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១. សេសចកតីសេ�ត�ម្ម

១

១.១ ចេ���មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�គឺជាអីី?១.១ ចេ���មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�គឺជាអីី?
 �មមវិធិ្នូី ”អ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�” ជាយន៍ីការ��ពារសងគមមយួដំ�ប័�ងប័ងអស់រប័ស់ម្រាប័ចេទំស�មុំជា ខែដំលប័ចេងើ��ចេ��ង
ជាម�លដ្ឋាា ន៍ខែ�មយួគ�ស់ម្រា�ប័�់មមវិធិ្នូីនានាខែដំលចេ�ី�ចេ�ចេល�ម្រាប័ជា�លរដំាម្រា�ីម្រា�។ �មមវិធិ្នូីចេន៍ះម្រា�ូវិបាន៍ប័ចេងើ��ចេ��ង�ូំងឆូ្នាំ� ២០០៦ 
ចេដ្ឋាយម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការ �ូំងចេ�លប័�ណ្ណង��លរមួកា�ប់័ន៍ថយភា�ម្រា�ីម្រា� ន៍ិង��ម្រាទំដំល់ការអភ្នំវិិឌ្ឍឍសងគមចេសដំា�ិ�ចចេ�ទំ�ទាំ�ងម្រាប័ចេទំស
�មុំជា។១  
  ៥០ ភាគរយ នៃន៍��ន៍ួន៍ម្រាប័ជា�លរដំា�មុំជាសរំប័ ម្រា�ូវិបាន៍បាា ន៍ម់្រាប័�ណ្ណថា �ន៍ជីវិភា�ម្រា�ីម្រា� ឬងាយធាា ��់ូំងភា�ម្រា�ីម្រា�។២ 
ការ��ណ្ណ�អ់�ីសញ្ញាា ណ្ណម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� មនិ៍ទាំន៍�់ន៍ន៍ី�ិវិធិ្នូីណាមយួខែដំល�ន៍ល�ខណ្ណៈសីងដ់្ឋារខែដំលអា�វាស់ខែវិង�ីភា�ម្រា�ីម្រា�ចេ�
ចេ��យចេទំ មំន៍ចេ�ល�ន៍�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ម្រា�ូវិបាន៍ប័ចេងើ��ចេ��ងចេ��ូំងម្រាប័ចេទំស�មុំជា។  ថ្វីីី�ិ�ិខែ��ន៍�មមវិធិ្នូី
ផ្សាីល់ការការពារសងគមសម្រា�ប័ម់្រាប័ជា�លរដំាខែដំល�ន៍ជីវិភា�ម្រា�ីម្រា�ជាចេម្រា��ន៍�ីី �មមវិធិ្នូីន៍ីមយួៗ ន៍ិងសាថ ប័ន័៍អនំ៍វិ�ី�មមវិធិ្នូីទាំ�ងចេនាះ
�ន៍ល�ខណ្ណៈវិនិ៍ិ�័យ័ ន៍ិងនី៍�ិវិធិ្នូីដំ�ចេណ្ណ� រការរប័ស់�ាួន៍ចេផ្សាេងៗ�ូ �ូំងការ��ណ្ណ�ម់្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ខែដំលជាទំ�ចេ�មនិ៍�ន៍ម្រាប័សិទំធផ្សាល 
ជ�ន៍ួយមនិ៍ចេ�ដំល់ម្រាប័ជា�លរដំាខែដំលងាយរងចេម្រា�ះ ចេហ�យម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ទាំ�ងចេនាះ មនិ៍អា�អនំ៍វិ�ីសិទំធិរប័ស់�ួ�ចេគ�ូំងការទំទំួលបាន៍
ចេសវាម�លដ្ឋាា ន៍សងគម ដំ��ជាការ�ាបាល ន៍ិងការអប័រ់ �ចេដ្ឋាយឥ�គិ�នៃថ្វីាចេ��យ។ ចេដំ�មិចីេដ្ឋាះម្រាសាយប័ញ្ញាា ចេន៍ះ ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការបាន៍
ចេរៀប័��ម្រាប័�ន័៍ធ��ណ្ណ�អ់�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ថ្វីមីមយួ ចេដ្ឋាយ�ន៍ការ��ម្រាទំ�ីធ្នូនា�រ�ិភ្នំ�ចេ�� �មមវិធិ្នូីអភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍រ៍ប័ស់អងគការ
សហម្រាប័ជាជា�ិ ន៍ិងជា�ិចេសស�ីរាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាលអាលាឺមាង ់ តាមរយៈទំីភូា�ង់ារ�ិ�ចសហម្រាប័�ិប័�ីិការអន៍ីរជា�ិនៃន៍ម្រាប័ចេទំសអាលាឺមាង ់
(GIZ)។៣  ដំ�ចេណ្ណ� រការចេធ្នូី�អ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ម្រា�ូវិបាន៍ខែ�លមអថ្វីមីៗចេន៍ះ ចេ��ូំងឆូ្នាំ� ២០២០ ចេម្រាកាមការ��ម្រាទំខែផ្សាូ�ប័ចេ�ច�ចេទំស 
ន៍ិងហិរញ្ញា វិ�ថំ�ីទំីភូា�ង់ារ�ិ�ចសហម្រាប័�ិប័�ីិការអន៍ីរជា�ិនៃន៍ម្រាប័ចេទំសអាលាឺមាង ់ (GIZ) ន៍ិងម្រា�សួងការប័រចេទំស ន៍ិងពាណិ្ណជជ�មមនៃន៍
ម្រាប័ចេទំសអ�ស្ត្រសីាលី (DFAT)។
 ប័�ចំប័ិន៍ូម្រាប័�ន័៍ធ��ណ្ណ�អ់�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� �ន៍ល�ខណ្ណៈខែប័ប័ឌី្ឍជីថ្វីលទាំ�ងម្រាសុង ចេម្រាកាយ�ី�ន៍ការវិវិិឌ្ឍឍ ន៍ិងការ
ខែ�លមអឱ្យយម្រាប័ចេស�រជាងមំន៍ �ូំងចេ�លសា�លិងដំ�ណា�ក់ាលដំ�ប័�ង�ូំងឆូ្នាំ� ២០០៧។ រាល់ការម្រាប័ម�លទិំន៍ូន៍យ័ ម្រា�ួ��ិន៍ិ�យ និ៍ងផ្សាេ�ីផ្សាាយ
��័�៌ន៍ឥ��វិចេន៍ះ អា�ចេធ្នូី�បាន៍តាមរយៈម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ឌី្ឍជីថ្វីល �ូំងចេនាះរមួ�ន៍ចេគហទំ��រ័ ន៍ិង�មមវិធិ្នូីទំ�រស័�ទ 
ខែដំលផ្សាីល់ភា�ងាយម្រាសួលដំល់សហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�ចេ�តាមទីំម្រាប័ជំ�ជន៍ ន៍ិងជន៍ប័ទំ�ូំងការទំទំួលបាន៍ចេសវាសងគមស�ខាន៍់ៗ ។ មំន៍ចេ�ល
�ន៍ការប័�ខែលងចេ�ជាម្រាប័�ន័៍ធឌី្ឍជីថ្វីលចេន៍ះ ន៍ី�ិវិធិ្នូី��ណ្ណ�អ់�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ម្រា�ូវិបាន៍ចេធ្នូី�ចេ��ងតាមរយៈការជួប័ស�ា ស
�ទ ល់។ អាជាា ធ្នូរម្រា�ូវិចេ�ជួប័ស�ា សជាមយួសហគមន៍ ៍ចេដំ�មិវីាយ�នៃមាសាថ ន៍ភា�ចេសដំា�ិ�ច និ៍ងសងគមរប័ស់�ួ�ចេគ។    
 ចេ��ូំងឆូ្នាំ� ២០០៧ គចេម្រា�ងសា�លិងម្រា�ូវិបាន៍អនំ៍វិ�ី ចេ�ទំីជន៍ប័ទំ��ន៍ួន៍៤�ំ�។ ប័នាទ ប័ម់� ន៍ី�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារ
ម្រា�ីម្រា�ចេន៍ះ ម្រា�ូវិបាន៍អនំ៍វិ�ីចេ�តាមចេ��ី��ន៍ួន៍ ៨ចេ��ី �ូំងមយួឆូ្នាំ�ៗ  ន៍ិងម្រាគប័ដំណី្ណប័ទ់ំ�ទាំ�ង ២៤ចេ��ីម្រា�ុងនៃន៍ម្រាប័ចេទំស�មុំជា�ូំងរយៈ
ចេ�លបី័ឆូ្នាំ� គិ�ម្រា�ឹមឆូ្នាំ� ២០១១។  ដំ�ប័�ងចេ��យ �មមវិធិ្នូីចេន៍ះម្រា�ូវិបាន៍ចេរៀប័��ចេ��ងចេដំ�មិ�ី�ណ្ណ�អ់�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេ�តាម
ទំីជន៍ប័ទំខែ�ប័ាំចេណាណ ះ �ប៏័ាំខែន៍ីចេ��ូំងឆូ្នាំ�២០១៦ �មមវិធិ្នូីចេន៍ះ ម្រា�ូវិបាន៍�ម្រាងី�ចេ�ដំល់��ប័ន៍ទ់ំីម្រាប័ជំ�ជន៍ប័ខែន៍ថមចេទំៀ�។៥  ស�ីនៃថ្វីៃ ម្រាប័ជា�លរដំា
រាប័ព់ាន៍ន់ា�ច់េ�ទំ�ទាំ�ងម្រាប័ចេទំស�មុំជាបាន៍�ំះចេ�ម ះចេម្រាប័�ម្រាបាស់ម្រាប័�ន័៍ធចេន៍ះ។

