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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ 

 ព្ក្ុមអាក្េិក្ាព្សាវព្ាវេូមថ្លែងអំណរគុណចំសពាះបុគគល និងសាថ បន័ខាងសព្កាមថ្ដ្លបាន្តល់ការោំ
ព្ទដ្ល់ការេិក្ាសនះ។ ាដ្បំូង សយើងខ្ុ ំេូមអរគុណចំសពាះថ្នា ក្ដ់្លក្ន ំ និងបុគគលិក្ននសវទិកាននអងគការមនិថ្មនរ
ោឋ ភបិាលេតីរីក្មពុា ថ្ដ្លរមួានសោក្បណឌិ ត តលក្ វណា រា៉ា  នយក្ព្បតិបតត ិសោក្ អ ុក្ វណា រា៉ា  នយក្ព្បតិបតតិ
រង សោក្េ ុន យូរា៉ា  ព្បធានក្មមវធិីសោលនសោបាយអភវិឌ្ឍនា៍តិ ក្ញ្ញញ  អ ុច េុវណា ល័យ អាក្េព្មបេព្មួល
គសព្ាងលវកិាាតិ និងសោក្ព្េី រេ់ សាថ្អម ជំនួយការក្មមវធិីសោលនសោបាយអភវិឌ្ឍនា៍តិ ថ្ដ្លបានជួយ ោំ
ព្ទដ្ំសណើ រការព្សាវព្ាវសនះតាងំរីសដ្ើមរេូតដ្ល់ចប ់ និងចូលរមួ្តល់ធាតុចូល និងមតសិោបល់ថ្ដ្លាន សារៈ
ព្បសោជនេ៍ព្ាបក់ារេិក្ាសនះ។ 

 
 ព្ក្ុមអាក្ព្សាវព្ាវសយើងខ្ុ ំក្េូ៏មថ្លែងអណំរគុណចំសពាះមស្រនតីរាជរោឋ ភបិាលមយួចនំួន បុគគលិក្អងគការ
មនិថ្មន  រោឋ ភបិាលក្ាុងព្េុក្និងអនដរាតិ សាថ បន័អងគការេេព្បាាតិ នដ្គូអភវិឌ្ឍនដ៍្នទសទៀត និងអាក្ជំនញ
ថ្្ាក្ក្ំថ្ណទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ នងិការអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធបិសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ 
ថ្ដ្លបាន្តល់ធាតុចូលបសចេក្សទេ ឯក្សារ និងដ្បំនូម នស្សងៗថ្ដ្លានព្បសោជនដ៍្ល់ការេិក្ាព្សាវព្ាវ
សនះ។ សយើងខ្ុ ំេូមថ្លែងអណំរគុណ្ងថ្ដ្រចំសពាះព្បារលរដ្ឋ និងអាា្ធរមូលោឋ នននឃំុមយួសៅក្ាុងសខតតក្ណត
លេព្ាបធ់ាតុចូល និងមតិសោបល់របេ់រកួ្ោត។់ 
 
 សលើេរីសនះសទៀត សយើងខ្ុ ំេូមថ្លែងអណំរគុណចំសពាះព្ក្ុមការងារលវកិា (Budget Working Group) 
របេ់  អងគការេងគមេីុវលិ និងសោក្ Javier Castillo-Alvarez អនុរន័ឋថ្្ាក្េព្មួលជំនួយបរសទេឱ្យាន    
ព្បេិទធភារ ការោពំ្ទលវកិា និងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ របេ់គណៈព្បតិភេូេភារអឺរ ៉ាុបព្បចពំ្រះរាា
ណចព្ក្ក្មពុា ចំសពាះមតិសោបល់ដ្ា៏នសារៈព្បសោជនរ៍បេ់រួក្ោតស់ៅសលើសេចក្តីព្ពាងរបាយណ៍ការ
ព្សាវព្ាវសនះ។ 

 
 ាចុងសព្កាយ ព្ក្ុមអាក្ព្សាវព្ាវសយើងខ្ុ ំេូមថ្លែងអណំរគុណចំសពាះសាថ បន័រដ្ឋពាក្រ់ន័ធថ្ដ្ល្តល់ជូននូវ
សោបល់ថ្្ាក្បសចេក្សទេ នងិមតិស្សងៗថ្ដ្លេុទឋេលងថ្តានតនមែេព្ាបក់ារព្សាវព្ាវសនះ។ សាថ បន័ទាងំសនះ
រមួានព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ អគគសលខាធិការននគណៈក្ាម ធិការព្គបព់្គងក្មមវធិីថ្ក្ទព្មងក់ារព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងអាា្ធរេវនក្មមាត។ិ 
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បញ្ជអីក្សរកាត់ និងពាក្យបំព្រួញ 

 
ASEAN   េាគមព្បាាតិអាេីុអាសគាយ ៍

ABI  គំនិត្តួចស្តើមឱ្យអងគការេងគមេីុវលិបានចូលរមួការងារលវកិាាតិាមយួសាថ បន័រដ្ឋ 
BPA  ក្ិចេព្រមសព្រៀងភារានដ្គូរវាងអងគការេងគមេីុវលិនងិសាថ បន័រដ្ឋក្ាុងការសធវើការងារលវកិា 

COA  គណៈក្ាម ធិការេវនក្មម 
CDP   ថ្្នការអភវិឌ្ឍនឃំុ៍ / េងាា ត ់

CGAU  អងគភារភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលក្ណត ល 

CIP  ក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ 

CPA  េវនក្មមថ្ដ្លានការចូលរមួរីព្បារលរដ្ឋ 
CSO        អងគការេងគមេីុវលិ 

DBM                ព្ក្េួងលវកិានិងការព្គបព់្គង 

DIP                ក្មមវធិីវនិិសោគព្េុក្ 

GIFT                គំនិត្តួចស្តើមេក្លសដ្ើមបតីាែ ភារសារសរើរនធ 
GSPFMPRSC      អគគសលខាធិការននគណៈក្មមការព្គបព់្គងក្មមវធិីថ្ក្ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
GPB               ព្ក្បខណ័ឌ លវកិាថ្ដ្លានការចូលរមួសៅថ្នា ក្ម់លូោឋ ន 

FMIS               ព្បរន័ធរត័ា៌នព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ 
IBP               អងគការភារានដ្គូលវកិាអនតរាត ិ

ICT               បសចេក្វទិាគមនគមនត៍ាមថ្បបរត័ា៌នវទិា 

IP3               ថ្្នការអនុវតតបីឆ្ា រំកំ្ិល 

LPRAT                ព្ក្ុមេក្មមភារកាតប់នថយភារព្ក្ីព្ក្សៅថ្នា ក្ម់លូោឋ ន 

MDG              សោលសៅអភវិឌ្ឍនេ៍េេសវតសរ ៍
M&E              ការតាមោននិងវាយតនមែ 
MEF              ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ 
NA              រដ្ឋេភាាតិ 
NAA             អាា្ធរេវនក្មមាតិ 
NCDD             គណៈក្ាម ធិការាតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធិបសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាត ិ

NEDA             អាា្ធរាតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍ និងសេដ្ឋក្ិចេ 
NGO              អងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាល 

NP-NSDD          ក្មមវធិីាតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធិបសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាត ិ
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NSDP              ថ្្នការយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍនា៍ត ិ

NDPA              ភាា ក្ង់ារេព្ាបក់ារសធវើថ្្នការអភវិឌ្ឍនា៍ត ិ

OBI             េនទេសនល៍វកិាសបើក្ចំេ 

OBS             ការេទងម់តិលវកិាសបើក្ចំេ 

PFM              ការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
PIP             ក្មមវធិីវនិិសោគសខតត 
PFMRP              ក្មមវធិីក្ំថ្ណរទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
PFSL             ចាបព់្បរន័ធេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
PM             នយក្រដ្ឋមស្រនត ី
PROCEED         គសព្ាងសលើក្ក្មពេ់ការចូលរមួរបេ់ព្បារលរដ្ឋក្ាុងការអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធិបសតយយ 
PTWGE              ព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេថ្នា ក្ស់ខតតសលើវេ័ិយអបរ់ ំ
RDC             ព្ក្ុមព្បលក្ាអភវិឌ្ឍនថ៍្នា ក្ត់ំបន ់

RGC            រាជរោឋ ភបិាលក្មពុា 

RPJMN            ថ្្នការអភវិឌ្ឍនា៍តិរយៈសរលមធយម 

RS            យុទធសាស្រេតចតុសកាណ 

SAB            ព្ក្ុមព្បលក្ាេវនក្មមរដ្ឋ 
SAI            សាថ បន័េវនក្មមក្រូំល 

Sida            ភាា ក្ង់ារេេព្បតិបតតិការអភវិឌ្ឍនអ៍នតរាតិេ ុយថ្អ ត 

SNA            រដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ 
(Sub)- TWG     (អនុ) ព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេ 

UNESCO          អងគការអបរ់វំទិាសាស្រេតនិងវបបធមរ៌បេ់អងគការេេព្បាាត ិ

  



 v 

សេចក្តីេសងេប 

 ការេិក្ាននបានបងាា ញថ្នការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
(PFM) បានជួយ រមួចំថ្ណក្សធវើឱ្យរោឋ ភបិាលកានថ់្តានតាែ ភារនិងគណសនយយភារ ការ្តល់សេវាសាធារណៈ
កាន ់ ថ្តានលក្េណៈលអព្បសេើរស ើង និងបសងាើនទំនុក្ចតិតរវាងរោឋ ភបិាលនិងព្បារលរដ្ឋ។ មក្ទល់សរលសនះ
ព្បសទេមយួចំនួនបានបសងាើតចាប ់ សោលនសោបាយ នងិយនតការស្សងៗសដ្ើមបបីងារលក្េណៈងាយព្េួលឱ្យាន
ការចូលរមួរីសាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិសៅក្ាុងដ្ំសណើ រការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ប៉ាុថ្នត 
ព្បសទេខែះសទៀតក្ម៏និទានប់សងាើតចាបន់ិងសោលនសោបាយឱ្យបានព្គបព់្ោនស់ដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់ការចូលរមួាសា
ធារណៈក្ាុងវេ័ិយេិរញ្ញ វតថុសនះសៅស ើយ។  
 
 ព្បសទេក្មពុាគឺាព្បសទេមយួក្ាុងចំសណមព្បសទេថ្ដ្លក្ំថ្ណទព្មងា់នភារយឺតោ៉ា វ ារិសេេ
ក្ំថ្ណទព្មងថ់្ដ្លជំរុញឱ្យានការចូលរមួរីសាធារណជនសៅក្ាុងការេសព្មចចិតតទាក្ទ់ងនលងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ
វតថុសាធារណៈសៅថ្នា ក្ា់ត។ិ ាក្ថ់្េតងការេទងម់តលិវកិាសបើក្ចំេ (OBS) បងាា ញថ្នព្បសទេក្មពុាទទួលបាន
រិនទុទាបគ៨ឺ សៅឆ្ា ២ំ០១៥ និង៤ សៅឆ្ា ២ំ០១៧។ ការេិក្ាសនះបានរក្សឃើញថ្ន សៅព្បសទេក្មពុាចាប ់និង
សោលនសោបាយព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ានបទបបញ្ញតតិតិចតួចណេ់ទាក្ទ់ងនលងការចូលរមួាសាធារ
ណៈារិសេេសៅថ្នា ក្ា់ត។ិ សទាះោ៉ា ងណក្ស៍ោយ សនះមនិថ្មនាការសមើលរលំងក្ិចេខិតខំព្បលងថ្ព្បងរបេ់រាជ
រោឋ ភបិាលថ្ដ្លបានសធវើ សដ្ើមបឱី្យានភារព្បសេើរស ើងនូវការចូលរមួាសាធារណៈសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ និងឱ្យ
ានការរិសព្ោះសោបល់ាមយួអងគការេងគមេីុវលិខែះៗសៅថ្នា ក្ា់តិសនះសទ។  ភេ័តុតាងននបានបងាា ញោ៉ា ង
ាក្ច់ាេ់ថ្នានការចូលរមួោ៉ា ងេក្មមមយួចនំួនរអីងគការេងគមេីុវលិសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិសៅព្បសទេក្មពុា។ 
មនិថ្តប៉ាុសណា ះព្ក្បខណ័ឌ ចាប ់ និងសោលនសោបាយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិរតិថ្តានលក្េណៈអំសណយ្លាង
ថ្នា ក្ា់តិ ក្ាុងការបងារឱ្យានការចូលរមួរីសាធារណជន។ សព្ៅរីព្បសទេក្មពុា ការេិក្ាសនះក្ប៍ានរិនតិយការ
អនុវតតលអៗ រីបណត ព្បសទេមយួចំនួនក្ាុងតបំនទ់ាក្ទ់ងនលងការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងការព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុសាធារណសនះ្ងថ្ដ្រ។ សមសរៀនទាងំអេ់ថ្ដ្លទទួលបានរីការេិក្ាទាងំក្ាុងនិងសព្ៅព្បសទេអាចនលង
ជួយ ឱ្យព្បសទេក្មពុាកានថ់្តអាចសធវើឱ្យកានថ់្តព្បសេើរស ើងនូវការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងវេ័ិយេិរញ្ញ វតថុ
សាធារណៈ។ 
 
   សដ្ើមបឱី្យការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈានលក្េណៈាព្បរន័ឋ 
េីុជំសៅនិង ទូលំទូោយ រាជរោឋ ភបិាលគួរចបស់្តើមរកីារថ្ក្ទព្មងព់្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយសដ្ើមបី
សលើក្ក្មពេ់ោ៉ា ងាក្ោ់ក្ឱ់្យានការចូលរមួរីសាធារណជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធាណៈ។ ដូ្សចាះការ
េិក្ាសនះានសោលបណំងចំបងរីរ គឺ (១) សធវើការវភិាគព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយថ្ដ្លពាក្រ់ន័ធនលង
ការចូលរមួរបេ់សាធារណជន ក្ាុងក្មមវធិីថ្ក្ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈថ្ដ្លក្ាុងសនះរមួានទាងំ
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ដ្ំសណើ រការសធវើលវកិា និង(២) ថ្េវងរក្ព្ចក្ចូលាក្ោ់ក្ស់ដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុង
ដ្ំសណើ រការសរៀបចំថ្្នការ ការសរៀបចំ ការអនុមត័ និងការអនុវតតលវកិាទាងំសៅថ្នា ក្ា់តិ និងថ្នា ក្ស់ព្កាមាត។ិ 
េំណួររីរថ្ដ្លការព្សាវព្ាវព្តូវស្ែើយសនះគឺៈ (១) សតើព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយរបេ់ព្បសទេក្មពុា
បាន្តល់ឱ្កាេអវខីែះេព្ាបក់ារចូលរមួរីសាធារណជនសៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ? នងិ (២) សតើ
ានវធិីអវីខែះថ្ដ្លអាចសធវើបានសដ្ើមបី្ តល់ឱ្កាេ និងេកាត នុរលឱ្យសាធារណជនចូលរមួសៅក្ាុងការព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ? 
 
 ការព្សាវព្ាវសនះសធវើស ើងាបីដ្ំណក្ក់ាល: ដ្ំបូងគឺការរិនិតយព្ក្បខណ័ឌ ចាប ់ និងសោលនសោបាយ
េតីរីការចូលរមួាសាធារណៈសៅព្បសទេក្មពុាថ្ដ្លានព្សាប ់ នងិការអនុវតតសៅព្បសទេឥណឌូ សនេីុ និង
ព្បសទេេវីលីរីន។ បនទ បម់ក្គកឺ្ិចេព្បជុរំិសព្ោះសោបល់ាមយួសាថ បន័សាធារណៈចំនួនបីថ្ដ្លសធវើការសលើការ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងចុងសព្កាយគឺេាា េនា៍មយួអាក្ជំនញមយួចនំួនថ្ដ្លដ្លងរីការព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងរដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ (SNA) និងអាា្ធរមូលោឋ ននិងព្បារលរដ្ឋសៅឃំុមយួ។ 
ទេសនទាន "ការចូលរមួសោយការអសញ្ជ ើញ" "invited participation" ថ្ដ្លបសងាើតសទបើងសោយគសព្ាងគំនិត្តួចស្តើ
មេក្លសដ្ើមបតីាែ ភារសារសរើរនធ (GIFT) ព្តូវបានសព្បើសដ្ើមបសីធវើការវភិាគសៅក្ាុងការេិក្ាសនះ។ ខាងសព្កាមសនះ
គឺាការរក្សឃើញេំខាន់ៗ   ថ្ដ្លបានមក្រីការរិនិតយព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ងិសោលនសោបាយ    របេ់ក្មពុាទាក្ទ់ង
នលងការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសលើបញ្ញា លវកិា         និងការបងាា ញខែះៗរីក្រណីព្បសទេឥណឌូ សនេីុ             នងិ 
ព្បសទេេវីលីរីន។  
 
 រដ្ឋធមមនុញ្ញ ននព្រះរាាណចព្ក្ក្មពុាានាព្តារីរថ្ដ្លថ្ចងាទូសៅេតីរីការចូលរមួរបេ់សាធារណ
ជន ប៉ាុថ្នតចាបក់្ំរូលសនះមនិបានថ្ចងទាក្ទ់ងនលងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសនះសទ។ ចាបេំ់ខាន់ៗ
ស្សងសទៀតដូ្ចាចាបេ់តីរីព្បរន័ធេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងចាបេ់តីរីេវនក្មម មនិានថ្ចងអំរីការចូលរមួរបេ់
សាធារណជនសនះសទ ទាងំក្ាុងលក្េខណឌ ទូសៅនិងពាក្រ់ន័ធនលងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ។ េតងោ់រេវន
ក្មមសាធារណៈានថ្ចងាទូសៅេតីរីការេេការាមយួវទិាសាថ នព្សាវព្ាវានខ់ពេ់ និងទំនក្ទ់ំនង្ែូវការ
ាមយួអងគភារវាិជ ជីវៈ ក្ាុងដ្ំសណើ រការេវនក្មម ប៉ាុថ្នតមនិានថ្ចងរីការចូលរមួរីេំណក្អ់ងគការេងគម េីុវលិ 
និងសាធារណជនក្ាុងការងារេវនក្មមសាធារណៈសទ។ ចំថ្ណក្ឯក្សារសោលនសោបាយេំខាន់ៗ េតីរីក្ំថ្ណ
ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈក្ា៏នថ្ចងតចិតចួេតីរីការចូលរមួរីេំណក្អ់ងគការេងគមេីុវលិ និង
សាធារណជនថ្ដ្រ។ បទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរបេ់រដ្ឋេភា ព្រលទធេភា និងគណៈក្មមការទី២របេ់សាថ បន័នីតបិញ្ញតតិទាងំរីរ 
ានថ្ចងខែះៗេតីរីការរិសព្ោះសោបល់ាសាធារណៈ។ បទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរបេ់រដ្ឋេភាានថ្ចងរេូតសៅដ្ល់លទធ
ភារ្តល់រត័ា៌នដ្ល់សាធារណជន ក្ប៏៉ាុថ្នតទាងំរដ្ឋេភានងិព្រលទធេភា សៅមនិទានប់ានបសងាើត នតីិវធិីលមអតិ និង
យនតការចាេ់ោេ់ សដ្ើមបឲី្យសាធារណជនចូលរមួោ៉ា ងេក្មមនងិាព្បរន័ធ ារិសេេសដ្ើមបឱី្យរួក្សគ្តល់េក្េី
ក្មម ធាតុចូល និងសោបល់េំខាន់ៗ សលើការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅស ើយសទ ។ 



 vii 

 
 ចាបន់ងិសោលនសោបាយេព្ាបរ់ដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិានថ្ចងសព្ចើនាទូសៅអរំីការចូលរមួរី 
សាធារណជន ារិសេេទាក្ទ់ងនលងការសរៀបចំថ្្នការអភវិឌ្ឍនម៍ូលោឋ ន ក្មមវធិីវនិិសោគ និងេំសណើ លវកិា និង
ានសលើក្ស ើងខែះៗរីការចូលរមួរបេ់ព្បារលរដ្ឋក្ាុងការតាមោនការអនុវតត ការព្តួតរិនតិយ និងវាយតនមែ (M & 
E) ការងាររបេ់រដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ។ គសព្ាងនិងក្មមវធិីមយួចំននួរបេ់ព្ក្េួងមហាន្ទនិងអងគការមនិថ្មនរ
ោឋ ភបិាលព្តូវបានអនុវតតសោយានការចូលរមួរីសាធារណជន សៅក្ាុងការសរៀបចំក្មមវធិីវនិិសោគឃំុេងាា ត ់ ការ
សរៀបចំលវកិាឃំុេងាា តព់្បចឆំ្ា  ំនិងការសរៀបចំេំសណើ គសព្ាងថ្ដ្លថ្្អក្សលើេមទិធិក្មមការងារ។ សទាះាោ៉ា ងណក្៏
សោយ រំុទានា់នយនតការណមយួថ្ដ្លអាចឱ្យសាធារណជនដ្លងថ្នសតើធាតុចូលរបេ់រួក្សគព្តូវបានរាជរោឋ ភបិា
លសព្បើព្បាេ់េព្ាបក់ារសរៀបចំលវកិា តាមោន និងេវនក្មមសោយរសបៀបណទាងំសៅថ្នា ក្ា់តិនិងថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ
សៅស ើយសទ។ 
 
 បទរិសសាធនរ៏ីការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ សៅព្បសទេ
ឥណឌូ សនេីុ នងិារិសេេសៅព្បសទេេវីលីរីន អាច្តល់សមសរៀនលអៗមយួចំនួនេព្ាបព់្បសទេក្មពុា។ ប៉ាុថ្នតការ
ក្តេ់ាគ ល់មយួចំសពាះព្បសទេទាងំរីរសនះ  គឺថ្នសបើសទាះបីារិនទុការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងការ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS របេ់ព្បសទេទាងំរីរានភារព្បសេើរាងរិនទុរបេ់
ព្បសទេក្មពុាក្ស៏ោយ ក្ព៏្បសទេទាងំរីរសនះ ារិសេេព្បសទេឥណឌូ សនេីុ សៅានចណុំចាសព្ចើនសទៀតថ្ដ្ល
ព្តូវការថ្ក្លមអសដ្ើមបរីព្ងលងការចូលរមួាសាធារណៈ។ ាបទរិសសាធន ៍ ព្បសទេឥណឌូ សនេីុបានសធវើសរឿងេំខាន់ៗ
រីរថ្ដ្លសធវើឱ្យរិនទុសលើការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុង OBS សក្ើនស ើង សេើយចំនុចទាងំរីរសនះអាចាសម
សរៀនលអេព្ាបព់្បសទេក្មពុា។ ទីមយួគឺការអនុមត័ចាបេ់តីរីេិទធិទទួលបានរត័ា៌នថ្ដ្លអនុញ្ញញ តឱ្យ
សាធារណជនអាចទទួលបានរត័ា៌នាសាធារណៈ ក្ាុងលក្េណៈព្េបចាប ់នងិតព្មវូឱ្យសាថ បន័រដ្ឋនន (ទាងំ
សៅថ្នា ក្ា់តិនិងថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ) បសញ្េញរត័ា៌នាសាធារណៈ។ ទីរីរគឺព្បសទេឥណឌូ សនេីុបានសព្បើព្បាេ់យនត
ការថ្ដ្លានព្សាបស់ដ្ើមបជីំរុញការចូលរមួរបេ់សាធារណជន (ោ៉ា ងសហាចណេ់ក្ាុងទិដ្ឋភារបសចេក្សទេនន
ថ្្នការព្បចឆំ្ា )ំ សៅក្ាុងការេសព្មចចិតតរបេ់រោឋ ភបិាល។ ការោក្ឱ់្យសព្បើនូវ Musrengbang (សវទិកាអភវិឌ្ឍន)៍ 
េព្ាបស់ោលបំណងសនះគាឺឧទាេរណ៍ាក្ថ់្េតងមយួ។ 
 ព្បសទេេវីលីរីនក្ា៏នសមសរៀនលអៗមយួចនំួនថ្ដ្រេព្ាបព់្បសទេក្មពុា។ សបើសទាះបាីព្បសទេសនះ
មនិទានា់ន ចាបេ់តីរីេិទធទិទួលបានរត័ា៌នក្ស៏ោយ ក្រ៏ដ្ឋធមមនុញ្ញនិងចាបដ់្នទសទៀតរបេ់ព្បសទេសនះ បាន
ធានការចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងលក្េខណឌ ទូសៅ។ េំខានា់ងសនះសៅសទៀត ព្បសទេសនះបានសបើក្ឱ្កាេ
េព្ាបក់ារចូលរមួរីសាធារណជនសៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈនិងបាន្តល់មតិសោបល់ព្តលបស់ៅ
សាធារណជន តាមរយៈការអនុមត័បទបញ្ញជ នតីិព្បតិបតតិ និងការរព្ងីក្យនតការថ្ដ្លានព្សាបស់ដ្ើមបេីព្មួលឱ្យ
ព្បារលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិអាចចូលរមួការេសព្មចរបេ់សាថ បន័រដ្ឋ (ទាងំថ្នា ក្ក់្ណត ល និងថ្នា ក្ម់ូល
ោឋ ន)។ ការសព្បើព្បាេ់ក្ិចេព្រមសព្រៀងភារានដ្គូលវកិា (BPA) ព្ក្ុមេក្មមភារកាតប់នថយភារព្ក្ីព្ក្សៅថ្នា ក្ម់ូល
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ោឋ ន (LPRATs) និងព្ក្ុមព្បលក្ាអភវិឌ្ឍនត៍ំបន ់(RDCs) ក្ាុងការសរៀបចំលវកិាព្បចឆំ្ា  ំការតាមោនការអនុវតតលវកិា
និងការ្តល់មតិសោបល់ព្តលបគ់ឺាឧទាេរណ៍ាក្ថ់្េតង។ ក្ិចេព្រមសព្រៀងភារានដ្គូលវកិាគឺាយនតការថ្ដ្ល
អនុញ្ញញ តតិឱ្យានភារានដ្គូ្ែូវការរវាងព្ក្េួងនន សាជីវក្មមរោឋ ភបិាល និងអងគការេងគមេីុវលិសៅថ្នា ក្ ់ាតិ។ 
ចំថ្ណក្ឯព្ក្មុេក្មមភារកាតប់នថយភារព្ក្ីព្ក្សៅថ្នា ក្ម់លូោឋ ន ព្តូវានព្ក្ុមភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលមូលោឋ ន និងអងគ
ការេងគមេីុវលិមូលោឋ នាេាជិក្ និងព្តូវានតំណងទាងំេងខាងាេេព្បធាន។ ព្ក្េួងលវកិានិងការ
ព្គបព់្គង (DBM) សដ្ើរតួនទោី៉ា ងេំខានស់ៅក្ាុងបញ្ញា សនះ សេើយការ្តួចស្តើមសនះព្តូវបានអនុវតតក្ាុងលក្េណៈាជំ
ហានៗ (សោយចបស់្តើមាគសព្ាងសាក្លបង) នងិសព្កាយមក្រព្ងីក្ដ្ល់ព្គបព់្ក្េួង សាជីវក្មមរោឋ ភបិាល នងិ
រដ្ឋបាលមូលោឋ ន។ 
 
 សាថ បន័នីតិបបញ្ញតតនិិងគណៈក្មមការេវនក្មម (COA) របេ់ព្បសទេេវីលីរីនក្ប៏ានបសងាើតយនតការស្ស
ងៗសដ្ើមបេីព្មួលដ្ល់ការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងការេសព្មចចិតត នងិេក្មមភាររបេ់សាថ បន័រីរសនះ
្ងថ្ដ្រ។ ការេព្មួលទាងំសនះរមួានការ្តល់នូវឱ្កាេឱ្យសាធារណជន  ្តល់េក្េីក្មមនងិធាតុចូលក្ាុងការ
ជថ្ជក្សដ្ញសោលសៅរដ្ឋេភានិងព្រលទធេភា  ការទទួលធាតុចូលរសីាធារណជនេព្ាបក់្មមវធិី ឬ ដ្ំសណើ រការ
េវនក្មម ការ្តល់របាយការណ៍េសងេបននធាតុចូលថ្ដ្លទទួលបាន (ទាងំសាថ បន័នតីិបបញ្ញតតិនិងគណៈក្មមការ
េវនក្មម) និងការចូលរមួសៅក្ាុងការសេុើបអសងាតេវនក្មម។ ព្បសទេេវីលីរនី នងិសៅក្ាុងក្ព្មតិតិចតចួសៅ
ព្បសទេ    ឥណឌូ សនេីុ បានសព្បើបសចេក្វទិាគមនគមនត៍ាមថ្បបរត័ា៌នវទិា (ICT) (ដូ្ចាសវបសាយនងិព្បរន័ធ
្សរវ្ាយេងគម) សដ្ើមបី្ តល់រត័ា៌នជូនសាធារណជន នងិសដ្ើមបទីទួលការចូលរមួរសីាធារណជន។ 

ឈរសលើសាថ នភារបចេុបបនាននការចូលរមួរបេ់សាធារណជន និងព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយ
របេ់ព្បសទេក្មពុា និងការទាញយក្សមសរៀនរីព្បសទេជិតខាងទាងំរីរ ការេិក្ាសនះ្តល់នូវអនុសាេនគ៍នែលះៗ
មយួចំនួនដូ្ចខាងសព្កាមេព្ាបា់ការរិចរណសដ្ើមបបីសងាើនការចូលរមួរបេ់សាធារណជន    ក្ាុងការព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅព្បសទេក្មពុា។ 

 
 ១. ការថ្ដ្លរាជរោឋ ភបិាលានបំណងសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីរីព្បរន័ធេិរញវតថុសាធារណៈ ឱ្យបាន
មុនឆ្ា  ំ២០២០ គឺាគំនិត្តួចស្តើមនិងឱ្កាេដ្ល៏អនិងទានស់រលសវោ សេើយគួរថ្តានការរិចរណបញ្េូ លនូវការ 
ថ្ចងអំរីការចូលរមួាសាធារណៈ ោ៉ា ងសហាចណេ់ក្ាុងវដ្តលវកិាសៅក្ាុងចាបល់មីសនះ។ ព្បសទេេវីលីរីន គឺា
ឧទាេរណ៍ដ្ល៏អឥតសខាេ ះមយួ សព្ពាះវាបានទទួលរិនទុសរញឬសលើមធយម េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ 
សោយសារចាប ់ និងសោលនសោបាយននរបេ់ព្បសទេសនះានបទបបញ្ញតតិេតីរីការចូលរមួាសាធារណៈ 
សេើយបញ្ញតតិទាងំសនះព្តូវបានអនុវតតោ៉ា ងខាជ បខ់ជួន។ ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ រដ្ឋេភា និងព្រលទធេភា គឺាតួ
អងគោ៉ា ងេំខានស់ៅក្ាុងការអនុវតតគំនិត្តួចស្តើមសធវើវសិសាធនក្មមចាបស់នះ។ 
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 ២. ការចូលរមួាសាធារណៈរបេ់ព្បសទេក្មពុានលងអាចទទួលបានអតថព្បសោជន ៍រកីារអនុមត័ សេ
ចក្តីព្ពាងចាបេ់តីរីេិទធទទលួបានរត័ា៌ន ថ្ដ្លក្ំរុងរងច់ចំំណតក់ារបនតសៅទីេតីការគណៈរដ្ឋមស្រនត។ី ាបទ
រិសសាធនរ៏ីព្បសទេឥណឌូ សនេីុ ការចូលរមួាសាធារណៈរបេ់ព្បសទេសនះ ានការព្បសេើរសទបើងខែះៗ បនទ បរ់ី
ានការសចញចាបថ់្បបសនះ។ ក្ាុងនយ័សនះ គណៈរដ្ឋមស្រនដគីួរថ្តជំរុញដ្ំសណើ រការសេចក្តីព្ពាងចាប ់ សនះបនតសទៀត 
និងឈានដ្ល់ការអនុមត័និងអនុវតតចាបស់នះឱ្យបានខាជ បខ់ជួន។ 

 
 ៣. ខណៈថ្ដ្លថ្នការសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីរីព្បរន័ធេិរញវតថុសាធារណៈ ព្តូវការសរលសវោសព្ចើន 
សៅក្ាុងដ្ំណក្ក់ាលសនះ ជហំានថ្ដ្លអាចសធវើសៅបាន ថ្ដ្លអាចជួយ បសងាើនរិនទុការចូលរមួាសាធារណៈរបេ់ 
ព្បសទេក្មពុាសៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS ក្ាុងរយៈសរលខែីសៅមធយម ក្ដូ៏្ចាសដ្ើមបសីធវើឱ្យព្បសេើរសទបើងនូវការព្គប ់
ព្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈថ្ដ្លានការចូលរមួ គឺការរព្ងលងនិងរព្ងីក្យនតការននថ្ដ្លានព្សាប។់ ព្បសទេ 
ឥណឌូ សនេីុ នងិព្បសទេេវីលីរីនបានសព្បើព្បាេ់យនតការព្េសដ្ៀងសនះសដ្ើមបបីសងាើនការចូលរមួាសាធារណៈ របេ់
ខែួន។ ខាងសព្កាមសនះ គឺាវធិានការថ្ដ្លអាចេុច្លបានភាែ មៗ។ 

 
 សៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ ព្បារលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិ ានលំេចាបន់ងិសោលនសោបាយសព្ចើន 
ក្ាុងការចូលរមួការសរៀបចំថ្្នការអភវិឌ្ឍន ៏ការសរៀបចំលវកិា និងក្ាុងក្ព្មតិណមយួ ការតាមោននិងវាយតនមែ ការ
អនុវតត។ ការអនុវតតមយួចំនួនននចាបន់ងិសោលនសោបាយ ថ្ដ្លានការចូលរមួថ្បបសនះបានសធវើស ើង សៅក្ាុងឃំុ
និងេងាា តម់យួចំនួន ថ្ដ្លានគសព្ាងរបេ់ព្ក្េួងមហាន្ទ និងអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលមយួ ចំនួន។ 
ឧទាេរណ៍លអមយួ គឺការចូលរមួរីសាធារណជនក្ាុងការសរៀបចំថ្្នការវនិិសោគឃំុ និងលវកិាឃំុ សៅតាមតំបន់
មយួចំនួន។ តព្មូវការេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការបសងាើតេំសណើ គសព្ាងេព្ាប ់ គសព្ាងវនិិសោគ
ថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ (សៅថ្នា ក្ព់្េុក្) គឺាបណំងលអមយួសទៀតរបេ់រាជរោឋ ភបិាលក្ាុងការ ជព្មុញការចូលរមួរបេ់អាក្
សព្បើព្បាេ់សេវាសាធារណៈ ក្ាុងការព្គបព់្គងលវកិាសាធារណៈ តាមរយៈការសព្បើ ព្បាេ់មូលនិធិថ្ដ្លថ្្អក្សលើេ
មមទិធិក្មមការងារ។ ការអនុវតតលអៗថ្ដ្លានព្សាបអ់ាចព្តូវបនតអនុវតត នងិរព្ងីក្ ាលំោប។់ សទាះាោ៉ា ងណក្៏
សោយ ាការអនុវតតាក្ថ់្េតង សោយសារការសរៀបចំថ្្នការវនិិសោគឃំុ និងដ្ំសណើ រការសរៀបចំលវកិាព្បចឆំ្ា ពំ្តូវ
បានអនុវតតោចស់ោយថ្ទបក្រោីា ក្ាុងក្រណីភាគសព្ចើន គួរានការសចញ ព្បកាេរមួរវាងព្ក្េួងមហាន្ទ នងិព្ក្េួង
សេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ េតីរីសោលការណ៍ថ្ណននំិងនីតិវធិីក្ាុងការ េព្មួលការចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុងក្ិចេ
ការលវកិាថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ និងការសរៀបចំថ្្នការវនិិសោគឃំុ េងាា ត។់ ក្ាុងសរលបចេុបបនា ការោពំ្ទនិងការថ្ណនំ
បថ្នថមសៅរដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិក្ាុងការអនុវតត សោលការណ៍ថ្ណននំងិបទបញ្ញជ លមីៗនន គឺាការចបំាច។់ 

 
៤. និង ៥. សមសរៀនមយួថ្ដ្ល ថ្នា ក្ា់តិអាចសរៀនេូព្តរីថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ ដូ្ចថ្ដ្លបានរភិាក្ាសៅក្ាុង អនុ

សាេនទ៍ី៣ខាងសលើ គឺការសព្បើព្បាេ់ព្ក្ុមការងារបចេក្សទេតាមព្ក្េួងនន នងិ/ឬ អនុព្ក្ុមការងា បសចេក្សទេ
តាមអនុវេ័ិយ និងព្ក្មុការងារបសចេក្សទេថ្នា ក្ស់ខតត ាយនតការសដ្ើមបរីព្ងលងនិងរព្ងកី្ការចូលរមួ ាសាធារណៈ 
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សៅក្ាុងដ្ំសណើ រការលវកិា ។ ខាងសព្កាមសនះ គឺាគំនិតរីរថ្ដ្លគួររិចរណ:ទមីយួ ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ 
អាចជព្មុញការចូលរមួោ៉ា ងេក្មមរបេ់តំណងព្បារលរដ្ឋ និងអងគការ េងគមេីុវលិ សៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ
វតថុសាធារណៈទូទាងំវដ្តលវកិា និងសលើេរីសនះ តាមរយៈការសព្បើព្បាេ់ ព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេេព្ាបក់ារ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈថ្ដ្លានព្សាប ់ ឬយនតការស្សងសទៀតថ្ដ្ល េមព្េបសៅនលងសោលបំណងសនះ។ 
ាការអនុវតតាក្ថ់្េតង តួនទីរបេ់ព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេេព្ាបក់ារ ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ថ្ដ្លាន
ព្សាបស់ៅព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ គឺេព្ាបថ់្តោពំ្ទដ្ល់ការសរៀបចំលវកិា និងមនិថ្មនេព្ាបក់ាររិភាក្ា
សលើបញ្ញា លវកិានិងការេសព្មចចិតតសលើបញ្ញា សនះសទ។ សទាះបីាោ៉ា ង ណក្ស៏ោយ ាមយួនលងការចូលរមួរបេ់
តំណងសាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិ ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេ និងេិរញ្ញ វតថុ អាចដ្លងឮរកី្ងវល់នងិអាទិភារ
របេ់រួក្សគ ថ្ដ្លអាចយក្សៅសព្បើេព្ាបក់ារក្ំណតអ់ាទិភារ លវកិាព្បចឆំ្ា ។ំ  សមសរៀនថ្ដ្លទទួលបានរីការ
ចូលរមួរបេ់តំណងសាធារណជននិងអងគការេងគមេីុវលិ សៅក្ាុងព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេននព្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិេ 
និងេិរញ្ញ វតថុ េតីរីការសរៀបចំលវកិាអាចព្តូវបានរព្ងីក្ សដ្ើមបជីព្មុញការចូលរមួរបេ់សាធារណជន សៅក្ាុងថ្្ាក្
ស្សងសទៀតននវេ័ិយេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ដូ្ចាការ ព្តតួរិនិតយការអនុវតតលវកិា និងការ្តល់មតិព្តលបា់សដ្ើម។ 
ក្ាុងព្បការថ្ដ្លថ្នយនតការព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេ េព្ាបក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ មនិថ្មនាយនតការ
មនិេមព្េប ព្ក្េួងអាចសព្បើព្បាេ់ឬរព្ងលង បថ្នថមយនតការថ្ដ្លានព្សាបរ់ចួសេើយ ឬគួរបសងាើតនូវយនតការេម
ព្េបលមីស្សងសទៀត សដ្ើមបោីពំ្ទគំនិត្តួចស្តើម ននការចូលរមួាសាធារណៈសនះ។ សដ្ើមបេីសព្មចសោលសៅទាងំសនះ 
ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុអាចសចញា ព្បកាេឬការជូនដ្ណំល ងអរំីសោលការណ៍ថ្ណន ំ នងិនីតិវធិីេព្ាប់
ការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការសរៀបចំ លវកិា និងការព្តួតរិនិតយ ការអនុវតតលវកិា។ 

 
 ទី ២ អងគការេងគមេីុវលិអាចចូលរមួាមយួព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធនននិងមនទីរជំនញថ្នា ក្ស់ខតត តាមរយៈ 
យនតការថ្ដ្លានព្សាប។់ ាកាោនុវតតភារលអមយួ សៅតាមព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធ នងិមនទីរជំនញ ថ្នា ក្ស់ខតត ថ្ដ្លអនុ
វតតថវកិាក្មមវធិី ព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេតាមព្ក្េួងនន និងអនុព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេ តាម អនុវេ័ិយនន
ព្ក្េួងសាមុ ីនងិព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេរបេ់មនទីរជំនញសៅថ្នា ក្ ់សខតត និង/ឬយនតការេមព្េប ដ្នទសទៀត បាន
និងក្ំរុងដ្ំសណើ រការាសព្េច។ ាមយួនលងយនតការថ្ដ្លានព្សាបស់នះ សាធារណជននិង អងគការេងគមេីុវលិ 
អាចចូលរមួាមយួព្ក្េួងនងិមនទីរបសចេក្សទេពាក្រ់ន័ធសៅតាមសខតត សដ្ើមបចូីលរមួចំថ្ណក្ ក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ
វតថុសាធារណៈ ាឧទាេរណ៍ សលើការចតអ់ាទិភារលវកិាតាងំរីសដ្ើមខែមក្ ារិសេេ េព្ាបវ់េ័ិយឬព្ក្េួង
អាទិភារមយួចនំួន។  
 
 អំសណះតសៅមខុ រាជរោឋ ភបិាល សព្កាមការ្តួចស្តើមគំនិតរបេ់ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ អាចសចញ
អនុព្ក្លតយ មយួេតីរីសោលការណ៍ថ្ណន ំនងិនីតិវធិីេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការសរៀបចំលវកិា និងការ
តាម ោនការអនុវតតការចណំយលវកិារបេ់ព្ក្េួងនន សេើយសាក្លបងគំនិតលមីសនះាមយួព្ក្េួងអាទិភារ 
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មយួចំនួន ដូ្ចាព្ក្េួងអបរ់ ំយុវជន និងក្ឡីា នងិព្ក្េួងេុខាភបិាលាសដ្ើម។ ក្ាុងអនុព្ក្លតយសនះ ព្ក្េួងក្អ៏ាច
រិចរណបញ្េូលការចូលរមួរបេ់តំណងសាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិថ្នា ក្ស់ខតត ក្ាុងការ សរៀបចំ និងការ
ព្តួតរិនិតយការអនុវតតលវកិារបេ់មនទីរពាក្រ់ន័ធនន្ងថ្ដ្រ។ 
 

