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ជំពូក ១: 
គោលការណ៍ទូគៅ 

១. គេច្បកតីគ្តើម 

 ស្រពោះរាជា ចស្រកកមពុជា ស្ររកាន់យករររស្ររជាធិរគតយយគសរពីហុរកេ អាស្រស័យរដឋធមមនុញ្ញ 
គោយយកស្ររជជនជាធំកនុង្ការអភិវឌឍស្ររគទសជាតិ គហយីស្ររជាជនស្រគរ់រូរមានសិទធិគសរភីាពគពញគលញ
កនុង្ការរគញ្ចញមតិ និង្ស្ររឡូកកនុង្ការងារនគោបាយ គសដឋកិចច ររសិាា ន សង្គម និង្វរបធម៌ ជាគដីម។  

គដីមបអីភិវឌឍន៍គគស្រមាង្ មយួ រាជរោឋ ភិបាលតស្រមូវឱ្យមានការសិកា និង្វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ 
ររសិាា នជាមុនសិន មុនរាជរោឋ ភិបាលសគស្រមចចិតតគលីគគស្រមាង្អភិវឌឍគ ោះ។ គៅគស្រកាមចារ់សដីពីកិចចការពារ
ររសិាា ន និង្ស្រគរ់ស្រគង្ធនធានធមមជាតិ (១៩៩៦) និង្អនុស្រកឹតយសដីពីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 
ស្រកសួង្ររសិាា ន ស្រតូវគធវីគសចកដីសគស្រមចគលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ និង្គពញ
គលញ ។ ទនាឹមនឹង្គនោះ ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នស្រតូវមានការចូលរមួជាសាធារែៈ គទីរការវាយ
តថ្មៃមានស្ររសិទធិភាព តមាៃ ភាព និង្យុតតិធម៌សង្គម គហយីរាជរោឋ ភិបាលគធវីការសគស្រមចចិតតគលីគគស្រមាង្មាន
ភាពស្រតឹមស្រតូវ។ គហតុគនោះ ការចូលរមួជាសាធារែៈគៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គឺ
មានសារៈសំខាន់រំសុតណដលមិនអាចែវោះបាន មានន័យថា ោម នការចូលរមួជាសាធារែៈគឺោម នការវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន។ 
 ការចូលរមួជាសាធារែៈកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន មានន័យថា ការ
ពិគស្រោោះគោរល់ និង្ការពាក់ព័នធជាសាធារែៈកនុង្ការពិភាកា ការផ្ទៃ ស់រតូរ ការសាត រ់មតិគោរល់ ការ
ទទលួយកព័ត៌មានពីស្រគរ់ភាគីណដលរ ោះពាល់គោយផ្ទា ល់ ឬស្ររគោលពីការអភិវឌឍគគស្រមាង្ ។ ការចូលរមួជា
សាធារែៈរមួរញ្ចូ លនូវ ការចូលរមួគោោះស្រសាយជគមាៃ ោះតាងំ្ពីដំ ក់កាលគធវីណសនការគគស្រមាង្ ការសាង្
សង់្គគស្រមាង្ ការអនុវតតគគស្រមាង្ និង្ការចូលរមួចំណែកកនុង្កិចចការពារររសិាា ន និង្ការស្រគរ់ស្រគង្ធនធាន
ធមមជាតិ។ 

