្រសុរ េណឌផដលរតូវដរជើ សដរ ើស គឺឆុុះបញ្ជ
ល
ច ុំងពីសម្មសភាពរបសុ់ររុម

របឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ។ ដបើដទាុះបី រនលងមរ ការយរចិតតទុរោរុ់ បានដតតតដៅដលើររមិ តររុមរបឹ រាររុង
ស្រសុរ េណឌរ៏ដោយ ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ដៅផតដដើ រតួ នាទី សុំខានុ់ រុងរុំ
ន
ផណទរមងុ់ វ ិមជឈការ និង

វ ិសហមជឈការ។ ដោយដហតុ ដនុះដហើយ ដទើបការសិរាដយើងដតតតសុំខានុ់ដលើការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុម
របឹរា ឃុុំ សង្កាតុ់រុងអាណតត
ន
ិ ទីពីរននុំ(២០០៧-២០១២)។ ាមួ យគនដនុះ ការសិរារ៏ បានដលើរ
យរនូ វស្ថថនភាពាទូដៅរបសុ់ររុមរបឹរាររុង ស្រសុរ េណឌផងផដរ។

៤. ស្ថានភាពបចចបបនន
ុ
បនាទបុ់ពីបានអនុ ម័តចាបុ់អងគការដៅផេ មិ ថុនា ននុំ២០០៨ និងការដបាុះដននតររុមរបឹ រាមិ ន
តទលុ់ដៅថ្ននរុ់ ដរកាមាតិដៅផេឧសភា ននុំ២០០៩ រមមវ ិធី ាតិ សរម្មបុ់ ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបា
ធិ បដតយយដៅថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ (NP-SNDD) ផដលម្មនរយុៈដពលដបុ់ននុំ និងផផនការអភិ វឌឍនុ៍ បីននុំ
ដុំ បូង (ផអ៣) រតូវបានអនុ ម័តរនុងននុំ២០១០។ NP-SNDD និ ង ផអ៣ ម្មនដគលបុំ ណងបដងាើត
ឲ្យម្មនស្ថថប័នថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ របរបដោយលរខណុៈរបាធិបដតយយ
របសិទធភាព

ម្មនគណដនយយភាព

និង

ដដើមបីដលើររមពសុ់ការអភិ វឌឍនុ៍ដៅថ្ននរុ់ដរកាមាតិ សរម្មបុ់អតថរបដោជនុ៍របសុ់របា

ាតិ រមពុាទាុំងមូ ល។
ផអ៣ ដតតតាសុំខានុ់ ដលើបីននុំដុំបូង (ពី ននុំ ២០១១ដលុ់ ២០១៣) ដៅថ្ននរុ់ ស្រសុរ េណឌ។
ផអ៣ រុំពុងផតរតូវបានដគដធវើការពិនិតយដឡើងវ ិញពី វឌឍនភាព របសិទធភាពរនុងការដឆលើយតបដៅនឹង
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លទធផលផដលរ ុំពឹ ងទុរ ដដើមបីផតលុ់ាអនុ ស្ថសនុ៍រុងការតារុ់
ន
ផតង និងអនុវតតនូវអវីផដលមិនទានុ់ បាន
អនុវតតរុងដុំ
ន
ណ្តរុ់ កាលរបសុ់

ផអ៣

រ៏ ដូចាផតលុ់អនុ ស្ថសនុ៍ សរម្មបុ់ ដុំណ្តរុ់ កាលបនាទបុ់ ដទៀត

របសុ់រមមវ ិធី ាតិ សរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិ បដតយយដៅថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ។
គណុៈរម្មមធិ ការាតិ
(គ.ជ.អ.ប)
ធិ ការោឋន

សរម្មបុ់ ការអភិវឌឍនុ៍ តាមផបបរបាធិ បដតយយដៅថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ

ដដើ រតួ នាទីោុ៉ងសុំខានុ់ រុងនាមាអន
ន
ររគបុ់ រគងដលើរមមវ ិធី ារួម

និ ងតាមរយុៈដលខា

ផ្នគណុៈរម្មមធិ ការាតិ សរម្មបុ់ ការអភិ វឌឍនុ៍ តាមផបបរបាធិបដតយយ

ដៅថ្ននរុ់ ដរកាម

ាតិ (NCDD-S) ម្មនការទទួ លេុ សរតូវរនុងការបដងាើតដគលនដោបាយ និ ងដធវើការសរមបសរមួល
ដលើរមមវ ិធី នានា។ រមមវ ិធីាតិ (NP-SNDD) រតូវបានរបគលុ់ឲ្យស្ថថប័ នាតិ របាុំមួយ រួមម្មន NCDDS ររសួងមហាផ្ផទ ររសួងដសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ ររសួងផផនការ រដឋដលខាធិ ការោឋនមុេង្ករ
ស្ថធារណុៈ និងសមព័នភា
ធ ពាតិ ឃុុំ សង្កាតុ់ ។

រុំ ផណទរមងុ់វ ិមជឈការតាមវ ិស័យម្មនការរ ីរចដរមើ ន

ដោយស្ថរម្មនការយលុ់រពមឲ្យម្មន

ការរបគលុ់មុេង្ករមួ យចុំនួន។ រនុងដពលាមួ យគនដនុះផដរ គ.ជ.អ.ប រ៏ បានដសនើដចញឲ្យម្មនអនុ

ររឹតយ និងដសចរតីផណនាុំសីព
ត ី ការរុំណតុ់មុេង្ករ។ បចចុបបននដនុះ ការរុំ ណតុ់មុេង្ករបានដធវើដឡើងរនុង
ររសួងចុំនួនរបាុំរម
ួ ម្មន ររសួងរសិរមម សុខាភិ បាល ធនធានទឹ រ អភិ វឌឈនុ៍ជនបទ និងររសួង

អបុ់រ ុំយុវជន និងរី ឡា។ តាមការដរគង ដគរ ុំពឹងថ្ន ការរុំ ណតុ់ មុេង្ករនឹ ងអាចបញ្ចបុ់ចុងននុំ២០១២។
ជុំ ហានបនាទបុ់ នឹងឈានដលុ់ការពិ និតយដឡើងវ ិញនូ វមុ េង្ករ មុនដពលមុេង្ករទាុំងដនាុះរតូវបានដផទរ
ឲ្យដៅរដឋបាលថ្ននរុ់ដរកាមាតិ ។
ថ្ននរុ់ ស្រសុរ ររុង បានបដងាើតនូ វការ ិោល័យមួ យដឈាមុះថ្ន “ការ ិោល័យផផនការ និ ងឃុុំ
សង្កាតុ់ ” ដដើមបីផតលុ់ាជុំនួយបដចចរដទសនានាតាមតរមូវការារុ់ ផសតង និងធនធានផដលម្មន។ ថ្ននរុ់
ស្រសុរ ររុង រ៏ បានអដញ្ាើញតុំ ណ្តងររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ចូលរួម រនុងរិចចរបជុុំ របសុ់េួនរន
ល ុងដពលសម
ស្រសបណ្តមួ យ (NCDD Forthcoming)។
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៥. ការពិនិតយសមើលដំសណើរការក្ំថ្ណទរមង់: បញ្ហ
ា ចមបង និងរបឈម
៥.១ វិមជ្ឈការនសោ

យ

ម្មនការដរើ នដឡើងចុំ នួនររុង ស្រសុរ េណឌ សង្កាតុ់ ឃុុំ និ ងភូ មិ ដបើដរបៀបដធៀបដៅននុំ២០០៧
និ ងដរកាយននុំ២០០៧។ ស្រសុរ ររុង េណឌចុំនួនរបាុំបួន ឃុុំ សង្កាតុ់ ចុំនួន១២ និងភូមិចុំនួន ១៤៤
រតូវបានបដងាើតដឡើងថមី (NCDD 2011)។ ស្រសបដពលគនដនុះផដរ ចុំ នួនររុមរបឹរាឃុុំរ៏បានដរើ នដឡើង
ពី ចុំនួន ១១.២៦១នារុ់ផ្នអាណតតិទី១ ដៅដលុ់ចុំនួន ១១.៣៥៣នារុ់ រនុងអាណតតិទីពីរ រនុងដនាុះ
៤០.៤៤% ផ្នចុំនួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ាររុមរបឹរាថមីផដលមិ នធាលបុ់ ាបុ់ដននតពីមុនមរ។

វ ិមជឈការនដោបាយផដលរុំ ណតុ់រុងការសិ
ន
រាដនុះ សុំដៅដលុ់ការដបាុះដននតដៅថ្ននរុ់ មូល

ោឋន ការផបងផចរអុំ ណ្តចនដោបាយ ការពិនិតយដលើអុំណ្តចនដោបាយ និ ងគណដនយយភាព និង
លរខណុៈរបាធិបដតយយរបសុ់មរនី តផដលដរជើ សដឡើងដោយការដបាុះដននត។ ររុមរបឹ រាឃុុំ សង្កាតុ់

ចុំ នួន ១១.៣៥៣ បានាបុ់ ដននត រនុងដនាុះ ម្មន១.៨១២ រូបាស្រសីផត ដលដសមើនឹង ១៦.១០%។ របាយ
ការណុ៍របសុ់ COMFREL ននុំ២០០៧ សតីពីការដបាុះដននតររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ បានទទួ លស្ថគលុ់នូវ

ការរ ីរចដរមើន ផផនរនដោបាយរនុងអណតតិទីពីរ។ រនុងអណតតិទីពីរដនុះផងផដរ រ៏ បានឆលុុះបញ្ជ
ច ុំងពី ការ

ដរើនដឡើងនូ វចុំនួនគណបរសនដោបាយដៅអភិ បាលរិ ចចថ្ននរុ់ មូលោឋន។ របផហល ៩០% ផ្នចុំនួន
ឃុុំ សង្កាតុ់ ទាុំង ១.៦២១ ម្មនសម្មជិរររុមរបឹរាពីសុំណ្តរុ់គណបរស ដផសងៗដូចា÷


គណបរសរបាជនរមពុាទទួ លបាន៦១%ផ្នចុំនួនសនលឹរដននត ដសមើនឹងចុំ នួនររុមរបឹរា
ឃុុំ សង្កាតុ់ ៧.៩៩៣រូប ឬដសមើនឹង ៧០% ផ្នចុំនួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ សរុប ។



គណបរស សម រងសុី ទទួលបាន២៥% ផ្នចុំ នួនសនលឹរដននត ដសមើនឹងចុំ នួនររុមរបឹ រាឃុុំ
សង្កាតុ់ ២.៦៦០រូប ឬដសមើនឹង ២៣% ផ្នចុំ នួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ សរុប។



គណបរសនដរាតតមរណឫទធិ ទទួ លបាន៨% ផ្នចុំ នួនសនលឹរដននត ផដលចុំ នួនររុមរបឹ រា
ឃុុំ សង្កាតុ់ ម្មន ៤២៥រូប ឬដសមើនឹង៤.៥% ផ្នចុំនួនររុមរបឹ រាឃុុំ សង្កាតុ់ សរុប។



គណបរសហុ៊នសុ
ិនបុិចទទួលបាន៥%
ុវ

ផ្នចុំនួនសនលឹរដននតសរុប

ដសមើនឹងចុំ នួនររុម

របឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ២៧៤រូប ឬដសមើនឹង ២.៥% ផ្នចុំនួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ សរុប។
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ឃុុំផដលម្មនគណបរសសម រងសុី និ ងគណបរសហុ៊ុនសុ
វ
ិនបុិចឈនុះដននតាដមឃុុំ គឺភាគដរចើន

សថិតដៅរនុងតុំ បនុ់ ោចុ់ស្រសោល

ផដលអាចឲ្យដយើងដឹងពីតុលយភាពផ្នអុំណ្តច

(Check

and

Balance) រវាងគណបរសនដោបាយផដលមិនកានុ់អុំណ្តច និងអាាាធរផដលមរពី គណបរសរបា
ជនដូ ចា រនុងការដោុះស្រស្ថយបញ្ជ
ា ដី ធី ល ឬបញ្ជ
ា អភិ បាលរិចច។ គណបរសសម រងសុម្ម
ី នដៅរនុងឃុុំ

រួមម្មន ឃុុំសូភី ស្រសុរអូរដរៅ ដេតតបនាទយម្មនជ័ យ ឃុុំបាុ៉ដត ស្រសុរអូរោុ៉ ោវ ដេតតរតនគីរ ី ឃុុំផឆបពីរ
ស្រសុរផឆប និងឃុុំភុំ ផន តបងពីរ ស្រសុរគូ ផលន ដេតតរពុះវ ិហារ និងឃុុំផូវទូ
ល រ ស្រសុររុំពងុ់ផលង ដេតតរុំពងុ់

ននុំង។ គណបរសហុ៊នសុ
ិនបុិចម្មនដៅរនុងឃុុំអូររមុះ ស្រសុរដសៀមបូ រ ដេតតសឹង
ទ ផរតង និងឃុុំអុំពិល
ុវ
ស្រសុរបនាទយអុំពិល រនុងដេតតឧតតរម្មនជ័ យ។

រមមវ ិធី ាតិ សរម្មបុ់ ការអភិវឌឍនុ៍ តាមផបបរបាធិបដតយយដៅថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ

(NP-SNDD

២០១០-២០១៩) បានអនុម័តដោយរាជរោឋភិ បាលរមពុានាដដើមននុំ២០១០។ ចាបុ់ ដផតើមពី ននុំ២០១០
ដនុះ រាជរោឋភិ បាលរមពុាបានចាបុ់ ដផតើមអនុ វតត NP-SNDD ដោយរបគលុ់អុំណ្តចដរចើ នាងមុ នដលុ់
ថ្ននរុ់ មូលោឋន
ាតិ ។

និងផតលុ់អុំណ្តចដលុ់របាពលរដឋឲ្យចូ លរួមចុំ ផណររនុងរបាធិបដតយយថ្ននរុ់ដរកាម

ដបើដទាុះាោុ៉ ងដនុះរតី របព័ នផ្ធ នការដបាុះដននតដៅថ្ននរុ់ដរកាមាតិ មិ នបានឆលុុះបញ្ជ
ច ង
ុំ ពី

ដគលបុំ ណងផ្នការអភិ វឌឍនុ៍ តាមផបបរបាធិបដតយយ

ដូចផដលបានផចងដៅរនុងដគលបុំ ណងផ្ន

រុំ ផណទរមងុ់វ ិមជឈការ និ ងវ ិសហមជឈការដទ។ សថិតដរកាមរបព័ នដធ បាុះដននតសរម្មបុ់ថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ

សពវផ្ថង របាជនម្មចសុ់ដននតមិនអាចពរងឹ ងគណដនយយភាពរបសុ់មន្រនតីផដលាបុ់ ដននតបានដទ។ ឆលង
តាមការស្ថទបសទងុ់មតិរបសុ់ COMFREL និ ងតាមរយុៈដវទិ កាាមួ យរបាពលរដឋ បានឲ្យដឹ ងថ្ន
របាពលរដឋមិនសូវម្មនជុំដនឿដលើរបព័នធដបាុះដននតដនុះដទ

ដហើយពួរដគដសនើឲ្យម្មនការដបាុះដននត

ដោយតទលុ់ ដដើមបីដរជើ សដរ ើសថ្ននរុ់ ដឹរនាុំដៅថ្ននរុ់ដេតត ររុង ស្រសុរ និងេណឌ។
ដគររដឃើញថ្ន

គុំ និតរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ

សង្កាតុ់ ដៅដដើ រតាមរបតុ់ ឋានានុ ររមរដឋបាល

ចាសុ់។ ឥរ ិោបថ និ ងទម្មលបុ់ ចាសុ់ៗ រនុងការរគបុ់រគងដៅផតបនត ការសដរមចចិ តដត ៅតាមររុម បរស
ពួ រ និងបុគគល ាាងការដធវើសរមចចិតតដោយរបាពលរដឋមូលោឋន។ បផនថមពី ដលើដនុះ ការយលុ់
ដឹ ងទារុ់ ទងនឹ ងតួ នាទី

និងការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋ

និ ងសងគមសុីវ ិល

ដៅម្មនររមិតដៅ

ដឡើយ។
រនុងអុំ ឡុងអាណតតិទីពីរដនុះ រ៏ ម្មនការដលចដចញដឡើងនូ វការដបាុះដននតមិ នតទលុ់ រនុងការ

ដរជើ សដរ ើសររុមរបឹរាដេតត ររុង ស្រសុរេណឌ ដៅផ្ថងទី១៧ ផេឧសភា ននុំ២០០៩។ ការដបាុះដននតដនុះ
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គឺ ផផែរដលើរបព័នធដបាុះដននតតាមផបបសម្មម្មរត
រតូវដធវើការដរៀបចុំ នូវបញ្ាីដបរខជនរបសុ់េួន
ល

ផដលតាមរយុៈរបព័ នដធ នុះគណបរសនដោបាយ

ដហើយអនរផដលអាចដបាុះដននតបានគឺ ាររុមរបឹ រាឃុុំ

សង្កាតុ់ ។ របព័ នដធ នុះអនុញ្ជញតឲ្យររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ដធវើការដបាុះដននតឲ្យគណបរសរបសុ់េួន។
ល
ររុមរបឹរាឃុុំ

សង្កាតុ់ដបាុះដននតឲ្យគណបរសនដោបាយរបសុ់េួន
ល

ាាងដបាុះដននតឲ្យដបរខជន

តាមការដរជើ សដរ ើសរបសុ់របាពលរដឋ ទាុំងដៅរនុងការដបាុះដននតរពឹទធសភា ននុំ២០០៦ និ ងការដបាុះ
ដននតររុមរបឹរាថ្ននរុ់ ដរកាមាតិរុងន
ន
ន ុំ២០០៩។

ដូដចនុះដហើយ

ចុំនួនដៅអីផដលទទួ លបានគឺ សម

ម្មរតដៅនឹ ងចុំនួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ផដលភាគដរចើ នមរពីគណបរសរបាជនរមពុា (ចុំនួនររុម

របឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ដសមើនឹង៧.៩៩៣រូប) គណបរសសម រងសុី (ចុំ នួនររុមរបឹ រាឃុុំ សង្កាតុ់ ដសមើនឹង

២.៦៦០រូប) គណបរសនដរាតតមរណឫទធិ (ចុំ នួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ដសមើនឹង ៤២៥រូប) និ ងគណ
បរសហុ៊នសុ
ិនបុិច (ចុំនួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ដសមើនឹង២៧៤រូប)។ ដគអាចដធវើការពាររណុ៍ពី លទធ
ុវ
ផលផ្នការដបាុះដននតសរម្មបុ់ រពឹទធសភា និងថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ បានដោយង្កយ។
ដបាុះដននតមិ នតទលុ់

លទធផលផ្នការ

រនុងការដរជើ សដរ ើសររុមរបឹរាថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ រុងន
ន
ន ុំ២០០៩ បានបង្កាញថ្ន

គណបរសរបាជនរមពុាទទួ លបាន ២.៥៥១ ដៅអី គណបរសសម រងសុទ
ី ទួ លបាន ៥៧៩ដៅអី

គណបរសនដរាតតមរណឫទធិទទួ លបាន ៤៤ដៅអី និងគណបរសហវនសុ
ិនបុិចទទួលបាន ៦១ ដៅអី។
ុ
របព័ នធដបាុះដននតដោយមិនតទលុ់ផដលម្មនអនរដបាុះដននតមរពីគណបរសធុំៗ

អាចឲ្យដគដឹងបានពី

លទធផល។ របព័ នន
ធ ដោបាយដៅថ្ននរុ់ មូលោឋន បង្កាញថ្ន ដមឃុុំ ដៅសង្កាតុ់ និងដមភូមិ មរពីគណ
បរសរបាជនរមពុាម្មនចុំនួន ៩៨% ។
ម្មនគណបរសដផសងៗចុំនួនរបាុំពីរាតុំណ្តងមរពីររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ បុ៉ុ ផនតម្មនផតគណ
បរសបួនបុ៉ុដណ្តណុះ

ផដលទទួ លបានចុំ នួនដៅអី ដរចើនាងដគរនុងការដបាុះដននតដរជើ សដរ ើសររុមរបឹ រា

ដេតត ររុង ស្រសុរ េណឌ។ រនុងដនាុះ គណបរសកានុ់អុំណ្តចទទួ លបាន ៧៨% ផ្នចុំនួនដៅអី សរុប។
ម្មនផត

៣៦៣ដៅអីបុ៉ុដណ្តណុះផដលបានដៅដលើររុមរបឹ រាាស្រសតី

រនុងចុំ ដណ្តមដៅអី សរុបចុំនួន

២.៨៨០ ផដលដសមើនឹង ១៣%។ បចចុបបននដនុះ រចនាសមព័នដធ ៅថ្ននរុ់ ររុង ស្រសុរ េណឌ បានបដងាើតដឡើង
រួចរាលុ់ និងរុំពុងដុំដណើរការ (NCDD Forthcoming)។

ការដធវើឲ្យម្មនសវ័យភាពដៅររមិតស្រសុរ ររុង និងថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ គឺ ារតាតចាុំបាចុ់ ដដើមបីដធវើ
ឲ្យសដរមចបាននូ វដគលបុំណងរបសុ់ ផអ៣ (NCDD Forthcoming)។ ចាបុ់អងគការបានផចងពី
រចនាសមព័នរធ បសុ់ស្រសុរ ររុង និងរដឋបាលថ្ននរុ់ដរកាមាតិ រ ីឯសវ័យភាពដនុះរតូវបានរបគលុ់ដៅឲ្យ
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ររុមរបឹ រាទាុំងដនាុះ។

ដបើ ដទាុះាោុ៉ ងដនុះរតី

វាម្មនភាពេុ សផបលរគនោុ៉ ងខាលុំងទារុ់ទងដៅនឹ ង

សមតថភាពរនុងការទទួ លបាននូ វសវ័យភាពរនុងចុំ ដណ្តមររុមរបឹ រាររុង
ររុងមួ យចុំ នួនម្មនដុំ ដណើរការលែដៅមុេ

ស្រសុរ។

ររុមរបឹរាស្រសុរ

ដោយស្ថរដគដធវើការចុ ុះសរមុងបានលែាមួ យគណុៈអភិ

បាល។ ររុមរបឹ រាររុង ស្រសុរដផសងដទៀតដៅមិនទានុ់ យលុ់បានចាសុ់ពីមុេង្ករ តួ នាទី របសុ់េួនា
ល

ពិ ដសសសរមមភាពផដលទារុ់ ទងនឹងការដធវើផផនការ និ ងថវ ិកា ផដលដធវើឲ្យពួ រដគដដើ រតួ តិចតួច និង
ពឹ ងផផែរោុ៉ ងខាលុំងដលើគណុៈអភិ បាល។
ដៅរនុងអាណតតិទីពីរ ឆលងតាមរយុៈការដលើររមពសុ់ការយលុ់ដឹង បានបង្កាញឲ្យដឃើញ

ពីការចូលរួមរបសុ់របាពលរដឋរុងដុំ
ន
ដណើរការផ្នការសដរមចចិតត ការអភិវឌឈនុ៍ថ្ននរុ់ មូលោឋន រមមវ ិធី
វ ិនិ ដោគដៅថ្ននរុ់ ឃុុំ សង្កាតុ់ ដោយដលើរដឡើងពីបញ្ជ
ា និងតរមូវការាអាទិ ភាព និ ងការដរៀបចុំ អនុ វតត
គដរម្មង។

ផផែរដលើការបណុត ុះបណ្ត
ត លផដលផតលុ់ដោយររសួងមហាផ្ផទ

បានបង្កាញថ្ន

ស្ថថប័ន

រុ់ព័នធ និងអងគការដរៅរោឋភិ បាលអាចជួ យបដងាើននូ វសមតថភាពរនុងការអនុវតតនុ៍តួនាទីរបសុ់ពួរដគ