១ Kaba Mary White, Baesel Klaus, Poch Bunnak, Bun Samnang, Cerceau Sabine, Bury Louise et al. អ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�៖ �មមវិធិ្នូី��ណ្ណ�ភ់ា�ម្រា�ីម្រា�ខែដំលអា�ឱ្យយ�ន៍ការសហការ�ីម្រាគប័់
វិស័ិយសម្រា�ប័សំ់�ភា��តានិ៍ង�ំ�រចេ��មុំជា BMJ ឆូ្នាំ�២០១៨
២ អងគការ UNDP ន៍ិង OPHI ឆូ្នាំ�២០២១ សន៍ទសេន៍ស៍�លនៃន៍ភា�ម្រា�ីម្រា��ហំស�សភា� (MPI)៖ ��ម្រា�ដ្ឋាង�ីភា��ំស�ូរវាងជា�ិសាសន៍ ៍វិណ្ណណ ៈ និ៍ងចេយន៍ឌ្ឍរ័ ឆូ្នាំ�២០២១ ទំ��រ័ទីំ ៣២ 
៣  GIZ ការ��ណ្ណ�អ់�ីសញ្ញាា ណ្ណម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ចេគហទំ��រ័ https://www.giz.de/en/worldwide/17300.htm
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 ម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ម្រា�ូវិបាន៍ចេរៀប័�� និ៍ងប័ចេងើ��ចេ��ងខែផ្សាអ�ចេល��ាប័ស់�ខាន៍់ៗ �ំូងម្រាប័ចេទំស�មុំជា។ រាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាល
�មុំជាបាន៍អនំ៍ម�័អនំ៍ម្រា�ឹ�យចេល� ២៩១ សីី�ីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេ��ូំងខែ�ធ្នូូ� ឆូ្នាំ� ២០១១។៦  អនំ៍ម្រា�ឹ�យចេន៍ះ��ណ្ណ��់ីការ
ម្រាគប័ម់្រាគង ន៍ិងអនំ៍វិ�ីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ន៍ិងការចេម្រាប័�ម្រាបាស់ទំិន៍ូន៍យ័ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេ��ូំងម្រាប័ចេទំស�មុំជា។ អនំ៍ម្រា�ឹ�យចេល� 
២៩១ �ម្រាមូវិឱ្យយ “ម្រា�សួង សាថ ប័ន័៍ពា��់ន័៍ធនានារប័ស់រាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាល អងគការមនិ៍ខែមន៍រដ្ឋាា ភ្នំបិាល ន៍ិងសហគមន៍ម៍�លដ្ឋាា ន៍ទាំ�ងអស់
ខែដំល�ន៍ប័�ណ្ណងផ្សាីល់ចេសវា ឬជ�ន៍ួយដំល់ម្រាគួសារ ឬជន៍ម្រា�ីម្រា� រមួទាំ�ងការអន៍ីរាគមន៍ប៍័នាទ ន៍ទ់ាំ�ងឡាយណាខែដំលសមម្រាសប័ ម្រា�ូវិចេម្រាប័�
ម្រាបាស់ជា�មិងន៍�វិទិំន៍ូន៍យ័ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ថូា�ជ់ា�ិខែដំល�ន៍សំ�លភា�។”៧ 

១.២. អ�ថម្រាប័ចេ�ជន៍ន៍ៃន៍�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�១.២. អ�ថម្រាប័ចេ�ជន៍ន៍ៃន៍�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�
 �មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា��ន៍ចេ�លចេ�ផ្សាីល់ចេសវា ន៍ិងជ�ន៍ួយអភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ឱ៍្យយ��ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ខែដំលងាយរងចេម្រា�ះ
ចេដំ�មិជីួយឱ្យយម្រាគួសារទាំ�ងចេនាះរ�ួផំ្សា��ីភា�ម្រា�ីម្រា� និ៍ងការពារ�ួ�ចេគ�ីផ្សាលប័ាះពាល់នៃន៍វិបិ័�ីិហិរញ្ញា វិ�ថំនានា។៨  �មមវិធិ្នូីចេន៍ះម្រាប័ម�លទិំន៍ូន៍យ័
�ីម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ន៍ិងភាជ ប័ម់្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ទាំ�ងចេនាះចេ�អងគភា� ន៍ិងសាថ ប័ន័៍ពា��់ន័៍ធខែដំលអា�ផ្សាីល់ជ�ន៍ួយជា��់�ខ់ែដំល�ួ�ចេគម្រា�ូវិការ
ជាចាំ�បា�។់ អ�ថម្រាប័ចេ�ជន៍ន៍ៃន៍�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�រមួ�ន៍៖

• ការផ្សាីល់ចេសវាខែថ្វីទាំ� ន៍ិង�ាបាលចេដ្ឋាយឥ�គិ�នៃថ្វីា ឬប័ញ្ញចំ ះ�នៃមា ន៍ិងការទំទំួលបាន៍ការទំ�ទាំ�ជ់ាសា�ម់្រាបា�ម់�វិញិន៍�វិនៃថ្វីា
ចេសវាពា��់ន័៍ធ (ដំ��ជាតាមរយៈម�លនិ៍ធ្នូិសមធ្នូមសំ៌ខាភ្នំបិាល ឬការធានារាា ប័រ់ងសំ�ភា�សងគម)។៩

• អាហារ�ប័�រណ៍្ណ ការចេល��ខែលងប័ងន់ៃថ្វីាចេសវាអប័រ់ � ឬការ��ម្រាទំខែផ្សាូ�ហិរញ្ញា វិ�ថំចេផ្សាេងៗដំល់�ំ�រម្រា�ីម្រា�សម្រា�ប័ក់ារអប័រ់ ���ចេណ្ណះដឹំង
ទំ�ចេ� និ៍ងវិគគប័ណំី្ណះប័ណីាលការងារ។

• ចេសវាពា��់ន័៍ធវិស័ិយ�សិ�មម ដំ��ជាការខែ��ជ�ន៍ស�ា រៈ�សិ�មម (ជី ម្រា�ប័�់�ជ ន៍ិងស�ី�ិញ្ញច ឹម) ន៍ិងវិគគប័ណំី្ណះប័ណីាល
ប័ចេ�ច�ចេទំសចេធ្នូី��សិ�មម និ៍ង�ិញ្ញច ឹមស�ី។

• ការខែប័ងខែ��ដីំសមិទាំន៍សងគម�ិ�ច។
• ការខែ��ជ�ន៍��ណី្ណអាហារឥ�គិ�នៃថ្វីា (អាហារប័�ប័ាន៍ និ៍ងអាហារចាំ�បា�ប់័នាទ ន៍)់ និ៍ង�ម្រាមូវិការម�លដ្ឋាា ន៍។
• �មមវិធិ្នូីឧប័�ថមាសា�ម់្រាបា� ់(ចេដំ�មិចីេធ្នូី�ឱ្យយម្រាប័ចេស�រចេ��ងអ��ំងវិបិ័�ីិនៃន៍ការរ�ីរាលដ្ឋាលនៃន៍ជ�ងឺ��វិដីំ-១៩ ជ�ន៍ួយសចេស្ត្រងាគ ះប័នាទ ន៍់

ម្រា�ូវិបាន៍ផ្សាីល់ជ�ន៍ជាអាហាររ�ប័�ថមាសម្រា�ប័�់តា ន៍ិង�ំ�រ ការអប័រ់ � ន៍ិងការខែថ្វីទាំ�សំ�ភា�នានា)។
• នៃថ្វីា�ភាជ ប័ម់្រាប័�ន័៍ធទឹំ�សាអ � ដំ��ជាការប័ញ្ញចំ ះ�នៃមាសម្រា�ប័ក់ារចេម្រាប័�ម្រាបាស់ទំឹ�សាអ �។

៤ ម្រា�សួងសហម្រាប័�ិប័�ីិការចេសដំា�ិ�ច និ៍ងអភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ន៍ៃន៍សហ�ន័៍ធអាលាឺមាង ់មនិ៍ទំំ�ចេចាំលន៍រណា�ូ�៖់ ការយល់ដំឹង�ីម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ជា�ិចេ��មុំជា ឆូ្នាំ�២០១៧ ទំ��រ័ទីំ ៥
៥ ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការនៃន៍�មុំជា ដំ�ចេណ្ណ� រការអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ចេគហទំ��រ័ https://mop.idpoor.gov.kh/about/process
៦ ដំ��ខាងចេល�
៧ អនំ៍ម្រា�ឹ�យចេល� ២៩១ សីី�ីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ឆូ្នាំ�២០១១ ជ����ទីំ ៤ �ម្រាតា ១៧
៨ ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការនៃន៍�មុំជា �មមវិធិ្នូីសីី�ីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ជា�ិ ជាឧប័�រណ៍្ណស�ខាន៍ម់យួសម្រា�ប័�់�ម្រាទំដំល់ការអភ្នំវិិឌ្ឍឍម្រាប័�ប័ចេដ្ឋាយសមភា� ឆូ្នាំ� ២០០៩ ទំ��រ័ទីំ ២
៩ ដំ��ខាងចេល� ទំ��រ័ទីំ ២
១០ ដំ��ខាងចេល�

១.៣. ដំ�ចេណ្ណ� រការអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�១.៣. ដំ�ចេណ្ណ� រការអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�
 ចាំប័ត់ា�ង�ីការសា�លិងគចេម្រា�ងអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេ�ឆូ្នាំ� ២០០៧ ម� ដំ�ចេណ្ណ� រការអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មម�ន៍ការ
អភ្នំវិិឌ្ឍឍ ន៍ិងម្រា�ូវិបាន៍ប័�ខែប័ាងចេ�ជាម្រាប័�ន័៍ធឌី្ឍជីថ្វីលចេ��ូំងឆូ្នាំ� ២០២០។ មំន៍ឆូ្នាំ� ២០២០ ភា�ចេជាគជយ័នៃន៍នី៍�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មម
ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ម្រា�ូវិ�ឹងខែផ្សាអ�ចេល�សម�ថភា� ន៍ិងភា�ម្រាបឹ័ងខែម្រាប័ងរប័ស់អាជាា ធ្នូរ ខែដំលម្រា�ូវិ�ំះជួប័�ទ ល់ជាមយួសហគមន៍ជ៍ាចេរៀងរាល់ប័ីឆូ្នាំ�
មីង ចេដំ�មិសី�ា ស ន៍ិងប័ញ្ញច� លទំិន៍ូន៍យ័ម្រាគួសារចេ��ូំងម្រាប័�ន័៍ធទិំន៍ូន៍យ័ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ចេដ្ឋាយចេម្រាប័�ម្រាបាស់�ម្រាមងស�ណួ្ណរសីងដ់្ឋារ។១០ 
សាថ ន៍ភា�ម្រា�ីម្រា�រប័ស់សហគមន៍ម៍្រា�ូវិបាន៍�ងម្រា�ង ចេដ្ឋាយចេ�ងចេល���័�៌ន៍ទាំ�ទ់ំងនឹ៍ងម្រាទំ�យសមិ�ីិ សំ�ភា� ការអប័រ់ � ម្រាបា��់�ណ្ណ� ល 
ន៍ិងប័�ណំ្ណល។ ប័នាទ ប័ម់� ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមម៌្រា�ូវិបាន៍ខែ��ចេ�ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ខែដំលអា�ទំទំួលបាន៍ចេសវាដំ��ជាទឹំ�សាអ � ការអប័រ់ � ស�ា រៈ
�សិ�មម ចេសវាខែថ្វីទាំ�សំ�ភា� និ៍ងការឧប័�ថមាសា�ម់្រាបា�ជ់ាចេដំ�ម។
 ចេ��ូំងឆូ្នាំ� ២០២២  ចេសវាខែដំលផ្សាីល់ចេដ្ឋាយម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេ��ន៍ដំខែដំរ។ �ា ងណាមញិ ដំ�ចេណ្ណ� រការ
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តាមម្រាប័�ន័៍ធឌី្ឍជីថ្វីលអនំ៍ញ្ញាា �ឱ្យយនី៍�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មម�ន៍ភា�ងាយម្រាសួល ន៍ិងអា�ឱ្យយអូ�ទំទំួលផ្សាល�ី�មមវិធិ្នូីចេន៍ះចេធ្នូី�ប័�ចំប័ិន៍ូភា� 
ចេហ�យអា�ខែ�ខែម្រាប័��័�៌ន៍រប័ស់�ួ�ចេគចេ��ូំងម្រាប័�ន័៍ធបាន៍ម្រាគប័ច់េ�លចេវិ�។ ម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�តាមការចេសូ�សំ� 
អា�ចេម្រាប័�ម្រាបាស់ជាម្រាប័�ន័៍ធអន៍ឡាញបាន៍ ដំ��ចេន៍ះម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ទាំ�ងចេនាះអា�ចេសូ�សំ�ប័ញ្ញច� ល�ួ�ចេគ ចេ��ូំងប័ញ្ញជ ីជាចេរៀងរាល់ខែ� ចេដ្ឋាយ
ម្រា�ន៍ខ់ែ�ចេសូ�សំ�ការស�ា សតាមរយៈម្រាប័ធាន៍ភ្នំ�ម ិឬម្រា�ុមម្រាបឹ័�ា�ំ�។១១  
 ដំ�ចេណ្ណ� រការទាំ�ងម�លគឺសថិ�ចេម្រាកាមការម្រា�ួ��ិន៍ិ�យ ម្រាគប័ម់្រាគង  ន៍ិងសម្រាមប័សម្រាមួលចេដ្ឋាយម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការ។ ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការ
ទំទំួល�ំសម្រា�ូវិចេល�ដំ�ចេណ្ណ� រការចេ�ថូា�ជ់ា�ិ។ ប័ខែន៍ថម�ីចេន៍ះ ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការចេដំ�រ�ួនាទីំជាអូ��ភាជ ប័រ់វាងទិំន៍ូន៍យ័ខែដំលម្រា�ូវិបាន៍ប័ញ្ញច� ល
�ូំងម្រាប័�ន័៍ធ ជាមយួន៍ឹងម្រា�សួង និ៍ងសាថ ប័ន័៍ពា��់ន័៍ធដំ��ជាម្រា�ុមម្រាបឹ័�ាជា�ិសន៍ីិសំ�សងគម។ 
 ចេ��ូំងចេ��ីនី៍មយួៗ ម្រា�ូវិបាន៍ចេគរ ��ឹងថា�ន៍គណ្ណៈ��ម ធិ្នូការរប័ស់�ាួន៍ ខែដំល�ន៍ចេលខាធ្នូិការទំទំួល�ំសម្រា�ូវិចេល�ដំ�ចេណ្ណ� រការ 
ន៍ិងនី៍�ិវិធិ្នូីម្រាប័ចាំ�នៃថ្វីៃចេ�ថូា�ច់េម្រាកាមជា�ិ ដំ��ជាម្រា�ួ��ិន៍ិ�យការម្រាប័ម�លទំិន៍ូន៍យ័ ន៍ិងខែ��ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម។៌ �ំ� ឬសងាើ ��់ន៍ម្រា�ុមការងារ
�ីរ�ូំងម�លដ្ឋាា ន៍គឺជាម្រា�ុមការងារ�ំ� ឬសងាើ �ន់ៃន៍�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ងាយរងចេម្រា�ះ ន៍ិងម្រា�ុមការងារថូា�ភ់្នំ�ម។ិ 
ម្រា�ុមការងារថូា�ភ់្នំ�មខិែដំលរមួ�ន៍ម្រាប័ធាន៍ភ្នំ�ម ិន៍ិងអនំ៍ម្រាប័ធាន៍ភ្នំ�ម ិ ចេធ្នូី�ការ�ងម្រា�ង ន៍ិងចេធ្នូី�ប័�ចំប័ិន៍ូភា�ប័ញ្ញជ ីម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ជាម្រាប័ចាំ�ចេ�
�ូំងសហគមន៍។៍
 ប័នាទ ប័ម់� ម្រា�ុមការងារ�ំ� ឬសងាើ � ់ចេម្រាប័�ម្រាបាស់��័�៌ន៍ខែដំលបាន៍�ីម្រា�ុមការងារថូា�ភ់្នំ�ម ិចេដំ�មិចីាំ�ខ់ែ�ងស�ចេណ្ណ� សំ�ស�ា ស  
ន៍ិងចេធ្នូី�ការស�ា ស ចេដំ�មិផី្សាីល់ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមដ៌ំល់ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�។ ចេម្រាកាយ�ីសហគមន៍ទ៍ំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�អា�
ម្រា�ូវិបាន៍ចេធី្នូ�ប័�ចំប័ិនូ៍ភា���័�៌ន៍ណាមយួទាំ�ទ់ំងន៍ឹងសាថ ន៍ភា�រប័ស់�ួ�ចេគខែដំលអា��ន៍ដំល់ការដំ�យ�ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េនាះ
វិញិ ឧទាំហរណ៍្ណដំ��ជា�ូំង�រណី្ណសាថ ន៍ភា�ហិរញ្ញា វិ�ថំរប័ស់�ួ�ចេគ�ន៍ភា�លអម្រាប័ចេស�រ។ ម្រាប័�ន័៍ធឌី្ឍជីថ្វីលចេន៍ះ�អ៏នំ៍ញ្ញាា �ឱ្យយស�ជិ�
ចេល��ការ�វាា ជ�ទាំស់ និ៍ងផ្សាីល់ចេ�ប័ល់ខែណ្ណនា�ទាំ�ទ់ំងនឹ៍ងនី៍�ិវិធិ្នូីម្រាប័�ន័៍ធទាំ�ងម�លបាន៍�ា ងងាយម្រាសួលផ្សាងខែដំរ។

១១ ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការនៃន៍�មុំជា �មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ជា�ិ៖ ឧប័�រណ៍្ណស�ខាន៍ស់ម្រា�ប័�់�ម្រាទំការអភ្នំវិិឌ្ឍឍម្រាប័�ប័ចេដ្ឋាយសមភា� ឆូ្នាំ� ២០០៩
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២. វិិធីីសាស្ត្រសតគ្រួសាវិគ្រួ�វិ

២.១. ចេ�លប័�ណ្ណង២.១. ចេ�លប័�ណ្ណង
 របាយការណ៍្ណចេន៍ះ ម្រា�ូវិបាន៍ចេរៀប័��ចេ��ង ចេដំ�មិវីាយ�នៃមាអ��ីភា�ចេជាគជយ័នៃន៍�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា �មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា��ូំងរាជធានី៍ភ្នំូ�ចេ�ញ 
សម្រា�ប័ច់េម្រាប័�ម្រាបាស់ជាទិំន៍ូន៍យ័ចេ�ល�ូំងការម្រា�ួ��ិន៍ិ�យ ចេដំ�មិធីានាន៍�វិយន៍ីការខែដំលបាន៍ប័ចេងើ��ចេ��ងតាមរយៈ�មមវិធិ្នូីចេន៍ះ ម្រាប័�ប័
ចេដ្ឋាយ��ា ភា� ន៍ិងគណ្ណចេន៍យយភា�។ វិធិ្នូីសាស្ត្រសី��រំះមយួ ខែដំលម្រា�ូវិបាន៍ចេម្រាប័�ម្រាបាស់�ន៍ការ�ិន៍ិ�យចេម�លឯ�សារខែដំល�ន៍ម្រាសាប័ ់
របាយការណ៍្ណឃ្លាំា �ចេម�លនានា ការស�ា សពា��់ណីាលចេរៀប័រយ ន៍ិងការផ្សាីល់អនំ៍សាសន៍ន៍ានាចេដ្ឋាយខែផ្សាអ�ចេល�ការរ�ចេ��ញ។ ការ
វាយ�នៃមាចេន៍ះ គខឺែផ្សាអ�ចេ�ចេល�ការសិ�ាម្រាសាវិម្រាជាវិខែដំលបាន៍ចេធី្នូ�ចេ��ងតាមរយៈរបាយការណ៍្ណសទងម់� ិរប័ស់អងគការស�គមធាងចេតូា� ចេ��ំូង
រាជធានី៍ភ្នំូ�ចេ�ញ ឆូ្នាំ�២០១៧ ខែដំលបាន៍រ�ចេ��ញថា រាជធានី៍ភ្នំូ�ចេ�ញ�ន៍ទីំតា�ងសហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�ចេ�តាមទីំម្រាប័ជំ�ជន៍��ន៍ួន៍សរំប័ 
២៧៧ទីំតា�ង ន៍ិងរបាយការណ៍្ណនៃផ្សាទ�ូំងខែដំលមនិ៍បាន៍ផ្សាេ�ីផ្សាាយមយួចេទំៀ� ម្រា�ូវិបាន៍ផ្សាលិ�ចេ��ង�ូំងឆូ្នាំ� ២០១៩ ខែដំលបាន៍ស�ា ស
ជាមយួន៍ឹង��ណាងម��ីសហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�ចេ�តាមទីំម្រាប័ជំ�ជន៍��ន៍ួន៍ ២៣២ ទីំតា�ង អ��ីម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�អ��ំង
ចេ�លការរ�ីរាលដ្ឋាលនៃន៍ជ�ងឺ��វិដីំ-១៩។ 
 ការសិ�ាម្រាសាវិម្រាជាវិអ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� �ន៍ប័�ណ្ណងផ្សាីល់ន៍�វិការយល់ដំឹងមយួ��ន៍ួន៍ទាំ�ទ់ំងនឹ៍ង ប័ទំ
�ិចេសាធ្នូន៍រ៍ប័ស់សហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�ចេ�តាមទីំម្រាប័ជំ�ជន៍ចេ��ូំងរាជធានី៍ភ្នំូ�ចេ�ញ ខែដំល���ំងខែសីងរ� និ៍ងចេម្រាប័�ម្រាបាស់ម្រាប័�ន័៍ធចេន៍ះ។