ការចូលរមួជាសាធារែៈគកីតគឡងី្គៅស្រគរ់ដំ ក់កាលទងំ្អស់ ថ្នកិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ចារ់តាងំ្ពីដំ ក់កាលចាត់ថាន ក់គគស្រមាង្ ដំ ក់កាលកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ 
ដំ ក់កាលថ្នការគរៀរចំ និង្ការវាយតថ្មៃ និង្រនតរហូតដល់គពលគគស្រមាង្ស្រតូវរញ្ច រ់ គហយីទីតាងំ្គគស្រមាង្
ស្រតូវបានសាដ រគឡងី្វញិ ។ គដីមបមីានស្ររសិទធភាព ការចូលរមួជាសាធារែៈមិនគរួស្រតូវបានកំែត់ឱ្យមានស្រតឹម
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ណតស្រកុមតូចថ្នអនកពាក់ព័នធណដលោសំ្រទគ ោះគទ។ ការចូលរមួជាសាធារែៈ រមួរញ្ចូ លស្រគរ់រុគគលទងំ្អស់
ណដលមានការចារ់អារមមែ៍ (សលស្ររគោជន៍) គៅកនុង្គគស្រមាង្ គហយីណដលអាចទទលួរង្ការរ ោះពាល់
គោយផ្ទា ល់ ឬគោយស្ររគោលពីគគស្រមាង្ ។ អនកពាក់ព័នធណដលមានកង្វល់ជាមួយនឹង្គគស្រមាង្អភិវឌឍន៍ នឹង្
រមួរញ្ចូ លនូវ ស្រកសួង្/សាា រ័ន អាជាា ធរមូលោឋ ន  យកោឋ នពាក់ព័នធ មាច ស់គគស្រមាង្ ស្រកុមហ ុនទីស្ររឹកា អនក
តំ ង្ថ្នស្ររជាពលរដឋណដលទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អង្គការមិនណមនរោឋ ភិបាល ណដលមានការពាក់ព័នធ
គៅនឹង្ទីតាងំ្ថ្នគគស្រមាង្ ។1  

  

២. គោលបំណងននការច្បូលរួមជាសាធារណៈ និងគោលការណ៍ណណនំគន៉ះ 
គោលរំែង្ថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គៅកនុង្កិចចដំគែីរការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គឺ

សដល់ជូនស្ររជាពលរដឋណដលទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត នូវឱ្កាសកនុង្ការ
ទទលួបានព័ត៌មាន និង្ការពិគស្រោោះគោរល់អំពីគគស្រមាង្ ឬសកមមភាព   គដីមបសីណមដង្មតិគោរល់អំពី
គគស្រមាង្ ឬសកមមភាព   និង្អនុញ្ញញ តឱ្យមានការចូលរមួស្ររករគោយស្ររសិទធភាព និង្មានអតាន័យ គៅ
កនុង្ស្រគរ់ដំ ក់កាលទងំ្អស់ថ្នកិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ 

គោលរំែង្ថ្នគោលការែ៍ណែ គំនោះ គឺគដីមបសីដល់ជាមគគគទសក៍ អំពីស្ររគភទ និង្កស្រមិតថ្នការ
ចូលរមួជាសាធារែៈ ណដលស្រតូវអនុវតតគៅកនុង្ដំ ក់កាលនីមយួៗ ថ្នកិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន គដីមបសីគស្រមចបាននូវគោលរំែង្ជាចមបង្ថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈគៅកនុង្កិចចដំគែីរ
ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។  

 

៣. គោលការណ៍ននការច្បូលរួមជាសាធារណៈ 
ស្រពោះរាជា ចស្រកកមពុជាមានការគរដជាា ចិតត កនុង្ការការពារនូវសិទធិមនុសេ ជំរុញគុែភាពថ្នការ

សគស្រមចចិតត និង្ការគធវីឱ្យមានតមាៃ ភាពថ្នការសគស្រមចចិតត ។ គោលគៅគនោះសដល់នូវស្រករែែឌ សស្រមារ់រ ដ
គោលការែ៍ខាង្គស្រកាមគនោះ សស្រមារ់ការចូលរមួជាសាធារែៈស្ររករគោយអតាន័យ ណដលជាមូលោឋ ន
សស្រមារ់ោសំ្រទដល់គោលការែ៍ណែ គំនោះ ។  

                                                           
1 ចំណុចននេះបានមកពី ឧប្បសមព័នធ ១ ននប្ប្កាសសដីពីនោលការណ៍ណណនំទូនៅសប្ាប់្ការន្វើរបាយការណ៍វាយ
តនមៃនេតុប្ េះពាល់ប្រសិ្ថា នដំបូ្ង និងនពញនលញ នលខ ៣៧៦ ចុេះនងៃទី២ ណខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ។  
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៣.១. គោលការណទ៍ទួលបានព័ត៌មាន 