(NCDD 2011)។
បញ្ជ
ា របឈម1


គណបរសរបាជនដៅផតដឹ រនាុំតតចុ់ មុេរនុងឃុុំចុំនួន ១៦៦ និងបានកានុ់ កាបុ់ ដៅអី ទាុំង

អសុ់ផដលដរបៀបដធៀបដៅននុំ ២០០២ ម្មនចុំ នួនផត១៤៨។ រនុងចុំ ដណ្តមដមឃុុំចុំនួន ១.៦២១
រូប ម្មនផតដមឃុុំ ២៨ រូបមរពីគណបរស សម រងសុី និង២ រូបមរពីគណបរសហុ៊នសុ
ិនបុិ ច។
ុវ

រតីបារមភចមបងសរម្មបុ់គណបរសដផសងដទៀតផដលមិនផមនាគណបរសរបាជនរមពុា ដនាុះ
គឺ ពួរដគម្មនការពិ បាររនុងការដរជើ សដរ ើសដបរខជនឲ្យបានរគបុ់ រគនុ់
របផជងរនុងការដបាុះដននត។

ដដើមបីចូលរួមរបរួត

ស្ថថនភាពដនុះដធវើឲ្យគណបរសរបាជនរមពុា គឺ ាគណបរស

ផដលចូ លរួមរបរួ តរបផជងផតមួ យគតុ់

និងដបរខជនរបសុ់គណបរសដនុះ

នឹ ងកានុ់ ផតដរើន

ដឡើងរនុងការដបាុះដននតនាដពលអនាគត។


របព័ នធដបាុះដននតបចចុបបនន

មិ នអនុញ្ជញតឲ្យរបាពលរដឋធមមតាឈរដឈាមុះដបាុះដននតបាន

ដទ។ របព័នធដបាុះដននតដៅថ្ននរុ់ ឃុុំ សង្កាតុ់ និ ងររុមរបឹ រាថ្ននរុ់ដរកាមាតិ បចចុបបនន គឺ ផផែរដៅ

1

បញ្ហ
ា ប្រឈបនមះ ន គឺ អែផទកះ ើះ លបរយកយការណបរបស COMFREL ឆ្នុំ ២០០៧សតីពីការវាយតម្មៃការះ យក ះ ឆ្នត

ះ ប្រឈរបសះ រ បសប្រឈកុមប្រឈបឹកាឃុុំ

11 | ទុំ ព័ រ

ដលើបញ្ាីដបរខជនរបសុ់គណបរស ផដលាដហតុ ដធវើឲ្យររុមរបឹរាម្មនការទទួលេុ សរតូវ និ ង
ដស្ថមុះរតងុ់ ដៅកានុ់ ថ្ននរុ់ដឹរនាុំបរសរបសុ់េួន
ល ាាងដៅកានុ់ អរ
ន ផដលដបាុះដននតឲ្យ។ បផនថម
ពីដលើដនុះ គណបរសនដោបាយម្មនសិទិដ
ធ រដបរខជនដចញពី បញ្ាី ដបើ ដទាុះបី ដបរខជនដនាុះ
រតូវបានរបាជន ដបាុះដននតដហើយរ៏ ដោយ។


ធនធានរតូវចុំ ណ្តយដរចើនដលើការបណុត ុះបណ្ត
ត លផផនរសមតថភាព ដោយស្ថរផតវារតូវចាបុ់

ដផតើម និ ងដធវើដឡើងាបនតបនាទបុ់ ដលុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ សង្កាតុ់ ផដលាបុ់ថី ម (៤០.៤៤%)។ ដូ ដចនុះ
ដគរតូវការ ការបណុត ុះបណ្ត
ត លដលើផផនរសមតថភាពដដើមបីឲ្យពួរដគ អាចបុំដពញតួ នាទី របរប
ដោយរបសិទធភាព ដដើមបីដឆលើយតបតាមតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋ។

៥.២ វិមជ្ឈការរដឋ

ល

ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ ម្មនតួ នាទី ដផសងដទៀតរនុងនាមាភានរុ់ ង្ករ ដូ ចបានផចងរនុងចាបុ់សីព
ត ី

ការរគបុ់ រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កាតុ់ ។ តួ នាទី ដនុះរួមម្មនដូចា ដធវើសុំបុរតរុំដណើត ដធវើបចចុបបននភាពបញ្ាី
ដបាុះដននត និងចុ ុះបញ្ាីដីធី ា
ល ដដើម។ល។

ដោយម្មនការគុំរទទាុំងផផនរសម្មភរុៈ ថវ ិកា និងការ

អភិវឌឍនុ៍ធនធានមនុ សស (NCDD 2011)។
ចាបុ់ សីព
ត ី ការរគបុ់ រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កាតុ់ និ ងរគបុ់រគងរដឋបាលរាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ
េណឌ និ ង NP-SNDD បានផចងពី ការរបគលុ់មុេង្ករដលុ់រដឋបាលថ្ននរុ់ដរកាមាតិ បុ៉ុ ផនតរហូតមរដលុ់
បចចុបបននដនុះ

មិ នទានុ់ ម្មនការរបគលុ់មុេង្ករណ្តមួយដៅដឡើយ។

វាទាមទារឲ្យម្មនការសិរា

ផដលលែិតលែនុ់មួយ រួមាមួ យយុទធស្ថស្រសត និ ងមុេង្ករចាសុ់ោសុ់ ដោយម្មនការចូ លរួមពីអនរ

រុ់

ព័ នដធ ផសងដទៀត (NCDD 2011)។
ដៅររមិ តថ្ននរុ់ ស្រសុរ ររុង េណឌ ដរៅពី ការោរុ់ឲ្យម្មននូ វរចនាសម័ ពនធ និងបដងាើតឲ្យម្មន
សវ័យភាពដហើយ ចុំ នុចសុំខានុ់ ដផសងដទៀតរនុងដុំណ្តរុ់ កាលដុំបូងរបសុ់ NP-SNDD គឺ ការដផទរមុ េង្ករ

ថ្ននរុ់ាតិ ដោយរួមបញ្ូច លទាុំងធនធានមនុ សស និងថវ ិកា ដៅឲ្យរដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ (NCDD
Forthcoming)។

ការដធវើវ ិមជឈការមុ េង្ករារុ់ ោរុ់មួយចុំ នួនពី ថ្ននរុ់ ាតិ

រុំ ពុងផតរតូវបានដរៀបចុំ ដឡើង

និង

សថិតរនុងដុំណ្តរុ់ កាលដធវើការរុំ ណតុ់ មុេង្ករដៅរនុងររសួងចុំ នួនរបាុំ (ររសួងសុខាភិ បាល ររសួង
អបុ់រ ុំ យុវជន និ ងរី ឡា ររសួងរសិរមម ររសួងអភិ វឌឈនុ៍ ជនបទ និ ងររសួងធនធានទឹ រ)។ ការរុំន
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តុ់

មុេង្ករដនុះ រ ុំពឹងថ្ននឹងបញ្ចបុ់ នាចុងននុំ២០១២ បុ៉ុ ផនតដគរតូវចុំណ្តយដពលយូរាងដនុះ។ ជុំ ហាន

បនាទបុ់

គឺ ដធវើការពិនិតយមុេង្ករដឡើងវ ិញ

ដដើមបីឈានដៅដលុ់ការសដរមចមួ យដ៏ពិតរបារដរនុងការ

ដផទរមុ េង្ករពី ថ្ននរុ់ ាតិ ដៅកានុ់ ថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ ។
បញ្ជ
ា របឈម


ដគអាចសនសុំបានទាុំងដពលដវោ និងធនធាន របសិនដបើដុំដណើរការផ្នការរុំ ណតុ់ មុេង្ករដធវើ
ដឡើង ដោយរុំ ណតុ់មុេង្ករផដល

រុ់ ព័នឲ្
ធ យបានចាសុ់ោសុ់ និ ងសមស្រសបរនុងការដធវើវ ិមជឈ

ការ។ ការផតលុ់មុេង្ករអាចស្ថរលបងដធវើដលើវ ិស័យណ្តមួ យ ដដើមបីរុំណតុ់ពីភាពដាគជ័ យ
ឲ្យបាននបុ់រហ័ស

និ ងគួ រផតលុ់ដលុ់រដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិររមិ តណ្តផដលម្មនមន្រនតីអាច

អនុវតតបាន (NCDD Forthcoming)។

៥.៣ វិមជ្ឈការហិរញ្ញ វតាុ

ឃុុំ សង្កាតុ់ រនលងមរ បានទទួ លធនធានហិរញ្ញ វតថុពីថវ ិកាឃុុំ/សង្កាតុ់ ការចូ លរួមរបសុ់របា

ពលរដឋ និ ងតាមរយុៈគដរម្មងនិងរមមវ ិធី របសុ់ផ្ដគូអភិ វឌឈនុ៍។ របភពចុំនូលតទលុ់របសុ់ឃុុំ សង្កាតុ់

ផដលរួមម្មនដូចា ចុំនូលផដលបានមរពី ពនធ និងមិនផមនពនធ និ ងរបភពចុំ ណូលដផសងដទៀតមិន
ទានុ់រតូវបានសិរា និងពិចារណ្តដៅដឡើយ (NCDD 2011)។
ថវ ិកាឃុុំ សង្កាតុ់ រតូវបានបដងាើត និ ងបដងាើនដឡើងាបនតបនាទបុ់ ។

ដៅរនុងអាណតតិទីពីររបសុ់

ិកាឃុុំ សង្កាតុ់ ផដលដសមើនឹង
ឃុុំ សង្កាតុ់ រោឋភិ បាលបានសដរមចដផទរចុំ ណូលចរនតរបសុ់េួនដៅឲ្យថវ
ល

២.៥៦% រនុងននុំ ២០០៧ ២.៧០% រនុងននុំ ២០០៨ ២.៧៥% រនុងននុំ ២០០៩ និ ង២.៨០% រនុងននុំ
២០១០ និ ង២០១១។ រោឋភិ បាលរ៏ បានជួ យដរៀងគរធនធានពីផ្ដគូអភិ វឌឈនុ៍ ដផសងដទៀត ាធនធាន

បផនថមដលុ់ឃុុំ សង្កាតុ់ ដគលដៅ។ ឃុុំ សង្កាតុ់ ទទួលផងផដរនូ វថវ ិកាចូ លរួមពី សុំណ្តរុ់ របាពលរដឋ
រនុងមូ លោឋនពី ននុំ ២០០៧ ដលុ់ ននុំ ២០១០ រនុងចុំនួន ៥,៦៥៦,៦៩០.០០០ ដរៀល (របផហល
១,៤១៤,១៧៣ ដុ ោលរ សហរដឋអាដមរ ិច)។
ឃុុំ

សង្កាតុ់ បានចូ លរួមអភិ វឌឍនុ៍មូលោឋន

ដបើ ដទាុះបី មិនម្មនមុេង្ករចាសុ់ោសុ់

និង

ធនធានម្មនររមិ តរុ៍ ដោយ។ ឃុុំ សង្កាតុ់ បានចូ លរួមរនុងការផតលុ់ដសវាសងគម រួមម្មនដូចា ការផថ
ររាសនតិសុេ និ ងសណ្ត
ត បុ់ ធានបុ់ សងគម ការរគបុ់ រគងធនធានធមមាតិ ការដោុះស្រស្ថយជដម្មលុះ ការ
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រគបុ់ រគងទី ផារ និងការសុំណលុ់ (ាពិដសសដៅទី របជុុំជន) ការអបុ់ រ ុំ សុេភាព និងរសិរមម តាម
រយុៈការផតួចដផតើមរបសុ់ររុមរបឹរា ាពិ ដសស ដមឃុុំ និងដដើ មបីដឆលើយតបដៅតាមតរមូវការមូ លោឋន។
តូ នាទី ឃុុំ សង្កាតុ់ ទារុ់ទងមុ េង្ករខាងដលើដនុះ មិនបានអនុ វតតដូចគនដទ។ ដរៅពី រតាតភាពា
អនរដឹ រនាុំរបសុ់ដមឃុុំ ដៅសង្កាតុ់ ម្មនរតាតដផសងៗដទៀតដូចា ការគុំរទពី គណបរសនដោបាយ
អងគការដរៅរោឋភិ បាល និ ងរិ ចចសហការពីមនទីរជុំនាញ។ ឃុុំ

សង្កាតុ់

ម្មនបញ្ជ
ា លុំបាររនុងការ

បុំ ដពញការង្កររបសុ់េួន
ល ដោយស្ថរផតធនធានរបសុ់េួនដៅម្មនររមិ
ល
ត។ ររុមរបឹ រាឃុុំ សង្កាតុ់ដសនើ
សុុំឲ្យម្មនការបដងាើត

និងរុំ ណតុ់ឲ្យបានចាសុ់ោសុ់ពីមុេង្ករផដលរបគលុ់ឲ្យ

និងធនធានអម

ាមួ យមុេង្ករដនុះ។
តាុំងពី ននុំ២០០២ វ ិមជឈការហិរញ្ញ វតថុបានដតតតាសុំខានុ់ ដលើមូលនិធិឃុុំ សង្កាតុ់ ។ វ ិមជឈការ

ហិរញ្ញ វតថុដៅផតផតលុ់អាទិភាពដលុ់ឃុុំ

សង្កាតុ់

បុ៉ុ ផនតរ៏ចាបុ់ ដផតើមផតលុ់ការយរចិតតទុរោរុ់ ដៅថ្ននរុ់

ស្រសុរ និងររុងផងផដរ។ មុនដពលម្មនការដបាុះដននតមិ នតទលុ់ននុំ ២០០៩ រុំ ផណទរមងុ់ ថ្ននរុ់ ដេតត និ ង
ស្រសុរម្មនររមិតតិចតួច រ ីឯដេតតចាតុ់ទុរដូ ចាការពរងី រពី ថ្ននរុ់ ាតិ បុ៉ុដណ្តណុះ។ ដេតតម្មនអុំ ណ្តច
និ ងធនធានតិ ចតួ ច ផដលដធវើឲ្យដគម្មនលរខណុៈដូចាមនទីររបសុ់ររសួងមហាផ្ផទ ចុំផណរឯរដឋបាល
ស្រសុររ ឹតផតមិនអាចទទួ ល និ ងចាតុ់ ផចងនូ វធនធានបាន។
ធនធានហិរញ្ញ វតថុម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់ រុងការដធវ
ន
ើ ឲ្យរដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ

ផដលបានាបុ់

ដននតអាចបុំ ដពញមុេង្កររបសុ់េួនបាន
ល
ដហតុដូដចនុះដហើយដទើ បដគលបុំ ណងចមបងទីពីររបសុ់ ផអ៣
គឺ ដធវើការផតលុ់ធនធានហិរញ្ញ វតថុដលុ់រដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ ដដើមបីឲ្យដគអាចដុំដណើរការបាន។ ផអ៣
បានដធវើការផបងផចរនូវរបដភទរបភពចុំ ណូលាបួ ន សរម្មបុ់ ររុម ស្រសុរ និងរដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ
ដូ ចខាងដរកាម÷


មូ លនិធិររុង ស្រសុរ (DMF)



មូ លនិធិវ ិនិ ដោគថ្ននរុ់ដរកាមាតិ



មូ លធនម្មនល័រខេ័ណឌតាមវ ិស័យ ផតលុ់ដលុ់មុេង្ករផដលបានដផទរ និង



របភពចុំ ណូលតទលុ់េួនផដលបានមរពី
ល
ពនធ និងមិ នផមនស្ថរដពើ ពនធ
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អនុររឹតយដលេ

៣៦

បានបដងាើតឲ្យម្មនមូ លនិធិររុង

ស្រសុរតាមរយុៈការដផទរដោយគមន

ល័រខេ័ណឌពីថវ ិកាថ្ននរុ់ ាតិដៅររុង ស្រសុរ ដដើមបីបុំដពញការង្ករទូ ដៅរបសុ់េួន
ល ដូ ចា ការចុំ ណ្តយ
ដលើរបារុ់ ផេ និ ងរបារុ់ឧបតថមដ
ភ លុ់ររុមរបឹរា ចុំណ្តយរដឋបាល និ ងសរម្មបុ់ ការអភិ វឌឍនុ៍ដៅថ្ននរុ់

មូ លោឋន។ ថវ ិការរុង ស្រសុរ រ ុំពឹងថ្ននឹ ងចាបុ់ ដផតើមរនុងននុំ ២០១៣ ចុំ ផណរឯថវ ិកាដផសងដទៀតមិ ន
ទានុ់ម្មនដៅដឡើយ។

គួ ររតុ់ សម្មគលុ់ផងផដរថ្ន ដោយម្មនការគុំរទពីធនាគរពិ ភពដោរ និងថវ ិការដឋ បចចុបបនន

ដនុះ ម្មនររុង ស្រសុរចុំនួន ១៧ បានស្ថរលបងអនុ វតតរមមវ ិធី រចរដចញចូ លផតមួ យ។ ររុង ស្រសុរ
ផដលអនុ វតតរមមវ ិធីដនុះ

ទទួ លបាននូវបទពិដស្ថធនុ៍ រុងការទទួ
ន
លបានរបារុ់រផ្រមដពលផតលុ់ដសវា

បុ៉ុ ផនតភាគដរចើនមុ េង្កររនុងការផតលុ់ដសវាដនុះ គឺ ាមុ េង្ករផដលមនទីរជុំ នាញរបគលុ់ឲ្យផតបុ៉ុដណ្តណុះ និ ង

មិ នអនុញាតឲ្យររុង ស្រសុរដរបើ របាសុ់ចុំណូលដនាុះដឡើយ។ បផនថមពី ដលើដនុះររុង ស្រសុរអាចទទួ ល
បាននូ វចុំ ណូលផដលបានមរពី ការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋ និងសបបុរសជនរនុងមូ លោឋន (NCDD
Forthcoming)។

៥.៤ រក្បខ័ណឌចាប់ និងយនតការគ ំរទក្ំថ្ណទរមង់វិមជ្ឈការ
៥.៤.១ ម្ក្សបខ័ណឌច្បាប់
ររបេ័ ណឌចាបុ់

និ ងដគលនដោបាយ

គឺ ាធាតុផសុំដ៏ចាុំបាចុ់បុំផុតរនុងដុំ ដណើរការរុំផណ

ទរមងុ់ ដោយវាផតលុ់ាវ ិធានសរម្មបុ់ដុំដណើរការរគបុ់ររមិ តផ្នរដឋបាល នដោបាយ និងហិរញ្ញ វតថុ។
រដឋធមមនុញ្ញផ្នរពុះរាាណ្តចរររមពុាបានផចងថ្ន រាជធានី ដេតត ស្រសុរ េ័ ណឌ ឃុុំ សង្កាតុ់ រតូវរគបុ់
រគងដោយចាបុ់ អងគការ។

ដោយផផែរដលើរដឋធមមនុញ្ញ

និ ងដគលនដោបាយរបសុ់រាជរោឋភិ បាល

ទារុ់ទងនឹ ងរុំ ផណទរមងុ់ វ ិមជឈការ និ ងវ ិសហមជឈការ ចាបុ់ សុំខានុ់ៗមួ យចុំ នួនរតូវបានអនុម័ត រួម
ម្មន÷


ចាបុ់ សីព
ត ី ការរគបុ់ រគងរដឋបាល រាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ និងេណឌ (២០០៨)



ចាបុ់ សីព
ត ី ការដបាុះដននតដរជើ សដរ ើស ររុមរបឹរារាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ និ ងេណឌ
(២០០៨)




ចាបុ់ សីព
ត ីរបព័នធហិរញ្ញ វតថុស្ថធារណុៈ(២០០៨)

ចាបុ់ សីព
ត ីរបបហិរញ្ញ វតថុ និងការរគបុ់រគងរទពយសមបតិ តរដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ (២០១១)
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រនុងចដនាលុះននុំ ២០០៧ ដលុ់ ២០១១ ម្មនលិេិតបទោឋនគតិ យុតិ ា
ត ង ១៩២ រតូវបានបដងាើត

ដឡើងដដើ មបីអនុ វតតចាបុ់ សីព
ត ី ការរគបុ់រគងរដឋបាល រាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ និ ងេណឌ ឃុុំ សង្កាតុ់

និ ងដគលនដោបាយមជឈការ និ ងវ ិសហមជឈការ។ រនុងអុំ ឡុងននុំ ២០១២ ឯរស្ថរចាបុ់ និងដគល

នដោបាយចុំ នួន ៩ បានបដងាើតដឡើងផងផដរ រួមម្មន អនុ ររឹ តយសតីពី ដុំ ដណើរការទូ ដៅរនុងការដផទរមុ េ
ង្ករ និ ងធនធានដៅឲ្យរដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ 2។ ឯរស្ថរសុំខានុ់ ដផសងដទៀតម្មនដូចា អនុ ររឹ តយ

សតីពីថវ ិការរុង ស្រសុរ និ ង ដគលការណុ៍ផណនាុំមួយចុំ នួន ដទៀតទារុ់ទងនឹ ងការរគបុ់ រគងហិរញ្ញ វតថុ
ផដលដរៀបចុំដោយ NCDD-S ដោយម្មនការសហការាមួ យររសួង
ដបើ ដទាុះបី ាចាបុ់

រុ់ព័នធដផសងដទៀត។

និ ងដគលនដោបាយមួ យចុំនួនរតូវបានបដងាើតដឡើង

រគនុ់ រ ីឯតូ នាទី និ ងមុ េង្កររបសុ់ស្ថថប័ន

ផតរ៏ដៅមិនរគបុ់

រុ់ព័នធ រាជធានី ដេតត ស្រសុរ េណឌ និងមនទីរជុំ នាញដៅមិន

ទានុ់ ចាសុ់ោសុ់ ដដើ មបីដឆលើយតបដៅនឹ ងររបេ័ណឌវ ិមជឈការ និងវ ិសហមជឈការដៅដឡើយ។ ដដើមបី
ដោុះស្រស្ថយបញ្ជ
ា ខាងដលើ រោឋភិ បាលបានោរុ់ ដចញារមមវ ិធី ាតិ ផដលម្មនរយុៈដពល ១០ ននុំ (រមម
វ ិធី ាតិ សរម្មបុ់ ការអភិ វឌឍនុ៍ តាមផបបរបាធិបដតយយដៅថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ NP-SNDD) និ ងផផនការ
អភិវឌឍនុ៍បីននុំដុំបូង (ផអ៣) ដដើ មបីដធវើាផផនទី ដដើមបីដដើ រតាម។
កម្មវ ិធជា
ី តស
ិ រាប់ការអភវិ ឌ្ឍន៍តាម្បបបរបជាធប
ិ តតយ្យតៅថ្នាក់តរកាម្ជាតិ NP-SNDD (២០១០-២០១៩)
NP-SNDD
ទរមងុ់ វ ិមជឈការ

ចាតុ់ ទុរាឯរស្ថរដ៏ សុំខានុ់មួយបផនថមពី ដលើចាបុ់ អងគការ

និងវ ិសហមជឈការ

រនុងការដធវើរុំផណ

ដោយវាផតលុ់នូវររបេ័ ណឌសរម្មបុ់ ការអនុ វតតនុ៍គដរម្មង

និ ង

ផផនការដផសងៗរបសុ់ គ.ជ.អ.ប និ ងដលខាធិ ការោឋន គ.ជ.អ.ប និ ងភាគី អនុ វតតដផសងដទៀត សរម្មបុ់ រ
យុៈដពល ១០ននុំ។ ផផែរដលើស្ថមរតី ផ្នចាបុ់ អងគការ ចុំ ណុចដតតតរបសុ់ NP-SNDD គឺ ដធវើការពរងីរពី
ការផរទរមងុ់ដៅរតឹមថ្ននរុ់ឃុុំ សង្កាតុ់ ដៅដលុ់រដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ ដផសងដទៀតរួម ម្មន រាជធានី
ដេតត ររុង ស្រសុរ េណឌ (NCDD Forthcoming) ។
NP-SNDD ដៅររាដគលបុំ ណងរយុៈដពលផវងរបសុ់យុទធស្ថស្រសតវ ិមជឈការ និ ងវ ិសហមជឈ
ការននុំ២០០៥ ផដលរួមម្មនរបព័នធរគបុ់ រគងថ្ននរុ់រាជធានី ដេតត ស្រសុរ េណឌ ឃុុំ និ ងសង្កាតុ់ ដោយ
ផផែរដលើដគលការណុ៍ផ្ន