៦. អងគនតីិបបញ្ញតតិននព្បសទេឥណឌូ សណេីុនិងព្បសទេេវលីីរីន ទទួលបានរនិទុខពេ់ាងមុនបនទ បរ់ី ការ
សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ ថ្ដ្លនីតិព្បតបិតតិ អងគការេងគមេីុវលិ និងព្បារលរដ្ឋអាចចូលរមួក្ាុង ការ
េសព្មចចិតតរបេ់ខែួន និង្តល់ធាតុចូលដ្ល់ការងារព្តួតរិនិតយលវកិារបេ់រួក្សគ ឬការបងាា ញេំសណើ  លវកិាជំនួ
េ។ អងគនីតបិញ្ញតតិរបេ់ព្បសទេក្មពុា ក្អ៏ាចសព្បើព្បាេ់េវនការសាធារណៈថ្បបសនះ ាមសធាបាយដ្ា៏ន
េកាត នុរល សដ្ើមបបីសងាើនការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈរបេ់ខែួន្ងថ្ដ្រ។ ក្ាុង
ក្រណីេំសណើ រលវកិាព្បចឆំ្ា  ំ រដ្ឋេភានិងព្រលទធេភា អាចរិចរណការរិភាក្ា ាមយួអងគការេងគមេីុវលិនងិ
សាធារណជន មនុសរលសេចក្តីព្ពាងចាបល់វកិាាតិព្តូវបានបញ្េូ នមក្ដ្ល់សាថ បន័ខែួន ដូ្ចថ្ដ្លបានអនុវតតសៅ
ក្ាុងព្បសទេេវីលីរីនក្ប៏ាន។ ាការអនុវតតាក្ថ់្េតង រដ្ឋេភាក្មពុា បានសព្បើព្បាេ់សរលសវោ តិចាង រយៈ
សរល៧េបាត េ៍ (សរលសវោអតិបរាដូ្ចថ្ដ្លក្ំណតស់ោយចាប)់ េព្ាបក់ាររិនតិយ និងអនុមត័សេចក្តីព្ពាង
ចាបល់វកិាាត ិ (រាជរោឋ ភបិាលក្មពុា ឆ្ា ២ំ០១៥) ដូ្សចាះ អងគនតីិបញ្ញតតិានសរល សវោព្គបព់្ោនេ់ព្ាបក់ារ
ចូលរមួាសាធារណៈ សេើយសរលសវោថ្ដ្លានសនះ អាចព្តូវបានសព្បើព្បាេ់េព្ាបស់ោលបំណងសនះ។ គួរាន
ថ្ក្េព្មួលស ើងវញិនូវបទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរបេ់រដ្ឋេភានិងព្រលទធេភា សដ្ើមបបីញ្េូ លសោលការណ៍ថ្ណន ំ នងិនីតិវធិី
ននេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុងេវនការរបេ់ខែួន និងយនតការ្តល់មតិព្តលបស់ៅសាធារណជន 
និងអងគការេងគមេីុវលិ។ ក្ាុងនយ័សនះ វទិាសាថ នេភាក្មពុា (PIC) អាចសដ្ើរតួនទោី៉ា ងេំខាន ់ក្ាុងការ្តល់ជូន
រដ្ឋេភានិងព្រលទធេភានូវរត័ា៌នេមព្េប តាមរយៈការព្សាវព្ាវរបេ់ខែួន។ 
 
 ៧. អាា្ធរេវនក្មមក្ំរូលរបេ់ព្បសទេឥណឌូ សនេីុនិងព្បសទេេវីលីរីន ទទួលបានរិនទុខពេ់ាងមុន 
សោយសារការសព្បើព្បាេ់បសចេក្វទិាទំនក្ទ់ំនងរត័ា៌នវទិា។ អាា្ធរេវនក្មមព្បសទេទាងំរីរសនះបានសព្បើ 
ព្បាេ់សវបសាយរបេ់ខែួន ក្ដូ៏្ចាសវទិកាព្បរន័ធ្សរវ្ាយេងគម នងិបណត ញទូរេ័រទបនទ នស់ដ្ើមប ីទទួលពាក្យ ប
ណតល ងនងិមតិសោបល់របេ់សាធារណជន នងិសដ្ើមបី្ តល់មតិព្ត បស់ៅសាធារណជនវញិេព្ាបក់្មមវធិី េវនក្មម
និងការសេុើបអសងាតរបេ់រកួ្សគ។ ក្ាុងរយៈសរលខែីសៅមធយម អាា្ធរេវនក្មមាតិននក្មពុាអាច រិចរណថ្ក្
លមអសវបសាយរបេ់ខែួន និងមសធាបាយទំនក្ទ់ំនងស្សងៗសទៀត សដ្ើមបបីសងាើនការទាក្ទ់ង ាមយួសាធារណជន
និងអងគការេងគមេីុវលិ ាឧទាេរណ៍ សដ្ើមបទីទួលនូវធាតុចូលេព្ាបក់្មមវធិីេវនក្មម របេ់ខែួន ក្ដូ៏្ចាសដ្ើមបី្ ត
ល់មតិព្តលបស់ៅរួក្សគវញិ។ ក្ាុងរយៈសរលថ្វង អាា្ធរេវនក្មមាតិអាចសចញនូវ សោលការណ៍ថ្ណនមំយួ 
ថ្ដ្លអាចឱ្យសាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិ ចូលរមួក្ាុងេវនក្មមេមមទិធិ្ ល ការងាររបេ់ខែួន សេើយការ
សនះអាចចបស់្តើមាគសព្ាងសាក្លបងមយួសលើវេ័ិយអទភិារណមយួដូ្ចាវេ័ិយអបរ់ ំឬេុខាភបិាលាសដ្ើម។ 
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 ៨. សៅព្បសទេក្មពុា េសមដចនយក្រដ្ឋមស្រនតី េ ុន ថ្េន សព្បើព្បាេ់គណនីសេវេប កុ្របេ់េសមដច សដ្ើមបី
ទទួល នងិស្ែើយតបចំសពាះពាក្យបណតល ងនិងេំណូមររននរីព្បារលរដ្ឋ ក្ដូ៏្ចាសដ្ើមបថី្ក្ថ្ព្បសោលនសោបាយ 
មយួចំនួនក្ា៏ន (Vong & Hok, 2018) ។ ាការរតិ សេទើរថ្តព្គបស់ាថ បន័រដ្ឋទាងំអេ់សៅព្បសទេក្មពុា ានសវប
សាយនិងគណនីសេវេប ុក្ផ្ទទ ល់ខែួន។ សេតុដូ្សចាះ សព្ៅរីអាា្ធរាតិេវនក្មម ព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធ នន រដ្ឋេភា 
និងព្រលទធេភាក្មពុា អាចទាញ្លព្បសោជនរ៍ីការសព្បើព្បាេ់បសចេក្វទិាទំនក្ទ់ំនងរត័ា៌ន (ICT) ថ្ដ្លាន
ព្បេិទធិភារនិងចំណយទាបននថ្បបសនះ សដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួរីេំណក្ស់ាធារណជន និងអងគការេងគម
េីុវលិ សៅក្ាុងក្ិចេការរបេ់រកួ្សគ សៅដ្ំណក្ក់ាលននននវដ្តលវកិា ក្ដូ៏្ចាការសរៀបចំ និងអនុវតតថ្្នការឬយុទធ
សាស្រេតអភវិឌ្ឍន ៍ នងិការ្តល់សេវារបេ់ខែួន។ ក្ាុងក្រណីសនះ សវបសាយរបេ់រួក្សគ ព្តូវការការសធវើបចេុបបនាភារ 
និងការថ្លទាាំព្បច ំ  សេើយសវទិកាព្បរន័ធ្សរវ្ាយេងគមរបេ់រួក្សគចបំាចព់្តូវ បានសព្បើព្បាេ់ សដ្ើមបឱី្យាន
ការចូលរមួរីសាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិ។ សដ្ើមបឱី្យព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ អាា្ធរាតិេវន
ក្មម រដ្ឋេភា និងព្រលទធេភា អាចស្ែើយតប បានលអព្បសេើរាងសរលបចេុបបនា ារិសេេតាមរយៈការសព្បើព្បាេ់ប
ណត ញរត័ា៌នលមីនិងបណត ញេងគម នន និងសដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួោ៉ា ងេក្មមរសីាធារណជន នងិអងគការ
េងគមេីុវលិ សៅក្ាុងេក្មមភារ លវកិារបេ់រួក្សគ រមួទាងំសៅក្ាុងវដ្តលវកិាទាងំមូល វាាការចបំាចថ់្ដ្លព្តូវាន
ការក្សាងេមតថភារបគុគលិក្ របេ់រួក្សគ ារិសេេសលើជំនញសលើក្ក្មពេ់តាែ ភារលវកិា ទំនក្ទ់នំងសាធារ
ណៈ និងការសព្បើព្បាេ់និង ថ្លរក្ាឧបក្រណ៍បសចេក្វទិាគមនគមនរ៍ត័ា៌នវទិា។ ក្ាុងរយៈសរលខែីសៅមធយមសាថ
បន័ទាងំសនះអាច រិចរណបញ្េូលការក្សាងេមតថភារបគុគលិក្សនះ សៅក្ាុងថ្្នការការងារព្បចឆំ្ា  ំនិងថ្្នការ
រយៈសរលខែីរបេ់ខែួន។ អងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលនិងនដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ព្បថ្េលាអាចានដ្គូរក្ាុងការោពំ្ទសាថ បន័ 
ទាងំសនះសៅក្ាុងសរឿងសនះ។ 
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ជំរូក្ទី ១៖ សេចក្តីស្តើម 

១.១  មូលសេតុេព្មាប់ការេកិ្ា 

 ព្បារលរដ្ឋនិងអងគការេងគមេីុវលិ (CSOs) គួរានេិទធិនិងឱ្កាេចូលរមួការរិភាក្ានិងការសដ្ញ
សោលក្ាុងការសរៀបចំនិងអនុវតតសោលនសោបាយសារសរើរនធ (GIFT, 2018)។ ការចូលរមួរបេ់     សាធារណជន
អាច ជួយ ឱ្យរកួ្សគានេសមែងក្ាុងការេសព្មចចិតតដ្េំ៏ខានស់លើសោលនសោបាយស្សងៗ ថ្ដ្លអាច្តល់្លលអ ឬ
បងា្លប៉ាះពាល់ដ្ល់រកួ្សគ។ ដូ្សចាះការចូលរមួព្តូវបានសគទទួលយក្ា បសណដើ រៗថ្នាឧបក្រណ៍ថ្ដ្លជួយ សលើក្
ក្មពេ់តាែ ភារនិងគណសនយយថ្្ាក្សារសរើរនធក្ាុងការព្គបព់្គង     េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (PFM) ជួយ ថ្ក្លមអលទធ
្លននសោលនសោបាយសារសរើរនធនិងការអភវិឌ្ឍ នងិនមំក្នូវ "េងគមមយួថ្ដ្លានលក្េណៈព្បាធបិសតយយ
កានថ់្តព្បសេើរាងមុន និងថ្ដ្លព្បារលរដ្ឋានេិទឋអិណំចនិងការយល់ដ្លងសព្ចើនាងមុន"។ មនិថ្តប៉ាុសណា ះ 
ការចូលរមួក្ា៏នេកាត នុរលក្ាុងការជំរុញឲ្យរោឋ ភបិាលកានថ់្តានភារព្េបចាប ់  និងបសងាើនទំនុក្ចិតតរ ី
សាធារណជន (ibid, Capistrano, 2017, Marchessault, nd) ។ 
 
 ការេទងម់តិលវកិាសបើក្ចំេ (OBS) បានបងាា ញថ្នក្ព្មតិននការចូលរមួរសីាធារណជន ក្ាុងការ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅព្បសទេក្មពុាសៅានក្រំតិេតួចសេតើងចបត់ាងំរីានការេទងម់តិសលើក្ដ្ំបងូក្ាុង
ឆ្ា ២ំ០០៨មក្។ វធិីសាស្រេតដ្ា៏នេកាត នុរលមយួសដ្ើមបថី្េវងយល់vរីការខវះខាតក្ាុងការចូលរមួសនះគឺការរិនិតយ
សមើលមូលោឋ នព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយេតីរកីារចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ
សាធារណៈ។ សតើព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយរបេ់ព្បសទេក្មពុាបាន្តល់     ឱ្កាេអវីខែះេព្ាប ់ការ
ចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ? សតើានវធិីអវខីែះថ្ដ្លអាច្តល់ឱ្កាេ និង
េកាត នុរលឱ្យសាធារណជនចូលរមួក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ? របាយការណ៍សនះរាោមស្ែើយ
េំណួរទាងំរីរសនះ។ 

១.២ សោលបំណងននការេកិ្ា 

ការេិក្ាសនះានសោលបណំងចបំងរីរ គ(ឺ១) សធវើការវភិាគព្ក្បខណ័ឌ ចាប ់និងសោលនសោបាយថ្ដ្ល
ពាក្រ់ន័ធ   នលងការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងក្មមវធិីថ្ក្ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ        រមួទាងំ
ដ្ំសណើ រការសធវើលវកិា     និង(២)          ថ្េវងរក្ព្ចក្ចូលាក្ោ់ក្ស់ដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុង
ដ្ំសណើ រការសរៀបចំថ្្នការ ការសរៀបចំ ការអនុមត័ និងការអនុវតតលវកិាទាងំសៅថ្នា ក្ា់តិ និងថ្នា ក្ស់ព្កាមាត។ិ 
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១.៣ វិធីសាស្រេតព្សាវព្ាវ 

ការព្សាវព្ាវសនះសធវើស ើងាបីដ្ំណក្ក់ាល: 

១. ការពិនតិ្យក្របខណ័្ឌ ច្បាបន់ិងគោលនគោបាយដែលមានក្ាប ់ ស្តីពីការចូ្បលរមួរបស់្ាធារណ្ជន រនុងការ
ក្របក់្រងហិរញ្ញ វត្ថុាធារណ្ៈគៅក្បគេស្រមពុជា នងិការអនុវត្តលអៗ របស់្ក្បគេស្ឥណ្ឌូ គនសីុ្និងក្បគេស្   ហវីលីពីន 

ជំហានដ្ំបូងគឺការរិនិតយចាបទ់ាក្ទ់ងនលងលវកិាាត ិរាជព្ក្លតយ អនុព្ក្លតយ ព្បកាេ សេចក្តីថ្ណន ំសេចក្តី
េសព្មច និងសោលនសោបាយស្សងៗសទៀតរបេ់ព្បសទេក្មពុា ារិសេេចាបន់ិងសោលនសោបាយពាក្រ់ន័ធ
នលងការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ទាងំសៅថ្នា ក្ា់តិនិងថ្នា ក្ស់ព្កាមាត។ិ 
ជំហានទីរីរគឺការរិនតិយការអនុវតតននការចូលរមួាក្ថ់្េតងសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ។ ការអនុវតតទាងំសនះអាច្តល់ាសម
សរៀនេព្ាបក់ារអនុវតតការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅថ្នា ក្ា់ត។ិ         
ជំហានទីបីគឺាការរនិិតយការអនុវតតលអៗសៅព្បសទេេវីលីរីន នងិព្បសទេឥណឌូ សណេីុថ្ដ្លាព្បសទេទទួល
បានរិនទុខពេ់ាងសគក្ាុងចំសណមបណត ព្បសទេេាជកិ្ននេាគមព្បាាតិអាេីុអាសគាយ ៍ (ASEAN)។ 
ព្បសទេេវីលីរីន និងព្បសទេឥណឌូ សណេីុព្តូវបានសព្ជើេសរ ើេយក្មក្េិក្ាលមអតិសោយសារថ្តរួក្សគានការ
ចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈលអាងព្បសទេក្មពុា បានរិនទុេរុបសលើតាែ ភារ
លវកិាក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS ខពេ់ាងព្បសទេក្មពុា នងិារិសេេ
ព្បសទេទាងំរីរសនះានការអនុវតតលអៗមយួចនំួន ថ្ដ្លអាចាសមសរៀនេព្ាបក់ារអនុវតតសៅព្បសទេក្មពុា។ 
ព្បសទេេវីលីរីនគឺាព្បសទេមយួក្ាុងចំសណមបណត ព្បសទេដ្ំបូងសគថ្ដ្លបានចូលរមួសធវើការេទងម់តិលវកិា សបើក្
ចំេសៅឆ្ា ២ំ០០៦ នងិាព្បសទេមយួថ្ដ្លរោឋ ភបិាលរបេ់ខែួនាអាក្ជំរុញដ្េំ៏ខានក់្ាុងការចបស់្តើមសធវើក្ំថ្ណ
ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ រមួទាងំជំរុញការចូលរមួាសាធារណៈ។ 

ក្ាុងប៉ាុនម នទេវតសរក៍្នែងមក្សនះ ព្បសទេេវីលីរីនបានរក្ាដ្ំថ្ណងាព្បសទេថ្ដ្លបានរិនទុ      ការចូលរមួាសា
ធារណៈខពេ់ាងសគសៅក្ាុងចសំណមបណត ព្បសទេអាសា ន សេើយេក្មមភារសលើក្ក្មពេ់ការចូលរមួសនះកានថ់្ត
ានភារព្បសេើរស ើងក្ាុងប៉ានុម នឆ្ា ចុំងសព្កាយសនះ។ សោងតាមគំនិត្តួចស្តើមេក្លេព្ាបត់ាែ ភារសារសរើរនធ 
(GIFT) ការចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងដ្ំសណើ រការលវកិាសៅព្បសទេេវីលីរីនាក្រណីមយួក្ាុងចំសណមក្រណី
លអបំ្ុតសៅទូទាងំរិភរសោក្ (Petrie, 2018)។ ចំថ្ណក្ព្បសទេឥណឌូ សណេីុវញិបានចតវ់ធិានការមយួចំននួ
សដ្ើមបរីព្ងលងការចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងក្មមវធិីក្ំថ្ណទព្មងព់្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ចបត់ាងំរីខែួនបាន
ចូលរមួការេទងម់តិរីឆ្ា ២ំ០០៦មក្។ ព្បសទេសនះាទូសៅបានរក្ាដ្ំថ្ណងាអាក្បានរិនទុខពេ់ទីរីរ (ឬទីប)ី ក្ាុង
ចំសណមបណត ព្បសទេអាសា ន។ ារមួទាងំព្បសទេេវីលីរីន នងិព្បសទេឥណឌូ សណេីុេុទឋថ្តទទួលបានរនិទុលអ
ាងព្បសទេក្មពុា។ សៅក្ាុងបរបិទសនះវាាការចបំាចថ់្ដ្លព្តូវថ្េវងយល់រីអវីថ្ដ្លព្បសទេទាងំរីរសនះ (ា
រិសេេសាថ បន័នីតិព្បតបិតតិ សាថ បន័នីតិបញ្ញតតិ និងសាថ បន័េវនក្មមក្ំរូល របេ់សគ) បានសធវើសដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់ការ
ចូលរមួាសាធារណៈ។ 
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២. រិច្បចក្បជុុំពិគក្ោោះគោបល់ជាមយួាថ បន័ាធារណ្ៈ ដែលមានក្បត្ិបត្តការណ៍្ទារេ់ងនឹងការក្របក់្រងហិរញ្ញ វត្ថុ
ាធារណ្ៈ 

ក្ាុងដ្ំណក្ក់ាលទីរីរគឺានក្ិចេព្បជុំរិសព្ោះសោបល់ាមយួសាថ បន័និងគណៈក្ាម ធិការពាក្រ់ន័ធចំននួ៣
ថ្ដ្លរមួាន ១) ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ ២) អគគសលខាធិការោឋ នននគណៈក្ាម ធិការព្គបព់្គងក្ំថ្ណ
ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (ថ្ដ្លានទីតាងំក្ាុងព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ) និង៣) អាា្ធរេ
វនក្មមាតិ (NAA)។ ព្ក្ុមអាក្ព្សាវព្ាវបានខិតខំព្បលងថ្ព្បងទាក្ទ់ងសាថ បន័រដ្ឋបីស្សងសទៀតតាមរយៈការេព្មប
េព្មួលរបេ់សវទិកាននអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលេតីរីក្មពុា ប៉ាុថ្នតក្ិចេខិតខំព្បលងថ្ព្បងសនះមនិបានសាគជយ័សនះ
សទ។ សាថ បន័ទាងំសនះរមួាន ១) គណៈក្ាម ធិការាតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធិបសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាម
ាតិ (គជអប) ២) គណៈក្មមការទី២ េតីរីសេដ្ឋក្ិចេ េិរញ្ញ វតថុ ធនោរ នងិេវនក្មម ននរដ្ឋេភា និង៣) គណៈក្មម
ការទី២ ននព្រលទធេភា។ សោលបំណងននក្ិចេព្បជុំទាងំសនះរមួាន: (១) បងាា ញរីលទធ្លបឋមរីការព្សាវព្ាវ ការ
អនុវតតលអៗរបេ់ព្បសទេស្សងៗ និងអនុសាេនម៍យួចនំនួ (២) ថ្េវងរក្មតិរះិគនស់ាថ បនេព្ាបក់ាររក្សឃើញ 
អនុសាេនន៍ិងវធិសីាស្រេតស្សងៗសដ្ើមបសីធវើឱ្យានការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារ
ណៈកានព់្បសេើរស ើង នងិ(៣) បសងាើនការយល់ដ្លងអរំកីារអនុវតតលអៗ និងទាក្ទ់ាញចំណបអ់ារមមណ៍រីភាគីពាក្់
រន័ធសដ្ើមបបីសងាើនឱ្កាេចូលរមួឱ្យបានទូលំទូោយ។ 

៣. ស្មាា ស្នជ៍ាមយួអនរជុំនាញមយួច្បុំនួនដែលែឹងពីការក្របក់្រងហិរញ្ញ វត្ថុាធារណ្ៈ នងិដននររែឋបាលថ្នន រគ់ក្កាម
ជាត្ិ (SNA) និងអជាា ធរមូលដ្ឋឋ ននិងក្បជាពលរែឋគៅឃុុំមយួ 

ដ្ំណក្ក់ាលទបីីគឺ ១)េាា េនា៍មយួអាក្ជំនញបសចេក្សទេ និងបគុគលិក្អងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិា
លចំនួន ១៤រូប ថ្ដ្លបានចូលរមួក្ាុងក្ចិេការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ការងារលវកិា ការងារអបរ់ ំ ការ
ព្គបព់្គងធនធានទលក្ ការអភវិឌ្ឍជនបទ និងក្ំថ្ណទព្មងរ់ដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ នងិ ២) េាា េនា៍មយួព្បា
រលរដ្ឋនិងមស្រនតមីូលោឋ នក្ាុងឃំុមយួ។ េាា េនស៍នះព្តូវបានសធវើសទបើងសដ្ើមបជីួយ បញ្ញជ ក្ឬ់បដ្ិសេធការរក្សឃើញ
បឋមក្ាុងការព្សាវព្ាវសនះ។ 

១.៤ ទេសនទាន "ការចូលរមួ" 

ការចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងក្ិចេការរបេ់រដ្ឋ និងារិសេេក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ាន        
សារៈេំខានខ់ាែ ងំណេ់ក្ាុងការសលើក្ក្មពេ់គណសនយយភារសាធារណៈ តាែ ភារ ភារទុក្ចតិតសលើសាថ បន័សាធារ
ណៈ ការ្តល់េិទធិអណំចដ្ល់ព្បារលរដ្ឋ និងការ្តល់ភារព្េបចាបដ់្ល់រោឋ ភបិាល (Baimyrzaeva & 
Kose, 2014; de Renzio & Kroth, 2011 GIFT 2018 Capristano, 2017 Sopanah, 2012) ។ ការចូលរមួ
ាសាធារណៈក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ េំសៅសៅសលើ "វធិីស្សងៗថ្ដ្លព្បារលរដ្ឋនិងតអួងគមនិ
ថ្មនរដ្ឋទាក្ទ់ងសោយផ្ទទ ល់ក្ាុងការរិភាក្ាាសាធារណៈាមយួសាថ បន័រដ្ឋនន (សាថ បន័នីតិព្បតិបតតិ សាថ បន័នីតិ
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បបញ្ញតតិ និងសាថ បន័េវនក្មមក្ំរូល) ក្ាុងការសរៀបចំ និងអនុវតតសោលនសោបាយសារសរើរនធ" និងការព្តួតរនិិតយនិង
វាយតនមែ (M & E) ) ការអនុវតតទាងំសនះ (GIFT, 2018, ទរំរ័ 81) 1។ 

ការចូលរមួសនះមនិថ្មនេំសៅថ្តសៅសលើការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងវដ្តលវកិាព្បចឆំ្ា បំ៉ាុសណា ះសទ 
ប៉ាុថ្នតវាក្រ៏មួបញ្ជូ លទាងំការចូលរមួក្ាុងការងារសារសរើរនធដ្នទសទៀតដូ្ចា (១) ការរិនតិយសោលនសោបាយជុំវញិ
ចំណូលនងិចំណយនិង (២) ការចូលរមួក្ាុងដ្ំសណើ រការសរៀបចំនិង្តល់សេវាសាធារណៈ និងគសព្ាងវនិិសោគ         
សាធារណៈ។ សដ្ើមបធីានបាននូវតាែ ភារនងិការចូលរមួព្បក្បសោយអតថនយ័ ការចូលរមួក្ព៏ាក្រ់ន័ធ្ងថ្ដ្រសៅ
នលងការ្តល់មតិសោបល់របេ់រោឋ ភបិាលព្តលបស់ៅសាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិវញិអំរីការសព្បើព្បាេ់
ធាតុចូលរបេ់រួក្សគ រីេំណក្រ់ោឋ ភបិាលសដ្ើមបថី្ក្លមអការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ។ ការចូលរមួានររី
ទព្មង:់ "ការចូលរមួសោយការអសញ្ជ ើញ" "invited participation"  និង "ការចូលរមួសោយការបសងាើត" "invented 
participation" (ibid) ។ 

 "ការចូលរមួសោយការអសញ្ជ ើញ" ាននយ័ថ្នការចូលរមួថ្ដ្ល្តួចស្តើមស ើងសោយអងគភាររដ្ឋដូ្ចា
ព្ក្េួង  សេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ ព្ក្េួងសាមុដី្នទសទៀត ឬរដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិសដ្ើមបថី្េវងរក្ធាតុចូលរី
សាធារណជនក្ាុងសរលសរៀបចំលវកិា។ សាថ បន័នីតិបញ្ញតតអិាចអសញ្ជ ើញព្បារលរដ្ឋ នងិអងគការេងគមេីុវលិ    ឱ្យ
ជួយ រិនិតយស ើងវញិនូវសេចក្ដីព្ពាងចាបល់វកិាាតិ ឬ     សាថ បន័េវនក្មមក្រូំលអាចអសញ្ជ ើញ     ព្បារលរដ្ឋ និង
អងគការ េងគមេីុវលិឱ្យចូលរមួក្មមវធិីេវនក្មមឬការងារននរបេ់ខែួន (ibid)។ ទាងំសនះគឺាឧទាេរណ៍មយួ
ចំនួនទាក្ទ់ងនលង "ការចូលរមួសោយការអសញ្ជ ើញ" ។ 
 

"ការចូលរមួសោយការបសងាើត" ាននយ័ថ្នការចូលរមួរវាងសាថ បន័រដ្ឋនិងតអួងគមនិថ្មនរដ្ឋប៉ាុថ្នតការចូលរមួ
សនះព្តូវបាន្តួចស្តើមសោយតអួងគមនិថ្មនរដ្ឋ។ ក្ាុងក្រណីសនះតួអងគមនិថ្មនរដ្ឋាអាក្ដ្លក្នដំ្ំសណើ រការននការចូល
រមួសេើយសាថ បន័រដ្ឋអាចនលងចូលរមួោ៉ា ងទំលំទូោយ ចូលរមួតិចតួច រមឺនិចូលរមួទាល់ថ្តសសាះក្ាុងដ្ំសណើ រការ
សនះ។ ឧទាេរណ៏លអមយួគកឺារេទងម់តិ OBS ថ្ដ្លសរៀបចំស ើងសោយេងគមេីុវលិសរៀងរាល់២ឆ្ា មំតងចបរ់ឆី្ា  ំ
២០០៦មក្ (ibid)។ 

 ការចូលរមួទាងំរីរព្បសភទសនះសព្បើព្បាេ់យុទធវធិីស្សងៗោា  ប៉ាុថ្នតរកួ្វាជួយ បំសរញោា សៅវញិសៅមក្។ 
យុទធវធិីេព្ាបទ់ំនក្ទ់នំងោា អាចាការព្បាព្េ័យទាក្ទ់ងោា ឬរិភាក្ាសោយផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈអុីនធឺរថ្ណត ឬ
តាមរូបភារទាងំរីររមួោា ។ សលើេរីសនះសៅសទៀត ទំនក្ទ់ំនងអាចានរូបភារាការរិសព្ោះសោបល់ា សាធារ
ណៈ ថ្ដ្លព្បព្រលតតសៅថ្តមយួសលើក្ ឬាបរ់េូតនងិានលក្េណៈាសាថ បន័។ សលើេរីសនះសទៀតការចូលរមួអាច

 
1 េព្ាបន់ិយមនយ័ស្សងសទៀត េូមសមើលអតថបទស្សងៗ ដូ្ចា Sopanah, A. (2012). Ceremonial Budgeting: Public 
Participation in Development Planning at an Indonesian Local Government Authority. Journal of Applied 
Management Accounting Research, 10(2), 73. 
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ានរូបភារា "ការចូលរមួក្ាុងការងារលវកិា" ថ្ដ្លក្ាុងសនះព្បារលរដ្ឋអាចានអណំចេសព្មចនិងសបាះសឆ្ា ត
ោពំ្ទឬមនិោពំ្ទសលើខទងច់ណំយលវកិាាក្ោ់ក្ណ់មយួ (ibid de Renzio & Kroth, 2011) ។ 
 
 របាយការណ៍សនះសផ្ទត តការយក្ចិតតទុក្ោក្ា់រិសេេសៅសលើ "ការចូលរមួសោយការអសញ្ជ ើញ" សោយ
រិនិតយសមើលនូវព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយពាក្រ់ន័ធ ក្ដូ៏្ចាយនតការថ្ដ្លបានសព្បើព្បាេ់ថ្ដ្លានថ្ចង
ទាងំ ព្េុងឬសោយថ្្ាក្ ឬសៅមនិទានប់ានថ្ចងក្ាុងចាបស់រញលក្េណៈ សេើយថ្ដ្លចាបន់ងិយនាការទាងំអេ់
សនះ អាចឱ្យសាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិចូលរមួក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងបាន្តល់េិទធ ិ
ដ្ល់សាថ បន័រដ្ឋដូ្ចា សាថ បន័នីតិព្បតិបតតិ សាថ បន័នតីិបបញ្ញតតិ និង សាថ បន័េវនក្មមក្រូំលក្ាុងការបសងាើនការចូល រមួ
រីព្បារលរដ្ឋនិងអងគការេងគមេីុវលិសៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសនះ។ ការចូលរមួា        សាធារ
ណៈអាចានរូបភារាការសរៀបចំការអនុមត័ និងការតាមោនការអនុវតតលវកិា និងការ្តល់មតិសោបល់ព្តលប់
របេ់សាថ បន័រដ្ឋចំសពាះធាតុចូលថ្ដ្ល្តល់សោយព្បារលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិ និងការព្តួតរិនតិយការអនុ
វតតលវកិា (Baimyrzaeva & Kose, 2014 OBI 2017, Marchessault, nd.)។ ព្ក្បខណ័ឌ  "ការចូលរមួសោយការ
អសញ្ជ ើញ" សនះក្ព៏្តូវបានសព្បើសដ្ើមបវីភិាគនិងទាញយក្សមសរៀនរីក្រណីព្បសទេេវីលីរីន និងព្បសទេឥណឌូ សនេីុ្ង
ថ្ដ្រ។ 

១.៥ ក្ងវះខាតននការេកិ្ា 

     លវីសបើានក្ិចេខតិខំព្បលងថ្ព្បងសដ្ើមបឱី្យរបាយការណ៍សនះានលក្េណៈព្គបព់្ជុងសព្ាយនិងលមអតិតាម
ថ្ដ្លអាចសធវើសៅបានក្ស៏ោយ ក្ក៏ារេិក្ាសនះសៅថ្តានក្ងវះខាតមយួចំនួន។  ទមីយួ ព្ក្ុមអាក្ព្សាវព្ាវមនិបាន
ជួបាមយួសាថ បន័ពាក្រ់ន័ធទាងំអេ់ដូ្ចថ្ដ្លបានសព្ោងទុក្សដ្ើមបថី្េវងរក្ការបញ្ញជ ក្ ់  និងធាតុចូលរីរកួ្ោត់
េព្ាបក់ារេិក្ាសនះ។ សបើសទាះបីាានក្ចិេខិតខំព្បលងថ្ព្បងាបនតបនទ បក់្ាុងការេព្មបេព្មួលក្ិចេព្បជុំទាងំសនះ
រីសវទិកាននអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលេតីរីក្មពុាក្ស៏ោយ ានសាថ បន័ចនំួនបីថ្ដ្លព្ក្មុអាក្ព្សាវព្ាវមនិបានជួប
តាមការសព្ោងទុក្។ ដូ្សចាះការេនាិោឋ នសៅក្ាុងការេិក្ាសនះព្តូវបានដ្ក្សចញរីទិនានយ័និងរត័ា៌នថ្ដ្លព្ក្ុម
ការងារព្បមូលបានតាមលទឋភារ និងតាមរយៈការេិក្ារីព្បសទេេវីលីរីននងិព្បសទេឥណឌូ សនេីុ។ 
 
 ទីរីរ សោយសារធនធាននងិសរលសវោានក្ណំត ់ របាយការណ៍សនះយក្ថ្តព្បសទេអាសា នរីរ
ប៉ាុសណា ះមក្សធវើាក្រណីសព្បៀបសធៀប។ សបើការេិក្ាសនះអាចទាញយក្ព្បសទេក្ាុងនងិសព្ៅតំបនស់្សងសទៀតមក្
សព្បៀបសធៀបសនះ ការវភិាគនលងបានទូលំទូោយាងសនះ។ សទាះាោ៉ា ងណក្ស៏ោយ ព្បសទេទាងំរីរថ្ដ្លព្តូវ
បានសព្ជើេសរ ើេមក្សព្បៀបសធៀបសនះាព្បសទេថ្ដ្លបានរនិទុលអបំ្ុតសៅក្ាុងតំបនអ់ាសា ន។ 
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 ទីបី ការព្សាវព្ាវសនះព្តូវបានសព្ោងេិក្ារីដ្បំូងា "ការេិក្ាព្តួតរិនិតយថ្្ាក្ចាបន់ិងសោល
នសោបាយ" សេតុដូ្សចាះវាានចំណុចខាែ ងំ និងក្ងវះខាតដូ្ចការេិក្ាថ្ដ្លានលក្េណៈាការេិក្ារិនិតយ
ស ើងវញិនូវ  ឯក្សារថ្ដ្លានព្សាប។់ ប៉ាុថ្នតព្ក្មុអាក្ព្សាវព្ាវបានសធវើការេាា េាមយួអាក្ជំនញព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុ    សាធារណៈ និងរដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិមយួចំនួន ក្ដូ៏្ចាសៅព្សាវព្ាវសៅឃំុមយួសដ្ើមបថី្េវងរក្
ទិនានយ័បថ្នថម និងស្ទៀងផ្ទទ តល់ទធ្លននការរក្សឃើញបឋម។ ការសធវើថ្បបសនះបានជយួ បំសរញបថ្នថមនូវក្ងវះខាត
របេ់ការេិក្ាថ្ដ្លរលងថ្្អក្សលើថ្តការរិនិតយឯក្សារេុទឋសាធ។ ការព្សាវព្ាវក្ទ៏ទួលបានអតថព្បសោជនរ៍ ី     
ឯក្សារ ថ្ដ្លមនិទានប់ានសបាះរុមព្ាយមយួចនំួនថ្ដ្ល្តល់សោយសាថ បន័រដ្ឋ និងបុគគលថ្ដ្លព្ក្ុមអាក្ព្សាវព្ាវ 
បានជួបេាា េ។ 
 
 ទីបនួការេិក្ាសនះសផ្ទត តសលើ "ការចូលរមួសោយការអសញ្ជ ើញ" ប៉ាុថ្នតមនិបានរិនិតយសមើល "ការចូលរមួ
សោយការបសងាើត" សនះសទ ថ្ដ្លសនះាការសរៀបចំតាងំរីដ្ំបងូមក្។ តាមាក្ថ់្េតងគុណភារនន "ការចូលរមួសោយ
ការអសញ្ជ ើញ" អាព្េ័យសៅនលងគុណភារនន "ការចូលរមួសោយការបសងាើត" ថ្ដ្រ សេើយវាក្អ៏ាព្េ័យ្ងថ្ដ្រសៅនលង
េមតថភារនងិលទធភាររបេ់អងគការេងគមេីុវលិ នងិព្បារលរដ្ឋក្ាុងការសធវើការរមួោា ។ ចណុំចទាងំសនះមនិព្តូវ
បានព្គបដ្ណត បស់ៅក្ាុងរបាយការណ៍សនះសទ ប៉ាុថ្នតានសលើក្ស ើងខែះៗក្ាុងការេិក្ាព្សាវព្ាវរីមុនមយួថ្ដ្ល ោំ
ព្ទសោយសវទិកាននអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលអំរីក្មពុាសៅឆ្ា ២ំ០១៧ (េូមសមើល  ចន ់ឆ្ា  ំ ២០១៧) ។ ការ
ព្សាវព្ាវសោយ សោក្ព្េី ចន ់េុខសយង និងេេការ ីសៅឆ្ា ២ំ០១៧សនះ បានវាយតនមែេមតថភារ េកាត នុរល 
និងក្ងវះខាតរបេ់េាជកិ្ព្ក្ុមការងារលវកិារបេ់ព្ក្ុមការងារលវកិាននអងគការេងគមេីុវលិ (BGW) និងអងគការ
េងគមេីុវលិដ្នទសទៀត សៅថ្នា ក្ា់តិនិងថ្នា ក្ស់ខតត ក្ាុងការចូលរមួសធវើលវកិាាមយួសាថ បន័រដ្ឋសដ្ើមបបីសងាើនគណសនយយ
ភារ និងតាែ ភារលវកិា។ 
 

 ចុងបញ្េប ់សោលគនំិតននការចូលរមួថ្ដ្លបានសព្បើព្បាេ់សៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS នងិគំនិត្តួចស្តើម
េក្លសដ្ើមបតីាែ ភារសារសរើរនធនិងព្តូវបានសព្បើក្ាុងការេិក្ាសនះ អាចានវសិាលភារទូលំទូោយ         និង
មេិចឆតាខពេ់សរក្េព្ាបព់្បសទេក្ំរុងអភវិឌ្ឍនដូ៍្ចាព្បសទេក្មពុា។ សលើេរីសនះសទៀត ការេិក្ាសនះក្ម៏និ
បានរិនិតយសលើការរះិគនស់លើព្ក្បខណ័ឌ ននការចូលរមួាសាធារណៈថ្ដ្លការេទងម់តិ OBS     និងគនំិត្តួចស្តើម
េក្លសដ្ើមប ីតាែ ភារសារសរើរនធបានសព្បើព្បាេ់សនះសទ។ សេើយការថ្ដ្លការេិក្ាសនះសព្បើព្បាេ់ព្ក្បខណ័ឌ នន
ការចូលរមួរបេ់ការេទងម់តិ OBS  និងគំនិត្តួចស្តើមេក្លសដ្ើមបតីាែ ភារសារសរើរនធសនក្ម៏និថ្មនាននយ័ថ្ន
ព្ក្បខណ័ឌ ការេទងម់តិ  OBS    គឺាឧបក្រណ៍េមព្េបថ្តមយួគតថ់្ដ្លអាចយក្មក្សព្បើព្បាេ់ ឬវាយតនមែការ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសនះសទ។ 
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១.៦ ទិដ្ឋភារទូសៅននេមិទធិ្លក្ំថ្ណទព្មង់ការព្គប់ព្គងេរិញ្ញវតថុសាធារណៈ និង 
"ការចូលរមួសោយការអសញ្ជ ើញ" សៅព្បសទេក្មពុា 

 ចបត់ាងំរីព្បសទេក្មពុាបានចូលរមួក្ាុងការេទងម់តិ OBS ក្ាុងឆ្ា ២ំ០០៨មក្ កម្ពុជាានការរកី្
ចសព្មើនគួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់មយួចំនួន ថ្ដ្លក្ាុងសនះរមួានការបសញ្េញឯក្សារលវកិាបានកានថ់្តសព្ចើនរីេំណក្ ់     
រាជរោឋ ភបិាលដ្ល់សាធារណជនដូ្ចថ្ដ្លបានបងាា ញសៅក្ាុងតារាងខាងសព្កាម។ េំខានា់ងសនះសៅសទៀតគឺ
ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុក្ំរុងសរៀបចំថ្្នការវសិសាធនក្មមចាបព់្បរន័ធេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ថ្ដ្លដ្ំសណើ រការ
សនះអាច្តល់ឱ្កាេឱ្យានការោក្ប់ញ្េូ លនូវបញ្ញតតិេតីរកីារចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងចាបល់មីសនះ2។ សព្ៅរី
សនះេមទិធ្លក្ំថ្ណទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈស្សងសទៀតានដូ្ចា ព្បរន័ធរដ្ឋបាលព្បមូលរនធ
ានភាររ លងាាំងមនុ លវកិាគួរឱ្យទុក្ចិតតនិងានគណសនយយភារាងមុន ការោក្ឯ់ក្សារេិរញ្ញ វតថុឱ្យអាចសព្បើ
បានតាមរយៈក្មមវធិីបសចេក្វទិាចល័ត ការអនុវតតលវកិាក្មមវធិីសៅទូទាងំព្បសទេ ការសក្ើនចំណូលសាធាណៈ ការ
បសងាើនលវកិាដ្ល់វេ័ិយអាទភិារ ការបសងាើតព្បរន័ធរត័ា៌នព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ (FMIS) និងការសចញ្ាយរបាយ
ការណ៍េវនក្មមទានស់រលសវោ (េូមសមើល GSPFMRPSC, 2018) ។ សោងតាមថ្្នការការងាររយៈសរល
មធយមនិងថ្ដ្លសទើបថ្តសចញ្ាយចុងសព្កាយរបេ់ខែួន ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុបានសបតា្ចិតតសធវើការថ្ក្លមអ
ការអនុវតតការងាររបេ់ខែួនសដ្ើមបបីសងាើនរិនទុរបេ់ព្បសទេក្មពុាសៅក្ាុងការេទងម់ត ិ OBS សេើយចំនុចសនះព្តូវបាន
ោក្ប់ញ្េូ លសៅក្ាុងថ្្នការការងារបចេុបបនារបេ់ព្ក្េួងសនះ្ងថ្ដ្រ។ ដូ្ចថ្ដ្លានសៅក្ាុងការរិភាក្ាខាងសព្កាម 
ក្ំថ្ណទព្មងច់ាប ់ និងសោលនសោបាយសឆ្ព ះសៅរក្ការចូលរមួឱ្យកានថ់្តសព្ចើនរីេំណក្ស់ាធារណជនសៅក្ាុង
ក្ិចេការទូសៅរបេ់រដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិានការរកី្ចសព្មើនគួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់។ 
 