សាធារែៈជន ស្រតូវមានសិទធិសមរមយកនុង្ការទទលួបានព័ត៌មាន ណដលទក់ទង្នឹង្ររសិាា ន និង្
ការអភិវឌឍន៍ រមួរញ្ចូ ល ព័ត៌មានសដីពីគគស្រមាង្ និង្សកមមភាពណដលបានគសនីគឡងី្ និង្សមាា រៈណដលគស្រោោះថាន ក់
គៅកនុង្សហគមន៍ររស់ពកួគគ ។ ព័ត៌មានសដីពីគគស្រមាង្ និង្សកមមភាពណដលបានគសនីគឡងី្ រមួរញ្ចូ ល 
ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នណដលបានគសនីគឡងី្ និង្លិែិតឯកភាពគលីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវ
ោក់ឱ្យសាធារែៈជនអាចណសវង្រកបាន និង្ទទលួយកបានោ ង្ទូលំទូលាយ ឱ្យបានឆ្រ់តាមណដលអាច
គធវីគៅបាន និង្គៅកនុង្លកខែៈមយួ ណដលរគង្េីតឱ្កាសជាអតិររមាសស្រមារ់ការចូលរមួជាសាធារែៈ គៅ
កនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន រមួរញ្ចូ លការអគង្េតតាមោន និង្ការអនុគលាមតាម
ចារ់ គៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នស្ររតិរតតិការគគស្រមាង្ ។  

 

៣.២. គោលការណន៍នការច្បូលរមួជាសាធារណៈ 
 សាធារែៈជនទងំ្ឡាយ  ណដលអាចទទលួរង្នូវការរ ោះពាល់ គោយសារការសគស្រមចចិតត

 មយួ ស្រតូវមានសិទធិសដល់នូវធាតុចូល (ការចូលរមួមតិគោរល់) ដ៏មានអតាន័យ ទន់គពលគវលា  និង្
ស្ររករគោយការយល់ដឹង្រ ា រ់ពីទទលួបានព័ត៌មាន  មុនគពលណដលការសគស្រមចចិតតអំពីគគស្រមាង្ ឬ
សកមមភាពគ ោះ ស្រតូវបានគធវីគឡងី្ ។ សិទធិកនុង្ការសដល់ធាតុចូល (មតិគោរល់) ស្រតូវទទលួបាននូវការការពារ 
និង្ស្រតូវរចួសុតពីការរង្ខិតរង្ខំ ឬ ការគស្រមាមកំណហង្ និង្ការរំភិតរំភ័យ ។ ពកួគគស្រតូវមានសិទធិកនុង្ការចូលរមួ
គៅកនុង្កិចចដំគែីរការថ្នការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គៅកនុង្លកខែៈស្ររករគោយការចូលរមួ តមាៃ
ភាព និង្គែគនយយភាពសង្ណដរ ។ ការចូលរមួគៅកនុង្ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគលីកកមពស់សមតា
ភាពររស់រាជរោឋ ភិបាលកនុង្ការគ ៃ្ីយតរចំគពាោះកតីបារមា និង្តស្រមូវការររស់សាធារែៈជន គដីមបពីស្រងឹ្ង្នូវ
ការមូលមតិោន  និង្គធវីឱ្យស្ររគសីរគឡងី្ចំគពាោះការទទួលយកនូវ និង្ការគោរពតាម គសចកតីសគស្រមចណសនកររ-ិ
សាា ន គោយសារស្ររជាពលរដឋយល់ថាែៃួនបានចូលរមួគៅកនុង្កិចចដំគែីរការថ្នការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់  
ររសិាា ន ។   
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៣.៣. គោលការណ៍ននការទទួលបាននូវយុតតធិម៌េងគម នងិដ្ំគណា៉ះស្រសាយ
ស្របកបគោយស្របេិទធភាព 