2

“ការចូ លរួមតាមផបបរបាធិ បដតយយ”។

េូមសមើ លលមអិតក្នុងឧបេមព័នធ ក្ េតីពីរក្បខ័ ណឌចាប់ និងសគលនសោ

បផនថមពីដលើដគលបុំ ណងដដើម

យ
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ដនុះ NP-SNDD បានដធវើការផបងផចរការអនុ វតតនុ៍រុំផណទរមងុ់ ាបីដុំណ្តរុ់ កាល និ ងម្មនោរុ់ ា
ដគលបុំ ណងារុ់ ោរុ់ ដៅរនុងដុំ ណ្តរុ់ កាលនីមួយៗសរម្មបុ់រយុៈដពល ១០ននុំ។
ាំ ូង (ផអ៣)
បផនការអភវិ ឌ្ឍន៍បឆ្
ាំ ប
ី ាដ
ផអ៣

បដងាើតដឡើងដោយអនុដោមដៅតាមអវីផដលម្មនផចងរនុង

NP-SNDD

(២០១០-

២០១៩)។ ផអ៣ ម្មនដគលបុំ ណងបដងាើតឲ្យម្មនមុេង្ករ និងរស្ថងសមតថភាពរបសុ់រដឋបាលថ្ននរុ់
ដរកាមាតិ ាពិ ដសសគឺ ស្រសុរ ររុង េណឌ ឃុុំ និ ងសង្កាតុ់ុ់ដដើមបីម្មនលទធភាពបុំ ដពញតួ នាទី ា
តុំ ណ្តងរបសុ់របាពលរដឋ និ ងដឆលើយតបតាមតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋមូលោឋនរបសុ់េួន។
ល
ផអ៣ បានដតតតាសុំខានុ់ដលើ÷


ការោរុ់ ស្រសុរ ររុងឲ្យដៅដរៀរនឹងឃុុំ សង្កាតុ់



ដតតតដៅដលើការសផមតងមតិ ដោបលុ់

និងភាពាតុំណ្តង

ដូចផដលបានផចងដៅរនុង

ដគលបុំ ណងរមមវ ិធី របសុ់ ផអ៣ ាពិដសសបានបង្កាញនូ វបរ ិបទថមីសីព
ត ី ការអភិវឌឈនុ៍
តាមផបបរបាធិ បដតយយផដលដលើសពីវ ិមជឈការ និងវ ិសហមជឈការ ។
បញ្ជ
ា របឈម


ម្មនការេវុះខាតឯរស្ថរចាបុ់ និងដគលនដោបាយ ដោយភាគដរចើនផ្នឯរស្ថរដនាុះ
ដៅាដសចរតីរ



ងដៅដឡើយ

NCDD-S ដៅម្មនររមិ តរនុងការសរមបសរមួលឲ្យដចញនូ វចាបុ់ និងដគលនដោបាយ
ឲ្យបានរគបុ់ រគនុ់ ដដើ មបីដឆលើយតបដៅនឹងតរមូវការ



រដឋបាលថ្ននរុ់ដរកាមាតិ

ជួ បការលុំបាររនុងការយលុ់ដឹងឲ្យបានចាសុ់ពីអនុ ររឹ តយ

របកាសដគលនដោបាយ និ ងដគលការណុ៍ផណនាុំផដលម្មនដរចើនរនលងមរ

៥.៤.២ យៃិការគំម្ទក្សំណណទម្លង់វិលជ្ឈការ
យនតការគុំរទរុំផណទរមងុ់វ ិមជឈការដៅទី ដនុះ

សុំដៅដលុ់តួអងគសុំខានុ់ៗផដលដដើ រតួ នាទី

ចមបងរនុងស្ថថប័ន រនុងការដធវើរុំផណទរមងុ់ វ ិមជឈការ និងវ ិសហមជឈការ ផដលរួមម្មនដូចា÷
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ររសួងមហាផ្ផទ៖ ររសួងមហាផ្ផទដៅផតដដើ រតួ នាទីដ៏សុំខានុ់ និងម្មនឥទធិពល រនុងការដរៀបចុំ

ឲ្យម្មនររបេ័ ណឌយុទស្ថ
ធ
ស្រសតវ ិមជឈការ និងវ ិសហមជឈការននុំ២០០៥ និ ងាអនរបដងាើតដចញនូ វចាបុ់
អងគការននុំ២០០៨។

ររសួងដសដឋរិចច និ ងហិរញ្ញ វតថុ៖ ររសួងដសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុបានចូ លរួមគុំរទាបដណើ ត រៗ

ដៅរនុងរុំ ផណទរមងុ់ វ ិមជឈការ

និងវ ិសហមជឈការ

ដោយរតូវគិតអុំពីសមតថភាពរបសុ់រដឋបាលថ្ននរុ់

ដរកាមាតិ ។

គ.ជ.អ.ប៖ ដូ ចផដលបានផចងរនុងចាបុ់អងគការ គ.ជ.អ.ប រតូវបានបដងាើតដឡើងដោយរពុះរាជ

ររឹតយ រនុងផេធនូ ននុំ២០០៨ និ ងម្មនតុំណ្តងមរពីបណ្ត
ត ររសួង
ការដធវើរុំផណទរមងុ់។

គ.ជ.អ.ប

ម្មនតួ នាទី សរមបសរមួល

រុ់ ព័នធដផសងៗផដលម្មនតួ នាទីរុង
ន

និ ងដឹ រនាុំការអនុវតតនុ៍ចាបុ់ អងគការ

ដរកាមការជួ យពី ដលខាធិការោឋន គ.ជ.អ.ប សរម្មបុ់ របតិបតតិការការង្កររបចាុំផ្ថង។
អាាាធរសវនរមមាតិ ៖ អាាាធរសវនរមមាតិ ទទួ លេុ សរតូវដធវើសវនរមមផ្ផទដរៅរដឋបាល
ថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ។ អាាាធរដនុះដៅម្មនបញ្ជ
ា របឈមដលើផផនរសមតថភាព ផដលមិ នអាចឲ្យេលួនអាច
បុំ ដពញការង្ករដៅតាមតរមូវការរបសុ់សវនរមមបាន
ថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ។

និងម្មនតួ នាទី សចដសត
ើងរនុងរិចចការរដឋបាល
ួត

៦. ការអនុវតតន៍របេ់រក្ុមរបឹក្ាឃុំ
ររបេ័ ណឌចុំបងផ្នការអនុ វតតនុ៍រុំផណទរមងុ់ វ ិមជឈការ គឺ ដដើ មបីពរងឹងលទធិរបាធិបដតយយ និង
ចូ លរួមកាតុ់បនថយភាពររី ររដៅរមពុា។ រនុងនាមាស្ថថប័ នរបាធិបដតយយដៅថ្ននរុ់មូលោឋន ររុម
របឹរាឃុុំ សង្កាតុ់ រតូវម្មនតួ នាទី កាតុ់ បនថយគុំោតរវាងរដឋ និ ងរបាពលរដឋរុងទិ
ន
សដៅដលើររុំ ពសុ់
ឱ្យរបដសើរដឡើងដលើការផតលុ់ដសវាស្ថធារណុៈ

និ ងការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋ។

បចចុបបននររុម

របឹរាឃុុំបានឈានមរដលុ់អាណតតិទី៣ បនាទបុ់ពីម្មនការដបាុះដននតឃុុំសង្កាតុ់ ដៅផ្ថងទី៣ ផេមិ ថុនា
ននុំ២០១២។

ដដើមបីផសវងយលុ់

ថ្នដតើ រហូតមរដលុ់បចចុបបននរុំផណទរមងុ់វ ិមជឈការម្មនការវ ិវឌឍនុ៍
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ររមិ តណ្តរនុងការដលើររមពសុ់លទធិរបាធិ បដតយយ និ ងការកាតុ់បនថយភាពររី ររដៅរមពុា ដគរតូវ
ពិ និតយដមើ លដៅដលើការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំទារុ់ ទងនឹងចុំ ណុចមួ យចុំ នួនដូ ចខាងដរកាម។

៦.១ គណសនយយភាព
ការសិរារបសុ់ EIC (២០១០), Öjendal & Kim (២០១១), និ ង Plummer & Tritt (២០១១)
បានររដឃើញដូ ចគនថ្ន

ររុមរបឹរាឃុុំម្មនគណដនយយភាពដៅកានុ់ របាពលរដឋ។

ម្មនការយលុ់ដឹងកានុ់ ផតរបដសើរដឡើងអុំ ពីកាតពវរិចចរបសុ់េួន
ល

ររុមរបឹរាឃុុំ

និ ងតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋ

ដហើយចាតុ់ទុរតរមូវការទាុំងដនាុះាអាទិ ភាពទីមួយរបសុ់េួន
ល (Chheat, Lun et al. ២០១១)។ ដូច
គនដនុះផដរ

ការសិរាសទងុ់មតិពីរដផសងគនរ៏ បានបង្កាញលទឋផលាវ ិជាម្មន

អុំ ពីគណដនយយភាព

របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅរនុងអាណតតិទីពីរ។ EIC ររដឃើញថ្នរនុងននុំ២០១០ រនុងចុំដណ្តមសម្មជិ រ

ររុមរបឹ រាឃុុំផដលបានសម្មភសនុ៍ ម្មន៩៤% បានដលើរដឡើងថ្ន ពួរដគម្មនគណដនយយភាពដៅ
កានុ់របាពលរដឋ។ ការសិរារបសុ់ CDRI រនុងននុំ២០១១ បានបង្កាញថ្ន រនុងចុំ ដណ្តមសម្មជិ រ
ររុមរបឹ រាឃុុំចុំនួន៥៣១នារុ់ ផដលបានសម្មភស ម្មន៧០% បានអុះអាងថ្នពួ រដគម្មនគណដនយយ
ភាពាតុំ បូងចុំ ដ

ុះរបាពលរដឋ (Chheat, Lun et al. ២០១១)។

ររុមរបឹរាឃុុំ

ម្មនគណដនយយភាពចុំដ

ុះរបាពលរដឋទារុ់ទងនឹងការដធវើដសចរតីសដរមច

ចិ តត (Öjendal and Kim ២០១១; Plummer and Tritt ២០១១) ។ សូមបីបញ្ជ
ា ផដលមិន

រុ់ព័នន
ធ ឹង

សមតថរិចរច បសុ់េួន
ឡ ររុមរបឹ រាឃុុំរ៏ពាោមដឆលើយតបនឹ ងតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋផងផដរ (Kim

and Öjendal ២០០៩; Plummer and Tritt ២០១១) ។ ររុមរបឹរាឃុុំដជឿារុ់ថ្ន កាតពវរិចរច បសុ់េួន
ល

គឺ រតូវជួ យដលុ់របាពលរដឋផដលដសើស
ន ុុំជុំនួយ (EIC 2010) ។ ររុមរបឹ រាឃុុំេួនឯងរ៏
ល
បានបង្កាញ
ភាពយលុ់ស្រសបផដរថ្ន

រនុងនាមាររុមរបឹ រាឃុុំមិនរតូវម្មនលរខណុៈអតតដនាម័ត

ដលុ់របាពលរដឋ បុ៉ុ ផនតរតូវដឆលើយតប និងផតលុ់រិចចការ

និងគបសងាតុ់

រ និ ងជុំ នួយគុំរទដលុ់របាពលរដឋ (Kim

and Öjendal ២០០៩) ។ ដបើ ដទាុះាការសិរាសទងុ់មតិ របសុ់ EIC ២០១០ បានររដឃើញថ្ន ាង
រណ្ត
ត លផ្នសម្មជិ រររុមរបឹ រាឃុុំផដលបានសម្មភស

រុ់

ដៅផតបង្កាញភាពស្រសពិ ចស្រសពិ លអុំ ពីសិទិ ធ

របសុ់របាពលរដឋរុងការពិ
ន
និតយដមើ លឯរស្ថររបសុ់ឃុុំរ៏ដោយ រ៏ ការសិរាដផដលដនុះបានបង្កាញ
ថ្ន ម្មនសម្មជិរររុមរបឹ រាឃុុំ៩០% ទទួ លស្ថគលុ់អុំពីសិទិ រធ បសុ់របាពលរដឋដៅរនុងការផសវងយលុ់
អុំ ពីរិចចការរបសុ់ឃុុំ

ដោយរួមទាុំងសិទិទ
វ ទួ លព័ តុ៌ម្មនអុំពីថវ ិកា។

ដហតុដូដចនុះពួ រដគផតងផតផសពវ
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ផាយការសដរមចចិ តរត បសុ់េួនដៅកានុ់
ល
របាពលរដឋតាមរយុៈរិចចរបជុុំភូមិ ឃុុំ ឬតាមរយុៈដមភូមិ។
ររុមរបឹ រាឃុុំរ៏បានដធវើការផសពវផាយអុំពីរបាយការណុ៍វ ិវឌឍនុ៍ និ ងការចាយវាយថវ ិកា តាមរយុៈកាតរ

ព័ តុ៌ម្មនភូ មិឃុុំ (NCDD ២០១១) ។ ការអនុ វតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំរុងការផចររ
ន
ុំផលរព័តុ៌ម្មនដៅ

កានុ់របាពលរដឋ ដឆលើយតបដៅនឹងដគលការណុ៍ គណដនយយភាពផដលម្មនផចងរនុងរទឹ សី។
ត ដោង
ដៅតាម

Schedler

(១៩៩៩)

គណដនយយភាពដរើ តដឡើងដៅដពលដបរខជនាបុ់ ដននត

ដធវើការ

ផសពវផាយព័ តុ៌ម្មន ឬពនយលុ់ការសដរមចចិ តរត បសុ់េួនដៅកានុ់
ល
របាពលរដឋ ដតតតការយរចិតតទុរ
ោរុ់ដៅដលើសិទិ ដធ សរ ីភាពរបសុ់របាពលរដឋរុងការទទួ
ន
លព័ តុ៌ម្មន

និ ងដចញផាយរាលុ់ព័តុ៌ម្មនពិ

ស្ថតរចាុំបាចុ់ នានាដោយរួមទាុំងព័ តុ៌ម្មនចាសុ់ការណុ៍ និ ងភសតតាង។
ុ
េណុៈផដលររុមរបឹរាឃុុំបានបង្កាញអុំ ពីគណដនយយភាពរបសុ់េួនដៅថ្ន
ល
ន រុ់ ដរកាម

ពលរដឋេួនឯងរ៏
ល
បានយលុ់ស្រសបថ្ន
ចុំ ដ

របា

ររុមរបឹរាឃុុំរបសុ់ដគដៅរនុងអាណតតិទីពីរដនុះម្មនការដគរព

ុះរបាពលរដឋផដលាម្មចសុ់ដននតាងដៅរនុងអាណតិ ទីមួយ។ ម្មន៩៦%ផ្នអនរសម្មភសនុ៍ ដៅ

ននុំ២០០៩

(ផដលចុំនួនដនុះដរើ នពី ៨៧%ដៅននុំ២០០៥)

ដជឿារុ់ថ្ន

ររុមរបឹរាឃុុំដគរពរបា

ពលរដឋស្ថមញ្ញ (Öjendal and Kim ២០១១)។ ដៅរនុងការសិរាសទងុ់មតិ មួយដទៀតរបសុ់EIC រនុងននុំ
២០១០បានបង្កាញថ្ន ម្មន៨៤%ផ្នរបាពលរដឋផដលរតូវបានសម្មភស បានសុំផដងមតិដូចគនថ្ន
ររុមរបឹរាឃុុំពិតាបានផចររ ុំផលរទិ សដៅអាទិភាពរបសុ់េួនាមួ
ល
យរបាពលរដឋ
ពលរដឋទាុំងដនាុះ

ដហើយរបា

បានបង្កាញភាពដពញចិតា
ត មួ យនឹ ងការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅដលើ

ចុំ ណុចភាគដរចើនផ្នរិចចការអភិ វឌឍនុ៍ (EIC ២០១០) ។
គណដនយយភាពរ៏ សុំដៅផងផដរដៅដលើលទធភាពផ្នការអនុវតតនុ៍ចាបុ់ ម្មនន័យថ្ន មន្រនតីាបុ់
ដននត រតូវទទួ លេុ សរតូវចុំដ

ុះការសដរមចចិ តរត បសុ់េួន។
ល
ដបើ គមនការអនុ វតតនុ៍ចាបុ់ដទ គណដនយយ

ភាពនឹ ងគមនរបសិទិ ភា
ធ ព (Schedler ១៩៩៩)។ ការអនុ វតតនុ៍ចាបុ់ រតូវបានដគអនុវតតដៅរដឋបាលថ្ននរុ់

ដរកាមដទាុះាមិនទានុ់ រគបុ់រគនុ់ រ៏ដោយ។ Ann (២០០៨) បានររដឃើញថ្នរបាពលរដឋដៅរនុងឃុុំ
សិរារបសុ់គតុ់ អាចឃ្លលដុំ មើ ល
ពលរដឋទាុំងដនាុះ

និ ងពិនិតយការអនុវតតនុ៍របសុ់មន្រនតីាបុ់ ដននតរបសុ់េួន
ល

ដហើយរបា

អាចដបាុះដននតទុំោរុ់អនរដឹរនាុំទាុំងឡាយណ្តផដលបរាជ័យរនុងការផតលុ់ដសវា

ផដលេលួនបានសនា។ ដូ ចគនផដរ ការសិរាសទងុ់មតិ ដៅននុំ២០០៩ បានររដឃើញថ្ន ាង៩០%ផ្ន
៥៨៣នារុ់ផដលរតូវបានសម្មភសនុ៍ បានអុះអាងថ្ន ពួ រដគអាចដធវើឲ្យររុមរបឹរាឃុុំម្មនគណដនយយ
ភាពតាមរយុៈការដបាុះដននតទុំ ោរុ់

របសិនដបើ ពួរដគមិនដពញចិតតចុំដ

ុះការដឆលើយតបរបសុ់ររុម
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របឹរាឃុុំទាុំងដនាុះ (Kim and Öjendal ២០០៩) ។ Plummer និ ង Tritt (២០១១) បានដលើរយរ
ឧទាហរណុ៍ពី រផដលគួរឲ្យចាបុ់ អារមមណុ៍មរបង្កាញ។

ទី មួយគឺ របាពលរដឋពាោមដបាុះដននត

ទុំ ោរុ់ររុមរបឹរាឃុុំរបសុ់េួន
ល
ផដលបានបដិ ដសធមិនរពមជួ យគុំរទដលុ់

រយបណឹ ត ងរបសុ់ពួរដគ

ផដលបតឹងរបនុំងនឹ ងររុមហុ៊ុនសមបទានដី មួយរផនលង និ ងឧទាហរណុ៍មួ យដទៀតគឺ របាពលរដឋបាន
តវាុ៉

និ ងចុ ងដរកាយបានបដណតញដមភូ មិម្មនរុ់ ឲ្យដចញពីតុំផណងដោយស្ថរពួរដគបានររដឃើញថ្ន

ដមភូ មិម្មនរុ់ ដនាុះម្មនរុំ ហុសដលើការរគបុ់ រគងថវ ិកាវ ិភាគទានរបសុ់របាពលរដឋ។
បផនថមពី ដនុះ ដដើមបីឲ្យររុមរបឹរាឃុុំម្មនគណដនយយភាព របអបុ់គណដនយយភាពរតូវបានដគ
ដរបើរបាសុ់។

របអបុ់ គណដនយយភាពចុំនួន៣,០២៤

រតូវបានបុំ

រុ់ ដៅតាមស្ថោរាជធានី

ដេតត

ររុង ស្រសុរ េណឌ និ ងឃុុំ/សង្កាតុ់ ទូទាុំងរបដទស (NCDD ២០១១) ។ ពី ននុំ២០០៧-២០១១ ម្មន
បណឹ ត ងចុំនួន២.៣៧៩ រនុងដនាុះ៩៨៧(របផហល៤២%) គឺ
ចុំ ដណ្តម៩៨៧បណឹ ត ងដនាុះ

ម្មន៤១៩

(របផហល៤២%)

រុ់ ព័នន
ធ ឹ ងបញ្ជ
ា គណដនយយភាព។ រនុង
រតូវបានដោុះស្រស្ថយដោយដាគជ័ យ

(NCDD ២០១១) ។ ដទាុះបី ាោុ៉ ងណ្តរ៏ ដោយ វាដៅផតមិ នចាសុ់ថ្ន ដតើរបអបុ់គណដនយយភាព
អាចជួ យដលើររមពសុ់គណដនយយភាពរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំបានររមិ តណ្ត (NCDD ២០១២) ផដល
ចុំ ណុចដនុះទាមទារឲ្យម្មនការសិរាបនត។

៦.២ ដសំ ណើរការននការសធវើសេចក្តីេសរមចចិតត
ចាបុ់ តាុំងពី ការដបាុះដននតររុមរបឹរាឃុុំដលើរទី មួយរនលងមរ
សង្កាតុ់ រតូវបានដធវើដឡើងដៅររដគលការណុ៍របាធិបដតយយ

ការសដរមចចិ តរត បសុ់ឃុុំ

ាពិ ដសស

ថវ ិកាឃុុំ សង្កាតុ់ ។ ការដធវើដសចរតីសដរមចចិ តរត បសុ់ឃុុំាចុំ បង គឺ

រុ់ព័នន
ធ ឹ ងការដរបើ របាសុ់

រុ់ព័នធនឹងការអនុវតតនុ៍ដលើគុំដរាង

ផផនការវ ិនិ ដោគដដើ មបីអភិវឌឍនុ៍ របចាុំននុំ និងការផបងផចរថវ ិកាឃុុំ សង្កាតុ់។ Plummer & Tritt
(២០១១) បានររដឃើញថ្ន ការដរបើ របាសុ់ថវ ិកាឃុុំ សង្កាតុ់ រតឹមររមិតណ្តមួយគឺ ផផែរដៅដលើតរមូវ
ការ និ ងការចងុ់ បានរបសុ់របាពលរដឋ និងចុំ ដណុះដឹងមូ លោឋន។ ការសដរមចចិ តដត នុះដធវើដឡើងផផែរ
ដៅដលើដគលការណុ៍ចាបុ់ដដើមបីឲ្យម្មនតម្មលភាព (Plummer & Tritt ២០១១)។ វាចាបុ់ ដផតើមពី ររុម
របឹរាឃុុំពិនិតយដមើ ល និងដធវើបចចុបបននភាពផផនការរបសុ់េួន
ល
និ ងោរុ់ ជូនដលុ់សិកាខស្ថោសម្មហ
រណរមមស្រសុរ ផដលដៅទី ដនាុះអនរ