 រាជរោឋ ភបិាលបានខតិខំព្បលងថ្ព្បងខែះៗសដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួរីអងគការេងគមេីុវលិ ាឧទាេរណ៍គ ឺ
ការអសញ្ជ ើញអងគការេងគមេីុវលិឱ្យចូលរមួក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ក្ាុងនមាអាក្េសងាតការណ៍ 
សៅក្ាុងព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេ (TWG) ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ  សេើយមយួសទៀតគឺការអសញ្ជ ើញអងគការ
េងគមេីុវលិឱ្យចូលរមួសៅក្ាុងក្ិចេព្បជុំេតីរីេំសណើ លវកិាមនុសរលព្តូវបញ្ជូ នេំសណើ សនះសៅគណៈរដ្ឋមស្រនត។ី ក្ប៏៉ាុថ្នត
សៅតាមព្ក្េួងសាមុនីីមយួៗសេទើរថ្តោម នយនតការេព្ាបឱ់្យរួក្សគចូលរមួក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ      សាធារ
ណៈ សបើសទាះបីាានយនតការខែះៗេព្ាបក់ារចូលរមួរបេ់រួក្សគក្ាុង "ក្កុម្ការងារបសចេក្សទេ" សៅតាមព្ក្េួង
មយួចំនួនក្ស៏ោយ។ សោងតាមរបាយការណ៍របេ់ការេទងម់តិ OBS 
 បានឱ្យដ្លងថ្ន អាា្ធរេវនក្មមាតិានេមតថភារព្តតួរិនិតយខពេ់ ប៉ាុថ្នតមនិទានា់នការចូលរមួាសាធារណៈ
សៅក្ាុងការងាររបេ់ខែួនសៅ 

 
2 បទេាា េនទ៍ី១២, ាមយួនដ្គូរអភវិឌ្ឈន,៍ នលៃទី ១៨ ថ្ខមក្រា ឆ្ា  ំ២០១៩។ 
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ស ើយ។ ប៉ាុថ្នតការេនទនាមយួអាា្ធរេវនក្មមាតិបងាា ញថ្ន លមីៗសនះានយនតការមនិអចិនស្រនតយម៍យួចនំួនព្តូវ
បានបសងាើតស ើងេព្ាបក់ារចូលរមួរបេ់សាធារណជន។ អាា្ធរេវនក្មមាតបិានរនយល់ថ្នអាក្ថ្ដ្លាន
បំណងចងប់តលង អាចោក្ព់ាក្យបណតល ងសៅការោិល័យរដ្ឋបាលរបេ់អាា្ធរសនះ តាមរយៈអុីថ្ម៉ាល ឬតាមទំររ័សេវ
េប ុក្ (ទរំរ័របេ់អាា្ធរេវនក្មមាតិ ឬទំររ័របេ់េសមតចនយក្រដ្ឋមស្រនត)ី3។ អាា្ធរេវនក្មមាតិក្ា៏នព្ក្ុម
ការងារថ្ដ្លានេាជិក្៦រូប េព្ាបត់ាមសមើលទំររ័សេវេប ុក្របេ់េសមតចនយក្រដ្ឋមស្រនតីសដ្ើមបសីមើលព្គប់្ ូេ
រីអាក្សព្បើព្បាេ់សេវេប ុក្ថ្ដ្លេរសេរទាក្ទ់ងនលងអាា្ធរេវនក្មមាត។ិ អាា្ធរសនះក្ក៏្ំរុងសធវើបចេុបបនាភារ
សវបសាយរបេ់ខែួននងិរិចរណបសងាើតថ្្ាក្មយួសៅសលើសវបសាយសនះេព្ាបទ់ទួលពាក្យ       បណតល ង។ ចបរ់ី
ឆ្ា ២ំ០១៨មក្អាា្ធរេវនក្មមាតិ បានចបស់្តើមសធវើេវនក្មមសលើការអនុវតតការងារសលើគសព្ាងសាធារណៈចនំួន
ព្បា ំសេើយការសធវើេវនក្មមថ្បបសនះានការព្បមូលរត័ា៌នរីអាក្សព្បើសេវាសាធារណៈអរំីមតិសោបល់របេ់រួក្សគ
សលើគសព្ាងសាធារណៈទាងំព្បាសំនះ។ សទាះោ៉ា ងណក្ស៏ោយរបាយការណ៍េវនក្មមននការអនុវតតការងារមនិព្តូវ
បាន្សរវ្ាយដ្ល់សាធារណជនតាមរយៈសវបសាយរបេ់ខែួនសៅស ើយសទ (គិតព្តលមសរលេរសេររបាយការណ៍
សនះ)។ ការចូលរមួរសីាធារណជនក្ាុងការងារេវនក្មមររីព្បសភទសទៀត គឺេវនក្មមេិរញ្ញ វតថុនិង    េវនក្មម
អនុសោមភារមនិទានា់នការចូលរមួាសាធារណៈសនះសទ។ ទាក្ទ់ងនលងការចូលរមួាមយួរដ្ឋេភាវញិ ាន
របាយការណ៍ថ្នអងគការេងគមេីុវលិព្តូវបាន អសញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួក្ាុងក្ចិេព្បជុំមយួចំនួនថ្ដ្លសធវើស ើងសោយគណៈ
ក្មមការទី២ សលើសេចក្តីព្ពាងចាបល់វកិាសៅសរលថ្ដ្លរដ្ឋេភាសកាះសៅតំណងរាជរោឋ ភបិាលឱ្យមក្បញ្ញជ ក្ថ់្វក្
ថ្ញក្រីសេចក្តីព្ពាងចាបស់នះ។ 
 
តារាង ០១: លេធភាពេេួលបានជាាធារណ្ៈនូវឯរារថវកិាពីឆ្ន ុំ២០០៨ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៧ 

ឯក្សារ ២០០៨ ២០១០ ២០១២ ២០១៥ ២០១៧ 
របាយការណ៍បុសរលវកិា  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

េំសណើ លវកិារបេ់សាថ បន័នីតិ
ព្បតិបតតិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ចាបល់វកិាថ្ដ្លបានអនុមត័  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ចាបល់វកិាេព្ាបព់្បា
រលរដ្ឋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
របាយការណ៍ក្ាុងឆ្ា  ំ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 អាា្ធរេវនក្មមាតិមនិទទួលបានពាក្យបណតល ងរីសាធារណជននិងអងគការេងគមេីុវលិសទសៅឆ្ា ២ំ០១៨។ ព្បភរ: ក្ិចេ
ព្បជុំរិសព្ោះសោបល់ទីមយួាមយួតំណងអាា្ធរេវនក្មមាតិ សៅនលៃទី១៥ ថ្ខមក្រា ឆ្ា ២ំ០១៩។ 
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ការរិនិតយពាក្ក់្ណត លឆ្ា  ំ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
របាយការណ៍ចុងឆ្ា  ំ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
របាយការណ៍េវនក្មម  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    អាចរក្បានាសាធារណៈ     មនិបាន្លិត 
 បានសចញ្ាយយឺត ឬមនិព្តូវ្សរវ្ាយតាមអុីនធឺណិត ឬ្លិតេព្ាបថ់្តសព្បើព្បាេ់ន្ទក្ាុង 

IBP. (2017a). េនទេសនល៍វកិាសបើក្ចំេ (Open Budget Index) 

សបើសទាះបីាានវឌ្ឍនភារាទូសៅក្ាុងក្ំថ្ណទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងសទាះារាជរោឋ ភិ
បាលបាន្តល់ឱ្កាេខែះៗេព្ាបស់ាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិចូលរមួក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសា
ធារណៈក្ស៏ោយ ក្ក៏ារចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ សៅានក្ព្មតិទាប
សៅព្បសទេក្មពុា4។ ាក្ថ់្េតងព្បសទេក្មពុាទទួលបានរនិទុ៨ សលើ១០០ េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ សៅ
ឆ្ា ២ំ០១៥ នងិ៤ សៅឆ្ា ២ំ០១៧ (IBP, 2015a, IBP, 2017a)។ មនិព្តលមថ្តប៉ាុសណា ះ សទាះបីារនិទុាសលខ
េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ មនិានសៅក្ាុងការេទងម់តិរីមនុៗក្ស៏ោយ ក្រ៏បាយការណ៍េសងេបរបេ់ OBS 
ចបត់ាងំរីឆ្ា ២ំ០០៨មក្ បងាា ញថ្នឱ្កាេេព្ាបក់ារចូលរមួគឺានតិចតួច។ ចំថ្ណក្ការរិនិតយសលើក្ព្មងេំនួរ
េទងម់តិក្ប៏ងាា ញដូ្ចោា ថ្ដ្រថ្នឱ្កាេេព្ាបក់ារចូលរមួានតិចតចួ។ មនិថ្តប៉ាុសណា ះ េព្ាបព់្បសទេក្មពុា
ទិដ្ឋភារទូសៅននក្ព្មងេំណួរបានបញ្ញជ ក្ថ់្នការចូលរមួគឺសៅានក្ព្មតិ សេើយព្បសទេសនះទទួលបានរិនទុេូនយ
សលើសេទើរព្គបេំ់នួរទាងំអេ់ថ្ដ្លទាក្ទ់ងនលងការចូលរមួាសាធារណៈ (IBP, 2008a IBP, 2010a; IBP, 
2012a, IBP, 2008d, IBP, 2010d, IBP, 2012d; IBP, 2015d, IBP, 2017d)។    ខណៈថ្ដ្លលទធ្ លបាន
បងាា ញថ្នក្ព្មតិននការចូលរមួបានធាែ ក្ចុ់ះរ៨ី សៅក្ាុងឆ្ា ២ំ០១៥ មក្ព្តលម៤ សៅឆ្ា ២ំ០១៧ របាយការណ៍
ព្សាវព្ាវសនះចតទុ់ក្ថ្នក្ព្មតិននការចូលរមួព្ោនថ់្តានក្ព្មតិទាប ប៉ាុថ្នតមនិថ្មនាការធាែ ក្ចុ់ះរិនទុសនះសទ។ 
សនះគឺសោយសារថ្នវធិីសាស្រេតព្សាវព្ាវថ្ដ្លសព្បើសៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS ឆ្ា ២ំ០១៧ ខុេោា ឆ្ៃ យរីវធិីសាស្រេត
ព្សាវព្ាវថ្ដ្លសព្បើសៅក្ាុងឆ្ា ២ំ០១៥ ថ្ដ្លក្ាុងសនះសោលការណ៍ននការចូលរមួថ្ដ្លសព្បើសៅក្ាុងការេទងម់ត ិ
OBS ឆ្ា ២ំ០១៧ ានលក្េណៈទូលំទូោយ នងិព្គបព់្ជងុសព្ាយាងការេទងម់តិ OBS ឆ្ា ២ំ០១៥ ឆ្ៃ យណេ់ 
(GIFT, 2018)។ មយួថ្្ាក្សោយសារសេតុ្លវធិីសាស្រេតលមីសនះ រនិទុមធយមននការចូលរមួសៅក្ព្មតិេក្លបាន

 
4 ក្ាុងនយ័សនះានការក្តេ់ាគ ល់ថ្ន ការចូលរមួគឺា "បាតុភូត ឬការងារលមី" សៅទូទាងំរិភរសោក្ (Marchessault, nd. , 
p.2)។ 
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លយចុះរ២ី៥ សៅឆ្ា ២ំ០១៥ មក្ព្តលមថ្ត១២ សៅឆ្ា ២ំ០១៧។ សនះាននយ័ថ្នរនិទុាមធយមេព្ាបព់្បសទេ
នីមយួៗរមួទាងំព្បសទេក្មពុា្ងសនះក្ធ៏ាែ ក្ចុ់ះថ្ដ្រ។ 

១.៧ គសព្មាងននរបាយការណ៍ព្សាវព្ាវ 

 របាយការណ៍សនះព្តូវបានសរៀបចំដូ្ចខាងសព្កាម។ ជរូំក្ទីមយួគឺសេចក្តីស្តើម។ ជំរូក្ទីរីរគឺការវភិាគ
ព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយេតីរីការចូលរមួាទូសៅរបេ់សាធារណជន នងិការចូលរមួរបេ់សាធារណ
ជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈនងិក្ាុងដ្ំសណើ រការសធវើលវកិា។ បនទ បម់ក្ ជរូំក្សនះបងាា ញខែះៗ្ងថ្ដ្ររី
ការព្សាវព្ាវថ្ដ្លានព្សាបេ់តីរីការការចូលរមួរបេ់សាធារណជនាក្ថ់្េតង។ ជំរូក្ទីបីគឺការរិភាក្ារកីារ  
អនុវតតលអៗនងិបញ្ញា ព្បឈមធំៗសៅព្បសទេេវីលីរីននងិព្បសទេឥណឌូ សនេីុ។ ជំរូក្ចុងសព្កាយននរបាយការណ៍
សនះ្តល់នូវអនុសាេនម៍យួចនំួនេព្ាបព់្បសទេក្មពុាក្ាុងការរព្ងលងការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងកាព្គបព់្គង 
េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ។ 
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ជំរូក្ទី ២: ព្ក្បខ័ណឌ ចាប់និងសោលនសោបាយេតរីីការចលូរមួរបេស់ាធារណជនសៅ
ព្បសទេក្មពុា 

 

 ថ្្ាក្សនះរិនតិយសមើលការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងចាបន់ិងសោលនសោបាយេតីរី ការព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងសោលនសោបាយអភវិឌ្ឍនធ៍ំៗ ដូ្ចាយុទធសាស្រេដចតុសកាណ      ថ្ដ្លអាណតតិសោល
នសោបាយទាងំសនះអាចព្គបដ្ណត បក់ារចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការសធវើលវកិាសៅក្ព្មតិស្សងៗោា ។ លទឋ្ លនន
ការព្សាវព្ាវគឺានដូ្ចតសៅសនះ។ 
 
តារាងេី0២: ការចូ្បលរមួរបស់្ាធារណ្ជនែូច្បដែលមានរគមេច្បរនុងច្បាប ់ គោលនគោបាយ និងឯរារពារព់ន័ធ
គនេងៗ 
 
 សៅក្ាុងតារាងសនះេញ្ញញ   ាននយ័ថ្នចាប ់/ សោលនសោបាយ / ឯក្សារានសលើក្ស ើងរីការចូល
រមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងដ្ំណក្ក់ាលាក្ោ់ក្ណ់មយួននដ្ំសណើ រការលវកិា។ េញ្ញញ   បងាា ញថ្នមនិាន
ការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងដ្ំណក្ក់ាលាក្ោ់ក្ណ់មយួននដ្ំសណើ រការលវកិាសនះសទ។ NA េាគ ល់
ថ្នចាប ់/ សោលនសោបាយ / ឯក្សារានថ្ចងទាក្ទ់ងនលងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈក្ាុងរូបភារទូសៅ ឬទាក្ទ់ងនលង
សោលបំណងរមួននការេិក្ាសនះ ប៉ាុថ្នតមនិទាក្ទ់ងសោយផ្ទទ ល់សៅនលងដ្ំណក្ក់ាលណមយួននការចូលរមួរបេ់
សាធារណជនថ្ដ្លការេិក្ាសនះសផ្ទត តការយក្ចិតតទុក្ោក្ស់នះសទ។ 
 

ច្បុំណ្ងគជើង ការ
គរៀប
ច្បុំ

ថវកិា 

ការ
អនុម័
ត្ថវ ិ
កា 

ការ
តាម
ដ្ឋន 

ការ
អនុ
វត្ត 

ការនតល់
គោបល់
ក្ត្លបគ់ៅ
ធាតុ្ចូ្បល
របស់្ក្បជា
ពលរែឋ 

ការក្ត្តួ្
ពិនិត្យ 

គោបល់គនេងៗ 

ថ្នន រជ់ាត្ិ 

រែឋធមមនុញ្ញ  (១៩៩៣ និងគធវើ
វគិាធនរមមគៅឆ្ន ុំ១៩៩៩) 

     មានគលើរគ ើងពីការចូ្បលរមួដត្រនុងរបូភាពេូគៅ។ 

បេបញ្ជា ផ្នៃរនុងរែឋស្ភានិង
ក្ពឹេធស្ភា (២០១៤) 

NA     មានបគងកើត្គវេកិាមយួច្បុំនួនស្ក្មាបក់ារចូ្បលរមួរបស់្ាធារណ្ជន
ប ុដនតមនិមាននតី្ិវធិលីមអតិ្គេ។ 

ច្បាបក់្បពន័ធហិរញ្ញ វត្ថុ          ា
ធារណ្ៈ (២០០៨) 
 

     មនិមានបញ្ញត្តសិ្តីពកីារចូ្បលរមួរបស់្ាធារណ្ជន 
គៅរនុងែុំណារក់ាលណាមយួផ្នែុំណារក់ាលទាុំងអស់្ផ្នវែត        ថ
វកិា។ 
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ច្បាបស់្វនរមម (២០០០) NA NA x   មនិមានគលើរគ ើងពីការចូ្បលរមួគេ។ 

ស្តងដ់្ឋរស្វនរមមាធារណ្ៈផ្ន
ក្ពោះរាជាណាច្បក្ររមពុជា 
(២០១១) 

NA NA    មានគលើរគ ើងពីការចូ្បលរមួ។ អាជាា ធរស្វនរមមជាត្ិគមើលគឃើញ 
ក្បគោជនដ៏ែលបានមរពីការស្ហការជាមយួវេិាាថ នក្ាវក្ជាវ
ជានខ់ពស់្ នងិេុំនារេ់ុំនងនេូវការជាមយួអងគភាពវជិាា ជីវៈដែលជាដននរ
មយួផ្នអងគការស្ងគមសីុ្វលិរនុងែុំគណ្ើ រការស្វនរមម។ 

ច្បាបស់្តីពលីេធរមមាធារណ្ៈ 
២០១២) 

NA NA  NA NA ក្បជាពលរែឋអាច្បចូ្បលរមួរនុងអុំ ុងគពលគបើរការគែញផ្ថេ (មាក្តា
៤៤)។ 

ច្បាបក់្បឆ្ុំងនងឹអុំគពើពុររលួយ 
(២០១០) 

NA NA NA NA  ច្បាបគ់នោះមនិក្របែណ្ត បគ់លើហិរញ្ញ វត្ថុាធារណ្ៈគនាោះគេប ុដនតមាន
បញ្ញត្តដិែលជយួ ធានាឱ្យការក្របក់្រងហិរញ្ញ វត្ថុាធារណ្ៈក្បក្ពតឹ្តិ
គៅគដ្ឋយមានែុំគណ្ើ រការលអ (មាក្តា ២)។ 

ច្បាបស់្តីពសិី្េធេិេលួពត័្ម៌ាន 
(គស្ច្បរតកី្ពាង) 

NA NA NA NA NA គស្ច្បរតីក្ពាងច្បាបគ់នោះក្បកានយ់រការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈជា
ឧបររណ៍្មយួគែើមបគីលើររមពស់្ត្មាេ ភាពនិងរណ្គនយយភាព     
ាធារណ្ៈ (មាក្តា ១, ២, ៦)។ 

យុេធាស្តស្តច្បតុ្គកាណ្ 
(ែុំណារក់ាលេ ី១: ឆ្ន ុំ 
២០០៤ ែុំណារក់ាលេ ី២ ឆ្ន ុំ 
២០០៨ ែុំណារក់ាលេ ី៣ ឆ្ន ុំ 
២០១៣ ែុំណារក់ាលេី ៤ ឆ្ន ុំ 
២០១៨) 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈក្ត្ូវបានគក្បើក្បាស់្គែើមបគីលើររមពស់្
អភបិាលរិច្បចលអនិងស្គក្មច្បបាននូវការអភវិឌ្ឍក្បរបគដ្ឋយ 

ស្មធម។៌ 

រមមវធិរីុំដណ្េក្មងក់ារក្របក់្រង
ហិរញ្ញ វត្ថុាធារណ្ៈ 
(PFMRP) (២០០៤ & 
២០០៨) 

NA NA NA NA NA ឯរារ PFMRP (2004): ការចូ្បលរមួក្ត្ូវបានគលើរគ ើងដត្មដង
ប ុគណាណ ោះ។  

ឯរារ PFMRP (2008): មនិមានគលើរគ ើងពកីារចូ្បលរមួជាា
ធារណ្ៈគេ។ 

 ដននការយុេធាស្តស្តអភវិឌ្ឍន៍
ជាត្ ិ(NSDP និងការគធវើ
បច្បចុបបននភាព: ២០១៤-២០១៨) 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈមនិក្ត្វូបានគលើរគ ើងរនុងដននរស្តីព ី  
ហិរញ្ញ វត្ថុាធារណ្ៈគេ។ 

គស្ច្បរតីស្គក្មច្បស្តីពកីារបគងកើត្ 
រណ្ៈរមាម ធកិារែឹរនាុំផ្នរមមវធិី
រុំដណ្េក្មងក់ារក្របក់្រងហិរញ្ញ
វត្ថុាធារណ្ៈ 

 (២០០៧) 

NA NA NA NA NA មនិមានបញ្ជា រច់្បាស់្គេថ្នគត្ើត្ុំណាងអងគការស្ងគមសីុ្វលិនងិវស័ិ្
យឯរជនអាច្បក្ោនដ់ត្គធវើជាអនរស្គងកត្ការឬអាច្បគលើរពីត្ក្មូវការឬ
រងវល់នានាបាន។ 
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5 ព្ក្បខណ័ឌ លទធ្ល (Results Framework) របេ់េេគមនអ៍ុឺរ ៉ាុប (២០១៩) ថ្ដ្លាក្ិចេព្រមសព្រៀងរវាងព្ក្េួង    សេដ្ឋ
ក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុាមយួេេភារអឺរ ៉ាុបេតីរីគសព្ាងោពំ្ទសោយេេភារអឺរ ៉ាុបមនិានសលើក្ស ើងរីការចូលរមួា  សាធារ
ណៈសនះសទ។ វាសផ្ទត តេំខានស់លើការបសញ្េញឯក្សារ គណសនយយភារ និងតាែ ភារ។ 

យុេធាស្តស្តរុំដណ្េក្មងក់្បពន័ធ
ថវកិា (២០១៧) (២០១៧-
២០២៥) (គស្ច្បរតកី្ពាង)5 

NA NA NA NA NA មនិមានគលើរគ ើងពីការចូ្បលរមួគេ។ 

ថ្នន រគ់ក្កាមជាត្ិ 

ច្បាបស់្តីពកីារក្របក់្រងរែឋបាល
រាជធានីគខត្តក្រុងក្ស្ុរខណ្ឌ  
(២០០៨) 

    NA ក្រុមក្បឹរាក្ត្ូវពិគក្ោោះគោបល់ជាមយួក្បជាពលរែឋរនុងែុំគណ្ើ រការ
បគងកើត្និងអនុវត្តដននការអភវិឌ្ឍន ៍(មាក្តា ៣៨)។ ប ុដនត មនិមានដច្បង
អុំពីការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈរនុងែុំគណ្ើ រការថវកិាគេ (មាក្តា ២៤៥)
។ 

ច្បាបស់្តីពីរបបហិរញ្ញ វត្ថុនិងការ
ក្របក់្រងក្េពយស្មបត្តិរែឋបាល
ថ្នន រគ់ក្កាមជាត្ ិ(២០១១) 

 

    NA មានដច្បងពកីារក្បមលូមត្ិគោបល់ពាីធារណ្ជនស្ក្មាបដ់្ឋរ់
បញ្ចូលរនុងែុំគណ្ើ រការគស្នើររគរៀបច្បុំរញ្ចបថ់វកិា (មាក្តា ៣៥)។ រនុង
ដននរេី៤ ផ្នការអនុវត្តថវកិារែឋបាលថ្នន រគ់ក្កាមជាត្មិានមាក្តាច្បុំននួ
៩ (៣៧-៤៦) ប ុដនតមនិមានការគលើរគ ើងពីការចូ្បលរមួជាាធារ
ណ្ៈគេ។ 

រមមវធិជីាត្សិ្ក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍ
តាមដបបក្បជាធិបគត្យយគៅ
ថ្នន រគ់ក្កាមជាត្ ិ(NP-SNDD) 
(២០១០) 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈរជឺាច្បុំណុ្ច្បស្ុំខានគ់ៅរនុងរមមវធិជីាត្ិ
ស្ក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបក្បជាធិបគត្យយគៅថ្នន រគ់ក្កាមជាត្ិ 
(គោលបុំណ្ងផ្នរមមវធិីនងិឧបស្មពន័ធេ៣ី) 

ដននការអនុវត្តបីឆ្ន ុំរ ុំរិល (IP3) 
(ែុំណារក់ាលេ ីI, II, និង III 
ផ្ន NP-SNDD) 

ឯរារចុ្បងគក្កាយបងអស់្: IP3 
III: ២០១៨- ២០២០ 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួរបស់្ក្បជាពលរែឋនិង ស្ងគមសីុ្វលិរឺជាច្បុំណុ្ច្បស្នូល
របស់្ដននការអនុវត្តបីឆ្ន ុំរ ុំរលិ រនុងែុំណារក់ាលេី១ េី២ នងិេី៣។ 

ក្របខណ័្ឌ យុេធាស្តស្តវមិជឈការ
និងវសិ្ហមជឈការ (២០០៥) 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈរជឺាច្បុំណុ្ច្បស្នូលគៅរនុងក្របខណ័្ឌ គនោះ។ 

ឯរារបគច្បចរគេស្ស្តីពរីិច្បច
ក្បជុុំក្រុមក្បរឹារាជធានគីខត្តក្រុង
ក្ស្ុរខណ្ឌ  (២០១២) 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈក្ត្ូវបានយរមរពិចារណាគៅរនុង
ស្រមមភាពេូគៅរបស់្ក្រមុក្បរឹារាជធាន ីគខត្ត ក្រុង ក្ស្ុរ ខណ្ឌ ។ 

អនុក្រតឹ្យស្ដីពីត្នួាេភីាររិច្បច
របស់្ក្រុមក្បឹរាក្ស្រុនិងរណ្ៈ
អភបិាល (២០០៩) 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈក្ត្ូវបានយរមរពិចារណា (មាក្តា ៩, 
៦៥, ១២១, ៥០, ១០៧ និង ១៦៨)។ 
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អនុក្រតឹ្យស្តីពីក្បពន័ធក្របក់្រង
ហិរញ្ញ វត្ថុក្រងុនងិក្ស្រុ 
(២០១២) 

    NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈក្ត្ូវបានគលើរគ ើងគៅរនុងែុំណារក់ាល
គរៀបច្បុំថវកិា (មាក្តា ១៥,១៦) និងែុំគណ្ើ រការអនុវត្ត (មាក្តា ៥៩)។ 

គស្ច្បរតីដណ្នាុំស្តីពកីារគរៀបច្បុំការ
អនុមត័្នងិការអនុវត្តមលូនធិិ
ក្ស្ុរ / ក្រងុ (២០១៣) 

    NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈគរើត្គ ើងរនុងអុំ ុងការគរៀបច្បុំថវកិានិងការ
អនុមត័្ថវកិា (ដននរ ខ.៥, ខ.៧) ប ុដនតោម នការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈ
រនុងគពលអនុវត្តថវកិាគេ។ 

ច្បាបស់្តីពកីារក្របក់្រងរែឋបាល
ឃុុំស្ង្កក ត្ ់(២០០១) 

    NA ច្បាបគ់នោះត្ក្មូវឱ្យមានការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈរនុងការគរៀបច្បុំ
ដននការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ុំស្ង្កក ត្ ់ប ុដនតមនិមានគលើរគ ើងពីការចូ្បលរមួរនុង
គពលគរៀបច្បុំថវកិា ការអនុមត័្ នងិការអនុវត្តគេ។ 

អនុក្រតឹ្យស្តីពីក្បពន័ធក្របក់្រង
ហិរញ្ញ វត្ថុឃុុំ / ស្ង្កក ត្ ់(២០០២) 

    NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈក្ត្ូវបានគលើរគ ើងរនុងការគរៀបច្បុំថវកិា 
(មាក្តា ១១, ១២, ១៣) នងិការអនុវត្តថវកិា (មាក្តា ២៩, ៥៩)។ 

អនុក្រតឹ្យស្តីពីមលូនធិឃុិុំ / 
ស្ង្កក ត្ ់(២០០២) 

    NA ការចូ្បលរមួក្ត្ូវបានក្ត្ូវបានគលើរគ ើងរនុងការគរៀបច្បុំ ការអនុមត័្ និង
ការអនុវត្តថវកិា(មាក្តា ១៧) ។ 

គស្ច្បរតីក្បកាស្រមួស្តីពីគោល
ការណ៍្ដណ្នាុំស្ក្មាបក់ារគរៀបច្បុំ
និងការអនុវត្តថវកិាឃុុំស្ង្កក ត្ ់
(២០០២) 

    NA ការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈក្ត្ូវបានបស្តញ្ជា បែុំគណ្ើ រការគធវើថវកិានិង 
អនុមត័្ថវកិា (ដននរេី២, េី៣, េី៤) ប ុដនតមនិមានរនុងអុំ ុងគពល 
អនុវត្តគេ។ 

ក្បកាស្រមួស្តីពគីោលការណ៍្
ដណ្នាុំស្ក្មាបក់ារគរៀបច្បុំនិង
បគងកើត្រមមវធិ ី

វនិិគោរ៣ឆ្ន ុំរ ុំរលិថ្នន រឃុ់ុំ 
(២០១៦)  

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួក្ត្ូវបានក្ត្ូវបានគលើរគ ើងរនុងែុំណារក់ាលការគរៀបច្បុំ
ថវកិាគៅរនុងរមមវធិីវនិិគោរ៣ឆ្ន ុំរ ុំរិលថ្នន រឃុ់ុំ 

ក្បកាស្រមួស្តីពគីោលការណ៍្
ដណ្នាុំស្ក្មាបក់ារគរៀបច្បុំនិង
បគងកើត្រមមវធិ ី

វនិិគោរ៣ឆ្ន ុំរ ុំរលិគៅថ្នន រ់
ក្ស្ុរ (២០១៦) 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួក្ត្ូវបានគលើរគ ើងរនុងែុំណារក់ាលផ្នការគរៀបច្បុំ ថវកិា
គៅរនុងរមមវធិីវនិិគោរ៣ឆ្ន ុំរ ុំរលិថ្នន រក់្ស្រុ។ 

ក្បកាស្រមួស្តីពគីោលការណ៍្
ដណ្នាុំស្ក្មាបក់ារគរៀបច្បុំនិង
បគងកើត្រមមវធិ ី

វនិិគោរ៣ឆ្ន ុំរ ុំរលិគៅថ្នន រគ់ខត្ត 
(២០១៦) 

NA NA NA NA NA ការចូ្បលរមួក្ត្ូវបានគលើរគ ើងរនុងែុំណារក់ាលផ្នការគរៀបច្បុំ ថវកិា
គៅរនុងរមមវធិីវនិិគោរ៣ឆ្ន ុំរ ុំរលិថ្នន រគ់ខត្ត។ 

អនុក្រតឹ្យស្តីពកីារគរៀបច្បុំនងិការ
ក្បក្ពតឹ្ដគៅផ្នមលូនធិិវនិិគោរ
េុនថ្នន រគ់ក្កាមជាត្ ិ(២០១៦) 

    NA ក្បជាពលរែឋគៅរនុងដែនស្មត្ថរចិ្បចរបស់្ក្រុមក្បរឹាគរៀងៗខេួនមានសិ្
េិធគពញគលញរនុងការឃ្េ ុំគមើលការអនុវត្តរគក្មាងវនិិគោររបស់្       
រែឋបាលថ្នន រគ់ក្កាមជាត្ ិ(មាក្តា ៣៥)។ 
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២.១ ថ្នា ក្់ាតិ 

 ព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយទូសៅ: ដូ្ចថ្ដ្លបានបងាា ញសៅក្ាុងតារាងទី0២ខាងសលើ ចាប់
និងសោលនសោបាយេាូលរបេ់ព្បសទេក្មពុាានោក្ប់ញ្េូ លការចូលរមួរបេ់សាធារណជន ក្ាុងការព្គបព់្គង
ក្ិចេការរដ្ឋខែះៗថ្តមនិព្គបព់្ជងុសព្ាយសទ។ ាព្តាទី៣៥ និងទ៥ី១ ននរដ្ឋធមមនុញ្ញ ននព្រះរាាណចព្ក្ក្មពុាថ្ចង
ថ្ន    ព្បារលរដ្ឋថ្ខមរគាឺាេ េ់ព្បសទេ សេើយអាចអនុវតតេិទធិសរញសលញក្ាុងការចូលរមួការងារនសោបាយ     
សេដ្ឋក្ិចេ នងិេងគម។ ដូ្សចាះសាថ បន័រដ្ឋព្តូវយក្ចិតតទុក្ោក្ ់ រិចរណ និងសោះព្សាយរាល់ការព្រួយបារមានិង
េំណូមរររបេ់ព្បារលរដ្ឋថ្ខមរោ៉ា ងយក្ចតិតាទីបំ្ ុត។ សទាះាោ៉ា ងណក្ស៏ោយរដ្ឋធមមនុញ្ញានថ្ចង
ចាេ់ោេ់ថ្តអំរីការចូលរមួរបេ់សាធារណជនាទូសៅ ថ្តមនិានថ្ចងអំរីការចូលរមួទាក្ទ់ងនលងការព្គប ់
ព្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈនងិការងារលវកិាសនះសទ។ 
 
 សេចក្តីព្ពាងចាបេ់តីរីេិទធិទទួលបាន រត័ា៌នានថ្ចងចាេ់ោេ់អំរីការចូលរមួរបេ់សាធារណ
ជននិងការទទួលបានរត័ា៌នអំរីរោឋ ភបិាល ប៉ាុថ្នតសេចក្តីព្ពាងចាបស់នះសៅមនិទានព់្តូវបានអនុមត័សៅសទបើយ
សទ។ សោយានការោពំ្ទរីភាា ក្ង់ារេេព្បតិបតតិការអភវិឌ្ឍនអ៍នតរាតិេ ុយថ្អ ត (Sida) តាមរយៈអងគការរបេ់
អងគការេេព្បាាតិទទួលបនទុក្វេ័ិយអបរ់ ំ វទិាសាស្រេត និងវបបធម ៌ (សៅកាតថ់្ន យូសណេាូ) ព្ក្ុមការងារ
បសចេក្សទេ (TWG) មយួថ្ដ្លានអងគការយូសណេាូនងិព្ក្េួងរត័ា៌នាេេព្បធាន បានទទួលភារក្ិចេសរៀបចំ
សេចក្តីព្ពាងចាបស់នះ។ សៅឆ្ា ២ំ០១៨ សេចក្តីព្ពាងចាបស់នះបានបញ្េបរ់ចួរាល់សេើយសៅព្តលមក្ព្មតិព្ក្ុមការងារ
បសចេក្សទេ  សេើយវាព្តូវបានបញ្ជូ នសៅគណៈរដ្ឋមស្រនតីសដ្ើមបី្ ែងនតីិវធិីចាបប់នត។ សេចក្តីព្ពាងចាបស់នះាន
ាព្តាចំនួនបីថ្ដ្លទាក្ទ់ងសព្ចើនសៅនលងការចូលរមួរបេ់សាធារណជន។ ាព្តាទ១ី ថ្ចងថ្ន "សោលបំណងនន
ចាបស់នះគឺសដ្ើមបធីានេិទធិសេរភីាររបេ់សាធារណជនក្ាុងការទទួលបានរ័តា៌ន"។ សោលបំណងរបេ់សេចក្តី
ព្ពាងចាបស់នះានថ្ចងក្ាុងាព្តាទី២គឺ "សដ្ើមបធីានឱ្យានការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងក្ិចេការ
នសោបាយ សេដ្ឋក្ិចេ េងគម និងវបបធមរ៌បេ់ព្បសទេដូ្ចានថ្ចងក្ាុងាព្តាទី ៣៥ ននរដ្ឋធមមនុញ្ញ ននព្រះរាា
ណចព្ក្ក្មពុា និងសលើក្ទលក្ចិតតដ្ល់សាថ បន័សាធារណៈឱ្យបំសរញកាតរវក្ិចេរបេ់ខែួនព្បក្បសោយ   គុណភារ 
ព្បេិទធភារ តាែ ភារ និងគណសនយយភារ។" ព្េបតាមសោលការណ៍េក្ល្ងថ្ដ្រ ាព្តាទី៦ក្ាុងសេចក្តីព្ពាង
ចាបស់នះសលើក្ទលក្ចតិត "សាថ បន័សាធារណៈទាងំអេ់     ឱ្យសោររតាមសោលការណ៍ននការបសញ្េញរត័ា៌នាអតិ
បរាិ។" 

គស្ច្បរតីស្គក្មច្បស្តីពកីារអនុវត្ត
គោលការណ៍្ដណ្នាុំស្តីពីការ
វាយត្ផ្មេលេធនលការង្ករក្បចាុំ
ឆ្ន ុំរបស់្រែឋបាលក្ស្រុ 
(២០១៧) 

    NA ការចូ្បលរមួរបស់្ាធារណ្ជនរនុងការគរៀបច្បុំដននការថវកិាក្បចាុំឆ្ន ុំ
និងរមមវធិីវនិិគោរក្ស្ុររឺជាលរខណ្វនិចិ្បឆយ័មយួស្ក្មាបក់ារវាយ
ត្ផ្មេការអនុវត្តរបស់្ 

រែឋបាលក្ស្ុរ។ 
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 យុទធសាស្រេតចតុសកាណ (RS) គឺាឯក្សារសោលនសោបាយនមំុខសគ រីសព្ពាះឯក្សារសនះ្តល់ទិេ
សៅេព្ាបថ់្្នការយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍនា៍តិរីឆ្ា ២ំ០០៤ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០២៣។ យុទធសាស្រេតចតុសកាណ បងាា ញថ្ន
ការចូលរមួោ៉ា ងទូលំទូោយគឺាឧបក្រណ៍ដ្េំ៏ខានក់្ាុងការព្បយុទធព្បឆ្ងំអំសរើរុក្រលួយ ជំរុញអភបិាលក្ិចេលអ 
និងការអភវិឌ្ឍនព៍្បក្បសោយេមធម។៌ ាឧទាេរណ៍ ក្ាុងព្ក្បខណ័ឌ សនះ យុទធសាស្រេតដ្ច៏មបងមយួក្ាុងការសធវើ
ក្ំថ្ណទព្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈគឺការសលើក្ទលក្ចិតតឱ្យាន "ការចូលរមួរបេ់ព្បាជនក្ាុងដ្ំសណើ រការអភវិឌ្ឍក្ដូ៏្ច
ាក្ាុងការសរៀបចំ និងអនុវតតសោលនសោបាយនន"។ យុទធសាស្រេដសនះក្ស៏បតា្្ងថ្ដ្រក្ាុងការរព្ងលងនិងរព្ងីក្ការ
បសញ្េញាសាធារណៈនូវរត័ា៌នលមីៗេតីរីសេវាសាធារណៈ ឯក្សារចាប ់ និងឯក្សារសោលនសោបាយាតិ
សោយសលើក្ទលក្ចិតតឱ្យានការចូលរមួរីសាធារណជនក្ាុងដ្ំសណើ រការសរៀបចំនិងអនុវតតសោលនសោបាយស្សងៗ 
ជំរុញឱ្យានយនតការេព្ាបទ់ទួលយក្មតិសោបល់និងសោះព្សាយពាក្យបណតល ង ថ្ដ្លក្ាុងសនះអាចាន  លទធ
ភារក្ាុងការសព្បើព្បាេ់បសចេក្វទិាគមនគមនត៍ាមថ្បបរត័ា៌នវទិា (ICT) សដ្ើមបោីពំ្ទការអនុវតតថ្បបសនះ និង
រព្ងលងព្បេិទធភារននយនតការព្តួតរិនិតយនងិេវនក្មម (រាជរោឋ ភបិាលក្មពុា, ២០១៨, ទំររ័ទី១៣) ។ ោ៉ា ងណក្៏
សោយយុទធសាស្រេតចតុសកាណ (RS) មនិានសលើក្ស ើងរីការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ
សាធារណៈសនះសទ។ 

 
 ចំថ្ណក្ថ្្នការយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍនា៍ត ិNSDP 2014-2018 បានបងាា ញរីការចូលរមួាសាធារ
ណៈោ៉ា ងទូលំទូោយសៅព្គបថ់្្ាក្ រាបប់ញ្េូ លទាងំការព្បយុទធព្បឆ្ងំនលងអំសរើរុក្រលួយនិងការជំរុញការអភវិឌ្ឍ
ជនបទ ប៉ាុថ្នតថ្្នការយុទធសាស្រេតសនះ    មនិានសលើក្រីការចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងវេ័ិយេិរញ្ញ វតថុសាធារ
ណៈសទ។         ាទូសៅសៅក្ាុងថ្្នការយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍនា៍តិ ការចូលរមួព្តូវបានសលើក្ទលក្ចិតតក្ាុង "ទិដ្ឋភារ
បសចេក្សទេ" ប៉ាុថ្នតមនិទាក្ទ់ងសៅនលងការសធវើលវកិាននក្មមវធិីវនិិសោគសទ។       ថ្្នការយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍនា៍តិ 
2019-2023 មនិទានព់្តូវបានអនុមត័សៅស ើយសៅអំទបុងសរលេរសេររបាយការណ៏សនះ។ 
 