សាធារែៈជនមានសិទធិទទលួបាននូវយុតតិធម៌ រមួរញ្ចូ ល យនតការរែដឹ ង្គដីមបទីទលួបាន
ដំគ ោះស្រសាយ និង្នីតិវធីិរែដឹ ង្រដឋបាលស្រតឹមស្រតូវ គៅកនុង្ករែីមានការរគំលាភរំពាន ឬការស្ររស្រពឹតតិគលមីស 
គោយភាគី មយួថ្នកិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ឬ ការែកខានមិនបានអនុគលាមតាម
ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន ឬការគរដជាា  មយួណដលគធវីគឡងី្គោយមាច ស់គគស្រមាង្ ។ ស្ររជាពលរដឋ អង្គការ 
និង្អង្គភាពស្រសរចារ់ ស្រតូវមានសិទធិទទលួបាននូវមគធោបាយសមរមយ គទោះរីណសនករដឋបាលកដី ឬណសនក
តុលាការកដី និង្ទទលួបាននូវដំគ ោះស្រសាយណដលសមរមយ និង្ស្ររករគោយស្ររសិទធភាព គដីមបសីគស្រមចបាន
នូវការគោោះស្រសាយវវិាទររសិាា ន ។ នីតិវធីិ និង្ដំគ ោះស្រសាយ ស្ររករគោយស្ររសិទធភាព និង្ស្ររសិទធសល គរួ
ណតមានអតាិភាព គដីមបពីស្រងឹ្ង្សិទធិ  ទក់ទង្នឹង្នីតិវធីិ និង្គដីមបោីក់ទែឌ កមមដល់ជនទងំ្ឡាយ  
ណដលស្រតូវទទលួែុសស្រតូវចំគពាោះការរង្េឱ្យមានការែូចខាតដល់ររសិាា ន ។ វាជាការសំខាន់ ស់ណដលសា
ធារែៈជនស្រតូវមានមគធោបាយស្ររករគោយស្ររសិទធភាព កនុង្ការទទលួបាននូវនីតិវធីិទងំ្សៃូវការ និង្គស្រៅ
សៃូវការ គដីមបគីោោះស្រសាយវវិាទររសិាា នឱ្យបានឆ្រ់រហ័ស និង្គោយយុតតិធម៌ ។  
 

៣.៤. គោលការណ៍ េមភាពគយនឌ័រគៅកនុងការច្បូលរួមជាសាធារណៈ 
ការចូលរមួដ៏មានអតាន័យររស់ស្រសដី គឺស្រតូវណតគធវីការគលកីកមពស់គៅកនុង្ការសគស្រមចចិតតណសនកររសិាា ន 

គៅស្រគរ់កស្រមិតទងំ្អស់ ។ ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់សស្រមារ់គគស្រមាង្អភិវឌឍន៍ និង្ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររ-ិ
សាា ន ស្រតូវរមួរញ្ចូ លនូវយនដការ   គដីមបវីាយតថ្មៃស្ររករគោយស្ររសិទធភាពនូវការរ ោះពាល់គលីស្រសតីែែៈ
គពលណដលកិចចដំគែីរការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ នឹង្ស្រតូវោក់រញ្ចូ លនូវយុទធសាស្រសត កនុង្ការសស្រមរ
សស្រមួល ការចូលរមួដ៏មានសារៈសំខាន់ររស់ស្រសដី ។ 

 

៣.៥. គោលការណ៍ននការគលើកកមពេ់ជនជាតិគដ្ើមភាគតិច្បគៅកនុងការច្បូលរួមជាសា
ធារណៈ 
គោលការែ៍គនោះទទលួសាគ ល់ថា ជាទូគៅ ជនជាតិគដីមភាគតិចទទលួរង្ការរ ោះពាល់ជាអវជិជមាន