រុ់ ព័នធនានា ដូ ចាមនទីរជុំ នាញ និ ងអងគការដរៅរោឋភិ បាលចូ ល
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រួមដឆលើយតបដៅនឹ ងអាទិ ភាពឃុុំ។ បនាទបុ់ ពីសិកាខស្ថោដនុះបានបញ្ចបុ់ ររុមរបឹ រាឃុុំរតូវសដរមច
ថ្ន ដតើថវ ិកាឃុុំគួរដរបើ របាសុ់ោុ៉ងដូចដមតចរនុងននុំដនាុះ។
ដទាុះាោុ៉ ងណ្តរ៏ ដោយ ការសដរមចចិតតដៅថ្ននរុ់ឃុុំ ដៅផតទទួ លឥទធិពលពីអនរ
ខាងដរៅ។

ការសដរមចចិតតរបសុ់ឃុុំរុងការដរជើ
ន
សដរ ើសអនរដ

ឥទធិពលពី អាាាធរដេតត

ុ៉ការសរម្មបុ់គុំដរាងអភិវឌឍនុ៍ទទួ ល

(ឧទាហរណុ៍ មន្រនតីគុំរទបដចចរដទស និ ងររុមសរមបសរមួលស្រសុរ )។

អាាាធរដេតតម្មនតួ នាទីជួយរតួតពិនិតយាតុំបូងដលើសមតថភាពរបសុ់អរ
ន ដ
ឃុុំ។

បុ៉ុ ផនតអីគ
វ ួ រឲ្យចាបុ់ អារមមណុ៍ដនាុះគឺ ថ្ន

ដពលដវោ

រុ់ ព័នធ

ុ៉ការសរម្មបុ់ររុមរបឹ រា

អាាាធរដេតតបានដធវើការសដរមចចិតរ
ត ុងការដរជើ
ន
សដរ ើស

និ ងទី រផនលងសរម្មបុ់ ដរៀបចុំរិចចរបជុុំដដញផ្ថលគុំដរាងដោយេលួនឯងផតមតង។

បានដធវើឲ្យររុមរបឹ រាឃុុំម្មនភាពភ័ នរត ចឡុំ

សដរមចចិ តច
ត ុ ងដរកាយដលើការដរជើ សដរ ើសអនរដ

ចុំ ណុចដនុះ

ដោយស្ថរេលួនហារុ់ ដូចាបាតុ់ សិទិអ
ធ ុំ ណ្តចរនុងការ

ុ៉ការ។ ការពនយលុ់បញ្ជ
ា រុ់ដៅដលើការទទួ លេុ សរតូវ

និ ងការរគបុ់រគងរវាងររុមរបឹ រាឃុុំ និ ងមន្រនតីគុំរទបដចចរដទស

រុ់ ព័នប
ធ ញ្ជ
ា ទាុំងអសុ់ដនុះ គឺ ម្មន

ស្ថរុៈសុំខានុ់ដដើមបីដធវើឲ្យររុមរបឹ រាឃុុំម្មនភាពាម្មចសុ់រមមសិទិ ធដឡើងវ ិញ និ ងមុ៉ាងដទៀតររុមរបឹ រា
ឃុុំាអនរទទួ លេុ សរតូវរិចចការអភិ វឌឍនុ៍មូលោឋនដៅរនុងផដនសមតថរិចចរបសុ់េួន
ល (Plummer & Tritt
២០១១) ។

ការផតងតាុំងដមភូ មិរតូវបានដផទរដៅឲ្យររុមរបឹរាឃុុំដៅននុំ២០០៦ ដដើ មបីធានាឲ្យឃុុំម្មនការ
រគបុ់រគងដៅដលើធនធានមនុ សស។ ដទាុះាោុ៉ ងដនុះរតី ដគបានររដឃើញថ្នដុំ ដណើរការដរជើ សដរ ើសដម
ភូ មិម្មន

រុ់ព័នធនឹងបញ្ជ
ា នដោបាយ (Ann ២០០៨; Plummer and Tritt ២០១១) ។ ររុមរបឹរាឃុុំ

ពីគណបរសដផសងគនពាោមចរចារ និ ងរបរួ តរបផជងដដើមបីទាមទារយររផនលងសរម្មបុ់ដបរខជនផ្ន
គណបរសរបសុ់េួន
ល (Plummer and Tritt ២០១១)។
ររុមរបឹរាឃុុំរ៏ដដើ រតួ សុំខានុ់ រុងការដធវ
ន
ើ ដសចរតីសដរមចចិតតដៅរនុងរិចចការដផសងៗ

រុ់ព័នធអងគការដរៅរោឋភិបាល រមមវ ិធី របសុ់ររសួង ការផតលុ់ជុំនួយ និ ងរិ ចចការ
ដៅរនុងឃុុំរបសុ់េួន។
ល
េណុៈផដលការសដរមចចិ តត

ផដល

រធនធានធមមាតិ

រុ់ ព័នអ
ធ ងគការដរៅរោឋភិបាល និងរមមវ ិធីរបសុ់

ររសួងពុុំ សូវម្មនភាពសមរស្ថ
ម ញ តួ នាទីរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ
ុ

រុ់ ព័នធនឹងការផតលុ់ជុំនួយពី ខាងដរៅ

បងាបុ់នូវដរឿងរាុ៉ វមួ យចុំនួន។ ដមឃុុំនីមួយៗអាចដរៀងគរធនធានពី ខាងដរៅ ាពិ ដសសពីគណបរស
នដោបាយសរម្មបុ់ ការវ ិនិដោគអភិវឌឍនុ៍ឃុុំរបសុ់េួន
ល លុុះរតាផតពួរគតុ់ ម្មនភាពសរមមរគបុ់រគនុ់
រនុងបណ្ត
ត ញបរសរបសុ់គតុ់ ។

ពិ តណ្តសុ់ថ្ន

ររុមរបឹ រាឃុុំភាគដរចើនគឺ សរមមដៅរនុងគណបរស
22 | ទុំ ព័ រ

នដោបាយ

ផតទុំ នារុ់ ទុំនងនិ ងបុគគលិរលរខណុៈរបសុ់បុគគលម្មនរុ់ៗរ៏ បង្កាញពី ភាពសុំខានុ់ រុងការ
ន

ការដរៀងគរជុំ នួយ និ ងការគុំរទពី ខាងដរៅផងផដរ (Thon, Ou et al. ២០០៩; Plummer and Tritt
២០១១) ។
ការសដរមចចិ តត

និ ងតួ នាទី របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅរនុងរិចចការ

រធនធានធមមាតិ

ដៅផត

ម្មនររមិតដៅដឡើយ។ (Heng, Kim et al. ២០១១) បានររដឃើញថ្ន ាទូ ដៅររុមរបឹរាឃុុំ
របឈមនឹ ងស្ថថប័ នផដលម្មនអុំណ្តចដរៅផលូវការមួយចុំ នួន ផដលរារាុំងដលុ់ការសដរមចចិ តរ
ត ុងការ
ន
ការ

រធនធានធមមាតិ ដៅរនុងផដនរបសុ់េួន។
ល
ស្ថថប័ នទាុំងដនាុះរួមម្មន៖ (១) មនទីរដៅថ្ននរុ់ដេតត

ផដលាញឹរញាបុ់ម្មនគណដនយយភាពដៅររសួងជុំ នាញ និ ងរ ុំលងររុមរបឹរាឃុុំ (២) អនរម្មន
អុំ ណ្តចផដលផតងផតទទួលអាាាប័ ណណតទលុ់ពីថ្ននរុ់ាតិ

រុ់ ព័នន
ធ ឹងធនធានធមមាតិ និ ង(៣) អាាា

ធរផដនដី ម្មនអុំ ណ្តចដូចា ដោធា បុ៉ូ លិស ឬមន្រនតីថ្ននរុ់ដេតតផដលផតងផតម្មនគណដនយយភាពដៅ
កានុ់ គណបរសនដោបាយាងដៅរបាពលរដឋ។

៦.៣ ការស

ោះរស្ថយជ្សមាលោះ និងបញ្ហ
ា

េុ មផន្រហវលរនុងរបាយការណុ៍វាយតផ្មលរបសុ់េួនន
ល
ន ុំ២០០៧

បានររដឃើញថ្ន

បញ្ជ
ា ដរមង

ទុំ ដនើ ង អុំ ដពើ ហឹងារនុងរគួស្ថរ និ ងជដម្មលុះដី ធី ល គឺ ាបញ្ជ
ា សុំខានុ់ផដលដរើតម្មនឡីងដៅមូ លោឋន។

ដោយផឡរអាណតតិទីពីររបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ បង្កាញថ្ន ឃុុំមិនរតឹ មផតជួ បបញ្ជ
ា ដូ ចផដលបានដរៀប
រាបុ់ខាងដលើដនាុះដទ

ម្មនបញ្ជ
ា ដផសងដទៀតផដលឃុុំបានជួបរបទុះដូចាបញ្ជ
ា ថ្ននុំដញៀន

និងររណី

រ ុំដោភដសពសនថវុៈ។ បុ៉ុ ផនតអីផវ ដលគួ រឲ្យចាបុ់ អារមមណុ៍ដនាុះគឺ ថ្ន រនុងរុំ ឡងដពលពី
៣ ដៅ៥ននុំរនលង
ុ

មរដនុះ បញ្ជ
ា លួចបលនុ់រតូវបានដគរាយការណុ៍ថ្នបានធាលរុ់ ចុុះ ដហើយរបាពលរដឋយលុ់ថ្នននុំ២០១០
ម្មនអារមមណុ៍សុវតថិភាពរនុងផទុះ និងដៅដពលយបុ់ លរែ បដសើរាងននុំ២០០៧ (TAF 2011) ។
ការដបាុះដននតររុមរបឹ រាឃុុំអាណតតិទីពីរ
រោឋភិបាល

រ៏ បង្កាញផងផដរនូ វរិចចេិតេុំរបឹងផរបងរបសុ់រាជ

រនុងការរបយុទធរបនុំងនឹ ងអុំ ដពើ ហឹងាដៅមូ លោឋន

តាមរយុៈការអនុ វតតនុ៍ដគលនដោ

បាយភូ មិឃុុំម្មនសុវតថិភាពផដលបានអនុ ម័តដៅផ្ថងទី១៦ ផេសីហា ននុំ២០១០។ ដបើ ដោងដៅតាម
ដគលនដោបាយដនុះ ឃុុំ ឬភូមិអាចចាតុ់ ទុរថ្ន ម្មនសុវតថិភាពលុុះរតាផតភូមិឃុុំដនាុះមិនម្មនការ
លួចបលនុ់ ការផលិត ការផចរចាយ ឬការដរបើរបាសុ់ដរគឿងដញៀន ការរ ុំដោភ ជួ ញដូ រស្រសតី និ ងរុ ម្មរ

23 | ទុំ ព័ រ

រពមទាុំងអុំ ដពើ ហឹងារនុងរគួស្ថរ គមនដរមងទុំ ដនើ ង និ ងគមនការដលងផលបងសុីសង ឬការដរបើរបាសុ់
អាវុធាតិ ផុុះេុ
ទ សចាបុ់ និ ងបទឧររិដ។
ឋ
ដមភូ មិ

និ ងររុមរបឹ រាឃុុំម្មនតួ នាទី សុំខានុ់រុងការដោុះស្រស្ថយជដម្ម
ន
ល ុះ

និ ងបញ្ជ
ា នានា។

Öjendal & Kim (២០១១) បានររដឃើញថ្ន ម្មនរបាពលរដឋផដលរតូវបានដគសម្មភសនុ៍របម្មណ
៨១% (ដរើ នពី ៥៥% រនុងននុំ២០០៥) បាននិ ោយថ្ន ររុមរបឹ រាឃុុំាទូដៅអាចដោុះស្រស្ថយជដម្មលុះ
ដៅរនុងភូមិ

របសុ់ពួរដគ
ដរកាយ។

និ ងម្មន៩១%និ ោយថ្ន

ររុមរបឹ រាឃុុំយរចិតតទុរោរុ់ដលើ

រយបណឹ ត ងទាុំងឡាយ

ដូ ដចនុះពួរដគនឹងដៅសុុំជុំនួយពី ររុមរបឹ រាឃុុំដទៀត របសិនដបើពួរដគម្មនបញ្ជ
ា ដៅផ្ថង
លទធផលផ្នការផតលុ់ពិនុផដលដរៀបចុំ
ទ
ដោយអងគការេុមផន្រហវលរ៏បានររដឃើញថ្ន

ម្មន

របាពលរដឋ៩៤% ផ្ន៨៣នារុ់ ផដលអដញ្ចើញមរពីឃុុំោចុ់ ស្រសោល និ ងឃុុំជនាតិ ភាគតិចចុំនួន
៧ឃុុំបានវាយតផ្មលថ្ន

ររុមរបឹរាឃុុំរបសុ់ដគបានពរងឹ ងដៅដលើការអនុ វតតនុ៍ដគលនដោបាយភូមិ

ឃុុំម្មនសុវតថិភាព (COMFREL ២០១៣)។ ចុំ ណុចលែរបសុ់ដមភូមិ និ ងដមឃុុំរម
ួ ម្មន៖ របាពលរដឋ
អាចដៅទុំ នារុ់ទុំនង

ដហើយពួ រគតុ់ផតងផតជួ យដៅដពលរបាពលរដឋដសនើសុុំ

ពួ រគតុ់ ផចរចាយ

ព័ តុ៌ម្មន និ ងដលើររមពសុ់ការយលុ់ដឹងរបសុ់របាពលរដឋ និ ងពួរគតុ់ម្មនភាពយុតិ ធ
ត មុ៌រុងការដោុះ
ន
ស្រស្ថយជដម្មលុះ (TAF ២០១១) ។

រុ់ ព័នធនឹងបទឧររិ ដធ
ឋ ន
ង ុ់ធងរ របាពលរដឋរាយការណុ៍ដៅបុ៉ូ លិស។ មូ លដហតុ ផដលជរមុញ
ឲ្យរបាពលរដឋរងុ់ ចាុំរហូតដលុ់ម្មនបទឧររិ ដធ
ឋ ន
ង ុ់ ធរង ដទើ បរាយការណុ៍ដៅបុ៉ូ លិស
បុ៉ូ លិសមួ យចុំ នួនផតងផតទាមទារសុុំរបារុ់ ដរៅផលូវការដៅដពលចុ ុះអនតរាគមនុ៍

(TAF

គឺ ដោយស្ថរ

២០១១)។

របាយការណុ៍វាយតផ្មលរបសុ់េុមផន្រហវល២០០៧ រ៏ បង្កាញផងផដរអុំពីការដរើ តដឡើងនូ វអុំ ដពើ ពុររលួយ
និ ងបរសពួរនិ យមដៅរនុងរិ ចចការផសុះផា ផដលដធវើដឡើងដោយររុមរបឹរាឃុុំដៅរនុងអាណតតិទីមួយ។

រនុងអាណតតិទីពីរ (Thon, Ou et al. ២០០៩) បានររដឃើញថ្នររុមរបឹរាឃុុំរ៏ម្មនទទួ លយរថវ ិកា
ាសុគុណសរម្មបុ់ ការជួយដោុះស្រស្ថយជដម្មលុះថ្ននរុ់មូលោឋន

និ ងរនុងការដចញសុំបុរតដផសងៗ។

បុ៉ុ ផនតលុយទាុំងដនាុះពុុំ រតូវបានររុមរបឹរាឃុុំចាតុ់ ទុរថ្ន ាអុំ ដពើពុររលួយដនាុះដទ ផតាអុំ ដណ្តយ
ឬរផ្រមផដលពួរគតុ់េិតេុំផតលុ់នូវដសវាជូនរបាពលរដឋ។ ដសមៀនរ៏

រុ់ ព័នផ
ធ ងផដរទារុ់ ទងនឹ ងការ

ទាររផ្រមដលើសរុំ ណតុ់ សរម្មបុ់ ការចុ ុះដឈាមុះរបាពលរដឋ (TAF ២០១១) ។
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រុំ ដណើនដសដឋរិចចបានដធវើឲ្យតផ្មលដីធី លដរើនដឡើង និ ងការររដរើតតុំបនុ់ សមបទានដី ដសដឋរិចចា
ដរចើនរផនលងដៅរនុងរបដទសរមពុា។ តួ នាទី របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំរុងបរ
ន
ិបថដនុះរ៏ ម្មនភាពសរមម មិ ន
រតូវផតដៅរនុងការដចញលិេិតទទួ លស្ថគលុ់ដីធី លបុ៉ុដណ្តណុះដទ ផថមទាុំងការជួយដោុះស្រស្ថយជដម្មលុះដីធី ល

ផថមដទៀត។ រនុងអាណតតិទីពីរ បានបង្កាញពី ការដរើនឡីងនូ វជដម្មលុះដីធី រល វាងរបាពលរដឋគនឯង រវាង
របាពលរដឋនិងររុមហុ៊ុនសមបទាន

ឬអនរខាងដរៅ

ឬដពលេលុះ

រុ់ព័នធនឹងររុមរបឹរាឃុុំផតមតង

(Thon, Ou et al. ២០០៩) ។ ររុមរបឹរាឃុុំអាចដោុះស្រស្ថយជដម្មលុះដីធីត
ល ូចៗបានោុ៉ ងម្មនរបសិទធ
ភាព

ដោយដរបើ យុទស្ថ
ធ
ស្រសតសរមបសរមួល។

បុ៉ុ ផនតរុងជដម្ម
ន
ល ុះធងនុ់ធងរផដល

រុ់ព័នន
ធ ឹងអនរម្មន

អុំ ណ្តចពី ខាងដរៅ ដៅដពលផដលេលួនពុុំ អាចរបនុំងអនរម្មនអុំណ្តចទាុំងដនាុះបាន ររុមរបឹរាឃុុំ
បានអនុ វតតវ ិធីគុំរទសរមមដោយមិ នរបនុំងតបតភាលមៗ

បុ៉ុ ផនតេិតេុំ សុំដណើររជុំនួយពី អាាាធរថ្ននរុ់

ដលើឲ្យជួ យអនតរាគមនុ៍ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ ដោយស្ថរផតគមនអនតរាគមនុ៍ តទលុ់ ដលើ
បញ្ជ
ា ដនុះដហើយ

របាពលរដឋមួយចុំ នួនពុុំ បានចាតុ់ ទុរថ្ន

ររុមរបឹ រាឃុុំបានជួ យដោុះស្រស្ថយ

ជដម្មលុះដី ធី ដល ឡើយ។ ឧទាហរណុ៍ ដោងដៅដលើរបាយការណុ៍របសុ់េុមផន្រហវល ២០១៣ បានឲ្យដឹ ងថ្ន
ម្មនរបាពលរដឋ៥៨%ផ្ន២០៧នារុ់

ផដលបានចូលរួមដធវើការផតលុ់ពិនុដលុ់
ទ
ការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុម

របឹរាឃុុំបានសុំផដងភាពមិ នយលុ់ស្រសបផដរថ្ន

ររុមរបឹរាឃុុំបានជួ យដោុះស្រស្ថយ

ឬផសុះផា

ជដម្មលុះដីធី ល (សមបទានដី ធី)ល និ ងបានផតលុ់ដីផ្រពដៅឲ្យសហគមនុ៍ (COMFREL ២០១៣) ។

៦.៤ ទំនាក្់ទំនងសៅក្នងរក្ុ
មរបឹក្ាឃុំ
ុ

ការដបាុះដននតឃុុំរុងន
ន
ន ុំ២០០២ ២០០៧ និ ង២០១២ បានបដងាើតឲ្យម្មនរបព័ នគ
ធ ណបរស

នដោបាយពហុបរស ដៅរនុងរដឋបាលថ្ននរុ់ ដរកាមដៅរមពុា។ ការដរៀបចុំ ដនុះម្មនន័ យថ្ន រូបភាព
នដោបាយដៅថ្ននរុ់ មូលោឋន ដៅរមពុាមិ នផមនរគបុ់រគងដោយគណបរសផតមួ យដូ ចពីមុនដនាុះដទ

(Ann ២០០៨) ។ ដទាុះាោុ៉ ដនុះរតី ដតើរបព័នធគណបរសនដោបាយពហុបរសដៅថ្ននរុ់ ឃុុំដនុះអាច
បដងាើតរិ ចព
ច ិ ភារានដោបាយ និងជដរមើ សរបដសើរាងមុនសរម្មបុ់ របាពលរដឋរររមិតណ្ត តរមូវ
ឲ្យម្មនការអដងាតដៅដលើររមិតទុំ នារុ់ ទុំនងដៅរនុងររុមរបឹ រាឃុុំ។
េុ មផន្រហវល ២០០៧ បានរាយការណុ៍អុំ ពីការដរ ើសដអើង និ ងការរបផជងគនរវាងសម្មជិ រររុម
របឹរាពីសុំណ្តរុ់គណបរសដផសងគនដៅអាណតតិទីមួយ។
សិរាសទងុ់មតិាដរចើន

ដោយផឡរដៅរនុងអាណតតិទីពីរ

ការ

បានររដឃើញពីរិចចសហការរវាងសម្មជិរររុមរបឹរាឃុុំរុងការដឆល
ន
ើ យតប
25 | ទុំ ព័ រ

នឹ ងតរមូវការមូ លោឋនអាទិភាពរបសុ់េួន
ល ដបើ ដទាុះាការរបរួ តរបផជងរវាងគណបរសនដោបាយដៅ
ផតដរើ តម្មនរ៏ ដោយ។

រនុងឃុុំផដលគណបរសរបាជនទទួ លបានសដមលងគុំរទដរចើ ន

ចិ តដត លើរិចចការសុំខានុ់ ៗហារុ់ ដូចាទទួ លរងឥទធិពលពី គណបរសដនាុះ

ការសដរមច

ាពិ ដសសទារុ់ទងនឹ ងការ

ដបាុះដននតដរជើ សដរ ើសដមភូមិ។ ដគលការណុ៍ពី ររសួងមហាផ្ផទរុងន
ន
ន ុំ២០០៦ បានរុំ ណតុ់ ថ្ន ដមភូ មិ
នឹ ងរតូវដបាុះដននតដោយសម្មជិ រររុមរបឹ រាឃុុំ

ដហើយដមភូមិផដលាបុ់ដននតដនាុះនឹ ងរតូវអនុ ញ្ជញត

ឲ្យដធវើការដរជើ សដរ ើសអនុភូមិម្មនរុ់ និ ងជុំនួយការម្មនរុ់ដោយេលួនឯង។ ដោយដមើលដឃើញសកាតនុ ពល
របសុ់ដមភូមិរុងការដរៀងគរសនល
ន
ឹ រដននត

គណបរសរបាជនបានដកាតប

និ ងពរងីរបណ្ត
ត ញគណ

បរសរបសុ់េួនចុ
ល
ុះដលុ់ថ្ននរុ់ភូមិ។ ាលទធផល រចនាសមព័នភ
ធ ូ មិដៅផតឋិតដៅដរកាមការរគបុ់រគងរបសុ់
គណបរសរបាជនដផដល (Ann ២០០៨) ។

ម្មនវ ិធីស្ថស្រសតាដរចើនរតូវបានសម្មជិរររុមរបឹរាាគណបរសរបាជនដរបើ របាសុ់ដដើ មបី
ដរៀងគរសនលឹរដននតសរម្មបុ់ ការដបាុះដននតដមភូមិឲ្យដៅដបរខជនផ្នគណបរសរបសុ់ដគ
ផបបរបាធិបដតយយ។

រនុងរូបភាព

ទាុំងដនាុះរួមម្មនការបដងាើតសមព័នធភាពាមួ យគណបរសនដោបាយដផ្ទ

សរម្មបុ់ដុំដណើរការដបាុះដននត និ ងការដរៀបចុំ ាថនូរដផសងៗ។ (Ann ២០០៨) បានររដឃើញពីរងវលុ់
របសុ់ររុមរបឹរាផ្នគណបរសរបនុំង