 ព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយេតីរីការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈនិងការសធវើលវកិា: ចាបេ់តី
រីព្បរន័ធេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (១៩៩៨ និងសធវើវសិសាធនក្មមសៅឆ្ា ២ំ០០៨) នងិចាបេ់តីរីេវនក្មម (២០០០) 
ថ្ដ្លាចាបធ់ំៗ រីរេព្ាបព់្គបព់្គងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈមនិានថ្ចងចាេ់ោេ់អរំីការចូលរមួ
ា   សាធារណៈរីេំណក្ព់្បារលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិក្ាុងដ្ំសណើ រការេិរញ្ញ វតថុនិងលវកិាសទ។ ាក្ថ់្េតង 
ចាបទ់ាងំសនះមនិបានបញ្េូលការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងដ្ណំក្ក់ាលណមយួទាងំអេ់ននវដ្តលវកិា (ការ
សរៀបចំ ការអនុមត័ ការអនុវតត និងការព្តួតរិនតិយ)។ េតងោ់រេវនក្មមសាធារណៈ (ឆ្ា ២ំ០១១) ថ្ដ្លថ្ចងរីការអនុ
វតតេវនក្មមរបេ់អាា្ធរេវនក្មមាតអិនុញ្ញញ តឱ្យអាា្ធរសនះេេការាមយួវទិាសាថ នព្សាវព្ាវានខ់ពេ់ និង
ទាក្ទ់ងា្ែូវការាមយួអងគភារវាិជ ជីវៈថ្ដ្លាថ្្ាក្មយួននអងគការេងគមេីុវលិក្ាុងដ្ំសណើ រការ     េវនក្មម។ 
សព្ៅរីសនះសេទើរថ្តោម នយនដការ ឬឧបក្រណ៍សោលនសោបាយអចិនស្រនតយណ៍មយួថ្ដ្លបសងាើតស ើងេព្ាប ់ ឬ
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សោយអាា្ធរេវនក្មមាតិសដ្ើមបឱី្យព្បារលរដ្ឋនិងអងគការេងគមេីុវលិអាចោក្ព់ាក្យបណតល ង ្តល់ធាតុចូល
េព្ាបក់្មមវធិីេវនក្មម នងិការសេុើបអសងាតរបេ់ខែួន នងិ្ដល់មតិសោបល់ព្តលបេ់ព្ាបធ់ាតុចូលរបេ់ព្បា
រលរដ្ឋនិងអងគការេងគមេីុវលិសនះសទ។ ចំថ្ណក្ចាបេ់តីរីលទធក្មមសាធារណៈវញិានថ្តមយួាព្តាប៉ាុសណា ះ 
(ាព្តា ៤៤) ថ្ដ្លទាក្ទ់ងនលងការចូលរមួរបេ់ភាគីពាក្រ់ន័ធ: "ការសដ្ញនលែថ្ដ្លបានោក្ស់េាើទាងំអេ់នលងព្តូវសបើក្
ាសាធារណៈនងិភាែ មៗបនទ បរ់ី្ុតនលៃក្ំណត។់" ចំថ្ណក្"ក្មមវធិីថ្ក្ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
(PFMRP) (ឆ្ា ២ំ០០៤) បានសលើក្ស ើងបនតិចបនតួច (មតងគត)់ រីការចូលរមួរបេ់អងគការេងគមេីុវលិ សោយសលើក្
សទបើងថ្នការចូលរមួរបេ់រួក្សគគឺាការចបំាចស់ដ្ើមបេីសព្មចបាននូវសោលបំណងរមួរបេ់ក្មមវធិីសនះ។ សទាះា
ោ៉ា ងណក្ស៏ោយ ក្មមវធិីថ្ក្ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ឆ្ា ២ំ០០៨ មនិានថ្ចងអំរីការចូលរមួា
សាធារណៈស ើយ។ សលើេរីសនះសទៀតសេចក្តីេសព្មចេតីរីការបសងាើតគណៈក្ាម ធិការដ្លក្ននំនក្មមវធិីថ្ក្
ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (ឆ្ា ២ំ០០៧) ្តល់ឱ្កាេឱ្យអងគការេងគមេីុវលិចូលរមួាេាជិក្ ឬ
អាក្េសងាតការណ៍។ សេចក្តីព្ពាងយុទធសាស្រេតក្ំថ្ណទព្មងព់្បរន័ធលវកិាចុងសព្កាយបំ្ុត (២០១៧-២០២៥) ថ្ដ្ល
នលង្តល់ទិេសៅេព្ាបក់ារថ្ក្ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈក្ាុងដ្ណំក្ក់ាលចុងសព្កាយ មនិាន
បញ្ញតតិេតីរីការចូលរមួាសាធារណៈស ើយ។ សនះគឺសោយសារដ្ំណក្ក់ាលបនទ បន់នក្ំថ្ណទព្មង់ការព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសនះ      នលងសផ្ទត តាចំបងសលើការទទលួខុេព្តូវេងគមនិងលវកិាថ្្អក្សលើេមមទិធិក្មមការងារ។ 
 
 បទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរដ្ឋេភាថ្ដ្លសចញសៅឆ្ា ២ំ០១៤ ានសរៀបរាបល់មអតិអំរនីីតិវធិី និងព្បតិបតតិការរបេ់
សាថ បន័សនះ។ ក្ាុងចំសណមចំណុចស្សងៗសទៀត បទបញ្ញជ សនះថ្ចងអរំីការរិភាក្ាសលើសេចក្តីព្ពាងចាបន់ិង
េំសណើ ចាប ់ រសបៀបវារៈការព្បជុំ បទបញ្ញជ រិសេេេតីរលីវកិាាតិ និងលវកិាេព្ាបរ់ដ្ឋេភា ការសេុើបអសងាត និង
ការស្ែើយតបរីរាជរោឋ ភបិាល ការបសញ្េញមតិសោបល់ និងវធិានេតីរីការជថ្ជក្ថ្វក្ថ្ញក្។ បទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងសនះ
មនិានបទបញ្ញតតិេតីរីនីតិវធិលីមអតិេព្ាបក់ារចូលរមួាទូសៅរបេ់សាធារណជន នងិទាក្ទ់ងសៅនលងេវនការ
េតីរីេំសណើ លវកិាាតិ ការអនុវតតនិងការព្តួតរិនិតយ េវនការទានទ់ងនលងេវនក្មម និងយនតការេតីរីការ្តល់
សោបល់ព្តលបស់ៅមតិសោបល់របេ់សាធារណជនសទ (រដ្ឋេភា, ២០១៤a)។ ានបញ្ញតតិទូសៅមយួចនំួនេតីរី
ការចូលរមួរបេ់សាធារណជន។ ាឧទាេរណ៏ ព្បការទ៧ី ្តល់ភារក្ិចេដ្ល់គណៈក្មមការអចិនស្រនតយ ៍ "សដ្ើមបរីិនិ
តយស ើងវញិនិងសោះព្សាយេំណូមរររបេ់ព្បារលរដ្ឋសោយយក្ចិតតទុក្ោក្ន់ិងចាេ់ោេ់" ។ ព្បការទី១២ 
អនុញ្ញញ តិឱ្យគណៈក្ាម ធិការនីមយួៗ សេាើរេំុព្បធានរដ្ឋេភាថ្តងតាងំអាក្ជំនញថ្ដ្លមនិថ្មនាេាជិក្រដ្ឋ
េភាមក្សធវើការក្ាុងគណៈក្មមការរបេ់ខែួន។ អាក្ជំនញមនិានេិទធិេសព្មចចតិតក្ាុងក្ចិេការរបេ់ គណៈក្មមការ
សនះសទ។" សលខាធិការោឋ នននរដ្ឋេភាានភារក្ិចេថ្លរក្ា "ក្ណំតស់េតុព្បជុនំិងឯក្សារដ្នទសទៀត" សេើយសរល
ានការសេាើេំុ សលខាធិការោឋ នអាច្តល់ជូនដ្ល់ "សាធារណជននងិតំណងរាស្រេតនូវក្ំណតស់េតុព្បជុំនិងឯក្
សារទាងំសនះ ថ្តព្តូវានការយល់ព្រមរីព្បធានេភាាមនុ។" ព្បការទី៤៧ ថ្ចងថ្ន "ក្ចិេព្បជុំរដ្ឋេភាព្តូវសធវើស ើង
ាសាធារណៈ។" ព្បការទ៦ី៤ថ្ចងថ្ន "ាសោលការណ៍ព្បធានរដ្ឋេភាអាចអនុញ្ញញ តឱ្យសាធារណជនចូលរមួក្ចិេ
ព្បជុំសៅក្ាុងសាលព្បជុំឱ្យថ្តានសៅអីទំសនរ"។ ាទូសៅានបញ្ញតតិថ្តមយួចំនួនប៉ាុសណា ះ នងិមនិាននីតិវធិីលមអតិ
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ទាក្ទ់ងនលងលទធភារទទួលបានរត័ា៌ន ការចូលរមួក្ាុងក្ិចេការរបេ់រដ្ឋេភា និងការចូលរមួរបេ់សាធារណជន
ក្ាុងេវនការាសាធារណៈ។ 
 
 សេចក្តីេសព្មចេតីរីតួនទនីងិការទទួលខុេព្តូវរបេ់គណៈក្មមការទ២ីេតីរីសេដ្ឋក្ចិេ េិរញ្ញ វតថុ 
ធនោរ និងេវនក្មម របេ់រដ្ឋេភា (រដ្ឋេភា ឆ្ា ២ំ០១៤) ក្ា៏នថ្ចងអរំីការចូលរមួរបេ់សាធារណជន្ងថ្ដ្
រ។ សេចក្តីេសព្មចសនះបងាា ញថ្នគណៈក្មមការសនះ     "អាចចូលរមួនិងសរៀបចំេិកាេ សាោសាធារណៈ ឬក្ចិេព្បជុំ
រិសព្ោះសោបល់ាមយួអងគការាតិនិងអនតរាតិ អងគការេងគមេីុវលិ និងអាក្ពាក្រ់ន័ធដ្នទសទៀត"។ គណៈក្មមការ
សនះក្អ៏ាចេេការាមយួអងគការនិងព្ក្ុមថ្ដ្លពាក្រ់ន័ធដូ្ចានដ្គូាតិនងិអនដរាត ិអងគការេងគមេីុវលិ និងវេ័ិ
យឯក្ជន។ គណៈក្មមការសនះអាចជំរុញឱ្យានការចូលរមួោ៉ា ងេក្មមរសីាធារណជនសៅក្ាុងសវទិកាស្សងៗ
សដ្ើមបសី្ែើយតបសៅនលងតព្មូវការនិង្លព្បសោជនព៍្េបចាបរ់បេ់ខែួន។ គណៈក្មមការសនះទទួលភារក្ិចេរិនិតយ
េំណូមររនងិសោបល់ស្សងៗរីសាធារណជនសដ្ើមបបីញ្ជូ នសៅព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធឱ្យរិចរណនិងសោះព្សាយតាមរ
យៈេំសណើ របេ់ព្បធានរដ្ឋេភា។ សេចក្តីេសព្មចសនះ ដូ្ចោា នលងបទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរដ្ឋេភាថ្ដ្រ ខវះនីតិវធិីលមអតិ
ទាក្ទ់ងនលងការចូលរមួរបេ់សាធារណជន នងិមនិានសលើក្រីការ្តល់សោបល់ព្តលបស់ៅមតិសោបល់របេ់
សាធារណជនសនះសទ។  
 

 ព្រលទធេភា (២០១៤) ក្ា៏នបទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរបេ់ខែួនថ្ដ្រ សេើយបទបញ្ញជ សនះានថ្ចងរីបញ្ញា េំខាន់ៗ
ដូ្ចបទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរបេ់រដ្ឋេភាថ្ដ្រ។ បទបញ្ញជ សនះមនិាននីតិវធិីលមអតិេព្ាបក់ារចូលរមួរបេ់សាធារណជន
ក្ាុងេវនការរបេ់ព្រលទធេភាសទ និងានថ្ចងតិចតួចរីការចូលរមួរបេ់សាធារណជន ប៉ាថុ្នតមនិានថ្ចងរីការ្តល់
រត័ា៌នជូនសាធារណជននងិរីការ្តល់សោបល់ព្តលបស់ៅមតិសោបល់របេ់សាធារណជនសទ។ ានព្បការ
ចំនួន៣ េតីរីការចូលរមួដូ្ចខាងសព្កាម។ ព្បការទី១៨ អនុញ្ញញ តឱ្យគណៈក្មមការនីមយួៗ "អសញ្ជ ើញអាក្តំណង រ
ោឋ ភបិាល ឥេសរជន អាក្ជនំញ ឬអាក្តំណងេងគមេីុវលិសដ្ើមបី្ តល់សោបល់សលើបញ្ញា ស្សងៗ។" ដូ្ចោា នលងគ
ណៈក្មមការរដ្ឋេភាថ្ដ្រ គណៈក្មមការរបេ់ព្រលទធេភាអាចសេាើេំុថ្តងតាងំអាក្ជំនញសដ្ើមបជីួយ ការងាររបេ់ខែួន។ 
ព្បការទី៤២ ថ្ចងថ្ន "ក្ិចេព្បជុំរបេ់ព្រលទធេភា [សលើក្ថ្លងថ្តការព្បជុំាេាៃ ត]់ ព្តូវសធវើស ើងាសាធារណៈនិង
្ាយតាមវទិយុនិងទូរទេសនា៍តិ"។ ការថ្ដ្លានឱ្កាេតិចតួចេព្ាបក់ារចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុង
ក្ិចេការនិងក្ចិេព្បជុំរបេ់រដ្ឋេភានិងព្រលទធេភាព្តូវបានបញ្ញជ ក្ត់ាមរយៈក្ព្មងេំនួរននការេទងម់តិ OBI ថ្ដ្ល
បងាា ញថ្នមនិានយនតការេព្ាបក់ារចូលរមួក្ាុងការរិសព្ោះសោបល់សលើេំសណើ លវកិាព្បចឆំ្ា នំិងបញ្ញា ទាក្ទ់ង
នលងេិរញ្ញ វតថុស្សងសទៀតថ្ដ្លសធវើស ើងសោយរដ្ឋេភានិងព្រលទធេភាសនះសទ។ 
 
 ាទូសៅសៅថ្នា ក្ា់តិការចូលរមួរបេ់សាធារណជន ដូ្ចថ្ដ្លានថ្ចងក្ាុងចាបន់ន បទបញ្ញជ និង
សោលនសោបាយអភវិឌ្ឍនធ៍ំៗ  ព្តូវបានចតទុ់ក្ថ្នាឧបក្រណ៍មយួសដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់អភបិាលក្ិចេលអនិងការ
អភវិឌ្ឍេងគម សេដ្ឋក្ិចេ នងិនសោបាយព្បក្បសោយេមធម។៌ ប៉ាុថ្នតេព្ាបក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ
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និងការសធវើលវកិា      ចាបន់ិងព្ក្បខណ័ឌ សោលនសោបាយថ្ដ្លពាក្រ់ន័ធបាន្តល់ឱ្កាេតិចតួចនិងានថ្ចងមនិ
ចាេ់ ោេ់ អរំីការចូលរមួរបេ់សាធារណជន។ សនះបងាា ញថ្នឱ្កាេេព្ាបក់ារចូលរមួរបេ់សាធារណជន
ថ្ដ្ល្តល់សោយអងគនីតិព្បតបិតតិ អងគនីតិបញ្ញតតិ នងិ អាា្ធរេវនក្មមាតិគឺានលក្េណៈេតួចសេតើងណេ់។ 

២.១ ថ្នា ក្់សព្កាមាតិ 

 សៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ ការចូលរមួរបេ់សាធារណជនានលក្េណៈសលចសធាែ ាងសៅថ្នា ក្ា់តិ ទាងំក្ាុង
េក្មមភារទូសៅ និងការសធវើលវកិា សបើសទាះបីាសៅានក្ងវះខាតក្ស៏ោយ។ មស្រនតីរាជរោឋ ភបិាល អាក្ជំនញនិង អងគ
ការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលថ្ដ្លសធវើការសៅឬាមយួរដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិយល់ព្េបោា ថ្នចាបន់ិងសោលនសោបាយ
ថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិព្តូវបាន "បសងាើតស ើងសដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួ"6។ 
 
 ព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយទូសៅ: ចាបន់ិងសោលនសោបាយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិានបទ
បញ្ញតតិសលចសធាែ  និងានយនតការស្សងៗក្ាុងការេព្មួលដ្ល់ការចូលរមួរបេ់សាធារណជនដូ្ចខាងសព្កាម។ ទ១ី 
ចាបន់ងិព្ក្បខណ័ឌ សោលនសោបាយទាងំសនះតព្មូវឱ្យានចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងដ្ំសណើ រការសរៀបចំ នងិ
អនុវតតថ្្នការអភវិឌ្ឍនន៍ិងវនិិសោគ។ សនះាននយ័ថ្នព្ក្ុមព្បលក្ារាជធានី សខតត ព្ក្ងុ ព្េុក្ ខណឌ  និងឃំុេងាា ត់
ព្តូវរិសព្ោះសោបល់ាមយួព្បារលរដ្ឋសៅក្ាុងថ្ដ្នេមតថក្ិចេរបេ់ខែួន។ នោិយមា៉ាងសទៀតគឺថ្នព្បារលរដ្ឋ
ានេិទធិព្េបចាបស់ដ្ើមបចូីលរមួការសរៀបចំនិងអនុវតតថ្្នការអភវិឌ្ឍន ៍ សេើយេំខានា់ងសនះសៅសទៀតក្ាុងការ
ព្តួតរិនិតយការអនុវតតការងាររបេ់ព្ក្ុមព្បលក្ា។ សោលនសោបាយថ្ដ្លានបញ្េូលការចូលរមួរបេ់សាធារណ
ជន សព្ចើនគួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់ានដូ្ចាក្មមវធិីាតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធបិសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ
(NP-SNDD) ថ្្នការអនុវតតបីឆ្ា រំកំ្ិល (IP3) ថ្ដ្លាឧបក្រណ៍េព្ាបអ់នុវតតក្មមវធិាីតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាម
ថ្បបព្បាធិបសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ និងសោលការណ៍ថ្ណនេំតីរីការសរៀបចំនិងការបសងាើតក្មមវធិី        វនិិសោគ
ថ្នា ក្ឃំុ់ (CIP) , ក្មមវធិីវនិិសោគព្េុក្ (DIP) និងក្មមវធិីវនិិសោគសខតត (PIP) (េូមសមើលរត័ា៌នលមអតិសៅក្ាុង
តារាងទ០ី២)។ 
 
 ទីរីរ វធិានការាក្ោ់ក្ា់សព្ចើនព្តូវបានបសងាើតស ើងសដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួរបេ់សាធារណជន ា
ឧទាេរណ៍ សៅក្ាុងឧបេមពន័ធទី៣ននក្មមវធិីាតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធិបសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាម
ាត(ិNP-SNDD) ានបងាា ញរីយនតការមយួចំននួសដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួរីព្បារលរដ្ឋនិងអងគការេងគមេីុវលិ
សៅក្ាុងការងាររបេ់ព្ក្ុមព្បលក្ាថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ។ វធិានការលមអតិស្សងសទៀតេព្ាបក់ារចូលរមួរបេ់សាធារណ

 
6 បទេាា េនទ៍ី ០៨, ាមយួអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាល, នលៃទី១៧ ថ្ខមក្រា ឆ្ា  ំ២០១៩; បទេាា េនទ៍ី១១, ាមយួនដ្គូរ
អភវិឌ្ឈន,៍ នលៃទី១៤ ថ្ខមក្រា ឆ្ា  ំ២០១៩។ 
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ជនានដូ្ចាការចូលរមួក្ាុងក្ិចេព្បជុំរបេ់ព្ក្ុមព្បលក្ាថ្ដ្លក្ាុងសនះព្បារលរដ្ឋ ព្ក្ុមជនងាយរងសព្ោះ នងិ
េាជិក្ 
គណបក្សនសោបាយននអាចេួរេំណួរ ្ តល់សោបល់សៅកានក់ារងាររបេ់ព្ក្ុមព្បលក្ា សលើក្ស ើងនូវក្ងវល់នងិ
បញ្ញា នន នងិសធវើការទាមទារស្សងៗសៅកានព់្ក្ុមព្បលក្ាទាងំសនះ សេើយថ្លមទាងំអាចទាក្ទ់ង និងសធវើការសោយ
ផ្ទទ ល់ាមយួព្ក្ុមព្បលក្ានិងគណៈអភបិាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតទិាងំសនះ្ងថ្ដ្រ។ 
 
 ព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយេតីរីការសធវើលវកិា: សទាះបីាចាបន់ិងសោលនសោបាយថ្នា ក្់
សព្កាមាតិទាងំអេ់មនិេីុេងាវ ក្ោ់ា សរញសលញ  នលងបទបបញ្ញតតិរបេ់ខែួនទាក្ទ់ងនលងការចូលរមួរបេ់សាធារណ
ជនក្ាុងដ្ំសណើ រការលវកិាក្ស៏ោយ     ក្ច៏ាបន់ិងសោលនសោបាយទាងំសនះមយួចំនួនបានបស្រញ្ញជ បការចូលរមួរបេ់ 
សាធារណជនោ៉ា ងចាេ់ោេ់ក្ាុងការសរៀបចំ អនុមត័ និងអនុវតតលវកិា។ ាឧទាេរណ៍អនុព្ក្លតយេតីរីព្បរន័ធ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុឃំុ / េងាា ត ់ អនុព្ក្លតយេតីរមីូលនិធឃំុិេងាា ត ់ និងអនុព្ក្លតយេតីរីព្បរន័ធព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុព្ក្ុង
និងព្េុក្ានបញ្ញតតិដូ្ចសរៀបរាបខ់ាងសលើ (េូមសមើលតារាងទី២ េព្ាបរ់ត័ា៌នលមអតិ)។ បញ្ញា សៅានព្តងថ់្ន
ព្ក្បខណ័ឌ ចាបទ់ាងំសនះោម នបទបបញ្ញតតិទាក្ទ់ងនលងការ្តល់សោបល់ព្តលបរ់ីព្ក្មុព្បលក្ាថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិសៅសលើ
ធាតុចូលរពី្បារលរដ្ឋនិងអងគការេងគមេីុវលិ។ នោិយមា៉ាងសទៀតគរុឺំទានា់នយនតការណមយួថ្ដ្លអាចឱ្យ
សាធារណជនបានដ្លងថ្នសតើធាតុចូលរបេ់រួក្សគព្តូវរាជរោឋ ភបិាលសព្បើព្បាេ់េព្ាបក់ារសរៀបចំលវកិា តាមោន 
និងេវនក្មមសោយរសបៀបណសនះសទ។ 
 
 ការអនុវតតការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិាក្ថ់្េតង: ខណៈថ្ដ្លចាប ់ និងសោល
នសោបាយានបណំងសធវើឱ្យការអនុវតតការចូលរមួរបេ់សាធារណជនានលក្េណៈព្េបចាប ់ និងាព្បរន័ធសៅ
ក្ាុងការអភវិឌ្ឍមូលោឋ ន នងិការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅថ្នា ក្ ់សព្កាមាតិសនះ      ការអនុវតតាក្ថ់្េតង
សៅានការខវះខាតនិងខុេោា ោ៉ា ងខាែ ងំរីតំបនម់យួសៅតំបនម់យួ និងរ ី
បរបិទមយួសៅបរបិទមយួ។ 
 
 ការចូលរមួទូសៅ: ការចូលរមួទូសៅរបេ់សាធារណជនសៅក្ាុងេក្មមភារេីុវលិ ការអភវិឌ្ឍ និង
នសោបាយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិគឺសៅមនិទានស់ធវើសទបើងសោយសេមើោា សនះសទ។ សបើសទាះបីាសៅមនិទានា់នការឯក្
ភារោា សៅស ើយក្ាុងចំសណមការេិក្ាពាក្រ់ន័ធអំរបីរាិណននការចូលរមួរបេ់សាធារណជន ក្ក៏ារេិក្ាខែះ
បានបងាា ញថ្នានព្បារលរដ្ឋសៅមូលោឋ នមយួចំននួបានចូលរមួក្ាុងក្ិចេព្បជុភំូម ិ នងិឃំុ / េងាា ត។់ ា
ឧទាេរណ៍ ក្ាុងការេទងម់តមិយួាមយួព្បាជនចំនួន ២.១២១នក្ស់ៅសខតតចំននួបី គឺសខតតបាតដ់្បំង ក្ំរងឆ់្ា ងំ 
និងសពាធិ៍សាតប់ានបងាា ញថ្នព្បារលរដ្ឋចំនួន ៧៤% បានចូលរមួក្ាុងក្ិចេព្បជុថំ្នា ក្ម់ូលោឋ នសៅឆ្ា ២ំ០១០ 
(Kang and Liv 2011)។ សលើេរីសនះសទៀតានភេ័តុតាងថ្ដ្លបងាា ញរីក្ចិេព្បជុាំសទៀងទាតរ់វាងព្ក្ុមការងារ
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បសចេក្សទេថ្នា ក្ស់ខតតសលើវេ័ិយអបរ់ ំ (PTWGE) និងអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលសខតតសៅសខតតបាតដ់្ំបងនិងសខតត
ក្ំរងច់ម្ងថ្ដ្រ។ 
 
 ចំសពាះគុណភារននការចូលរមួរបេ់សាធារណជនវញិ អតថបទព្សាវព្ាវោ៉ា ងសព្ចើនបងាា ញថ្នការចូល
រមួសៅានគុណភារទាបណេ់។ ការេិក្ាទាងំសនះបានរក្សឃើញថ្នព្បារលរដ្ឋាសព្ចើនចូលរមួព្បជុំសៅមលូ
ោឋ នថ្តមនិនោិយ ឬចូលរមួព្បជុំសដ្ើមបទីទួលទានអាហារេព្មន ់និងទទួលអំសណយ ឬក្ថ៏្នសមភូមនិិងសមឃំុសព្បើ
អំណចព្គបដ្ណដ បក់ាររិភាក្ា សេើយសបើក្ឱ្កាេតចិតួចឱ្យព្បារលរដ្ឋរមួចំថ្ណក្្តល់សោបល់និងធាតុចូល 
(Heng, Kim, & So, 2011; Kang & Liv, 2011; Plummer & Tritt, 2012; Thon, Ou, Eng, & Ly, 2009)។ 
ការេិក្ាដ្នទសទៀតបងាា ញថ្នការចូលរមួទូសៅរបេ់ព្បារលរដ្ឋានក្ព្មតិខពេ់សៅសរលចបស់្ដើមនន   ក្ំថ្ណ
ទព្មងវ់មិជឈការ (រីឆ្ា ២ំ០០២) ប៉ាុថ្នតេនទុះននការចូលរមួបានធាែ ក្ចុ់ះរីមយួឆ្ា សំៅមយួឆ្ា ។ំ មូលសេតុមយួគឺ
សោយសារថ្តអាា្ធរមូលោឋ នមនិានធនធានព្គបព់្ោនស់ដ្ើមបរីក្ាក្ិចេេនារបេ់ខែួន (ដូ្ចាការេនាសាង
េងស់េោឋ រចនេមពន័ធសៅមលូោឋ ន) នងិានអណំចតិចតួចក្ាុងការសោះព្សាយជសាែ ះ (ដូ្ចាបញ្ញា ដ្ីធែនីិង
ធនធានធមមាត)ិ (Kim & Öjendal, 2007)។ ការចុះេាា េនរ៍បេ់ព្ក្ុមអាក្ព្សាវព្ាវសៅក្ាុងឃំុមយួក្ាុងសខតតក្
ណត លបានបញ្ញជ ក្ថ់្នគុណភារននការចូលរមួរិតាសៅទាបដូ្ចការេិក្ាខាងសលើបានរក្សឃើញថ្មន។ គួរក្ត់
េាគ ល់ថ្នគុណភារទាបននការចូលរមួរបេ់សាធារណជនគឺមយួថ្្ាក្ធំបណត លមក្រកី្ំថ្ណទព្មងល់ទធិព្បាធិប
សតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិានភារយឺតោ៉ា វ ប៉ាុថ្នតក្អ៏ាចានក្តាត រមួចំថ្ណក្ដ្នទសទៀត្ងថ្ដ្រ ថ្ដ្លសធវើឱ្យការចូល
រមួរបេ់សាធារណជនសៅទនស់ខាយ។ ក្តាត ទាងំសនះានដូ្ចាជីវភារព្ក្ីព្ក្ននព្បាជនសៅតាមជនបទ ការ
ាបជ់ំពាក្ប់ណុំលសព្ចើនរបេ់ព្បាជនសៅមូលោឋ ន ការសក្ើនស ើងននការសព្បើព្បាេ់ព្បរន័ធ្សរវ្ាយេងគមថ្ដ្ល
ាមសធាបាយលមីេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ ការសធវើចំណក្ព្េុក្ នងិការផ្ទែ េ់បតូរបរោិកាេនសោបាយ
នសរលលមីៗសនះ។ 
 
 ដំ្សណើ រការលវកិា: សទាះបាីព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយថ្នា ក្ស់ព្កាមាតបិាន្តល់ឱ្កាេឱ្យ
ានការ ចូលរមួរីសាធារណជនសៅក្ាុងដ្ំសណើ រការលវកិា (ការសរៀបចំ ការរិនិតយតាមោន និងវាយតនមែការអនវតត
លវកិា) ការព្សាវព្ាវនិងការវាយតនមែស្សងៗ ក្ដូ៏្ចាមតសិោបល់របេ់អាក្ជំនញ នងិអាក្អនុវតតបានបភំែថឺ្នការ
អនុវតតននការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការងារលវកិារបេ់រដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិសៅានក្ព្មតិទាបនិងាន
សាថ នភារខុេោា រីតបំនម់យួសៅតំបនម់យួ។ ព្បការសនះាននយ័ថ្នវាអាព្េ័យសលើវតតានននការោពំ្ទរីខាង
សព្ៅ។ ព្បេិនសបើានការោពំ្ទរីខាងសព្ៅ ការចូលរមួរបេ់សាធារណជនាទូសៅានភារព្បសេើរ សបើមនិដូ្សចាះ
សទការចូលរមួាសាធារណៈមនិានការរកី្ចសព្មើនសទ។ ចំថ្ណក្ការ្តល់សោបល់ព្តលបស់ៅមតិសោបល់របេ់
សាធារណជនរីេំណក្រ់ដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិវញិគឺមនិទានា់នសក្ើតសទបើងសៅស ើយសទ។ 
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 សទាះបីាោ៉ា ងណក្ស៏ោយ អងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលមយួ7 និងអងគការរបេ់អងគការេេព្បាាតិ
មយួ8ថ្ដ្លសធវើការសលើក្ំថ្ណរទព្មងរ់ដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតបិានបងាា ញ នូវភេ័តុតាងថ្នការចូលរមួរបេ់សាធារណ
ជនសៅក្ាុង ក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ (CIP) ានភារព្បសេើរស ើងសៅតាមតំបនម់យួចំននួ។ សព្ៅរីការរកី្ចសព្មើនក្ាុងការ
ចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅថ្នា ក្ឃំុ់/េងាា តក់្ាុងការសរៀបចំនិងអនុមត័ក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ (CIP) ក្ា៏នការរកី្
ចសព្មើនក្ាុងការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការសរៀបចលំវកិាឃំុ/េងាា តព់្បចឆំ្ា ំ្ ងថ្ដ្រ ថ្ដ្លក្ាុងសនះព្បា
រលរដ្ឋបានចូលរមួក្ាុងដ្ំសណើ រការសរៀបចំនិងអនុមត័លវកិារឃំុ/េងាា ត។់ ប៉ាុថ្នតភារព្បសេើរស ើងសៅថ្នា ក្ឃំុ់/េងាា ត់
សនះមនិបានសក្ើតស ើងសៅថ្នា ក្ម់ូលោឋ នខាងសលើៗ ាអាទ ៍សៅថ្នា ក្ព់្ក្ុង ព្េុក្ និងសខតត / រាជធានី។ 
 

តារាងទី០៣: ព្បតិទិនលវកិាឃំុេងាា ត ់(េព្ាបឆ់្ា សំារសរើរនធ "n"): 
 

 ភារក្ិចេ មស្រនតីទទួលបនទុក្ ព្ក្បខណ័ឌ សរលសវោ 

1 ការសធវើសេចក្តីព្ពាងលវកិា សមឃុំ/សៅេងាា ត ់ ថ្ខក្ក្ាោ – នលៃទី១៥ ថ្ខតុោ 
(ឆ្ា ចំេ់ n-1) 

2 សេចក្តីព្ពាងលវកិាព្តូវបាន
្សរវ្ាយាសាធារណៈ 

សមឃុំ/សៅេងាា ត ់ មនិព្តូវយឺតាងនលៃទី១៥ ថ្ខ
តុោ (ឆ្ា ចំេ់ n-1) 

3 ការអនុមត័សេចក្តីព្ពាងលវកិា ព្ក្ុមព្បលក្ាឃំុេងាា ត ់ មនិព្តូវយឺតាងនលៃទី៣១ ថ្ខ
តុោ (ឆ្ា ចំេ់ n-1) 

4 ការបញ្ជូ នសេចក្តីព្ពាងលវកិា
សៅ អភបិាលសខតត និងរាជ
ធានី 

សមឃុំ/សៅេងាា ត ់ នលៃទី៥ ថ្ខវចិឆិកា (ឆ្ា ចំេ់ n-
1) 

5 ការអនុមត័សេចក្តីព្ពាងលវកិា អភបិាលសខតត / រាជធានី មនិព្តូវយឺតាងនលៃទី៣០ ថ្ខ
វចិឆិកា (ឆ្ា ចំេ់ n-1) 

6 ការអនុវតដលវកិា សមឃុំ/សៅេងាា ត ់ ថ្ខមក្រា - ធាូ (ឆ្ា សំនះ- n) 
7 ការសធវើវសិសាធនក្មមលវកិា 

(ព្បេិនសបើាន) 
សមឃុំ/សៅេងាា ត ់និង ព្ក្ុមព្បលក្ាឃំុ
េងាា តស់ោយានការយល់ព្រមរី
អភបិាលសខតត / រាជធានី 

ថ្ខមលុិន - ក្ក្ាោ (ឆ្ា សំនះ- 
n) 

 
8 ការបិទលវកិា សមឃុំ/សៅេងាា ត ់និង ព្ក្ុមព្បលក្ាឃំុ

េងាា តស់ោយានការយល់ព្រមរី
អភបិាលសខតត / រាជធានី 

ថ្ខមក្រា - ថ្ខមនី (ឆ្ា បំនទ ប-់ 
n+1) 

 
7 បទេាា េនទ៍ី៨, ាមយួអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាល, នលៃទី១៧ ថ្ខមក្រា ឆ្ា  ំ២០១៩។ 
8 បទេាា េនទ៍ី១១, ាមយួនដ្គូអភវិឌ្ឈន,៍ នលៃទី១៤ ថ្ខមក្រា ឆ្ា  ំ២០១៩។ 
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ព្បភរ: (ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ ឆ្ា ២ំ០០២)  
 

 វឌ្ឍនភារក្ាុងការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ (CIP) និងការសរៀបចំលវកិារឃំុ / 
េងាា តស់ៅថ្តព្តូវការថ្ក្លមអាលំោប។់ បញ្ញា គឺសៅព្តងថ់្នាព្ទលេតី ឃំុ/េងាា តព់្តវូសរៀបចំនិងអនុមត័ក្មមវធិីវនិិ
សោគឃំុ (CIP)  មុនសរលសរៀបចំនិងអនុមត័លវកិាព្បចឆំ្ា រំបេ់ឃំុេងាា ត។់ ក្ប៏៉ាុថ្នតាការអនុវតតាក្ថ់្េតងគឺវាមនិ
បានសក្ើតស ើងដូ្សចាះសទ គឺថ្នឃំុ / េងាា តខ់ែះបានសរៀបចំក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ (CIP) មនុសរលសរៀបចំនិងអនុមត័លវកិា
ព្បចឆំ្ា  ំថ្ដ្លសនះគឺាសរឿងលអ ប៉ាុថ្នតក្ាុងក្រណីស្សងសទៀត ការសរៀបចំក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ (CIP) បានព្តូវសធវើដ្ំណល
ោា ាមយួនលងការសរៀបចំនិងអនុមត័លវកិាព្បចឆំ្ា  ំ សេើយក្ាុងក្រណីស្សងសទៀតការសរៀបចំនិងអនុមត័លវកិាព្បចឆំ្ា ំ
ព្តូវបានសធវើមុនសរលសរៀបចំក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ (CIP) សៅសទៀតក្ា៏ន។ តាមាក្ថ់្េតងលវកិាឃំុ / េងាា តព់្តូវបាន
សរៀបចំ អនុមត័ និងអនុវតតតាមព្បតិទិនថ្ដ្លថ្ណនសំោយព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ (េូមសមើលតារាងទ០ី៣) 
។ ប៉ាុថ្នតព្បតិទិនព្េសដ្ៀងោា សនះសៅមនិទានា់នសទេព្ាបក់ារសរៀបចំក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ (CIP)9។ សព្ៅរីសនះសបើ
សោងតាមការឱ្យដ្លងរីព្ក្ុមការងារលវកិាថ្ដ្ល េព្មបេព្មួលសោយសវទិកាននអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលេតីរីក្មពុ
ា ភារមនិទានេីុ់េងាវ ក្ោ់ា សនះគឺសោយសារថ្ត សេចក្តីព្បកាេរមួរបេ់ ព្ក្េួងមហាន្ទនិងព្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិេនិង
េិរញ្ញ វតថុេតីរីសោលការណ៍ថ្ណនេំព្ាបក់ារសរៀបចំនិងបសងាើតក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ ៣ឆ្ា រំកំ្ិលសទើបថ្តព្តូវបានចប់
ស្តើមអនុវតតរីឆ្ា ២ំ០១៨មក្ សេតុដូ្សចាះការតព្មូវឱ្យានការថ្ណន ំ និងការោពំ្ទបថ្នថមសដ្ើមបឱី្យការអនុវតតបាន
រលូនាការចបំាច។់ 
 
 ដូ្ចោា សនះថ្ដ្រគសព្ាងសលើក្ក្មពេ់ការចូលរមួរបេ់ព្បារលរដ្ឋក្ាុងការអភវិឌ្ឍតាមថ្បបលទធិព្បាធិប
សតយយ (PROCEED) ថ្ដ្លបានអនុវតតរីឆ្ា ២ំ០១៦ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០១៨ សោយអងគការស្ក្សខមបូឌា (Pact 
Cambodia) បាននមំក្នូវលទធ្លវជិជានមយួចំនួនសៅឃំុ / េងាា តស់ោលសៅរបេ់ខែួន។ ការកី្ចំសរ ើនានដូ្ចា
ការយល់ដ្លងកានថ់្តព្បសេើរស ើងអំរីតួនទី េិទធិ និងការទទួលខុេព្តូវ ទាងំខាងអាក្ទាមទាអភបិាលក្ចិេ (ព្បា
រលរដ្ឋ)នងិ អាក្្គត់្ គងអ់ភបិាលក្ិចេ (ឃំុ / េងាា ត ់និងព្េុក្ / ព្ក្ុង) សេើយក្ា៏នភារព្បសេើរស ើង10នូវទំនក្់
ទំនងរវាងព្បារលរដ្ឋនិងអាា្ធរសៅថ្នា ក្ទ់ាងំរីរសនះ្ងថ្ដ្រ11។ ការរកី្ចសព្មើនថ្បបសនះមនិព្តូវបានសឃើញសៅ

 
9 សៅមនិានព្បតិទិនេតងោ់ររមួសៅព្គបឃំុ់ / េងាា តទ់ាងំអេ់េព្ាបក់ារសរៀបចំក្មមវធិីវនិិសោគឃំុ (CIP) សទ។ ព្បតិទិន
េព្ាបថ់្្នការអភវិឌ្ឍឃំុ / េងាា តព់្តូវបានក្ំណតស់ោយសខតតនីមយួៗ ាននយ័ថ្នរដ្ឋបាលសខតតនីមយួៗ (ថ្្ាក្ថ្្នការនិងវនិិ
សោគ) ក្ំណតព់្បតិទិនេព្ាបឃំុ់សៅក្ាុងសខតដរបេ់ខែួន។ 
10 បទេាា េនទ៍ី៨, ាមយួអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាល, នលៃទី ១៧ ថ្ខមក្រា ឆ្ា  ំ២០១៩ ។ 
11 សៅក្ាុងព្ក្បខណ័ឌ ក្មមវធិីាតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធិបសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ (NP-SNDD 2010-2019) 
សនះ សគបានបសងាើតព្ក្បខណ័ឌ គណសនយយភារេងគម (Social Accountability Framework - SAF)។ សោលបំណងមយួ
របេ់ព្ក្បខណ័ឌ គណសនយយភារេងគម គឺការេព្មបេព្មួលការចូលរមួរបេ់សាថ បន័រដ្ឋនិងតួអងគមនិថ្មនរដ្ឋក្ាុងដ្ំសណើ រការ
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តាមតំបនដ់្នទសទៀតថ្ដ្លមនិានការអនុវតតគសព្ាងសលើក្ក្មពេ់ការចូលរមួរបេ់ព្បារលរដ្ឋក្ាុងការអភវិឌ្ឍតាម
ថ្បបលទធិព្បាធិបសតយយ ឬគសព្ាងព្េសដ្ៀងោា សនះសទ12។ ថ្្ាក្បនទ បន់នរបាយការណ៍សនះនលងរិនិតយសមើលក្រណី
ននការចូលរមួរបេ់សាធារណជនសៅព្បសទេឥណឌូ សនេីុនិងព្បសទេេវីលីរីន។ 

 
គណសនយយភារេងគម។ ថ្្នការអនុវតដព្ក្បខណ័ឌ គណសនយយភារេងគម (I-SAF) ថ្ដ្លបានអនុវតតសៅចសនែ ះឆ្ា  ំ២០១៥ 
និងឆ្ា  ំ២០១៧ ព្តូវបានវាយតនមែសោយធនោររិភរសោក្ (ឆ្ា  ំ២០១៨)។ សបើសោងតាមការវាយតនមែសនះ ាទូសៅក្ព្មតិ
និងគុណភារននការចូលរមួរបេ់សាធារណជនមនិានការរកី្ចសព្មើនសទបនទ បរ់ីានការអនុវតត I-SAF សេតុដូ្សចាះ   របាយ
ការណ៍ព្សាវព្ាវសនះមនិបានសរៀបរាបល់មអតិរីសមសរៀនថ្ដ្លអាចដ្ក្ព្េងស់ចញរីការអនុវតតថ្្នការអនុវតដព្ក្បខណ័ឌ
គណសនយយភារេងគមថ្ដ្លបានអនុវតតក្នែងមក្សនះសទ។ 

12 បទេាា េនទ៍ី៨, ាមយួអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាល, នលៃទី១៧ ថ្ខមក្រា ឆ្ា  ំ២០១៩។ 
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ជំរូក្ទី៣: បទរិសសាធន៍លអៗ អំរីការចូលរមួាសាធារណៈក្ាងុការព្គប់ព្គង
េរិញ្ញវតថុសាធារណៈនិងដ្ំសណើ រការលវិកាាតិសៅព្បសទេ ឥណឌូ សនេុ ីនិង

