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ពំក្េ្កតទ 

.ADB មនីរអភិវឌនរឍ រ្ប 

.ASEAN ្រគមាបររតភឍ រ្បឍេគុារ (ឍស ន៊ 

.CBA កិ ភភគបនបរំដគចានភមផរដគេសជ 

.CLJR ា កំមាបរំឹ គំសសំាមមទដរបទនភមាបា់និារតបភមម� 

.COM គសៈដ�ម�នបប 

.DAI ា កំមហសរននDevelopment Alternatives Incorporated 

.EA បំភុ ទំងាបតភបតបភគេារម 

.ECOSOCC ា កំមាបរំឹេ្ដ�ំ ភដ� ្ម�ម ភំដ�ននភមិប្មម� (ំ.្.ិ.៊ 

.GRP េីរកសរ សសនគាបករនរិតបប��តបភំមរុ�ប ទ្ឍស ន 

.GWG ា កំមកងេានវ់ (តមាំ ក្មនន៊ 

 
.IA 

បំភុ ទំងរនរិតបគេារមរនាំ ក្មពសភ ់ណំមុនាំ ក្មប ភ� ននាំ ក្មឧ្ឹហំម ុ

សន៉នភមថមារននភមាំ ក្មេំ្ដសរ  

.IFC  ប់ិំមុហភ��ិត�ររនបរតភ 

.IT បេដ�ំិ ភំ ្ា់ត�រនិ ភំ ្ 

.MIME ាំ ក្មឧ្ឹហំមុនសន៉នភមថមារ 

.MoC ាំ ក្មពសភ ណ់ំមុ 

.MoE ាំ ក្មប ភ� ន 

.MoT ាំ ក្មេំ្ដសរ  

.MoU រនរ្្សៈៈនកេរគារទីុ 

.MSME ្ហាី្មរនតនដបគផរតនមរនតនដនភមមរនមមកម (ររមនេរ្នររមនររប៊ 

.NGO រម�កមភនសមនដ� អភបរ 

.OBPR កភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ� (ាបេំ្រនូប រប៊ 

.OBRP កភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ� (ពំកំ នេូ ា្របទនOBPR, BRE, OIRA, etc.) 

.OCM បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប 

.ORIA ា កំមកងរនរិតបគេារម្ាតៈមវេរផរប៉លពរទៈនរភេភតបំដ� នគតភារតប 

(ា កំមកងរនរិតបគេារមនិ.ផ.រ.៊ 

.Q ាតបរ្ 

.PA ក្ាតៈមវប�ម 
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.PC & A ា កំមហសរនាបរំឹេរបរទ POHL Consulting & Associates  

.PED គ់រជាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ� (កម�វធីិជំនួយរបស់ ADB) 

.PIU សផុំ រនរិតបគេារម 

.PSC គសៈំរុមភកនាំប ទ្គេារម 

.RGC រ់ដ� អភបរំមលររ 

.RIA ក្ាតៈមវេរផរប៉លពរទៈនរភេភតបំដ� នគតភារតប (ិ.ផ.រ.៊ 

.RIS ក្ាតៈមវេាជេរជ (បាកសរ ្បបាបក្ ាតៈមវេរផរប៉លពរទៈនរភេភត

បំដ� នគតភារតប (RIS))។ 

.SME ្ហាី្មរនតនដនភមមមកម 
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រតភក គំា់ 

ពំក្េ្កតទ.................................................................................................................២ 

រតភក..................................................................................................................................៤ 

១ន.េសចក�សីេង�ប..................................................................................................................៦ 

២. េសចក�ីេផ�ម...................................................................................................................១០ 

 ២.១. ភំ្េដ........................................................................................................១០ 

 ២.២.នំតប គ់រជ......................................................................................................១១

 ២.៣.និត.........................................................................................................១១ 

 ២.៤.នរំិផរាបគេារម........................................................................................១២ 

៣ន.នសកម�ភាេេនដកណាក់បណេផ�មេផងកមនផក.......................................................១៥ 

 ៣.១.នកដនរមំបេាមកងរផវនិកប ទ្ាំកម បំាបរំឹ.......................................១៥ 

 ៣.២.នក ភររ់ាគេារម.....................................................................................១៥ 

 ៣.៣.នគសៈំរុមភកនាំប ទ្គេារម...........................................................១៥ 

 ៣.៤.ន បំភុ ទំងរនរិតបេផ្មេំេតសដរព ទំា់និនរម ិ.ផ.រ.នេនាបេំ្ំមលររ.........១៦ 

 ៣.៥.ន ភំដ�ាប រ់គរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបម...............................................១៧

 ៣.៦.នកបេម�តឯំនន................................................................................១៨ 

៤.នារកណក់ងប��់�ផកម�េេបេមសកមកម�.....................................................................១៩ 

 ៤.១.នាំបេ់ស� ដរបទ............................................................................................. ១៩ 

 ៤.២.នភាខវ គមនភមភាេេឹាៈនកត ទំសតមប��តបភំមុេនាបេំ្ំមលររ..............២១ 

៥.នសេណ វផធអីេមវ់� វ.ផ.ក. សរបណបេមសកមកម�........................................................២២ 

 ៥.១.នដគសរ ដបគម៧ប ទ្ ិ.ផ.រ............................................................................២២ 

 ៥.២.នដគច ទំករបគមាបំុរមិ ភមបរនរិតប ិ.ផ.រ......................................................២៣ 

 ៥.៣.េតិ ភមបរនរិតបនិ.ផ.រ.ាតតិបនដ ទំប��ន រំុរមេបេបេមធេ្ដំបប្េាមដ 

                   ប ទ្ បំភុ ទំងរនរិតបេដាសបបច............................................................. ២៦ 

 ៥.៤.ន ភំដ�ភាគនវរលននប ទ្និ.ផ.រ. ....................................................................២៨ 

៦. ចនសមក�េន េផងមមខង.................................................................................................២៩ 

៧.នា្បណ្ង្េរង...................................................................................................៣៣ 

 ៧.១.នេ្ដំបប្េម�ប-រគហនគេារម......................................................................៣៣ 

 ៧.២.នរំិផរ១- កំម្មត�ភាេនំុរមា កំមរនរិតបគេារម ិ.ផ.រ (ORIA)      

នភម បំភុ ទំងរនរិតបគេារម (IA)...................................................................៣៤ 
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 ៧.៣.នរំិផរ២- ក គីាំសផនក្ំមុភាប ទ្ បំភុ ទំងរនរិតបគេារម(IA)...៣៦ 

 ៧.៤.នរំិផរ១ & ២- ំ្្ន ភំដ� ភ្ំឹនភមបសបរ លបចប រេនបេំ្................៣៨ 

 ៧.៥.នរំិផរ៣- ករអភិវឌ្ហគមនររុំរនរិតបនិ.ផ.រ.....................................៣៩ 

 ៧.៦.នដគច ទំករៈនកាាមរមនភម្ាតៈមវ………................................................៤០ 

៨.នកផេាសកម�ភាេពេយ�..........................................................................................៤១ 

៩.នបពាណរ ស�ាីីាងន�បក.................................................................................៤៤ 

១០.ននេណ េឆក �េេមមខ.................................................................................................... ៤៥ 

 ១០.១.នំតប គនវរល្ារបទភាេរគ់់ា................................................................. ៤៥ 

 ១០.២.នក គីាំផវនិដរបទ........................................................................................៤៦ 

 ១០.៣.នកាាមបំ..................................................................................................៤៧ 

 ១០.៤.នកតមដនាតតតាភនភតកនភម្ាតៈមវហនភអ់ា............................................៤៧ 
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១. េសចក�ីសេង�ប 

 បាកសរ េនលបង ជាបសផនក្ំមុភាសដរាតតិបនបេម�តេ ំម េដម្បអនុវត�គេារម

ិ.ផ.រ. (RIA) េនំុរមាបេំ្ំមលររ។ បាកសរ េនលំ៏ំតទាត្ំមុភាននសដរបនរនរិតប

នភមរំិផរមកាដគនកន សដរ្េាមដបនំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបមគេារម កបទ

តគមាបៈថ�ំ ប១០នសេតរលន ុគ២០១១។ 

 គេារមេនលរនាៈេារ៣០សេនគភតកបទាបសេតរលន ុគ២០១១ដរទសេមភនន  ុគ២០១៤។ន

បំភុ ទំងាបតភបតបភគេារមគងា កំមាបរំឹេ្ដ� ភំដ�ន ្ម�ម ភំដ�ន នភមិប្មម� (ំ.្.ិ.) េន បំ្បបកននននន

គសៈដ�ម�នបប។ន បំភុ ទំងាតតតាភនភតកគេារមគងា កំមកងរនរិតបគេារម ិ.ផ.រ. (ORIA) សដរ

ាតតិបនបេម�តេ ំមំុរម ំ.្.ិ.។  បំភុ ទំងរនរិតប (IA) កមរនាំ ក្មពសភ ់ណំមនុ ាំ ក្ម      

ប ភ� ននាំ ក្មឧ្ឹហំមុនសន៉នភមថមារននភមាំ ក្មេំ្ដសរ ។នា កំមហសរនាបរំឹេរបរទ 

POHL Consultant & Associates ាតតិបនេា ់្េ ្ ឲក ក់ាំុរមករនរិតបគេារម។ 

 េដម្បងាារទន គ្េស  ិ.ផ.រ. តាមតិឲករនបាកសរ ្បបាប ិ.ផ.រ.ន្ារបទបង ជ

ា់ត�រននកបនាគបទាីនទដរទរុំេមធេ្ដំបប្េាមដ មរនដរលហត�េរខេរេ្ដំបបាពមរភេភតបំ

ដ� នគតភារតបចមកា។ 

 គ្េស ប��តបភំមេុនំុរមាបេំ្ំមលររ េមធេ ំមំុរមំាមមទរដរបទ ាាលរ់ា រំតក រនរា រំតក 

ឬាបក្។ ិ.ផ.រ.េផប តដម្មេូេរ ំិភារនន (េវរម) ប ទ្ គ្េស ប��តបភំមុររម

ំាមមទប ទ្្។ តមសបបបំ ិ.ផ.រ សដរបនេ្ុេ ំមាគបទ គ្េស ប��តបភំមុបគមរ ទ្ សដរ

រនផរប៉លពរទដរទមរ ភំដ� ាតតិសតេមធក្ាតៈមវប�ម (PA) រមរន ភ្ន។ ផរប៉លពរទ

ដរទមរ ភំដ�ឍដរនដនដរដគចាកតាធ ភំដ�ន ឬំិភារដរទកាប កំតាបស់ម។ន ាប ភ្នេប PA 

បង ជថរនផរប៉លពរទដរទមរ ភំដ�គកឲកំតទ្រ� រទន េនលនរមតាមតិឲកេមធក្ាតៈមវេាជ

េរជ (RIS)។ បគម PA បគម RIS នរម្ាតៈមវផរប៉លពរទននដរទមរ ភំដ� ដរទបរគ�រ នភមដរទ

្ហគមនរ េដាេមធកិ ភភគតមដគសរ ដសសនគបគម៧ គងប�   ភំ្េដ  ់េាម្  ផរប៉លពរទន

ាភេាីលេរបរទ ្នុភដ� ន នភមរនរិតប។ ដគសរ ដបគម៧េនលរន គំន ទំ គំនមីុេូិ ភជេូមំ 

េហាកិ ភភគឍដេមធេ ំមមបមេហាមបមេំេតេដម្បឲកកនទសត រ្ា រំត។ន

កិ ភភគរនំាមភតេ ្ៗេនដគច ទំករ PA នភម រ្ប់េារេនដគច ទំករ RIS។ េនំុរម 

ាបេំ្ំមលររ ដគសរ ដ គ្ខនទៈន ិ.ផ.រ. គងកាភេាីលេរបរទ តរវ ភា នភម រ្អនភដ�់ា 

េរកិ ភភគ។ន ិ.ផ.រ. នរម្ាតៈមវ្មភាេានវ់ផមសដន េដាតាមតិឲករនបាកសរ  

្បបាបផរប៉លពរទដរទេានវ់ំុរមក្ាតៈមវេាជេរជាប ភ្នេបកគបដទ។ 
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 ភំ្េដៈន ិ.ផ.រ. គងកតទបន�ាបនបរំដគចា នភមេមធឲកប ភ� នាប កំតាបស់មកនទសត

ាបេ ្េ ំម សដរេមធឲកមរ ភំដ�កនទសតរនាប ភ្ំិផរ នភមាប ភ្ំិភាន េដម្ប គ់រជភាាប កំត

ាបស់ម នភម គំេស នេ្ដ� ភំដ�ប ទ្ាបេំ្ំមលររ។ រត�ាបេរ់នរដ៏ គ្ខនទមកាសផុំេំេតៈន      

ិ.ផ.រ. គង ភំដ�ដគេស កត ទំសតមដរបទកនទសតាបេ ្េ ំម នភម្េាមដេីរនេរបាេដា

សផ�ំ េរអ្បរតម រមរគ។ 

 េដម្បឲករនរគេារម ិ.ផ.រ. ំ កំរេរគ់់ាំុរមាៈេារសិមន ្តាមតិឲករនរំិផរ

គ្ខនទៗ ដគនកន៣ គង៖ 

 រំផិរ បំ១- កំម្មត�ភាេន ORIA នភម IA ៖បេម�តដន្មល់និ នភមេេបដគម�នបប

ឲកបន្ម�្បន បេម�តាបា់នាិតតតាភនភតក នភមាបា់និដគេស កកងឲកបនាគបទាីនទ

េដាកមប��ន រមនរដ� ន ភំនន់ុា នភមេគហ គំា់នេេបដគឯំេផ្មៗ ដនដរេីរកសរ

សសនគប�ណ បាតតតាភនភតក នភមំាមមទននន ំម្មត�ភា តមាៈកបសបរ លបចប រ 

នភមំ្្ន ភំដ� ភ្ំឹេនក ភររ់ាៈនករនរិតបប��តបភំមុរ� (Best Regulatory Practice) 

េនបេំ្ នភមេមធរំិំមេុាគគមប ភក� កគបដទ 

 រំផិរ បំ២- ក គីាំររទសផនក្ំមភុាប ទ្ IA ៖ កមរនសផនកប��តបភំមុ 

នភម្ំមុភាបសបរ លបចប រ 

េហាំ៏ាតតិផបរទកបសបរ លបចប រេដារនរិតបរ ទំស្បម នភម ក់ាំុរមកេមធនិ.ផ.រ.។ 

 រំផិរ បំ៣- ំម្ហគមនររុំ រនរិតប ិ.ផ.រ. ៖ផ្ាធផឹាការទដរមាប ិ.ផ.រ.ន

នភមបេម�ត្ំមុភា ក់ាាំាំមទដរទដគេចមរុំព ទំា់ននិន ដនដរាំ ក្មន � ប់នន

្ហគមនរមរ ភំដ�នា កំមរុំេាបាប ទ្ ៈដគនរអភិវឌននភមាគរល� ន ភ្ំឹរនទេល្ ទ 

េដម្ប្េាមដបនរំិផរបគមេនល   គេារម ិ.ផ.រ. ាតតិបនសបមសដំរបកនដគច ទំ 

ករគងដគច ទំករកបទេផបមគេារម (២០១១៊ន ដគច ទំករេមធ្ំមុភា (២០១២៊ន ដគច ទំ 

ករាាមរម(២០១៣៊ន នភមដគច ទំករ្ាតៈមវ (២០១៤៊។ រ៉ា បំ្ៈនសផនកគេារម 

(ខមេាកម៊ ្េម�បាប្ំមុភានន សដរបនេាីម រំំ៖ 

 មកាសផុំ មគៈនរំិផរ បំ១ នភមសផុំេវលៈនរំផិរ បំ២ រនក បំ ដេាមនំុរម 

ដគច ទំករកបទេផបម 

 ្ំមុភាបគមេនលនរមាតតិប�� បទេនដគច ទំករេមធ្ំមភុា ាបេាពលរនិ ភភគបន

រ៉មេាដនាបា កំម បំាបរំឹ។ ្ំមុភាបសបរ លបចប រភគេាដននរមបនបេមធ កមបគមក

េមធំ្្ន ភំដ� ភ្ំឹ នភមបសបរ លបចប រេនបេំ្។ ្ំមុភាផ្ាធផឹាាបកសំំាមមទ
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ប��តបភំមុ នភមកេមធ គំន ទំ គំនម នំរគ នំលារមការុំព ទំា់ន ិ ំ៏នរមាតតិេមធេ ំមសដ។ន

ម�នបប IA នរមំ កំរបនននិក ក់ាេដាផប រទំុរមករនរិតបនិ.ផ.រ. 