ផដលបានបង្កាញពី ចុំណុចគុ ណវ ិបតតិរបសុ់េួនផដលពុ
ល
ុំ អាច

ម្មនលទឋភាពដរៀងគរសនលឹរដននតសរម្មបុ់ ការដបាុះដននតដមភូមិបាន។
ដបើ ដទាុះាម្មនការរបរួតរបផជងរវាងគណបរសនដោបាយរតី
តុ លយភាព

អុំ ណ្តច

ទិ សដៅរនុងការផថររា

និ ងបនធូរបនថយភាពតានតឹងផផនរនដោបាយរ៏រតូវបានដគររដឃើញថ្នផងផដរ

(Plummer and Tritt ២០១១) ។ Plummer and Tritt (២០១១) បានបង្កាញថ្ន ដៅឃុុំផដលគណ
បរសរបនុំងទទួ លបានសដមលងគុំរទដរចើន

ដមឃុុំផដលាគណបរសរបនុំងដនាុះ

ដបរខជនផតពី គណបរសេលួនដដើមបីដធវើដមភូមិដនាុះដទ។

ពុុំ សូវដរជើ សដរ ើស

ការដធវើផបបដនុះគឺដដើមបីបនធូរបនថយភាពតានតឹ ង

ផផនរនដោបាយ និ ងចុំណុចរដសើបរបសុ់គណបរសរបាជនផដលដៅថ្ននរុ់ ដលើ។ ការដធវើផបបដនុះគឺ
ដដើមបីបងាឲ្យម្មនបរ ិោកាសង្កយស្រសួលសរម្មបុ់ រិចកា
ច រង្កររបចាុំផ្ថងរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ

និ ងធានា

ឲ្យម្មនការគុំរទាហូរផហពី ថ្ននរុ់ដឹរនាុំខាងដលើ។
ោុ៉ ងដនុះរតី គណបរសនដោបាយនី មួយៗដៅផតម្មនចដនាលុះទុំ ដនរផដលេលួនអាចសផមតងភាព

ស្រសបចាបុ់ របសុ់េួនបាន។
ល
Ann (២០០៨) បានររដឃើញថ្ន េណុៈផដលដមឃុុំ (ដៅឃុុំសិរារបសុ់
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គតុ់) បានរុំ ណតុ់ យរយុទធស្ថស្រសតផ្នការផចរអុំដណ្តយ ការសនា និ ងការរគបុ់ រគងដមភូ មិដដើមបី
បដងាើនរបារបិ យភាពរបសុ់េួនសរម្មបុ់
ល
ការដបាុះដននតអាណតតិដរកាយ

ជុំទបុ់ ទីមួយផ្នឃុុំដផដល

ដនាុះផដលមរពីគណបរសរបនុំង បានដរបើ យុទធស្ថស្រសតដផសងដៅវ ិញ ដោយគតុ់ ផផែរដលើគុណធមុ៌
រនុងការររានូ វភាពយុតិធ
ត មុ៌

និ ងមិ នរបរពឹតិ អ
ត ុំដពើពុររលួយដដើ មបីរស្ថងទុំ នុរចិ តតាមួ យរបាពល

រដនតើយដលើបញ្ជ
ា ជដម្មលុះដីធី ល

ម្មនសម្មជិ រររុមរបឹ រាមួ យចុំ នួនដផសងដទៀតបានបង្កាញនូ វការគុំរទ

រដឋ។ ដូ ចគនផដរ ដៅឃុុំសិរាដផ្ទដទៀតបានបង្កាញថ្ន េណុៈផដលររុមរបឹរាឃុុំមួយចុំនួនរពដងើ យ

ដលុ់របាពលរដឋ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ សរុបារួមមរ របការផដលររុមរបឹរាឃុុំម្មន
ចដនាលុះផផនរនដោបាយ គឺ ាចុំនុចលែដរ

ុះវាផតលុ់ជដរមើ សរបដសើរាងមុ នដៅឲ្យរបាពលរដឋ និ ង

អាចដធវើឲ្យគណបរសនដោបាយនី មួយៗរបរួតរបផជងគនសរម្មបុ់របារបិ យភាពរបសុ់េួន។
ល

៦.៥ ថវិការក្ុមរបឹក្ាឃុ/ំ េង្កាត់
ថវ ិការរុមរបឹរាឃុុំ/សង្កាតុ់ ផដលដផទរពីរោឋភិ បាលរួមម្មនរបារុ់ចុំណូលពី ពនធោរ និងការ
ផតលុ់វ ិភាគទានពី សុំណ្តរុ់ ផ្ដគូអភិវឌឍដដើ មបីរទរទងុ់ រិចចការរដឋបាល
បផនថមពី ដនុះ

និ ងរិចចអភិ វឌឍដៅមូ លោឋន។

ររុមរបឹរាឃុុំរ៏ម្មនតួ នាទីរុងការរបមូ
ន
លធនធានដៅថ្ននរុ់មូលោឋនរបសុ់េួន
ល

បុ៉ុ ផនត

ដោយស្ថរ ររុមរបឹ រាឃុុំមិនម្មនអុំណ្តចរបមូ លពនធ ដូ ដចនុះសពវផ្ថងធនធានមូលោឋនគឺ សុំដៅផតដៅ
ដលើរបារុ់ វ ិភាគទានពី របាពលរដឋបុ៉ុដណ្តណុះ(RGC ២០០៩) ។
ដទាុះបី ារបាយការណុ៍របសុ់េុមផន្រហវល ២០០៧បានបង្កាញថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំដៅអាណតតិ
ទី ១ ជួបបញ្ជ
ា ដៅរតងុ់ របារុ់ វ ិភាជនុ៍តិចតួច បុ៉ុ ផនតអាណតតិទីពីរបានបង្កាញពីរុំរ ិតដរើ នដឡើងផ្នការដផទរ
ថវ ិកាដៅឲ្យររុមរបឹរាឃុុំ។

ដបើ ដរបៀបដធៀបនឹងអាណតតិទី១

ថវ ិការបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំបានដរើនពី

១.៥%ដៅននុំ២០០២ រហូតដលុ់២.៨% ដៅននុំ២០១០។ ាសរុប រនុងរយុៈដពល៤ននុំ (២០០៧-

២០១០) ម្មនថវ ិកា ចុំ នួន១៩៧ោនដុ ោលរសហរដឋអាដមរ ិររតូវបានដផទរដៅឲ្យររុមរបឹរាឃុុំ ផដល
រនុងដនាុះ៧៦% មរពីរាជរោឋភិ បាល និ ងគុំ ដរាង PSDD/UNDP និង២៤% (៤៧ោនដុោលរសហរដឋ
អាដមរ ិរ) ពី ផ្ដគូអភិវឌឍដផសងដទៀត។ រនុងចុំដណ្តមថវ ិកាសរុបដនុះ ម្មន៦៧% វ ិភាជនុ៍សរម្មបុ់

ការង្ករអភិ វឌឍនុ៍ និ ង៣៣% សរម្មបុ់ រិចចការរដឋបាល។ រនុងននុំ២០១២ ឃុុំនិមួយៗទទួ លថវ ិកាចុំ នួន
២៧.៥១៧ដុោលរាមធយម (RGC ២០១២)។ រាជរោឋភិ បាលរ៏ បានដលើរទឹរចិ តឲ្
ត យម្មនការចូ លរួម
ាវ ិភាគទានមួ យចុំ ផណរផ្នការចុំ ណ្តយរបសុ់គដរម្មងពី សុំណ្តរុ់របាពលរដឋ។
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២០១០

វ ិភាគទានពីសុំណ្តរុ់របាពលរដឋ

ម្មនចុំ នួន១,៤ោនដុ ោលសហរដឋអាដមរ ិរ

(NCDD

២០១១) ។
ថវ ិការរុមរបឹរាឃុុំ/សង្កាតុ់ ដបើ ដទាុះារតូវបានដគបដងាើនាដរៀងរាលុ់ននុំ រ៏ ម្មនចុំ នួនមិនទានុ់
រគបុ់ រគនុ់ដដើមបីឲ្យររុមរបឹរាឃុុំ

ដឆលើយតបនឹ ងតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋឲ្យម្មនរបសិទិ ភា
ធ ព

ដឡើយ។ ដោងដៅតាម Kim and Ojendal ២០០៧ ដនុះបង្កាញថ្ន ការររមិ តផ្នការទទួ លេុ សរតូវ
របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ និងធនធានផដលម្មនដៅមិនទានុ់ សុីគនដៅដឡើយ។ ថវ ិកាឃុុំ/សង្កាតុ់ ម្មនររមិត
ម្មនន័ យថ្ន

ររុមរបឹ រាឃុុំរតូវផតពឹ ងផផែរដៅដលើថវ ិកាជុំ នួយពី ខាងដរៅ

ផដលចុំ ណុចដនុះដហើយ

បដងាើតឲ្យម្មនគណដនយយភាពដផសងដទៀត។ ការសិរារបសុ់ Plummer and Tritt (២០១១) បានររ
ដឃើញថ្នការផតលុ់ហិរញ្ញ វតថុពី គណបរសនដោបាយ

ដដើ រតួ នាទីោុ៉ងសុំខានុ់ ចុំដ

ុះរិ ចចអភិវឌឍនុ៍ដៅ

មូ លោឋន ាពិ ដសសគឺ ដៅមុ នដពលដបាុះដននត។ ឧទាហរណុ៍ (Craig and Pak ២០១១) បានររ
ដឃើញថ្ន ការផតលុ់ហិរញ្ញ វតថុពីគណបរសនដោបាយដៅតុំ បនុ់ សិរារបសុ់ដគ គឺ ម្មនចុំនួន២ ឬ៣ដង
ដរចើនាងថវ ិការរុមរបឹ រាឃុុំ/សង្កាតុ់ផដលម្មន។

ការផតលុ់ហិរញ្ញ វតថុពី គណបរសនដោបាយ

បណ្ត
ត លឲ្យម្មនភាពអាបុ់ឱ្នផផនរនដោបាយដលុ់គណបរសដផសង

និ ងបដងាើតគណដនយយភាព

នដោបាយ ផដលរនលងមរថវ ិកាឃុុំ/សង្កាតុ់ និ ងរមមវ ិធី ម្មចសុ់ជុំនួយនានា មិនធាលបុ់ បដងាើតឲ្យម្មនដនាុះ
ដទ។

៦.៦ ដំសណើរការននការសធវើថ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍មូល ឋ ន
ដុំ ដណើរការផ្នការដធវើផផនការអភិវឌឍនុ៍ដៅថ្ននរុ់ ឃុុំដតតតាសុំខានុ់ ដលើរិចចការពី រ៖ (១) ការដធវើ
ផផនការអភិ វឌឍនុ៍ ឃុុំរយុៈដពល៥ននុំ (CDP)និ ង (២) ការរតួតពិនិតយ និងដធវើបចចុបបននភាពដលើផផនការ
វ ិនិ ដោគរបចាុំននុំរបសុ់ឃុុំ (CIP)។ ដុំ ដណើរការដលើរិចកា
ច រទាុំងពីរដនុះ រតូវដធវើដឡើងតាមរយុៈរិចរច បជុុំ
ភូ មិ រិចចរបជុុំ របសុ់គណុៈរម្មមធិ ការផផនការ និងថវ ិកា និ ងរិចចរបជុុំ ររុមរបឹ រាឃុ។
ុំ
ដុំ ដណើរការផ្នការដធវើផផនការរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ បង្កាញនូ វការចូ លរួមររមិតណ្តមួ យរបសុ់
របាពលរដឋ និ ងភាពាផ្ដគូរវាងអនរ

រុ់ ព័នធ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ សិកាខស្ថោសម្ម

ហរណរមមថ្ននរុ់ ស្រសុរបង្កាញពី ការចូ លរួមរបសុ់អងគការដរៅរោឋភិ បាល មនទីរជុំ នាញ និ ងររុមរបឹរា
ឃុុំរុងការផចររ
ន
ុំផលរព័ តុ៌ម្មនដដើមបីដឆលើយតបនឹងចុំ ណុចអាទិ ភាពរបសុ់ឃុុំ។
សុំដណើ និ ងអុំ

ររុមរបឹរាឃុុំអាចដធវើ

វនាវសុុំជុំនួយគុំរទពី ខាងដរៅសរម្មបុ់ ការអភិ វឌឍនុ៍ រុងឃុ
ន
ុំរបសុ់េួនផងផដរ។
ល
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ដទាុះាោុ៉ ងណ្តរ៏ ដោយ

ម្មនបញ្ជ
ា របឈមាដរចើ នដៅផតដរើតម្មន

រុ់ព័នធនឹងដុំដណើរ

ការផ្នការដធវើផផនការដៅថ្ននរុ់ ឃុុំ៖



សមតថភាពរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំរុងការដធវ
ន
ើ ផផនការ
ររុមរបឹ រាឃុុំសង្កាតុ់ ដៅផតម្មនរុំ រ ិតតិចតួ ច។

និ ងថវ ិកាដៅផតាបញ្ជ
ា

និ ងថវ ិកា

ទាុំងអសុ់ដនុះផដលដធវើឲ្យររុមរបឹ រាឃុុំ

ម្មនភាពស្ថទរុ់ដសទើររនុងការដរជើ សដរ ើសវ ិស័យ/ដសវារមមាអាទិ ភាព

ដៅរនុងការដធវើផផន

ការវ ិនិ ដោគរបសុ់ឃុុំ ដរៅពី ដរជើ សដរ ើសយរដហោឋរចនាសមព័នធរប
ូ វ ័នតដូចាផលូវលុំជនបទ

(Plummer and Tritt ២០១១)


របការផដលការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋដៅម្មនររមិ តទាបដៅថ្ននរុ់ ភូមិ និងឃុុំបានដធវើ
ឲ្យម្មនភាពលុំបារដលុ់ររុមរបឹ រាឃុុំរុងការដធវ
ន
ើ ផផនការ

និងការោរុ់បញ្ូច លតរមូវការ

មូ លោឋន ដៅរនុងរដបៀបវារុៈរិ ចអ
ច ភិ វឌឍនុ៍ ។ េណុៈផដលការដធវើផផនការវ ិនិដោគថ្ននរុ់ ឃុុំ
ទាមទារឲ្យម្មនរបាពលរដឋចូលរួម៦០%

ារុ់ ផសតងរបាពលរដឋបានដរជើ សដរ ើសមិ ន

ចូ លរួម។ របា ពលរដឋផដលចូ លរួមភាគដរចើនាស្រសតី និងដរមងជុំ ទងុ់ ផដលផតងផតសុំផដង
ភាពអសរមមដៅរនុងរិ ចរច បជុុំ (Plummer and Tritt ២០១១) ។



ផផនការផដលម្មនរបសិទិភា
ធ ព

គួរអាចផរបកាលយដៅាការអនុ វតតនុ៍ារុ់ ផសតងបាន។

បញ្ជ
ា របឈមបចចុបបននគឺដៅរតងុ់ ថ្នផផនការ និ ងការអនុវតតនុ៍មិនសុីគន។ េណុៈផដលការ
ដធវើផផនការបង្កាញពី តរមូវការមូ លោឋន

រុ់ ព័នន
ធ ឹ ងដសវាសងគម

ខាលុំងដៅដលើការស្ថងសងុ់ ដហោឋរចនាសមព័នធរប
ូ វ ័នតដៅវ ិញ។
ឲ្យម្មនការរ ុំពឹ ងទុ រេពសុ់ពីសុំណ្តរុ់ របាពលរដឋ

ការអនុ វតតនុ៍ផបរដតតត

ការដធវើផផនការបានបដងាើត

បុ៉ុ ផនតវាផបរាពុុំ ម្មនផតលុ់លទធផល

ដូ ចផដលរបាពលរដឋរ ុំពឹងទុ រ (Plummer and Tritt ២០១១) ។

៦.៧ ការផតលស់ េវាក្មមស្ថធារណៈ
ការសដរមចាគនលឹុះរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅរនុងអាណតតិទីពីរ គឺ

រុ់ព័នធនឹងការរ ីរចដរមើនផ្ន

ដហោឋរចនាសមព័នរធ ប
ូ វ ័នត ាពិ ដសសផលូវលុំជនបទ (EIC 2010; Chheat, Lun et al. ២០១១) ។
ឧទាហរណុ៍ម្មនរបាពលរដឋ៦០,៥% ផ្ន៨៥៣នារុ់ ផដលអដញ្ាើញមរពី ឃុុំោចុ់ ស្រសោល និងឃុុំ
ជនាតិភាគតិចចុំ នួន៦៤ឃុុំ

ចូ លរួមរនុងសិកាខស្ថោផតលុ់ពិនុផដលដរៀបចុំ
ទ
ដោយេុ មផន្រហវល

បាន

យលុ់ស្រសបថ្ន ោុ៉ ងដហាចណ្តសុ់ររុមរបឹរាឃុុំផដលបានាបុ់ ដននតរនុងឃុុំរបសុ់គតុ់ បានសងុ់ ស្ថពន
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និ ងផលូវថមីៗ រពមទាុំងដធវើការផថទាុំផូវលុំ
ល
និ ងស្ថពនទាុំងដនាុះ (COMFREL ២០១៣)។ របការផដលផលូវ
លុំជនបទកាលយាជដរមើ សវ ិនិ ដោគដ៏ ម្មនរបារបិ យខាលុំងបុំផុតដនាុះ

គឺ

រុ់ព័នន
ធ ឹ ងដហតុផលា

ដរចើន។ ដរៅពីវាាតរមូវការមូ លោឋន ការសដរមចចិ តរ
ត ុងការដរជើ
ន
សដរ ើសផលូវលុំជនបទគឺ
ដហតុផលដសដឋរិចន
ច ដោបាយ

រុ់ ព័នន
ធ ឹង

ផដលផលូវលុំអាចជួយដលើររមពសុ់ការអភិវឌឍនុ៍ដសដឋរិចចមូលោឋន។

ដរជើ សដរ ើសផលូវលុំជនបទរ៏អាចដឆលើយតបនឹងតរមូវការមូ លោឋន

និងសមស្រសបនឹ ងសមតថភាពបដចចរ

ដទស និ ងធនធានម្មនររមិ តរបសុ់ឃុុំ (Plummer and Tritt ២០១១) ។
ដទាុះបី ាររុមរបឹរាឃុុំចាបុ់ អារមមណុ៍ផតដៅដលើការស្ថងសងុ់ផូវលុំ
ល
ជនបទ ររុមរបឹរាឃុុំពុុំ

សូវសុំផដងការចាបុ់ អារមមណុ៍ដៅដលើដហដឋរចនាសមព័នធដផសងដទៀតដូចាធារាស្ថស្រសត។

ឧទាហរណុ៍

លទធផលផ្នការផតលុ់ពិនុរបសុ់
ទ
អងគការេុមផន្រហវលបានបង្កាញថ្ន ម្មនរបាពលរដឋ៥៦,៧% ផ្ន៤៣០
នារុ់ផដលអដញ្ាើញមរពី ឃុុំោចុ់ ស្រសោល និងឃុុំជនាតិ ភាគតិចបានអុះអាងថ្ន ពួរដគមិនយលុ់

ស្រសបថ្នររុមរបឹរាឃុុំបានស្ថងសងុ់ស្ថថនី យុ៍បូមទឹរ ជី រ និងជួ សជុ លរបឡាយទឹ រ ទាវរទឹរ ស្រសុះ
ទុំ នបុ់ ឬរបព័នធបងាូរទឹ រដផសងៗដៅរនុងឃុុំរបសុ់ដគដឡើយ (COMFREL ២០១៣)។ ររុមរបឹ រាឃុុំដធវើ
ការវ ិនិដោគតិចតួចផផនរធារាស្ថស្រសត
ដោយគដរម្មង។

ដោយស្ថរពួរដគរពួយបារមភអុំពីបញ្ជ
ា ហានិ ភ័យផដលបងា

ធារាស្ថស្រសត គឺ សមស្រសបសរម្មបុ់ ផតទី តាុំងភូមិស្ថស្រសតណ្តមួ យ ដហើយវ ិនិដោគ

រនុងគដរម្មងផបបដនុះ តរមូវឲ្យររុមរបឹរាឃុុំរតូវដធវើផផនការសរម្មបុ់ ធនធានមនុសសផដលម្មនជុំ នាញ

រនុងការរគបុ់ រគង រតួតរតា និ ងផថទាុំធារាស្ថស្រសត។ ផលរបដោជនុ៍ពីការសងុ់ធារាស្ថស្រសត គឺ បានផត
របាពលរដឋទាុំងឡាយណ្តផដលម្មនដី ជិតរបឡាយ

មិនផមនបានដលុ់របាពលរដឋទូដៅដនាុះ

ដឡើយ (Plummer and Tritt ២០១១) ។
ដរៅពី ការផតលុ់ដសវាអរតានុ រូលោឋន

ររុមរបឹរាឃុុំរ៏េិតេុំចុុះអនតរាគមនុ៍ រុងដសវាដផសង
ន

ដទៀត ដូ ចាការផគតុ់ផង
គ ុ់ ទឹរស្ថែត និងអនាម័ យ ការជួ សជុ លស្ថោដរៀន និ ងដសវាសុេភាពម្មតា
និ ងរុ ម្មរ អាហាររូបតថមភ រិ ចចគុំ
ដទាុះាោុ៉ ងណ្តរ៏ ដោយ
ដឡើយ

ពី ដរ

ររុ ម្មរ និ ងការគុំរទដលុ់រគួស្ថរផដលង្កយទទួ លរងដរគុះថ្ននរុ់។

ដសវាទាុំងអសុ់ដនុះ

គឺ មិនសូវដពញនិ យមរនុងចុំដណ្តមររុមរបឹរាឃុុំ

ុះវាទាមទារឲ្យម្មនការចុ ុះពិនិតយតាមោន

និងការសរមបសរមួលាមួ យររសួង

ជុំ នាញ ផដលដនុះអាចបណ្ត
ត លឲ្យម្មនភាពយឺតោុ៉ វ ឬការេវុះបុ គគលិរជុំនាញចុ ុះមរអនុ វតតការង្ករ

(Plummer and Tritt 2011) ។
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ការផតលុ់ដសវារបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ គឺ ផផែរដៅដលើចុំដណុះដឹ ងដលើតរមូវការរបាពលរដឋ និង
ចុំ នួនថវ ិកាផដលម្មន។

ដោយស្ថរថវ ិការរុមរបឹ រាឃុុំ/សង្កាតុ់ ម្មនររមិតតិចតួ ច

ឃុុំពុុំអាចផតលុ់

ដសវាឲ្យម្មនរបសិទិភា
ធ ពដលុ់របាពលរដឋដឡើយ ដូដចនុះឃុុំរតូវពឹ ងផផែរគណបរសនដោបាយ និង
សបបុរសជន។

ដគបានររដឃើញថ្ន

ថវ ិការបសុ់គណបរសនដោបាយរនលងមរបានចូ លរួមោុ៉ ង

ដរចើនដលុ់ការស្ថងសងុ់ដហោឋរចនាសមព័នធដៅមូ លោឋន ាពិ ដសសស្ថោដរៀន ធារាស្ថស្រសត និ ងផលូវ

លុំជនបទ។ ការផតលុ់ថវ ិកាពី គណបរសនដោបាយ គឺមិនដូ ចគនរគបុ់ ឃុុំដនាុះដទ វាផរបរបួលដៅតាម
ជុំ នាញទុំ នារុ់ទុំនង និ ងបណ្ត
ត ញរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ បុ គគលិរលរខណុៈ របសុ់ដមឃុុំនីមួយៗ

រុ់ ព័នធ

នឹ ងការអនុ វតតនុ៍ារុ់ ផសតង ការផតួចដផតើមគុំ និត ការចាតុ់ផចងរនុងការដរបើរបាសុ់ថវ ិកាផលូវការ និ ងមិ នផលូវ
ការសរម្មបុ់រិចអ
ច ភិវឌឍនុ៍មូលោឋនរបសុ់េួន
ល (Heng, Kim et al. ២០១១) រពមទាុំងទុំ នារុ់ទុំនង
ពិ ដសសរបសុ់ឃុុំនីមួយៗាមួ យនឹងដមដឹរនាុំនដោបាយ