ព្បសទេេវលីរីីន 

៣.១. ក្ំណត់ចំណអំំរីការសព្បៀបសធៀបរវាងព្បសទេទាងំរីរនិងព្បសទេក្មពុា 

 សោលបំណងចបំងមយួននព្សាវព្ាវថ្បបសព្បៀបសធៀបរវាងព្បសទេទាងំរីរសនះនងិព្បសទេក្មពុា គឺ
សដ្ើមបថី្េវង យល់រីបទរិសសាធនន៍ន"ការអនុវតតលអៗ " ក្ដូ៏្ចាបញ្ញា គនែលះៗននការចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការ
ព្គបព់្គង េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈថ្ដ្លព្បសទេឥណឌូ សនេីុនិងព្បសទេេវីលីរីនព្បឈម និងដ្ក្ព្េងយ់ក្សមសរៀន
លអៗមក្ រព្ងលងការអនុវតតការចូលរមួរបេ់សាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិសៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ              
សាធារណៈសៅព្បសទេក្មពុា។ ាការក្តច់ំណំមយួគឺថ្ន ព្បសទេទាងំរីរសនះ ាទូសៅអាចានព្បរន័ធ
នសោបាយ និងរចនេមពន័ធនសោបាយ សេដ្ឋក្ិចេ និងេងគមខុេៗោា  និងអាចខុេរីព្បរន័ឋនងិរចនេមពន័ធរបេ់
ព្បសទេក្មពុាថ្ដ្លអាចសធវើឱ្យការអនុវតតមយួចំនួនរបេ់រកួ្សគមនិេីុោា នលងបរបិទរបេ់ព្បសទេក្មពុា។ ា
ឧទាេរណ៍សៅព្បសទេឥណឌូ សនេីុ សព្ោះមេនតរាយធមមាតិធៃនធ់ៃរ និងការយក្ចតិតរបេ់ឥេសរជនេំខាន់ៗ ក្ាុង
តំបនន់នសដ្ើមបបីញ្េបជ់សាែ ះេីុវលិក្ាុងបុរវសេតុ្លព្បសោជនរ៍មួ បានជួយ េព្មលួដ្ល់ការចូលរមួរបេ់ព្បា
រលរដ្ឋ  និងអងគការេងគមេីុវលិសៅក្ាុងក្ិចេការរបេ់រោឋ ភបិាលឥណឌូ សនេីុ សបើសទាះបីាការចូលរមួា  សាធារ
ណៈសៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅព្បសទេសនះសៅថ្តព្តូវការការថ្ក្លមអមយួ ក្ព្មតិធំសទៀត នងិា
បនតបនទ បស់ទៀតក្ស៏ោយ (Ahmed និង Weiser, 2006; Kristiansen, et al., 2008; Sopanah, 2012)។ សៅ
ព្បសទេេវីលីរីន ោ៉ា ងសហាចណេ់ ក្តាត េំខាន់ៗ ចនំួន ៤ បានេព្មួលដ្ល់ក្ចិេការ        ក្ំថ្ណទព្មងក់ារ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ចបត់ាងំរីសដ្ើមទេសវតស ៍ ឆ្ា ២ំ០០០មក្។ ក្តាត ទាងំសនះរមួាន: (១)សវទិកា
នសោបាយេព្ាបក់ារសបាះសឆ្ា តរបេ់សោក្ ព្បធានធបិតី អាគីណូ  ថ្ដ្លសផ្ទត តាចបំងសលើការព្បឆ្ងំអំសរើរុក្
រលួយ និងតាែ ភារ (២) ការថ្តងតាងំមនុេសជនំិតរបេ់ោត ់ ថ្ដ្លាមនុេសក្ំថ្ណទព្មងន់ិយម នងិាមនុេស
ធាែ បា់នបទរិសសាធនក៍្ាុងវេ័ិយេងគមេីុវលិ ឲ្យសធវើារដ្ឋមស្រនតីព្ក្េួងលវកិានងិការព្គបព់្គង (DBM)   ថ្ដ្លការ
ជួយ េព្មួលដ្ល់ការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងក្ំថ្ណទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (៣) ការសបតា្ចតិត 
របេ់រោឋ ភបិាលននរដ្ឋបាលសោក្ព្បធានធបិត ីអាគណូី ក្ាុងការសធវើឱ្យព្បសេើរស ើងសៅក្ាុងការេទងម់ត ិOBS នងិ 
(៤) ការថ្ដ្លថ្នព្បសទេេវលីីរីន ាព្បសទេេាជកិ្សាថ បនកិ្ននគំនតិ្តួចស្តើមភារានដ្គូសបើក្ទូោយលវកិា 
(Capistrano, 2017; Magno, 2015; Marchessault, មនិានកាល បរសិចឆទ)។ ោ៉ា ងណក្ស៏ោយ ការសនះមនិ
ថ្មនាននយ័ថ្នព្បសទេក្មពុាមនិអាចសរៀនេូព្តរីបទរិសសាធនល៏អៗ របេ់ព្បសទេទាងំរីរសនះសដ្ើមបបីសងាើននិងរព្ងលង
ការចូលរមួរបេ់សាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ និងសធវើឱ្យានភារ
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ព្បសេើរសទបើងក្ាុងការេទងម់តOិBSសនះសទ។ ្ទុយសៅវញិ ព្បសទេក្មពុាអាចដ្ក្ព្េងនូ់វបទរិសសាធនល៍អៗ  នងិ
ថ្ដ្លេមព្េបនលងបរបិទរបេ់ព្បសទេសនះ សដ្ើមបសីធវើឱ្យព្បសេើរសទបើងនូវការអនុវតតរបេ់ខែួន។ 

៣.២. លទធ្លននការេទង់មតិ OBS  អំរីការចូលរមួាសាធារណៈ សៅព្បសទេក្មពុា 
ព្បសទេឥណឌូ សនេុ ីនងិព្បសទេេវលីរីីន 

 
 មុននលងថ្េវងយល់រីការអនុវតតននសៅព្បសទេឥណឌូ សនេីុ និងព្បសទេេវីលីរនី សយើងគួរថ្តថ្េវង
យល់ អំរីរូបភាររមួននការចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅព្បសទេទាងំរីរសនះ ក្៏
ដូ្ចាការអនុវតតសៅព្បសទេក្មពុា តាមរយៈការវភិាគរកីារអនុវតតនិងរនិទុរបេ់ព្បសទេទាងំសនះ សៅក្ាុងការេទង់
មតិOBS។ ព្បសទេេវីលីរីន និងឥណឌូ សណេីុ (ដូ្ចានក្ាុងតារាង០៤) បាន្តល់ឱ្កាេដ្ល់ព្បារលរដ្ឋ និងអងគ
ការេងគមេីុវលិរបេ់រួក្សគចូលរមួ  ក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសព្ចើនាងព្បសទេក្មពុាសៅក្ាុង             
វដ្តលវកិាាតិ និងក្ាុងថ្្ាក្ស្សងៗសទៀតននការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ។  
 
 តារាង០៤ បានបងាា ញថ្ន លទធ្លារមួសលើការចូលរមួាសាធារណៈរបេ់ព្បសទេក្មពុា គឺទាប
បំ្ុតក្ាុងចំសណមព្បសទេទាងំបី ខណៈថ្ដ្លព្បសទេរីរសទៀតបានរនទុលអព្បសេើរាងព្បសទេសនះ។ សទាះាការ
េទងម់តិ OBSរីមុនបនួដ្ង មនិានរិនទុារមួ សលើការចូលរមួាសាធារណៈក្ស៏ោយ ក្ល៏ទធ្លក្ាុងការេទងម់តិរីរ
ចុងសព្កាយ   គឺសៅឆ្ា ២ំ០១៥ និង២០១៧ បានបងាា ញថ្ន ព្បសទេរីរសទៀត ានការអនុវតតលអព្បសេើរាងព្បសទេ 
ក្មពុាាមយួក្ព្មតិធ។ំ ារសិេេ ព្បសទេេវីលីរីនបានរនទុលអ ព្បសេើរខាែ ងំសៅក្ាុងការេទងម់តិបីសលើក្ចុងសព្កា
យ។ សៅឆ្ា ២ំ០១២ តាមការេទងម់តិបានបងាា ញថ្ន ព្បសទេសនះបាន្តល់ឱ្កាេ "មធយម"  និងសៅឆ្ា ២ំ០១៥ វា
បាន្តល់ឱ្កាេ “ព្គបព់្ោន”់ េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការព្គបព់្គងេរញិ្ញ វតថុសាធារណៈ។ សៅឆ្ា ំ
២០១៧វាបាន្តល់ឱ្កាេ“សៅានក្ព្មតិ”(ព្គបព់្ោនេ់ព្ាបស់ាថ បន័េវនក្មមក្ំរូល)។13 
 
តារាងេី ០៤: ពិនៃុគលើការអនុវត្តជារមួ និងការចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈ គៅក្បគេស្រមពុជា ក្បគេស្ឥណ្ឌូ គនសីុ្ និង
ក្បគេស្ហវីលីពីន 

 

 
រមពុជា ឥណ្ឌូ គនសីុ្ ហវីលីពីន 

ឆ្ន ុំ  ពិនៃុរមួ ពិនៃុការចូ្បលរមួ រុំណ្ត្ច់្បុំណាុំ   ពិនៃុរមួ ពិនៃុការចូ្បលរមួ រុំណ្ត្ច់្បុំណាុំ   ពិនៃុរមួ ពិនៃុការចូ្បលរមួ រុំណ្ត្ច់្បុំណាុំ  

 
13 ព្បេិនសបើសគសព្បើវធិីសាស្រេតវាយតនមែឆ្ា ២ំ០១៥ មក្វាយតនមែការេទងមតិ OBS សៅឆ្ា ២ំ០១៧ វញិសនះ ព្បសទេសនះ អាច
ព្តូវវាយតនមែថ្ន បាន្តល់ឱ្កាេព្គបព់្ោនេ់ព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ។ 
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ជាាធារណ្ៈ ជាាធារណ្ៈ ជាាធារណ្ៈ 

២០០៦ - - 
 

៤១ (ម/េ) 
 

៥១ (ម/េ) 
 

២០០៨ ១១ (ម/េ) 
 

៥៤ (ម/េ) 
 

៤៨ (ម/េ) 
 

២០១០ ១៥ (ម/េ) 
 

៥១ (ម/េ) 
 

៥៥ (ម/េ) 
 

២០១២ ១៥ (គខាយ) 
 

៦២ (គខាយ) 

(ពិនៃុការចូ្បលរមួជា
ាធារណ្ៈ ត្ិច្ប
ជាង ៣៤) ៤៨ (មធយម)* 

(ពិនៃុការចូ្បលរមួជា ា
ធារណ្ៈ ពីច្បគនាេ ោះ ៣៤ 
គៅ ៦៦) 

២០១៥ ៨ ៨ 

ស្របុ = គខាយ; 
ក្ប=គខាយ; ប=
ោម ន; ស្=គខាយ ៥៩ ៣៥ 

ស្របុ = គខាយ; 
ក្ប = គខាយ; ប 
= មានរុំណ្ត្;់ 
ស្ = មានរុំណ្ត្ ់ ៦៤ ៦៧ 

 ស្របុ = ក្របក់្ោន;់ 
ក្ប = ក្របក់្ោន,់ ប = 
មានរុំណ្ត្,់ ស្ = 
មានរុំណ្ត្ ់

២០១៧ ២០ ៤ 

ស្របុ = គខាយ; 
ក្ប = ខេោះ (៦); ប 
= គស្ៃើរោម ន (០); 
ស្ = គស្ៃើរោម ន 
(០) ៦៤ ២២ 

ស្របុ = ខេោះៗ; ក្ប 
= ខេោះ (៨); ប = 
ខេោះ (១៨); ស្ = 
មានរុំណ្ត្ ់
(៥៦) ៦៧ ៤១ 

ស្របុ = មានរុំណ្ត្;់ 
ក្ប = មានរុំណ្ត្ ់
(៤២), ប = ខេោះ (៨), 
ស្ = ក្របក់្ោន ់(៧៨) 

ក្បភព: ច្បងក្រងគដ្ឋយក្រុមអនរក្ាវក្ជាវ ពីស្នៃស្េនគ៍បើរេូលាយថវកិា (Open Budget Indexes) និងការស្ៃងម់ត្ិ គបើរច្បុំហ
ថវកិា (Open Budget Surveys) ស្ក្មាបក់្បគេស្រមពុជា ក្បគេស្ឥណ្ឌូ គនសីុ្ និងក្បគេស្ហវីលីពីន (ឆ្ន ុំ ២០០៦-២០១៧)។ 
 
រុំណ្ត្ច់្បុំណាុំ: ម/េ = មនិទារេ់ង ច្បុំនួនត្ិច្ប = ០-៤០ មានរុំណ្ត្ ់= ៤១-៦០ ក្របក់្ោន ់= ៦១-១០០               គខាយ = 
០-៣៣ មធយម = ៣៤-៦៦ ខពស់្ = ៦៧-១០០ ប = នីត្ិបញ្ញត្តិ ក្ប = នីត្ិក្បត្ិបត្តិ ស្ = អាជាា ធរស្វនរមម 
 

 េរុបមក្ ការរក្សឃើញរីការវភិាគសលើការេទងម់តិទាងំអេ់បានបងាា ញថ្ន ព្បសទេទាងំបីសនះសៅថ្តព្តូវ
្តល់ ឱ្កាេបថ្នថមសទៀតដ្ល់ព្បារលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិរបេ់ខែួនក្ាុងការចូលរមួការសរៀបចំ និងការ ព្តួត
រិនិតយការអនុវតតលវកិា ក្ាុងវដ្តលវកិាទាងំមូល។ ប៉ាុថ្នតក្ាុងចំសណមព្បសទេទាងំប ី ព្បសទេក្មពុាបាន្តល់ ឱ្កាេ
តិចតួចបំ្ុតដ្ល់ព្បារលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិរបេ់ខែួនក្ាុងការចូលរមួេក្មមភារព្គបព់្គង េិរញ្ញ វតថុសា
ធារណៈរបេ់អងគេំខានទ់ាងំបីននរដ្ឋ គឺអងគនីតិព្បតិបតត ិ អងគនីតិបញ្ញតតិ នងិសាថ បន័េវនក្មមក្រូំល សេើយទទួល
បានរិនទុេូនយ សលើេំណួរភាគសព្ចើនសៅក្ាុងការេទងម់ត ិOBS។ សទាះបីព្បសទេឥណឌូ សណេីុ ទទួលបានរនិទុេូនយ
េព្ាបេំ់ណួរមយួចំននួក្ស៏ោយ ក្ព៏្បសទេសនះទទួលបានរិនទុលអាងព្បសទេក្មពុា សៅ ក្ាុងេំណួរមយួចំនួនធំ 
(ថ្ដ្លភាគ សព្ចើនវាបានរនិទុមធយម ឬទាបាងមធយម)។ កាលរីដ្ំបូង ព្បសទេេវីលីរនី បានទទួលរិនទុមធយម ឬ
សព្កាមមធយម សលើេំនួរាសព្ចើនក្ាុងការេទងម់តិរីរសលើក្ដ្ំបងូ។ ប៉ាុថ្នតមនិដូ្ចព្បសទេ ក្មពុា និងព្បសទេឥណឌូ សនេីុ
សទ ព្បសទេសនះបានសធវើឱ្យព្បសេើរស ើងនូវការអនុវតតរបេ់ខែួនាព្បច ំនងិា រិសេេចបត់ាងំរីានរដ្ឋបាលរបេ់
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សោក្ អាគណូី មក្សោយវាទទួលបានរនិទុសរញ ឬសលើមធយមសលើេំណួរ ភាគសព្ចើនសៅក្ាុងការេទងម់តិសព្កាយៗម
ក្។ រនិទុេព្ាបអ់ាា្ធរាតេិវនក្មមរបេ់ព្បសទេសនះានភារ ព្បសេើរសទបើងគួរឲ្យក្តេ់ាគ ល់ាងសគ។ 
 
 
៣.៣. ក្បគេស្ហវីលីពីន និងក្បគេស្ឥណ្ឌូ គណ្សីុ្: រុំដណ្េក្មងគ់ឆ្ព ោះគៅកានក់ារចូ្បលរមួជាាធារណ្ៈដែល កានដ់ត្
ក្បគស្ើរគេប ើង - វឌ្ឍនភាពនិងបញ្ជា ក្បឈម 

 
 ថ្្ាក្សនះ សផ្ទត តាចបំងសលើវធិានការក្ំថ្ណទព្មងគ់នែលះៗ សឆ្ព ះសៅរក្ការចូលរមួាសាធារណៈ ថ្ដ្ល
កានថ់្ត ព្បសេើរសទបើង សៅព្បសទេឥណឌូ សនេីុ នងិព្បសទេេវីលីរីន។ វារិនិតយសៅសលើថ្្ាក្េំខាន់ៗ  ននការចូលរមួ 
(ារិសេេ លទធ្ លនិងបញ្ញា ព្បឈមននថ្ដ្លសៅសេេេល់) ថ្ដ្លព្គបដ្ណត បស់ៅក្ាុងការេទងម់ត ិ OBS 
ទាក្ទ់ងសៅនលងអងគនតិិព្បតិបតតិ អងគនតីិបបញ្ញតតិ និងអងគេវនក្មមាតិ ។ 
 
ក្បគេស្ឥណ្ឌូ គនសីុ្ 

អងគនីតិព្បតិបតត ិ

 ចំណុចចំនួន ៣ ថ្ដ្លសាថ បន័នីតិព្បតិបតតិព្បសទេឥណឌូ សណេីុ សធវើបានលអគួរេម គកឺារអនុមត័ចាបេ់តី
រីេិទធិ ទទួលបានរត័ា៌ន ការបសងាើតយនតការាក្ថ់្េតងនិងអាចរក្បាន សដ្ើមបកី្ណំតទ់េសនៈរបេ់សាធារណជន
សលើ អាទិភារលវកិា និងចនំនួព្បធានបទថ្ដ្លបានសលើក្មក្រិភាក្ាក្ាុងសរលានការចូលរមួរបេ់សាធារណជន 
ក្ាុងការសរៀបចំលវកិា។ ចំណុចស្សងសទៀត ថ្ដ្លានសៅក្ាុងការេទងម់តិព្តូវការសធវើឱ្យានភារព្បសេើរស ើងមយួ 
ក្ព្មតិធ។ំ 
 
 ទីមយួ ការអនុវតតលអមយួសៅព្បសទេឥណឌូ សនេីុ គឺការតព្មវូរី្ែូវចាបេ់តីរីការទទួលបានរត័ា៌ន ការ
ទទួលបានរត័ា៌នាក្ថ់្េតង និងការសចញ្ាយរត័ា៌នរបេ់រោឋ ភបិាល។ វាបានរិនទុសខាយ សលើចំនុចទាងំសនះ
សៅក្ាុងការេទងម់តិរីរសលើក្ដ្បំូង និងទទួលបានរិនទុមធយម សលើតព្មូវការ្ែូវចាប ់និងការអនុវតតាក្ថ់្េតងក្ាុងការ
ទទួលបានរត័ា៌ន សៅឆ្ា ២ំ០១០ ាឆ្ា ចុំងសព្កាយថ្ដ្លចំណុចសនះ ព្តូវបានវាយតនមែក្ាុងការេទងម់តិ OBS។ 
ចាបេ់តីរីេិទធិទទួលបានរត័ា៌ន តព្មូវឱ្យភាា ក្ង់ារ រោឋ ភបិាលទាងំថ្នា ក្ា់តិ នងិថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ បសញ្េញរត័ា៌ន
សាធារណៈដ្ល់ព្បារលរដ្ឋ សដ្ើមបឱី្យ រួក្សគអាចទទួលបានរត័ា៌នថ្បបសនះ។ ចាបស់នះព្តូវបានអនុមត័សៅឆ្ា ំ
២០០៨ សេើយព្តូវអនុវតដោ៉ា ងទូលំទូោយ សោយព្គបដ្ណត បស់លើព្គបក់្ព្មតិននរោឋ ភបិាលចបរ់ីឆ្ា ២ំ០១០ ត
សៅ។ ាការអនុវតតាក្ថ់្េតង សលើក្ថ្លងថ្តក្ាុងឆ្ា ២ំ០០៦ សៅក្ាុងការេទងម់តបិនតបនទ បម់ក្ ព្បសទេសនះព្តូវបាន
សគវាយតនមែថ្ន បាន្តល់ដ្ល់សាធារណជនសោយថ្្ាក្នូវរត័ា៌នេិរញ្ញ វតថុ និង រត័ា៌នមនិថ្មនេិរញ្ញ វតថុននលវកិា
ាតិ សៅក្ាុងទព្មងរ់ត័ា៌នេំរាយ (េព្ាបក់្មមវធិីលវកិាថ្ដ្លព្គប ដ្ណត បត់ចិាង ២ភាគ៣ ននការចំណយលវកិា
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ាតិ) ។ សាធារណជន សៅថ្តានឧបេគគខែះៗក្ាុង ការទទួលបានរត័ា៌នសាធារណៈ ារិសេេរត័ា៌នេិរញ្ញ
វតថុ (IBP, 2010e Kristiansen, et al, 2008) ប៉ាុថ្នតលទធភារននការទទួលបាន "រត័ា៌នថ្បបសនះ គឺាន... នងិការ
ទទួលបាននូវរត័ា៌ន ថ្បបសនះក្ា៏នភារងាយព្េួលថ្ដ្រ" (IBP, 2006e) ។ 
 
 ទីរីរ ព្បសទេឥណឌូ សនេីុក្ប៏ានរិនទុលអថ្ដ្រ េព្ាបក់ារបសងាើតយនតការាក្ថ់្េតង និងអាចរក្បាន សដ្ើមបី
ក្ំណត ់ ទេសនរបេ់សាធារណជនសលើអាទិភារលវកិា នងិទីបី ចំនួនព្បធានបទ ថ្ដ្លបានសលើក្យក្មក្រិភាក្ា 
ក្ាុងសរលានការចូលរមួរបេ់សាធារណជនក្ាុងការសរៀបចំលវកិាាតិ។ ព្បសទេសនះបានរិនទុខពេ់ាងមធយម 
េព្ាបច់ំណុចទាងំរីរសនះ។ ការសនះសក្ើតសទបើងតាងំរីឆ្ា ២ំ០១៥មក្ សេើយមុនឆ្ា សំនះវាទទួលបានរនិទុសខាយ សលើ
ចំណុចទាងំរីរសនះ។ សទាះាោ៉ា ងណក្ស៏ោយ ខណៈថ្ដ្លវាបានបសងាើតយនតការមយួចំនួនេព្ាបក់ារ ចូលរមួា
សាធារណៈ យនតការទាងំសនះមនិព្តូវបានព្តូវសព្បើព្បាេ់ោ៉ា ងទូលំទូោយសោយសាធារណជន សនះសទ។ មា៉ាង
សទៀត ានថ្តចំនួនពាក្ក់្ណត លននព្បធានបទេំខាន់ៗ េព្ាបយ់ក្មក្រិភាក្ាាមយួ សាធារណជន ថ្ដ្លព្តូវ
បានក្ំណតស់ៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS ព្តូវបានព្គបដ្ណដ បក់្ាុងសរលរិភាក្ា។ មុនឆ្ា  ំ២០១៥ សាធារណជនអាច
ចូលរមួសរៀបចំថ្្នការអភវិឌ្ឍនា៍តិរយៈសរលមធយម (RPJMN) ថ្តប៉ាុសណា ះ ថ្ដ្លការចូលរមួសនះអាច សធវើសទបើង
តាមរយៈសវទិការិភាក្ាេព្ាបគ់សព្ាងអភវិឌ្ឍន ៍(Musrenbang)។ ថ្្នការរយៈសរលមធយមសនះព្តូវបានសគសព្បើ
សដ្ើមបី្ តល់ទិេសៅអាទិភារចណំយព្បចឆំ្ា  ំ ថ្ដ្លសធវើសទបើងតាមរយៈ ការសរៀបចំថ្្នការអភវិឌ្ឍនព៍្បចឆំ្ា  ំ RKP 
(IBP, 2012e) ។  ក្ាុងនយ័សនះ សាធារណជន និងអងគការ េងគមេីុវលិ មនិព្តូវបាន្តល់ឱ្កាេឱ្យចូលរមួក្ាុង
ដ្ំសណើ រការទាងំមូល ននការសរៀបចំលវកិាព្បចឆំ្ា សំនះសទ។ 
 
 សទាះបីាមនិានការតព្មូវរចីាបេ់តីរីការចូលរមួរបេ់សាធារណជន នងិេងគមេីុវលិសៅក្ាុងដ្ំសណើ រ
ការលវកិា ារិសេេសៅថ្នា ក្ា់តិក្ស៏ោយ ក្ក៏្ាុងការអនុវតតាក្ថ់្េតង ានយនតការមយួចំនួនេព្ាបឱ់្យរកួ្សគចូល
រមួ ក្ាុងក្ិចេការសនះ ារិសេេសៅក្ាុងប៉ាុនម នឆ្ា ចុំងសព្កាយសនះ។ រោឋ ភបិាលបានបសងាើតឱ្កាេឱ្យានការចូល រមួ
ាបសណតើ រៗ នងិរព្ងីក្បថ្នថមនូវយនតការថ្ដ្លានព្សាបស់ដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួសនះ។ Musrenbang ថ្ដ្លេថិត
សៅសព្កាមការព្គបព់្គងរបេ់ភាា ក្ង់ារថ្្នការអភវិឌ្ឍនា៍តិ (NDPA) ព្តូវបានរដ្ឋព្បគល់ភារក្ិចេឱ្យសធវើ ថ្្នការរយៈ
សរលថ្វង ថ្្នការរយៈសរលមធយម នងិថ្្នការព្បចឆំ្ា ។ំ ការសរៀបចំថ្្នការលវកិាព្បចឆំ្ា  ំព្តូវបានថ្បងថ្ចក្ារីរ
ដ្ំណក្ក់ាល គទឺីមយួការអភវិឌ្ឍថ្្នការបសចេក្សទេ (ថ្្នការការងារព្បចឆំ្ា )ំ សព្កាម ការចតថ់្ចងរបេ់ 
Musrenbang ថ្នា ក្ស់ខតត នងិថ្នា ក្ា់តិ ថ្ដ្លាអាក្សរៀបចំថ្្នការអភវិឌ្ឍនរ៍ីថ្នា ក្ ់សព្កាមាតិដ្ល់ថ្នា ក្ា់តិ និងទី
រីរគឺការគិតគូលវកិាេព្ាបថ់្្នការសនះ សព្កាមក្ិចេេេការរវាងភាា ក្ង់ារថ្្ន ការអភវិឌ្ឍនា៍តិ និងព្ក្េួងសេដ្ឋ
ក្ិចេ នងិេិរញ្ញ វតថុ មនុសរលោក្ឯ់ក្សារថ្្នការសនះឱ្យនីតបិញ្ញតតិអនុមត័។ កាលរដី្ំបូង ការសរៀបចំថ្្នការការងារ
ព្បចឆំ្ា  ំគឺាក្ិចេការផ្ទត ចម់ខុរបេ់រដ្ឋ សោយោម នតព្មូវការ្ែូវចាប ់សលើការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ដូ៏្ចាការអនុ
វតតាក្ថ់្េតងសនះសទ (IBP, 2006e IBP, 2008e)។ ប៉ាុថ្នតចប ់តាងំរីឆ្ា ២ំ០០៨មក្ រោឋ ភបិាលបានសបើក្សវទិកា
សនះាបសណតើ រៗ សដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួរីថ្្ាក្សាធារណៈ (រមួទាងំសាក្លវទិាល័យ) និងអងគការេងគមេីុវលិ
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ថ្ដ្លភាគីរដ្ឋអសញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួសៅក្ាុងដ្ំសណើ រការការងារ របេ់ព្គបលំ់ោបថ់្នា ក្ន់នរដ្ឋបាលសាធារណៈ (រីថ្នា ក្់
ភូមដិ្ល់ថ្នា ក្ា់តិ) ។ មូលោឋ នចាបេ់ព្ាបក់ារចូលរមួ សនះព្តូវបានសគថ្ចងសៅក្ាុងចាប២់៥/២០០៤ (IBP, 
2008e)។ សព្កាយៗមក្ ថ្្ាក្សាធារណៈ នងិអងគការ េងគមេីុវលិាសព្ចើនដ្នទសទៀត ក្ព៏្តូវបានអសញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួ
ក្ាុងការរិភាក្ាក្ំណតអ់ាទភិារាតិ្ងថ្ដ្រ។ 
 
 ក្តីបារមាមយួអំរីយនតការសនះ គឺថ្នសាធារណជន នងិអងគការេងគមេីុវលិ មនិបានចូលរមួោ៉ា ងេក្មម 
ខាែ ងំកាែ  សៅក្ាុងយនតការសនះសទ សេើយសវទិកាសនះសៅថ្តព្តូវបានព្គបដ្ណដ បស់ោយភាគីរោឋ ភបិាល និងសធវើសទបើ
ងសដ្ើមប ី       បស្រងគបក់្ិចេប៉ាុសណា ះ (Ahmed and Weiser, 2006, IBP, 2015e; Kristiansen, et al, 2008; 
Sopanah, 2012)។ បញ្ញា មយួសទៀតគឺថ្ន ឱ្កាេននការចូលរមួមនិព្តូវបាន្សរវ្ ាយដ្ល់ភាគីពាក្រ់ន័ធោ៉ា ងទូលំ 
ទូោយ សនះសទ។ការរះិគនធ់ំាងសនះមយួសទៀតគឺថ្ន សទាះរោឋ ភបិាលបានសបើក្ទូោយឱ្យានការចូលរមួា សា
ធារណៈ ក្ាុងទិដ្ឋភារបសចេក្សទេននការសធវើថ្្នការក្ស៏ោយ ក្ក៏ារសរៀបចំលវកិាេព្ាបថ់្្នការសនះ សៅថ្តព្តូវបាន
សធវើ សទបើងសោយោម នការចូលរមួរបេ់សាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិ ថ្ដ្លការសនះបានបសងាើតឱ្យ ាន 
"ភារោចន់នការចូលរមួាសាធារណៈ" (IBP, 2015e)។ សលើេរីសនះសទៀតសោយសារការចូលរមួា សាធារណៈ
ានលក្េណៈសព្ជើេសរ ើេ ព្បការសនះាមូលោឋ នថ្ដ្លសធវើឱ្យព្បសទេឥណឌូ សនេីុទទួលបានរិនទុព្តលម ខពេ់ាងមធយម 
ឬទាបាងមធយម េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងេក្មមភារននការព្គបព់្គង េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
របេ់នីតិព្បតិបតតិ។ 
 
 សដ្ើមបសីធវើឱ្យព្បសេើរសទបើងនូវការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ព្បសទេ
ឥណឌូ សនេីុ ព្តូវសោះព្សាយបញ្ញា មយួចំនួនសទៀត ាអាទរ៍មួាន:  (១) តព្មូវការចាបេ់តីរីការចូលរមួាសាធារ
ណៈ ក្ាុងការសរៀបចំ និងការព្តួតរិនតិយការអនុវតតលវកិាាតិ (២) ការបងាា ញរីសោលបណំងេព្ាបក់ារចូលរមួ និង
ការ្តល់រត័ា៌នាមនុ េព្ាបក់ាររិភាក្ាបញ្ញា លវកិា (៣) ការោក្ប់ញ្េូ លការចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុង
ព្បតិទិនការសរៀបចំលវកិាាត ិ និង(៤) ការចូលរមួននព្ក្មុជនងាយរងសព្ោះ ក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ សាធារ
ណៈ។ ព្បសទេសនះាទូសៅទទួលបានរនិទុសខាយេព្ាបច់ំណុចទាងំសនះ។ ការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការ
អនុវតតលវកិាាតិ (ាឧទាេរណ៍ ការថ្េវងយល់អំរីទេសនរបេ់សាធារណជនសលើលវកិាាតិ) និងការ  អនុវតត
លវកិារបេ់ព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធ គាឺសរឿងស្សងសទៀតថ្ដ្លព្តូវការថ្ក្លមអ្ងថ្ដ្រ។ ាការអនុវតតាក្ថ់្េតង ានយនតការ
ចំសពាះក្ិចេការមយួចនំួន េព្ាបក់ារព្តួតរិនិតយលវកិាាតរិីេំណក្ស់ាធារណជន នងិអងគការ េងគមេីុវលិ ប៉ាុថ្នត
យនតការាព្បរន័ធ និងតព្មូវកាថ្្ាក្ចាបេ់ព្ាបក់ារតាមោនព្តួតរិនតិយការអនុវតតលវកិាាតិ សៅមនិទានា់នសៅ
សទបើយសទ។ ក្មមវធិី "LIPOR" ថ្ដ្លសរៀបចំសោយការោិល័យ ព្បធានធិបតីគឺា ឧទាេរណ៍មយួ។ សាធារណជន
អាចស្្ើមតិនន រមួទាងំមតេិតីរីការអនុវតតលវកិា្ងថ្ដ្រ តាមរយៈក្មមវធិី សនះ។ ថ្តាក្ថ់្េតង ការសព្បើព្បាេ់ក្មមវធិី
សនះសៅថ្តានក្ព្មតិសៅស ើយ (IBP, 2017e) ។ 
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 សដ្ើមបធីានបាននូវតាែ ភារ និងអតថព្បសោជនន៍នការចូលរមួាសាធារណៈ ចបត់ាងំរឆី្ា ២ំ០១២មក្ 
ការេទងម់តិ OBS ក្ប៏ានវាយតនមែថ្នសតើនីតិព្បតបិតតិបាន្តល់មតិសោបល់ព្តលប ់អំរកីារសព្បើព្បាេ់នូវធាតុ ចូលរី
សាធារណជននិងអងគការេងគមេីុវលិ េព្ាបក់ាសរៀបចំ និងការអនុវតតលវកិាាត ិថ្ដ្រឬសទ ។ ព្បសទេសនះ ារមួគឺ
ទទួលបានរនិទុសខាយសលើចណុំចសនះ។ គឺថ្ន វាមនិថ្ដ្លបាន្តល់មតិសោបល់ព្តលបថ់្បបសនះដ្ល់ សាធារណជន
និងអងគការេងគមេីុវលិសនះសទ។ ានថ្តមយួឆ្ា សំទ គឺសៅឆ្ា ២ំ០១៤ ថ្ដ្លវាបានសចញ្ាយ របាយការណ៍
េសងេបមយួ ថ្ដ្លសរៀបរាបអ់រំីដ្ំសណើ រការរិសព្ោះសោបល់ និងសេចក្តីេសងេបលទធ្លននការ រិសព្ោះសោបល់
េព្ាបក់ារសរៀបចំលវកិា។ 
អងគនីតិបបញ្ញតត ិ
 

 សៅក្ាុងថ្្ាក្េតីរីការចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងការេសព្មចចិតតរបេ់អងគនីតបិបញ្ញតតិ (ថ្ដ្លភាគសព្ចើន
សផ្ទត តសលើ គណៈក្ាម ធិការននរបេ់អងគនីតបិបញ្ញតតិ) ការេទងម់ត ិOBS រិនតិយសៅសលើ (១) ការចូលរមួរបេ់ នីតិ
ព្បតិបតតិនងិថ្្ាក្សាធារណៈ សៅក្ាុងេវនការសាធារណៈ ថ្ដ្លសធវើស ើងសោយអងគនីតបិបញ្ញតតិសៅសលើ ព្ក្បខណ័ឌ
ា៉ា ព្ក្ូសេដ្ឋក្ិចេនិងសារសរើរនធ (២) លវកិាាតិេព្ាបអ់ងគភារថ្នា ក្ក់្ណត លននននរោឋ ភបិាល (CGAUs) នងិ 
(៣) សៅក្ាុងរបាយការណ៍ការេទងម់តិេវនក្មមចុងសព្កាយ និង (៤) ថ្នសតើវាបានសចញ ្ាយរបាយការណ៍ ឬ្តល់
មតិសោបល់ព្តលបន់នេវនការសាធារណៈសនះថ្ដ្រឬសទ។ អងគនតីិបបញ្ញតតិ ឥណឌូ សណេីុ ាទូសៅទទួលបានរិនទុ
ទាបាងមធយមសៅសលើបនួចណុំចសនះ សទាះបីាានភារលមអតិគួរឱ្យក្ត ់េាគ ល់មយួចំនួនដូ្ចខាងសព្កាម។ 
 

ចបរ់ីឆ្ា ២ំ០១២មក្ អងគនតីិបបញ្ញតតិបានចបស់្តើមសបើក្ទូោយ ឱ្យានការចូលរមួរបេ់ សាធារណជន
និង អងគការេងគមេីុវលិ ក្ាុងក្ិចេការេសព្មចចិតតរបេ់ខែួនាបសណតើ រៗ និងបានទទលួរិនទុខែះៗ (សព្កាមមធយម) 
េព្ាបច់ំណុចសនះ។ គណៈក្ាម ធិការននអងគនតីិបញ្ញតត ិបានសរៀបចំេវនការោចស់ោយថ្ ក្រីោា  គមឺយួសធវើស ើង
ាមយួអងគនតីិព្បតិបតតិ និងមយួសទៀតសធវើស ើងាមយួសាធារណជន អរំីលវកិាាតិេព្ាបអ់ងគភារមយួ ចំននួនន
រដ្ឋបាលថ្នា ក្ក់្ណដ ល។ សៅក្ាុងេវនការាមយួអងគនតីិព្បតិបតតិ សាធារណជនមនិព្តវូបាន្តល់ ឱ្កាេឱ្យ្តល់
េក្េីក្មមសនះសទ ប៉ាុថ្នតក្ាុងេវនការាមយួសាធារណជន តំណងអងគការេងគមេីុវលិ (និងអងគភាររដ្ឋបាលថ្នា ក្់
ក្ណដ លថ្ដ្លពាក្រ់ន័ធ) ព្តូវបានអសញ្ជ ើញឱ្យ្តល់េក្េីក្មមឬធាតុចូលដ្ល់ការរិភាក្ា សនះ។ ការចូលរមួគឺាន ប៉ាុថ្នត
មនិានលក្េណៈសបើក្ចំេទូលំទូោយេព្ាបម់នុេសព្គបោ់ា សនះសទ សេើយ គណៈក្ាម ធិការនីមយួៗានេិទឋិ
េសព្មចថ្នសតើក្ិចេព្បជុំទាងំសនះព្តូវសធវើសទបើងសោយបិទទាវ រឬសបើក្ទាវ រ។ ការចូល រមួសនះសព្កាយមក្ព្តូវបានថ្ចងា
ចាប ់ ប៉ាុថ្នតក្ា៏នក្រណីសលើក្ថ្លងថ្ដ្រ។ ចាបេ់តីរីសាថ បន័នីតបិបញ្ញតតិបាន ថ្ណនថំ្នសាធារណជនអាចចូលរមួ
ក្ិចេព្បជុំរបេ់អងគនីតបិញ្ញតតិ ឬអាចចូលរមួតាមរយៈការ្ាយបនតផ្ទទ ល់ តាមព្បរន័ធ្សរវ្ាយ ប៉ាុថ្នតការ្តល់េក្េី
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ក្មមមនិព្តូវបានអនុញ្ញញ តសនះសទ សេើយានថ្តមនុេសថ្ដ្លបាន អសញ្ជ ើញរីរឬបីនក្ប់៉ាុសណា ះ ថ្ដ្លអាច្តល់នូវ
ធាតុចូលបាន (IBP, 2017e) ។14 
 
 ចបត់ាងំរីឆ្ា ២ំ០១២មក្ គណៈក្ាម ធិការនតីិបញ្ញតតិថ្ដ្លបានសរៀបចំេវនការាសាធារណៈ បាន
សចញ ្ាយរបាយការណ៍េតីរីេវនការរបេ់ខែួន។ ប៉ាុថ្នតក្ា៏នការខវះខាត្ងថ្ដ្រ ថ្ដ្លរមួាន: ការសចញសេចក្ត ី
េសងេបននេវនការាាងរបាយការណ៍លមអតិ ការសចញរបាយការណ៍េព្ាបថ់្តេវនការសបើក្ចំេរ និងភារ 
លំបាក្ក្ាុងការថ្េវងរក្របាយការណ៍ថ្ដ្លសចញ្ាយសៅសលើសគេទំររ័របេ់ខែួន (www.dpr.go.id.)។ រួក្សគ ក្៏
មនិថ្ដ្លបាន្តល់ការស្ែើយតបព្តលបវ់ញិ សៅដ្ល់សាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិ ថ្នសតើធាតុចូល ថ្ដ្ល
ទទួលបានររីួក្សគព្តូវបានសព្បើសោយ រសបៀបណសដ្ើមបថី្ក្លមអថ្្នការលវកិាសនះសទ។ ដូ្សចាះសេើយសទើប អងគនីតិ
បបញ្ញតតិ ាទូសៅទទួលបាន រិនទុសខាយសលើការ្តល់មតិសោបល់ សៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS។ 
 
អាា្ធរេវនក្មម 
 
 ថ្្ាក្ននការេទងម់តិ OBS ថ្ដ្លសផ្ទត តសលើការចូលរមួាមយួនិងរបេ់អាា្ធរេវនក្មមាតិ ានការ
ផ្ទែ េ់បតូរ សព្ចើនក្ាុងប៉ាុនម នឆ្ា សំនះ។ ប៉ាុថ្នត ាទូសៅថ្្ាក្េំខានទ់ាងំបនួក្ាុងការេទងម់តិសនះគ:ឺ (១) ថ្នសតើព្ក្ុមព្បលក្ា 
េវនក្មមរដ្ឋ (SAB) ានយនតការេព្ាបទ់ទួលធាតុចូលេព្ាបក់្មមវធិី/ដ្ំសណើ រការេវនក្មម របេ់ខែួនថ្ដ្រឬសទ 
(២) ថ្នសតើសាធារណជនអាចចូលរមួការសេុើបអសងាតេវនក្មមថ្ដ្រឬសទ (៣) ថ្នសតើព្ក្ុមព្បលក្ាេវនក្មមបាន្តល់ 
មតិសោបល់ព្ត បស់ៅសលើធាតុចូលថ្ដ្លខែួនបានទទួលឬសទ នងិ (៤) ថ្នសតើវាានរក្ាយនតការសដ្ើមប ី្សរវ្ាយ
លទធ្លននេវនក្មមរបេ់ខែួនថ្ដ្រឬសទ។ 
 

 សៅព្តងច់ំណុច ការចូលរមួរបេ់សាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិ ក្ាុងការសេុើបអសងាតេវនក្មម
របេ់ខែួន ព្ក្ុមព្បលក្ាេវនក្មមទទួលបានរិនទុសខាយ សោយសារថ្តខែួនមនិបាន្តល់ឱ្កាេឱ្យរួក្សគ ចូលរមួការ
សេុើប អសងាតសនះសទ។ ានបីចំណុចស្សងសទៀតគឺានភាររកី្ចសព្មើនសព្ចើន។ សដ្ើមបទីទលួធាតុចូលេព្ាបក់្មមវធិ ី
ឬដ្ំសណើ រការេវនក្មមរបេ់ខែួន ព្ក្ុមព្បលក្ាេវនក្មមានសវបសាយផ្ទទ ល់ខែួនមយួថ្ដ្លសវបសាយសនះានមយួ 
ថ្្ាក្ (http://www.bpk.go.id/formpage/complaints/) េព្ាបទ់ទួលពាក្យបណតល ង និងមយួថ្្ាក្ស្សង សទៀត
េព្ាបក់ារ្តល់សោបល់អំរបីញ្ញា នន នងិការសេាើព្បធានបទេព្ាបក់្មមវធិីេវនក្មមរបេ់ខែួន។ វាក្ ៏ ាន