 គេារមេនលនរមឹនេូដគច ទំករៈនកាាមរមេនំុរម ុគ២០១៣ន េនេារសដរ 

ិ ភភគបនប ទ្ បំាបរំឹនរមាតតិកតទបន�ាន េហាម�នបបគេារមំ៏រន្មត�ភាឍដនរម 

េមធកេដាេវកនឯម។ កេផប ត គ្ខនទំុរមដគច ទំករេនល គងកេដល�ាដគសរ ដ 

េធលខតសដរឍដេ ំតរនេ ំមេដាមភន បន គារម រំំ នភម្មត�ភាម�នបប ិ.ផ.រ. សដរ

េនរនភាេធលដេនវ ល។ន បាកសរ ាបកគ ុគេរំដគបនមនរមាតតិេបលារមលផឹាេនេដម

 ុគ២០១៣ 

 ក បំ ដេាមនប ទ្គេារមនរមាតតិបនាភនភតកេនដរម ុគ២០១៣ន េហាបាកសរ ដរម

េាកានរមាតតិេបលារមលផឹាេនេដម ុគ២០១៤ន  េដម្បប�� បទដគច ទំករ្ាតៈមវ។ 

កេបបរា ដភតបប ទ្ដ� អភបរំមលររ ដគេពលគេារមរនៈ គ្ខនទច ទ្្ារបទភា

េរគ់់ាប ទ្គេារមន េដាគេារមេនល តាមតិឲករន ភំដ�្ ហាបតបភបតបភកាប គ្ច ទំ

ាំ ក្ម នភមរុំព ទំា់និរេាដន ។  ម្៉មេំេត   កេបបរា ដភតបេមធកងេាជៈដេាជេ ់មប ទ្

ម�នបបរនៈ គ្ខនទច ទ្    ាបេាពលម�នបបគេារមមកាដគនកនមគរនភ ភំដ�េផ្មេំេតប ទ្រ់ 

ដ� អភបរសដរាតតិបគេាជផមសដ។ ភាាបំដាបរនភមនភនបភាៈនគេារម រនៈ 

គ្ខនទំុរមកំ កំរបនននិកេបបរា ដភតបាបម�នបប។ 

ភាាបំដាបរឍដអនបន េដាេដជរនរា រំតកឲករនរិតប ិ.ផ.រ.។ន កេនលនរម 

បង ជាបកបនបននិកេបបរា ដភតបប ទ្រ់ដ� អភបរផមសដ។ ្រនមេម្បារេាដនេដម្ប 

ឲកគេារមបនបេូេំេតបន។ន ាំ ក្មេផ្មេំេតឍដនរមាតតិេា ់្េ ្ រាំ ក្មំរ្ម

បសន�ម  សដររាថេហតរនគឲកឹនដរទករនរិតប ិ.ផ.រ.ន នំបគមរ់ដ� អភបរ។ ករនរិតប 

ិ.ផ.រ.ន ឍដនរមាាមបំេូដរទរភេភតបំដ� នគតភារតបរមរនសដររន�បទ េដម្ប្េាមដ 

កកតទបន�ាបនបរំប��តបភំមុ។ន ិ ភរភាៈន ិ.ផ.រ.ន ឍដនរមាាមបំេរ្ាបរភេភតបំដ� ន

គតភារតបសដរប៉លពរទមរ ភំដ�។និ ភអនកបគមេនលនរមអនថ កផបកដេផបម គំសសំាមមទប��តបភំមុ

ប ទ្រ់ដ� អភបរនរមបនបេំេតបនប បទាបគេារមេនលាតតិបនប�� បទ។ 
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រ៉ា បំ្សផនកប ទ្គេារម ិ.ផ.រ.នំុរមាបេំ្ំមលររ ុគ២០១១-២០១៤ 

្ំមុភា 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ 
្តីីស 

៤ 

្តីីស 

១ 

្តីីស 

២ 

្តីីស 

៣ 

្តីីស 

៤ 

្តីីស 

១ 

្តីីស 

២ 

្តីីស 

៣ 

្តីីស 

៤ 

្តីីស 

១ 

ដន្មល់និ ORIA  កសបមសដំមរេង

នភមភ ភំដ� 

          

េមធរំិំមុ្រា ៈនភមេាគគមប ភក�            

េេបដគាបា់និកងប ទ្ ORIA 

នភមេេបដគបាកសរ  

          

េេបដគំាមមទនិ.ផ.រ.នប�ណ បាតតតាភនភតកន

នភមេីរកសរ សសនគ 

          

បសបរ លបចប រ្បបាបដគេស កង 

ដរទម�នបប ORIA េននរមំសនវម 

          

េេបដគេ្េិេភសសនគ្បបាបនបតភិ ភមបន

ំុរមេនលរនកសសនគាបរំិំម ុ

          

េបលារមលនេ្េិ េភសសនគ្បបាបនិ .ផ.រ.           

េេបដគបាកសរ ្បបាបប��តបភំមុ

ាបកគ ុគ 

          

បសបរ លបចប រនិ.ផ.រ.នដរទម�នបប ORIA

នភមម�នបបនIA 

          

បសបរ លបចប រនCBA រ្ប់េារន  

ដរទម�នបប ORIA 

          

បសបរ លបសប រនRIS ដរទម�នបប ORIA

នភមម�នបបនIA 

          

េេបដគសផនក្ ំមុប ទ្ IA           

រនរិតបាបា់និ .ិផ.រ.នំ ុរម ORIA នភមំ ុរម IA           

ំរ ម្មនរដ� ន ភំនុន់ានភមេគហ គំា់           

ាបតភបតបភកប ទ្មស� រា់ត�រន 

(i-Centre)នភមកបសបរ លបចប រ

ដរទម�នបបORIA 

          

បនបរអភិវឌមស� រា់ត�រន(i-Centre)នភមសថបគ           

កប��ន រ ភំនុន់ារភេភតបំ ដ� នគតភារតប 

សដររន�បទនភមេនរមរន(សតមកាដម៊  

          

ពិធីសេ ាី ធធក់ក ឲំ់េដំរណររេ្ គីេវរមរងរ

ជមផ�វណរ(របយណរដរ ស�ីពីណរអនុវត�� 

          

ភ្ក� លផ ា្ធផឹានភមំ ្្នាភភំ  ឹ           

ំ្្ន ភំដ� ភ្ំឹេនបេំ្្ារបទន

ORIAនភមIA 

          

បសបរ លបសប រម�នបប ORIAនភមនIA េនបេំ្            

ក្ ាតៈមវនភមបាកសរ ប�� បទ           
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២. េសចក�ីេផ�ម 

២.១. ភំ្េដ 

 បាកសរ េនលបង ជាបសផនក្ំមភុាសដរបេម�តេ ំមន េដម្បរនរិតបរនរគេារម

ិ.ផ.រ. េនំុរមាបេំ្ំមលររ។ន សផនក្ំមុភាេនលាតតិបនបេម�តេ ំមំុរមរគ រំមេារៈន

ដគច ទំករកបទេផបមគេារម គភតកបទាបៈថ� បំ១០ន សេតរលនដរទៈថ�ំ ប២១ន សេិ ភដ�ភកន  ុគ២០១១។ន

ករនរិតបគេារមរនាៈេារ៣០សេ គភតកបទាបៈថ� បំ១០ន សេតរលន  ុគ២០១១ ដរទសេមបនន

 ុគ២០១៤។ បាកសរ េនលំ៏ំតទាត្ំមភុាននសដរបនរនរិតប នភមរំផិរមកាដគនកន

សដរបនបេម�តេ ំមំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបមគេារម។ 

 គ្េស  .ិផ.រ. តាមតិឲករនបាកសរ ្បបាប .ិផ.រ. េដម្បបង ជដរទរុំ េមធេ្ដំបប្េាមដ

មរនដរលហត�េរខេរេ្ដំបបាពមរភេភតបំដ� នគតភារតបេនល។ន នភរាេដាេវប បាកសរ

្បបាប ិ.ផ.រ. នរមរនកេាបបបេមេបបនបរំដគចានភមផរដគេសជប ទ្ គ្េស ប��តបភំម ុ

េដាបង ជ់េាម្ិ ភអនេផ្មៗសដរឍដេមធឲក្េាមដរំិផរដនដីុ នភមផបរទឲកប��តបភំ 

េមធេ្ដំបប្េាមដាបំបេដាា់ត�រនេាជេរជ។ 

ដនេដុលេហាគេារមនរមកតទបន�ាដគចាកតាធ ភំដ�ប ទ្ប��តបភំមុ នភមេមធឲកប ភ� ន

ាប កំតាបស់មកនទសតាបេ ្ន េមធឲកមរ ភំដ�កនទសតរនាប ភ្ំិភានភមាប ភ្ំិផរ។ន គេារមេនល

ំ៏េមធឲករនតររកភាកនទសតាបេ ្្មបនបរំដគចាកតាធំ ភដ�នភមហនភអ់ាេផ្មៗ សដរ គ្

េស ប��តបភំមេុនលរនបគសមកតទបន�ា។ន េរ្ាបេនលេំេតន គេារមនរម ក់ាកតទបន�ាក

រនទីុនភមភាមភន រមបររមំុរមដគេចមរភេភតបំដ� នគតភារតបបគមឡាន នភម គ់រជឲករនិ ភមបេមធ

េីរនេរបាេដាសផ�ំេរអ្បរតម។ន បគមរ ទ្េនលនរមបេម�នភាាប កំតាបស់ម នភម គំ

េស នេ្ដ� ភំដ�ំ មលររ។ 

 រនរគេារមនិ.ផ.រ. គងរសផុំមកាៈនំមុិ ភមប គ់រជាភាភមំមេុ្ដ� ភំដ� (PED)។ ំមុិ ភមប PED

េនលកមរនកសំំាមមទេីរនេរបារបនបបនប បទ សដរ គីាំដរទឍ ភំភាៈនសផនការំិ

ូ្បរអភិវឌរតភ ២០០៦-២០១០។នេីរបគសមៈនំមុិ ភមបេនល គងំមិ ភ្ ់ាឯំ់នឲក នំរគ

នំលានភមរនាភាភមភា តមាៈកេរំំមល ទ្ប ភរក្មរ ភំដ�។ កបេម�តានបកន

ិ.ផ.រ. ឍដរកកមដគសសំំុរមករនរិតបារំិូ្បដតរេកសដគច ទំករ បំ២ ប ទ្រ់ដ�

អភបរំមលររ េដម្បំ គេស នេ្ដ� ភំដ� កង ្មមម�ននភមាប ភ្ំិភា។ 
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២.២.ំតប គ់រជ 

េនំុរមាំបេ់ស� ៈនករអភិវឌ្មត�ភានេដម្បី គាំំមុិ ភមប PED មនីរអភិវឌនរឍ រ្ប

បន្េាមដដរល ភំដ�្ន្ គីាំរនរគេារម ិ.ផ.រ. រមកាាំកមហសរនមកាដគនកន កមរនាំកមហសរន

ាបរំឹេរបរទ POHL Consulting & Associates នភមាំកមហសរនាបរំឹេរបរទ Pinto បនប បទាប

ដគេស កេដជៈថវ។ 

 បំភុ ទំងាបតបភបតបភគេារម (EA) គងាំកមាបរំឹេ្ដ� ភំដ� ្ម�ម ភំដ� នភមិប្មម� 

(ECOSOCC) សដរររម�ភាមកាប ទ្ បំ្បបកគសៈដ�ម�នបបៈនរ់ដ� អភបរំមលររ។ 

 បំភុ ទំងាតតតាភនភតកគេារម  គងាំកមកងរនរិតបគេារមន ិ.ផ.រ.ន (ORIA) សដរាតតិ 

បនបេម�តេ ំមេនំុរមនECOSOCC។ 

 បំភុ ទំងរនរិតបគេារម (IA) គងរនាំ ក្មដគនកន៤នដនដខមេាកម៖ 

 ាំ ក្មពសភ ់ណំមុ (MoC) 

 ាំ ក្មប ភ� ន (MoE) 

 ាំ ក្មឧ្ឹហំមុនសន៉នភម ថមារ (MIME) 

 ាំ ក្មេំ្ដសរ  (MoT) 

គេារមេនលឍដាាមបំ េដាបសន�មាំ ក្មមកា ឬាបេំេត ាប ភ្នេបាំ ក្មបគម៤ 

ំ កំរបនេរគ់់ាំុរមករនរិតបគេារម។ 

២.៣.ិត 

 េាកមរនរំមុិ ភមប PED (PED-SP1) ផបរទហភ��ប្បនេដា ADB (២១លនដរលវ ឍេម  

 ភំ ៊ន ំុរម ុគ២០០៨ន រ់ដ� អភបរំមលរររនរិតបិ ភអនក្ាមតរពសភ ់ណំ មុ នភមិ ភនភេរគរបនប 

បនប បទ សដររមនរដ� នាគរល្ារបទបេម�នភាាប កំតាបស់ម នភមាភាភមំមេុ្ដ� ភំដ�ំ ុរមាៈ 

េារសិម។ 

 រនរំមុិ ភមប (PED-SP2) បេម�តេ ំមតមាៈ គំសសំាមមទសដរបនរនរិតបំុរម PED-SP1

េដាបេម�នកាំដភតបំ រំដ ទំេរ គំសសំាមមទប��តបភំមុនភមេីរនេរបាាប កំតាបស់ម។ 

គំសសំាមមទបគមេនល ក់ា គ់រជាភាភមំមេុ្ដ� ភំដ�តមាៈន៖ 

ំ) បេម�នកាប កំតាបស់ម បំផឹំុរម�្កំ នភមេរំ្បកាាប ភ្ំិផរប��តបភំម ុ

េ) ាាមរម គំនរំដភតបប ទ្រុំិ ភនភេរគេរប ភ� នប��តបភំម ុ នភម គ់រជឲករនកៈដុាបវភត

េនំុរម បំផឹ 
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គ) េរំំមល ទ្្មត�ភាេីរនេរបាពសភ ់ណំម ុ នភមាាមរមិ ភអនក្ាមតរ

ពសភ ់ណំមុដគេពលដងធ ទំផ�តទផ�មទបគមមនរ។ 

គេារមនិ.ផ.រ.ន្�ភតេនេាកមន(ំ៊ននភមន(េ៊នៈន PED-SP2។ 

គេារមេនលបនេ ំតេ ំមបនប បទាបរនេប្ំំមាុភនភតក� នភារ ទំស្បម នភម្ំមុ

ភាផ្ាធផឹានភមេរំំមល ទ្ការទដរមតគមាប ុគ២០០៩ េហាឹនដរទកដរលហត�េរខ

េររនរ្្សៈៈនកេរគារទីុ ្មរ់ដ� អភបរំមលររ នភម ADB េនសេមភថរនន

 ុគ២០១០។ 

បាកសរ ថុបៗ ្បបាបកេមធមរ ភំដ� ុគ២០១២េដជេដាមនីាភអាេលំ បនកតទ

ថុ ទំាបេំ្ំមលររេនេរេេេម បំ១៣៨ ំុរមដគេចមាបេំ្ដគនកន១៨៣នដគេពលភាងា�្តរ

េមធមរ ភំដ�។ ាបេំ្ំមលរររនដគចតទថុ ទំេាកមាបេំ្ឍស នភគេាដន ដនដរាបេំ្ៈថន

រ៉េំ រ្បន េិេតចមន នភមហធបរបាភន។ ប� េនលតាមតិឲកំមលររកតទបន�ាបនបរំមរ ភំដ�។ ិ.ផ.រ.

ឍដរមេម្បារ�មកាំុរមកេមធឲក្េាមដេីរបគសមេនល។ 

២.៤.រំផិរគេារម 

 េដម្បឲករនរគេារមំ កំរបនេរគ់់ាំុរមាៈេារសិម ាតតិរនរំ�េស� ដនដខម

េាកម ៖ 

 ដន្មល់និនភមដគេស កង្ម�្បប ទ្នORIA នភម IA 

 កិ ភនភេរគំាមភតេល ទ្ំុរមកបសបរ លបចប រម�នបបេមធកេនំុរមគេារម 

 ្ំមភុាផ្ាធផឹា នភមេរំំមល ទ្ការទដរមរគាបគេារម 

កបេម�តឲករន ិ.ផ.រ. ំុរមរ់ដ� អភបរ នរម ក់ាំុរមកេេបដគេីរនេរបា 

េដារបទបគមតរវ ភា នភមកដនរកមាបរុំព ទំា់និំុរមដគេស កេមធេីរនេរបាេនល។ 

រំិផរប ទ្គេារមរន៣ គ្ខនទ ៖ 

 កំម្មត�ភាេន ORIA 

 ក គីាំសផនក្ំមភុាប ទ្ IA នភម 

 កំម្ហគមនររុំ រនរិតបនិ.ផ.រ.។ 

រំិផរបគម៣ខមេររនករមភបរាដនដខមេាកម ៖ 

(ំ៊នកំម្មត�ភាេន ORIA 

ំ១.នផបរទក គីាំំុរមកបេម�ត ORIA េដារបទបគមក ក់ា ៖ 

 េេបដគដន្មល់និនមរេងនភមភ ភំដ� នភមគរសិវឌភសដរតាមតិឲករន 
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 បេម�តេបេបបបេមធកងៈផបំុរមនាបា់នាិតតតាភនភតក នភមកេេបដគបាកសរ  នភម 

 បេម�តេ្េិេភសសនគ េីរកសរ សសនគនប�ណ បាតតតាភនភតកននភមគគន្ ារបទក្ា

តៈមវ។ 

ំ២.នកំម្មត�ភាម�នបបេន ORIA េដាផបរទកបសបរ លបចប រេរ ៖ 

 ដគេស កកងៈផបំុរមនាបា់និាតតតាភនភតកននភមកេេបដគបាកសរ  

 បេដ�ំេំ្និ.ផ.រ.នប ទំំមនរមដគសរ ដបគម៧នប ទ្និ.ផ.រ. 

 បេដ�ំេំ្ិ ភភគបនបរំដគចានភមផរដគេសជ (CBA) នភមឧបំសរ ិ ភភគេ្ដ� ភំដ�

េផ្មេំេត នភម 

 បសបរ លបចប រាគតបេង� រ (បសបរ លបចប រម�នបប ORIA ឲកកវ ាររុំបសបរ លបចប រ 

នភមេមធ្ំមភុាផ្ាធផឹាេផ្មៗ៊។ 

ំ៣.ន ក់ាមស� រា់ត�រន (I-Centre) េដម្បបេម�តាបា់នា់ិត�រនិ ភំ ្។ន មស� រា់ត�រន

រនភ ភំដ�ដនដខមេាកម ៖ន 

 ំរ្មមនរដ� ន ភំនន់ុាៈផបំ ុរមននភមេគហ គំា់ 

 បេម�តេគហ គំា់នមនរដ� ន ភំនុន់ាសដរងា�្តរេាប នភមរន រ្ិត�ភភា នភម 

 ផបរទក គីាំដរទរុំ េាបាប ទ្មនរដ� ន ភំនុន់ា េគហ គំា់ ំមុិ ភមប រំគាកនំ់ 

នភមេាគគមប ភក� ា់ត�រនិ ភំ ្។ 

ំ៤.នបាកសរ សដរតាមតិ ឲកេមធ៖ន ក់ា ORIA ំុរមកេេបដគបាកសរ កាបកគ ុគ 

ំ៥.ន ្ំមភុាផ្ាធផឹា នភមេរំ មល្ ទការទដរមរគាបន ិ.ផ.រ.ន េដាេមធករមកា

ម�នបប ORIA េដម្ប ៖ 

 េមធ្ំមុភាផ្ាធផឹា នភមេរំមល ទ្ការទដរម 

 ក់ា IA ំុរមកបេម�តសផនកប��តបភំម ុនភម 

 ក់ាេេបដគំមុិ បមប គំន ទំ គំនមរមកាក ភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ�(OBPR) េន

បេំ្ ។ 

ំ៦. ក់ាេេបដគកេមធរំិំ មេុាគគមប ភក�  

(េ៊នក គីាំសផនក្ំមភុានិ.ផ.រ.នប ទ្ IA 

 កងប ទ្ ORIA នភម IA នភមកបេម�តសផនក្ំមភុាសដរកមរន ៖ 

 កបសបរ លបចប រេននរមំសនវមរគាបនបតភិ ភមបន ករនរិតប  នភមបេដ�ំេំ្និ.ផ.រ. 
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 កបសបរ លបចប ររគាបកេាបាប ទ្ំាមមទៈនក្ាតៈមវ 

នភមេេបដគសផនកេមធប��តបភំមុ នភម 

 កេមធរំិំមបុ ភក� កគបដទនេដម្ប IA បគេាជកងឲករនាប ភ្ំភិា។ 

(គ៊នបេម�ត្ហគមនររុំ រនរិតប ិ.ផ.រ. 