ថ្នដតើ តុំបនុ់ ដនាុះាស្រសុររុំដណើតរបសុ់

ថ្ននរុ់ដឹរនាុំនដោបាយណ្តមួ យឬដទ ឬថ្នដតើ ការផតលុ់ជុំនួយដលុ់ឃុុំនឹងអាចផតលុ់ាមុេម្មតុ់ ស្ថធារ
ណុៈដលុ់ដមដឹរនាុំនដោបាយដនាុះឬដទ (Craig and Pak ២០១១) ។
ដទាុះាការផតលុ់ហិរញ្ញ វតថុរបសុ់គណបរសនដោបាយ

ហារុ់ដូចាម្មនឥទធិពលដៅដលើការ

ផតលុ់ដសវាថ្ននរុ់មូលោឋន ម្មនចុំ ណុចេវុះខាតមួ យចុំនួនរតូវបានដគររដឃើញ។ ហិរញ្ញ វតថុរបសុ់គណ
បរសនដោបាយម្មនលរខណុៈមិ នដទៀងទាតុ់ វាអាស្រស័យដៅដលើវដតផ្នការដបាុះដននត និ ងភាគដរចើនគឺ

ដតតតដៅដលើដហោឋរចនាសមព័នធរប
ូ វ ័នត ដូ ចាការស្ថងសងុ់ស្ថោដរៀន បុ៉ុ ផនតពុុំបានដតតតដៅដលើការ
ដលើរទឹរចិ តរត គូបដរងៀនឲ្យចុ ុះ
រចនាសមព័នធ

និ ងដធវើការបដរងៀនដទៀងទាតុ់ ដនាុះដទ។

ការដតតតផតដៅដលើដហោឋ

ដភលចគិតដៅដលើការផថទាុំផតងផតដធវើឲ្យការវ ិនិ ដោគទាុំងដនាុះពុុំ សូវម្មននិ រនតរភាព

ឧទាហរណុ៍ ររណីផលូវលុំជនបទ(Craig and Pak ២០១១) ។

រិ ចចការ

អាណតតិទីពីររបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ បានបង្កាញអុំពីរិចចេិតេុំរបឹងផរបងរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំរុង
ន
រធនធានធមមាតិ សរម្មបុ់ផលរបដោជនុ៍ របាពលរដឋ។

ម្មនការសិរាមួ យចុំ នួន

(Heng, Kim et al. ២០១១; Plummer and Tritt ២០១១; NCDD ២០១២) បានររដឃើញថ្ន
របាពលរដឋបានសុំផដងភាពមិនដពញចិតតដៅដលើការអនុវតតរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំដលើវ ិស័យដនុះដទ។
ការសិរាសទងុ់មតិរបសុ់ (NCDD ២០១២) បានបង្កាញថ្នរបាពលរដឋបានចាតុ់ ទុរថ្នការអនុ វតតនុ៍
របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅម្មនររមិតទាបរនុងការ

រធនធានផ្រពដឈើ និ ងជលផល។
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Plummer and Tritt (២០១១) បានអុះអាងថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំមិនអាចាអនរផដលទទួលការ
សតីបដនាទសដលើបញ្ជ
ា ដនុះទាុំងអសុ់ដនាុះដទ។ ភាពមិនដពញចិតតរបសុ់របាពលរដឋដលើចុំណុចដនុះមិ ន
ផមនម្មនន័ យថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំពុុំអាចអនុ វតតរិចចការ
ផលផដលនាុំឲ្យររុមរបឹ រាឃុុំបរាជ័ យ គឺ
ឃុុំរុងការការ
ន

រធនធានធមមាតិ

រធនធានធមមាតិ ឲ្យបានលែដនាុះដទ។ ដហតុ

រុ់ ព័នធនឹងភាពម្មនររមិ តផ្នតួ នាទី និ ងសមតថរិចចរបសុ់

ផដលចុំ ណុចដនុះដធវើឲ្យឃុុំពុុំអាចចុ ុះអនតរាគមនុ៍ ជួយរបាពលរដឋ

បាន។ រនុងររណីសិរាមួយចុំ នួន Plummer and Tritt (២០១១) បានររដឃើញថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំ
បានពាោមដោុះស្រស្ថយជដម្មលុះដីធី ល
េលួនឯងវ ិញ។

បុ៉ុ ផនតការអនុ វតតនុ៍ផបបដនុះផតងផតបងាឲ្យម្មនការខាតបងុ់ ដលុ់

ររុមរបឹ រាឃុុំជួបនូវវ ិបតតិរុងការអនុ
ន
វតតនុ៍គណដនយយភាពដៅថ្ននរុ់ ដលើផង

និ ងដៅ

របាពលរដឋផង។

៦.៨ េមតាភាពរបេ់រក្ុមរបឹក្ាឃុំ
ររមិ តវបបធមុ៌ របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ

ដៅរនុងអាណតតិទីពីរដនុះដៅម្មនរុំ រ ិតទាបដៅដឡើយ។

ការសិរាសទងុ់មតិ របសុ់ CDRI ដៅននុំ២០១១ បានបង្កាញថ្ន ាង

រុ់រណ្ត
ត លផ្នររុមរបឹ រាឃុុំ

ផដលបានសម្មភស (៥៥% រនុងចុំដណ្តម៥៣១នារុ់) ម្មនររមិតវបបធមុ៌ពី១-៦ននុំ ៣០% ពី ៧-៩ននុំ
១៣% ពី ១០-១២ននុំ និ ងម្មនផត២% ចាបុ់ពី១៣ននុំដឡើងដៅ។ ដោងដៅតាម Thon et al (២០០៩)
ររមិ តវបបធមុ៌ទាបរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំមិនគួ រាចុំ ណុចភាារុ់ ដផែើលដឡើយ ដោយដហតុ ថ្ន ចាបុ់រគបុ់
រគងរដឋបាលឃុុំសង្កាតុ់ននុំ២០០១បានផចងថ្ន របាពលរដឋផេមរផដលដចុះអាន ដចុះសរដសរផេមរគឺ ម្មន
សិទិស្រធ សបចាបុ់ឈរដឈាមុះសរម្មបុ់ ការដបាុះដននតររុមរបឹរាឃុុំ

ដូ ដចនុះម្មនន័យថ្នររមិតវបបធមុ៌

រតឹមបឋមសិរាគឺ សមស្រសបសរម្មបុ់ ថ្ននរុ់ ររុមរបឹរាឃុុំ។
េណុៈផដលររមិតវបបធមុ៌ទាបគឺ ាបញ្ជ
ា របសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ Plummer & Tritt (២០១១)
បានររដឃើញផងផដរថ្ន

សមតថភាពរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដលើការដធវើផផនការ

និ ងរគបុ់ រគងហិរញ្ញ វតថុ

ដៅម្មនររមិតដៅដឡើយ។ ដោយស្ថរររមិ តវបបធមុ៌ទាប ររុមរបឹរាឃុុំម្មនការលុំបាររនុងការចាបុ់

យរចុំ ដណុះដឹ ង ាដហតុ ដធវើឲ្យររុមរបឹរាឃុុំរតូវពឹងផផែរដៅដលើដសមៀន ផដលាដបរខជនដរជើ សតាុំង
និ ងទទួ លបានបទពិ ដស្ថធនុ៍ ាដរចើ នពី ររសួងមហាផ្ផទ

ដដើ មបីដោុះស្រស្ថយបញ្ជ
ា ផដលទារុ់ ទងនឹង

គដរម្មងបដចចរដទសសមគស្ថ
ម ញនានា។
ុ
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ររមិ តវបបធមុ៌ ទាបមិ នម្មនន័ យថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំមិនម្មនសមតថភាពរគបុ់ រគងរដឋបាលរបសុ់
េលួនដនាុះដទ។ Öjendal & Kim (២០១១) បានបង្កាញថ្ន ដទាុះាររុមរបឹរាឃុុំម្មនររមិតវបបធមុ៌ ទាប
រតី ផតពួ រគតុ់ម្មនចុំ ដណុះដឹ ងរគបុ់ រគនុ់

រុ់ព័នន
ធ ឹងស្ថថនភាពមូ លោឋន ពី ដរ

ុះពួ រគតុ់រសុ់ដៅរនុង

តុំ បនុ់ដនាុះ។ Thon et al (២០០៩) បានររដឃើញថ្ន ររុមរបឹ រាផដលបានសម្មភសនុ៍ ភាគដរចើន
សុទធផតម្មនបទពិ ដស្ថធនុ៍រុងការរគបុ់
ន
រគងរដឋបាល

ពី ដរ

ុះពួរគតុ់ ធាលបុ់កានុ់ មុេតុំផណងស្ថធារ

ណុៈតាុំងពី ននុំ១៩៧៩ ឬរនុងរបបផេមរររហមមរដមលុ៉ុះ។ ដូ ចគនផដរ ភាពាអនរដឹ រនាុំ ភាពស្រសបចាបុ់

និ ងសមតថភាពរបសុ់េួនបានដធវ
ល
ើ ឲ្យពួរគតុ់ម្មនបណ្ត
ត ញទុំ នារុ់ទុំនងដៅរនុងការង្ករ។ ភាពបរាជ័ យ
រនុងការដឹរនាុំរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំអាចបណ្ត
ត លមរពីរតាតដផសង

មិ នផមនរុំណតុ់ផតដៅដលើររមិ ត

វបបធមុ៌ដនាុះដទ គឺ អាចមរពីរងវុះធនធានហិរញ្ញ វតថុ និ ងរងវុះខាតនដោបាយដៅរនុងអាណតតិរបសុ់
េលួនរនុងការអនុ វតតនុ៍នដោបាយផបបគុំរទសរមមរុងការជួ
ន
យការ

ររបាពលរដឋ

(Kim

and

Öjendal ២០០៧)។
ដបើ ដទាុះារុំ រ ិតវបបធមុ៌ ដៅម្មនររមិត ររុមរបឹរាឃុុំម្មនជុំ ដនឿទុរចិតតេពសុ់ដលើេួនឯង
ល
រនុង

ការផថររាគណដនយយភាពដៅកានុ់របាពលរដឋ (EIC ២០១០) ដោយស្ថរបទពិ ដស្ថធនុ៍ ពី អាណតតិ
ទី មួយ។ ដទាុះាោុ៉ ងណ្តរ៏ ដោយ ការបណុត ុះបណ្ត
ត លគឺ ដៅផតម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់ ដដើ មបីពរងឹងសមតថ
ភាពរបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំចាសុ់

និងថមីផដលដទើបាបុ់ដននតដលើរតុំបូង។

ម្មនររុមរបឹរាឃុុំចុំនួន

៤០,៤៤%ននុំ២០០៧-២០១១ ផដលាបុ់ ដននតដលើរតុំ បូង។ ការបណុត ុះបណ្ត
ត លនឹ ងអាចជួ យបផនថម
ចុំ ដណុះដឹ ងដលុ់ររុមរបឹរាឃុុំចាសុ់

(អនរផដលធាលបុ់ាបុ់អាណតតិមុន)

កានុ់ ផតម្មនរបសិទិភា
ធ ពផថមដទៀត។

ឲ្យអនុ វតតតួនាទីរបសុ់េួន
ល

របាយការណុ៍របសុ់ េុ មផន្រហវល ននុំ២០០៧ បានបង្កាញថ្ន វគគបណុត ុះបណ្ត
ត លផដលផតលុ់

ដលុ់ររុមរបឹរាឃុុំម្មនចុំនួនដរចើ នខាលុំង ម្មនលរខណុៈទូ លុំទូោយដពរ និ ងមិនសូវដតតតាសុំខានុ់

ដលុ់ស្ថថនភាពដៅថ្ននរុ់ មូលោឋន។ ដដើ មបីដោុះស្រស្ថយបញ្ជ
ា ដនុះ ដៅរនុងអាណតតិទីពីរ គ.ជ.អ.ប បាន
ដធវើការសិរាសុីជុំដៅមួ យអុំពីតរមូវការផផនរការបណុត ុះបណ្ត
ត លសមតថភាពរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ ដដើ មបី

រុំ ណតុ់ររដមដរៀន យុទធស្ថស្រសត ថវ ិកា និងភានរុ់ ង្ករផដលទទួ លេុ សរតូវសរម្មបុ់ការបណុត ុះបណ្ត
ត ល
ដលុ់ររុមរបឹរាឃុុំ (NCDD 2011)។ ាលទធផល ដមដរៀនសរម្មបុ់ ការបណុត ុះបណ្ត
ត លរតូវបានដគ
ដរៀបចុំ និ ងផតលុ់ជូនដលុ់ររុមរបឹរាឃុុំ។ តារាងខាងដរកាមបង្កាញអុំ ពីដមដរៀនសរម្មបុ់ ការបណុត ុះប
ណ្ត
ត លដលុ់ររុមរបឹ រាឃុុំពីននុំ២០០៧២០១០។
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តារាង៖ ដមដរៀនសរម្មបុ់វគគបណុត ុះបណ្ត
ត លដៅកានុ់ ររុមរបឹ រាឃុុំ ២០០៧-២០១០
២០០៧


ការរគបុ់រគងរដឋបាលឃុុំ/

២០០៨


សង្កាតុ់




ការដធវើផផនការអភិវឌឍនុ៍



ជដម្មលុះ


ការអនុវតតនុ៍មុេង្កររបសុ់

ការអនុវតតនុ៍ថវ ិកា

២០១០


ឃុុំ/សង្កាតុ់


ការរតួតពិនិតយ និង



គណុៈរម្មមធិការរិចចការ

វាយតផ្មលរិចចការ

សង្កាតុ់

ស្រសតី និងរុម្មរ

ហិរញ្ញវតថុ និងរដឋបា



សង្កាតុ់



សរមមភាពបង្ការដមដរាគដអ

ឃុុំ/សង្កាតុ់ដៅរនុងសហគម



ការរតួតពិនិតយដសៀវដៅ

សរមមភាពរបសុ់ឃុុំ/សង្កាតុ់
សរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍សងគម

លដៅថ្ននរុ់ឃុុំ/

ចុុះដឈាមុះ

គុំនិតអភិវឌឍនុ៍សរម្មបុ់ឃុុំ/
សង្កាតុ់

និងរមមវ ិធីវ ិនិដោគឃុ/ុំ

ដសុ៍ និងជមងឺដអដសុ៍របសុ់



ការសរមបសរមួល

២០០៩

ការសរដសររបាយការណុ៍ខានត
តូច
ការអនុវតតនុ៍មុេង្កររបសុ់គណុៈ

ភាពាអនរដឹរនាុំ

រម្មមធិការរិចចការស្រសតី និងរុម្មរ

នុ៍

សរម្មបុ់ររុមរបឹរា

សរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍សងគម

ដយនឌ័រសរម្មបុ់រដឋបាល

ឃុុំ/សង្កាតុ់

មូលោឋន





ការបញ្ូច លរចនាសមព័នធរបសុ់

មន្រនតីរាជការសុីវ ិលដៅរាជធានី

ចាបុ់សីព
ត ីការ
រគបុ់រគងរដឋបាល

ដេតត ររុង ស្រសុរ និងេណឌដៅ

ថ្ននរុ់រាជធានី ដេតត

រនុងរចនាសមព័នធថីម

ររុង ស្រសុរ និង







តួនាទី ការទទួលេុសរតូវ និងនិ

េណឌ

តិវ ិធីរបសុ់រដឋបាលថ្ននរុ់ដរកាម

ការដរៀបចុំសរម្មបុ់

ាតិ

ការដផទរតួនាទី និង



ការផសពវផាយសតីពីអនុររិតយ

ការទទួលេុសរតូវ

និងរបកាសដដើមបីគុំរទការអនុ

ពីរដឋបាលថ្ននរុ់រាជ

វតតនុ៍ចាបុ់សីព
ត ីការរគបុ់រគងរដឋ

ធានី ដេតត ររុង

បាលរាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ

ស្រសុរនិងេណឌ

និងេណឌ

ចាសុ់


ដគលការណុ៍មូល
ោឋនសរម្មបុ់រដឋបា
លថ្ននរុ់ដរកាមាតិ

របភព (NCDD ២០១១)
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៧. ការចូលរ ួមរបេ់របជាពលរដឋ

េុ មផន្រហវលបានរាយការណុ៍ថ្ន
អាណតតិទីមួយផ្នររុមរបឹរាឃុុំសង្កាតុ់។

ការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋដៅម្មនររមិ តទាបដៅរនុង
ដូ ចគនផដរដៅរនុងរបាយការណុ៍

EIC

២០១០

និង

Plummer and Tritt ២០១១ បានររដឃើញថ្ន ដទាុះបី ារបាពលរដឋហារុ់ បីដូចាបានសផមតងការ
យលុ់ដឹងកានុ់ផតរបដសើរសតីអុំពីដសរ ីភាពរនុងការបដញ្ចញមតិ និ ងការចូ លរួមាសម្មជិ រររុមដៅរនុង

អងគការនានា ឬសហគមនុ៍រ៏ដោយ ដៅរនុងអាណតតិទីពីរដនុះ ការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋដៅម្មន

ររមិ តទាបដផដល ាពិ ដសសដៅរនុងការដរៀបចុំ ថវ ិកា និ ងដធវើផផនការរបសុ់ឃុុំសង្កាតុ់ ។ បុ៉ុ ផនតអីផវ ដល
គួ រឱ្យចាបុ់អារមមណុ៍ដនាុះគឺថ្ន

ការចូ លរួមរបសុ់របាពលរដឋផបរាម្មនររមិតេពសុ់ដៅរនុងដុំណ្តរុ់

កាលចាុំបាចុ់ ។ បញ្ជ
ា ដនុះនឹ ងរតូវបរស្រស្ថយលមែិតដៅរនុងផផនរខាងដរកាម ។

ដគសដងាតដឃើញថ្ន ដៅរនុងការរបជុុំដៅតាមភូ មិ ឃុុំ គឺ ម្មនការចូ លរួមតិចតួ ចដៅដឡើយទាុំង

គុ ណភាពនិងបរ ិម្មណ។

ដៅរនុងការសិរាស្ថទបសទងុ់មតិ ដធវើដឡើងដោយ EIC ដៅរនុងននុំ២០១០

បានបង្កាញថ្ន ម្មនអនរភូមិ៤១% ផតបុ៉ុ ដណ្តណុះផដលបានចូ លរួមរនុងការរបជុុំ ផផនការតាមភូមិ។ ផដល
រនុងដនាុះពួរគតុ់ហារុ់បីដូចាពុុំ ម្មនឆនទុៈរនុងការចូលរួមដទ

ពី ដរ

ុះពួរគតុ់ ចូលរួមការរបជុុំដនុះ

តាមការផណនាុំ និ ងចងែុលបង្កាញពី ដមភូ មិបុ៉ុដណ្តណុះ។ ឧទាហរណុ៍ារុ់ ផសតងគឺ អនរភូ មិ៧៧% ផដល
បានចូ លរួមការរបជុុំ បាននិោយថ្ន

ពួ រគតុ់ ចូលរួមការរបជុុំ ដនុះដោយស្ថរផតម្មនការរបាបុ់ពី

អាាាធរ និង១៨%ដទៀត បានម្មនរបស្ថសនុ៍ ថ្ន ពួរគតុ់ចូលរួមការរបជុុំភូមិ ឃុុំ ដោយស្ថរផតពួ រ
គតុ់រតូវបានដគអដញ្ាើញតទលុ់។
តាមពិតដៅការរបជុុំ ថ្ននរុ់ភូមិរតូវបានដគចាតុ់ ទុរថ្ន

ាដវទិ កាមួ យផដលអនរភូមិអាចចូ លរួម

ចុំ ផណរផតលុ់មតិដោបលុ់ និ ងដលើរដឡើងនូវតរមូវការរបសុ់ពួរគតុ់ ដៅរនុងសរមមភាពអភិ វឌឍនានា
ដៅរនុងភូមិឃុុំរបសុ់ពួរគតុ់ ។

ដៅរនុងការរបជុុំថ្ននរុ់ ភូមិមួយគឺតរមូវឱ្យម្មនការចូ លរួមោុ៉ ងតិ ច

ណ្តសុ់៦០% ផ្នអនរភូមិសរុប បុ៉ុ ផនតតាមភាពារុ់ផសតងដមភូមិាដរឿយៗមិនអាចររបានតាមចុំ នួន
សម្មម្មរតដនុះដទ ផដលដៅទី បញ្ចបុ់ ការរបជុុំដនុះម្មនផតអនរភូមិតិចតួ ចបុ៉ុ ដណ្តណុះផដលបានចូ លរួម។
ដបើ ដោងដៅតាមការស្រស្ថវរាវរបសុ់ Plummer and Tritt ដៅរនុងននុំ២០១១បានររដឃើញថ្នដៅរនុង
ការរបជុុំ ថ្ននរុ់ភូមិម្មនរងវុះខាតចុំ ដ

ុះការរបមូ លអនរភូ មិចូលរួមរបជុុំ

ដហើយដមភូ មិបានដរបើរបាសុ់

មដធាបាយផសពវផាយព័តុ៌ម្មនផតមួ យវ ិធី ផតបុ៉ុដណ្តណុះ។ ការចូ លរួមរបជុុំ ថ្ននរុ់ភូមិ គឺមិនសូវម្មនការ
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បដញ្ចញមតិ ដោបលុ់ដនាុះដទ ដនុះដបើដរបៀបដធៀបដៅនឹងការរបជុុំផដលដរៀបចុំដឡើងដោយអងគការ និ ង
គណបរសនដោបាយនានា។

មូ លដហតុចុំបងពីបញ្ជ
ា ដនុះគឺបណ្ត
ត លមរពីរងវុះខាតការដលើរទឹ រ

ចិ តរ
ត ុងការចូ
ន
លរួមចុំ ផណរ និ ងជុំ នាញការដរៀបចុំ ការរបជុុំ ។ ការរបជុុំ ថ្ននរុ់ភូមិ គឹរតូវបានដធវើដឡើងរនុង
ដគលបុំ ណងដដើ មបីផតលុ់ព័តុ៌ម្មន

ាាងបុំផុសឱ្យអនរភូមិចូលរួមរនុងការដធវើដសចរតីសដរមចចិ ត។
ត

ដោងតាមការស្រស្ថវរាវរបសុ់ Plummer and Tritt ដៅរនុងននុំ២០១១បានបង្កាញថ្នមូ លដហតុផដល
បងាឱ្យម្មនបញ្ជ
ា ដនុះគឺពីដរ

ុះម្មនផតមន្រនតីថ្ននរុ់ ឃុុំផតបុ៉ុ ដណ្តណុះផដលម្មនសិទិដធ ធវើដសចរតីសដរមចចិ ត។
ត

ដបើ តាមរបាយការណុ៍ EIC ននុំ២០១០ បានឱ្យដឹ ងថ្ន ការចូ លរួមរ៏ ម្មនររមិតទាបផងផដរដៅ
រនុងការរបជុុំ ររុមរបឹរាឃុុំ

ឬការរបជុុំដផសងៗដទៀត។

សហគមនុ៍ផដលដរៀបចុំដឡើងដោយររុមរបឹរាឃុុំ

ឧទាហរណុ៍:ការដរៀបចុំ ផផនការអភិ វឌឍនុ៍

គឺ ដៅម្មនររមិតទាបផងផដរ។

ដបើ ដោងតាម

Thon et al. ននុំ២០០៩ ដៅរនុងររណីមួ យរនុងចុំ ដណ្តមររណីាដរចើន ការចូ លរួមរតូវបានធាលរុ់ ចុុះ
ដលុ់ររមិតមួ យផដលថ្នររុមរបឹ រាឃុុំរតូវជួ លឧដឃ្លសនស័ពទដដើមបីាការផសពវផាយព័ តុ៌ម្មនជុំ នួស