 
14 ព្បសទេឥណឌូ សនេីុ ទទួលបានរិនទុសខាយសលើការចូលរមួក្ាុងេវនការនីតិបបញ្ញតតិ សៅក្ាុងការេទងម់តិរីរសលើក្ដ្ំបូង។ 
សាធារណជន មនិព្តូវបានអនុញ្ញញ តឱ្យចូលរមួ និង្តល់េក្េីក្មមសនះសទ។ រួក្សគមនិថ្ដ្លព្តូវបានអសញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួក្ាុង េវ
នការេតីរីព្ក្បខណ័ឌ ា៉ា ព្ក្ូសេដ្ឋក្ិចេ សេើយក្ម៏និព្តូវបាន្តល់ឱ្កាេ្តល់ធាតុចូលក្ាុងេវនការសលើរបាយការណ៍ េវនក្មម
្ងថ្ដ្រ។ 
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មជឈមណឌ លរត័ា៌ននិងទំនក្ទ់ំនងមយួសៅរដ្ឋធានី េាកាតា (ដូ្ចថ្ដ្លតព្មូវសោយចាបេ់តីរីេិទធិ ទទួលបាន
រត័ា៌ន) ថ្ដ្លសាធារណជន អាចោក្ព់ាក្យបណតល ងឬេំណូមររសោយផ្ទទ ល់។ ចបរ់ឆី្ា ២ំ០១៤ មក្ ព្ក្ុមព្បលក្ា
េវនក្មមបានសចញរបាយការណ៍រត័ា៌នេតីរីមតិសោបល់ថ្ដ្លខែួនបានទទួលសទាះបីា គុណភាររបាយការណ៍
ទាងំសនះ មនិេូវានេងគតភិារ និងានការខវះខាតរត័ា៌នលមអតិេំខាន់ៗ មយួ ចំននួក្តី (IBP, 2017e) ។ សេតុ
ដូ្សចាះសេើយសទើបាទូសៅ ព្បសទេឥណឌូ សណេីុ បានទទលួរិនទុសរញ សលើយនតការសដ្ើមបី្ សរវ្ាយរបាយការណ៍
េវនក្មមរបេ់ខែួន សព្ៅរីការ្សរវ្ាយវាាសាធារណៈ។ ព្ក្ុមព្បលក្ា េវនក្មមក្ា៏នយនតការមយួចំននួ នងិ
េក្មមភារ្សរវ្ាយស្សងៗសទៀត សដ្ើមបី្ សរវ្ាយលទធ្លេវនក្មម របេ់ខែួន្ងថ្ដ្រ។ សព្ៅរីការសចញ្ាយ
របាយការណ៍េវនក្មមលមអតិាសទៀងទាត ់ យនតការេព្ាបក់ារ ្សរធ្ាយស្សងៗសទៀតរមួាន សវបសាយ និង
មជឈមណឌ លរត័ា៌ននិងទំនក្ទ់ំនង (ថ្ដ្លតាមរយៈសនះ សាធារណជនអាចសាក្េួរអំរីការសេុើបអសងាតនិង
របាយការណ៍េវនក្មមបាន)  និងការសបាះរុមា្ ាយសេចក្តី ជូនដ្ណំល ង, ព្រលតតបិព័្ត នងិទេសនវដ្តី។ 
 
ក្បគេស្ហវីលីពីន 
 
អងគនីតិព្បតិបតត ិ
 
 ាទូសៅ នីតិព្បតបិតតិព្បសទេេវីលីរីន ានការអនុវតតលអៗសព្ចើន សៅក្ាុងថ្្ាក្ាសព្ចើនននការេទងម់ត ិ
OBS ថ្ដ្លារមួាន: (១) តព្មូវការ្ែូវចាបស់លើការចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារ
ណៈ (២) ការបងាា ញាមុននូវសោលបំណងននការចូលរមួ និងការ្តល់រត័ា៌នាមុន (៣) ការោក្ក់ារបញ្េូ ល ការ
ចូលរមួរបេ់សាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិក្ាុងព្បតិទិនការសរៀបចំលវកិា; (៤) ការបសងាើតយនតការ ាក្ថ់្េត
ង និងអាចរក្បានសដ្ើមបកី្ណំតទ់េសនរបេ់សាធារណជនអំរីអាទិភារលវកិា ក្ាុងអទំបុងសរលនន ការសរៀបចំនិងការ
ព្តួតរិនិតយការអនុវតតលវកិា (៥) ការចូលរមួាសាធារណៈាមយួព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធននក្ាុង ការសរៀបចំនិងអនុវតត
លវកិា និង (៦) ការចូលរមួរបេ់ព្ក្ុមជនងាយរងសព្ោះក្ាុងដ្ំសណើ រការលវកិា (សលើក្ថ្លងថ្ត ក្ាុងការអនុវតតលវកិា) ។ 
 
 ព្បសទេេវីលីរីនសៅមនិទានា់នចាបេ់តីរីេិទធិទទួលបានរត័ា៌នសនះសទ។ ប៉ាុថ្នតការទទួលបាននិង
ការ សចញ្ាយរត័ា៌នសាធារណៈ ព្តូវបានធានសៅក្ាុងចាបដ់្នទសទៀតរបេ់ព្បសទេសនះ។ ាអាទ ៍រដ្ឋ ធមមនុញ្ញ
ឆ្ា ១ំ៩៨៧ របេ់ព្បសទេសនះបាន្តល់េិទធឱិ្យព្បារលរដ្ឋទទួលបានរត័ា៌នរបេ់រោឋ ភបិាល និង េិទធកិ្ាុងការ
ព្តូវបាន្តល់រត័ា៌នអំរី្លព្បសោជនស៍ាធារណៈ។ សព្ៅរីសនះ ចាបេ់តីរីព្ក្មេីលធម ៌នងិ បទោឋ នព្ក្មេីល
ធមេ៌ព្ាបម់ស្រនតីនងិនិសោជកិ្សាធារណៈ តព្មូវឱ្យរកួ្សគបសញ្េញឯក្សារសាធារណៈ ក្ាុង រយៈសរល១៥នលៃ 
សព្កាយការចូលាធរានននឯក្សារទាងំសនះ។ លវីសបើានអវតតានននចាបេ់តីរីេិទធទិទួល បានរត័ា៌នក្ត ីក្រ៏ោឋ ភិ
បាលេវីលីរីនបាន្តល់ឱ្កាេឱ្យសាធារណជននិងអងគការេងគមេីុវលិ បានចូលរមួ ក្ាុងការេសព្មចចិតតរបេ់ខែួន
មយួក្ព្មតិធំ នងិាទូសៅវាបានទទួលរនិទុសរញសលើចំណុចការទទួលបានរត័ា៌ន សៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS ។ 



 

 34 

ព្បារលរដ្ឋអាចទទួលបានរត័ា៌នេិរញ្ញ វតថុនិងរត័ា៌នមនិថ្មនេិរញ្ញ វតថុ ក្ាុងទព្មងេ់ព្ាយទាក្ទ់ង នលងការ
ចំណយេព្ាបក់្មមវធិីននរីភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលាសព្ចើន។ 
 
 មនិដូ្ចព្បសទេឥណឌូ សនេីុសទ ព្បសទេេវីលីរីន បានទទួលរិនទុលអព្បសេើរ (សរញឬខពេ់ាងមធយម) 
េព្ាបស់េទើរថ្តព្គបក់ារេទងម់តិ OBS សៅសលើការចូលរមួាសាធារណៈ ាមយួអងគនតីិព្បតិបតតិ ាអាទស៍ៅ សលើ
ចំណុច: (១) តព្មូវការ្ែូវចាបេ់ព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងការព្គបព់្គង េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (២) 
ការបងាា ញាមុននូវសោលបណំងននការចូលរមួនងិការ្តល់រត័ា៌នាមនុ (៣) ការោក្ប់ញ្េូ លការចូលរមួ របេ់
សាធារណជននិងអងគការេងគមេីុវលិក្ាុងព្បតទិិនការសរៀបចំលវកិា (៤) ការបសងាើតយនតការាក្ថ់្េតងនិង អាចរក្
បានសដ្ើមបកី្ំណតទ់េសនរបេ់សាធារណជនអំរីអាទិភារលវកិា និង(៥) ការចូលរមួរបេ់ព្ក្ុមជនងាយ រងសព្ោះ
ក្ាុងដ្ំសណើ រការលវកិា (សលើក្ថ្លងថ្តក្ាុង ការអនុវតតលវកិា) ។  
 

 ានការក្តេ់ាគ ល់លអៗមយួចំនួនអរំីអងគនីតិព្បតបិតតិរបេ់ព្បសទេេវីលីរីន។ ទីមយួ តព្មូវការថ្្ាក្
ចាបន់ន ការចូលរមួាសាធារណៈព្តូវបានថ្ចងក្ាុងចាបម់យួក្ព្មតិធំ។ គឺថ្នវាព្តូវបានធានក្ាុងលក្េណៈទូលំ
ទូោយ សៅក្ាុងរដ្ឋធមមនុញ្ញ របេ់ព្បសទេសនះ។ សព្ៅរីសនះ តាងំរីឆ្ា ២ំ០១២មក្ ព្ក្េួងលវកិានិងការព្គបព់្គង 
(DBM) ក្ប៏ានសលើក្ទលក្ចតិតដ្ល់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលទាងំថ្នា ក្ា់តិ និងថ្នា ក្ស់ព្កាមាត ិ ឱ្យានការចូលរមួរីព្បា
រលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិ សៅក្ាុងការសរៀបចំលវកិារបេ់រួក្សគ - តាមរយៈការសចញនូវអនុសារណៈលវកិាាត ិ
េតីរីសោលការណ៍ថ្ណនអំំរភីារានដ្គូាមយួ អងគការេងគមេីុវលិនិងអាក្ពាក្រ់ន័ធដ្នទសទៀត សៅក្ាុងការ   
សរៀបចំេំសណើ លវកិារបេ់ភាា ក្ង់ារនីមយួៗ15 និងសារលិខិតអនុសារណៈរមួសលើសោលការណ៍ថ្ណន ំ និងនតីិវធិី 
សោលនសោបាយក្ាុងការអនុវតតដ្ំសណើ រការសរៀបចំលវកិាសៅក្ព្មតិមូលោឋ នថ្ដ្លានលក្េណៈចូលរមួ (GPP) 
(IBP, 2012f)16។ កាលរីដ្ំបងូ គឺសៅឆ្ា ២ំ០១២ ការអនុវតតសនះព្តូវបានសាក្លបងាមយួព្ក្េួងចំនួន៦ និង
សាជីវក្មមរោឋ ភបិាលចំនួន៣ប៉ាុសណា ះ  ខណៈថ្ដ្លព្ក្េួងនិងសាជីវក្មមដ្នទសទៀត ព្តវូបានសលើក្ទលក្ចិតត ឱ្យាន
ការចូលរមួរីព្បារលរដ្ឋ នងិអងគការេងគមេីុវលិសៅសលើមូលោឋ នេម័ព្គចិតត។ ការសនះព្តូវបានសគអនុវតត ាសរៀង
រាល់ឆ្ា  ំតាមរយៈការសចញនូវអនុេសរណៈសោគយល់និងសារលិខិតអនុេសរណៈរមួ នងិព្តូវបានោក្ ់ឱ្យដ្ំសណើ រ
ការសៅព្គបភ់ាា ក្ង់ារនិងសាជវីក្មមរបេ់រោឋ ភបិាល នសរលសព្កាយៗមក្។ ការចូលរមួក្ាុងការ អនុវតតលវកិា ព្តូវ

 
15 គំរអូនុសារណៈសនះ អាចរក្បានសៅសវបសាយ https://www.dbm.gov.ph/wp-
content/uploads/Issuances/2012/National%20Budget%20Circular/NBC536/NBC536.pdf និង 
https://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/Issuances/2019/National-Budget-Memorandum/NBM-No-
131-26Feb2019.pdf ទាញយក្សៅនលៃទី២០ ថ្ខមនី ឆ្ា ២ំ០១៩។ 
16 គំរូសារលិខិតអនុសារណៈរមួ អាចរក្បានសៅសវបសាយ 
https://www.dbm.gov.ph/index.php?pid=8&xid=28&id=38&page=#2012 ទាញយក្សៅ នលៃទី២០ ថ្ខមនី ឆ្ា ំ
២០១៩។ 
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បានថ្ចងក្ាុងសារាចរលវកិាាតិេតីរីសោលការណ៍ថ្ណនេំតីរីភារានដ្គូាមយួអងគការេងគម េីុវលិនិងអាក្ពាក្់
រន័ធដ្នទសទៀត ក្ាុងការអនុវតតលវកិារបេ់ទីភាា ក្ង់ារនីមយួៗ និងអនុេារណៈលវកិាាតេិតីរី សោលការណ៍ថ្ណនំ
េព្ាបក់ារអនុវតតនិងតាមោនគសព្ាងលវកិាថ្ដ្លានការចូលរមួរបេ់ព្បាជនសៅមលូោឋ ន17។ គួរក្តេ់ាគ ល់
្ងថ្ដ្រថ្ន សោលការណ៍ថ្ណនទំាងំសនះគឺាបទបញ្ញជ នីតិព្បតិបតត ិ ថ្ដ្លសចញសោយ អងគនីតិព្បតបិតតិ សេើយមនិ
ថ្មនាចាបស់នះសទ18។ 
 
 ទីរីរ ក្ាុងក្ិចេរិភាក្ាាមយួអងគការេងគមេីុវលិនិងអាក្ពាក្រ់ន័ធដ្នទសទៀត សោលបណំងននការចូលរមួ 
គឺាន ភារចាេ់ោេ់ នងិព្តូវបានជូនដ្ណំល ងសៅរកួ្សគាមុននងិសោយទានស់រលសវោ ថ្តចំនួនព្បធានបទ
ថ្ដ្ល បានព្គបដ្ណត បក់្ាុងក្ចិេរិភាក្ា គឺានក្ព្មតិសៅសទបើយ។ លិខិតអសញ្ជ ើញរីព្ក្េួង លវកិានិងការព្គបព់្គង 
មនិព្ោនថ់្តបងាា ញរីសោលបណំងននក្ចិេព្បជុំប៉ាុសណា ះសទ ប៉ាុថ្នតវាក្ា៏នថ្ចងនូវ ការថ្ណនអំំរីរសបៀបចូលរមួ សេើយ
លិខិតសនះក្ព៏្តូវបានបសងាា ះសៅសលើសវបសាយរបេ់ព្ក្េួងមុនការព្បជុំ្ងថ្ដ្រ។ ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលមយួ ចំនួនបាន
ចុះក្ិចេព្រមសព្រៀងា្ែូវការាមយួអងគការេងគម េីុវលិថ្ដ្លខែួនបានសព្ជើេសរ ើេ សេើយក្ិចេព្រមសព្រៀង ភារានដ្គូ
លវកិា (BPA)19 សនះបានបងាា ញរី សោលបំណង វសិាលភារ និងតួនទីនងិការទទួល ខុេព្តូវរបេ់ភាា ក្ង់ារសាមុី
និងព្ក្ុមអងគការេងគម េីុវលិ មុនសរលរិសព្ោះសោបល់សក្ើតសទបើង (IBP, 2012f) ។ នសរលបចេុបបនា ភារខវះខាត
មយួននយនតការសនះ គឺថ្នការរិភាក្ាមនិបានព្គបដ្ណត បស់លើព្បធានបទ ទាក្ទ់ងនលងលវកិាេំខាន់ៗ ទាងំ៦ ថ្ដ្ល
ានសៅក្ាុងការេទងម់តOិBSសនះសទ សពាលគឺវាព្គបដ់្ណដ បថ់្តសលើ ព្បធានបទចំនួន២ថ្តប៉ាុសណា ះ - គឺការចំណយ
េងគម នងិគសព្ាងវនិិសោគសាធារណៈ - ទាងំសៅក្ាុងក្ចិេព្រម សព្រៀងភារានដ្គូលវកិា និងក្ចិេព្បជុំរនិិតយតាម
ោនការអនុវតតលវកិាាក្ថ់្េតង។ យនតការចូលរមួាសាធារណៈ ស្សងៗសទៀត សៅក្ាុងដ្សំណើ រការលវកិាថ្ដ្លសរៀបចំ
ស ើងសោយព្ក្េួងលវកិានិងការព្គបព់្គង រមួានសវទិកាលវកិា របេ់ព្បារលរដ្ឋ សវទិកាាមយួអងគការេងគមេីុ
វលិ និងសវទិកាភារានដ្គូសបើក្ចំេ របេ់រោឋ ភបិាល។  សេើយមុនសរលានក្ចិេព្បជុំរិសព្ោះសោបល់ទាងំសនះ 
សោលបំណង និងវសិាលភារននក្ិចេព្បជុំព្តូវបានជូន ដ្ំណល ងសៅដ្ល់ភាគីពាក្រ់ន័ធាមុន។ រោឋ ភបិាលក្ប៏ាន

 
17 គំរអូនុសារណៈ អាចរក្បានសៅសវបសាយ http://omcrs.nia.gov.ph/?q=content/mc-2014-014 ទាញយក្សៅ នលៃទី
២០ ថ្ខមនី ឆ្ា ២ំ០១៩។ 
18   សៅពាក្ក់្ណត លឆ្ា ២ំ០១៨ ព្រលទធេភាព្បសទេេវីលីភនី បាន្តួចស្តើមបសងាើតចាបេ់តីរីការក្ំណតក់ារចូលរមួរបេ់ ព្បា
រលរដ្ឋ សៅក្ាុងដ្ំសណើ រការលវកិា ការក្ំណតេ់មូេភារ និងេព្ាបស់ោលបំណងស្សងសទៀត។ ក្ាុងសរលបចេុបបនាសនះ សេចក្តី
ព្ពាងចាបស់នះក្ំរុងរងច់កំាររិនិតយស ើងវញិរីគណៈក្ាម ធិការពាក្រ់ន័ធននព្រលទធេភា។ សេចក្តីព្ពាងចាបស់នះ អាច ទាញ
យក្បានរីសវបសាយ http://www.senate.gov.ph/lisdata/2778424053?pedf= ទាញយក្សៅនលៃទី២៣ ថ្ខមនី ឆ្ា ំ
២០១៩។ 

19 គំរូក្ិចេព្រមព្ពាងរវាងភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលនីមយួៗាមយួអងគការេងគមេីុវលិនិងអាក្ពាក្រ់ន័ឋដ្នទសទៀត អាចរក្បានសៅសវប
សាយ http://www.nia.gov.ph/?q=budget-partnership-agreement ឬ http://philssa.org.ph/wp-
content/uploads/2013/09/BPA_PHILSSA-2013-2015.pdf ទាញយក្សៅ នលៃទី២០ ថ្ខមនី ឆ្ា ២ំ០១៩។ 
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បសងាើតបរោិកាេ អនុសព្ោះដ្ល់ព្បារលរដ្ឋនិង អងគការេងគមេីុវលិ សដ្ើមបចូីលរមួតាមរយៈអនឡាញ្ងថ្ដ្រ ា
ឧទាេរណ៍ តាមរយៈការបសងាើតនិងការចូល រមួតាមសវប្តលល OpenBuB (www.openbub.gov.ph) េព្ាប់
ការអនុវតត និងការព្តួតរនិិតយលវកិា20។ 
 
 មក្ទល់ឆ្ា ២ំ០១០ ព្បសទេេវីលីរីនបានទទួលរិនទុសខាយសលើការចូលរមួរបេ់សាធារណជន នងិអងគ
ការ េងគមេីុវលិសៅក្ាុងការសរៀបចំការអនុវតត និងការព្តួតរិនិតយលវកិាាតិរបេ់ខែួន។ មុនឆ្ា ២ំ០១០ ការរិសព្ោះ 
សោបល់ាមយួសាធារណជននិងអងគការេងគមេីុវលិមយួចំនួន ព្គបដ្ណត បថ់្តសលើបញ្ញា អភវិឌ្ឍនទូ៍សៅ តាមរ
យៈការចូលរមួរបេ់រួក្សគាមយួអាា្ធរាតិសេដ្ឋក្ិចេនងិអភវិឌ្ឍន ៍ (NEDA) នងិសលើក្មមវធិីមយួចនំួន (សលើក្
ថ្លងថ្តកាសរៀបចំលវកិា) ននព្ក្េួងមយួចនំួន (OBI, 2010)។ ការចូលរមួសនះព្តូវបានសធវើឱ្យកានថ់្តេីុ ជសព្ៅនិងា
ព្បរន័ធ តាមរយៈការសចញសេចក្តីថ្ណនសំោលនសោបាយមយួចំនួនខាងសលើ។ ក្ាុងចំសណម ការងារដ្នទសទៀត 
តាមរយៈក្ិចេព្រមសព្រៀងភារានដ្គូលវកិា អងគការេងគមេីុវលិនិងអាក្ពាក្រ់ន័ធដ្នទសទៀតបាន ចូលរមួក្ណំតអ់ាទិ
ភារលវកិាព្បចឆំ្ា រំបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលក្ណត លនន។ ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលនីមយួៗក្ ៏ ានបណត ញទូរេ័រទ
បនទ ន ់ ថ្ដ្លព្បារលរដ្ឋអាចស្្ើសោបល់ េំនួរ នងិេំណូមររ មក្កានរ់ួក្សគ និងានសវទិកាព្បរន័ធ្សរវ្ ាយ
េងគម ថ្ដ្លសបើក្ចំេឱ្យសាធារណជនចូលរមួ្ងថ្ដ្រ។ តាមរយៈសោលការណ៍ ថ្ណន ំនិងនតីិវធិីេតីរីដ្ំសណើ រការ
ការសរៀបចំលវកិាសៅក្ព្មតិមូលោឋ នថ្ដ្លានលក្េណៈចូលរមួ (GPP) អងគការេងគម េីុវលិក្ាុងព្េុក្និងអាក្ពាក្់
រន័ធដ្នទសទៀត រមួទាងំេាគមធុរក្ិចេសៅមូលោឋ ន និងអាក្តំណង ព្ក្ុមថ្ដ្លមនិ េូវបានសគយក្ចិតតទុក្ោក្ ់មនិ
ព្តលមថ្តព្តូវបានសគរិសព្ោះសោបល់ាមយួសលើអាទិភារលវកិា ប៉ាុសណា ះសទ ប៉ាុថ្នដរកួ្សគថ្លមទាងំអាចចូលរមួេសព្មច
សលើេំសណើ លវកិាថ្លមសទៀត្ង។ ការសរៀបចំលវកិាសៅក្ព្មតិមូលោឋ ន ថ្ដ្លានលក្េណៈចូលរមួ តព្មូវឱ្យានការ
បសងាើតព្ក្ុមេក្មមភារកាតប់នថយភារព្ក្ីព្ក្ក្ាុងតំបន ់ (LPRATs) សៅមូលោឋ ននីមយួៗ សដ្ើមបកី្ំណតគ់សព្ាងអាទិ
ភារសៅមូលោឋ នថ្ដ្លនលងព្តវូោក្ប់ញ្េូ លសៅ ក្ាុងេំសណើ រ លវកិាររបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលក្ណត ល និងសាជីវក្មម
រោឋ ភបិាលពាក្រ់ន័ឋនន។ ព្ក្ុមេក្មមភារកាតប់នថយ ភារព្ក្ីព្ក្ក្ាុងតបំន ់ានតំណងសេមើៗោា រីតំណងរោឋ ភបិា
ល និងអាក្តណំងអងគការេងគមេីុវលិ សោយក្ាុង សនះានាា ក្ក់្ាុងចំសណមរួក្ព្តូវសធវើាេេព្បធានននព្ក្ុម
សនះ។ តំណងអងគការេងគមេីុវលិទាងំសនះអាច សបាះសឆ្ា តក្ាុងការក្ណំតគ់សព្ាងអាទភិាររបេ់ព្ក្ុមេក្មមភារ
កាតប់នថយភារព្ក្ីព្ក្ក្ាុងតបំន។់ សដ្ើមបឱី្យេំសណើ  លវកិារបេ់ការោិល័យអាចបញ្េូ នសៅថ្នា ក្ក់្ណត លបាន 
ភាា ក្ង់ារថ្នា ក្ត់ំបនន់ិង សាជីវក្មមរោឋ ភបិាលព្តូវការ ការយល់ព្រមរីព្ក្ុមព្បលក្ាអភវិឌ្ឍនត៍ំបន ់(RDCs) សរៀងៗខែួន 
។ តាមការក្ណំត២់៥% ននេាជិក្របេ់ ព្ក្មុព្បលក្ាអភវិឌ្ឍនត៍ំបន ់ ព្តូវមក្រីវេ័ិយឯក្ជន21។ ក្ាុងការោក្់

 
20 េព្ាបរ់ត័ា៌នស្សងៗសទៀតនិងរត័ា៌នលមអតិទាក្ទ់ងនលងគំនិត្តួចស្តើមននសដ្ើមបថី្ក្លមអតាែ ភារ និងការចូលរមួា 
សាធារណៈ េូមសមើល Magno, F. A. (2015). “Public Participation and Fiscal Transparency in the Philippines.” 
សចញ្ាយសោយ គំនិត្តួចស្តើមេក្លេព្ាបត់ាែ ភារសារសរើរន័ធ (GIFT) ។ 
21 េព្ាបរ់ត័ា៌នបថ្នថមអំរីព្ក្ុមព្បលក្ាអភវិឌ្ឍនត៏ំបន ់ េូមសមើលសវបសាយ http://caraga.neda.gov.ph/regional-
development-council/composition-2/ ទាញយក្សៅនលៃទី២២ ថ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៨។ 
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េំសណើ គសព្ាងលវកិា សៅព្ក្េួងលវកិានិង ការព្គបព់្គង  ទីភាា ក្ង់ារថ្នា ក្ក់្ណដ ល និងសាជីវក្មមនីមយួៗព្តូវបាន
តព្មូវឱ្យបញ្េូ ល និងោក្ជូ់នព្ក្េួងសនះ នូវទព្មងស់រៀបចំលវកិា ថ្ដ្លានរបាយការណ៍អំរីធាតុចូល អនុសាេន ៍
និងការ្តល់សោបល់ព្តលប ់ រីអងគការ េងគមេីុវលិថ្នា ក្ា់តិនិងថ្នា ក្ស់ព្កាមាត ិ ថ្ដ្លខែួនបានរិសព្ោះសោបល់
ាមយួ ។ 
 
 ព្បសទេេវីលីរីន បានរនិទុសលើមធយម េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការអនុវតត និងការឃ្ែ សំមើល
ការ អនុវតតលវកិារបេ់ខែួន ថ្ដ្លរមួាន (១) ការក្ំណតទ់េសនៈរបេ់សាធារណជនក្ាុងការអនុវតតលវកិា (២) ចំននួ 
ព្បធានបទថ្ដ្លបានរិភាក្ាាមយួសាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិ និងការ្តល់រត័ា៌នមនុក្ិចេព្បជុំ និង 
(៣) ការព្តួតរិនតិយការអនុវតតលវកិា។ ាទូសៅយនតការេំខាន់ៗ ថ្ដ្លសព្បើព្បាេ់េព្ាបក់ារសរៀបចំ លវកិាាតិ ក្៏
ព្តូវបានសគសព្បើេព្ាបក់ារអនុវតត និងតាមោនអនុវតតលវកិា្ងថ្ដ្រ ថ្ដ្លយនតការទាងំសនះរមួានក្ិចេព្រម សព្រៀង
ភារានដ្គូលវកិា ព្ក្ុមព្បលក្ាអភវិឌ្ឍនត៍ំបន ់និងព្ក្មុេក្មមភារកាតប់នថយភារព្ក្ីព្ក្ក្ាុងតំបន។់ ា ឧទាេរណ៍ 
ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្ដ្លបានចុះ ក្ិចេព្រមសព្រៀងភារានដ្គូលវកិាាមយួអងគការេងគមេីុវលិព្តូវ បានសគតព្មូវឱ្យ
្តល់រត័ា៌នដ្ល់អាក្ទាងំសនះ សដ្ើមបជីួយ ឱ្យរួក្សគបសងាើតការវាយតនមែគសព្ាង នងិក្មមវធិីរបេ់ ព្ក្េួងសាមុសីោយ
ថ្្អក្សលើភេតុតាង។ សៅសព្កាមបទបញ្ញជ នតីិបញ្ញតតិសលខ៣២៥េតីរីការសរៀបចំស ើងវញិននព្ក្ុម អភវិឌ្ឈនត៍ំបន ់ព្ក្ុម
ព្បលក្ាសនះព្តូវបាន្តល់ភារក្ចិេាអាក្េព្មបេព្មួល ការតាមោននិងវាយតនមែគសព្ាង អភវិឌ្ឍនក៍្ាុងតបំនរ់បេ់ខែួ
ន។ សៅសព្កាមក្ិចេព្រមសព្រៀងភារានដ្គូលវកិា អងគការេងគមេីុវលិអាចចូលរមួក្ាុងការព្តួតរិនិតយតាមោន នងិ
ការរិនិតយស ើងវញិ នូវការអនុវតតលវកិាថ្ដ្លបានអនុមត័សព្កាមយនតការព្ក្ុម េក្មមភារកាតប់នថយភារព្ក្ីព្ក្ក្ាុង
តំបន។់ សវបសាយ បណត ញទូរេ័រទ និងបណដ ញេងគម ថ្ដ្លបានសរៀបរាប ់ខាងសលើព្តូវបានសគសព្បើព្បាេ់ សដ្ើមបី
បសព្មើការតាមោនការអនុវតត និងព្តួតរនិិតយការអនុវតតលវកិា្ងថ្ដ្រ។ ព្ក្េួង លវកិានងិការព្គបព់្គង ក្ា៏នគំនិត
្តួចស្តើមដ្នទសទៀតសដ្ើមបឱី្យ សាធារណជនអាចតាមោនរិនិតយសមើលការ អនុវតតលវកិា និងការឃ្ែ សំមើលការអនុវតត
លវកិា្ងថ្ដ្រ។ ឧទាេរណ៏មយួគឺ ការតព្មូវឱ្យព្គបព់្ក្េួង និងភាា ក្ង់ារ របេ់រោឋ ភបិាលបិទព្បកាេនូវរត័ា៌ន 
មូលោឋ នេំខាន់ៗ មយួចំននួអំរីគសព្ាងនិងក្មមវធិីរបេ់រកួ្សគសៅសលើ សវបសាយរបេ់ខែួន ដូ្ចថ្ដ្លានថ្ចងក្ាុង
ចាបេ់តីរមីូលធនទូសៅឆ្ា ២ំ០១១ សេើយការមនិអនុសោមតាម ចាបស់នះអាចបណត ល ឱ្យានការផ្ទអ ក្គសព្ាង/
ក្មមវធិីរបេ់ខែួន (IBP, 2012f) ។ សវប្តលល OpenBuB ក្ប៏ានអនុញ្ញញ ត ឱ្យសាធារណជនតាមោននិង្ដល់
សោបល់សលើការអនុវតតគសព្ាងេក្មម្ងថ្ដ្រ។ សទាះបីា ានវឌ្ឍនភារាសព្ចើនក្ាុងប៉ានុម នឆ្ា កំ្នែងមក្ក្ត ីព្បសទេ
េវីលីរីនសៅជួបព្បទះនូវបញ្ញា មយួចនំួន ថ្ដ្លរមួ ាន ក្ងវះចាបថ់្ដ្លសផ្ទត តសលើយនតការាព្បរន័ធេព្ាបក់ារ
ចូលរមួាសាធារណៈ ការចូលរមួននព្ក្ុមជនថ្ដ្លងាយ រងសព្ោះក្ាុងការអនុវតតលវកិានងិការព្តួតរិនិតយការអនុវតត
លវកិាសៅានក្ំរតិ នងិការព្បជុំមនិសទៀងទាតរ់បេ់ព្ក្ុម េក្មមភារកាតប់នថយភារព្ក្ពី្ក្ក្ាុងតំបន(់IBP, 2012f, 
IBP, 2017f, Capistrano, 2017, Magno, 2015)។ 
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 ព្ក្េួងាសព្ចើនបានសព្បើព្បាេ់យនដការចូលរមួ សដ្ើមបឱី្យសាធារណជន្តល់ធាតុចូលសៅក្ាុងការសរៀបច ំ
និងការ អនុវតតលវកិារបេ់រកួ្សគ។ ឧទាេរណ៍មយួគឺក្មមវធិី CheckMySchool ថ្ដ្លាក្ិចេេេការ រវាងព្ក្េួង
អបរ់ ំនិងបណត ញគណសនយយភារេងគមសៅអាេីុបូព៌ា (ANSA-EAP) និងមូលនិធិបា៉ា េីុេវិក្ ថ្ដ្លអនុញ្ញញ តឱ្យ 
ព្បារលរដ្ឋចូលរមួក្ាុងការអនុវតតលវកិាេព្ាបគ់សព្ាងថ្ក្លមអសាោសរៀនរបេ់ព្ក្េួងអបរ់ ំ (IBP, 2017f) ។ 
ឧទាេរណ៏មយួសទៀត គឺការេេការោា រវាងព្ក្េួងអបរ់នំិងបណដ អងគការេងគមេីុវលិមយួចំនួន សដ្ើមបពី្តួត រិ
និតយលទធក្មមសេៀវសៅរុមព ថ្ដ្លសធវើឱ្យ ានការថ្ចក្ចយសេៀវសៅសោយសព្បើរយៈសរលខែីាងមុន ការសបាះរុមព 
សេៀវសៅថ្ដ្លានគុណភារលអាងមុន និងការលុបបំបាតក់ារថ្ចក្ចយសេៀវសៅសខាម ច (Merchessault, មនិ
ានឆ្ា ,ំ ទរំរ័ទី ១៥) ។ 
 
 ការ្តល់មតិសោបល់សលើធាតុចូល ថ្ដ្លភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលទទួលបានរសីាធារណជន និងអងគការ
េងគម េីុវលិ គឺាសរឿងមយួថ្ដ្លព្តូវការការថ្ក្លមអខែះៗ។ សទាះបីាព្បសទេេវីលីរនីទទួលបានរនិទុខពេ់សលើការ 
ចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការសរៀបចំ ការអនុវតត និងការព្តួតរិនតិយលវកិាក្ស៏ោយ ក្រ៏និទុសលើការ្តល់មតិសោបល់ 
ព្តលបស់លើការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលរីសាធារណៈ សដ្ើមបសីរៀបចំនិងអនុវតតលវកិា គឺបានទាបាងមធយម សៅឆ្ា  ំ
២០១២ នងិឆ្ា ២ំ០១៥ និងបានេូនយសៅឆ្ា ២ំ០១៧។ ការេទងម់តិសៅឆ្ា ២ំ០១២ នងិឆ្ា ២ំ០១៥ បានបងាា ញថ្ន 
ព្បសទេសនះបានសចញសេចក្តេីសងេបននលទធ្លរីការរិសព្ោះសោបល់ ថ្ដ្លោម នរត័ា៌ន លមអតិព្គបព់្ោន ់ និង
មនិបានសចញអវីទាល់ថ្តសសាះសៅក្ាុងការេទងម់តិសៅឆ្ា ២ំ០១៧។ អនុេារណៈេតីរី លវកិាាតិ តព្មូវឱ្យភាា ក្ង់ារ
រោឋ ភបិាលនិងសាជីវក្មមរដ្ឋ ្តល់ជូនអងគការ េងគមេីុវលិានដ្គូនូវលទធ្លននការ រិសព្ោះសោបល់ភាែ មៗបនទ ប់
រីការោក្េំ់សណើ គសព្ាងលវកិា សៅព្ក្េួងលវកិានិងការព្គបព់្គង និងបសញ្េញ ឯក្សារមយួថ្ដ្លានចំណងសជើង
ថ្ន "សេចក្ដីេសងេបនន មតិសោបល់ព្តលបស់ៅព្ក្ុមព្បលក្ាអភវិឌ្ឈន ៍និង អងគការេងគមេីុវលិសលើក្មមវធិីនិងគសព្ាង
ក្ំរុងដ្ំសណើ រការ"។ សព្ៅរីសនះ ព្ក្េួងលវកិានិងការព្គបព់្គង ក្អ៏ាច សធវើការរិភាក្ាាព្ក្មុោចស់ោយថ្ ក្ ឬ ការ
ព្បជុំរិនិតយស ើងវញិាមយួភាា ក្ង់ារសាមុនីងិបណត អងគការេងគម េីុវលិសដ្ើមបរីិភាក្ារីលទធ្ លននការរិសព្ោះ
សោបល់ នងិព្បេិទធភារននយនតការនន្ងថ្ដ្រ (IBP, 2012f)។ បញ្ញា ពាក្រ់ន័ធមយួ គឺថ្នអងគការេងគមេីុវលិ
ថ្ដ្លមនិានបណត ញសៅថ្នា ក្ា់តិ អាចមនិបានទទួល មតិសោបល់ព្តលបរ់ីភាា ក្ង់ារសាមុ ី សេើយព្ក្ុម
េក្មមភារកាតប់នថយភារព្ក្ពី្ក្ក្ាុងតំបន ់អាចមនិទទួលបាន របាយការណ៍អំរីការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលរបេ់រួក្សគ 
(IBP, 2015f) ។ 
 

អងគនីតបិបញ្ញតត ិ
 

ឱ្កាេេព្ាបស់ាធារណជន ក្ាុងការចូលរមួេវនការនតីិបបញ្ញតតិ ាទូសៅគឺសៅានក្ំណតស់ៅសទបើយ។ 
ចំណុចរីរថ្ដ្លព្បសទេសនះ សធវើបានលអព្ោនស់បើ គឺការសបើក្េវនការាសាធារណៈសលើ ព្ក្បខណ័ឌ  ា៉ា ព្ក្ូសេដ្ឋក្ចិេ
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និងសារសរើរនធ ថ្ដ្លក្ាុងសនះសាធារណជនព្តូវបាន្តល់ឱ្កាេខែះៗឱ្យចូលរមួេវនការ និង េវនការេតីរីលវកិា
របេ់ភាា ក្ង់ារថ្នា ក្ក់្ណដ លនមីយួៗ ថ្ដ្លក្ាុងសនះអងគនតីិ ព្បតិបតតិ្តល់េក្េីក្មម។ ានការរកី្ចសព្មើនមយួក្ព្មតិធំ
ស្សងសទៀតថ្ដ្លរមួានការចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុងេវនការេតីរីលវកិារបេ់ ភាា ក្ង់ារថ្នា ក្ក់្ណដ ល
នីមយួៗ េវនការេតីរីរបាយការណ៍េវនក្មម និងការ្តល់មតិសោបល់ព្តលបថ់្ដ្លានលក្េណៈទូលំទូោយ
សៅសលើេវនការ ។ 
 

អងគនីតបិបញ្ញតតិរបេ់ព្បសទេេវីលីរីន ាទូសៅ្តល់នូវឱ្កាេទូលំទូោយេព្ាបស់ាធារណជន និងអងគ
ការ េងគមេីុវលិចូលរមួក្ាុងេវនការេតីរីព្ក្បខណ័ឌ ា៉ា ព្ក្ូសេដ្ឋក្ិចេនងិសារសរើរនធរបេ់ខែួន។ េព្ាបេ់វនការ 
នីតិបញ្ញតតិ ថ្ដ្លក្ាុងសនះានការ្តល់េក្េីក្មមរបេ់អងគនតីិព្បតិបតតិ នងិសាធារណជនេតីរីព្ក្បខណ័ឌ  ា៉ា ព្ក្ូសេដ្ឋ
ក្ិចេ នងិសារសរើរនធ គឺវាបានរិនទុលអ គរឺិនទុសរញ េព្ាបឆ់្ា ២ំ០០៦ និងសលើមធយម េព្ាបឆ់្ា ២ំ០១០ ឆ្ា ២ំ០១២ 
និងឆ្ា ២ំ០១៥ សលើក្ថ្លងថ្តក្ាុងឆ្ា ២ំ០០៨ប៉ាុសណា ះថ្ដ្លវាបានរិនទុទាប ាងមធយម។ ការទទួល បានរនិទុមនិ
សរញ គឺសោយសារថ្តសាធារណជនព្តូវបានអនុញ្ញញ តឱ្យចូលរមួក្ាុងេវនការ ប៉ាុថ្នតមនិព្តូវបាន ្តល់ឱ្កាេឱ្យ
ចូលរមួការរិភាក្ាឬ្តល់េក្េីក្មមសនះសទ។ ចបរ់ីឆ្ា ២ំ០១០មក្ រិនទុសលើចនុំចសនះបានសក្ើន ស ើង មយួថ្្ាក្
សោយសារថ្តការបសងាើតគំនិត្តួចស្តើមលវកិាជនំួេ (ABI) ថ្ដ្លាេមពន័ធអងគការេងគមេីុវលិ សធវើការសលើបញ្ញា លវ ិ
កា។ ចបត់ាងំរីសរលបសងាើតមក្ វាបានោពំ្ទការចូលរមួរបេ់អងគការេងគមេីុវលិក្ាុង ការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសា
ធារណៈ ការចំណយខពេ់សលើវេ័ិយេងគម នងិការសោះព្សាយបញ្ញា េិរញ្ញ វតថុថ្ដ្ល ទាក្ទ់ងសៅនលងសោលសៅ
អភវិឌ្ឍនេ៍េេវតស (MDGs)។ រេូតមក្ដ្ល់សរលសនះ វាបានសធវើឱ្យានការចូលរមួ របេ់អងគការេងគមេីុវលិ
មយួចំនួនសៅក្ាុងក្ិចេការលវកិាសៅេភា (IBP, 2008f) ។ ាឧទាេរណ៍ សៅឆ្ា  ំ២០១២ និងឆ្ា ២ំ០១៣ េវនការ
សោយថ្ទបក្មយួព្តូវបានសរៀបចំសោយគណៈក្ាម ធិការមូលធន (the House Committee on Appropriations) 
ថ្ដ្លក្ាុងសនះ អងគការេងគមេីុវលិ រមួទាងំABI្ងព្តូវបានអនុញ្ញញ ត ឱ្យបងាា ញគសព្ាងលវកិាជំនួេ នងិ្តល់នូវ
ទេសនរបេ់រួក្សគសលើការេនមតា់៉ា ព្ក្ូសេដ្ឋក្ិចេ ថ្ដ្លបានសព្បើសៅ ក្ាុងេំសណើ លវកិាាតិ (IBP, 2012f, IBP, 
2015f) ។ 
 