រំិផរេនលេផប តេរដគសរ ដ គ្ខនទដគនកន២ គង ៖ 

 ក់ា ORIA នភមេរខមភកដ� ន SME តមាៈនMIME េដាេមធ្ំមភុាផ្ាធផឹា 

ិ.ផ.រ.ន នភមកាបតភបតបភំរវ បទរ�ំ ុរមកត ទំសតមប��តបភំម។ុនកងេនលកមរនក 

េមធំ្្ន ភំដ�ាភភំឹន ភ្ក� លផ្ាធផឹា ិ.ផ.រ. របនបបនប បទរមកា� ប់ន 

ប ទ្រ់ដ� អភបរន ិ ភ្ ់ាឯំ់នន នភមរុំព ទំា់នេិផ្មេំេត (រម�កមភនសមនដ�

អភបរ  ាគរល� នឧតបម ភ្ំឹ) េហានរមផ្ាធផឹាឯំដរទអស់ន 

 ក់ា ORIA េដម្បេេបដគឲការដ�ំមលររ មកាភគមគរន គ់នជ ិ.ផ.រ. កិ ភភគបនបរំ

ដគចានភមផរដគេសជន នភមឧបំសរ ិ ភភគេ្ដ� ភំដ�េផ្មេំេតន តមាៈ ភ្ក�

លបសបរ លបចប រ ឬំ្្ន ភំដ�ាភភំឹរគាបកេាបាប ទ្ឧបំសរ  ិ.ផ.រ.។ 

រំិផរបគមេនលរនករនទីុេវល។ ឧបហសរ  កំម្មត�ភាម�នបប ORIA នភម

IA ឍដេមធកមីុសតម៍ម។ កេនលកមរនម�នបប RIA សដរាតតិបនប�ណន នេូេមធំ្្ន ភំដ�្ ភំឹ

នភមបសបរ លបចប រេនក ភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ�(OBPR) េនបេំ្។ ម្៉មេំេត

រំិផរ(ំ៥៊ នភម (គ៊ រនភា�្េដេមីុេាដន។ 
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៣. សកម�ភាេេនដកណាក់បណេផ�ម េផងកមនផក 

៣.១. កដនរបេាមកងប ទំ្ បាបរំឹ 

 តរមខមេាកមបង ជរម�ភតរគាបាៈេារេមធកប ទ្ បំាបរំឹេនំុរមគេារមេនល ៖ 

តរម បំ១: កដនរបេាមកងប ទ្ បំាបរំឹ 

េឹុល មុខងរ 
េពងេវលប់

េម�ំមណរងរ 

រយៈេពងេរៀបចំ

របយណរដរ  

អំពីណរប់េម�ំម

រេ្ីគ(ែខ� 

រយៈេពងៃន 

កិច�សន្ណរងរ 

រិតជែខ 

(ធច់់ពី គី � 

Mr. Sabesh 
Shivasabesan 

ាបអនាំកម បំាបរំឹ- 

រុំ គ់នជប��តបភំម ុ

រនបរតភ 

១០តរល២០១១ ១.៥ ១២ 

នរមេា ់្េ ្  

បំាបរំឹ 

ប��តបភ មំុេ ដ្� ភំដ�រនបរ

តភ 

 គារម 

មំរន២០១២ 
០.០ ១២ 

Mr. Mao 
Chhuon បំាបរំឹរអភបរគេារម ១០តរល២០១១ ១រ០ ១៨ 

Ms. Rothavy So 
បំាបរំឹឯ េំំ ស្ផុ  ំ

េានវ់ 
១០តរល២០១១ ១.០ ១២ 

៣.២.នក ភររ់ាគេារម 

 កភររ់ាគារម្�ភតេនរនទ បំ៦នរីមភតបភាៈន បំ្បបកគសៈដ�ម�នបបនឍ្ាដ� ន

រីេរេ៤៤ន មហិ ភថប្ហា់និរ្ រ្ បន រ់អនបអុគេាជ។ន េាគគម្ង  ភមនភមេាគគមប ភក� ក ភរ

រ់ាាតតិ បនេ�បាប បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប ្ារបទដគេស កគេារមកបទាបៈថ�ដគបនមៈនកកបទេផបម

រនរិតបគេារម។ េាគគមប ភក�  រំគាកនំ់ន ថានបន នភមេាគគម្ង  ភម េ ំបនរមកបទេផបមេមធរំិំមុន

េនេារាំកមហសរន បំាបរំឹ POHL ដនរមំបគេាជកង។ 

 បំ ាបរំឹគេារមមកាដគនកនន បនដនរមំបគេាជកងកបទតគមាបៈថ� បំ១០ សេតរល 

 ុគ២០១១។ ្រា ៈក ភររ់ាមកាដគនកន ដនដរ រំគាកនំ់ រ៉ រ្បនាាភនមង រ៉ រ្បនហធនតន នំាប នភម

រ៉ រ្បនេ្�ន តរេករបនបចប ជររភនមងសសតនបនផបរទេដា ECOSOCC។ 

៣.៣.នគសៈំរុមភកនាំប ទ្គេារម 

គសៈំរុមភកនាំប ទ្គេារម (PSC) ាតតិបនបេម�តេ ំម េដម្បាតតតាភនភតកក

រនរិតបគេារម។ន្រ្ភានPSC រនាបអននECOSOCC នាំ នាំម រុំាគបទាគម
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គេារម តគចម ADB (Mr. Kelly Bird, Principle Economist, SEPF៊ននភមាបអន IA មំាបាំ ក្ម

រនរិតបបគម៤ ។ បំាបរំឹនរមផបរទក គីាំសផុំេរខមភក នភមអ្បរភដរទ PSC។ 

PSC ាប រ់គរ៉មតភដមកាដមេនេេមររទ៦សេ េហារនមរេងដនដខមេាកម ៖ 

 ្ាតៈមវក បំ ដេាមនប ទ្គេារមន េដារបទបគមក គំសតទាបករគបំនភមឧប្គ�

បគមឡា នភមេ្ុិ ភអនកេដល�ា 

 ្ាតៈមវកងប ទ្ បំាបរំឹន េដារបទបគមកេមធរមភបរាេរបាកសរ គ្ខនទៗ

ប ទ្ បំាបរំឹ (បាកសរ ្បបាបកកបទេផបមរនរិតបគេារមនបាកសរ ព ទំំចប រ

គេារម នភមបាកសរ ប�� បទគេារម) 

 េមធេ្ដំបប្េាមដដគេពលកផវ ទ្បបនេារេិលន នភមកដគចាេរ្ំមភុាេផ្មៗន

នភមរំផិរប ទ្គេារម។ 

ាបអន ECOSOCC ាតតិរាកសរ ាបក បំ ដេាមនប ទ្គេារម ន់នឯំឧតបមនឧបនាំ

ដ�ម�នបបនដ�ម�នបបំ កំរបនបរំ បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប។ 

៣.៤.ន បំភុ ទំងរអភិវឌេផ្មេំេតសដររនកព ទំា់ននិរម ិ.ផ.រ.នំុរមាបេំ្ំមលររ 

ារគ ន្ិរនកង ិ.ផ.រ. រ ទំល ទំចមកាសដរាតតិបនេមធំុរមាបេំ្ំមលររេនេ ំា 

េាកាប្ំមភុាបគមឡាសដរ គីាំេដា ADB ាប ុគ២០០៩។ េបលបបររ៉មេនលំ៏េដាន

ំ៏រន្ំមុភាព ទំា់និនរម ិ .ផ.រ. មកាដគនកន សដរឍដផបរទរត�ាបេរ់នរដរទគេារមិ.ផ.រ.។ 

 គេារម MSME2/BEE សដរផបរទមនរនភមភេដា គ់នការអភិវឌរនបរតភប ទ្្ហដ�

ឍេម ភំ  (កតទសដមេដា DAI) បនេេបដគេ្ដំបបាពមេីរគគនភតរគាបកេេបដគេ្ដំបបាពមដរបទ 

សដររន្រ្អតរព ទំា់ននិរម ិ.ផ.រ.។ន DAI ំ៏បនេមធកងផមសដេរិ ភអនបគមឡាន

េដម្បដ ទំប��តបភេរកផ�តទផ�មទ រំំ� ត សដរឍដរនរិតបនិ.ផ.រ.។ 

 មនរនភមភឍ រ្ប (Asia Foundation) បនេមធក ភ្ំឹេូេរបនបរំដគចាមរ ភំដ� នភម

េបលារមលបស�ាភនបរ្ហាី្ឍ ប់ិំមតុមេេតប។ 

 ាំកមាបរំឹ គំសសំាមមទដរបទនភមាបា់និារតបភមម� (CLJR) ្ាមប្ាមតរករនរិតបារំ ិ

ូ្បំ គសសំាមមទដរបទនភមាបា់និារតបភមម� ុគ២០០៣ ំុរមេនលរនកេេបដគេ្ដំបបាពម 

ដរបទ នភមកាាមរមករនរិតបដរបទសដររឍ ភំភាេនំុរមារំិូ្បេនល។ន ភ ភំដ�េនលតាមតិ

ឲករនក្ាមប្ាមតរិ ភមបេេបដគេ្ដំបបាពមដរបទប ទ្ាំ ក្មំ កំរបនបរំ 

នភមាប ភ្នេបកគបដទន រនកផបរទ គ់នកាបេដ�ំ េំ្។  ំុរមប ភបំេនល CLJR ឍដាភនភតកេមរ 

ិ.ផ.រ. េដម្បាាមរមមនរដ� នេីរនេរបាំុរមកត ទំសតមប��តបភំម។ុ  េហតរេនល គេារម
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េនលឍដរថមារកមរមកានរមគេារម ិ.ផ.រ.ន េហាកាភភំឹប�មំ៏ាតតិបនេេបដគ 

េ ំមសដ។ 

៣.៥.ន ភំដ�ាប រ់គរគ រំមេារកបទេផបមរនរិតបគេារម 

ាំកម បំាបរំឹ (តរម បំ១ំុរមសផុំ ៣.១៊ បន ក់បរមកាាបអន នភម្រ ភ់ំ ECOSOCC 

េនៈថ�ដគបនមៈនដគច ទំករកបទេផបម (ៈថ� បំ១០ សេតរល  ុគ២០១១) េដម្បាភភំឹ ភលំិ ភមបូ្បន

គ់រជគេារមឲករនក បំ ដេាមន។ 

 េន្បប ហរបនបបនប បទេំេត (ៈថ� បំ១៧ សេតរល  ុគ២០១១៊ រន ភំដ�ាប រ់គ បំ២។ន ភំដ�ាប រ់គេនល

រនករេ�ណ ជដនរកមាប គ្ច ទំាំកម បំាបរំឹន  រុំាគបទាគមគេារមាបADB  រុំាគបទាគម 

គេារមៈនាំកមហសរន POHL Consulting & Assosiates នភមម�នបប IA នភម ORIA ភគេាដន 

(កមបគមនាំគេារម  នភមរុំាគបទាគមគេារម៊។ 

 ភ្ក� លាភេាីលេរបរទបនេេបដគេ ំមេនៈថ� បំ២១ សេតរល  ុគ២០១១ េដម្បាបមនរ

គគនភតេរបរទំុរមកេមធឲក្េាមដេីរបគសម។នាំកម បំាបរំឹនរុំាគបទាគមគេារមៈនាំកមហសរន 

POHL Consulting & Assosiates ម�នបប ORIA នភម IA បនដនរកមំុរម ភ្ក� លេនល។នាបអន

ាំកម បំាបរំឹ គងេលំ Sabesh Shivasabesan បនេមធបំបង ជរគាបកកបទេផបមគេារម 

បនប បទមំ រនកេមធបំបង ជេដា្េម�បរគាបប� េានវ់ េដា បំាបរំឹឯំេំ្

សផុំេានវ់ គងេលំ� ប្ Rothavy So រុំដនរកមាតតិ បនសបមសដំរាំកមាភភំឹេដម្បាបមនរ

គគនភតេរបរទ បនប បទមំ តគចមាំកមនបមកាៗ បនបង ជាបរំិផរប ទ្េវកនដរទាំកមេផ្ម

េំេត។ រំិផរៈនាំកមនបមកាៗ ាតតិបនាំមំាភកចប��ន រំុរមារំិូ្ប្ ារបទ

រនរិតបគេារម។ 

 ិគ�បសបរ លបចប រ៣ាតតិបនេេបដគេ ំមំុរមរគ រំមេារកបទេផបម េដម្បឲកម�នបប ORIA នភម 

IA ឍដរនរិតប ិ.ផ.រ.។ន ិគ�បសបរ លបចប របគមេនលរនាបេរ់នរ្ារបទម�នបប ORIA នភម IA 

ំុរមកបេ��ជំ្្នៈេេមៗេវកន នភមឹនដរទកឯំភា្ារបទដគេស េ ល លេូមរេ។ 

 ក្េរល មដ ទំឲកដគេស កគេារមរផវនិក សដរេាីមេមធេ ំមំុរមាតបរ្ បំ១ ៈន ុគ

២០១២ េដម្បបង ជបាកសរ ្បបាបកកបទេផបមគេារមដរទម�នបបរនទេល ទ្រ់ដ� អភបរ។ ាភមប

្េរល មេនលំ៏រ្ំមុភាផ្ាធផឹាផមសដរគាប គំសសំាមមទប��តបភំមេុនំុរមាបេំ្ំមលររ។ 

 រន ភំដ�ាប រ់គេវលេំេតរមកា IA នភមរុំព ទំា់ន ិ(DAI, CJLR, IFC...) ំុរមរគ រំមេារកបទ

េផបមគេារម។ 
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៣.៦.កបេម�តឯំេផ្មៗ 

 ឯំមកាដគនកនាតតិបនបេម�តេ ំមនរនដនដខមេាកម ៖ 

 ំាមមទ PA (កវយតៃមផប�ម (Preliminary Assessment) 

 ប�ណ បាតតតាភនភតក្ារបទំាមមទ PA 

 េីរកសរ សសនគ្ារបទរនរិតបនិ.ផ.រ. 

 កសបមសដំមរេងនភមភ ភំដ� 

 កេេបដគដន្មល់និបសន�ម 

 សផនកប��តបភំម ុ - IA នបមកាៗ រនេេបដគសផនកប��តបភំមុេេមៗេវកន េដាសផ�ំេរ

ំាមមទសផនកប��តបភំម។ុ 

ឯំបគមេនលាតតិបនបំសាបរភសេុកដេហា។ 

ឯំបគមេនល គារមថ នរមរនកសំសាបេនេារំ កំរបនបំាភេមំុរមដគច ទំករ

េមធ្ំមុភា។ 
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៤. ារកណក់ងប��់�ផកម�េេកកមងបេមសកមកម� 

៤.១.នាំបេ់ស� ដរបទ 

រភេភតនបំសរ រផវនិកេនំុរមាបេំ្ំមលរររនំាមមទរដរបទន ាាលរ់ា រំតក រនរា រំតកន

នភមាបក្ ៖ 

 ដរបទាតតិ បនរនរម់តេដាដ�្ភ នភមាារំិ្ ភ សដរបនារទ�្បតមំាមមទ នភម

គតភដរបទបគម�្កមននភមាបក្ឲកេាបេដាាាលរ់ាំម (េមរាកហធភំខមេាកម៊ 

 ាាលរ់ា រំតកាតតិបនបេម�តេ ំមេដារនរេលមតមដ�មមុនរ�� នភមដរបទន េដារន

ាាលហ្បេរខារទាាមាបាាលមហំ្ាត 

 រនរា រំតកាតតិបេម�តេ ំមេដារនរេលមតមដរបទន េហាារទាាមេដាគសៈដ�ម�នបប 

នភមដរលហត�េរខេដានាំដ�ម�នបប 

 ាបក្ាតតិបនបេម�តេ ំមេដាដ�ម�នបបន រនរេលមតមដរបទ ឬរនរា រំតក។ រ នំេូ 

ាបក្មភនដមភណ បទនរមាំ ក្មេផ្មៗេំេត ឬដ� អភបរេំន េបលបប្ព ទំា់ននិរមកង

អសៈំ៏េដា។ 

បដ�រប្នេុនលន ាគបទ គ្េស ប��តបភំមបុគមរ ទ្ាតតិវវមកតទកាភនភតកប ទ្ ECOSOCC នភម 

ាំកមាបរំឹរុំដរបទន េរេវរមគតភដរបទ នភមំាមមទ។ រម�ភាបគមាបេនលរសផុំប ទ្ បំ្បបក

គសៈដ�ម�នបប។ 

នបភា បំ១ បង ជាបដគេស កត ទំសតមដរបទេនំុរមាបេំ្ំមលររ។ កត ទំសតមាាលរ់- 

ា រំតកំ៏រនដគេស កាបហ ទំាបសហរីុេនលសដ។ 
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នបភា បំ១ន: ដគេស កត ទំសតមដរបទេនំុរមាបេំ្ំមលររ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ាបក្ឲកេាប 

េដាាាលហ្បេរខប ទ្ាាលមហំ្តក 

េបលារមលផ្ាធផឹា 

ដរបទ 

ាំកមាបរំឹមមុនរ�� 

ាតតតាភនភតកមមុនរ��ភាន

ប ទ្ដរបទ 

្ម់ាាប រ់គេាជរម�ដ�្ភ 

ាភភំ្នភមរនរម់តរដរមេាកាេរេ្ដំបបាពមដរបទ 

ាបអា: ិ ភំ ្� នាបរមភបេតាកសេុ 

ដ�្ភ រ់ដ� អភបរ ាារំិ្ភ 

� ប់នបគម៣ខមេរេនល 

ឍដផបកដេផបមកត ទំសតមដរបទ 

េដាដ ទំេ្ដំបបាពមឬេ្ដំបបេ្ុដរបទ 

 

 គសៈំមុក គ់នជប ទ្ដ�្ភ 

ផបរទរនរ្នរ 

្ម់ាាប រ់គេាជរម�ដ�្ភ 

ាភភំ្នភមរនរម់តេរេ្ដំបបាពមដរបទ 

្ម់ាាប រ់គេាជរម�ាារំិ្ភ 

ាភភំឹនភមារទាាមេរេ្ដំបបាពមដរបទសដររនរម់តេដាដ�្ភ(ាប ភ្ន

េបកគបដទាតតិេមធាបដម) 
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ាំ ក្មព ទំា់និេេបដគេ្ដំបបាពមរនរា រំតក (នភមដរបទ) េហាេផាេ្ដំបបាពមបគមេនលមំ