ការរបជុុំ ។ តាមការសទងុ់មតិមួយផដលដធវើដឡើងដោយ EIC ននុំ២០១០ បានររដឃើញថ្ន ៨៧% ផ្នអនរ
ផដលបានសម្មភសនុ៍ និង៩២% ផ្នរបាជនររីររមិ នបានចូ លរួមរិ ចរច បជុុំ ររុមរបឹ រាដៅរនុងននុំរនលង
ផុ តដៅដនាុះដទ។

តាមការស្ថទបសទងុ់មតិ មួយដផសងដទៀតផដលដធវើដឡើងដោយេុ មផន្រហវលដៅរនុងននុំ

២០១១ រ៏ បានបង្កាញផដរថ្ន ម្មនផត៣៣.៧០% ផ្នអនរផដលបានសម្មភសនុ៍ ធាលបុ់ចូលរួមរិចរច បជុុំ

ររុមរបឹរាដៅរនុងអាណតតិទី២ផ្នររុមរបឹរាឃុុំ។ ដហើយដបើ តាមការស្ថទបសទងុ់មតិ ចុងដរកាយ ដោយ

គ.ជ.អ.ប ននុំ២០១២ វ ិញបានឱ្យដឹងថ្ន ម្មនផត៤០.៧០% ផ្នអនរផដលបានសម្មភសនុ៍ រុងចុំ
ន ដណ្តម
១៤១២នារុ់បានអុះអាងថ្ន ពួ រគតុ់ បានចូ លរួមរិ ចចរបជុុំររុមរបឹ រា ។

ដៅរនុងរបាយការណុ៍របសុ់ Malena និង Chhim ២០០៩ និ ងេុ មផន្រហវល ២០១១បានបញ្ជ
ា រុ់

ដូ ចគនថ្ន អនរភូ មិផដលបានចូ លរួមការរបជុុំ ដនុះគឺរគនុ់ ផតស្ថតបុ់ផតបុ៉ុ ដណ្តណុះ បុ៉ុ ផនតពួរគតុ់ពុុំបានដធវើ
ការទាមទារ ឬ ដលើរដឡើងពី បញ្ជ
ា ផដលពួរគតុ់ បានជួ បរបទុះដនាុះដទ ។ គ.ជ.អ.ប រ៏ បានររដឃើញ
ថ្នម្មនផត២៨.៤០% ផ្នអនរផដលចូ លរួមរិចចរបជុុំររុមរបឹរា ធាលបុ់ចូលរួមចុំផណររនុងការបដញ្ចញ
មតិដោបលុ់។ ដគរ៏រតុ់សម្មគលុ់ដឃើញផដរថ្ន មនុសសវ ័យជុំទងុ់មិនសូវចូ លរួម និងបដញ្ចញមតិ ដៅ
រនុងអងគរបជុុំដូចចាសុ់ៗដទ ។ ទនទឹមនឹ ងដនាុះផដរ របាយការណុ៍ EIC ននុំ២០១០ បានបង្កាញថ្ន ការ

ចូ លរួមដៅម្មនររមិ តទាបដនុះគឺ បណ្ត
ត លមរពី រតាតមួយចុំ នួនដូចា: រងវុះខាតផ្នការចាបុ់ អារមមណុ៍
របសុ់របាជនដៅដលើរិចកា
ច រង្ករររុមរបឹរាឃុុំ រតាតដសដឋរិចច និងវបបធមុ៌ (តាមរបាយការណុ៍េុ ម
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ផន្រហវល 2011; Heng, Kim et al. 2011; Kim 2011) និងរងវុះខាតព័តុ៌ម្មនសតីពីការរបជុុំ ការដលើរទឹ រ
ចិ តត និងលទធផលរនុងការចូលរួមរបជុុំ (តាមរបាយការណុ៍េុ មផន្រហវល 2011) ។ តាមការពិតដៅ ររុម
របឹរាឃុុំមិនអាចដឆលើយតបដៅនឹ ងតរមូវការរបសុ់អរ
ន ភូ មិដនាុះ គឺបណ្ត
ត លមរពីថវ ិកាឃុុំសង្កាតុ់ម្មន

ររមិ ត ផដលដធវើឱ្យអនរភូ មិបាតុ់ បងុ់ ឆនទុៈរនុងការចូ លរួមរបជុុំ ថ្ននរុ់ ភូមិ (ដនុះដបើ តាមរបាយការណុ៍របសុ់
Heng, Kim et al. 2011)។ ការចូ លរួមរបជុុំ គឺ អាស្រស័យដៅដលើថ្នដតើអនរណ្ត ាអនរដរៀបចុំ ការរបជុុំ។
ដបើ ដយើងដរបៀបដធៀបដៅនឹងការរបជុុំផដលដរៀបចុំដឡើងដោយអងគការដរៅរោឋភិបាល

និ ងគណបរស

នដោបាយនានាវ ិញ គឺម្មនអនរភូមិចូលរួមដរចើ នាង ដោយស្ថរផតម្មនការផតលុ់អុំដណ្តយ និ ង
អាហារសរមនុ់ដផសងៗ ។
Plummer និ ង Tritt ២០១១ រ៏ បានបង្កាញថ្ន ការចូ លរួមរបជុុំ ហារុ់ ដូចារតូវបានដគោរុ់
ររមិ តដៅដពលផដលការរបជុុំដនាុះ

រុ់ព័នដធ ៅនឹងការដធវើដសចរតីសដរមចចិតត។ ដបើ ដទាុះបី ាចាបុ់ឃុុំ

សង្កាតុ់ បាននិ ោយថ្ន ការរបជុុំ ថ្ននរុ់ ឃុុំ សង្កាតុ់ រតូវផតដបើ រចុំ ហដលុ់ស្ថធារណជនចូ លរួមរ៏ដោយ
ផតដបើ តាមភាពារុ់ផសតង

ការរបជុុំ ដនុះគឺដបើរចុំហចុំ ដ

ុះផតអនរផដលរតូវបានអដញ្ាើញផតបុ៉ុ ដណ្តណុះ

ដូ ចាដមភូ មិ ឬមន្រនតីគុំរទបដចចរដទស (តាមរបាយការណុ៍ Meerkerrk, Hean et al. 2008; Malena
and Chhim 2009)។ ចុំផណរឯរបាយការណុ៍ Plummer និង Tritt ២០១១ រ៏ បានបញ្ជ
ា រុ់ ផដរថ្ន ដបើ
ដទាុះបី ាអនរភូ មិ រតូវបានដគអនុ ញ្ជញតឱ្យចូ លរួមការរបជុុំររុមរបឹ រាដៅតាមឃុុំ សង្កាតុ់ មួយចុំ នួន រ៏
ដោយ

រ៏ឱ្កាសសរម្មបុ់ពួរគតុ់រុងការចូ
ន
លរួមដធវើដសចរតីសដរមចចិតតដៅម្មនររមិតដៅដឡើយ។

បុ៉ុ ផនតាទូ ដៅការរបជុុំ ររុមរបឹ រាដនុះរតូវបានដគរាយការណុ៍ថ្ន

បានផតលុ់ឱ្កាសដលុ់ដមភូមិដដើមបី

ពិ ភារាពី ការវ ិវឌឍនុ៍ ផ្នផផនការ និងបញ្ជ
ា ដផសងៗដទៀតផដលទារុ់ទិនដៅនឹងការអនុវតតនុ៍ផផនការដៅ
រនុងឃុុំសង្កាតុ់របសុ់ពួរគតុ់ បុ៉ុ ផនតដគសដងាតដឃើញថ្នឱ្កាសផដលដមភូ មិរុងការបដញ្
ន
ច ញមតិពីតរមូវ

ការរបសុ់អនរភូមិដនាុះ គឺ ដៅម្មនររមិតដៅដឡើយ។ ាទូ ដៅការរបជុុំ ដនុះ គឺ រតូវបានរគបុ់រគងដោយ
ដមឃុុំ ាពិដសស

រុ់ ព័នដធ ៅនឹ ងការដធវើដសចរតីសដរមចចិ តត និងការដលើរមតិដោបលុ់ (ដរស្រសងុ់

ដចញពី របាយការណុ៍ Plummer and Tritt ២០១១) ។
របាយការណុ៍របសុ់ (Thon, Ou et al. 2009; EIC 2010) បានគូ សបញ្ជ
ា រុ់ថ្នេណុៈផដលការ
ចូ លរួមរបជុុំផូវការពី
ល
សុំណ្តរុ់អនរភូមិគឺដៅម្មនររមិ តទាប អនរភូមិហារុ់ ដូចាចូ លចិតដត លើរពី តរមូវ
ការរបសុ់ពួរគតុ់ ដៅដមភូមិ

ឬចាសុ់ទុុំដៅរនុងភូមិផដលពួរគតុ់ អាចដលើរពីបញ្ជ
ា ដនុះបនតដៅររុម

របឹរាឃុុំវ ិញ។ របាយការណុ៍របសុ់ Plummer and Tritt (២០១១) បានបរស្រស្ថយថ្ន បញ្ជ
ា ដនុះគឺ
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មួ យផផនរមរពី របាជនរមពុាដៅមិនទានុ់ ស្ថុុំ ដៅនឹងការនិោយដៅកានុ់មន្រនតីផដលម្មនឋានុៈេពសុ់

ាងេលួន។ ដបើ ដោងតាមរបាយការណុ៍ EIC (២០១០) បានឱ្យដឹងថ្ន អនរភូមិ៣៥% បានអុះអាងថ្ន
ពួ រគតុ់

បានទារុ់ ទងដមភូមិដដើ មបីបដញ្ចញមតិ ដោបលុ់របសុ់ពួរគតុ់ោុ៉ងដហាចណ្តសុ់មតងរនុង

មួ យននុំ និងអនរភូ មិ៤៤% ដទៀតបានទារុ់ទងចាសុ់ទុុំរុងភូ
ន
មិ។ របាយការណុ៍របសុ់ Plummer និ ង
Tritt (២០១១) និ ង ធន និ ងដផសងដទៀត (២០០៩) រ៏ បានររដឃើញដូ ចគនផដរថ្នព័ តុ៌ម្មនផដលបាន
របាបុ់ ដៅចាសុ់ទុុំរុងភូ
ន
មិ
ររុមរបឹ រាឃុុំ

ពី ដរ

ហារុ់បីដូចាមដធាបាយដ៏ ម្មនរបសិទធភាពដៅដលើការសដរមចចិ តរត បសុ់

ុះររុមរបឹរាឃុុំទុំនងាដគរពចាសុ់ទុុំរុងភូ
ន
មិចុំដ

អភិវឌឍនុ៍រុងសហគមនុ៍
ន
។

ុះការសដរមចចិ តដត ដើមបីការ

ចាសុ់ទុុំរុងភូ
ន
មិអាចរួមម្មនដូចាអនរផដលម្មនអាយុចុំណ្តសុ់

បុ៉ុ ផនត

ទទួ លបានការដគរពភាគដរចើនពីអនរភូមិ ឬអនរផដលម្មនរទពយសមបតតិដរចើន ឬអនរផដលម្មនទុំ នារុ់
ទុំ នងាមួ យគណបរសរបាជនរមពុា ដនុះដបើ តាមរបាយការណុ៍របសុ់ Plummer និ ង Tritt ២០១១។
គួ រឱ្យចាបុ់ អារមមណុ៍ផងផដរដនាុះ
ការចូ លរួមម្មនការដរើនឡីងេពសុ់
គតុ់តទលុ់ដៅដលុ់ររុមរបឹរាឃុុំចុំដ

គឺដគរ៏ បានររដឃើញថ្នរនុងអុំ ឡុងដពលចាុំបាចុ់

ផដលអនរភូមិបានរបមូ លផតុំុ

និងដលើរដឡើងពីតរមូវការរបសុ់ពួរ

ុះបញ្ជ
ា ផដលពួរគតុ់ ម្មន។

របាយការណុ៍របសុ់ Plummer

និ ង Tritt (២០១១) បានរតុ់ សម្មគលុ់ផងផដរថ្ន អនរភូមិម្មននិ នានការរបមូ លផតុំុគន និងការ
អារមមណុ៍របសុ់ពួរដគដៅដពលផដលររុមរបឹ រាឃុុំមិនដគរព

ររមិ តផ្ន

រយសនារបសុ់េួន
ល

ការបងុ់ផ្ថលវ ិភាគទានរបសុ់ពួរគតុ់ ដៅដលើផផនការមិនបានផតលុ់លទធផលអវីទាុំងអសុ់

រចុំណ្តបុ់

ដៅដពលផដល
និ ងដៅដពល

ផដលអនរភូ មិម្មនអារមមណុ៍ថ្ន ម្មនភាពអយុតិធ
ត មុ៌ ឧទាហរណុ៍: ររណីជដម្មលុះដី ធី ល ។ ការដរើ តម្មន
ដឡើងនូ វបញ្ជ
ា ទុ ររខ ពួយដៅថ្ននរុ់ មូលោឋន បានបង្កាញពី ការដរ ើបុំរាសុ់ពីសុំណ្តរុ់របាពលរដឋ ផដល
ដនុះាសមិ ទិផ
ធ លផដលវ ិមជឈការេិ តេុំអនុវតតរនលងមរ។
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៨. បញ្ហ
ា សក្ើតស

ង
ើ ថមីៗ

៨.១ គណៈក្មាមធិការទទួលបនទក្ក្ិ
ចចការនារ ី និងក្ុមារឃុំ (គ.ក្.ន.ក្)
ុ
គណុៈរម្មមធិ ការស្រសតី និងរុ ម្មរ បានបដងាើតដឡើងដុំបូងរនុងននុំ ២០០៤ ផតមិ នទានុ់ ម្មនដៅ

រគបុ់ ឃុុំទាុំងអសុ់ដនាុះដទ។ រហូតដលុ់ននុំ ២០០៧ ររសួងមហាផ្ផទបានដធវើការផណនាុំឲ្យឃុុំទាុំងអសុ់

បដងាើតគណុៈរម្មមធិ ការដនុះ។ ាលទធផល គ.ជ.អ.ប បានដចញ ដសចរតីផណនាុំដលេ ០៨២ ដៅផ្ថងទី
០៨ ផេសីហា ននុំ ២០០៧ ដដើមបីបដងាើត គ.រ.ន.រ ដៅរនុងឃុុំចុំនួន ១,៦២១ ទួ ទាុំងរបដទស។
គ.រ.ន.រ ម្មនតួ នាទីផតលុ់ដោបលុ់ផណនាុំ សរមបសរមួល និ ងរាយការណុ៍ដលុ់ររុមរបឹរា
ឃុុំ

ដដើ មបីដធវើោុ៉ងណ្តឲ្យស្រសតី

និ ងរុ ម្មរទទួ លបានដសវាសមរមយ

និងម្មនរបដោជនុ៍រុងវ
ន ិស័យ

ដសដឋរិចច និងសងគមរិ ច។
ច សម្មជិ ររបសុ់ គ.រ.ន.រ រួមម្មន ររុមរបឹរាឃុុំ (ដមឃុុំ ជុំ ទបុ់ និ ងដសមៀន

ឃុុំ) និ ងអនរទទួ លបនទុរការង្ករស្រសតី និងរុ ម្មរ។ អនរទទួ លបនទុរការង្ករស្រសតី និ ងរុ ម្មរ អាចា
សម្មជិ រររុមរបឹ រាឃុុំាស្រសតី ឬតាមរយុៈការដរជើ សដរ ើសរបសុ់ដមឃុុំ។ ដរៅពី ដនុះ រ៏ ម្មនតុំណ្តង
ដផសងៗមរពីមណឌលសុេភាព ស្ថោររមង នគរបាល និ ងដមភូ មិ។
លទធផលពី ការសទងុ់មតិ
គ.រ.ន.រ

បានបង្កាញពី ឥទធិពលាវ ិជាម្មនរបសុ់គ.រ.ន.រ។

បានផតលុ់អាទិភាពដៅដលុ់បញ្ជ
ា ស្រសតី

ឃុុំផដលម្មន

និងរុ ម្មរដរចើ នាងឃុុំផដលដទើ បផតម្មន

ឬគមន

គ.រ.ន.រ។ គ.រ.ន.រ បានបញ្ូច លបញ្ជ
ា ស្រសតី និងរុម្មរដៅរនុងរដបៀបវារុៈរបជុុំរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ រ៏

ដូ ចាដៅរនុងផផនការអភិ វឌឍនុ៍ ឃុុំ។ បផនថមពី ដលើដនុះ គ.រ.ន.រ បានពរងីរតួ នាទី របសុ់ឃុុំ ដោយដធវើ
ឲ្យរបដសើរដឡើងនូ វការទទួលបានដសវាសងគម។ សម្មជិ ររបសុ់ គ.រ.ន.រ រ៏បានដដើរតួ នាទី ាអនរត
សុ៊ូមតិ ដលើបញ្ជ
ា ស្រសតី និងរុម្មរដៅរនុងឃុុំរបសុ់េួន។
ល
ដលើសពី ដនុះ

ដៅរនុងននុំ២០១១

ររសួងមហាផ្ផទបានដចញដសចរតីផណនាុំមួយដលុ់ឃុុំ

សង្កាតុ់ ឲ្យយរចិ តទ
ត ុ រោរុ់ដលើ គ.រ.ន.រ និងវ ិភាជនុ៍ថវ ិកាឃុុំឲ្យដៅ គ.រ.ន.រ។ គ.រ.ន.រ នឹងបនត
ដដើ រតួ នាទីដៅថ្ននរុ់ ឃុុំដលើបញ្ជ
ា ទារុ់ ទងស្រសតី

និ ងរុ ម្មរ។

ាមួ យគនដនុះផងផដរ

គណុៈរម្មមធិ ការ

ពិ ដរគុះដោបលុ់ស្រសតី និ ងរុម្មរ (គ.ព.ស.រ) រ៏រតូវបានបដងាើតដឡើងដៅថ្ននរុ់ររុង ស្រសុរ េណឌ ដោយ
ផផែរដលើរបកាសសតីពីការដរៀបចុំ

និងការរបរពឹ តិ តដៅផ្នគណុៈរម្មមធិ ការពិដរគុះដោបលុ់រិចចការស្រសតី

នឹ ងរុ ម្មររនុងររុមរបឹ រារាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ េណឌរនុងននុំ២០០៩។
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៨.២ ការសតតតសលើការថ្របរបួលអាកាេធាតុសៅថ្ននក្់ឃ ុំ េង្កាត់
ការបនាុុំ និ ងការកាតុ់បនថយការផរបរបួលអាកាសធាតុ គឺ ាការង្ករអនតរវ ិស័យ ផដលជុះ

ឥទធិពលភាគដរចើ នដលុ់តុំបនុ់ ជនបទ។

របដទសរុំពុងអភិ វឌឍ

ង្កយទទួ លរងដរគុះដោយស្ថរការផរបរបួលអាកាសធាតុ

ផដលរួមម្មនរបដទសរមពុាផងផដរ

ដោយស្ថរផតរបាជនភាគដរចើនររីររ

ដហោឋរចនាសមព័នម
ធ ិ នសូវរ ីរចដរមើន រ ីឯចុំ ដណុះដឹ ងទារុ់ ទងនឹ ងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និ ងផល
វ ិបាររបសុ់វារ៏ ដៅម្មនររមិ ត។

ដហតុ ដនុះ

របួលអាកាសធាតុ ទាុំងដៅថ្ននរុ់ ាតិ

វាចាុំបាចុ់ តរមូវឲ្យម្មនការពិ ភារាទារុ់ ទងនឹ ងការផរប

និងដៅមូ លោឋន។

វារបផហលាដលឿនដពរផដលតរមូវឲ្យ

NCDD-S ឬរដឋបាលថ្ននរុ់ដរកាមាតិ ដចញដគលនដោបាយ និងយុទធស្ថស្រសតរគបុ់រជុងដរាយមួ យ
ទារុ់ ទងនឹ ងការផរបរបួលអាកាសធាតុ បុ៉ុ ផនតោុ៉ងដហាចណ្តសុ់ NCDD-S អាចពិ ចារណ្តឲ្យរដឋបាល
ថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ យរចិ តតោរុ់ ដលើបញ្ជ
ា ផ្នការផរបរបួលអាកាសធាតុ និ ងផលវ ិបារពី ការផរបរបួលដនុះ
(NCDD Forthcoming)។
ថមីៗដនុះ ដោយម្មនការគុំរទពី មូលនិធិអភិវឌឍនុ៍ទុនសហរបាាតិ (UNCDF) រដឋបាលថ្ននរុ់
ដរកាមាតិ បានដរតៀមដរៀបចុំ បញ្ូច លការបនាុុំ
ផផនការសរមមភាពរបសុ់េួន
ល

និ ងកាតុ់ បនថយការផរបរបួលអាកាសធាតុ

និងម្មនការរស្ថងសមតថភាពដៅមូ លោឋនផងផដរ។

ដៅរនុង

គដរម្មងដនុះ

ម្មនលរខណុៈាការស្ថរលបងដៅដឡើយ។

៨.៣ ការបសងាើតេមាគមរក្ុមរបឹក្ារដឋ

លថ្ននក្់សរកាមជាតិ

សិកាាសាលាពិ ះ ប្រឈរ ះ ោបលះ ោយម្មនការសប្រឈមបសប្រឈមួលពី សមព័នធភាពជាតិ ឃុុំ

សង្កាត

យកនះ ធវបះ ឡបងះ ៅពាកកណ្ត
ត លឆ្នុំ ២០១២ ះ  បមបីពិភាកាបះ ងាបតសម្មគម ប្រឈកម
ុ ប្រឈបឹកាថ្ននកះ ប្រឈកាមជាតិ
អែ លជាសកមាភាពបនតពីឆ្នុំ ២០១១ មក។ បនាទបពី ការពិ ភាកាជាបនតបនាទប មហាសននិយកតះ លបក
ទី មួយះ  បមបីបះ ងាបតប្រឈកម
ុ ប្រឈបឹកាជធរនីនី
អែ្មី នា ឆ្នុំ ២០១៣។

ះ ្តតយកនប្រឈយករពធះ ឡបងះ ៅជធរនីនីភុំ ះ ន ពានាម្ថៃទី២៧-២៨

ូ ះ ចន បចចុបបនន ះ យបងម្មនសម្មគមពី រ គឺ សម្មគមឃុុំ សង្កាតអែ លបះ ងាបតះ ឡបង

តុំងពី ឆ្នុំ២០០៦ និ ងសម្មគមជធរនីនី ះ ្តតអែ លះ ទបបអែតបះ ងាបតះ ឡបងះ ន ។ រ ីឯប្រឈកុមប្រឈបឹកា ស្សុក
្ណឌ កុំ ពុងសថិតះ ៅកនុងការពិ ចារណ្តបញ្ូច លះ ើកនុងសម្មគមមួ យខាងះ លប។
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៨.៤ ការសតតតសលើការផតលស់ េវាេងគមក្នងអណតត
ិទីបីរបេ់ឃ ុំ េង្កាត់
ុ

មូ លនិធិឃុុំ សង្កាតុ់ ដដើ រតួនាទី សុំខានុ់ រនុងដុំ ដណើរការរុំ ផណទរមងុ់ ដៅថ្ននរុ់មូលោឋន។

មូ ល

និ ធិឃុុំ សង្កាតុ់ បានដរើនដឡើងពីមួយននុំ ដៅមួ យននុំ។ មួ យភាគបីផ្នថវ ិកា ឃុុំ សង្កាតុ់ រតូវបានវ ិភាជនុ៍
សរម្មបុ់ ការង្កររដឋបាល