២.២. ល�ខ�ណ្ណឌ ចេម្រាជ�សចេរ �ស ន៍ិងទំ�ហ�២.២. ល�ខ�ណ្ណឌ ចេម្រាជ�សចេរ �ស ន៍ិងទំ�ហ�
 សហគមន៍�៍�ន៍ួន៍ ៣៧ �ូំង��ចេណាមសហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�ចេ�តាមទីំម្រាប័ជំ�ជន៍��ន៍ួន៍ ២៧៧ ទំីតា�ង ម្រា�ូវិបាន៍ទាំ�ទ់ំងចេដំ�មិ�ី�លរមួ
�ូំងការម្រាសាវិម្រាជាវិ ខែដំលរមួ�ន៍ ៥ ០១៩ ម្រាគួសារ ឬចេសម�ន៍ឹង ៣ ៨៦០ �ូងផ្សាទះ។ សហគមន៍ច៍េ�ចេម្រា�រាជធានី៍ភ្នំូ�ចេ�ញមនិ៍ម្រា�ូវិបាន៍រមួ
ប័ញ្ញច� លចេ��ូំងការម្រាសាវិម្រាជាវិចេន៍ះចេទំ។ 

២.៣. ការម្រាប័ម�ល��័�៌ន៍២.៣. ការម្រាប័ម�ល��័�៌ន៍
 ការម្រាប័ម�ល��័�៌ន៍ ម្រា�ូវិបាន៍ចេធ្នូី�ចេ��ងចេ��ូំងខែ�ឧសភា ឆូ្នាំ�២០២២ តាមរយៈការស�ា សជាមយួអូ���ណាងសហគមន៍ ៍
ចេដំ�មិទីំទំួលប័�ចំប័ិន៍ូភា��ីសាថ ន៍ភា� និ៍ងម្រាប័ចេភ្នំទំនៃន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមរ៌ប័ស់�ួ�ចេគ។ �ម្រាមងស�ណួ្ណរ�ន៍ប័នួ៍ខែផ្សាូ�។ ខែផ្សាូ�ទីំ១៖ ស�ណួ្ណរទំ�ចេ�
សីី�ីសហគមន៍ ៍ន៍ិងការចេម្រាប័�ម្រាបាស់ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌រមួ�ន៍ម្រាប័ចេភ្នំទំនៃន៍ចេសវា�មមនានា ខែដំលសហគមន៍ទ៍ំទំួលបាន៍ ន៍ិងការល�បា�ខែដំល
�ួ�ចេគបាន៍ជួប័ម្រាប័ទំះអ��ំងចេ�លចេម្រាប័�ម្រាបាស់ប័ណ័្ណណ ។ សាថ ន៍ភា�សហគមន៍ខ៍ែដំលមនិ៍�ន៍ប័ណ័្ណណ ម្រា�ីម្រា� ម្រា�ូវិបាន៍សិ�ាចេ��ូំងខែផ្សាូ�ទីំ២។ 
ខែផ្សាូ�ទីំ៣៖ ការសទងម់�ិអ��ីម្រាប័សិទំិធភា�នៃន៍ដំ�ចេណ្ណ� ការខែ��ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមរ៌ប័ស់អាជាា ធ្នូរ វិធិ្នូីសាស្ត្រសី ន៍ិងចេ�លចេវិ�ខែដំលអាជាា ធ្នូរផ្សាីល់
��័�៌ន៍។ ខែផ្សាូ�ទីំ៤៖  នី៍�ិវិធិ្នូីនៃន៍ការខែ��ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌និ៍ងអនំ៍សាសន៍ន៍ានារប័ស់សហគមន៍។៍

២.៤. ខែដំន៍��ណ្ណ�់២.៤. ខែដំន៍��ណ្ណ�់
 ការសិ�ាចេន៍ះ ម្រា�ូវិបាន៍ចេធ្នូី�ចេ��ងជាមយួន៍ឹងសហគមន៍ច៍េ�លចេ���ន៍ួន៍ ៣៧ �ខែន៍ាង ចេហ�យទំិន៍ូន៍យ័ម្រា�ូវិបាន៍ម្រាប័ម�លតាមរយៈ
�ម្រាមងស�ណួ្ណរជា�យល�ខណ៍្ណអ�េរ តាមរយៈការជួប័ស�ា ស�ទ ល់ ន៍ិងតាមទំ�រស័�ទដំ��ចេ�នឹ៍ងការសិ�ារបាយការណ៍្ណម្រាសាវិម្រាជាវិ
កាល�ីឆូ្នាំ� ២០១៩។ ដំ��ចេ�ូះ ការសិ�ាចេន៍ះអា�ចេជឿទំំ��ិ�ីបាន៍�ូំង�ម្រាម�ិខែដំលអូ�ផ្សាីល់�ចេមា�យបាន៍សម័ម្រាគ�ិ�ីផ្សាីល់ន៍�វិ�ូំងការម្រាសាវិម្រាជាវិ
ខែ�ប័ាំចេណាណ ះ។ 
 ការសិ�ាចេន៍ះ មនិ៍��ណាងឱ្យយសាថ ន៍ភា�រប័ស់សហគមន៍ម៍្រា�មី្រា�ទាំ�ងអស់ចេ��ំូងរាជធាន៍ភី្នំូ�ចេ�ញចេនាះចេទំ។   ដំ�ចេ�ូះការសិ�ា

៤
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ចេន៍ះគួរខែ�យ�ម�ចេម្រាប័�ម្រាបាស់ ចេដំ�មិបី័ងាា ញ�ីន៍ិនូាការស�ខាន៍់ៗ  ចេហ�យម្រា�ុមអូ�ម្រាសាវិម្រាជាវិទំទំួលសាគ ល់ថាសហគមន៍ម៍យួ��ន៍ួន៍
ខែដំលមនិ៍បាន៍��លរមួ�ូំងការម្រាសាវិម្រាជាវិចេន៍ះ អា�នឹ៍ងមនិ៍យល់ម្រាសប័នឹ៍ងការរ�ចេ��ញ។
 ការសិ�ាម្រាសាវិម្រាជាវិប័ន៍ីម្រា�ូវិបាន៍ចេធ្នូី�ចេ��ង ចេម្រាកាយចេ�លនៃន៍ការដ្ឋា�ឱ់្យយដំ�ចេណ្ណ� រការ�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�
តាមការចេសូ�សំ� ខែដំលបាន៍ចាំប័ច់េផ្សាី�មអ��ំងចេ�លនៃន៍ការសិ�ាម្រាសាវិម្រាជាវិ�ូំងឆូ្នាំ� ២០១៩ និ៍ង២០២០។ 
 របាយការណ៍្ណចេន៍ះ សម្រា�ប័ផ់្សាីល់ជាទិំន៍ូន៍យ័ចេ�លប័ាំចេណាណ ះ។ អងគការស�គមធាងចេតូា� ���ំងចេធ្នូី�ការងារជាមយួនៃដំគ�រ
�មមវិធិ្នូីមយួ��ន៍ួន៍ ខែដំលទំទំួល�ំសម្រា�ូវិចេល�ការអនំ៍វិ�ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ចេដំ�មិធីានាថា�មមវិធិ្នូីចេន៍ះ អា�ទំទំួល
បាន៍ម្រាគប័�់លរដំាខែដំល�ន៍ជីវិភា�ម្រា�ីម្រា� និ៍ងងាយរងចេម្រា�ះ។

៥
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ខែផ្សាូ�ទីំ១៖ ��័�៌ន៍ទំ�ចេ�អ��ីការទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌ខែផ្សាូ�ទីំ១៖ ��័�៌ន៍ទំ�ចេ�អ��ីការទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌

��ន៍ួន៍ម្រាប័ជា�លរដំាទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម�៌ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�នៃន៍ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការ��ន៍ួន៍ម្រាប័ជា�លរដំាទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម�៌ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�នៃន៍ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការ
 គួរឱ្យយចាំប័អ់ារមមណ៍្ណផ្សាងខែដំរ អងគការស�គមធាងចេតូា�បាន៍រ�ចេ��ញថា �ូំង��ចេណាមសហគមន៍�៍�ន៍ួន៍ ៣៧ ខែដំលម្រា�ូវិបាន៍�ិន៍ិ�យ
តាមដ្ឋាន៍ចេ��ូំងឆូ្នាំ� ២០២២ �ន៍ខែ�សហគមន៍�៍�ន៍ួន៍ ៣ ប័ាំចេណាណ ះ ខែដំល�ំ�ទាំន៍ទ់ំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ខែដំល�ន៍��ន៍ួន៍ ២៤២ �ូង
ផ្សាទះ ន៍ិង២៤៣ ម្រាគួសារ។ ភាគចេម្រា��ន៍ស�ជិ�ចេ��ូំងសហគមន៍ច៍េ�លចេ�ទាំ�ងចេន៍ះម្រាប័�ប័រប័រជា�មម�រចេរាង�ម្រា� �មម�រកា�ច់េដំរ ន៍ិង
ការងារខែដំលទំទំួលបាន៍ម្រាបា��់នៃម្រាមទាំប័ចេផ្សាេងចេទំៀ�។ ��ណាងសហគមន៍ប៍ាន៍ចេ�ា�យម្រាបាប័ថ់ាសាថ ន៍ភា�ហិរញ្ញា វិ�ថំ�ូំងម្រាគួសាររប័ស់ម្រាប័ជា�លរដំា
ទាំ�ងចេនាះបាន៍ធាា ��ំ់ះកាន៍ខ់ែ�ខាា �ងអ��ំងចេ�លរល�ទីំមយួ ន៍ិងរល�ទីំ២នៃន៍ការជ�ងឺរ�ីរាលដ្ឋាលនៃន៍ជ�ងឺ�ាង��វិដីំ-១៩ ចេហ�យ�ួ�ចេគម្រា�ូវិ
រស់ចេ��ូំងសភា�ល�បា�ខាា �ង។ ជា�ិចេសសចេនាះ �ន៍ម្រាគួសារមយួ�ន៍ស�ជិ�ខែដំល�ន៍�ិការភា�។ ម្រាគួសារជាចេម្រា��ន៍ខែដំលមនិ៍�ន៍
ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមប៌ាន៍សខែមីងការម្រា�ួយបារមាអ��ីសាថ ន៍ភា�ម្រាគួសាររប័ស់�ួ�ចេគដំល់អាជាា ធ្នូរ �ប៏័ាំខែន៍ី�ំ�ទាំន៍ទ់ំទំួលបាន៍ការចេ�ា�យ�ប័ ន៍ិង
ដំ�ចេណាះម្រាសាយចេ�ចេ��យចេទំ។ ម្រាប័ជាសហគមន៍�ូ៍�ម់្រា�ួយបារមាថាសាថ ន៍ភា�អសន៍ីិសំ�នៃន៍ការកាន៍ក់ាប័ដ់ំីធ្នូាីរប័ស់�ួ�ចេគគឺជាម�លចេហ�ំខែដំល 
ចេធ្នូី�ឱ្យយ�ួ�ចេគមនិ៍ទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម។៌