រគ�េរខមភកដ� នរ់ដ� អភបរ។ន រគ�េរខមភកដ� នរ់ដ� អភបរេេបដគ ភំដ�ាប រ់គដគនកន៣ 

ិគ�េផ្មៗីុនេដម្បាភនភតកាភភំឹេរេ្ដំបបាពមរនរា រំតកនភមដរបទប ទ្ាំ ក្មព ទំា់និន៖ 

 ាំ ក្មព ទំា់និបង ជេ្ដំបបាពមេនំុរម ភំដ�ាប រ់គ គ់នជបេដ�ំេំ្ សដរដរំនគេដា 

ECOSOCC នភមាំកមាបរំឹរុំដរបទ។ ភំដ�ភាេ្ដ� ភំដ� ឬ្ម�ម ភំដ� ឬិប្មម� នភម ភំដ�ភា 

ដរបទៈនេ្ដំបបាពម ាតតិបនាំមំាភភំឹន េហាផបរទរនរ្នរ ន់ន ភំដ�ាប រ់គរនប

ាំ ក្ម 

 ភំដ�ាប រ់គរនបាំ ក្មរនកដនរកម នំលារមន េដារនតគចមាគបទាំ ក្មព ទំា់ន ិ

បសន�មេររុំដនរកម គ់នជបេដ�ំេំ្។ 

 រ នំេូំុរម ភំដ�ាប រ់គេនល ប� ភគេាដនំុរមេ្ដំបបាពមាតតិបនេដល�ាកដររទន

េហាេ្ដំបបាពមរនរា រំតកេនលនរមាតតិដ ទំ ន់ននាំដ�ម�នបបេដម្ប្ េាមដ។ 

ដគេពលេ្ដំបបាពមដរបទាតតិដ ទំ ន់នដ�្ភ េដម្បរនរម់ត (េមរាកហធភំខមេរ៊។ 

េ្ដំបបាពមេវលាតតិបន្ាតៈមវថមភន្ម�្ប។ 

 េ្ដំបបាពមេវល គ្ខនទនភមបនប នទ នរមាតតិដ ទំាភភំឹនភម្េាមដេនំុរម្ម់ាាប រ់គ

េាជរម�គសៈដ�ម�នបបសតមបម សដរដរំនគេដានាំដ�ម�នបប។ 

ាំ ក្មព ទំា់និរន ភ្ំិភេដជាបក្េដារនរេលមតមដរបទនាាលរ់ា រំតកនឬរនរា រំតក។ 

៤.២.  ភាខវ គម នភមភាេេឹាៈនកិ ភមបត ទំសតមដរបទបដ�រប្ន ុ

 ដនដសដរបនបង ជខមេរ េបលបបររននបតភិ ភមបផវនិក្ារបទេមធដរបទន ាាលរ់ា រំតកន

នភមរនរា រំតកំ៏េដា ំ៏ារគរនកិ ភភគេ្ដ� ភំដ�រលារំ�សរ រំ្សដ។ន នបតភិ ភមប្ារបទ

េដជាបក្រនរំ�សផវនិកតភដតកដ។ន ប� េនលបចប រឲករនកេធលខតដរទការទ

ដរមាបបនបរំដគចាតាមតិ េដាបំប្��តបភបមេនល។ ំុរមំសប េវលន អស់នមភនបនដរម

ាបបំប្��តបភសដរបនេដជេនលផម។ន កេធលខតំុរមកសបមសដំកំ កំរេរ្ាតតិប ទ្ 

ាំ ក្មននឲកដដទ�្ំល ឍដនគឲករនករនទភ ភំដ�ី ុ  នភមីុន្ម�តភភាន សដរេមធឲក 

� នភាម�នទេ ំម។ 
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៥. សេណ  វផធីអេមវ់� វ.ផ.ក. សរបណបេមសកមកម� 

៥.១.នដគសរ ដបគម៧នប ទ្និ.ផ.រ. 

 ិ.ផ.រ.គងក្ាតៈមវរាបា់ននិនិ គ្េស ប��តបភំមថុុប (រគហនៈនប��តបភំមុ៊ េដាេាបបប

េមេបបនបរំដគចានភមផរដគេសជប ទ្ គ្េស ប��តបភំមេុនល រមកានរម់េាម្េផ្មេំេត 

សដរឍដ្េាមដេីរបគសមបនដនដីុ។ 

 ិ.ផ.រ. បង ជាបិ ភមបរនរិតប នភមេមធកិ ភភគាបំបេដាតរវ ភាឲករុំេមធេ្ដំបប្េាមដ 

នភមភគបព ទំា់និបគមរ ទ្ (ឧបហសរ េដាកេបលារមលផ្ាធផឹាឯំ ិ.ផ.រ.ន

ក្ាតៈមវប�ម (PA៊ននភមក្ាតៈមវេាជេរជ (RIS៊នបេង លេរេគហ គំា់៊។ 

 េីរបគសមដម្មប ទ្ ិ.ផ.រ. គងផបរទា់ត�រន ន់នរុំេមធេ្ដំបប្េាមដន េដម្បឲកីតទ

េមធេ្ដំបប្េាមដាបំបេដាា់ត�រនាគបទាីនទប ទំំមនរម គ្េស ប��តបភំមុ។  េីរបគសម

ឯេំេតកមរនកផបរទា់ត�រនឲករុំព ទំា់និ នភមាភេាីលេរបរទរមកាាកំេគ។ 

 ក្ាតៈមវរាបា់និសដរបនេេបរបទខមេរ រនដគសរ ដដគនកន៧ សដររន គំន ទំ

គំនមីុេូិ ភជេូមំ ៖ 

១- ប� - បង ជេហតរផរនភមអ្បរតម 

២- េីរេដ- គំសតទេីរេដឲកបនដរ ទ្ល ទ្ 

៣- ់េាម្- ាភនភតកំ់េាម្េផ្មេាកាបប��តបភំម ុ

៤- ផរប៉លពរទ- ិ ភភគផរប៉លពរទៈន់េាម្នបមកាៗ 

៥- ាភេាីលេរបរទ- ាភេាីលេរបរទរមការុំព ទំា់ន ិ

៦- ្នុភដ� ន- េា ់្េ ្ ាំ់េាម្សដររនផរិ ភ់ ណរនេាដនបគផរត ាប ភ្នេប គ្

េស ប��តបភំមុ រតត្ភតកាប កំតាបស់ម ាតតិអនថ ក ភតត្ភតេនលាតតិំ កំរបនមំ

ិ ភជននិរត�ាបេរ់នរ្ម�មខវ គម។ 

៧- ករនរិតប- ាភនភតកេ ំមិ ភជររទករនរិតបរភេភតបំដ� នគតភារតប    នភមេេបដគឲករន

ាៈេារ រ្ារភាៈនរភេភតបំដ� នគតភារតប។ 

ដគសរ ដបគម៧េនល ាតតិបនាំមំិ ភភគមបមេហាមបមេំេត េដម្បឲកកនទសត រ្ា រំត។ 

ដគសរ ដបគមេនល រនរំ�សដនដីុនរមដគសរ ដសសនគាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ�ប ទ្ឍស ន 

(GRP 2008) សផុំន៣.១៤។ ាបេំ្រនូប របំ៏បនេាបាប ទ្ដគសរ ដបគម៧េនលសដ។        ាបា់និន

ិ.ផ.រ.ន ភគេាដនេាបាប ទ្ដគសរ ដបគម៧េនលេរ្ៗីុេវលំ៏េដាន ំ៏្រនភា�្េដេម

ីុសដរកម។ 
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៥.២.នដគច ទំករបគមាបៈនិ ភមបរនរិតប ិ.ផ.រ. 

 េដម្បឲកកងដ�បររនរំ�សងា�្តរនភមនបតភិ ភមបរនាប ភ្ំិផរ      ិ ភមបរនរិតប 

ិ.ផ.រ.នសដររនាបដគច ទំករ  ាតតិបនេ្ុេ ំម្ារបទាបេំ្ំមលររន៖ 

 េនដគច ទំករដគបនម ររទ គ្េស ប��តបភំមុបគមរ ទ្សដររនផរប៉លពរទដរទមរ ភំដ�

ាតតិេមធ PA េរំសរមសត គ្េស ប��តបភំមុសដរមភនរនផរប៉លពរទដរទមរ ភំដ�។  PA 

េមធកិ ភភគតមដគសរ ដបគម៧ន តមសបបគរសភារមនរដ� នន េបលបបគកមធបកប៉នទុន

ដគចាកតាធ ភំដ�ំ ៏េដា 

 ាប ភ្នេប PA បង ជថនរនផរប៉លពរទគកំតទ្រ� រទនេនល គ្េស ប��តបភំមតុាមតិឲក

េមធក្ាតៈមវេាជេរជន េហាេដជរបាកសរ ្បបាបក្ាតៈមវេរផរប៉ល 

ពរទៈនរភេភតបំដ� នគតភារតប (RIS)។ 

តរវ ភានភមកាភេាីលេរបរទរនៈ គ្ខនទច ទ្ដគេពល .ិផ.រ.។នេហតរដនេដុលេហា 

បគមេ្ដំបបាពម គ្េស ប��តបភំមុន បគមPA នភមបគមRIS គកាតតិបេង លេរេគហ គំា់ន េដម្បឲក

អស់នបនដរម។ 

ិ.ផ.រ..គងរិ ភមបរនរិតបសដរាតតិាំ់េាម្បគមរ ទ្មំាភកច មរននរម្េាមដ

ាំដគេចល�ាតមសបបប��តបភំម។ុ   េគំ កំរ� រថរនហនភអ់ា សដរដ� អភបរ

រជភំកបទបនេមធប��តបភំមសុតមបមនេដាមភនបនគភតាភកចំ់េាម្េផ្ម - េនលគងរក

េវវាតបដគេពលប� េរឿនា់ករ។ 

ប��តបភំមុេមធឲកមរ ភំដ�ំ កំរផរប៉លពរទតមាបសបប គងកដ ទំបនបរំដគចាកតាធំ ភដ� 

នភមកផវ ទ្បបនប ភ� នាប កំតាបស់ម។  ិ ភមបរនរិតប ិ.ផ.រ.ននរមេរំផរប៉លពរទបគមាបេនល។ 

នបភា បំ២ (ខមេាកម៊ បង ជាប គ់ហនំុរមកេមធ PA សដរបនរម�ភតដនដខមេាកម៖ 

ំ.ន ររទ គ្េស ាតតិេមធក្ាតៈមវន េដម ប្ គំសតទថេត គ្េស បគមេនលរប��តបភំមុ ឬ 

រ៉មច។នេដម្បងាារទាតតិ ក្ថ េត គ្េស េនលរនំិភារដរទមរ ភំដ�េដា

ផប រទ ឬេដាាបេររឬ? ាប ភ្នេបដេមវាថន“េំ” គ្េស េនលមភនសមនប��តបភំម ុ

េំនេហតរដនដេនលមភនកគបដទេមធកិ ភភគតេូេំេតេ ំា។ 

េ.ន ររទ គ្េស ប��តបភំមុាតតិេមធក្ាតៈមវថ េដម្បកតទេករននិ គ្េស ប��តបភំមុ 

ចសដរមភនរនផរប៉លពរទដរទមរ ភំដ�េំ េហាេប្រនផរប៉លពរទដរទ 

មរ ភំដ�នកិ ភភគាតតិបនេមធេូដគច ទំករបនបេំេត។ 

គ. េហតរផរ្ារបទរនបរគមនរប ទ្ដ� អភបរ ាតតិេមធកាភនភតករ៉មដភតដរទ។ េនលគង

រសផុំមការ៉ម គ្ខនទ្ារបទេមធកិ ភភគ នភម គំសតទាបដគច ទំករ្ារបទ
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េមធកិ ភភគបនបេំេត។ន  រមមុត គំហរ្េនដគច ទំករេនល គងកភនទាដរគ្ម 

ប� រមកាេីរេដ េហាសផ�ំេរក្នុតនភមករលឍម ររមំអ្បរតម 

រ ទំស្បម។ ំាមមទ PA បនេរសំយកវធីិជ្មមស េធយមិនរប់បប�� ងន�វរង់សំេដំ 

ប��តបភំមុសដររមមតុំ កំរាំបនររនបរគមនរប ទ្ដ� អភបរ  ដនដរក

ព រ្ិត�ភភាអសៈ នភមាបមនរា់ត�រន។ 

ឃ.ន េមធប�ណ ប់េាម្បគមរ ទ្សដរេមធឲក្េាមដេីរេដ (ឬំ៏ ភ់ត្េាមដេីរេដ

បន) កដេមធកេា ់្េ ្ េដា្ាមភត្ារគមាំ់េាម្ចសដរឍដរនរិតប 

បន។ 

 ម.ន កាភេាីលេរបរទ គររសផុំ គ្ខនទំុរមិ ភមបរនរិតប ិ.ផ.រ.។ន េបលររ៉មច 

ំ៏េដា េនលរដគច ទំករដគបនមន េាពលេីរបគសមៈនកាភេាីលេរបរទន គង

េដម្បបគអវងាបប�  នភមេមធកប៉នទុនដគបនមៈនដគចាកតាធ ភំដ�នភមផរប៉លពរទ

ដរទកាប កំតាបស់ម។ ដនដេនលន ិ ភមបេនល្�្េដេមេូនរមកាភេាីលេរបរទ 

រមកាមនរ្្មកាាំកមនេដម្បាភភំឹីុេរាបអនបំរធបមកា។ កាភេាីលេរបរទ 

េនលឍដេមធរមកា្រគមឧ្ឹហំមមុគៗ ឬមរ ភំដ�សដរមផរប៉លពរទ។ន គ្េស

ប��តបភំមាុតតិបេង លេរេគហ គំា់ប ទ្ាំ ក្មមប នភមបេង លេរេគហ គំា់ប ទ្ 

ORIA  េហាាំ ក្មមបំ៏ាតតិំឹ រំំដ ទំរឯំអសៈេមរផមសដ ។ 

 ដ.ន កបគេាជ PA តាមតិឲកេមធកប៉នទុនដគបនមៈនិ ភរភាប ទ្ គ្េស ប��តបភំមុ

នភមផរប៉លពរទដរទមរ ភំដ�។នរំិផរបនមំាបាភេាីលេរបរទ គកាតតិាំមំេាប 

ំុរមកប៉នទុនេនល។ន េនដគច ទំករដគបនមេនលន កប៉នទុនបនបរំដគចា

នភមផរដគេសជឍដរនរំ�សៈរគរសភា។ន េបលបបររ៉មចំ៏េដា 

្ារបទបនបរំដគចាកតាធ ភំដ� ាតតិេមធតមសបបប ភរស។ កបគេាជំាមមទ PA 

េដាាតរមាតតិ គងរកំតទាតននិេបេបរនរិតបសដរគកបេង លេរេគហ គំា់ប ទ្ 

ORIA  នភមំឹ រំំដ ទំរឯំអសៈេនំុរមាំ ក្មមប (�្េដេម នរម “គ” 

ខមេរ៊។ 

  វ.ន ាប ភ្នេបក្ាតៈមវប�ណ ទំថនរនផរប៉លពរទគកំតទ្រ� រទន េនលតាមតិឲករន

ក្ាតៈមវេាជេរជ(RIS)។ ផបរាេូិ ភជ េបមភនរនផរប៉លពរទគកំតទ្រ� រទ 

េំន កិ ភភគាតតិប�� បទ។ន បំាភេមបង ជថន គ្េស ប��តបភំមភុគេាដនបន

ប�� បទកិ ភភគាតរម PA។ 
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 ក្ាតៈមវេាជេរជ (RIS) តាមតិឲកេមធ្ារបទ គ្េស ប��តបភំមុសដររនផរប៉ល

ពរទគកំតទ្រ� រទដរទមរ ភំដ�។ន េបេបេមធ RIS រនរំ�ស�្េដេមនរម PA ខមេរេដា 

េហតរេនលន ដគសរ ដបគម៧ាតតិាំមំ្ាតៈមវ។ ំាមភតៈនកិ ភភគាតតិឲក្មនរមំាមភតៈន

ផរប៉លពរទប ទ្ គ្េស ប��តបភំម។ុន ឧបហសរ ន គ្េស ប��តបភំមសុដររនផរប៉លពរទ

ំាមភតេល្ ទនភមរនិ ភរភាមគន តាមតិ ឲករនកិ ភភគបនបរំដគចានភមផរដគេសជ (CBA) 

ផបរាេូិ ភជ គ្េស ប��តបភំមុចរនផរប៉លពរទតភដតកដន ក្ាតៈមវសបបគរសភាគងរក

ាគបទាីនទ។ 

រគហន: ដគេស កៈនក្ាតៈមវប�ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-េតរ គ្េស ប��តបភំមុសមនឬឬ ាប ភ្នេបសមន 

២-មភនរនផរប៉លពរទ 

៣- គំសតទប� សដរតាមតិឲករន ភំដ�រនបរគមនរ  

ាបរ់ដ�អភបរន(ាតតិផបរទអ្បរតម) 

៤- គំសតទ់េាម្េផ្មៗសដរឍដេមធឲកននននន 

    ្េាមដេីរេដដនដីុ 

៥-ាភេាីលេរបរទ៖ 

• បេង ល គ្េស ប��តបភំមុេរេគហ គំា់ននភម

ំឹ រំំដ ទំរឯំអសៈ 

• គំន ទំ គំនមរមកាភគបព ទំា់ន ិ

៦-បគេាជតរម្ាតៈមវប�ម (PA) (េដាគភតប��ន រ

ាបកាភេាីលេរបរទ៊ននភមបេង លេរេគហ គំា់េហាំឹ

រំំដ ទំរនឯំអសៈ 

េត គ្េស ប��តបភំមុរនផរប៉លពរទ        

គកំតទ្រ� រទេំឬ 

៧-បនបេមធនRIA នភមេេបដគ RIS 

មភនរន្ំមុភា

បនបេំេតេំ 

មភនសមន 

មភនរន 

សមន 

សមន 

ាបអា: េេបេេមេដារុំនភានិ 
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៥.៣.ន េតិ ភមបរនរិតប ិ.ផ.រ.ន ាតតិ បនដ ទំប��នរំុរមិ ភមបៈនកេមធេ្ដំបប្េាមដប ទំ្ បភុ ទំ 

ងរនរិតប (IA) េដាេបេបច? 