អងគនីតបិញ្ញតតិ បានសធវើេវនការាសាធារណៈោ៉ា ងទូលំទូោយ សលើលវកិារបេ់ភាា ក្ង់ារថ្នា ក្ក់្ណដ ល
នីមយួៗ ថ្ដ្លក្ាុងសនះអងគនតីិព្បតិបតតិព្តូវ្តល់េក្េីក្មម។ សៅសលើចំនុចសនះ វាបានទទលួរិនទុសរញសៅព្គបក់ារេទង់
មតិ OBS ទាងំអេ់។ េវនការទាងំសនះ ក្ព៏្តូវបាន្សរវ្ាយោ៉ា ងទូលំទូោយសៅតាមព្បរន័ធ្សរវ្ាយក្ាុង 
ព្េុក្្ងថ្ដ្រ។សៅក្ាុងេវនការមយួចំនួនអងគការេងគមេីុវលិព្តូវបានអនុញ្ញញ តឱ្យចូលរមួាអាក្េសងាតការណ៍។ 
 
 បញ្ញា ចព្មងូចព្ាេមយួ គឺការចូលរមួរបេ់សាធារណជននិងអងគការេងគមេីុវលិសៅក្ាុងេវនការ
សនះ។ ាទូសៅ ព្បសទេសនះទទួលបានរនិទុទាបសលើចំនុចសនះ សោយសារថ្តេក្េីក្មមរសីាធារណជន និងអងគការ
េងគម េីុវលិសៅានក្ព្មតិទាប។ វាទទួលបានរនិទុេូនយសៅក្ាុងការេទងម់តិរីរសលើក្ដ្ំបូង។ រិនទុសលើចំនុចសនះ
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សទើប ានភារព្បសេើខែះ ចបរ់ីឆ្ា ២ំ០១០មក្ មយួថ្្ាក្សោយសារថ្តការតេ ូមតិរីABI ដូ្ចថ្ដ្លបានរិភាក្ា 
ខាងសលើ។ ឆ្ា ២ំ០១០ គឺាឆ្ា ថំ្តមយួគតថ់្ដ្លវាបានរិនទុខពេ់ាងមធយម សោយសារថ្តការ្តល់ឱ្កាេេព្ាប ់
អងគការេងគមេីុវលិបងាា ញេំសណើ លវកិាជំនួេ។ សៅក្ាុងការេទងម់តិាបនតបនទ ប ់រនិទុរបេ់វាសលើេំណួរសនះ ព្តូវ
បានធាែ ក្ចុ់ះ (សព្កាមមធយម) សោយសារថ្តការ្តល់ឱ្កាេតិចតួច េព្ាបអ់ងគការេងគមេីុវលិ្តល់ េក្េីក្មមនិង
េួរេំណួរ។ 

 

 សៅឆ្ា  ំ២០១៧ ការេទងម់តិ OBS បានេួរអំរីេវនការនីតិបបញ្ញតតិ និង/ឬ សព្បើព្បាេ់យនដការចូលរមួ 
ស្សងៗសទៀតសលើរបាយការណ៍េវនក្មម ថ្ដ្លសាធារណជនព្តូវបានអនុញ្ញញ តឱ្យ្ដល់ធាតុចូលក្ាុងក្ំ ុងសរល 
រិសព្ោះសោបល់។ ព្បសទេសនះទទួលបានរិនទុសខាយសលើចំនុចសនះ សោយសារថ្តគណៈក្ាម ធិការេភាមនិបាន 
សរៀបចំេវនការអំរីរបាយការណ៍េវនក្មម ថ្ដ្លសាធារណជនឬ អងគការេងគមេីុវលិព្តូវបានអសញ្ជ ើញឱ្យ្តល់ 
េក្េីក្មមសនះសទ។ 
 

 អងគនីតបិបញ្ញតតិ ាទូសៅទទលួបានរិនទុសខាយេព្ាបក់ារ្តល់មតិសោបល់ព្តលបដ់្ល់សាធារណជន 
សៅសលើ េវនការរបេ់ខែួន តាមរយៈការសចញរបាយការណ៍ទូលំទូោយេតីរីេវនការសនះ សោយសារថ្តខែួនមនិ
ថ្ដ្ល បានសចញរបាយការណ៍ថ្បបសនះសទ។ សៅឆ្ា ២ំ០១៥ គណៈក្ាម ធិការមូលធន (the House Committee 
on Appropriations) នងិគណៈក្ាម ធិការេិរញ្ញ វតថុព្រលទធេភា បានសចញសេចក្តីេសងេបលទធ្ល ននការរិភាក្ា 
ាមយួសាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិ សេើយព្រលទធេភាក្ប៏ានសចញរបាយការណ៍េតីរីលទធ្ ល េវនការ
លវកិា្ងថ្ដ្រ (IBP, 2015f)។ ាការអនុវតតទូសៅ ព្បធានគណៈក្ាម ធិការនីមយួៗ ថ្តងថ្តសធវើេនាិេិទ រត័ា៌នឬ
ការេាា េតាមព្បរន័ធ្សរវ្ ាយ អំរីដ្ំសណើ រការេវនការរបេ់ខែួន។ ប៉ាុថ្នតយនដការទាងំសនះមនិបាន ្តល់
រត័ា៌នទូលំទូោយអំរីេវនការសនះសទ។ រត័ា៌នបថ្នថម ដូ្ចារបាយការណ៍ របេ់គណៈក្ាម ធិការ នងិ
ក្ំណតស់េតុ្ែូវការ គឺអាចសេាើេំុរីអងគនតីិបញ្ញតតិបាន ថ្តការស្ែើយតបមក្វញិអាចព្តវូការសរលសព្ចើន (IBP, 
២០១៥f) ។ 

 

អាា្ធរេវនក្មមាត ិ
 គណៈក្ាម ធិការេវនក្មម (COA) របេ់ព្បសទេេវីលីរនី សធវើបានលអសលើរីរចំនុច គកឺាររក្ាយនតការ
ទំនក្ ់ទនំង្ែូវការាមយួសាធារណជនក្ាុងការទទួលធាតុចូលរីរកួ្សគ េព្ាបក់្មមវធិី/ដ្ំសណើ រការេវនក្មមរបេ់
ខែួន និងការចូលរមួរបេ់អងគការេងគមេីុវលិ ក្ាុងការសេុើបអសងាតេវនក្មមេមមទិធក្មមការងារ។ សរឿងរីរសទៀតថ្ដ្ល
ព្តូវ សធវើឱ្យព្បសេើរស ើងាងសរលបចេុបបនាគឺ: យនតការសដ្ើមបសីធវើឱ្យរបាយការណ៍េវនក្មម ព្តូវបាន្សរវ្ាយឱ្យបាន 
ទូលំទូោយសព្ៅរីការសធវើឱ្យសាធារណជនទទួលបានរបាយណ៍សនះ និងការ្តល់មតិសោបល់ព្តលបស់លើធាតុ 
ចូលរីសាធារណជនចំសពាះពាក្យបណតល ង របេ់រួក្សគ។ 
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 គណៈក្ាម ធិការេវនក្មម បានរក្ាយនដការទំនក្ទ់ំនងា្ែូវការសដ្ើមបទីទួលបាននូវធាតុចូលេព្ាប ់
ក្មមវធិី ឬដ្ំសណើ រការេវនក្មមរបេ់ខែួន។ ដូ្សចាះសេើយបានាវាបានទទួលរិនទុសរញ ឬសលើមធយមសៅសលើ ចំណុច
សនះ (រនិទុមនិសរញសោយសារថ្តយនដការមយួចំននួ មនិព្តូវបានសព្បើព្បាេ់ោ៉ា ងទូលំទូោយរី េំណក្ ់
សាធារណជន)។ សៅសលើសវបសាយរបេ់គណៈក្ាម ធិការេវនក្មម ានថ្្ាក្មយួថ្ដ្លសៅថ្ន “រាយការ ការបនែំ” 
(Fraud Alert) អាេយោឋ នអុីថ្ម៉ាល និងថ្ខសទូរេ័រទ េព្ាបស់ាធារណជន ទាក្ទ់ងគណៈក្មមការសនះ រមួទាងំការ
ោក្ព់ាក្យបណតល ងឬការ្តល់សោបល់្ងថ្ដ្រ។ វាក្ា៏ន ការោិល័យព្បារលរដ្ឋ (Citizens’ Desk) 
(https://pis.coa.gov.ph) ថ្ដ្លមុខងាររបេ់វារមួានការទទួលពាក្យបណតល ងថ្ដ្រ។ ធាតុចូលថ្ដ្ល ទទួល បាន
ព្តូវបានសព្បើព្បាេ់សដ្ើមបរីព្ងលងក្មមវធិីេវនក្មម របេ់ខែួន។ 

 

 មនិដូ្ចព្បសទេឥណឌូ សនេីុសទ ព្បសទេេវីលីរីន បាន្តល់ឱ្កាេដ្ល់សាធារណជនចូលរមួក្ាុងការ
សេុើប អសងាតេវនក្មមរបេ់ខែួន។ វាបានទទួលរិនទុសរញសៅសលើចំណុចសនះ។ ានយនតការេព្ាបស់ាធារណជន 
និង អងគការេងគមេីុវលិ ចូលរមួការសេុើបអសងាតេវនក្មមេមមទិធិក្មមការងាររបេ់ខែួន សេើយយនតការសនះព្តូវបាន 
សព្បើព្បាេ់ោ៉ា ងទូលំទូោយ សោយអងគការេងគមេីុវលិសៅក្ាុងគសព្ាង សធវើការរមួោា សាក្លបងមយួ ថ្ដ្លបាន 
ចបស់្តើមកាលរីឆ្ា ២ំ០១២។ ការជូនដ្ំណល ងអំរីការបនែនំងិ េំសណើ េវនក្មមអាចសធវើស ើងតាមរយៈ ការោិល័យ
េវនក្មមការបនែំ (the Fraud Audit Office) ឫការោិល័យព្បារលរដ្ឋ សោយផ្ទទ ល់ ឬសៅសលើសវបសាយរបេ់គ
ណៈក្ាម ធិការសនះ។  ចាបេ់តីរីេវនក្មមរដ្ឋរបេ់ព្បសទេ េវីលីរីន មនិបាននោិយ រីការចូលរមួរបេ់
សាធារណជនសៅក្ាុងការសេុើបអសងាតេវនក្មមសទ។ ប៉ាុថ្នតតាមរយៈសោលការណ៍ថ្ណនេំតីរី ការចូលរមួរបេ់
ព្បារលរដ្ឋក្ាុងក្ចិេការេវនក្មម ព្បារលរដ្ឋនិងអងគការេងគមេីុវលិ អាចចូលរមួក្ាុងដ្ំសណើ រ ការេវនក្មម រមួ
ទាងំការសេុើបអសងាតេវនក្មមេមមទិធិក្មមការងារ្ងថ្ដ្រ។ តាមរយៈក្មមវធិីសនះ រកួ្សគអាចចបន់ដ្ គូាមយួគណៈក្
ាម ធិការេវនក្មម សដ្ើមបបីសងាើតព្ក្ុមេវនក្ររិសេេេព្ាបព់្តួតរិនតិយគសព្ាងរោឋ ភបិាល ថ្ដ្លខែួនសព្ជើេសរ ើេ22

។ ការរាយការណ៍រីក្រណីបនែំនិងការេម័ព្គចិតតសធវើាេវនក្ររលរដ្ឋ អាចសធវើបានតាមរយៈ សវបសាយ      i-
Kwenta.com ។ រីឆ្ា ២ំ០១២ ដ្ល់ឆ្ា ២ំ០១៥ េវនក្មមថ្ដ្លានការចូលរមួថ្បបសនះចំនួន ៣ ព្តូវបានសធវើស ើង 
(IBP, 2015f, Magno, 2015) ។ 
 

រិនទុសលើយនដការសដ្ើមបី្ សរវ្ាយរបាយការណ៍េវនក្មមសលើេរីការសធវើឱ្យរបាយណ៍ការសនះអាចរក្បានា
សាធារណៈានការថ្ព្បព្បួលរីការេទងម់តិមយួសៅមយួ។ សៅក្ាុងការេទងម់តបិីសលើក្ដ្ំបូង ថ្ដ្លព្ោនថ់្ត វាេ់

 
22 របាយណ៍ការេវនក្មមរបេ់គសព្ាងនន អាចរក្បានសៅសវបសាយ 
https://www.coa.gov.ph/index.php/reports/citizen-participatory-audit-reports ទាញយក្សៅនលៃទី១៧ ថ្ខមក្រា ឆ្ា ំ
២០១៩។ 
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ថ្វងថ្នសតើរបាយការណ៍សនះព្តូវបានសចញ្ាយថ្ដ្ឬសទ សគរាយការណ៍ថ្នរបាយការណ៍សនះព្តូវបានសបាះ រុមព
្ាយ ប៉ាុថ្នតវាខវះនូវរត័ា៌នលមអតិ។ សេតុដូ្សចាះ វាបានទទួលរិនទុទាបាងមធយមសលើចំនុចសនះ។ ចបត់ាងំ រីឆ្ា ំ
២០១២មក្ េំណួរសនះានការផ្ទែ េ់បតូរបនតិចបនតួច សៅាថ្នសតើានយនតការស្សងៗសទៀតសដ្ើមប ី្សរវ្ាយ លទធ
្លេវនក្មមឱ្យបានទូលំទូោយថ្ដ្រឬសទ ថ្ដ្លាសេតុសធវើឱ្យព្បសទេេវីលីរីនបានរនិទុទាបសលើចំនុចសនះ សៅឆ្ា ំ
២០១២។  ប៉ាុថ្នតព្បសទេសនះទទួលបានរិនទុសរញសៅឆ្ា ២ំ០១៥ ថ្ដ្លាឆ្ា ចុំងសព្កាយ េំណួរសនះព្តូវ បាន
បញ្េូលក្ាុងការេទងម់តិ OBS។ ការបានរិនទុសរញសនះ គឺសោយសារថ្តានេនាិេីទរត័ា៌ន ដ្ក៏្ព្មមយួ សដ្ើមបី
រិភាក្ារបាយការណ៍េវនក្មមរិសេេ េតីរីការឃុបឃិតថ្ក្ែងបនែកំ្ាុងការសព្បើព្បាេ់លវកិាាតិមយួក្ាុងឆ្ា  ំ២០១៣ 
(IBP, 2015f)។ ានការោិល័យរត័ា៌នសាធារណៈមយួរបេ់គណៈក្ាម ធិការ េវនក្មមាត ិប៉ាុថ្នតមនិានយនត
ការ្ែូវការណមយួ សដ្ើមបធីានថ្នសាធារណជនអាចដ្លងរីលទធ្លននការសធវើេវនក្មមសនះ សទ។ អវីថ្ដ្លគណៈក្
ាម ធិការេវនក្មមបានសធវើ គឺសព្ចើនថ្តការបងាា ញការរក្សឃើញសៅក្ាុងេវនក្មមរបេ់ខែួនសៅ ក្ាុងព្រលតតិការណ៍សាធារ
ណៈនន ឬសៅេនាិេីទរត័ា៌នរបេ់ខែួន (IBP, 2012f) ។ 

ចំណុចថ្ដ្លគណៈក្ាម ធិការេវនក្មមសធវើមនិបានលអ គឺការ្តល់មតិព្តលបា់្ែូវការនិងលមអតិដ្ល់ 
សាធារណជន អំរីការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលរបេ់រួក្សគក្ាុងក្មមវធិីេវនក្មមរបេ់ខែួន។ វាទទួលបានរិនទុសព្កាម 
មធយមសៅឆ្ា ២ំ០១២និងឆ្ា ២ំ០១៧ និងបានេូនយសៅឆ្ា ២ំ០១៥។ មតិសោបល់ព្តលបរ់ីគណៈក្ាម ធិការ េវន
ក្មម ថ្ដ្លខវះរត័ា៌នលមអតិានការផ្ទែ េ់បតូរខែះៗក្ាុងសរលក្នែងមក្។ សៅឆ្ា ២ំ០១២ វាព្ោនថ់្តបានសចញ សេចក្តី
េសងេបននបណតល ងថ្ក្ែងបនែំសលើសៅ "ការជូនដ្ំណល ងរីការបនែ"ំ (Fraud Alert) សៅសលើសវបសាយ របេ់ខែួន។ សៅឆ្ា ំ
២០១៥ ថ្្ាក្សនះព្តូវបានបតូរសៅាព្បរន័ធរត័ា៌ន សាធារណៈ ឬ Public Information System 
(http://pis.coa.gov.ph/pis/view.php) សេើយព្បារលរដ្ឋថ្ដ្លចងទ់ទួលបានរត័ា៌នទាក្ទ់ង នលងការសធវើ 
េវនក្មម ឬរត័ា៌នមនិទាក្ទ់ងនលងេវនក្មម អាចបសងាើតេំបុព្តមយួសដ្ើមបទីទួលរត័ា៌ន និងសមើលសាថ នភារ នន
ក្ងវល់ឬពាក្យបណតល ងរបេ់រកួ្សគ។ សៅឆ្ា ២ំ០១៧ វាមនិទានប់ានបសងាើតបញ្ជ ីននធាតុ ចូលថ្ដ្ល ទទួលបាន រី
សាធារណជនសនះសទ ប៉ាុថ្នតេព្ាបេ់វនក្មមសធវើស ើងសព្កាមយនតការេវនក្មម ថ្ដ្ល ានការចូលរមួរីព្បារលរដ្ឋ 
វាបាន្តល់របាយការណ៍េតីរេីវនក្មមថ្ដ្លានការចូលរមួរីព្បារលរដ្ឋសនះ ថ្ដ្លក្ាុងរបាយណ៍សនះ បាន
បញ្េូលនូវធាតុចូលថ្ដ្លទទលួបានរីព្បារលរដ្ឋ និងសរៀបរាបល់មអតិអំរីរសបៀប ថ្ដ្លរួក្សគ ព្តូវ បានសព្បើសដ្ើមបី
ក្ំណតក់្មមវធិីេវនក្មមរបេ់ខែួន។ 
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ជំរូក្ទី៤: សេចក្តីេនាិោឋ ននិងអនុសាេន៍គនែលះៗ 

 
 ការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (រាបប់ញ្េូ លទាងំការសរៀបចំលវកិាាតិ) 
ព្តូវបាន សគសជឿថ្នាេិទធិមយួ ប៉ាុថ្នតការចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងក្ចិេការសនះសៅព្បសទេក្មពុាសៅានលក្េណៈ
ចសងអៀត សៅសទបើយ។ ប៉ាុថ្នតសយើងក្គ៏ួរសកាតេរសេើរដ្ល់ក្ិចេខិតខំព្បលងថ្ព្បងរបេ់សាថ បន័រដ្ឋ   ពាក្រ់ន័ធននក្ាុងការ
បសងាើន លទធភារឱ្យរលរដ្ឋក្ាុងការទទួលបានរត័ា៌ន តាែ ភារ និងការចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងេក្មមភារ 
ទូសៅរបេ់ខែួន ក្ដូ៏្ចាក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ្ងថ្ដ្រ។ សោលបំណងរបេ់ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេ នងិ 
េិរញ្ញ វតថុ ថ្ដ្លចងស់ធវើឱ្យព្បសេើរស ើងនូវរិនទុរបេ់ព្បសទេក្មពុាក្ាុងការវាយតនមែរបេ់ OBS ក្គ៏ួរព្តូវសកាត 
េរសេើរ្ងថ្ដ្រ។ ការេិក្ាសនះានសោលបំណងរីរាចមបង។ ទីមយួ វាានបណំងរិនិតយស ើងវញិ នូវចាប់
និងព្ក្បខណ័ឌ សោលនសោបាយពាក្រ់ន័ធននសៅថ្នា ក្ា់តនិិងថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ សដ្ើមបកី្នំតវ់សិាលភារ នងិរសបៀប
ថ្ដ្លចាបន់ងិសោល នសោបាយពាក្រ់ន័ធ ្តល់លទឋភារដ្ល់ព្បារលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិ ក្ាុងការចូលរមួ
ការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ រមួទាងំការសរៀបចំលវកិាាតិ្ងថ្ដ្រ។ ទរីីរ ការេិក្ាសនះក្ា៏ន បណំងថ្េវង
រក្វធិីសាស្រេតព្បាក្ដ្និយម សដ្ើមបី្ តល់ាអនុសាេនេ៍ព្ាបក់ារអនុវតតសៅដ្ល់សាថ បន័រដ្ឋពាក្រ់ន័ឋ សោយថ្្អក្សលើ
របក្គំសេើញថ្ដ្លដ្ក្ព្េងស់ចញរីការេិក្ាសនះ។ 
 ព្ក្បខណ័ឌ ចាប ់ នងិសោលនសោបាយថ្ដ្លពាក្រ់ន័ធននរបេ់ព្បសទេក្មពុា មនិេូវានការ 
បរោិយលមអតិេតីរីការចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅថ្នា ក្ា់តិសនះសទ។ 
ប៉ាុថ្នតព្ក្បខណ័ឌ ចាបន់ិងសោលនសោបាយថ្ដ្លពាក្រ់ន័ធននសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ ្តល់នូវឱ្កាេនិងយនតការ មយួ
ចំនួនធ ំេព្ាបឱ់្យព្បារលរដ្ឋនិងអងគការេងគមេីុវលិចូលរមួក្ាុងការសរៀបចំ ការអនុមត័ ការអនុវតត និងការព្តួត
រិនិតយការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ។ សោយសារការានក្ំេិតសៅក្ាុង ព្ក្បខណ័ឌ ចាប់
និងសោលនសោបាយរបេ់ព្បសទេក្មពុា សាថ បន័នតីិ ព្បតិបតតិ រមួទាងំព្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិេ និង េិរញ្ញ វតថុនិងព្ក្េួង
ពាក្រ់ន័ធនន សាថ បន័នតីិបញ្ញតតិ អាា្ធរ ាតិេវនក្មម និងរដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ គួររិចរណសលើអនុសាេន៍
មយួចំនួនខាងសព្កាម ថ្ដ្លការអនុវតតអនុសាេនទ៍ាងំសនះអាចបសងាើនការចូលរមួា សាធារណៈសៅព្បសទេក្មពុា 
ក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ រមួទាងំក្ចិេការលវកិា្ងថ្ដ្រ។ អនុសាេន ៍ សដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់ឱ្កាេ
េព្ាប ់ការចូលរមួសោយការអសញ្ជ ើញ (invited participation) សៅព្បសទេក្មពុា ខាងសព្កាមសនះ គឺបានមក្រីរ
បក្គំសេើញននថ្ដ្លបានមក្រី (១) ការេិក្ារិនតិយសទបើងវញិសលើព្ក្បខណ័ឌ  ចាបន់ិងសោលនសោបាយពាក្រ់ន័ធ 
(២) ក្ិចេព្បជុរំិសព្ោះសោបល់ាមយួភាគីពាក្រ់ន័ធមយួចនំនួ (៣) ក្ិចេេាា េ ាមយួអាក្ជំនញ និងពាក្រ់ន័ធដ្នទ
សទៀត ថ្ដ្លព្ក្ុមអាក្ព្សាវព្ាវទាងំរីរបានសធវើ និង (៤) ការរិនិតយ ស ើងវញិននការអនុវតតសៅព្បសទេេវីលីរីន និង
ព្បសទេឥណឌូ សនេីុ សព្កាមលក្េខណឌ ននថ្ដ្នក្ណំត ់ទាងំអេ់ថ្ដ្លបានរិភាក្ាសៅក្ាុងជំរូក្ទមីយួ។  អនុសាេន៍
ទាងំសនះ គឺបានេសងេបសៅក្ាុងតារាងទ០ី៥ នងិបានរនយល់លមអតិបថ្នថមសៅថ្្ាក្បនតបនទ បស់នះ។ សៅក្ាុងថ្្ាក្សនះ 
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រយៈសរលខែីេំសៅសៅសលើរយៈសរល ចបរ់ីសរល បចេុបបនារេូតដ្ល់ព្បាឆំ្ា សំទៀត និងរយៈសរលមធយមគឺរ៦ីសៅ១០
ឆ្ា សំទៀតោ៉ា ងតចិ។ 
 

តារាងេី០៥: ស្រមមភាពរនេឹោះៗដែលនឹងរួរអនុវត្ត គែើមបគីធវើឱ្យក្បគស្ើរគ ើងនូវការចូ្បលរមួពីាធារណ្ជនរនុងការ 
ក្របក់្រងហិរញ្ញ វត្ថុាធារណ្ៈគៅក្បគេស្រមពុជា 
 

ល េក្មមភារ សាថ បន័នមំុខ សរលសវោ 

១ សធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីរីព្បរន័ធេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ ឬរដ្ឋ
េភា 

ខែី 

២ អនុមត័ចាបេ់តីរីេិទធិទទួលរត័ា៌ន ទីេតីការគណរដ្ឋមស្រនតី និងរដ្ឋេភា ខែី 

៣ សធវើឱ្យានេងគតភាររវាងការអនុវតតថ្្នការវនិិសោគ 
ថ្នា ក្ឃំុ់ និងការសរៀបចំលវកិាឃំុ/េងាា តព់្បចឆំ្ា  ំនិងរព្ងលង
ការអនុវតត ការចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងការ ព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុ សាធារណៈសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ 

ព្ក្េួងមហាន្ទ និងព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេ 
និងេិរញ្ញ វតថុ  

ខែីសៅមធយម  

 

 

៤ សចញព្បកាេឬការជូនដ្ំណល ងអំរីសោលការណ៍ថ្ណន ំ
និងនីតិវធិីេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការ
សរៀបចំ លវកិាាតិ និងការតាមោនការអនុវតតរបេ់ព្ក្េួង 
សេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ 

ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ មធយម 

 

 

៥ សចញអនុព្ក្លតយេដីរីសោលការណ៍ថ្ណន ំនិងនីតិវធិី 
េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការសរៀបចំលវកិា
ាតិ និងការតាមោនការអនុវតតននព្ក្េួងេំខាន់ៗ មយួ
ចំនួន 

ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ  និងទី
េតីការគណរដ្ឋមស្រនតី (ព្រមទាងំព្ក្េួង
ពាក្រ់ន័ធ) 

ខែីសៅមធយម 

 

៦ រិនិតយថ្ក្លមអស ើងវញិនូវបទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរបេ់រដ្ឋេភា 
និង ព្រលទធេភា សដ្ើមបបីញ្េូ លសោលការណ៍ថ្ណននំិងនីតិ
វធិី េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ និងយនតការ្តល់
មតិ ព្តលប ់

រដ្ឋេភានិងព្រលទធេភា ខែី 

៧ អនុវតតការចូលរមួរបេ់សាធារណជន និងអងគការេងគម 
េីុវលិ សៅក្ាុងការសេុើបអសងាតេវនក្មមេមមទិធិក្មមការងារ 
តាមរយៈគសព្ាងសាក្លបង 

អាា្ធរាតិេវនក្មម (ព្រមទាងំអងគ
ការេងគមេីុវលិពាក្រ់ន័ធ) 

មធយមសៅ 
ថ្វង 
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៨ សធវើបចេុបបនាភារនិងថ្លរក្ាសវបសាយ និងសព្បើព្បរន័ធ 
្សរវ្ាយេងគម និងបណត ញទំនក្ទ់ំនងបនទ ន ់ព្បក្ប 
សោយព្បតិេក្មម សដ្ើមបឱី្យសាធារណជននិងអងគការ
េងគម េីុវលិ បានចូលរមួក្ាុងេក្មមភារពាក្រ់ន័ធនលង
លវកិា 

ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ រដ្ឋេភា 
ព្រលទធេភា  អាា្ធរាតិេវនក្មម 
(និងព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធនន) 

ខែីសៅមធយម 

 

 ១. ការថ្ដ្លរាជរោឋ ភបិាលានបំណងសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីរីព្បរន័ធេិរញវតថុសាធារណៈ សអាយ
បានមុនឆ្ា  ំ ២០២០ គឺាគំនិត្តួចស្តើមនងិឱ្កាេដ្ល៏អនិងទានស់រលសវោ សេើយគួរថ្តានការរិចរណ
បញ្េូល នូវការថ្ចងអរំីការចូលរមួាសាធារណៈ ោ៉ា ងសហាចណេ់ក្ាុងវដ្តលវកិាសៅក្ាុងចាបល់មីសនះ។ 
ព្បសទេ េវីលីរីន គឺាឧទាេរណ៍ដ្ល៏អឥតសខាេ ះមយួ សព្ពាះវាបានទទួលរិនទុសរញឬសលើមធយម េព្ាបក់ារចូល
រមួ ាសាធារណៈ រីសព្ពាះចាប ់នងិសោលនសោបាយននរបេ់ព្បសទេសនះានបទបបញ្ញតតិេតីរីការចូលរមួ 
ាសាធារណៈ សេើយបញ្ញតតទិាងំសនះព្តូវបានអនុវតតោ៉ា ងខាជ បខ់ជួន។ ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ រដ្ឋេភា នងិ
ព្រលទធេភា គឺាតួអងគោ៉ា ងេំខានស់ៅក្ាុងការអនុវតតគនំិត្តួចស្តើមសធវើវសិសាធនក្មមចាបស់នះ23។ 
 
 ២. ការចូលរមួាសាធារណៈរបេ់ព្បសទេក្មពុានលងអាចទទួលបានអតថព្បសោជន ៍រកីារអនុមត័ សេ
ចក្តីព្ពាងចាបេ់តីរីេិទធទទលួបានរត័ា៌ន ថ្ដ្លក្ំរុងរងច់ចំំណតក់ារបនតសៅទីេតីការគណៈរដ្ឋមស្រនត។ី ា
បទរិសសាធនរ៏ីព្បសទេឥណឌូ សនេីុ ការចូលរមួាសាធារណៈរបេ់ព្បសទេសនះ ានការព្បសេើរសទបើងខែះៗ 
បនទ បរ់ីានការសចញចាបថ់្បបសនះ។ ក្ាុងនយ័សនះ គណៈរដ្ឋមស្រនដីគួរថ្តជំរុញដ្ំសណើ រការសេចក្តីព្ពាងចាប ់សនះ
បនតសទៀត និងឈានដ្ល់ការអនុមត័និងអនុវតតចាបស់នះឱ្យបានខាជ បខ់ជួន។ 
 
 ៣. ខណៈថ្ដ្លថ្នការសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីរីព្បរន័ធេិរញវតថុសាធារណៈព្តូវការសរលសវោ
សព្ចើន សៅ ក្ាុងដ្ំណក្ក់ាលសនះ ជហំានថ្ដ្លអាចសធវើសៅបាន ថ្ដ្លអាចជួយ បសងាើនរនិទុការចូលរមួាសាធារ
ណៈរបេ់ ព្បសទេក្មពុាសៅក្ាុងការេទងម់ត ិOBS ក្ាុងរយៈសរលខែីសៅមធយម ក្ដូ៏្ចាសដ្ើមបសីធវើឱ្យព្បសេើរសទបើ

 
23 បណត ព្បសទេមយួចំនួនបានបញ្េូ លការចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងចាបេិ់រញ្ញ វតថុសាធារណៈរបេ់រួក្សគ។ ព្បសទេ 
ក្មពុាអាចដ្ក្ព្េងស់មសរៀនលអៗរីព្បសទេទាងំសនះ (េូមសមើល de Renzio & Kroth, 2011)។ សោងតាមព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេ និង
េិរញ្ញ វតថុ ការសធវើវសិសាធនក្មមចាបព់្បរន័ធេិរញ្ញ វតថុនសរលខាងមុខនលងសផ្ទត តាេំខានស់ៅសលើគណសនយយភារេងគម និង
លវកិាថ្្អក្សលើេមមទិធិក្មមការងារ។ ព្បេិនសបើការចូលរមួាសាធារណៈ មនិព្តូវបានព្គបដ្ណត បស់ៅក្ាុងក្ំថ្ណទព្មងខ់ាង មុខ
សនះសទ ជសព្មើេមយួសទៀតគឺការសចញនូវអនុព្ក្លតយមយួេតីរីការចូលរមួាសាធារណៈសៅក្ាុងការ ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ សាធារ
ណៈ ថ្ដ្លាការអនុវតតាក្ថ់្េតងសៅព្បសទេេវីលីរីន ថ្ដ្លលមីៗសនះព្បសទេសនះថ្លមទាងំបាន និងក្ំរុងព្ពាង ចាបម់យួេតី
រីការចូលរមួាសាធារណៈ សេើយថ្ដ្លនលងព្តូវអនុមត័នសរលអនគតឆ្ប់ៗ សនះ។ 
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ងនូវ ការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈថ្ដ្លានការចូលរមួ គឺការរព្ងលងនិងរព្ងកី្យនតការននថ្ដ្លាន 
ព្សាប។់ ព្បសទេឥណឌូ សនេីុ និងព្បសទេេវីលីរីនបានសព្បើព្បាេ់យនតការព្េសដ្ៀងសនះសដ្ើមបបីសងាើនការ ចូលរមួ
ាសាធារណៈរបេ់ខែួន។ ខាងសព្កាមសនះ គឺាវធិានការថ្ដ្ល អាចេុច្លបានភាែ មៗ។ 
 
 សៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ ព្បារលរដ្ឋ និងអងគការេងគមេីុវលិ ានលំេចាបន់ងិសោលនសោបាយសព្ចើន 
ក្ាុងការចូលរមួការសរៀបចំថ្្នការអភវិឌ្ឍន ៏ការសរៀបចំលវកិា និងក្ាុងក្ព្មតិណមយួ ការតាមោននិងវាយតនមែ 
ការអនុវតត។ ការអនុវតតមយួចនំួនននចាបន់ិងសោលនសោបាយ ថ្ដ្លានការចូលរមួថ្បបសនះបានសធវើស ើង សៅ
ក្ាុងឃំុនិងេងាា តម់យួចនំួន ថ្ដ្លានគសព្ាងរបេ់ព្ក្េួងមហាន្ទ និងអងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលមយួ ចំនួ
ន។ ឧទាេរណ៍លអមយួ គឺការចូលរមួរីសាធារណជនក្ាុងការសរៀបចំថ្្នការវនិិសោគឃំុ និងលវកិាឃំុ សៅតាម
តំបនម់យួចំនួន។ តព្មូវការេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការបសងាើតេំសណើ គសព្ាង េព្ាប ់គសព្ាង
វនិិសោគថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ (សៅថ្នា ក្ព់្េុក្) គឺាបណំងលអមយួសទៀតរបេ់រាជរោឋ ភបិាលក្ាុងការ ជព្មុញការចូល
រមួរបេ់អាក្សព្បើព្បាេ់សេវាសាធារណៈ ក្ាុងការព្គបព់្គងលវកិាសាធារណៈ តាមរយៈការសព្បើ ព្បាេ់មូលនិធិ
ថ្ដ្លថ្្អក្សលើេមមទិធិក្មមការងារ។ ការអនុវតតលអៗថ្ដ្លានព្សាបអ់ាចព្តូវបនតអនុវតត និង រព្ងីក្ាលំោប។់ 
សទាះាោ៉ា ងណក្ស៏ោយ ាការអនុវតតាក្ថ់្េតង សោយសារការសរៀបចំថ្្នការវនិិសោគ ឃំុ នងិដ្ំសណើ រការ
សរៀបចំលវកិាព្បចឆំ្ា ពំ្តូវបានអនុវតតោចស់ោយថ្ទបក្រីោា ក្ាុងក្រណីភាគសព្ចើន គួរានការ សចញព្បកាេរមួរវាង
ព្ក្េួងមហាន្ទ និងព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ េតីរីសោលការណ៍ថ្ណន ំនងិ    នីតិវធិីក្ាុងការេព្មួលការ
ចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុងក្ិចេការលវកិាថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ និងការសរៀបចំថ្្នការ វនិសិោគឃំុេងាា ត។់ ក្ាុង
សរលបចេុបបនា ការោពំ្ទនិងការថ្ណនបំថ្នថមសៅរដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិក្ាុង ការអនុវតតសោលការណ៍ថ្ណនំ
និងបទបញ្ញជ លមីៗនន គឺាការចបំាច។់ 
 
៤. និង ៥. សមសរៀនមយួថ្ដ្ល ថ្នា ក្ា់តិអាចសរៀនេូព្តរីថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ ដូ្ចថ្ដ្លបានរភិាក្ាសៅក្ាុង អនុ

សាេនទ៍ ី ៣ ខាងសលើ គឺការសព្បើព្បាេ់ព្ក្ុមការងារបចេក្សទេតាមព្ក្េួងនន និង/ឬ អនុព្ក្ុមការងា 
បសចេក្សទេតាមអនុវេ័ិយ និងព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេថ្នា ក្ស់ខតត ាយនតការសដ្ើមបរីព្ងលងនិងរព្ងកី្ការចូលរមួ 
ាសាធារណៈ សៅក្ាុងដ្ំសណើ រការលវកិា ។ ខាងសព្កាមសនះ គឺាគំនិតរីរថ្ដ្លគួររិចរណ: 

 ទីមយួ ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ អាចជព្មុញការចូលរមួោ៉ា ងេក្មមរបេ់តំណងព្បារលរដ្ឋ និង
អងគការេងគមេីុវលិ សៅក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈទូទាងំវដ្តលវកិា និងសលើេរីសនះ តាមរយៈ ការ
សព្បើព្បាេ់ព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេេព្ាបក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈថ្ដ្លានព្សាប ់ឬយនតការ ស្សង
សទៀតថ្ដ្លេមព្េបសៅនលងសោលបំណងសនះ។ ាការអនុវតតាក្ថ់្េតង តួនទីរបេ់ព្ក្ុមការងារ បសចេក្សទេ
េព្ាបក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ថ្ដ្លានព្សាបស់ៅព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ គឺ េព្ាបថ់្តោំ
ព្ទដ្ល់ការសរៀបចំលវកិា និងមនិថ្មនេព្ាបក់ាររិភាក្ាសលើបញ្ញា លវកិានងិការេសព្មចចិតតសលើ បញ្ញា សនះសទ។ 
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សទាះបីាោ៉ា ងណក្ស៏ោយ ាមយួនលងការចូលរមួរបេ់តំណងសាធារណជននិងអងគការ េងគមេីុវលិ 
ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ អាចដ្លងឮរកី្ងវល់នងិអាទភិាររបេ់រួក្សគ ថ្ដ្លអាចយក្សៅសព្បើ េព្ាបក់ារ
ក្ំណតអ់ាទិភារលវកិាព្បចឆំ្ា ។ំ  សមសរៀនថ្ដ្លទទួលបានរីការចូលរមួរបេ់តំណង សាធារណជននិងអងគការ
េងគមេីុវលិ សៅក្ាុងព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេននព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេ នងិេិរញ្ញ វតថុ េតីរីការសរៀបចំ លវកិា អាចព្តូវ
បានរព្ងីក្ សដ្ើមបជីព្មុញការចូលរមួរបេ់សាធារណជន សៅក្ាុងថ្្ាក្ស្សងសទៀតននវេ័ិយេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ 
ដូ្ចាការព្តួតរិនតិយការអនុវតតលវកិា និងការ្តល់មតិព្តលបា់សដ្ើម។ ក្ាុងព្បការថ្ដ្លថ្ន យនតការព្ក្ុមការងារ
បសចេក្សទេេព្ាបក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ មនិថ្មនា យនតការមនិេមព្េប ព្ក្េួងអាចសព្បើ
ព្បាេ់ឬរព្ងលងបថ្នថមយនតការថ្ដ្លានព្សាបរ់ចួសេើយ ឬគួរបសងាើតនូវយនតការេមព្េបលមីស្សងសទៀត សដ្ើមបោីំ
ព្ទគំនិត្តួចស្តើមននការចូលរមួាសាធារណៈសនះ។ សដ្ើមប ី េសព្មច សោលសៅទាងំសនះ ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិេនិង
េិរញ្ញ វតថុអាចសចញាព្បកាេឬការជូនដ្ណំល ងអរំីសោលការណ៍ ថ្ណន ំ និងនីតិវធិេីព្ាបក់ារចូលរមួាសា
ធារណៈ ក្ាុងការសរៀបចំលវកិា និងការព្តួតរិនតិយការអនុវតត លវកិា។ 
 ទី ២ អងគការេងគមេីុវលិអាចចូលរមួាមយួព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធនននិងមនទីរជំនញថ្នា ក្ស់ខតត តាម រយៈ
យនតការថ្ដ្លានព្សាប។់ ាកាោនុវតតភារលអមយួ សៅតាមព្ក្េួងពាក្រ់ន័ធ និងមនទីរជំនញ ថ្នា ក្ស់ខតត ថ្ដ្ល
អនុវតតក្មមវធិលីវកិា ព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេតាមព្ក្េួងនន និងអនុព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេ តាមអនុវេ័ិយនន
ព្ក្េួងសាមុ ី និងព្ក្ុមការងារបសចេក្សទេរបេ់មនទីរជំនញសៅថ្នា ក្ ់ សខតត និង/ឬយនតការ េមព្េបដ្នទសទៀត 
បាននិងក្រុំងដ្ំសណើ រការាសព្េច។ ាមយួនលងយនតការថ្ដ្លានព្សាបស់នះ សាធារណជននិង អងគការេងគម
េីុវលិ អាចចូលរមួាមយួព្ក្េួងនិងមនទីរបសចេក្សទេពាក្រ់ន័ធសៅតាមសខតត សដ្ើមបចូីលរមួចំថ្ណក្ក្ាុងការ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ាឧទាេរណ៍ សលើការចតអ់ាទិភារលវកិា តាងំរីសដ្ើមថ្ខសមក្ ារិសេេ
េព្ាបវ់េ័ិយឬព្ក្េួងអាទភិារមយួចំននួ។  
 អំសណះតសៅមខុ រាជរោឋ ភបិាល សព្កាមការ្តួចស្តើមគំនតិរបេ់ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ អាច សចញ
អនុព្ក្លតយមយួ េតីរីសោលការណ៍ថ្ណន ំនងិនីតិវធិីេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈក្ាុងការសរៀបចំ លវកិា និង
ការតាមោនការអនុវតតការចណំយលវកិារបេ់ព្ក្េួងនន សេើយសាក្លបងគំនតិលមីសនះាមយួ ព្ក្េួងអាទិ
ភារមយួចំននួ ដូ្ចាព្ក្េួងអបរ់ ំយុវជន និងក្ឡីា និងព្ក្េួងេុខាភបិាលាសដ្ើម។ អនុព្ក្លតយ សនះ ព្ក្េួងក្៏
អាចរិចរណបញ្េូ លការចូលរមួរបេ់តំណងសាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិថ្នា ក្ ់សខតត ក្ាុងការសរៀបច ំ
និងការព្តួតរិនតិយការអនុវតតលវកិារបេ់មនទីរពាក្រ់ន័ធនន្ងថ្ដ្រ។ 
 