៣ សហគមន៍៍

៣៤ សហគមន៍៍

ទំទំលួបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌ មនិ៍ទំទំលួបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌

ម្រាកាហីិ�ទីំ ១៖ ��ន៍ួន៍សហគមន៍ច៍េ�លចេ�ខែដំល�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម�៌ូំងឆូ្នាំ� ២០២២
 ម្រាប័ជាសហគមន៍�៍ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមខ៌ែដំលម្រា�ូវិបាន៍ស�ា សភាគចេម្រា��ន៍  បាន៍ន៍ិ�យថា�ួ�ចេគ�ំ��ន៍ឯ�សារអម្រាតានំ៍��លដ្ឋាា ន៍
ស�ខាន៍់ៗ ចេផ្សាេងចេទំៀ� ដំ��ជាចេសៀវិចេ�ម្រាគួសារចេ��យ។ ចេន៍ះប័ងាា ញឱ្យយចេ��ញថាម្រាប័ជាសហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�អា�ទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌
ន៍ិងចេសវារប័ស់ប័ណ័្ណណ ចេន៍ះបាន៍ចេដ្ឋាយមនិ៍ចាំ�បា��់ន៍ឯ�សារជា��់�ណ់ាមយួចេ��យ។ �ា ងណាមញិ ការ�ងីះឯ�សារស�គ ល់
អ�ីសញ្ញាា ណ្ណចេ�ខែ�ជាប័ញ្ញាា ខែដំល���ំងម្រាប័ឈមដំល់ម្រាប័ជា�លរដំាម្រា�ីម្រា�ចេ��ូំងទីំម្រា�ុង ន៍ិងតាមជន៍ប័ទំ ជា�ិចេសសទាំ�ទ់ំងនឹ៍ងប័ញ្ញាា
អសំវិ�ថិភា�នៃន៍ការកាន៍ក់ាប័ដ់ំីធ្នូាី។ 
 ចេប័�ចេ�ងតាមការរ�ចេ��ញនៃន៍ការម្រាសាវិម្រាជាវិ ចេ��ូំងសហគមន៍ច៍េ�លចេ���ន៍ួន៍ ៣៤ �ា ងចេហា�ណាស់មយួម្រាគួសារ�ន៍
ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ន៍ិងទំទំួលបាន៍ជ�ន៍ួយ��ម្រាទំទាំន៍ច់េ�លចេវិ� �ូំងអ��ំងចេ�លរ�ីរាលដ្ឋាលនៃន៍ជ�ងឺ�ាង��វិដីំ-១៩។ ថ្វីីី�ិ�ិខែ��ា ងចេន៍ះ
�ីី ចេ��ូំងសហគមន៍ទ៍ាំ�ងចេន៍ះ�ន៍ខែ�ម្រា�ុមម្រាគួសារមយួ��ន៍ួន៍���ប័ាំចេណាណ ះ ខែដំល�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ដំ��បាន៍ប័ងាា ញ�ូំងតារាងទីំ ១។ 
 �ូំង��ចេណាមម្រាគួសារ��ន៍ួន៍ ៤ ៧៧៦ ខែដំលរស់ចេ��ូំងសហគមន៍ទ៍ាំ�ង ៣៤ ចេន៍ះ �ន៍ខែ�ម្រាគួសារ��ន៍ួន៍ ១ ០៦៩ (ចេសម� ២២%ភាគរយ) 
ប័ាំចេណាណ ះខែដំលទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមម៌ំន៍ចេ�លប័ញ្ញចប័រ់ល�ទីំ�ីរនៃន៍ការរ�ីរាលដ្ឋាលនៃន៍�ាងជ�ងឺ��វិដីំ-១៩ �ូំងឆូ្នាំ� ២០២២។

៣. ការរកសេ��ញសខំាន់់ៗ

សមីរីប័ស់សហគមន៍៖៍ ឥ��វិចេន៍ះ 
�ាំ ����ំងទំន៍ទឹងរងចាំ�ជ�ន៍ួយ��ម្រាទំ�ី

�មមវិធីិ្នូអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�
ដំល់ម្រាគួសាររប័ស់�ាំ �ខែដំលសថិ��ូំង

សាថ ន៍ភា�ល�បា�ចេន៍ះ។

៦
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ការខែប័ងខែ��លមអ�ិនៃន៍��ន៍ួន៍ម្រាគួសារខែដំល�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ប័ងាា ញឱ្យយចេ��ញថាភាគចេម្រា��ន៍នៃន៍សហគមន៍ទ៍ាំ�ង ៣៤ចេន៍ះ �ន៍��ន៍ួន៍ម្រាគួសារ
�ិ�ជាង ៥០ ខែដំល�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌(តារាងទីំ ១)។ ៥០ម្រាគួសារប័ាំចេណាណ ះ���ំងកាន៍ប់័ណ័្ណណ ចេន៍ះ (តារាង១)។ 

តារាងទីំ១៖ តារាងទីំ១៖ ការចេម្រាប័ៀប័ចេធ្នូៀប័រវាង��ន៍ួន៍ម្រាគួសារសរំប័�ូំងសហគមន៍ន៍៍ីមយួៗ និ៍ង��ន៍ួន៍ម្រាគួសារខែដំលទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌ការចេម្រាប័ៀប័ចេធ្នូៀប័រវាង��ន៍ួន៍ម្រាគួសារសរំប័�ូំងសហគមន៍ន៍៍ីមយួៗ និ៍ង��ន៍ួន៍ម្រាគួសារខែដំលទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌
�ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� គិ�ម្រា�ឹមឆូ្នាំ� ២០២២។ គួរ��ណា�ថាចេ�ម ះសហគមន៍ម៍្រា�ូវិបាន៍ដំ�ចេ�ញ�ូំងចេ�លប័�ណ្ណង�ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� គិ�ម្រា�ឹមឆូ្នាំ� ២០២២។ គួរ��ណា�ថាចេ�ម ះសហគមន៍ម៍្រា�ូវិបាន៍ដំ�ចេ�ញ�ូំងចេ�លប័�ណ្ណង
រ�ាន៍�វិសំវិ�ថិភា�។រ�ាន៍�វិសំវិ�ថិភា�។

ចេម្រាកាម ២០ ម្រាគួសារ�ន៍ចេម្រាកាម ២០ ម្រាគួសារ�ន៍
ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម�៌ូំងសហគមន៍ន៍៍ីមយួៗប័ណ័្ណណ សមធ្នូម�៌ូំងសហគមន៍ន៍៍ីមយួៗ

�ី ២១ ចេ� ៥០ ម្រាគួសារ �ី ២១ ចេ� ៥០ ម្រាគួសារ 
�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌

ចេល�ស�ី ៥០ ម្រាគួសារចេល�ស�ី ៥០ ម្រាគួសារ
�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ �ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ 

��នួ៍ន៍ម្រាគួសារសរំប័��នួ៍ន៍ម្រាគួសារសរំប័
ចេ��ូំងសហគមន៍៍ចេ��ូំងសហគមន៍៍

��នួ៍ន៍ម្រាគួសារខែដំល��នួ៍ន៍ម្រាគួសារខែដំល
�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌

��នួ៍ន៍ម្រាគួសារសរំប័��នួ៍ន៍ម្រាគួសារសរំប័
ចេ��ូំងសហគមន៍៍ចេ��ូំងសហគមន៍៍

��នួ៍ន៍ម្រាគួសារខែដំល��នួ៍ន៍ម្រាគួសារខែដំល
�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌

��ន៍ួន៍ម្រាគួសារសរំប័��ន៍ួន៍ម្រាគួសារសរំប័
ចេ��ូំងសហគមន៍៍ចេ��ូំងសហគមន៍៍

��នួ៍ន៍ម្រាគួសារខែដំល��នួ៍ន៍ម្រាគួសារខែដំល
�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌

១៤០ ៥ ៨០ ៤០ ១៣៨ ៧០

១១០ ៣ ១២១ ២៥ ៣៦៧ ១០៥

៨៣ ១ ២៤ ២២ ១១៣ ៧៥

៧៥ ៣ ១៤៥ ២៥ ៣៩២ ២៤៤

៩៣ ៨ ២៤៤ ៥០ ៦៣ ៦៣

៣០ ១០ ១១២ ២៥

១៣០ ១ ១៤០ ៥០

៤២ ១៥ ៧៦៦ ២៤

២៥០ ១២ ៤៦ ២០

៣៣ ៦ ១៦០ ២៤

៨០ ៧ ១០៤ ៤៤

៥០ ៦ ២៥០ ៤៤

៧២ ៦

២៧ ១៩

១៥០ ៧

៤២ ៤

១០៤ ៦

ប័ណឹី្ណង�វាា អ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�រប័ស់សហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�ចេ��ូំងទីំម្រា�ុងប័ណឹី្ណង�វាា អ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�រប័ស់សហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�ចេ��ូំងទីំម្រា�ុង
 ៧៣ ភាគរយ នៃន៍��ន៍ួន៍ ៣៧សហគមន៍ប៍ាន៍ផ្សាីល់ប័ទំស�ា សទាំ�ទ់ំងនឹ៍ងការ�វាា ជ�ទាំស់ន៍ឹងដំ�ចេណ្ណ� រការ�មមវិធិ្នូីនៃន៍
អ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ន៍ិងរចេប័ៀប័នៃន៍ការអនំ៍វិ�ីរប័ស់អាជាា ធ្នូរ។ ការ�វាា ភាគចេម្រា��ន៍គឺពា��់ន័៍ធនឹ៍ងដំ�ចេណ្ណ� រការចេសូ�សំ�ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌
�ន៍ចេសវាមនិ៍ស�វិលអ ដំ�ចេណ្ណ� រការស�ា ស�ន៍ភា�យឺ��ា វិ ន៍ិងការចេ�ា�យ�ប័ចេ�នឹ៍ងស�ចេណ្ណ� រប័ស់សហគមន៍�៍ន៍ភា�យឺ��ា វិ។ 
សហគមន៍�៍ាះ �ប៏ាន៍ចេល��ចេ��ងខែថ្វីមចេទំៀ�ន៍�វិ�ីីបារមាអ��ីភា�លចេមអៀង ចេដ្ឋាយចេម�លចេ��ញថាម្រាប័ជាសហគមន៍ខ៍ែដំលទំទំួលបាន៍
ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ �ន៍ភា�ជិ�ដិំ�ជាមយួន៍ឹងអាជាា ធ្នូរ។ ចេហ�ំចេន៍ះចេហ�យខែដំលប័ងើឱ្យយ�ន៍ការប័ីឹង�វាា ទាំមទាំរន៍�វិ��ា ភា� ន៍ិងការ
តាមដ្ឋាន៍ចេអាយកាន៍ខ់ែ��ន៍ចេម្រា��ន៍ចេ��ូំងដំ�ចេណ្ណ� រការអនំ៍វិ�ី ជា�ិចេសសចេដ្ឋាយសារអាជាា ធ្នូរងាយន៍ឹងផ្សាីល់អាទិំភា�ឱ្យយចេ�អូ�ខែដំល
�ួ�ចេគសាគ ល់។

៧
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សមីរីប័ស់សហគមន៍៖៍ ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមម៌្រា�ូវិបាន៍ខែ��ឱ្យយខែ�អូ��ន៍ ម�ិីភ្នំ�ីិ ឬសា�ញ់ា�ិ
រប័ស់�ួ�ចេគ។ ចេ�ល�ាះ �ាំ ��ន៍អារមមណ៍្ណថា���ិ�ី��ចេពាះដំ�ចេណ្ណ� រការចេន៍ះ ចេហ�យ�ាំ �

ខែ�ងខែ��ៃល់ថាចេហ�ំអីីបាន៍ជាប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េន៍ះចេគខែ��ឱ្យយខែ�អូ��ន៍ មនិ៍ខែ��ឱ្យយអូ�ម្រា�
�ិ�ម្រាបា�ដំ។

 ចេសទ�រខែ� ៣២ ភាគរយ នៃន៍��ន៍ួន៍ម្រាគួសារទាំ�ងអស់ខែដំលទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមម៌្រា�ូវិបាន៍ចាំ�ប់័ញ្ញច� លជាម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�
ម្រាប័ចេភ្នំទំម្រា� ១ (ម្រា�១ �ន៍ន៍យ័ថាម្រា�ីម្រា�ខាា �ងចេ�ងតាមម្រាប័�ន័៍ធវាយ�នៃមាដ្ឋា��់ិន៍ទំរប័ស់ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការ)។ �ួ�ចេគម្រា�ូវិការ�មមវិធិ្នូីចេន៍ះជា
ខាា �ងចេដំ�មិបី័ងន់ៃថ្វីាចេសវាមន៍ទីរចេ�ទំយ និ៍ងចេធ្នូី�ឱ្យយសាថ ន៍ភា�រស់ចេ�រប័ស់�ួ�ចេគ�ន៍ភា�ម្រាប័ចេស�រចេ��ង។
 សហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�រស់ចេ��ូំងទីំម្រា�ុង��ន៍ួន៍ ៣៤ ទំីតា�ង ខែដំល�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមប៌ាន៍ចេសូ�សំ�ការ��ម្រាទំជ�ន៍ួយហិរញ្ញា វិ�ថំសា�ម់្រាបា� ់
ចេសិៀងអាហារម្រាប័ចាំ�នៃថ្វីៃ ន៍ិងចេសវាសាធារណ្ណៈ ដំ��ជាចេសវាអប័រ់ � ចេសវាខែថ្វីទាំ��ាបាល ន៍ិងជ�ន៍ួយជាសា�ម់្រាបា�។់ ចេទាំះបី័ជា�ា ងចេន៍ះ
�ីី �ន៍�រណី្ណជាចេម្រា��ន៍ខែដំលអូ�ផ្សាីល់ចេសវាមនិ៍បាន៍ផ្សាីល់អាទិំភា� ន៍ិងជ�ន៍ួយដំល់អូ�ខែដំល�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េ��យ។ ឧទាំហរណ៍្ណ 
ស�ជិ�សហគមន៍�ូ៍� ់ បាន៍អះអាងថាចេវិជជប័ណ្ណឌិ �ចេ�ចេ�ទំយរដំា ជាទំ�ចេ�មនិ៍ដឹំង�ាស់អ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� 
ឬមនិ៍សម័ម្រាគ�ិ�ីជួយដំល់អូ��ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េ��យ។

សមីរីប័ស់សហគមន៍៖៍ មស្ត្រន៍ីីរាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាលខែដំលចេធ្នូី�ការចេ�ចេ�ទំយរដំាមនិ៍បាន៍រវិរីវិល់
ចេ�ា�យនឹ៍ង�ប័�ាំ �ចេទំ។ �ួ���ម់្រា�ន៍ខ់ែ�ដ្ឋា�ស់ារ ា�មឱ្យយ�ាំ � ចេហ�យទំំ��ាំ �ចេចាំលមនិ៍ម�ចេម�ល�ាំ �ចេទំ។ 

�ួ���ដ់ំ��ជាមនិ៍ស�វិ�ីល់�ីអូ�ម្រា�ចេសាះ។

ខែផ្សាូ�ទីំ ២៖ ��័�៌ន៍ទំ�ចេ�អ��ីសហគមន៍ខ៍ែដំលមនិ៍�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌ខែផ្សាូ�ទីំ ២៖ ��័�៌ន៍ទំ�ចេ�អ��ីសហគមន៍ខ៍ែដំលមនិ៍�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌
 អូ�ចេ�ា�យ�ប័ ម��ីសហគមន៍�៍�ន៍ួន៍ ៣ ខែដំលមនិ៍�ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េនាះ បាន៍អះអាងថា�ួ�ចេគបាន៍ឮអ��ីប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌
តាមរយៈសហគមន៍ជ៍ិ�ខាងរប័ស់�ួ�ចេគ ន៍ិងទំទំួលវិគគប័ណំី្ណះប័ណីាល�ីអងគការមនិ៍ខែមន៍រាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាល។ ប័ាំខែន៍ី ��័�៌ន៍ទាំ�ងអស់ចេន៍ះ
ហា�ដ់ំ��ជាចេ�មនិ៍ទាំន៍ម់្រាគប័ម់្រា�ន៍ច់េ�ចេ��យ ចេម្រាពាះ�ួ�ចេគចេ�ខែ�មនិ៍ទាំន៍ទ់ំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម។៌ អងគការមនិ៍ខែមន៍រាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាល ន៍ិង
សាថ ប័ន័៍ពា��់ន័៍ធចេផ្សាេងចេទំៀ�អា�ជាខែផ្សាូ��មិង�ូំងការចេល���មុស់ការយល់ដំឹងអ��ីម្រាប័�ន័៍ធ ន៍ិងនី៍�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�។

សមីរីប័ស់សហគមន៍៖៍ �ាំ �មនិ៍ដឹំងថាចេហ�ំអីីបាន៍ជាអាជាា ធ្នូរមនិ៍ម�ម្រាបាប័�់ួ�ចេយ�ងអ��ី
ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េន៍ះចេទំ ចេប័�ចេទាំះបី័ជា�ួ�ចេយ�ង���ំងរស់ចេ�ជាមយួន៍ឹងទឹំ�ជន៍លិ់� 

និ៍ងភា�ម្រា�ីម្រា��ីី។

ខែផ្សាូ�ទីំ ៣៖ ដំ�ចេណ្ណ� រការនៃន៍ការខែ��ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមរ៌ប័ស់អាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍ខែផ្សាូ�ទីំ ៣៖ ដំ�ចេណ្ណ� រការនៃន៍ការខែ��ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមរ៌ប័ស់អាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍
 ៥១,៤%ភាគរយ នៃន៍��នួ៍ន៍សហគមន៍ទ៍ាំ�ង ៣៧ ខែដំលផ្សាីល់ប័ទំស�ា ស បាន៍អះអាងថាបាន៍ទំទំួល��័�៌ន៍អ��ីអ�ថម្រាប័ចេ�ជន៍៍
នៃន៍�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�។ អាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍បាន៍ផ្សាីល់��័�៌ន៍ចេ�ដំល់សហគមន៍ត៍ាមរយៈមចេធ្នូាបាយជាចេម្រា��ន៍
ចេផ្សាេងៗ ដំ��ជាការផ្សាេ�ីផ្សាាយតាមចេមម្រា�ូប័��ងស�ចេ�ង ការម្រាបាប័�់ទ ល់��ច់េ�តាមផ្សាទះ ឬ�ិ�ប័ណ័្ណណ ��័�៌ន៍។ វិធិ្នូីសាស្ត្រសីទាំ�ងចេន៍ះ
ចេ�មនិ៍ទាំន៍ម់្រាគប័ម់្រា�ន៍ ់ ចេដំ�មិចីេល���មុស់ការយល់ដំឹងចេ�ដំល់ម្រាគប័ស់ហគមន៍ទ៍ាំ�ងអស់ចេនាះចេ��យ ជា�ិចេសស��៏ន៍ម្រាប័ជាសហគមន៍៍
�ាះមនិ៍បាន៍ចេ�ផ្សាទះ  �ណ្ណៈចេ�លខែដំលអាជាា ធ្នូរ�ំះចេ�ជួប័។ �លរដំាចេ��ូំងសហគមន៍�៍�ន៍ួន៍ ៤  ខែដំលចេសម�ន៍ឹង (ខែដំល�ន៍ ៧៤៤ ម្រាគួសារ) 
�ប៏ាន៍ម្រាបាប័ថ់ា អាជាា ធ្នូររប័ស់�ួ�ចេគបាន៍ទំំ��ិ�ប័ណ័្ណណ ��័�៌ន៍ចេ�មំ�ផ្សាទះ ចេ��ណ្ណៈចេ�លខែដំល�ួ�ចេគមនិ៍បាន៍ចេ�ផ្សាទះ ចេហ�យ�ួ�ចេគ