នបភា បំ៣:ដគេស កបដ�រប្នាុប រ់គវវមេ្ដំបបាពមរភេភតបំដ� នគតភារតបំុរមាបេំ្ំមលររ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 ដគេស កបដ�រប្នុេផប ត គ្ខនទេរ ភំដ�ភាដរបទប ទ្េ្ដំបបាពមនថេត�្បេូនរមដរបទសដឬេំន

េដាសំំ ិ.ផ.រ.នេផប ត គ្ខនទេរផរប៉លពរទសផុំេ្ដ� ភំដ�ៈន គ្េស ប��តបភំមុសដរបគេាជឲកដគេស 

កបដ�រប្នុ។ 

 

 

 

 

 

ដគេស កបដ�រប្នុេផប ត គ្ខនទេរ ភំដ�ភាដរបទៈនេ្ដំបបាពម ថេត្�្បេូនរមដរបទ 

ឬរ៉មច   បឯ ិ.ផ.រ. បនេផប ត គ្ខនទេរផរប៉លពរទសផុំ េ្ដ� ភំដ�ៈន គ្េស ប��តបភំមុ សដរ

នរមបគេាជេូេរដគេស កបដ�រប្នុ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

េ្ដំ៍បាពមរភេភត

បំដ� នគតភារត ៍

រគ�េរខមភកដ� ន 

រ់ដ� អភបរ 

ភំដ�ាប រ់គរន៍ 

ាំ ក្ម 

ភំដ�ាប រ់គ គ់នជ 

បេដ�ំេំ្ 

្ម់ាាប រ់គេាជ

រម�គសៈដ�ម�ន៍ប 

ក្ាតៈមវេរផរប៉លពរទៈនេ្ដំបបាពមរភេភតបំដ� នគតភារតប 

( ភំដ�ភាដរបទនភម ភំដ�ភាេ្ដ�ំ ភដ�ន្ម�ម ភំដ�ននភមិប្មម�៊ 

ភំដ�ាប រ់គាតតត 

ាភនភតកដរមេាកា 

-នាំដ�ម�ន៍ប 

-ដ�ម�ន៍បាគបទាំ ក្ម- 

   � ប់ន 

 

 

-ឩបនាំដ�ម�ន៍បនដ�ម�នបប

ំ កំរបនបរំ ភំ្បបកគសៈ 

   ដ�ម�នបប 

-ECOSOCC 

-ាំកមាបរំឹរុំដរបទ 

-រគ�េរខមភកដ� ន 

  រ់ដ� អភបរ 

-ាំ ក្មមប 

-ាំ ក្មព ទំា់និ 

-តគចមេរំបករ់ានឧបនាំ

ដ�ម�នបបនដ�ម�នបបំ កំរបនបរំ 

  បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប 

-គសៈំ រុមភកភិ ភំ ស្េុ 

 

 

- បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប 

-ECOSOCC 

-ាំកមាបរំឹរុំដរបទ 

-រគ�េរខមភករ់ដ� អភបរ 

-ាំ ក្មមប 

-តគចមាំ ក្ម� ប់ន 

  រ់ដ� អភបរ 

-តគចមេរំបករ់ាន         

ឧបនាំដ�ម�នបបន

ដ�ម�នបបំ កំរបនបរំ បំ្បបក

គសៈដ�ម�នបប 

-គសៈំ រុមភកភិ ភំ ស្េុ 

 

 

 

-ECOSOCC 

-ាំកមាបរំឹរុំដរបទ 

-រគ�េរខមភករ់ 

ដ� អភបរ 

-ាំ ក្មមប 

-តគចមេរំបករ់ានឧបនាំ

ដ�ម�នបបនដ�ម�នបបំ កំរបនបរ  ំ

   ំ ប្បបកគសៈដ�ម�នបប 

-គសៈំ រុមភកភិ ភំ ស្េុ 

 

- បំ្៍បកគសៈដ�ម�ន៍ប -ាំ ក្មមប 

ាបអា៖នសផនការំិូ្បនិ.ផ.រ.ប ទ្នECOSOCC ប្ហន២០១០ 
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នបភា បំ៤: ដគេស កថុបៈនកាប រ់គវវមេ្ដំបបាពមរភេភតបំដ� នគតភារតបំុរមាបេំ្ំមលររ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA េេបដគសផនកប��តបភំមុ សដររន គ្េស ប��តបភំមមុកាដគនកន េហា គំារមាភកច

រនរិតប ិ.ផ.រ.។ 

 IA គកប ទំំមម�នបបបេង� រៈនសផុំន ិ.ផ.រ.ន េនន ORIA នភម្េាមដាបិ ភមបូ្បប ទ្ន        

ិ.ផ.រ. េនេារសដរ គ្េស ប��តបភំមុមកា គំារមសតាភកចគភតគនេនដគច ទំករេមធេីរ 

នេរបា េាពល្រនភាងា�្តររនរិតប ិ.ផ.រ. រមេនដគច ទំករេេបដគេ្ដំបបាពម។ន

IA នរមេេបដគ PA ឬ RIS សផ�ំេរផរប៉លពរទគកំតទ្រ� រទដនដសដរបនានករទំុរមសផុំ ៥.២ 

(េមរនបភា បំ២៊។  បាកសរ ្បបាប ិ.ផ.រ. នរមាតតិបង ជ ន់នដរទរុំេមធេ្ដំបប្េាមដន

មរនេារ្េាមដំ កំរាំ គ្េស ប��តបភំមុេនល។ 

េ្ដំ៍បាពមរភេភតប

ំដ� នគតភារត ៍

រគ�េរខមភកដ� ន 

រ់ដ� អភបរ 

ភំដ�ាប រ់គរន៍

ាំ ក្ម 

ភំដ�ាប រ់គ គ់នជ 

បេដ�ំេំ្ 

្ម់ាាប រ់គេាជ

រម�គសៈដ�ម�ន៍ប 

ាំកមកងរនរិតបគេារម្ាតៈមវេរផរ

ប៉លពរទៈនរភេភតបំដ� នគតភារត៍ (ORIA) 

ា
ភេា
ី
លេ
រ
ប
រ
ទរ
ម
កា

 O
R

IA
 ្
បបា
បនិ
.ផ
.រ
. 

ដគេស កាប រ់គវវមសំ្ាមតរេ្ដំបបាពមរភេភតបំដ� នគតភារតប 

ភំដ�ាប រ់គាតតតាភនភតក

ដរមេាកា 

-ឩបនាំដ�ម�ន៍បនដ�ម�នបប 

  ំ កំរបនបរំ បំ្បបក 

   គសៈដ�ម�នបប 

-ECOSOCC 

-ាំកមាបរំឹរុំដរបទ 

-រគ�េរខមភកដ� ន 

  រ់ដ� អភបរ 

-ាំ ក្មមប 

-ាំ ក្មព ទំា់និ 

-តគចមេរំបករ់ាន    

ឧបនាំដ�ម�នបបន

ដ�ម�នបបំ កំរបនបរំ បំ្បបក

គសៈដ�ម�នបប 

-គសៈំរុមភកភ 

ិ ភំ ្សេុ 

 

 

- បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប 

-ECOSOCC 

-ាំកមាបរំឹរុំដរបទ 

-រគ�េរខមភករ់ដ� អភបរ 

-ាំ ក្មមប 

-តគចមាំ ក្ម� ប់ន 

  ដ� អភបរ 

-តគចមេរំបករ់ាន

ឧបនាំដ�ម�នបបន

ដ�ម�នបបំ កំរបនបរំ

បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប 

-គសៈំរុមភកភ 

  ិ ភំ ្សេុ 

 

-ECOSOCC 

-ាំកមាបរំឹរុំដរបទ 

-រគ�េរខមភករ់ 

  ដ� អភបរ 

-ាំ ក្មមប 

-តគចមេរំបករ់ាន

ឧបនាំដ�ម�នបបនដ�ម�នបប

ំ កំរបនបរំ បំ្បបក

គសៈដ�ម�នបប 

-គសៈំ រុមភកភ 

  ិ ភំ ស្េុ 

 

- បំ្៍បកគសៈដ�ម�ន៍ប -ាំ ក្មមប 

ECOSOCC 

-នាំដ�ម�ន៍ប 

-ដ�ម�ន៍បាគបទ 

  ាំ ក្ម� ប់ន 

 

 

ាបអា ៖ សផនការំិូ្បនិ.ផ.រ.ប ទ្ ECOSOCC ប្ហន២០១០ 

PA
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៥.៤.ន ភំដ�ភាគនវរលននប ទ្និ.ផ.រ. 

 ន្ម្បសតាបា់និ ិ.ផ.រ. សដរបនបេម�តេ ំមាកមំេហា ំ៏ាបបមនរមករគបំ

ំុរមករនរិតបសដ។  ដនេដុល ្រនៈ គ្ខនទេដម្បេេបដគាបា់ន ិ ិ.ផ.រ. មកាសដរឍដ

រនរិតបបនំុរមាបេំ្ំមលររ។   

្រកងាច ទ្េដាអណកសផវេបឲកបនបបសដរឍដ�្តរេបលបន។ន ដនេដុលដគបនមាតតិ 

គំសតទ ភំ្េដសដរងា�្តរ្េាមដបន មរននរមឹនដរទកាបបមសដររគបំេូៗ ។ 

ដគសរ ដកគបដទរ ទំល ទំ្ារបទាបេំ្ំមលររគង ៖ 

 ា់ត�រន- គ្េស ករនរិតប ិ.ផ.រ.ន នរមផបរទា់ត�រនដរទរុំ េមធេ្ដំបប្េាមដាបបនបរំ 

ដគចា នភមផរដគេសជប ទ្ គ្េស ប��តបភំម ុ នភមាប់េាម្េផ្មៗន សដរឍដ 

្េាមដេីរេដបនដនដីុ។ន ិ.ផ.រ.ន េមធឲករុំេមធេ្ដំបប្េាមដដភតបាបំបេដា 

ា់ត�រនាគបទាីនទនេដាីុនក រតត្ភតដរទ់េាម្េផ្មៗ 

 ភាងា� ត្រ- រត�ាបរ់នរប ទ្ ិ.ផ.រ.ន នរមំ កំរបនតមាៈកាភេាីលេរ-    

បរទ េហតរផរម�� កគសនងា�្តរ នភមកំរ្មៈនក្នុតទេដា 

មុតទដតទន ររមតមាៈករនរិតបបេដ�ំេំ្ិ ភភគេ្ដ�ំ ភដ�្ ុរគុជ។ ដនេដុល .ិផ.រ. 

ំុរមាបេំ្ំមលររគកាំំាមមទតមករនរិតបេនំុរមបចប ាបេំ្ គំារមរអភិវឌ 

 តរវ ភា- តរវ ភានគឲករនកាភេាីលេរបរទេដាាប ភ្ំភិា នភមរអភបរ ភំដ�

រ�។ន កងេនលឍដ្េាមដបនេដាដគចាតភដន េដាបេង លា់ត�រនេនេរ 

េគហ គំា់ព ទំា់និ។ េដម្ប់ កាដរទមរ ភំដ�មរនតនដសដរមភនរនររភនមងសសតេាបាប ទ្  

ិ ភមប រំំដ ទំឯំអសៈាតតិំឹ រំំន េដម្បរុំដមទេមរំ៏ឍនឯំបគមេនល 

បន។ 
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៦. ចនសមក�េន េផងមមខង 

 េីរេដប ទ្គេារម គងរនរិតបកសំំាមមទប��តបភំម ុ េហាតមាៈេនល េមធឲក

្េាមដបនននិិប្មម�ៈនកេមធេីរនេរបាឲកកនទសតាបេ ្ នភមរអភបរ ភំដ�រ�។ េដម្ប

្េាមដបនរំិផរេនលនកាបតភបតបភបនរ�ប ទ្ ORIA នភម IA រនៈ គ្ខនទច ទ្។ 

 រំិផរបគមបបសដរបនប�ណ ទំ (េមរសផុំ២.៤៊នតាមតិឲកេេបដគម�នបបនកសបមសដំមរេង 

នភមភ ភំដ�ននភមដន្មល់និឲកបន្មមកន៖ 

 រំិផរ បំ១ កំម្មត�ភាម�នបប ORIA នភម IA 

 រំិផរ បំ២ ក គីាំសផនក្ំមភុាេមធប��តបភំមុប ទ្ាំ ក្ម (តាមតិរំផិរ បំ១៊ 

 រំិផរ បំ៣ ករអភិវឌ្ហគមនររុំ រនរិតបិ .ផ.រ.(សផុំមកាៈន្មត�ភាប ទ្ORIA) 

នបភា បំ៥: ដន្មល់នៈិនគេារម ិ.ផ.រ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ORIA រនតកន បំ្ុនរំុរមករនរិតបគេារម ិ.ផ.រ. េហារនមរេង គ្ខនទៗដនដខម

េាកម៖ 

 ្ាតៈមវេរ PA នភម RIS សដរេេបដគេដា IA 

 បសបរ លបចប រ IA ំុរមកាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ� កមរនេបេបៈនកេេបដគ PA នភម 

RIS នភម ក់ា IA ំុរមកេេបដគ PA នភម RIS 

ាបអា: េបេបេេមេដារុំនភានិ 

នាំគេារម 

ឯ.ឧនារមនសរ រ្ន 

 

នាំមគេារម 

ឯ.ឧនង៉នទ អភរស 

 

រុំ ាគបទាគមគេារម 

ឯ.ឧនបរភដន រ្ខ 

 

សផុំ និ.ផ.រ. 

ាបអន-េរមតមុរនប 

(+៦ម�នបប) 

 

សផុំ នCBA 

ាបអន-ម៉មន ភំ  ិ

(+១ម�នបប៊ 

 

មស� រា់ត�រន 

ាបអន-េហមនិ ភរណ  

(+២ម�នបប៊ 

 

សផុំ នPIU 

ាបអន-េវន៉ រ្្៉ម 

(+២ម�នបប៊ 

 

ាបអន- ស្រានវបម៉ម 

(+៣ម�នបប៊ 

 

MIME 

 
ាបអន-សប៉ន រ្ិ ភរតភ 

(+៣ម�នបប៊ 

 

MoC 

 
ាបអន-បរនិស�ៈ 

(+៣ម�នបប៊ 

 

MoE 

 
ាបអន-េ ំតារំិិ ប 

(+៣ម�នបប៊ 

 

MoT 
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 តមដនកាបតភបតបភប ទ្ IA  តមកាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ�នននភមេេបដគបាកសរ  

 គំន ទំ គំនមរមកា IA   ាំ ក្ម� ប់នេផ្មេំេត  ិ ភ្ ់ាឯំ់នន  ាគរល� នឧតបម ភ្ំឹ 

នភមរម�កព ទំា់នេិផ្មេំេតនេដម្ប គ់រជកាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ�ំ ុរមាបេំ្ំមលររ។ 

ORIA រនម�នបប១៨ន ទំនរន៤សផុំន៖នសផុំិ.ផ.រ.  សផុCBA  សផុំមស� រា់ត�រន  នភមសផុំPIU 

 សផុំ ិ.ផ.រ. េមធករមកានរម IA េដម្បអនករនរិតបកាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ� 

េហតរដនដេនល សផុំ ិ.ផ.រ. រនរនរសផុំ៤ គងពសភ ់ណំមុ ប ភ� ន ឧ្ឹហំមុ នភម 

េំ្ដសរ  េដម្បេមធ គំន ទំ គំនមរមកា IA កមរន MoC MoE MIME នភម MoT។ន

រនរសផុំ ិ.ផ.រ.នរនម�នបបបេង� ររុ ទំននភមម�នបប គ់នក្រុ ទំ 

 សផុំ CBA ផបរទកសសនគបេដ�ំ េំ្ដរទសផុំនិ.ផ.រ.ននភម IA សដរព ទំា់និនរមដគសរ ដ

បគម៧ៈនិ ភមបរនរិតប ិ.ផ.រ. រាភេ្្ិ ភភគាបដគចាកតាធ ភំដ� នភមកិ ភភគេរផរ

ប៉លពរទ។នសផុំ េនលំ៏េេបដគផមសដននិ្ំមភុាផ្ាធផឹា នភមេមធបាកសរ ្បបាបក

ាបតភបតបភតម។នបាកសរ ្បបាបកាបតភបតបភតម្�ភតេនំុរមសផុំ CBA ្ារបទកាតតត

ាភនភតកៈផបំុរមឲកកនទសតរ� គងថកាតតតាភនភតកាតតិបគសបំេដជាបសផុំ  ិ.ផ.រ. េដម្បអនថន

ិ.ផ.រ.នាតតិបនរនរិតប 

 មស� រា់ត�រនំ កំរេរ្ាតតិសថបគមនរដ� ន ភំនន់ុា េគហ គំា់ ំមុិ ភមប រំគាកនំ់ នភមេាគគម

ប ភក�  IT។នមស� រា់ត�រនផបរទក គីាំសផុំ IT ្ារបទម�នបប ORIA នភម IA។នមស� រ

ា់ត�រនំ កំរេរ្ាតតិផមសដេរកប��ន ររភេភតបំដ� នគតភារតបរមរនសដររន

�បទ េូំុរមេគហ គំា់ 

 សផុំ PIU ំ កំរេរ្ាតតិ កងដ�បរនហភ��ិត�រនគសេនាកនេេបដគកបសបរ លបចប រ

នភម្ំមុភាផ្ាធផឹាេផ្មៗននភមផបរទ្រា ៈក ភររ់ា។ 

IA រនរិតប ិ.ផ.រ. េដារន គ់នកាាប ORIA។  សផុំ IA រនម�នបប៤ន ទំ នភមរនភ ភំដ�ដនដ

ខមេាកម៖ 

 េេបដគសផនកប��តបភំម ុ

 េេបដគសផនក្ំមុភា 

 ាតតតាភនភតក្ំមុភាប��តបភំមេុនំុរមាំ ក្មេេមៗេវកន នភមអនថរនកេេបដគេមធ 

PA នភម RIS ាប ភ្នេបកគបដទ 

 ផបរទា�តរន្ារបទបាកសរ ្បបាបកាបតភបតបភ សដរតាមតិតមេារ គំសតទ។ 

កសបមសដំមរេងនភមភ ភំដ�ប ទ្ម�នបបាតតិ បនេេបដគ ។ 
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នបភា បំ៦: ភំដ�្ហក្ម ORIA នភម IA ាកហធភំ បំ១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ាបអា: េេបេេមេដារុំនភាន ិ

រនរាំកម ិ.ផ.រ. 

េំ្ដសរ  

រនរាំកម ិ.ផ.រ. 

ពសភ ់ណំម ុ

រនរាំកម ិ.ផ.រ. 

ប ភ� ន 

រនរាំកម ិ.ផ.រ. 