៦. អងគនតីិបបញ្ញតតិននព្បសទេឥណឌូ សណេីុនិងព្បសទេេវលីីរីន ទទួលបានរនិទុខពេ់ាងមុនបនទ បរ់ី ការ
សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ ថ្ដ្លនតីិព្បតិបតតិ អងគការេងគមេីុវលិ និងព្បារលរដ្ឋអាចចូលរមួក្ាុង ការ
េសព្មចចិតតរបេ់ខែួន និង្តល់ធាតុចូលដ្ល់ការងារព្តួតរិនិតយលវកិារបេ់រួក្សគ ឬការបងាា ញេំសណើ  លវកិាជំនួ
េ។ អងគនតីិបញ្ញតតិរបេ់ព្បសទេក្មពុា ក្អ៏ាចសព្បើព្បាេ់េវនការសាធារណៈថ្បបសនះ ា មសធាបាយដ្ា៏ន
េកាត នុរល សដ្ើមបបីសងាើនការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ របេ់ ខែួន្ងថ្ដ្រ។ 
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ក្ាុងក្រណីេំសណើ រលវកិាព្បចឆំ្ា  ំរដ្ឋេភានិងព្រលទធេភា អាចរិចរណការរិភាក្ា ាមយួអងគការេងគមេីុវលិ
និងសាធារណជន មនុសរលសេចក្តីព្ពាងចាបល់វកិាាតិព្តូវបានបញ្េូ នមក្ដ្ល់សាថ បន័ខែួន ដូ្ចថ្ដ្លបានអនុ
វតតសៅក្ាុងព្បសទេេវីលីរីនក្ប៏ាន។ ាការអនុវតតាក្ថ់្េតង រដ្ឋេភាក្មពុា បានសព្បើព្បាេ់សរលសវោ តិចាង
រយៈសរល ៧េបាត េ៍ (សរលសវោអតិបរាដូ្ចថ្ដ្លក្ណំតស់ោយចាប)់ េព្ាបក់ាររនិិតយ និងអនុមត័សេចក្តី
ព្ពាងចាបល់វកិាាត ិ (រាជរោឋ ភបិាលក្មពុា ឆ្ា ២ំ០១៥) ដូ្សចាះ អងគនតីិបញ្ញតតិ គឺានសរល សវោព្គបព់្ោន់
េព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ សេើយសរលសវោថ្ដ្លានសនះ អាចព្តូវបានសព្បើព្បាេ់េព្ាបស់ោល
បំណងសនះ។ បទបញ្ញជ ន្ទក្ាុងរបេ់រដ្ឋេភានិងព្រលទធេភា អាចព្តូវបាន ថ្ក្េព្មួលស ើងវញិ សដ្ើមបបីញ្េូ ល
សោលការណ៍ថ្ណន ំ និងនតីិវធិីននេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុងេវនការរបេ់ខែួន និងយនត
ការ្តល់មតិព្តលបដ់្ល់សាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិ។ ក្ាុង នយ័សនះ វទិាសាថ នេភាក្មពុា (PIC) 
អាចសដ្ើរតួនទីោ៉ា ងេំខាន ់ ក្ាុងការ្តល់ជូនរដ្ឋេភានងិព្រលទធេភា នូវរត័ា៌នេមព្េប តាមរយៈការ
ព្សាវព្ាវរបេ់ខែួន។ 
 
 ៧. អាា្ធរេវនក្មមក្ំរូលរបេ់ព្បសទេឥណឌូ សនេីុនិងព្បសទេេវីលីរីន ទទួលបានរិនទុខពេ់ាងមុន 
សោយសារការសព្បើព្បាេ់បសចេក្វទិាទំនក្ទ់ំនងរត័ា៌នវទិា។ អាា្ធរេវនក្មមព្បសទេទាងំរីរសនះបានសព្បើ 
ព្បាេ់ សវបសាយរបេ់ខែួន ក្ដូ៏្ចាសវទិកាព្បរន័ធ្ សរវ្ាយេងគម នងិបណត ញទូរេ័រទបនទ នស់ដ្ើមប ី ទទួល
ពាក្យ បណតល ងនិងមតិសោបល់របេ់សាធារណជន នងិសដ្ើមបី្ តល់មតិព្ត បស់ៅសាធារណជនវញិ េព្ាបក់្មម
វធិីេវនក្មមនិងការសេុើបអសងាតរបេ់រួក្សគ។ ក្ាុងរយៈសរលខែីសៅមធយម អាា្ធរេវនក្មម ាតិននក្មពុាអាច
រិចរណថ្ក្លមអសវបសាយរបេ់ខែួន និងមសធាបាយទនំក្ទ់ំនងស្សងៗសទៀត សដ្ើមបបីសងាើន ការទាក្ទ់ង 
ាមយួសាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិ ាឧទាេរណ៍ សដ្ើមបទីទួលនូវធាតុចូលេព្ាប ់ក្មមវធិីេវនក្មម
របេ់ខែួន ក្ដូ៏្ចាសដ្ើមបី្ តល់មតិព្តលបស់ៅរួក្សគវញិ។ ក្ាុងរយៈសរលថ្វង អាា្ធរ េវនក្មមាត ិអាចសចញនូវ
សោលការណ៍ថ្ណនមំយួ ថ្ដ្លអាចឱ្យសាធារណជននងិអងគការេងគមេីុវលិ ចូលរមួក្ាុងេវនក្មមេមមទិធិ្ល
ការងាររបេ់ខែួន សេើយការសនះអាចចបស់្តើមាគសព្ាងសាក្លបងមយួ សលើវេ័ិយអទិភារណមយួ ដូ្ចាវេ័ិ
យអបរ់ ំឬេុខាភបិាលាសដ្ើម។ 

 

 ៨. សៅព្បសទេក្មពុា េសមដចនយក្រដ្ឋមស្រនតី េ ុន ថ្េន សព្បើព្បាេ់គណនីសេវេប កុ្របេ់េសមដច សដ្ើមបី
ទទួល និងស្ែើយតបចំសពាះពាក្យបណតល ងនិងេំណូមររននរីព្បារលរដ្ឋ ក្ដូ៏្ចាសដ្ើមបថី្ក្ថ្ព្បសោល 
នសោបាយ មយួចំនួនក្ា៏ន (Vong & Hok, 2018) ។ ាការរិតសេទើរថ្តព្គបស់ាថ បន័រដ្ឋ ទាងំអេ់សៅព្បសទេ
ក្មពុា ានសវបសាយនងិគណនីសេវេប ុក្ផ្ទទ ល់ខែួន។ សេតុដូ្សចាះ សព្ៅរីអាា្ធរាតិ េវនក្មម ព្ក្េួងពាក្់
រន័ធនន រដ្ឋេភា និងព្រលទធេភាក្មពុា អាចទាញ្លព្បសោជនរ៍ីការសព្បើព្បាេ់ បសចេក្វទិាទំនក្ទ់នំង
រត័ា៌ន (ICT) ថ្ដ្លានព្បេិទធិភារនងិចំណយទាបននថ្បបសនះ សដ្ើមបឱី្យាន ការចូលរមួរីេំណក្ ់
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សាធារណជននិងអងគការេងគមេីុវលិ សៅក្ាុងក្ិចេការរបេ់រួក្សគ សៅដ្ំណក្ក់ាល ននននវដ្តលវកិា ក្ ៏ដូ្ចា
ការសរៀបចំ និងអនុវតតថ្្នការឬយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍន ៍ និងការ្តល់សេវារបេ់ខែួន។ ក្ាុងក្រណីសនះ សវបសាយ
របេ់រួក្សគ ព្តូវការការសធវើបចេុបបនាភារនងិការថ្លទាាំព្បច ំ  សេើយសវទិកាព្បរន័ធ ្សរវ្ាយេងគមរបេ់រួក្
សគ ចបំាចព់្តូវបានសព្បើព្បាេ់ សដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួរសីាធារណជន និងអងគការ េងគមេីុវលិ។ 
 សដ្ើមបឱី្យព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនងិេិរញ្ញ វតថុ អាា្ធរាតិេវនក្មម រដ្ឋេភា និងព្រលទធេភា អាចស្ែើយតប 
បានលអព្បសេើរាងសរលបចេុបបនា ារិសេេតាមរយៈការសព្បើព្បាេ់បណត ញរត័ា៌នលមីនិងបណត ញេងគម 
នន និងសដ្ើមបឱី្យានការចូលរមួោ៉ា ងេក្មមរសីាធារណជន និងអងគការេងគមេីុវលិ សៅក្ាុងេក្មមភារ 
លវកិារបេ់រួក្សគ រមួទាងំសៅក្ាុងវដ្តលវកិាទាងំមូល វាាការចបំាចថ់្ដ្លព្តូវានការក្សាងេមតថភារ 
បុគគលិក្របេ់រកួ្សគ ារិសេេសលើជំនញសលើក្ក្មពេ់តាែ ភារលវកិា ទំនក្ទ់ំនងសាធារណៈ និងការសព្បើ 
ព្បាេ់និងថ្លរក្ាឧបក្រណ៍បសចេក្វទិាគមនគមនរ៍ត័ា៌នវទិា។ ក្ាុងរយៈសរលខែីសៅមធយម សាថ បន័ទាងំសនះ 
អាចរិចរណបញ្េូលការក្សាងេមតថភារបគុគលិក្សនះ សៅក្ាុងថ្្នការការងារព្បចឆំ្ា  ំ និងថ្្នការរយៈ 
សរលខែីរបេ់ខែួន។ អងគការមនិថ្មនរោឋ ភបិាលនិងនដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ព្បថ្េលាអាចានដ្គូរក្ាុងការោពំ្ទ សាថ បន័
ទាងំសនះសៅក្ាុងសរឿងសនះ។ 
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ឧបេមព័នធ 

១.ចាប់និងសោលនសោបាយថ្ដ្លព្តូវបានព្តួតរនិិតយ 

           ថ្នា ក្ា់តិ: 
▪ រដ្ឋធមមនុញ្ញ  (១៩៩៣ និងសធវើវសិសាធនក្មមក្ាុងឆ្ា ១ំ៩៩៩) 
▪ ចាបព់្បរន័ធេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (១៩៩៨ និងសធវើវសិសាធនក្មមក្ាុងឆ្ា ២ំ០០៨) 
▪ ចាបេ់វនក្មម (២០០០) 
▪ ចាបេ់តីរីលទធក្មមសាធារណៈ ២០១២) 
▪ ចាបព់្បឆ្ងំអំសរើរុក្រលួយ (២០១០) 
▪ ចាបេ់តីរីលទធក្មមសាធារណៈ ២០១២) 
▪ ចាបេ់តីរីេិទធទិទួលបានរត័ា៌ន (សេចក្តពី្ពាង) 
▪ បទបញ្ញជ ន ទ្ក្ាុងរដ្ឋេភា (២០១៤) 
▪ បទបញ្ញជ ន ទ្ក្ាុងព្រលទធេភា(២០១៤) 
▪ សេចក្តីេសព្មចអំរីតួនទីនិងការទទួលខុេព្តូវរបេ់គណៈក្មមការសេដ្ឋកិ្ចេ េិរញ្ញ វតថុ ធនោរ និង

េវនក្មមរបេ់រដ្ឋេភា(២០១៤) 
▪ ចាបេ់តីរីគណសនយយនិងេវនក្មម (២០១៦) 

 
អនុព្ក្លតយ សោលនសោបាយ និងឯក្សារពាក្រ់ន័ធនន: 

 

▪ យុទធសាស្រេតចតុសកាណ (ដំ្ណក្ក់ាលទី១: ឆ្ា ២ំ០០៤ ដំ្ណក្ក់ាលទី២: ឆ្ា ២ំ០០៨ ដំ្ណក្ក់ាលទី
៣: ឆ្ា  ំ២០១៣ ដំ្ណក្ក់ាលទី៤: ឆ្ា  ំ២០១៨) 

▪ ក្មមវធីិក្ំថ្ណទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ (PFMRP) (២០០៤ និង ២០០៨) 
▪ សេចក្តីេសព្មចេតីរីការបសងាើតគណៈក្ាម ធិការដ្លក្ននំន ក្មមវធីិកំ្ថ្ណរទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសា

ធារណៈ (២០០៧) 
▪ ថ្្នការយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍនា៍តិ (NSDP: 2006-2010 និងការសធវើបចេុបបនាភារ: ២០០៩-២០១៣ និង 

២០១៤-២០១៨) 
▪ យុទធសាស្រេតកំ្ថ្ណទព្មងព់្បរន័ធលវកិា (២០១៧) (២០១៧-២០២៥) (សេចក្តីព្ពាង) 
▪ េតងោ់រេវនក្មមសាធារណៈននព្រះរាាណចព្ក្ក្មពុា (២០១១) 

 

ថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ: 

▪ ចាបេ់ដីរីរបបព្គបព់្គងព្ទរយេមបតតិនិងលវកិាសខតតនិងព្កុ្ង  (១៩៩៨)            
▪ ចាបេ់តីរីការព្គបព់្គងរដ្ឋបាលឃំុេងាា ត ់(២០០១) 
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▪ ចាបេ់តីរីការព្គបព់្គងរដ្ឋបាលរាជធានីសខតតព្កុ្ងព្េុក្ខណឌ  (២០០៨) 
▪ ចាបេ់តីរីរបបេិរញ្ញ វតថុនិងការព្គបព់្គងព្ទរយេមបតតិរដ្ឋបាលថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ (២០១១) 
 

អនុព្ក្លតយ សោលនសោបាយ និងឯក្សារពាក្រ់ន័ធនន: 
 

▪ ក្មមវធីិាតិេព្ាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមថ្បបព្បាធិបសតយយសៅថ្នា ក្ស់ព្កាមាតិ (NP-SNDD) (២០១០) 
▪ ថ្្នការអនុវតតបីឆ្ា រំកិំ្ល (IP3) (ដំ្ណក្ក់ាលទី I, II, និង III នន NP-SNDD) ឯក្សារចុងសព្កាយបងអេ់: 

IP3 III: ២០១៨- ២០២០ 
▪ អនុព្ក្លតយេតីរីព្បរន័ធព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុឃំុ / េងាា ត ់(២០០២) 
▪ អនុព្ក្លតយេតីរីមូលនិធិឃំុ / េងាា ត ់(២០០២) 
▪ ព្ក្បខណ័ឌ យុទធសាស្រេតវមិជឈការនិងវេិេមជឈការ (២០០៥) 
▪ អនុព្ក្លតយេដីរីតួនទីនិងភារកិ្ចេរបេ់ព្កុ្មព្បលក្ាព្េុក្និងគណៈអភបិាល (២០០៩) 
▪ អនុព្ក្លតយេតីរីព្បរន័ធព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុព្កុ្ងនិងព្េុក្ (២០១២) 
▪ ឯក្សារបសចេក្សទេេតីរីកិ្ចេព្បជំុព្កុ្មព្បលក្ារាជធានីសខតតព្កុ្ងព្េុក្ខណឌ  (២០១២) 
▪ សេចក្តីព្បកាេរមួេតីរីសោលការណ៍ថ្ណនេំព្ាបក់ារសរៀបចំនិងការអនុវតតលវកិាឃំុេងាា ត ់(២០០២) 
▪ សេចក្តីថ្ណនេំតីរីការសរៀបចំ ការអនុមត័ និងការអនុវតតមូលនិធិព្េុក្ / ព្ក្ុង (២០១៣) 
▪ ព្បកាេរមួេតីរីសោលការណ៍ថ្ណនេំព្ាបក់ារសរៀបចំនិងបសងាើតក្មមវធីិវនិិសោគ៣ឆ្ា រំកិំ្លថ្នា ក្ឃំុ់ 

(២០១៦) 
▪ ព្បកាេរមួេតីរីសោលការណ៍ថ្ណនេំព្ាបក់ារសរៀបចំនិងបសងាើតក្មមវធីិវនិិសោគ៣ឆ្ា រំកិំ្លថ្នា ក្ព់្េុក្ 

(២០១៦) 
▪ ព្បកាេរមួេតីរីសោលការណ៍ថ្ណនេំព្ាបក់ារសរៀបចំនិងបសងាើតក្មមវធីិវនិិសោគ៣ឆ្ា រំកិំ្លថ្នា ក្ស់ខតត 

(២០១៦) 
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២. ទដិ្ឋភារទូសៅននការចូលរមួរបេស់ាធារណជនក្ាងុការេទង់មតិចេំលវិកា ឬ Open 
Budget Survey 

 លទធ្លសៅក្ាុងការេទងម់តចិំេលវកិាសនះ គមឺនិអាចសព្បៀបសធៀបោា រីមយួឆ្ា សំៅមយួឆ្ា បំានសទ។ 
សេតុដូ្សចាះ សយើងមនិអាចបងាា ញរីលទធ្លេទងម់តិ (ាចំណុចៗ) ននព្បសទេទាងំប ីសដ្ើមបឱី្យសឃើញនូវនិនា ការរមួ
ទូសៅនន បញ្ញា សនះសទ។ ារមួ តាងំរីឆ្ា ២ំ០០៦មក្ ចនុំចេាូលននការេទងម់តមិនិានការផ្ទែ េ់បតូរសនះសទ ថ្ត
េំណួរក្ាុង ការេទងម់តិានការផ្ទែ េ់បតូរសព្ចើន។ តាងំរីឆ្ា ២ំ០០៦មក្ ក្ព្មងេំណួរេទងម់តិព្តូវបានថ្ក្ថ្ព្ប៣ ដ្ង
សេើយ។ សៅក្ាុងការេទងម់តរិីរសលើក្ដ្ំបូង (គឺឆ្ា ២ំ០០៦ និង ឆ្ា ២ំ០០៨) ការចូលរមួាសាធារណៈ មនិព្តូវបាន
េទងម់តិ ាថ្្ាក្មយួសោយថ្ទបក្សទ។ រេូតដ្ល់ឆ្ា ២ំ០១០ សទើបថ្្ាក្មយួថ្ដ្លានចណំងសជើងថ្ន "ការចូលរមួា 
សាធារណៈ" ព្តូវបានបសងាើតសទបើង សេើយវាព្តូវបានថ្ក្លមអាបនតបនទ ប ់គឺសៅឆ្ា ២ំ០១២មតង និងសៅឆ្ា ២ំ០១៧ 
មតងសទៀត។ 
 
 សទាះបីេំនួរានការផ្ទែ េ់បតូរក្ស៏ោយ ក្ក៏ារសផ្ទត តាេាូលសៅក្ាុងការេទងម់តិ មនិបានផ្ទែ េ់បតូរសព្ចើន 
សទ។ ថ្្ាក្ "ការចូលរមួាសាធារណៈ" សនះ សផ្ទត តាេំខានស់ៅសលើឱ្កាេេព្ាបក់ារចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុង
ការេំសរច ចិតតសលើការព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ ការសចញ្ាយរត័ា៌នសាធារណៈ នងិលទធភារ ទទួលបាន
រត័ា៌ន ារិសេេរត័ា៌នេិរញ្ញ វតថុ រីថ្្ាក្ទាងំបីននរដ្ឋ គឺអងគនតីិព្បតិបតតិ អងគនតីិបបញ្ញតតិ និង សាថ បន័េវនក្មម
ក្ំរូល។ អវីថ្ដ្លបានផ្ទែ េ់បតូរសព្ចើនសនះ គឺទមៃនន់នការយក្ចិតតទុក្ោក្ន់នអនុថ្្ាក្នមីយួៗ ារិសេេការសផ្ទត ត
សលើការ ទទួលបានរត័ា៌ន ព្តូវបានកាតប់នថយក្ាុងការេទងម់តិ៣ សលើក្ចុងសព្កាយ។ 
 

ានចំណុចមយួចនំួន អំរីការេទងម់តិ OBS ថ្ដ្លគួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់។ ទី១ គឺការេទងម់តិ ឆ្ា  ំ២០០៦ ឆ្ា ំ
២០០៨ និងឆ្ា ២ំ០១០ សផ្ទត តេំខានស់ៅសលើការចូលរមួរបេ់សាធារណជន ក្ាុងេក្មមភារព្គបព់្គង េិរញ្ញ វតថុសា
ធារណៈ របេ់អងគនីតិបញ្ញតតិ (ថ្ដ្លានេំណួរចំនួន ១០ សធៀបនលងេំណួរចនំួន ៤ ថ្ដ្ល សផ្ទត តសលើអងគនីតបិបញ្ញតត ិ
និងមយួឬរីរសៅសលើសាថ បន័េវនក្មមក្ំរូល)។ ទី២ គាឺនការថ្ក្េព្មួលក្ព្មង េំណួរេទងម់តិស ើងវញិោ៉ា ង
សព្ចើនសៅឆ្ា ២ំ០១២។ សៅឆ្ា ២ំ០១២សនះ ានការថ្ក្េព្មួលស ើងវញិទាងំ ព្េុងនូវេំណួរេតីរីអងគនីតិព្បតបិតតិ 
និងការថ្ក្េព្មួលគួរេមសៅសលើេំណួរអំរីសាថ បន័េវនក្មមក្ំរូល។ សេតុដូ្សចាះ ានតុលយភារាងមុន នូវចំនួន
េំណួររវាងសាថ បន័ទាងំបីសនះ។ ចបរ់ីឆ្ា ២ំ០១២មក្ ានការ សព្បើព្បាេ់នូវ "េងាវ ក្េំ់ណួរ" (េរសេរាអក្សរ
សព្ទតសៅក្ាុងតារាងខាងសព្កាម) សពាលគឺេំណួរថ្ដ្លាន ការពាក្រ់ន័ធោា  នងិថ្ដ្លចសមែើយេព្ាបេំ់នួរដ្ំបូងៗ 
អាចានឥទធរិលោ៉ា ងខាែ ងំសៅសលើរិនទុននេំណួរពាក្រ់ន័ធ ាបនតបនទ បស់ទៀត។ ទី៣ គឺានការផ្ទែ េ់បតូរគួរឱ្យក្ត់
េំោល់ចំនួនរីរសៅឆ្ា ២ំ០១៥ គឺថ្នានការកាត ់បនថយនិងលុបេំណួរេតីរីអងគនីតិព្បតិបតតិ នងិការបថ្នថមេំនួរ
មយួេតីរីសាថ បន័េវនក្មមក្ំរូល។ ទី៤ គឺានការ ថ្ក្េព្មួលោ៉ា ងទូលំទូោយ សៅឆ្ា ២ំ០១៧ សេើយការថ្ក្
េព្មួលសនះអនុសោមសៅតាមសោលការណ៍ននការ ចូលរមួាសាធារណៈ ថ្ដ្លបានបសងាើតស ើងសោយគំនិត្តួច
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ស្តើមេក្លេព្ាបត់ាែ ភារ សារសរើរនធ ឬ GIFT ។ ដូ្ចាការេទងម់តិឆ្ា ២ំ០០៦ថ្ដ្រ វាបានសផ្ទត តាេំខានស់ៅ
សលើអងគនីតិព្បតបិតតិ (េំណួរចំនួន១១ ក្ាុងចំសណមេំនួរ១៨)។ ការថ្ក្េព្មួលសនះ គសឺធវើឱ្យានការេរសេរស ើង
វញិនូវេំណួរ ាសព្ចើនសេទើរថ្តទាងំ ព្េុង សោយក្ាុងសនះានការសព្បើេំណួរថ្ខសេងាវ ក្ោ់៉ា ងទូលំទូោយាងមនុ 
ការសផ្ទត ត សៅសលើដ្ំសណើ រការ ទាងំមូលននការព្គបព់្គងេរញិ្ញ វតថុសាធារណៈ និងការោក្ប់ញ្េូ លការវាយតនមែសលើ
ការរិសព្ោះ សោបល់ាមយួ ជនថ្ដ្លងាយរងសព្ោះ និងមនិានតណំងព្គបព់្ោន។់ ទិដ្ឋភារទូសៅននថ្្ាក្ការ
ចូលរមួ ាសាធារណៈសនះ គាឺនដូ្ចខាងសព្កាម៖ 
ការេទងម់តិសៅឆ្ា ២ំ០០៦ ឆ្ា ២ំ០០៨ និងឆ្ា ២ំ០១០ 

តារាងខាងសព្កាមសនះ ព្េងេំ់នួរទាក្ទ់ងនលងការចូលរមួាសាធារណៈ សៅក្ាុងការេទងម់តិ OBS ។ 

អងគនីតិព្បតិបតតិ 

១ សចញ្ាយឯក្សារេតីរីលវកិាព្បារលរដ្ឋ 

២ សចញ្ាយេនទ នុព្ក្មេតីរីនិយមនយ័ពាក្យគនែលះេព្ាបជ់នសាមញ្ញ  

៣ ោក្ប់ញ្េូ លេិទធិទទួលបានរត័ា៌នរោឋ ភបិាលសៅក្ាុងចាប ់

៤ ទទួលបានរត័ា៌នេិរញ្ញ វតថុេតីរីចំណយរបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្នា ក្ក់្ណដ លនីមយួៗ 

៥ ទទួលបានរត័ា៌នមនិថ្មនេិរញ្ញ វតថុេតីរីចំណយរបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្នា ក្ក់្ណដ លនីមយួៗ 

៦ បសញ្េញកាលវភិាគេតីរីការសរៀបចំេំសណើ រលវកិា 

៧ រិភាក្ាាមយួសាធារណជនសៅសលើការកំ្ណតអ់ទិភារលវកិា 

៨ (សរលសវោននការ) សចញ្ាយសេចក្តីព្ពាងរបាយការណ៍លវកិា 

៩ សចញ្ាយរបាយការណ៍ក្ាុងឆ្ា េំតីរីការចំណយាក្ថ់្េតង (ភារញលក្ញាប)់ 

១០ សចញ្ាយរបាយការណ៍េតីរីជំហានថ្ដ្លបានអនុវតត សដ្ើមបសីោះព្សាយរបក្គំសេើញឬអនុសាេនេ៍វន
ក្មម 

អងគនីតិបញ្ញតតិ (គណៈក្ាម ធិការនីតិបញ្ញតតិ)  

១១ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីព្ក្បខណ័ឌ ា៉ា ព្កូ្សេដ្ឋកិ្ចេនិងសារសរើរនធ ាមយួនលងេក្េីក្មមរី អងគនីតិ
ព្បតិបតតិនិងសាធារណជន 

១២ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីលវកិារបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្នា ក្ក់្ណដ លនីមយួៗ សោយាន េក្េី
ក្មមរីអងគនីតិព្បតិបតតិ  
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១៣ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីលវកិារបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្នា ក្ក់្ណដ លនីមយួៗ សោយាន េក្េី
ក្មមរីសាធារណជន 

១៤ សចញ្ាយសេចក្តីព្បកាេរត័ា៌នេតីរីេវនការាសាធារណៈ 

សាថ បន័េវនក្មមក្រូំល 

១៥ រក្ាយនតការទំនក្ទំ់នង ែ្ូវការ សដ្ើមបឱី្យសាធារណជនចូលរមួក្មមវធីិេវនក្មម* 

១៦ សចញ្ាយរបាយការណ៍តាមោនជំហានថ្ដ្លអនុវតតសោយអងគនីតិព្បតិបតតិ សដ្ើមបសីោះព្សាយអនុសាេន៍
េវនក្មម (សោយសាថ បន័េវនក្មមកំ្រូលឬអងគនីតិបបញ្ញតតិ) 

* មនិានេំណួរសនះសទ សៅក្ាុងការេទងម់តិឆ្ា ២ំ០០៦។ 

ការស្ៃងម់តិ្ គៅឆ្ន ុំ២០១២ 

អងគនីតិព្បតិបតតិ 

១ ត្ល់រត័ា៌នលមអិតក្ាុ ងឯក្សារ 'លវកិារលរដ្ឋ' [េំនួរថ្ក្េព្មលួ]  

២ ្សរវ្ាយឯក្សារ "លវកិារលរដ្ឋ" សៅដ្ល់សាធារណជន (រសបៀប) [េំនួរលមី] 

៣ រិចរណរីអាទិភាររបេ់សាធារណជន អំរីរត័ា៌នលវកិាក្ាុងការសធវើសេចក្តីព្ពាងឯក្សារ "លវកិា រលរដ្ឋ" 
[េំនួរលមី] 

៤ សបាះរុមពឯក្សារ 'លវកិារលរដ្ឋ' សៅទូទាងំដំ្សណើ រការលវកិា (ភារញលក្ញាប)់ [េំនួរលមី] 

៥ តព្មូវឱ្យានា ែ្ូ វការនូវការចូលរមួាសាធារណៈក្ាុ ងដ្សំណើ រការលវកិា [េំនួរលមី] 

៦ បងាា ញនូវសោលបំណងចាេ់ោេ់និងទានស់រលសវោ ននការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុងអំ ុងសរល 
សរៀបចំនិងអនុវតតលវកិា [េំនួរលម]ី** 

៧ បសងាើតយនតការាក្ថ់្េតងនិងអាចរក្បាន សដ្ើមបកំី្ណតទ់េសនរបេ់សាធារណជន អំរីអាទិភារលវកិា [េំនួ
រលមី] 

៨ បសងាើតយនដការាក្ថ់្េតងនិងអាចរក្បាន សដ្ើមបកំី្ណតទ់េសនរបេ់សាធារណជន អំរីការអនុវតតលវកិា [េំនួ
រលមី] 

៩ ត្ល់មតិព្តលបា់ ែ្ូវការនិងលំអិត ចំសពាះការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលក្ាុងការអភវិឌ្ឍនិងអនុវតតថ្្នការលវកិា 
[េំនួរលមី] 

អងគនីតិបញ្ញតតិ (គណៈក្ាម ធិការនីតិបញ្ញតតិ) 
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១០ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីព្ក្បខណ័ឌ ា៉ា ព្កូ្សេដ្ឋកិ្ចេនិងសារសរើរនធ ាមយួនិងេក្េីក្មមរីអងគ នីតិ
ព្បតិបតតិនិងសាធារណជន 

១១ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីលវកិារបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្នា ក្ក់្ណដ លនីមយួៗ សោយាន េក្េី
ក្មមរីអងគនីតិព្បតិបតតិ  

១២ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីលវកិារបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្នា ក្ក់្ណដ លនីមយួៗ សោយាន េក្េី
ក្មមរីសាធារណជន 

១៣ សចញ្ាយសេចក្តីព្បកាេរត័ា៌នេតីរីេវនការាសាធារណៈ 

សាថ បន័េវនក្មមក្រូំល 

១៤ រក្ាយនតការទំនក្ទំ់នងា ែ្ូវការ សដ្ើមបឱី្យសាធារណជនចូលរមួក្ាុងដំ្សណើ រការេវនក្មម [បតូររីក្មមវធីិ មក្
ាដំ្សណើ រការ] 

១៥ រក្ាការព្បាព្េ័យទាក្ទ់ងាសាធារណៈ អំរីរបាយការណ៏េវនក្មម សលើេរីការសធវើឱ្យវាាន ាសាធារ
ណៈ [េំណួរលមី] 

១៦ ត្ល់មតិព្តលបា់ ែ្ូវការនិងលមអតិ អំរីការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលថ្ដ្លទទួលបាន េព្ាបក់្មមវធីិឬ របាយ
ការណ៍េវនក្មម [េំណួរលមី] 

** ស្ុំនួរគនោះ ក្តូ្វបានដច្បរគច្បញជាពីរស្ុំនួរ គៅរនុងការស្ៃងម់តិ្ ឆ្ន ុំ២០១៥។ 

ការស្ៃងម់តិ្ គៅឆ្ន ុំ២០១៥ 

អងគនីតិព្បតិបតតិ 

១ សចញ្ាយេនទ នុព្ក្មេតីរីនិយមនយ័ពាក្យគនែលះេព្ាបជ់នសាមញ្ញ  [េំណួរ ឆ្ា ២ំ០១០] 

២ តព្មូវា ែ្ូ វការឱ្យានការចូលរមួាសាធារណៈ ក្ាុ ងការសរៀបចំនិងអនុវតតលវកិា [េំណួរថ្ក្េព្មួល] 

៣ បងាា ញរីសោលបំណងននការចូលរមួ និង ត្ល់រត័ា៌នព្គបព់្ោនា់មុន ក្ាុងការសរៀបចំលវកិា [េំនួរថ្ក្ 
េព្មួល] 

៤ បរោិយសោលបំណងននការចូលរមួ និង ត្ល់រត័ា៌នព្គបព់្ោនា់មុន ក្ាុងអំ ុងសរលព្បតិបតតិលវកិា [េំនួរ
ថ្ក្េព្មួល] 

៥ បសងាើតយនតការាក្ថ់្េតងនិងអាចរក្បាន សដ្ើមបកំី្ណតទ់េសនរបេ់សាធារណជន អំរីអាទិភារលវកិា 

៦ បសងាើតយនដការាក្ថ់្េតង និងអាចរក្បាន សដ្ើមបកំី្ណតទ់េសនរបេ់សាធារណជន អំរីការអនុវតតលវកិា 
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៧ ត្ល់មតិព្តលបា់ ែ្ូវការនិងលមអតិ ចំសពាះការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលក្ាុងការសរៀបចំនិងអនុវតតថ្្នការ លវកិា 

នីតិបញ្ញតតិ (គណៈក្ាម ធិការនីតិបញ្ញតតិ) 

៨ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីព្ក្បខណ័ឌ ា៉ា ព្កូ្សេដ្ឋកិ្ចេនិងសារសរើរនធ ាមយួនិងេក្េីក្មមរី អងគនីតិ
ព្បតិបតតិនិងសាធារណជន 

៩ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីលវកិារបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្នា ក្ក់្ណដ លនីមយួៗ សោយាន េក្េី
ក្មមរីអងគនីតិព្បតិបតតិ  

១០ សរៀបចំេវនការាសាធារណៈ េតីរីលវកិារបេ់ភាា ក្ង់ាររោឋ ភបិាលថ្នា ក្ក់្ណដ លនីមយួៗ សោយាន េក្េី
ក្មមរីសាធារណជន 

១១ សចញ្ាយសេចក្តីព្បកាេរត័ា៌នេតីរីេវនការាសាធារណៈ 

សាថ បន័េវនក្មមក្រូំល 

១២ រក្ាយនតការទំនក្ទំ់នងា ែ្ូវការ សដ្ើមបឱី្យសាធារណជនចូលរមួក្មមវធីិេវនក្មម [បតូររីដំ្សណើ រការសៅ ា
ក្មមវធីិវញិ] 

១៣ រក្ាយនតការទំនក្ទំ់នង ែ្ូវការ ថ្ដ្លសាធារណជនអាចចូលរមួសេុើបអសងាតេវនក្មម [េំនួរលមី] 

១៤ រក្ាការព្បាព្េ័យទាក្ទ់ងាសាធារណៈ អំរីរបាយការណ៏េវនក្មម សលើេរីការសធវើឱ្យវាាន ាសាធារ
ណៈ 

១៥ ត្ល់មតិព្តលបា់ ែ្ូវការនិងលមអតិ អំរីការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលថ្ដ្លទទួលបាន េព្ាបក់្មមវធីិឬ របាយ
ការណ៍េវនក្មម 

 

ការស្ៃងម់តិ្ គៅឆ្ន ុំ២០១៧ 

អងគនីតិព្បតិបតតិ 

1 សព្បើយនដការចូលរមួ េព្ាបឱ់្យសាធារណជន ត្ល់ធាតុចូលសៅក្ាុ ងការសរៀបចំលវកិាព្បចឆំ្ា  ំ[េំនួរលមី] 

2 ចតវ់ធិានការាក្ថ់្េតង សដ្ើមបឱី្យជនថ្ដ្លងាយរងសព្ោះនិងតំណងមនិព្គបព់្ោន ់បានចូលរមួសរៀបច ំលវកិា 
[េំនួរលមី] 

3 [ចំនួន] ព្បធានបទ ថ្ដ្លព្គបដ្ណត បក់្ាុងសរលរិភាក្ាសរៀបចំលវកិា [េំនួរលមី] 

4 ដ្ល់មតិសោបល់ព្តលបស់លើការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលរបេ់រលរដ្ឋក្ាុងការសរៀបចំលវកិា [េំនួរលមី] 
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5 យនតការចូលរមួព្តូវបានបញ្េូ លសៅក្ាុងកាលវភិាគេព្ាបក់ារសរៀបចំេំសណើ រលវកិា [េំនួរលមី] 

6 សព្បើព្បាេ់យនដការចូលរមួ េព្ាបស់ាធារណជន ត្ល់ធាតុចូលក្ាុ ងការតាមោនព្តួតរិនិតយ ការអនុវតត លវកិា 
[េំនួរលមី] 

7 ចតវ់ធិានការាក្ថ់្េតង សដ្ើមបទីទួលបានធាតុចូលរីព្បារលរដ្ឋថ្ដ្លងាយរងសព្ោះនិងមនិេូវាន 
តំណង ក្ាុងការអនុវតតលវកិា [េំនួរលមី] 

8 [ចំនួន] ព្បធានបទថ្ដ្លព្គបដ្ណត ប ់ក្ាុងសរលរិភាក្ារីការអនុវតតលវកិា [េំនួរលមី] 

9 ត្ល់រត័ា៌នាមុនអំរីដំ្សណើ រការចូលរមួ [េំនួរលមី] 

10 ត្ល់រត័ា៌នអំរីការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលរបេ់ព្បារលរដ្ឋ ក្ាុងការតាមោនការអនុវតតលវកិា [េំនួរលមី] 

11 ព្ក្េួងននសព្បើយនតការចូលរមួ េព្ាបស់ាធារណជន ត្ល់សោបល់ក្ាុងអំ ុងសរលសរៀបចំឬអនុវតត លវកិា 
[េំណួរលមី] 

អងគនីតិបញ្ញតតិ (គណៈក្ាម ធិការនីតិបញ្ញតតិ) 

12 សរៀបចំេវនការ និង/ឬ សព្បើព្បាេ់យនដការចូលរមួដ្នទសទៀត េព្ាបស់ាធារណៈ ត្ល់ធាតុចូលក្ាុង អំ ុង
សរលរិសព្ោះសោបល់សាធារណៈេតីរីការសរៀបចំលវកិា [េំនួរលមី] 

13 [ចំនួន] ព្បធានបទ ថ្ដ្លានក្ាុងការរិភាក្ា [េំនួរលមី] 

14 ដ្ល់មតិសោបល់ព្តលប ់សលើការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលរបេ់ព្បារលរដ្ឋ ក្ាុងអំ ុងសរលរិភាក្ា [េំនួរលមី] 

15 សរៀបចំេវនការ និង/ឬ សព្បើព្បាេ់យនដការចូលរមួដ្នទសទៀត េព្ាបស់ាធារណជន ត្ល់ធាតុចូលក្ាុង អំ ុង
សរលការរិភាក្ាសលើរបាយការណ៍េវនក្មម [េំនួរលមី] 

សាថ បន័េវនក្មមក្រូំល 

16 រក្ាយនតការា ែ្ូវការ េព្ាបស់ាធារណជន ត្ល់សោបល់អំរីបញ្ញា /ព្បធានបទ េព្ាបក់្មមវធីិ េវនក្មម 
[េំនូរថ្ក្េព្មួលបនតិចបនតួច] 

17 ត្ល់មតិសោបល់ព្តលបា់ ែ្ូវការនិងលមអតិ អំរីការសព្បើព្បាេ់ធាតុចូលថ្ដ្លទទួលបាន េព្ាបក់្មមវធីិ 
េវនក្មម [លុបឃ្ែ របាយការណ៍េវនក្មម] 

18 រក្ាយនតការទំនក្ទំ់នង ែ្ូវការ ថ្ដ្លសាធារណជនអាចចូលរមួសេុើបអសងាតេវនក្មម 
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៣. តារាងអាក្ថ្ដ្លព្តវូបានេមាា េេខំាន់ៗ នងិសាថ បន័រដ្ឋថ្ដ្លបានរសិព្ោះសោបល់
ាមួយ 

 

សលខ
សរៀង 

 កាលបរសិចឆទននបទ
េាា េន ៍

កូ្ដ្ននបទេាា េន ៍ ចំនួន 

 

អាក្ថ្ដ្លព្តវូបានេាា េថ្បងថ្ចក្ាព្ក្មុ  

១ អាក្ជំនញការ
ព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុសា

ធារណៈ 
 / 

អាក្រិសព្ោះការពាក្រ់ន័ធ 

នលៃទី៧ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី៧ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី៩ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

បទេាា េនទ៍ី១, PFM, នលៃទី៧ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី២, PFM, នលៃទី៧ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី៣, PFM, នលៃទី៩ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

៣ 

២ បុគគលិក្អងគការមនិ
ថ្មនរោឋ ភបិាល 

នលៃទី១១ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី១៤ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី ១៥ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី១៥ ថ្ខមក្រា     
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី ៧ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

បទេាា េនទ៍ី៤, NGO, នលៃទី១១ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី៥, NGO, នលៃទី១៤ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី៦, NGO, នលៃទី១៥ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី៧, NGO, នលៃទី១៥ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី៨, NGO, នលៃទី១៧ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

៥ 
 

៣ បុគគលិក្នដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ នលៃទី១0 ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី១៤ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី១៤ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី១៨ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

បទេាា េនទ៍ី៩, DP, នលៃទី១0 ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី១០, DP, នលៃទី១៤ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី១១, DP, នលៃទី១៤ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី១២, DP, នលៃទី១៨ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

៤ 
 

៤ មស្រនតីរាជរោឋ ភបិាល នលៃទី១០ ថ្ខមក្រា  បទេាា េនទ៍ី១៣, GO, នលៃទី១០ ថ្ខមក្រា  ២ 
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ឆ្ា ២ំ០១៩ 
នលៃទី១១ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

ឆ្ា  ំ២០១៩ 
បទេាា េនទ៍ី១៤, GO, នលៃទី១១ ថ្ខមក្រា 
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

 

៥ ព្បារលរដ្ឋមូលោឋ ន នលៃទី១0 ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

បទេាា េនទ៍ី១៥, LC, នលៃទី១0 ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

៥ 

៦ មស្រនតីរាជរោឋ ភបិាលសៅ
មូលោឋ ន 

នលៃទី១១ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

បទេាា េនទ៍ី១៦, LGO, នលៃទី១១ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

១ 

េរុប ២០ 
 

សាថ បន័រដ្ឋថ្ដ្លបានរិសព្ោះសោបល់ាមយួ 

១ អាា្ធរេវនក្មម
ាតិ 

នលៃទី១៥ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

ក្ិចេព្បជុំរិសព្ោះសោបល់ទីមយួាមយួតំណងអាា្
ធរេវនក្មមាតិ 

៧ 

២ គណៈក្ាម ធិការ
ដ្លក្នកំ្មមវធិីថ្ក្

ទព្មងក់ារព្គបព់្គង
េិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ
របេ់ព្ក្េួងសេដ្ឋ
ក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ 

 
 
 
 

នលៃទី២៨ ថ្ខមក្រា  
ឆ្ា ២ំ០១៩ 

ក្ិចេព្បជុំរិសព្ោះសោបល់ទីរីរាមយួតំណងគណៈក្
ាម ធិការដ្លក្នកំ្មមវធិីថ្ក្ទព្មងក់ារព្គបព់្គងេិរញ្ញ វតថុ
សាធារណៈរបេ់ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ និង
តំណងព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិងេិរញ្ញ វតថុ 

 

៨ 

៣ ព្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចេនិង
េិរញ្ញ វតថុ 
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