៨
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ដំឹងអ��ីប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េន៍ះ។ ម្រាប័ជាសហគមន៍ច៍េ�ខែ��ឹងខែផ្សាអ�ខាា �ងចេ�ចេល�អាជាា ធ្នូរ�ូំងការផ្សាីល់ដំ�ណឹ្ណងដំល់�ួ�ចេគ។ ការយល់ដំឹង
ផ្សាេ�ីផ្សាាយ��័�៌ន៍គួរខែ��ន៍ល�ខណ្ណៈទំ�ល�ទំ��យជាងចេន៍ះ �ណ្ណៈខែដំល��័�៌ន៍ �ន៍ទាំ�ងចេ�តាមចេល�ម្រាប័�ន័៍ធអន៍ឡាញ ន៍ិងចេ�
ម្រា�ុមការងារថូា�ម់�លដ្ឋាា ន៍ ជាងចេន៍ះចេ�ចេទំៀ� ម្រាប័ជាសហគមន៍អ៍ា�សួរ��័�៌ន៍ ន៍ិងចេសូ�សំ�ចេ�រ�ម្រា�ុមការងារថូា�ភ់្នំ�ម ិ ចេដំ�មិបីាន៍
យល់ដំឹងអ��ីប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌និ៍ងការចេសូ�សំ�ចេរៀប័��ស�ា ស�ទ ល់ខែ�មីង។

៥១.៤

៤៨.៦

ទំទំលួបាន៍��័�៌ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌ មនិ៍ទំទំលួបាន៍��័�៌ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម៌

 ម្រាកាហីិ�ទីំ២៖ ដំ�ចេណ្ណ� រការនៃន៍ការខែ��ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមរ៌ប័ស់អាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍

 ម្រាកាហីិ�ទីំ៣៖ ន៍ី�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�

ខែផ្សាូ�ទីំ ៤៖ នី៍�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ខែផ្សាូ�ទីំ ៤៖ នី៍�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�
 ៦០ភាគរយ នៃន៍ម្រាប័ជាសហគមន៍ខ៍ែដំលបាន៍ផ្សាីល់ប័ទំស�ា ស បាន៍អះអាងថាអាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍បាន៍ស�ា សតាមម្រាគួសារ 
ចេហ�យ ១៨ ភាគរយ ចេ�ា�យថាអាជាា ធ្នូរម្រា�ន៍ខ់ែ��ំះជួប័�ួ�ចេគ ចេដំ�មិតីាមដ្ឋាន៍សាថ ន៍ភា�ទំ�ចេ�រប័ស់សហគមន៍ខ៍ែ�ប័ាំចេណាណ ះ។  ៧ ភាគរយ 
នៃន៍អូ�ផី្សាល់ប័ទំស�ា សបាន៍និ៍�យថាអាជាា ធ្នូរម្រា�ន៍់ខែ�ផី្សាល់ដំ�ណឹ្ណងអ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ខែដំលចេគចេម្រា�ងន៍ឹង
អនំ៍វិ�ី�ូំងចេ�លឆ្នាំប័់ៗ ខែ�ប័ាំចេណាណ ះ។ ៤ ភាគរយ បាន៍ម្រាបាប័ថ់ាអាជាា ធ្នូរម្រា�ន៍ខ់ែ�ម�ថ្វី�យ�រ�ប័ម្រាប័ជាសហគមន៍ ៍ចេដ្ឋាយមនិ៍បាន៍ម្រាបាប័់
ឱ្យយ�ាស់អ��ីចេ�លប័�ណ្ណងចេ��យ។ ១១ភាគរយ នៃន៍��ណាងសហគមន៍ច៍េ�ខែ�មនិ៍ទាំន៍ប់ាន៍ដឹំងអ��ី�មមវិធិ្នូីចេន៍ះចេ�ចេ��យ។

៦០១៨

៧

៤
១១

បាន៍ស�ា ស

�ំះចេម�ល ឬម្រា�ួ��ិន៍ិ�យ

ទំទំួលបាន៍��័�៌ន៍អ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារ ម្រា�ីម្រា�

តាមការចេសូ�សំ�

�ំះថ្វី�រ�ប័ 

សហគមន៍ម៍និ៍បាន៍ដំឹង

៩
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 ម្រាប័ខែហល ៥២ ភាគរយ នៃន៍អូ�ចេ�ា�យ�ប័ស�ា សគិ�ថា�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេន៍ះចេ��ន៍ភា�លចេមអៀងខាា �ង 
ចេហ�យការចេសូ�សំ��ំះចេ�ម ះ ន៍ិងការទំទំួលបាន៍អ�ថម្រាប័ចេ�ជន៍�៍ី�មមវិធិ្នូីចេន៍ះ�ន៍ល�ខណ្ណៈ�ិបា�។ អាជាា ធ្នូរ ន៍ិងសាថ ប័ន័៍ពា��់ន័៍ធចេ�
�ំ�ទាំន៍ប់ាន៍ម្រាបាប័ឱ់្យយម្រាប័ជា�លរដំាបាន៍យល់�ាស់អ��ី�មមវិធិ្នូី ន៍ិងនី៍�ិវិធិ្នូីរប័ស់�មមវិធិ្នូីចេន៍ះចេ�ចេ��យ។

 ជិ� ៧០ ភាគរយ នៃន៍សហគមន៍ទ៍ាំ�ង ៣៧ បាន៍ចេសូ�ឱ្យយម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការខែ�លមអខែផ្សាូ��ាះនៃន៍នី៍�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�។ 
ម្រាសប័ចេ�លជាមយួ�ូចេន៍ះផ្សាងខែដំរ គួរ�ន៍នី៍�ិវិធិ្នូីតាមដ្ឋាន៍ចេល�ដំ�ចេណ្ណ� រការ�មមវិធិ្នូីចេន៍ះ ចេដំ�មិធីានាន៍�វិម្រាប័សិទំធភា� ន៍ិងភា�ម្រា�ឹមម្រា�ូវិសម្រា�ប័់
ម្រាប័ជា�លរដំាម្រា�ីម្រា�។ ម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�តាមការចេសូ�សំ� �ន៍យន៍ីការសម្រា�ប័ផ់្សាីល់ការខែណ្ណនា� និ៍ងការ�វាា  ខែដំលសងឹមឹ
ថាន៍ឹង�ន៍ម្រាប័សិទំធភា��ូំងការចេដ្ឋាះម្រាសាយប័ញ្ញាា ភា�លចេមអៀង និ៍ងការចេរ �សចេអ�ងនានៃថ្វីៃអនាគ�បាន៍។

៥១.៣

៤៨.៧

លចេមអៀង មនិ៍លចេមអៀង

 ម្រាកាហីិ�ទីំ៤៖ ភា�លចេមអៀងនៃន៍�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�

 ម្រាកាហីិ�ទីំ៥៖ ការចេសូ�សំ�ឱ្យយ�ន៍ការខែ�លមអខែផ្សាូ��ាះនៃន៍នី៍�ិវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�

៧០

៣០

សហគមន៍ប៍ាន៍ចេសូ�សំ� សហគមន៍ម៍និ៍បាន៍ចេសូ�សំ�

១០
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៤. សេសចកតីសន់ិិដ្ឋាា ន់ 

 ម្រាប័ជា�លរដំា��ន៍ួន៍ ២៤៣  ម្រាគួសារ  ខែដំលម្រាគប័ល់�ខ�ណ្ណឌ ទំទំួលបាន៍អ�ថម្រាប័ចេ�ជន៍�៍ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�  
ចេ��ំ�ទាំន៍�់ន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េ�ចេ��យចេទំ ចេ��ូំងរាជធានី៍ភ្នំូ�ចេ�ញ។ ម្រាប័ជា�លរដំា��ន៍ួន៍ ២៤៣ ម្រាគួសារ ខែដំលម��ីសហគមន៍៍
��ន៍ួន៍ ៣ �ូំង��ចេណាមសហគមន៍�៍�ន៍ួន៍ ៣៧ ទំីតា�ងខែដំលបាន៍ស�ា ស បាន៍អះអាងថា�ួ�ចេគមនិ៍ទំទំួលបាន៍��័�៌ន៍អ��ីម្រាប័�ន័៍ធ
ចេន៍ះចេទំ។ ដំ��ចេន៍ះស�ជិ�សហគមន៍ទ៍ាំ�ងចេនាះ �ំ�ទាំន៍ទ់ំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ  ន៍ិងចេសវាចាំ�បា�ច់េ�ចេ��យ។ លទំធផ្សាលស�ខាន៍ន់ៃន៍ការសិ�ា
ម្រាសាវិម្រាជាវិចេន៍ះ បាន៍ប័ងាា ញថាការយល់ដំឹ  ង អ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ម្រា�ូវិខែ��ម្រាងឹងប័ខែន៍ថម ចេដំ�មិឱី្យយម្រាប័�ន័៍ធចេន៍ះ អា�
ប័ចេម្រាម�ដំល់ម្រាប័ជា�លរដំាខែដំលងាយរងចេម្រា�ះ ទាំ�ងអស់ចេ��ូំងរាជធានី៍ភ្នំូ�ចេ�ញ។
 សហគមន៍ច៍េ�មនិ៍ទាំន៍�់ន៍ការយល់ដំឹង�ាស់�ស់ទាំ�ទ់ំងនឹ៍ងការម្រាបាម្រាស័យនា�ន់៍ងជាមយួអាជាា ធ្នូរ ន៍ិងការចេម្រាប័�
ម្រាបាស់ម្រាប័�ន័៍ធ។ �ិ�ចសហម្រាប័�ិប័�ីិការ ន៍ិងជ�ន៍ួយ�ីសាថ ប័ន័៍ចេ��ន៍�ងីះខា� ដំ��ជាអងគការមនិ៍ខែមន៍រាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាល ន៍ិងម្រា�ុមសងគម
សីំវិលិ។ អងគការមនិ៍ខែមន៍រាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាលអា� ឬចេដំ�រ�ួនាទីំស�ខាន៍�់ូំងការចេល���មុស់ការយល់ដំឹងរប័ស់ម្រាប័ជាសហគមន៍ ៍ អ��ីម្រាប័�ន័៍ធ 
អ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�តាមការចេសូ�សំ� ចេ�នៃថ្វីៃខាងមំន៍ ជា�ិចេសសចេ�ចេ�លខែដំលម្រាប័�ន័៍ធចេន៍ះម្រា�ូវិបាន៍ប័�ខែប័ាងចេ�ឌី្ឍជីថ្វីលទាំ�ងម្រាសុង។
 �មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ខែដំលជាជ�ហាន៍មយួខែដំល�ន៍ចេ�រ�ប័រ�ិប័ន័៍ូសងគម ការទំទំួលបាន៍យំ�ីិធ្នូម ៌ការ
ខែថ្វីទាំ�សំ�ភា� ការអប័រ់ � គួរម្រា�ូវិបាន៍អនំ៍វិ�ីឱ្យយលអម្រាប័ចេស�រចេ��ងចេ��ូំង��ប័ន៍ទ់ំីម្រា�ុង។ ម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�តាមការ
ចេសូ�សំ� អា�ផ្សាីល់ភា�ងាយម្រាសួលកាន៍ខ់ែ�ចេម្រា��ន៍ដំល់សហគមន៍ ៍ប័ាំខែន៍ីចាំ�បា�ម់្រា�ូវិ�ន៍ការ�ិន៍ិ�យតាមដ្ឋាន៍ ចេដំ�មិធីានាន៍�វិ��ា ភា� និ៍ង
គណ្ណចេន៍យយភា��ន៍ចេ��ូំងការអនំ៍វិ�ីម្រាប័�ន័៍ធចេន៍ះផ្សាងខែដំរ។  