ឧ្ឹហំម ុ

ាំកម គីាំ 

PIU 
CBA 

i-Centre 
 

MoT 

IA 

MoC 

MoE 

IA 

IA 
MIME 

IA 
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នបភា បំ៧- ភំដ�្ហក្ម ORIA នភម IA  ាកហធភំ បំ២ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ពសភ ់ណំមុន       ប ភ� ន     ឧ្ឹហំម ុ         េំ្ដសរ

  

  

សផុំ  PIU 

គីាំសផុំដ�បរ នភមរំិំមុ 

(បសបរ លបចប រនភម្ំមុភាផ្ាធផឹា) 

 

សផុំ  CBA មស� រា់ត�រន 

-មនរដ� ន ភំនុន់ា 

 (បចប ជៈផបំ ុរម) 

-េគហ គំា់ 

- គីាំរុំ េាបាប ទ្ 

-ប��ន ររភេភតបំដ� ន 

គតភារតបសដររន�បទ

នភមេនរមរនសតមកាដម 

 

(បសប លបចប រនភម្ំមភុ

 

សផុំ   ិ.ផ.រ.  គីាំ្ំមភុានិ.ផ.រ. ប ទ្ន IA (រំផិរ២៊ 

្ាតៈមវនភមំម្មត�ភា 

 
1. ផបរទកសសនគ

សផុំ គ់នជជបេដ�ំ េំ្ 

2. ាតតតាភនភតកក

ាបតភបតបភតមនភម

បាកសរ ាបកគ ុគ 

3. បេម�ត្ហគមនររុំ  

     រនរិតប ិ.ផ.រ. 

     (រំផិរ៣៊ 

 

 

សផុំ និ.ផ.រ.នភមាំ ក្មំរ្ម (IA) 

 

MoC MoE MIME MoT 

្ហគមនររុំរនរិតបនិ.ផ.រ.នភមរុំព ទំា់ន ិ

(ាំកមមរ ភំដ�ន(ឧបហសរ ន្ភពសភ ់ណំមុ៊នាគរល� នឧតបម ភ្ំឹ ្ហគមនរ៊ 

កផ្ាធផឹានកេរំំមល ទ្ការទដរមនកាភេាីលេរបរទន។រ។ 

ាបអា : េេបេេមេដារុំនភាន ិ

ករអភិវឌ្មត�ភា េដម ប្ គីាំដរទក គ់រជំមុិ ភមបាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ�-រនរគេារមិ.ផ.រ.ហភ��ប្បនត គ្សមេរេ ០២២៤ (CAM) 

បាកសរ ្៍បាបកកបទេផ៍ម គំា់ត� បំ3 

 



ករអភិវឌ្មត�ភា េដម ប្ គីាំដរទក គ់រជំមុិ ភមបាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ�-រនរគេារមិ.ផ.រ. ហភ��ប្បនត គ្សមេរេ ០២២៤ (CAM) 

បាកសរ ្៍បាបកកបទេផ៍ម គំា់ត� បំ33 
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៧. ា្បណ្ង្េរង 

៧.១.ន្េម�ប-រគហនគេារម 

 រ៉ា បំ្្បបាប្ំមភុា (េមរេ្ដំបប្េម�ប) ផបរទ្ំមុភាេវបៗ សដរបនេាីម រំំ

ំុរមរគ រំមេារៈនគេារម។ន េ្ដំបបរម�ភតៈនរ៉ា បំ្ នភមសផនកាគបទាគមគេារមាតតិបន

េេបដគេ ំមំុរមំថេស� ដនដខមេាកម។ 

 េារេិលាបតភបតបភកគេារម ាតតិបនសបមសដំរដគច ទំករដនដខមេាកម៖ 

 ដគច ទំករកបទេផបម ំុរមាតបរ្ដរមេាកា ុគ២០១១ន បនបេម�តមនរដ� នាគរល

្ារបទគេារម។ ំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករេនល ORIA នភម IA ាតតិបនបេម�តេ ំមន

បនេេបដគម�នបបន នភមបនាបតភបតបភកេាជេរជ។ន ដគេស កកង នភមាបា់និាតតតាភនភតក 

ៈផបំុរមាតតិបនបេម�តេ ំមន េហាសផនក្ំមុភាប ទ្ IA ំ៏ាតតិបនេេបដគេហាសដ 

(េមរសផុំ៣.៦ នភម៣.៧៊ ។ 

 គេារមឹនដរទដគច ទំករេមធ្ំមភុាំុរម ុគ២០១២។ ំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំ

ករេនលរនកបសបរ លបចប ររគាប ិ.ផ.រ. រ៉មេាដន េហាម�នបបគេារមាតតិបន គារមថ

រន្មត�ភាាគបទាីនទេនំុរមដគច ទំករេនល។ 

 ក ក់ាាប បំាបរំឹគេារមនរមាតតិ បនកតទបន�ាបនបភដមបមៗ េនំុរមរគ រំមដគច ទំករ

ាាមរម្មត�ភាេដាេវកនឯមំុរម ុគ២០១៣។ន ម�នបបគេារមាតតិបន គារមថនរមរនរិតបន ិ.ផ.រ.

េដារន គ់នកាតភដតកដាប បំាបរំឹគេារម។ 

 ក ក់ាា់កគសា់មាប បំាបរំឹគេារម នរមប�� បទេនដគច ទំករ្ាតៈមវនសេមុនន ុគ២០១៣/

សេមំរន  ុគ២០១៤។ន ាបអនាំកម បំាបរំឹ បំាបរំឹេ្ដ� ភំដ�ប��តបភំមុរនបរតភ នភម បំាបរំឹ 

ឯំេំ្សផុំេានវ់នរមបគេាជកងំុរមាៈេារតភដរមមកាសេ េដម្បេេបដគបាកសរ

្ាតៈមវេរគេារម។ន េបលបបររ៉មចំ៏េដាន ក គីាំសផុំដ�បរ្ារបទគេារម 

េនសតបនបហនតដរទដបទគេារមេនសេមភនន  ុគ២០១៤។ បំាបរំឹរអភបរគេារមនរមបគេាជ

កងហនតដរទដបទគេារម េដាេមធកំនវលៈថ�សដរគភត្របេ្ុនរម១៨សេ។នវបរ៉ាកមខម 

េាកមបន្េម�បដគេស កេនល។ 

 ភំដ�ាភភំឹខមេាកមេនល គង គ្េដេូេរដគសរ ដដនដតេូ ៖ 

 ្ំមភុាសដរប ទំំមនរមរំផិរ បំ១ (សផុំ៧.២៊ នភមរំផិរ បំ២ (សផុំ៧.៣៊ ំុរម

រគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបម នភមដគច ទំករេមធ្ំមុភា 

 ្ំមភុាសដរប ទំំមនរមកបសបរ លបចប រេនបេំ្ (សផុំ៧.៤៊ 
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 ្ំមភុាសដរប ទំំមនរមរំផិរ បំ៣ (សផុំ៧.៥៊ននភម 

 ្ំមភុាសដររនរិតបរគ រំមដគច ទំករាាមរម្មត�ភាេដាេវកនឯម នភមដគច ទំ

ករ្ាតៈមវ (សផុំ៧.៦៊។ 

កប�ណ ទំាបថិ ភក នភមេារេិលាបតភបតបភាតតិបនេេបដគេ ំម នភមដ ទំ ន់ន្រ ភ់ំៈន

គសៈំរុមភកនាំប ទ្គេារម។ន ថិ ភកគងរប� េ ្បសដរាតតិបន្េាមដមភនឲកផ្ាធ

ផឹាេនដគច ទំករេនល។នដនេដុលថិ ភកាតតិបនប��ន រំុរមឧប្មល់និ៤ រឯំ្រ� តទ។ 

តរម២ : ភំដ�ភាកមនាៈេារគេារមនភមកដនរកមាប បំាបរំឹគេារម 
 

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ 

ាតបរ្៤ ាតបរ្១ ាតបរ្២ ាតបរ្៣ ាតបរ្៤ ាតបរ្១ ាតបរ្២ ាតបរ្៣ ាតបរ្៤ ាតបរ្១ 

ាៈេារគេារម           

ដគច ទំករដគបនម           

ដគច ទំករេមធ 

្ំមុភា 

          

ដគច ទំករាាមរម

្មត�ភា 

          

ដគច ទំករ 

្ាតៈមវ 

          

កដនរកមប ទ្ 

បំាបរំឹគេារម 

          

ាបអនាំកម បំាបរំឹ 

(១២សេ) 

          

បំាបរំ េឹ្ដ�ំ ភដ�ប��តបភ 

ំមុរនបរតភ(១២សេ) 

          

បំាបរំឹរអភបរគ

េារម(១៨សេ) 

          

បំាបរំឹឯំេំ្សផុំ

េានវ់(១២សេ) 

          

 

៧.២.នរំផិរ បំ១- កំម្មត�ភាេនំុរមាំកមរនរិតបគេារម (ORIA) នភម បំភុ ទំងរនរិតប          

គេារម IA 

 ្ំមភុាសដរប ទំំមនរមរំផិរេនលសដំរាបាបេអំមគៗ៖ 

 បេម�តដន្មល់និនេេបដគម�នបបននភមដគេស កកង។ 
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 POHL CONSULTING & ASSOCIATES 

 ំម្មត�ភាម�នបបេដាេមធកបសបរ លបចប រាកំីតទនភមផបរទឯំសសនគកគប

ដទេដម្បរនរិតបនិ.ផ.រ.។ 

ភគេាដនៈន្ំមុភាបគមេនលនរមាតតិបនប�� បទហនតដរទដរម ុគ២០១២ េហាំុរម 

 ុគ២០១៣ គេារមនរមឹនដរទដគច ទំករាាមរម េដារន គ់នកាបនបភដបនបកដាបាំកម បំ 

ាបរំឹ   េដម្បរដម្មេដល�ាកេធលខតសដរេ ំតេ ំមេដាមភនបន គារម រំំប៉រេច� ល។ 

 េបលបបរំិផរេនល គ្េដ្ារបទ ORIA ំ៏េដា   ំ៏្រនាប ភ្ំិភាេាដនសដំុរមក

រនរិតប្ំមុភាបគមេនល្ារបទ  IA ំុរមេាររមកាីុ េដារន ភំដ�្ហកី ុ េូិ ភជេូ

ម ំ្ម ORIA នភម IA។ រនរិតប្ ំមុភាបគមេនលរមកាីុន គងេមធឲកម�នបបគេារមបគមមនរ 

បេម�តរាំកមមការ� នភមរន គំន ទំ គំនមីុបនកនទសតាបេ ្េ ំម។ 

ដគច ទំករកបទេផបម 

 រនកង គ្ខនទៗរេាដនសដរាតតិបនេមធេនដគច ទំករកបទេផបម (នភមមរន៊ ំុរមក

បេម�ត ORIA។ន ភំដ�ាប រ់គរេាដនបនេេបដគេ ំមំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបមន េដម្ប

េេបដគ នភមានករទាបដន្មល់និដរទម�នបប ORIA នភម IA។ន កសបមសដំមរេង នភមភ ភំដ�

ប ទ្ម�នបបាតតិបនេេបដគេ ំម។ 

 ិគ�បសបរ លបចប រដគនកន៣ ្បបាប ិ.ផ.រ.ន  ាបា់និាតតតាភនភតកនភមេបេបបបេមធកង ាតតិ

បនេេបដគេ ំម្ារបទម�នបប ORIA នភម IA ំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបម។ន

ភំដ�្ហក្ម ORIA នភម IA បន្េម�បំុរមនបភា បំ៦ នភម បំ៧ៈនសផុំ ៦។ន ិគ�បសបរ លបចប រ

រគាបប� េានវ់ំុរម ិ.ផ.រ. ំ៏បនេេបដគផមសដ។ 

 ឯំ ិ.ផ.រ. ភគេាដន (េាកាបេ្េិេភសសនគ៊ ាតតិបនេេបដគេហា នភមបនបំ 

សាបរភសេុំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបម (េមរសផុំ ៣.៦៊។ន 

 ORIA បនាបបតបភបតបភករ៉មេាជេរជំុរមដគច ទំករកបទេផបមេនល (េមរសផុំ៣.២៊។ 

កេេបដគសបបបំេដម ប្ ភំជេាគគមប ភក�  គំារមដគេស ក (ប�ណ បេាគគមប ភក� សដរាតតិ ភំជេន

ឧប្មល់ន១ិ៊ េហា គារមថនរមប�� បទហនតដរទាតបរ្ បំ១  ុគ២០១២។ 

ដគច ទំករេមធ្ំមភុា 

កបសបរ លបចប របសន�ម្បបាបដគេស កកងន ាបា់និាតតតាភនភតក នភមកេេបដគ

បាកសរ  នរមបនបំ ុរមាតបរ្ បំ១  ុគ២០១២។ន កបសបរ លបចប រំាមភត រ្ប់េារ្បបាបន       

ិ.ផ.រ.ន នភម CBA នរមេេបដគេ ំម្ារបទម�នបប ORIA នភម IA ំុរមាតបរ្ បំ១នភមាតបរ្ បំ២ 

 ុគ២០១២។ន ្ំមុភាបសបរ លបចប រេនលាតតិបនេេបដគេន បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប។ ក 



ករអភិវឌ្មត�ភា េដម ប្ គីាំដរទក គ់រជំមុិ ភមបាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ�-រនរគេារមិ.ផ.រ. ហភ��ប្បនត គ្សមេរេ ០២២៤ (CAM) 
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បសបរ លបចប រសបបេនលនរមាតតិកតទបន�ារបេសប ៗេនវរ្ បំ២  ុគ២០១២។ន ំុរមរគ រំម

េារេនល បំាបរំឹគេារមនរមដរលបសបរ លបចប រេដាផប រទដរទ បំំសនវមIAនបមកាៗន េដម្ប 

រនរិតប ិ.ផ.រ.។នំុរម ុគ២០១២នកបសបរ លបចប រនរមផវ ទ្បបនាបកបេាមបនមំកេេនេដា 

រនរិតបផប រទ។ 

ឯំ ិ.ផ.រ.បគមរ ទ្ (ំាមមទប�ណ បាតតតាភនភតក នភមេីរកសរ សសនគ៊ នរមេបលារមល

ផ្ាធផឹាេនាតបរ្ បំ១  ុគ២០១២។នេ្េិេភសសនគរគាបនិ.ផ.រ.ននរមាតតិេេបដគននភមេបលារមល

េនាតបរ្ បំ២  ុគ២០១២។ 

ំុរមាតបរ្ បំ៤  ុគ២០១១ន សផុំ IT បនប�� បទកំរ្មមនរដ� ន ភំនន់ុា នភម 

េគហ គំា់សដរនរមាបតភបតបភកេាជេរជេនាតបរ្ បំ១  ុគ២០១២។ន ំុរមរគ រំមេារេដម 

វរ្ បំ១  ុគ២០១២នមស� រា់ត�រន (i-Centre) នរមផបរទកបសបរ លបចប រដរទម�នបប ORIA 

នភម IA ាបេបេបេាបាប ទ្មនរដ� ន ភំនុន់ានភមេគហ គំា់។ន មស� រា់ត�រនំ៏ផបរទកបសបរ ល 

បចប រាបកេាបាប ទ្ំមុិ ភមប នភមេាគគមប ភក�  រំគាកនំ់ឲករនាប ភ្ំិភាផមសដ។  សផុំ IT 

នរមបនបសំរម�េគហ គំា់នភមមនរដ� ន ភំនុន់ា នភមផបរទក គីាំដរទម�នបប ORIA នភម IA ហនត

ដរទដបទគេារម។ 

សផុំ IT នរមប��ន រ ភំនុន់ារភេភតបំដ� នគតភារតបរមរនសដររន�បទ  (េាក

ាបាបក្៊ ំុរមមនរដ� ន ភំនុន់ាេនវរ្ បំ១  ុគ២០១២។ន ភំនុន់ាបគមេនលរនកដេហា

េនំុរម� ប់នឯេំេតប ទ្រ់ដ� អភបរ។ន ដនេដុល ្ឍដរនរំិភាប��ន រ ភំនុន់ាបគមេនល

ំុរមមនរដ� ន ភំនុន់ាប ទ្  ORIA េដាាបា់និេរ ភំដាតតនភំបន។  ់េាម្េផ្មេំេត 

គងប�ណន រេដាៈដ។ន ់េាម្បគមាបេនលនរមាតតិបន្ាតៈមវ នភម្េាមដាំមកាច

សដររ�រមេគេនេដម ុគ២០១២។ 

 សផុំ IT ំ៏នរមាភនភតកថេតឍដប��ន រាបក្ប ទ្ IA ំុរមមនរដ� ន ភំនុន់ាបនឬរ៉ម

ចសដ។ ាប ភ្នេបេមធបនេនល ភំដ�កេនលឍដរនរិតបេនដរម ុគ២០១២ នភមេដម ុគ២០១៣។ 

 រនកេាតបមបាមកម រំំ្ារបទ ក់រ បំាបរំឹខមេាក  េដម្ប ភ្ំឹ  រេម�ត  ឬបេម�ត

ាបា់ន ិ IT បសន�ម។ន រំ�សៈាភតាបំដៈនប� េនលនរមាតតិបន គំសតទំុរមរគ រំមវរ្ បំ១ 

 ុគ២០១២។ 

៧.៣.រំផិរ បំ២- ក គីាំសផនក្ំមភុាប ទំ្ បភុ ទំងគេារម (IA) 

 IA បគម៤ប ទ្ MoC MoE MIME នភម MoT បនេេបដគិ ភអនកន េដម្បរនរិតបគេារម

ំរ្មប ទ្រ់ដ� អភបរ។នដ�ម�នបបៈនាំ ក្មបគម៤េនល បនបេម�តសផុំ ិ.ផ.រ. រផវនិក

កមបគមកសតមតគមម�នបប ិ.ផ.រ. ផមសដ។ 
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 សផុំ គ្ខនទៈនរំិផរ បំ២េនល គងំម្មត�ភាតមាៈកបសបរ លបចប រេដា 

ផប រទមកាំរទមកាន នភមផបរទកបសបរ លបចប រម�នបប ិ.ផ.រ. េនតមក ភររ់ាាបតភបតបន

េមធប��តបភំមរុ� េនបេំ្។  េរ្ាបេនលេំេតនំ៏រនក គីាំដរទកេេបដគក ភររ់ា IA 

េបេបបបេមធកងននភមាបា់ន ិIT ំ៏ាតតិបនផបរទ ន់នផមសដ។ 

ដនដរនសដមំុរមសផុំ មរនផមសដ ភគេាដនៈន្ំមុភាបគមេនលនរមប�� បទហនតដរទដរម

 ុគ២០១២ន េហាំុរម ុគ២០១៣ គេារមនរមឹនដរទដគច ទំករាាមរម េដារន គ់នកា 

បនបភដបនបកដាបាំកម បំាបរំឹ   េដម្បរដម្មេដល�ាកេធលខតសដរេ ំតេ ំមេដាមភនបន 

 គារម រំំប៉រេច� ល។ 

ដគច ទំករកបទេផបម 

ភំដ�ាប រ់គរេាដនាតតិបនេេបដគេ ំមរមកាម�នបប IA  រនក ក់បររំ�សបរគ�រន

នភមរកមំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបម។ ំុរមរគ រំមេារ ភ្ក� លាភេាីលេរបរទ 

េនៈថ� បំ២១ សេតរល  ុគ២០១១ សដររនកដនរកមាប គ្ច ទំម�នបបគេារមភគេាដន  ម�នបបIA 

បន គ្សដមំ្្នៈរគាបិ ភមបរនរិតបគេារមឲកបនរ�ាបេ ្។ន ំ្្នៈ នភមំបបបមាប ទ្ាកំេគ

ំ៏បនេរំេ ំមផមសដេនំុរម ភំដ�ាប រ់គបនបបនប បទមំេំេត នភមបនវវរលប�� គមេនំុរមបាកសរ

្បបាបកកបទេផបមេនល។ 

ម�នបប IA ាតតិបនេ្ុឲកេេបដគសផនកប��តបភំម ុេដាប��ន រ គ្េស ប��តបភំមុមកាដគនកន 

(រនរភេភតបំដ� នគតភារតបរមរនសដររន�បទ ្ារបទរនរិតប ិ.ផ.រ.ប៉រេច� ល) សដរ IA 

រនសផនករនរិតប ិ.ផ.រ. ។ ំាមមទសផនកប��តបភំមរុនភណ បទេនឧប្មល់និ៣ (េមរសផុំ ៣.៦៊។ 

សផនកប��តបភំមុ គងរឯំកងសដរាាមេាាបមីុ្ម IA នភម ORIA។ ំាមមទេនលនរម

ក់ាេេបដគសផនក្ំមុភាៈនប��តបភំមុ នភម គំហគកង េហាេមធឲកដគេស កាបំប 

េដាា់ត�រន នភមតរវ ភា។ ិគ�បសបរ លបចប រាបេបេបៈនកេេបដគសផនកប��តបភំមុ

ាតតិបនាបាារតបេូេនៈថ� បំ២នសេិ ភដ�ភកន ុគ២០១១។ 

ម�នបប IA ននបនេរំេ ំមថន ាកំេគាតតិាភេាីលេរបរទរមកានាំដ� នបគមរ ទ្

េនំុរមាំ ក្មប ទ្ាកំេគ ភ្ន េដម្បេេបដគសផនកេនល។ន ម�នបប IA េវល្�ភតេនបេំ្ (ឧប.   