និ ងចុំ ផណរដៅសលុ់រតូវបានដរបើ សរម្មបុ់ ការដរៀបចុំ

អភិវឌឍនុ៍ ាអាទិ ភាពរួមម្មនដូចា

ដហោឋរចនាសមព័នផធ ផនររូបវ ័នត

និ ងអនុ វតតគដរម្មង

និងដសវាសងគម។

កាលពីមុន

ថវ ិកាឃុុំ សង្កាតុ់ បានចុំណ្តយភាគដរចើនដៅដលើដហោឋរចនាសមព័នធផផនររូបវ ័នត។ បុ៉ុ ផនតចាបុ់ ដផតើមពី ននុំ
២០១២មរ ឃុុំ សង្កាតុ់ ភាគដរចើ ន បានវ ិភាជនុ៍ មូលនិធិឃុុំ សង្កាតុ់ និ ងធនធានផដលបានមរពី ផ្ដគួ
អភិវឌឍនុ៍ ដផសងដទៀត ដៅដលើដលើការផតលុ់ដសវាសងគមរួមម្មន មដតយយសហគមនុ៍ អនាម័ យទឹរស្ថែត
សុេភាពម្មតា និងទាររ អាហារូបតថមភ រិចចការ

ររុ ម្មរ រគួស្ថរង្កយទទួ លរងដរគុះ និ ងការចុ ុះ

សុំបុរតរុំ ដណើត។
ដសចរតីផណនាុំសីព
ត ីវដតផ្នការដធវើផផនការអភិ វឌឍនុ៍ ឃុុំ

សង្កាតុ់ រយុៈដពលរបាុំននុំផដលដរៀបចុំ

ដោយររសួងផផនការរនុងផេមិថុនា ននុំ ២០១២ បានកាតុ់ ដចាលចុំ ណុចមួ យរនុងផផនរផដលទារុ់ទង

នឹ ងស្ថថនភាព និ ងបញ្ជ
ា របឈមរបសុ់ឃុុំ សង្កាតុ់ មរដៅរតឹមបួនផផនរ ដហើយបានរុំ ណតុ់យរបញ្ជ
ា
សងគមាផផនរទី មួយវ ិញ ផដលពីមុនវាសថិតរនុងលុំោបុ់ ទីពីរបនាទបុ់ពីបញ្ជ
ា ដសដឋរិច។
ច

៩. េននិ ឋ ន និងសមសរៀន
១. វ ិមជឈការរនុងអាណតតិទីពីរ បង្កាញពី ការសដរមចបានដរចើនគួ រសមផផនរររបេ័ ណឌចាបុ់
និ ងការដតតតការយរចិ តទ
ត ុរោរុ់ ដៅដលើថ្ននរុ់ ស្រសុរ
សង្កាតុ់ ។

និងដេតត

ការសដរមចបានរបសុ់រុំផណទរមងុ់ រនលងមរ

រនុងការជួយគុំរទឃុុំ

បានបង្កាញពី សកាតនុ ពលរនុង

ការអភិវឌឍនុ៍ លទធិរបាធិ បដតយយដៅរមពុា ផដលបង្កាញដឡើងតាមរយុៈការដរើនឡីងនូ វ
ចុំ ដណុះដឹ ងរបសុ់របាពលរដឋ

អុំពីដសរ ីភាពបដញ្ចញមតិ

និ ងការចូ លរួមអងគការនានា

និ ងទុំ នារុ់ទុំនងជិ តសនិទិ ា
ធ ងមុនរវាងរដឋ និងសងគម។
២. ដទាុះបី ាវឌឍនភាពផ្នរុំផណទរមងុ់ រតូវបានដគររដឃើញ វ ិមជឈការដៅមិនទានុ់ សដរមច
បានដពញដលញដៅដឡើយ។ េណុៈផដលការសដរមចចិតត និ ងការដធវើផផនការរបសុ់ររុម
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របឹរាឃុុំ ដធវើដឡើងដោយផផែរដៅដលើនិតិវ ិធី ការអនុវតតការង្ករផបបដៅហាវយនាយ-រូន
ដៅដៅផតដរើតម្មនដឡើង។

ការអនុ វតតនដោបាយពហុបរសមិនគួរដតតតផតដៅដលើថ្ននរុ់

ឃុុំដនាុះដទ គឺ រតូវដតតតដៅដលើថ្ននរុ់ ភូមិផងផដរ។ ដគគួ រផតដធវើការយរចិតតទុរោរុ់ ដៅដលើ
ទុំ នារុ់ទុំនងរវាងគណបរសនដោបាយរនុងដុំ ដណើរការផ្នការដរជើ សដរ ើសដមភូមិ។
៣. ដគលការណុ៍ាគនលឹុះផ្នវ ិមជឈការហិរញ្ញវតថុ

គឺ ថ្នហិរញ្ញ វតថុគួ រផតមរស្រសបាមួ យនឹង

មុ េង្ករ ដនុះម្មនន័ យថ្ន ដៅដពលផដលមុេង្កររតូវដគដផទរមរថ្ននរុ់ ដរកាម ធនធានហិរញ្ញ
វតថុរ៏ គួររតូវបានដគផតលុ់ផងផដរដដើមបីធានាថ្នមុេង្កររតូវបានដគអនុ វតតបានលែរបដសើរ។

បរ ិម្មណថវ ិការបសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ/

េណុៈផដលការដផទរហិរញ្ញវតថុរតូវបានដលើររមពសុ់

សង្កាតុ់ ដៅមិនទានុ់រគបុ់ រគនុ់ សរម្មបុ់ឲ្យររុមរបឹ រាឃុុំ ដឆលើយតបនឹ ងតរមូវការមូ លោឋន
ដឡើយ។

ការដលើររមពសុ់ការដផទរហិរញ្ញ វតថុដៅឲ្យររុមរបឹរាឃុុំ/សង្កាតុ់ គឺដៅផតា

ចុំ ណុចអាទិ ភាព ដដើ មបីជរមុញឲ្យម្មនគណដនយយភាពដៅកានុ់របាពលរដឋ។
៤.

េណុៈផដលការសដរមចចិ តរត បសុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ

រុ់ ព័នធនឹងការអនុវតតនុ៍រមមវ ិធី វ ិនិដោគ

រុំ ពុងសដរមចបានោុ៉ ងដាគជ័ យ ររុមរបឹរាឃុុំពុុំទានុ់ ម្មនសិទិ អ
ធ ុំណ្តចរគបុ់រគនុ់ រុង
ន
រិ ចចការ

រធនធានធមមាតិ ដៅដឡើយដទ។ ររុមរបឹរាឃុុំមិនម្មនអុំ ណ្តចរនុងការតលសុ់

បតូរ ឬម្មនឥទធិពលចុំដ

ុះ ការសដរមចចិ តដត លើបញ្ជ
ា ធុំៗ

រុ់ព័នន
ធ ឹងធនធានធមមាតិ ដៅ

រនុងឃុុំរបសុ់េួន។
ល
ការដធវើអនតរាគមនុ៍របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំផតងផតបងាឲ្យម្មនផលខាតបងុ់

ដលុ់េួនឯង។
ល
វ ិមជឈការផដលម្មនបុំ ណងពរងឹងការសដរមចចិតតថ្ននរុ់ មូលោឋន េវុះភាព
ពិ ភារាឲ្យបានចាសុ់ោសុ់

រុ់ ព័នធនឹងថ្ន

ដតើ ររុមរបឹរាឃុុំគួរដោុះស្រស្ថយបញ្ជ
ា

ធនធានធមមាតិ ផដលដរើតដឡើងរនុងផដនរបសុ់េួនរដបៀបណ្ត
ល

ដដើ មបីដឆលើយតបនឹ ងតរមូវ

ការមូ លោឋនរបសុ់របាពលរដឋ។

៥. ផផែរតាមរទឹ សី ត វ ិមជឈការអាចដុំ ដណើរការបានលែ លុុះរតាផតម្មនការចូ លរួមពី របាពល
រដឋ។

ផតដយើងរតូវទទួ លស្ថគលុ់ថ្ន

មតិដៅកានុ់ ថ្ននរុ់ ដឹរនាុំ

របាពលរដឋរមពុាដៅមិនទានុ់ ស្ថុុំនឹងការបដញ្ចញ

ដលើរផលងររណីចាុំបាចុ់។

ដនុះទាមទារដពលដវោ

និ ងរិចច

េិ តេុំ របឹ ងផរបង។ ដទាុះាោុ៉ ងណ្ត រ៏ ដោយ រតូវចងចាុំថ្ន ការចូ លរួមដរើតដចញពី ទុំនុរ
ចិ តរត វាងរបាពលរដឋ និ ងររុមរបឹរាឃុុំ ទសសនុៈមូ លោឋន និ ងការដលើរទឹ រចិ ត។
ត
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៦. េណុៈផដលវ ិមជឈការបចចុបបននឋិតរនុងដុំណ្តរុ់ កាលផ្នការដរៀបចុំដផទរមុេង្ករ ឆនទុៈនដោ

បាយដៅថ្ននរុ់ ររសួងគឺ សុំខានុ់ ាពិ ដសសរនុងការរុំណតុ់ មុេង្ករសមស្រសបដដើមបីដផទរដៅ
ឲ្យថ្ននរុ់ស្រសុរ ររុង/ថ្ននរុ់ ដរកាមាតិ។

៧. ការបណុត ុះបណ្ត
ត លសមតថភាពសរម្មបុ់ររុមរបឹ រាឃុុំ

សង្កាតុ់ ដៅផតាចុំ ណុចសុំខានុ់

ាពិ ដសសររុមរបឹរាផដលទទួ លេុ សរតូវរនុងគណុៈរម្មមធិ ការស្រសតី

និងរុ ម្មរ។

ការ

បណុត ុះបណ្ត
ត លរ៏ គួរផតលុ់ផងផដរដលុ់ររុមរបឹ រាថ្ននរុ់ ស្រសុរ ររុង និ ងដេតត ដដើមបីដចៀស
វាងការពឹងផផែរដៅដលើគណុៈអភិ បាល។ ការបញ្ជ
ា រុ់ ដៅដលើអតតសញ្ជញណ និងមុេង្កររ៏

ម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់ សរម្មបុ់ការអនុវតតនុ៍តួនាទី ាពិ ដសសទារុ់ ទងនឹ ងការដធវើផផនការ និង
ថវ ិកា។
៨. តួ នាទី របសុ់អងគការដរៅរោឋភិ បាល

និ ងសងគមសុីវ ិល

ម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់ ដដើ មបីជួយ

ពដនលឿនដុំ ដណើរការវ ិមជឈការ។ អងគការដរៅរោឋភិ បាល និ ងសងគមសុីវ ិល អាចរួមចុំ ផណរ
ដលើររមពសុ់ការយលុ់ដឹងរបសុ់របាពលរដឋ

ពរងឹងការចូ លរួម

និ ងគណដនយយភាព

សងគម និងដធវើារបព័នធគុំរទដលុ់របាពលរដឋ និ ងររុមរបឹ រាឃុុំរុងដពលចាុំ
ន
បាចុ់ ។
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ឧបេមព័នធ ក្៖ រក្បខ័ណឌចាប់ និងសគលនសោ
ននំ

២០០៧

ស្មោះចាប់ និងសគលនសោ

យ

យ

សគលបំនង

សេចក្តីថ្ណនាំេីព
ត ី ការសរៀបចំ និងការ

សេចក្តីថ្ណនាំសនោះក្ំ ណត់ពីេ្េភាពរបេ់គណៈក្មម

បសងាើតគណៈក្្មធិ ការទទួលបនទុក្

ការ និងតួនាទី របេ់រក្ុមរបឹក្ាឃុំ និងេ្ជិក្

រពោះរាជរក្ឹតយេតីពីបសងាើតគណៈក្្មធិ

(គ.ជ.អ.ប) បដងាើតដឡើងដដើមបីសរមបសរមួល និងដឹរនាុំ ការ

ក្ិចចការនារ ី និងក្ុ ្រ

២០០៨

ការជាតិសដើ មបីការអភិ វឌ្ឍន៍របក្ប
ស

យរបជាធិបសតយយថ្ននក្់សរកាមជាតិ

(គ.ជ.អ.ប)

២០០៨

ចាប់េីព
ត ីរបព័នធហិរញ្ញ វតាុ

អនុវតតចាបុ់ សីព
ត ីការដរៀបចុំរដឋបាលរាជធានី ដេតត ររុងស្រសុរ
េណឌ និងចាបុ់ សីព
ត ីការដរៀបចុំរដឋបាលឃុុំ សង្កាតុ់
ចាប់សនោះ្នសគលបំ ណងក្ំ ណត់ពីសគលការណ៍រគឹោះក្នុង

ស្ថធារណៈ

ការសរៀបចំរបព័នធហិរញ្ញ វតាុទូ សៅ

និងការបសងាើតចាប់ ហិរញ្ញ

វតាុ ជាពិសេេសតតតសលើជំហាន ននការសរៀបចំថវ ិកា ការអនុ
ម័ត និងការអនុវតតន៍ថវ ិកា ការរតួតពិនិតយដំសណើរការថវ ិកា
ការក្ំណត់តួនាទី និងផលវ ិ

ក្ក្នងការសធវើខុេពាក្់ព័នធនឹង

ការរគប់រគងរបព័នធ ហិរញ្ញ វតាុស្ថធារណៈរបេ់រក្េួងស្ថាប័
ន រគឹស្ថានស្ថធារណៈ និងរដឋ
២០០៨

លថ្ននក្់ សរកាមជាតិ

សេចក្តីេសរមចេតីពីការបសងាើត

សេចក្តីេសរមចសនោះ្នសគលបំ ណងស្ថក្លបងបសងាើត

ការ ិោល័យរចក្សចញចូលថ្តមួយ

យនតការក្នុងការផតល់សេវាស្ថធារណៈ

និងការ ិោល័យរបជាពលរដឋសៅថ្ននក្់
ស្រេុក្ ខណឌ

ស

យសរបើ រ

ដល់ របជាពលរដឋ

េ់នីតិវ ិធី ស្ថមញ្ញ ្នត្លភាព រយៈសពល

រហ័េ ពីក្ថ្នលងរចក្សចញចូ លថ្តមួ យសៅថ្ននក្់ ស្រេុក្ ខណឌ

២០០៨

ចាប់េីព
ត ី ការសរៀបចំរដឋ
សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខណឌ

ស្រេុក្ ខណឌ

២០០៨

ចាប់េីព
ត ី ការស

សគលបំណងននចាប់សនោះថ្ចងពីការសរៀបចំ រដឋ

លរាជធានី

ោះសននតសរជើ េសរ ើេ

រក្ុមរបឹក្ារាជធានី

រក្ុមរបឹ ក្ាសខតត

រក្ុមរបឹក្ារក្ុង រក្ុមរបឹក្ាស្រេុក្

ចាប់សនោះក្ំនត់ពីការរគប់រគងរដឋ

បសងាើតឲ្យ្នការស

លរាជធានី សខតត រក្ុង
ល និងការ

ោះសននតមិ នតទល់ក្ុងការសរជើ
ន
េ

សរ ើេ

រក្ុមរបឹក្ារាជធានី សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខ័ណឌ

រក្ុមរបឹក្ាខ័ណឌ

២០០៩

អនុរក្ឹតយេតីពីការសរៀបចំ

និងការ

របរពឹតតសៅ របេ់សលខាធិ ការ ឋ ន
គ.ជ.អ.ប

សលខាធិការ ឋ នគ.ជ.អ.ប បដងាើតដឡើងដដើមបីអនុវតតចាបុ់ សតី
ពីការការរគបុ់ រគងរដឋបាលឃុុំ

សង្កាតុ់

ចាបុ់សីព
ត ី ការ

រគបុ់រគងរដឋបាលរាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ េណឌ និងដគល
នដោបាយទារុ់ទងនឹងវ ិមជឈការ និងវ ិសហមជឈការ

២០០៩

អនុរក្ឹតយេតីពីការក្ស្ថងថ្ផនការ

សគលបំណងននអនុរក្ឹ តយសនោះគឺក្ំណត់ពីសគលនសោ

អភិវឌ្ាន៍និងក្មមវ ិធី វ ិនិសោគបីននំ

យនតការ និងនីតិវ ិធីក្ុងការពិ
ន
ភាក្ាេតីពីការបសងាើត ការសរៀប

រ ំក្ិល រាជធានី សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខណឌ

យ

ចំ និងការអនុ វតតន៍ថ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ និងក្មមវ ិធី វ ិនិសោគបី
ននំរ ំក្ិលរបេ់រដឋ

ល ថ្ននក្់សរកាមជាតិដូចថ្ដល

នក្ំ ណត់

ក្នុង្រា ៣៨ ៣៩ ននចាប់េីព
ត ីការសរៀបចំការចាត់ថ្ចង
រដឋ លរាជធានី សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខណឌ
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២០០៩

របកាេេតីពីការសរៀបចំ និងការ

របកាេសនោះ្នសគលបំ ណងក្ំណត់ពីការបសងាើត និងការ

របរពឹតត សៅននគណៈក្្មធិ ការ

ក្ំណត់មុខង្កររបេ់គណៈក្្មធិការពិសរគោះសោបល់ ក្ិចច

ពិសរគោះសោបល់ក្ិចចការស្តេតី និ ងក្ុ្រ

ការស្តេតី នឹងក្ុ ្រក្នុងរក្ុមរបឹ ក្ារាជធានី សខតត រក្ុង ស្រេុក្

ក្នុងរក្ុមរបឹ ក្ារាជធានី
សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខណឌ

២០១០

ខណឌ និងថ្ចងពីតួនាទី របេ់រក្ុមរបឹក្ា

សេចក្តីថ្ណនាំេីព
ត ី ការអនុវតតន៍មុខ

សេចក្តីថ្ណនាំសនោះបសងាើតស

ង្កររបេ់គណៈក្្មធិ ការ

ទទួលបនទុក្ក្ិចចការនារ ី និងក្ុ្រឃុំ ក្នុងការអនុ វតតន៍ពាក្់
ព័នធនឹងេុខភាព្ា មសតតយយេិក្ា េហគមន៍ អនាម័ យ

ទទួ ល

បនទុក្ក្ិចចការនារ ី និងក្ុ្រឃុំ េង្កាត់
ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ថ្ផនក្េងគមពាក្់ ព័នធ

ើងសដើមបីជួយគណៈក្្មធិការ

េមភាព សយនឌ្័ រ និងក្ិចចការពារក្ុ្រសៅឃុំ េង្កាត់

នឹងេុខភាព្ា មសតតយយេិក្ា
េហគមន៍ អនាម័យ េមភាព
សយនឌ្័ រ

និងក្ិចចការពារក្ុ ្រសៅឃុំ

េង្កាត់

២០១០

ក្មមវ ិធីជាតិ េរ្ប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ាម

ក្មមវ ិធីសនោះ ផតល់នូវរក្បខ័ណឌេរ្ប់អនុ វតត ផតល់ការថ្ណនាំ

ថ្បបរបជាធិបសតយយសៅថ្ននក្់សរកាម

ពីថ្ផនការរបេ់គ.ជ.អ.ប ដលខាធិ ការោឋន និងភាគី ផដល

ជាតិរយៈសពល១០ននំ (2010-2019)
២០១០

រុ់ព័នធដផសងដទៀត

ថ្ផនការថ្ណនាំេីព
ត ីការចាត់ ាំង

សគលនសោ

អនុវតតសគលនសោ

ក្នុងការបសងាើត និងពរងឹងេនតិភាព និងេុវតាិភាព ាមរយៈ

យភូមិ ឃុំ្ន

េុវតាិភាព

ការលុបបំ

យភូមិ ឃុំ្នេុវតាិភាព្នសគល បំ ណង
ត់រគប់ របសភទបទសលមើេក្នុងភូមិ និងឃុំ េង្កាត់

និងជរមុញឲ្យ្នការេហការ
េមតាក្ិចចទំងក្នុងជួររ ឋ ភិ

និងចូលរួមពី អាជាាធរ្ន

ល គណបក្សនសោ

យ វ ិេ័

យឯក្ជន និងរបជាជនទំងអេ់រម
ួ គនបសងាើនជាក្្លំង យនត
ការ និងមសធោ
២០១០

យរួម

ថ្ផនការអនុ វតតរយៈសពលបីននំដំបូងនន

ថ្ផនការសនោះ្នមុខង្ករ

សតតតពិ សេេសលើការក្ស្ថង

ក្មមវ ិធីជាតិ េរ្ប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ាម

េមតាភាពស្រេុក្ និងរក្ុង ឃុំ េង្កាត់ សដើមបីឲ្យសគអាចសធវើជា

ថ្បបរបជាធិបសតយយ

តំណាងរបជាពលរដឋមូល ឋ ន និងសដើមបីសឆលើយតបាមតរមូវ
ការរបេ់របជាពលរដឋមូល ឋ ន

២០១១

ចាប់េីព
ត ីរបបហិរញ្ញ វតាុ និងការសរៀប
ចំរទពយេមបតតិថ្ននក្់ សរកាមជាតិ

ចាប់សនោះ្នសគលបំ ណងបសងាើតនូវរបភពធនធាន
េរ្ប់រដឋ

លថ្ននក្់ សរកាមជាតិ ាមរយៈការផតល់នូវេមតា

ភាពរគប់រគន់េរ្ប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ ស

យចិ រភាពាមថ្បប

របជាធិបសតយយ និងពរងឹងការអនុ វតតសគល នសោ
ជាការ

និងវ ិេហមជាការ

របេ់រ ឋ ភិ

បនាយភាពរក្ី រក្
២០១២

អនុរក្ឹតយេតីពីដំសណើរការទូសៅក្នុងការ
សផទរមុខង្ករនិងធនធានសៅកាន់រដឋ

យវ ិម

លក្នុងការកាត់

អនុរក្ឹតយសនោះ្នសគលបំ ណង សផទរមុខង្ករ និងធនធានពី
ថ្ននក្់ ជាតិសៅកាន់ រដឋ

លថ្ននក្់

សរកាមជាតិ

សដើមបីសលើក្
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លថ្ននក្់សរកាមជាតិ

ក្មពេ់ របេិទធភាពក្នុងការផតល់សេវាស្ថធារណៈ និងការ
អភិវឌ្ឍន៍

២០១២

សេចក្តីថ្ណនាំេីព
ត ី ការសរៀបចំ បញ្ជី
វ ិភាគមុខង្កររបេ់រក្េួង

២០១២

ស្ថាប័ន

សគលបំណងចមបងក្នុងការសរៀបចំបញ្ជីវ ិភាគមុខង្ករ គឺ សដើមបី
បសងាើតមូល ឋ នេរ្ប់ ការរបគល់មុខង្កររបេ់ថ្ននក្់ ជាតិ

មនទីរ ការ ិោល័យ និងអាជាាធរ្ន

ស្ថាប័ន មនទីរ ការ ិោល័យ និ ងអាជាាធរ្នេមតាក្ិចច រគប់

េមតាក្ិចចរគប់លំ

លំ

ប់ ថ្ននក្់

អនុរក្ឹតយេតីពីមូលនិធិរក្ុង ស្រេុក្

ប់ ថ្ននក្់

អនុរក្ឹតយសនោះ្នសគលបំណងក្ំណត់ពីការសរៀបចំ
ក្ំណត់មុខង្កររបេ់
បសងាើតស

ើង ស

មូ លនិធិស្រេុក្

រក្ុងដូចថ្ដល

និ ង
ន

យចាប់េីព
ត ីរបបហិរញ្ញ វតាុ និងការរគប់រគង

រទពយេមបតតិរបេ់រដឋ

លថ្ននក្់សរកាមជាតិ
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