១១
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នៃដំគ�ប័ចេ�ច�ចេទំស និ៍ង�ច ស់ជ�ន៍ួយនៃដំគ�ប័ចេ�ច�ចេទំស និ៍ង�ច ស់ជ�ន៍ួយ

ម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការម្រា�សួងខែផ្សាន៍ការ

អាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍អាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍

អងគការសងគមសីំវិលិអងគការសងគមសីំវិលិ

៥. អន់ុសាសន់៍

• ប័ចេងើ��យន៍ីការ�ិន៍ិ�យចេល�ការអនំ៍វិ�ី�មមវិធិ្នូីរប័ស់អាជាា ធ្នូរ ចេដំ�មិធីានាន៍�វិភា�មនិ៍លចេមអៀង និ៍ងការមនិ៍ចេរ �សចេអ�ង។
• ផ្សាីល់ធ្នូន៍ធាន៍ ថ្វីវិកិា វិគគប័ណំី្ណះប័ណីាល ន៍ិង�ម្រាមូវិការចេផ្សាេងចេទំៀ�ប័ខែន៍ថមដំល់អាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍ចេដំ�មិឱី្យយ�ួ�ចេគ�ន៍

សម�ថភា�អា�អនំ៍វិ�ី�មមវិធិ្នូីបាន៍លអម្រាប័ចេស�រ។
• ប័ចេងើ�ន៍ការ��ម្រាទំដំល់អងគការសងគមសីំវិលិខែដំលចេធ្នូី�ការងារចេល�ការកា�ប់័ន៍ថយភា�ម្រា�ីម្រា� ន៍ិងប័ញ្ញាា សិទំធិមនំ៍សេ ចេដំ�មិី

ឱ្យយ�ួ�ចេគអា���លរមួ�ូំងការឃ្លាំា �ចេម�លការអនំ៍វិ�ី�មមវិធិ្នូីចេន៍ះ។ 

• ដំឹ�នា� ឬផ្សាីល់សិទំធិចេធ្នូី�ការចេសំ�ប័អចេងើ� ចេដំ�មិធីានាថាអាជាា ធ្នូរមនិ៍ចេម្រាប័�ម្រាបាស់អារមមណ៍្ណ�ទ ល់�ាួន៍ចេធ្នូី�ឱ្យយ�ន៍ភា�លចេមអៀង 
មនិ៍ម្រាប័កាន៍ន់៍ិនូាការន៍ចេ�បាយ ឬមនិ៍ចេរ �សចេអ�ង�ូំងទំម្រាមងណ់ាមយួចេ��យ។

• តាមដ្ឋាន៍ ន៍ិងខែណ្ណនា�ដំល់អាជាា ធ្នូរម�លដ្ឋាា ន៍ខែដំលបាន៍អនំ៍វិ�ី�ំស�ីដំ�ចេណ្ណ� រការ�ូំងការផ្សាីល់ប័ណ័្ណណ សមធ្នូម ៌ ដំ��ជា
ការអនំ៍វិ�ីយឺ��ា វិ និ៍ង�ងីះ��័�៌ន៍ ជាចេដំ�ម។

• ផ្សាេ�ីផ្សាាយ��័�៌ន៍ ន៍ិងចេធ្នូី�ប័�ចំប័ិន៍ូភា�ជាម្រាប័ចាំ�អ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេន៍ះតាមរយៈមចេធ្នូាបាយ
នានាឱ្យយបាន៍ចេម្រា��ន៍តាមខែដំលអា�ចេធ្នូី�បាន៍។

• ខែ�សម្រាមួល�ម្រាមងស�ណួ្ណរអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេ��ូំងទីំម្រា�ុង ចេដំ�មិធីានាភា�ម្រា�ឹមម្រា�ូវិសម្រា�ប័ម់្រាគួសារខែដំល
�ន៍សាថ ន៍ភា�ម្រា�ីម្រា��ិ�ម្រាបា�ដំ។

• ផ្សាេ�ីផ្សាាយ ន៍ិងផ្សាីល់��័�៌ន៍ដំល់សាធារណ្ណជន៍តាមរយៈមចេធ្នូាបាយចេផ្សាេងៗអ��ីយន៍ីការ��ពារសងគមចេដំ�មិឱី្យយ�ួ�ចេគ
ទំទំួលបាន៍អ�ថម្រាប័ចេ�ជន៍�៍ីយន៍ីការទាំ�ងចេនាះ។

• ផ្សាីល់ដំ�ណឹ្ណងដំល់ស�ជិ�សហគមន៍ឱ៍្យយបាន៍ម្រាគប័ម់្រា�ន៍ទ់ាំ�ទ់ំងនឹ៍ងកាលប័រចិេ�័ទំ និ៍ងចេ�លចេវិ�ស�ា ស
• សហការឱ្យយកាន៍ខ់ែ�ចេម្រា��ន៍ជាមយួអងគការមនិ៍ខែមន៍រាជរដ្ឋាា ភ្នំបិាលចេ�ម�លដ្ឋាា ន៍ចេដំ�មិធីានាថាម្រាគប័ម់្រាប័ជាសហគមន៍ម៍្រា�ីម្រា�

ទាំ�ងអស់ទំទំួលបាន៍ប័ណ័្ណណ សមធ្នូមច៌េន៍ះ។ 

• រះិរ�វិធិ្នូីចេផ្សាេងៗ�ូំងការខែ��ចាំយ ន៍ិងផ្សាេ�ីផ្សាាយ��័�៌ន៍អ��ី�មមវិធិ្នូីអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា� ម្រាសប័តាមសាថ ន៍ភា�
�ូំង��ប័ន៍ន់៍ីមយួៗ។

• ចេធ្នូី�ការជាមយួអាជាា ធ្នូរ�ំ� ឬសងាើ �ច់េដំ�មិទីំទំួលបាន៍ ន៍ិងផ្សាីល់��័�៌ន៍អ��ីម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�ចេ��ូំងទីំម្រា�ុង ន៍ិងសាថ ន៍ភា�សហគមន៍៍
• សហការជាមួយអងគការមិន៍ខែមន៍រដ្ឋាា ភ្នំិបាលចេផ្សាេងចេទំៀ�ចេដំ�មិីប័ចេញ្ញច ៀសន៍�វិការផី្សាល់�័�៌�ន៍ដំខែដំលម��ីម្រាប័ភ្នំ�

ចេផ្សាេង�ូដំល់សហគមន៍ ៍ (ឧទាំហរណ៍្ណ៖ គួរ�ន៍ម្រាប័�ន័៍ធតាមដ្ឋាន៍ចេម�ល ឬគ�ន៍�សខែផ្សាន៍ទីំមយួខែដំលអងគការមនិ៍ខែមន៍
រដ្ឋាា ភ្នំបិាលអា�ចេម�លដំឹងថា អងគការណា�ាះខែដំល���ំងចេធ្នូី�ការស�មមចេ��ូំង��ប័ន៍ ់និ៍ងសហគមន៍ច៍េផ្សាេងៗ�ី�ូ)។

១២
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• ខែសីងរ�ម្រា�ុមការងារភ្នំ�ម ិ ឬម្រាប័ធាន៍ភ្នំ�ម ិ ន៍ិងអាជាា ធ្នូរដំនៃទំចេផ្សាេងចេទំៀ�ចេដំ�មិទីំទំួលបាន៍��័�៌ន៍ទាំ�ទ់ំងនឹ៍ងដំ�ចេណ្ណ� រការ
អ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�។

• ចេម្រាប័�ម្រាបាស់ឧប័�រណ៍្ណ ន៍ិង��័�៌ន៍តាមម្រាប័�ន័៍ធអន៍ឡាញចេដំ�មិទីំទំួលបាន៍��័�៌ន៍ថ្វីមីៗអ��ីដំ�ចេណ្ណ� រការអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មម
ម្រាគួសារម្រា�ីម្រា�។

• ស�ជិ�សហគមន៍គ៍ួរខែ�ស�មម�ូំងការ�ំះចេ�ម ះ�ូំងម្រាប័�ន័៍ធ �ិចេសសម្រាប័�ន័៍ធអ�ីសញ្ញាា ណ្ណ�មមតាមការចេសូ�សំ�ខែដំល�ន៍
ល�ខណ្ណៈងាយខែសីងរ�បាន៍តាមទំ�រស័�ទសាម �ហី�ន៍។

ស�ជិ�សហគមន៍៍ស�ជិ�សហគមន៍៍

១៣



ទំ�រស�ទទំ�នា�ទ់ំ�ន៍ង៖ ០២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤
ចេគហទំ��រ័៖ http://teangtnaut.org

ចេហីសប័ុំ�៖ https://www.facebook.com/sttcambodia