ម�នបប MoC េូ Geneva េដម្បេមធករមកា WTO)។ េហតរេនល រនករគបំំុរមកប�� បទ

សផនកឲកបនទេារេិល េដម្បប��ន រេូំុរមបាកសរ ្បបាបកកបទេផបម។នដនេដុល រនក

ារទាាមថ សផនក្ំមុភាប�មនរមាតតិបនប�� បទេនរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទ

េផបមសផនកប�មេនលនរមេមធបដ�រប្នុភាេនាតបរ្ បំ១  ុគ២០១២ន េហានរមាតតិប��ន រ

ំុរមបាកសរ ាបកគវរ្ំុរមសេមបនន ុគ២០១៣។ 
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ដនេកុល IA នបមកាៗេេបដគសផនកប��តបភំមុន សដរាតតិបនសដំ ន់នាគបទ IA េហាដ ទំ

ាភភំឹំុរម ភំដ�ាប រ់គេនៈថ� បំ២១នសេិ ភដ�ភកន ុគ២០១១។ 

ម្៉មេំេតន កបសបរ លបចប រដគបនមាតតិបនេេបដគ្ារបទម�នបបគេារមន េដម្បរនរិតប 

PA។ ំាមមទព ទំា់នបិ�ណ បាតតតាភនភតកននភមឯំសសនគរភសេុាតតិបនផបរទេូឲកាកំេគ។ 

ិគ�  បសបរ លបចប រ្បបាបប� េានវ់ំ៏បនេេបដគ្ារបទាកំេគផមសដ។ 

ដគច ទំករេមធ្ំមភុា 

 ផបរទកបសបរ លបចប រ្បបាប ិ.ផ.រ. ដរទម�នបបគេារមាៈេារេាជមកា ុគ២០១២។ន

ម�នបប ORIA ំ៏ាតតិដនរកមិគ�បសបរ លបចប រេនលផមសដ (បសបរ លបចប ររុំបសបរ លបចប រ៊ 

េដម្បឲកាកំេគឍដបនបបសបរ លបចប រ IA បនប បទាបប�� បទគេារម។ ដនដកសដរបនប�ណ ទំ

េនសផុំមរននសផនកប��តបភំមុនរមប�� បទេនេដម ុគ២០១២។ 

 បំាបរំឹរនបរតភ នភមម�នបប ORIA នរមេមធកេនក ភររ់ាប ទ្ IA មកាាៈេារន

េដម្បបសបរ លបចប រម�នបប IA ំុរមរគ រំម ុគ២០១២។ បំាបរំឹរនបរតភនរមផវ ទ្បបនេារេិលប ទ្

ាកំេគ ំុរមដគេចមាំ ក្មននឲកបនេាដនតមសតឍដេមធេូបន េដម្ប ក់ា IA ឲក្េាមដ

សផនកប��តបភំមុប ទ្ាកំេគ។ 

 ម�នបប IA នភម ORIA នរមេេបដគ ភំដ�ាប រ់គាបកគសេន េដម្បសដំ គសរំា់ត�រន នភមតមដន

ិវឌនភាប ទ្គេារម។ 

៧.៤.រំផិរ បំ១ នភម បំ២- ំ្្ន ភំដ�្ ភំ ឹ នភមកបសបរ លបចប រេនបេំ្ 

 ថិ ភក្ារបទបសបរ លបចប រមកាសផុំមគ ាតតិបនសបមសដំដរទកបសបរ លបចប រេន

ក ភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ�(OBPR) េនបេំ្។ ្ំមភុាបគមេនលព ទំា់ននិរម 

រំផិរ បំ១ នភម បំ២  ាបេាពលបគមម�នបប ORIA បគម IA នរមំ កំរកបសបរ លបចប រេនបេំ្។ន

េហតរដនេដុលេហា ប� កបសបរ លបចប រេនបេំ្ាតតិបនាភភំឹដដទេដាសំំេនំុរម 

សផុំេនល។ 

 ្ំមភុាាបាបេអំាតតិបនេាីមនរមេមធំុរមរគ រំម ុគ២០១២ គងំ្្ន ភំដ�្ ភំឹ នភម

កប�ណន នេូេមធកេនបេំ្ន៖ 

 ំ្្ន ភំដ� ភ្ំឹរនាៈេារាបសហរមកា្បប ហរនសដររនេីរបគសមផបរទនក្

ដរទម�នបបរនទេល ទ្ ភ្ំឹស្ធមារទាបកាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ�។ 

ម�នបបរនទេល ទ្នរម ក់បរមកាម�នបបរនទេល ទ្មំាបក ភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ� 

(OBPR) េដម្បេេន ន្ាតបំាភេមាបេគ។ ំ្្ន ភំដ�្ ភំឹនរមេមធេនក ភររ់ា



ករអភិវឌ្មត�ភា េដម ប្ គីាំដរទក គ់រជំមុិ ភមបាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ�-រនរគេារមិ.ផ.រ. ហភ��ប្បនត គ្សមេរេ ០២២៤ (CAM) 

បាកសរ ្៍បាបកកបទេផ៍ម គំា់ត� បំ39 
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ាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ� (OBPR) េផ្មៗ សដរឍដឲកម�នបបរនទេល ទ្ ORIA នភម IA 

ំ កំរបនបំាភេម នំរគ នំលានឍដសដំ គសរំ្មីុេូិ ភជេូមំ 

 កប�ណន នេូេមធករនាៈេារ២-៣ ្បប ហរ គងរនបគសមផបរទនក្ដរទម�នបប     

បេដ�ំេំ្ េមធករមកាម�នបបបេដ�ំេំ្ប ទ្ក ភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ� 

(OBPR) េនបេំ្។ កេេបដគេនលនរមរនកដករមកាក ភររ់ាាបតភបតបភ 

េមធប��តបភំមរុ�(OBPR) េនបេំ្ េដម្បេេបដគកបសបរ លបចប រេនល។ 

 

កភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ�(OBPR) េនេរាភអាេលំ សដរ្មមក្ារបទ 

េេបដគកបសបរ លបចប រសបបេនល រន ៖ 

 េនាបេំ្ាបេំ្រនូប រប  គងក ភររ់ាាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ� (Office of Best 
Practice Regulation) (OBPR, Australian Commonwealth) 

 េនាបេំ្ដ�ិ ភដតន ភរ៉ (Victoria) ាបេំ្រនូប រប-គសៈំមុកាប ភ្ំិផរ នភមក 

ាប កំតាបស់មដ�ិ ភដតន ភរ៉ (Victoria Competition and Efficient Commission-(VCEC)) 

 េនាបេំ្ដ�េនាបេំ្រនូប របេផ្មេំេតនដនដរ New South Wales and Adelaide 

 េនាបេំ្ាបេំ្ជន េ្េំន (New Zealand) រម�ភាិ ភភគផរប៉លពរទប��តបភំម ុ

(Regulatory Impact Analysis (RIAU)) 
 េនាបេំ្ដាំអារមទេគវ្ (United Kingdom) Better Regulation Executive (BRE) 

 េនាបេំ្្ហដ�ឍេម ភំ  (United States) កភររ់ាា់ត�រននភម ភំដ�កប��តបភំម ុ

(Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA)) 

េ្ដំបបរម�ភតរគាប្ំមុភាេនបេំ្ នរមដករមកាក ភររ់ាាបតភបតបភេមធ

ប��តបភំមរុ�(OBPR) េនបេំ  ្ នភមប�� បទំុរមាតបរ្ បំ១  ុគ២០១២។ ម�នបបសដរាតតិ េមធក           

បសបរ លបចប រេនបេំ្នរមាតតិេា ់្េ ្ េដជាបម�នបប ORIA នភម IA េដាសផ�ំ េរ

រំ�សៈិ ភនភដ�់ាសដរបនាាមេាាបមរមកា ADB។ 

៧.៥.រំផិរ បំ៣- កបេម�ត្ហគមនររុំ រនរិតបនិ.ផ.រ. 

ភ្ក� លាំមទាបាមគដគនកន៣ាតតិបនេាីមនរមេមធេ ំម។ន រុំសដរាតតិករេ�ណ ជឲក

ដនរកមំុរម ភ្ក� លេនលកមរនថុ ទំដរំនគាំ ក្ម� ប់ននតគចមិ ភ្ ់ាឯំ់នន ៈដគនរអភិវឌន

ូប កក នភមរុំ�ិារិ។ន េីរបគសមៈន ភ្ក� លេនល គងេដម ប្ គ់រជ

កាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ� នភមផ្ាធផឹាា់ត�រនរគាបគេារម ិ.ផ.រ. ដរទាំ ក្ម

� ប់នឯេំេតៈនរ់ដ� អភបរំមលររន ិ ភ្ ់ាឯំ់នន នភមាគរល� នឧតបម ភ្ំឹ។ន ាបា់នផិ្ាធ

ផឹាាតតិបនេាបាប ទ្េដម្បផ្ាធផឹាាប្ំមភុាប ទ្គេារមដរទមរ ភំដ� នភម្ហគមនរ។ 



ករអភិវឌ្មត�ភា េដម ប្ គីាំដរទក គ់រជំមុិ ភមបាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ�-រនរគេារមិ.ផ.រ. ហភ��ប្បនត គ្សមេរេ ០២២៤ (CAM) 

បាកសរ ្៍បាបកកបទេផ៍ម គំា់ត� បំ40  
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 ភ្ក� លាំមទាបាមគេរំ បំ១ េាីមនរមេមធេនេដម ុគ២០១២ន េដម្ប្ េរល មដ ទំឲក

ដគេស កគេារមន ិ.ផ.រ. រផវនិក នភមបង ជាបបាកសរ ្បបាបកកបទេផបមរនរិតប

គេារម 

 ភ្ក� លាំមទាបាមគេរំ បំ២ េាីមនរមេមធេនដរម ុគ២០១២ន ឬេដម ុគ២០១៣ 

េដម្បបង ជាបបាកសរ ្បបាបិវឌនភា 

 ភ្ក� លាំមទាបាមគេរំ បំ៣ េាីមនរមេមធេនសេមំរ  ុគ២០១៤ េដម្បបង ជាប

បាកសរ ្បបាបកប�� បទគេារម។ 

បសន�មេរ ភ្ក� លបគមេនលន រន ភំដ�ាប រ់គាបកគាតបរ្េនរ់អនបអុគេាជ (េរំ

សរមសតាតបរ្ចរនទនរមំមុិ ភមប ភ្ក� លាំមទាបាមគ) សដររនេីរបគសមំម 

្ហគមនររុំរនរិតប ិ.ផ.រ. នភម គ់រជកេេបដគេីរនេរបាេដាសផ�ំ េរអ្បរតម។ន

ភំដ�ាប រ់គេនលនរមផបរទនក្ដរទម�នបបគេារម ក់បរមការុំរនរិតបន ិ.ផ.រ. ាបាំ ក្ម� ប់នន

រុំេ្ដ� ភំដ�នរុំដរំនគមរ ភំដ�នូប កក នភមរុំ�ិារិ។ 

៧.៦.ដគច ទំករាាមរម នភម្ាតៈមវ 

ដគច ទំករាាមរម 

 កាភនភតកថេតាបា់ន ិិ.ផ.រ.នាតតិបនរនរិតបេដាេបេបចននរមេមធេ ំមេនាតបរ្ បំ១ 

 ុគ២០១៣។ កាភនភតកេនលនរមាគបដសប បទេរ្ំមុភា ិ.ផ.រ. បគមមនរ (រំផិរ បំ១ រំិផរ 

បំ២ នភម បំ៣)។ ំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករេនលន គងេផប ត គ្ខនទេូេរកេដល�ាក 

េធលខតនន (កមប��ន របគមតាមតិកបសបរ លបចប រ៊ន េដម ប្ឲកគេារម ឍដដគេស កបន

េដាាប ភ្ំភិាេដាីុនក គីាំាប បំាបរំឹ។ 

 ឯំ្បបាប ិ.ផ.រ. នរមាតតិេមធបដ�រប្នុភាន សផ�ំេរបំាភេម សដរំ កំរបន 

ំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករេមធ្ំមុភា។ 

ដគច ទំករ្ាតៈមវ 

 េនសេមុនន  ុគ២០១៣ /សេមំរន  ុគ២០១៤ន នរមរនក្ាតៈមវេរិវឌនភាប ទ្ 

គេារមន ិ.ផ.រ.ន រាភេ្្េផប តេរដគច ទំករសដរីុន គ់នកាាបាំកម បំាបរំឹគេារម។ន

បាកសរ នរមាតតិបនេេបដគេនដរមសេមំរន ុគ២០១៤។ 

 

  



ករអភិវឌ្មត�ភា េដម ប្ គីាំដរទក គ់រជំមុិ ភមបាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ�-រនរគេារមិ.ផ.រ. ហភ��ប្បនត គ្សមេរេ ០២២៤ (CAM) 

បាកសរ ្៍បាបកកបទេផ៍ម គំា់ត� បំ41 

 

  

 
 POHL CONSULTING & ASSOCIATES 

 

៨.កផេាសកម�ភាេពេយ� 

 េីរបគសមៈនសផនក្ំមុភាេានវ់ គងេមធឲកបន្េាមដ្មមម�េានវ់ំុរម 

កត ទំសតមេមធប��តបភំមុេនំុរមាបេំ្ំមលររ។ន េពរគង េដម្បអនថនរុំបគមឡាសដរ

បនដនរកមំុរមកត ទំសតមេមធប��តបភំមុន រនការទដរមាប គ្េស ប��តបភំមុសដរឍដរន

ផរប៉លពរទេរូ្បប នភមផបរទា់ត�រន ន់នរុំេមធេ្ដំបប្េាមដ (េដាប��ន រា់ត�រនព ទំា់ន ិ

ំុរមបាកសរ ្បបាបនិ.ផ.រ.៊ ាបផរប៉លពរទរិ ភ់ ណរនេូេរូ្បប។ 

 េីរបគសមេនល�្បនរមេីរេដរអភិវឌ្ហ្្ិត្ំមលររេរេ៣ (CMDG3) សដរ 

េរំំមល ទ្្មភាេានវ់ នភមផបរទរគចដដរទូ្បប។នបរ្នភមូ្បបេនំុរមាបេំ្ំមលរររន

ប� នភមរត�ាបេរ់នរេផ្មៗីុ។ន ដនេដុលេហាន ាកំេគឍដំ កំរមផរប៉លពរទ េផ្មៗីុាប

ប��តបភំម ុេបលបបរប��តបភំមេុនលរនរិតបដគេពលាកំេគេដាេ្ុភាីុំ៏េដា។ 

 ាបា់និ ិ.ផ.រ.ន េនាបេំ្េគរេាដនមភនរន្រ្អតរេានវ់េំ។ន ម្៉មេំេត 

េីរកសរ សសនគាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ�ប ទ្ឍស ន ំ៏មភនរនប� េានវ់រ ទំល ទំ      

សដ។ េបលបបររ៉មចំ៏េដាន េនលរប� ព ទំា់និនរមាបេំ្ំមលររ សដរឍដបចប រ

ឲកូ្បបំ កំរមផរប៉លពរទេផ្ម ដនដរេនំុរមឧ្ឹហំមកុតទេដមគៗ សដរផបរទកងដរទ

ូ្បបរេាដន។ ម្៉មេំេតន ំមធលកាភេាីលេរបរទំុរមរគ រំមេារៈនកត ទំសតមេមធប��តបភំមុ

នភមំមធលតគចមូ្បប ឍដនគឲករនរ្មមម�េានវ់េនំុរមកេមធប��តបភំមុ។ 

 េហតរេនលន បំាបរំឹឯំេំ្សផុំេានវ់ាតតិបនេា ់្េ ្ ្ារបទគេារមេនលន េដម្ប

ប��ណ បប� េានវ់ំុរមិ ភមបាភនភតកប��តបភំម ុ (េមរតរម២ន សផុំ៧.១.៊។ន ៈ គ្ខនទប ទ្

បំាបរំឹឯំេំ្សផុំេានវ់គង៖ 

 ១-េរំំមល ទ្ការទដរមាបប� េានវ់ំុរមដគេចមម�នបបគេារម 

២-បសបរ លបចប រម�នបបគេារម ាបេបេបប��ន រក្ាតៈមវផរប៉លពរទេរេានវ់ 

េូំុរមនិ.ផ.រ. 

 ៣-បេម�តនបតភិ ភមបាភេាីលេរបរទឲកបន្ម�្ប នភមេមធ្ំមភុាផ្ាធផឹា 

៤-ដនរកមដគសសំំុរមកេេបដគេ្េិេភសសនគាបតភបតបភេមធប��តបភំមុរ� នភមកេេបដគ

បាកសរ ាបកគ ុគេរំ បំ១ ្បបាបរំិផរៈនប��តបភំមុ (សដរបនេរំប� េាន 

វ់៊ 

 ខមេាកមេនល គងកេេបរបទរម�ភតាប្ំមុភាសដរាតតិរនរិតបន េដម្ប្ េាមដននិេីរ

បគសមខមេរ។ 



ករអភិវឌ្មត�ភា េដម ប្ គីាំដរទក គ់រជំមុិ ភមបាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ�-រនរគេារមិ.ផ.រ. ហភ��ប្បនត គ្សមេរេ ០២២៤ (CAM) 

បាកសរ ្៍បាបកកបទេផ៍ម គំា់ត� បំ42 

 

  

 
 POHL CONSULTING & ASSOCIATES 

ដគច ទំករៈនកកបទេផបម 

 ិគ�បសបរ លបចប រដគនកន២ ាតតិបនេេបដគេ ំម្ារបទម�នបបគេារម។ ិគ� បំ១នគងេផប តេរ

េីរបគសមៈនកប��ណ បេានវ់េនំុរមគេារម ិ.ផ.រ.នតាមតិឲករនរំិផរ នភម្ំមុភា

សដរាតតិរនរិតបនេដម្បេមធឲក្េាមដរំិផរេនល។ ិគ� បំ២សសនគាបំ្្នៈេានវ់ នភមកិ ភភគ

េានវ់េនំុរមនិ.ផ.រ.។ 

 រន ភំដ�ាប រ់គមកាដគនកនំុរមរគ រំមេារៈនដគច ទំករកបទេផបម ៖ 

 ាប រ់គរមកាម�នបបរូ្បបំុរម IA នភម ORIA េដម្បស្ធមារទាបប� េានវ់ 

 ាប រ់គរមកាាំកមកងេានវ់ប ទ្ MoE េដម្បាភភំឹេរប� េានវ់មកាដគនកនេន 

ំុរមាំ ក្ម នភមាបេបេបសដរាំកមកងេានវ់្ហាបតភបតបភករមកាគេារមិ.ផ.រ. 

 ាំកមកងេានវ់នរមំ កំរបនបាកសរ ្បបាបិ.ផ.រ. ប ទ្ាំ ក្មប ភ� នន

នភមំ កំរបននក្ឲកផបរទេរបរទ 

 ាំកមកងេានវ់ឍដ ក់បរមកានរម IA េនេារាតតិក។ 

 ដនរកម ភំដ�ាប រ់គេិ ភំករម�កបចប ជេានវ់ (NGO Gender Networking Forum)។ 

ប� េានវ់បនដ ទំប��ន រំុរមឯំ ិ.ផ.រ. (ប�ណ បាតតតាភនភតក ំាមមទ នភមេីរកសរ

សសនគ៊។ 

 

    ដគច ទំករេមធ្ំមភុា 

 បសបរ លបចប រកេរំំមល ទ្ការទដរមាបេានវ់្ារបទម�នបបគេារម 

 ប��ន រក្ាតៈមវផរប៉លពរទេានវ់ំុរម ិ.ផ.រ. 

 េមធករមកា IA នភមបសបរ លបចប រាកំេគឲកេដលាភនភតក គ្េស ប��តបភំមុំុរមសផនក

ប��តបភំមុនេដម្បំ គសតទ គ្េស ប��តបភំមុចសដរប៉លពរទដរទូ្បបេាដនរមបរ្ 

 ក់ា IA ឲកបគេាជរំ�េស� ប ទំំមនរមេានវ់ំុរមក្ាតៈមវប�ម 

 ាប ភ្នេបតាមតិ ឲកេមធ RIS ដ ទំប��ន រំុរមបាកសរ ្បបាបផរប៉លពរទេានវ់ន

េដា គំសតទថេត គ្េស ប��តបភំមប៉ុលពរទូ្បបេដាេបេបចន នភម គំសតទរ

តកេរេៈនផរប៉លពរទេនលនាប ភ្នេបឍដេមធេូបន 

 បេម�តានបកាភេាីលេរបរទឲកបន្ម�្ប  េហាេេបដគនបតភិ ភមបនភមេីរកសរ

សសនគ្បបាបកាភេាីលេរបរទ 
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 ាពម គ់ានំប��ណ បេានវ់ សដរំុរមេនលកមរនេីរកសរ សសនគ្ារបទ

េ្េិេភសសនគាបតភបតបភេមធប��តបភំមរុ� 

 ដនរកម ភ្ក� លផ្ាធផឹានរសផុំៈន្ំមភុាផ្ាធផឹា (រំផិរ៣៊។ 

    ដគច ទំករាាមរមនភម្ាតៈមវ 

 តមដន្ំមុភា ិ.ផ.រ.នភមបាកសរ ្បបាប ិ.ផ.រ. នភមេដល�ាដគសរ ដេធល     

ខត។ េរ្ាបេនលន ក់ាសផុំិ ភភគបនបរំដគចានភមផរដគេសជ (CBA) ំុរមកេេបដគ 

បាកសរ ាបកគ ុគន េដាផបរទា់ត�រនព ទំា់និនរមេានវ់េនំុរមប��តបភំម។ុ 
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៩. បពាណរ ស�ាីីាងន�បក 

 បំាបរំឹនរមេេបដគបាកសរ មកាដគនកនដនដខមេាកម ៖ 

តរម៣ : ភំដ�ភាកមៈនបាកសរ  

 

រ. បាកសរ  េារេិល 

១ បាកសរ ្បបាបកកបទេផបម សេមុនន ុគ២០១១ 

២ បាកសរ ាៈេារ៦សេដគបនម សេមបនន ុគ២០១២ 

៣ បាកសរ ាៈេារ៦សេ េរំ បំ២ សេំ�� ន ុគ២០១២ 

៤ បាកសរ ្បបាបិវឌនភា ុគ បំ១ សេមុនន ុគ២០១២ 

៥ បាកសរ ព ទំំច៍រឍសតបភ នភមបាកសរ ាៈេារ

៦សេ េរំ បំ៣ 

សេមបនន ុគ២០១៣ 

 េ្ដំបបាពមនភមបាកសរ ដរមេាកា សេមំរន ុគ២០១៤ 

  

គេារមនរមេេបដគ ភំដ�ាប រ់គរាបកគ ៖ 

 ភំដ�ាប រ់គ២្បប ហរមបម្ារបទម�នបប ORIA ដរំនគេដារុំាគបទាគមគេារម 

 ភំដ�ាប រ់គាបកគសេ្ារបទម�នបបគេារម ដរំនគេដានាំគេារម េន បំ្បបកគសៈដ�ម�នបប 

សផុំនបមកាៗប ទ្ ORIA នភម IA នរមបង ជាបបាកសរ ្បបាបិវឌនភាន សដរប��ន រ

េូំុរមបចប ជ ភំនុន់ាៈផបំុរម។នំាមមទបាកសរ នរមាតតិបនេេបដគេ ំម 

 ភំដ�ាប រ់គាបដមំុរមមកា ុគប ទ្គសៈំរុមភកនាំប ទ្គេារម។ 
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១០. នេណ េឆក �េេមមខ 

១០.១.នំតប ំនវរល្ារបទភាេរគ់់ា 

 McKinsey’s 7s េេបរបទាបំតប គនវរលន េដម្បំ កំរបនេរគ់់ា។ន ម�នបបគេារមាតតិេផប ត 

េរន ិ.ផ.រ. នភមដនរកមបគេាជកងឲកបនេាជេរ៉ម។ន ្រនៈ គ្ខនទ្ារបទម�នបប

គេារមបគមរ ទ្េមធកកមីុននភមេេបដគគរសតៈមវកមីុ។ 

នបភា៨: េីរកសរ បគម៧ៈនា រំ្បប McKinsey ្ារបទរនរិតបគេារម 

ដន្មល់និកតទទតគម

ារំិូ្ប ាបា់និ

ិ ភមបូ្បគ់នជ

គរសតៈមវកម

ម�នបប

ដន្មល់និ

ផបរទា់ត�រន ន់នរុំេមធ េ្ដ បំប

្េាមដប��រ លប��ន រេដារន

េហតរផរំម្មល់និភា

រមកាភគបព ទំា់និ

វភិារទំនាក់ទំនគ

អន�របុរ�ង

ណរែបគែចកមុខងរនិគភារកិច�

រុដវឌុ្ិឍ

បប�ុ ះបប�� ងនិគជះឥទ�ិពង

ឲំេដំរណរណរងររមួីន

កិច�សហណររវគORIAនិគIA

ណរ្ត�តពិនិត់ៃម�កគុគ

ណរេធ�ំរបយណរដរ ស�ីពីណរ

្បត�ិបត�ិតម

 

 

 

េដម្បំ កំរបនេរគ់់ាន ិ.ផ.រ.គកបសន�មតៈមវេូេរិ ភមបៈនកេមធេីរនេរបា។ 

េហតរេនលម�នបប ORIA គការទដរមាបប� បដ�រប្ន ុំុរមសផុំ សដរេវកនំ កំរេរ្ាតត  ិនភមផបរទេរបរទ

សដរនរមាតតិបន្ាតៈមវ។ ដគេពលដគសរ ដេនល  ្រនៈ គ្ខនទច ទ្នរមំ ឹិ ភមបឲកម��ន

េដាេផប តេរកាភេាីលេរបរទនតរវ ភាននភមកិ ភភគាបំបេដា រ្អនភដ�់ា។ន 

ាបអា: ាំបេស�  McKinsey រនរិតបដគេពល ORIA 
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កងបដ�រប្នុប ទ្ IA បនផបរទិ ភរភាដ៏មគេមម្ារបទតៈមវបសន�។ន ឧ្ឹហំមុ 

េំ្ដសរ រឧ្ឹហំមុសដរ គំារម បំ ដេាមនរ៉ម បទហ់្េនំមលររន េហារនក

ិ ភនភេរគថុប ភ់តព ទំំចប រំុរមិ ភ្ ់ាេនល។ ឧ្ឹហំមុកតទេដ សដររិភ្ ់ាមគេនំុរម

ាបេំ្ំមលររន ាតតិបនាគបទាគមេដា MIME នភម MoC។នMoE ព ទំា់ននិរមិ ភអនក គ្ខនទៗ

រេាដនន ដនដរករអភិវឌាបំបេដាដបភា កសាបាបតរឍក្អតរន នភមេីរនេរបា

បចប ជសេ្ប�ណន នរគ�ភ្នប។ន្ំមុភា នំរគ នំលាបគមេនលផបរទនក្ដ៏រនតៈមវដរទ ORIA 

េដម្បំ កំរបនកេីាាប IA នភម គ់េនឿ រំំដភតប។ 

១០.២.នក គីាំផវនិដរបទ 

 រត�ាបេរ់នរដម្មៈនក គីាំផវនិដរបទ គងបេម�តឲករនភាដរ ទ្ល ទ្ នភមនភនបភា។ 

ំុរមាបេំ្ំមលររសដរាបា់និ ិ.ផ.រ. ាតតិបនបេម�តេ ំមនក គីាំផវនិដរបទឍដររត�ាបេរ់នរ

ដ៏ គ្ខនទមកា។នេហតរេនលរនរា រំតកនសដររនដគសរ ដដនដខមេាកមនឍដរនាប ភ្ំភិា ៖ 

 អនឯំរ់កភាប ទ្ ORIA ំុរមក្ាតៈមវេរផរប៉លពរទប��តបភំម ុ

 េមធឲកបាកសរ ប ទ្ ORIA ន់នឯំឧតបមន ឧបនាំដ�ម�នបបន ដ�ម�នបបំ កំរបនបរំ

បំ្បបកគសៈដ�ម�នបបនតមាៈាបអន ECOSOCC រនរំ�សផវនិក 

 តាមតិឲកបេង លររទ គ្េស ប��តបភំមបុគមរ ទ្េនេរេគហ គំា់ននភម 

 តាមតិឲកេមធក្ាតៈមវេរផរប៉លពរទៈន គ្េស ប��តបភំមបុគមរ ទ្។ 

បដ�រប្នុា កំមាបរំឹ គំសសំាមមទដរបទនភមាបា់និារតបភមម� គំារមេមធកង េដម ប្េរំ

ំមល ទ្ដគេស កត ទំសតមដរបទេនាបេំ្ំមលររ។ន ដនេដុល្ឍដរនក្មកាន េដម្បដ ទំ

ប��ន រ ិ.ផ.រ.រសផុំមកាំុរមិ ភមបៈនកត ទំសតមដរបទ។ 

ក គីាំផវនិដរបទដគេពល ិ.ផ.រ.ន រនរំ�សៈេរ្ៗីុាបាបេំ្មកាេូាបេំ្មកា 

ដនដរដន្មល់និ នភមនបតភិ ភមបរអភបរ ភំដ�។ន ដគេស ក ិ.ផ.រ. ប ទ្ដ� អភបររនូប របគងន

គំសតទតមាៈាបក្ ដ� អភបរ (េ្ដំបប្េាមដប ទ្េរំបករ់ាមភន គំសតទំុរមដរបទេំ៊។ន

ំុរមដ�នVictoria ៈនាបេំ្រនូប រប រំ�េស� តាមតិ ិ.ផ.រ. ាតតិបន គំសតទំុរមដរបទ។ 

ំុរមាបេំ្េិេតចមន ិ.ផ.រ.ន ាតតិបន គំសតទេដាដរបទ្បបាបកត ទំសតមដរបទន ា រំតក

េរេន២៤/២០០៩/ND-CP។ រនរេលមតមា រំតកេនល ិ.ផ.រ. ាតតិសតរនរិតបដគេពល ៖ 

 គ្េស ប��តបភំមុ សដរបនដ ទំប��ន រំុរមំមុិ ភមបនបតភំមុាបកគ ុគ សដរេមធេ ំមេដា

ដ�្ភ ឬដ� អភបរ 

 ររទរភេភតនបំសរ នបតភំមុបគមរ ទ្នសដរេដជេដាដ�្ ភនភមដ� អភបរនដនដរដរបទន

េ្ដំបប្េាមដដភតបនបំប�ណ ននភមា រំតក 
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 ិ.ផ.រ. ំ៏តាមតិឲកផ្ាធផឹាកមីុរមកាេ្ដំបបាពមដរបទផមសដនំុរមាៈេាររ៉មតភដ

៦០ៈថ�េនេរេគហ គំា់ប ទ្ដ� អភបរន ឬប ទ្ាំ ក្មន េដម្បឲកអស់នផបរទមតភ

េរបរទ។ 

១០.៣.នកាាមបំ 

 រនសផុំ ដគនកន៣នសដរនិ.ផ.រ.នឍដាាមបំបនន៖ 

 កាាមបំងា�្តរបគផរតគងកាាមបំករនរិតប ិ.ផ.រ.នេូាំ ក្មំរ្មដៈំេំេត 

ដនដរាំ ក្មំ ភ្ំមុន រក� ាបរជទន នភមេនំន ាំ ក្ម រ្ខអភបរន ាំ ក្មេ្ដ� ភំដ�ន

នភមហភ��ិត�រនាំ ក្មសផនកននភមាំ ក្មកងនភមបសបរ លបចប រិ ភរណ ប់ិៈននភមដរមេាកា

គងរ់ដ� អភបរបគមមនរ 

 កាាមបំករនរិតប ិ.ផ.រ.នេររភេភបំដ� នគតភារតបរមរនសដររន�បទ សដរនគ

េូំកកតទបន�ាបនបរំប��តបភំម។ុន េពរគង្ាតៈមវររទរភេភតបំដ� នគតភារតបរ

មរនសដររន�បទបគមរ ទ្ ំុរមេីរបគសមររបេកររភេភតបំដ� នគតភារតបច

សដរមភនផបរទផរដគេសជ (េពរគងន ិ ភមបេនលរនរិតបេរសតរភេភតបំដ� នគតភារតបរម

រនសដររន�បទ៊។ន េបលបបររ៉មចំ៏េដាន ក្ាតៈមវសបបេនលគករនរិតបេន

េារេាកា េដាមទកគក្ាតៈមវេរផរប៉លពរទៈនប��តបភំមថុុបឲកបន រមរគ ភ្ន 

 កាាមបំិ ភរភាៈន ិ.ផ.រ.ន េរ គ្េស ប��តបភំមុបគមរ ទ្ន ររមេផប តេរសត

ប��តបភំមុសដររនផរប៉លពរទដរទមរ ភំដ�។ 

១០.៤.នកតមដនាតតតាភនភតក នភម្ាតៈមវហនភអ់ា 

ហនភអ់ា 

 ហនភអ់ាដម្មដគេពលគេារមប ទំំមនរមកបនបកេបបរា ដភតប  នភមក គីាំាប

រ់ដ� អភបរំមលររ។ន គេារមាតតិកក គីាំេាជេរជាបរ់ដ� អភបរំមលររន រាភេ្្

បំ្បបកគសៈដ�ម�នបបននភមដ�ម�នបបាំ ក្មបគម៤។ 

 ម�នបបគេារមសដររនមំ រាភេ្្ម�នបបរនទេល ទ្ន សដររនតកន បំេផ្មេំេត ាតតិសត

រនរំិភាដគចាេារេិលនភមេភតេគាបរមសាបមរ៉មេាជ គំហរមំុរមកង

រនរិតបគេារមេនល 

 ្រនៈ គ្ខនទ្ារបទ ិ.ផ.រ. គងាតតិបនប នភមាាមបំបនប បទាបដបទគេារម។នភាមភន

ដរ ទ្ល ទ្ាតមទដគសរ ដេនល នរមមភនេរំ រំំដភតបម�នបបឲកបគេាជកង េហាប៉លពរទ

ដរទកេបបរា ដភតបប ទ្ាកំេគំុរមករនរិតបគេារមេំេតផម។ 



ករអភិវឌ្មត�ភា េដម ប្ គីាំដរទក គ់រជំមុិ ភមបាភាភមំមុេ្ដ� ភំដ�-រនរគេារមិ.ផ.រ. ហភ��ប្បនត គ្សមេរេ ០២២៤ (CAM) 

បាកសរ ្៍បាបកកបទេផ៍ម គំា់ត� បំ48 

 

  

 
 POHL CONSULTING & ASSOCIATES 

 

កតមដនាតតតាភនភតក នភម្ាតៈមវ 

 ADB គំារមេេបដគដគេស កេាបាប ទ្រុំឯំេំ្ខមតមដនាតតតាភនភតក នភម្ាតៈមវ 

េដម្បេេបដគាំបេស�  ិ.ផ.រ. នភមមនរដ� ន្ារបទ្ាតៈមវគេារមេនល។ន ា់ត�រនបសន�ម

ប ទំំមនរមដគសរ ដេនល នរមដ ទំប��ន រំុរមបាកសរ ាៈេារ៦សេដគបនមន បនប បទាប

ដគេស កៈន បំាបរំឹ។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ឧបត�ម�េដ 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អ 