ពីគគស្រមាង្អភិវឌឍន៍ និង្ស្រតូវការនូវការការពារជាពិគសស ។ ការចូលរមួជាសាធារែៈជាមយួសហគមន៍ជន
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ជាតិគដីមភាគតិច ស្រតូវណតគធវីគឡងី្គោយស្ររុង្ស្ររយត័ន និង្គោយមានការពិចារ ស្រតឹមស្រតូវគលីសាា នភាពណដល
ងាយរង្គស្រោោះររស់ពកួគគ ។ ស្រសរតាមគោលនគោបាយជាតិសដីពីការអភិវឌឍន៍ជនជាតិគដីមភាគតិច 
(២០០៩) ទសេនៈ និង្គសចកដីកង្វល់ររស់ជនជាតិគដីមភាគតិច ស្រតូវយកមកគិតគូរ គៅគពលគធវីការ
ពិចារ អំពីគគស្រមាង្  ណដលអាច ឱំ្យមានការរ ោះពាល់ដល់ជនជាតិគដីមភាគតិច ។ 

   

៣.៦. គោលការណ៍គ្េងៗគទៀត 

 គោលការែ៍ររួរមួស្រគរ់អនកពាក់ព័នធទងំ្អស់ គឺជាគោលការែ៍ គដីមបគីលីកកមពស់នូវការក
សាង្នូវការមូលមតិជាឯកចឆនា និង្ការស្រពមគស្រពៀង្រវាង្ អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់
ព័នធដថ្ទគទៀត ។  

 គោលការែ៍គរីកទូលាយ និង្តមាៃ ភាព ស្រគរ់ដំ ក់កាល និង្សកមមភាព គឺជាគោលការែ៍ 
គដីមបធីា ថា កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គឺស្រតូវសាិតគស្រកាមការពិនិតយ
ពិច័យររស់សាធារែៈជន និង្ធា ថា គសចកដីសគស្រមចចិតតស្រតូវគធវីគឡងី្ស្រសរគៅតាមនីតិវធីិ
ណដលពាក់ព័នធ   ។ 

 គោលការែ៍ភាពស្រតឹមស្រតូវ គឺជាគោលការែ៍ថ្នការគចៀសវាង្ពីដំគែីរការ មយួ ណដល
អាច គំៅកាន់ការអនុវតតមិនស្រតឹមស្រតូវ ឬ អំគពីពុករលួយ ។ កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា នគរួណតមានភាពស្រតឹមស្រតូវ និង្សមនឹង្ទទួលបាននូវទំនុកចិតត និង្ភាពគជឿជាក់ ។  

 គោលការែ៍គ ៃ្ីយតរគៅនឹង្ធាតុចូល និង្តស្រមូវការររស់អនកពាក់ព័នធ គឺជាគោលការែ៍
ណដលថា កដីបារមា និង្ទសេនៈររស់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធទងំ្អស់ ស្រតូវ
ទទលួបាននូវគុែតថ្មៃ និង្ទទលួយកគៅពិចារ គោយពិតស្របាកដ ។ ស្ររសិនគរីគសចកដី
កង្វល់ទងំ្គនោះមិនទទលួបានការោសំ្រទគ ោះគទ គ ោះគគស្រតូវសដល់គហតុសលសមរមយគៅដល់អនក
ទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។  

 គោលការែ៍ថ្នភាពគជឿជាក់ ការពស្រងឹ្ង្ភាពគជឿជាក់ និង្ទំនុកចិតតររស់អនកពាក់ព័នធ គឺជា
គោលការែ៍ណដលថា កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គឺជាការកសាង្ភាពគជឿ
ជាក់គៅកនុង្កិចចដំគែីរការទងំ្មូល ។ គគស្រមាង្ ឬសកមមភាព ណដលបានគសនីគឡងី្នីមយួៗ 
ណដលស្រតូវសាិតគស្រកាមកិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គរួណតស្រតូវបានគស្ររីស្របាស់
គដីមបពីស្រងឹ្ង្នូវកិចចដំគែីរការទងំ្មូល ។  
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៤. និយមន័យ 

ជគស្រមីស៖ ទក់ទង្នឹង្គគស្រមាង្មយួណដលបានគសនីគឡងី្ នឹង្ោក់រញ្ចូ លនូវការវាយតថ្មៃអំពី
ជគស្រមីសណដលមានការរ ោះពាល់កស្រមិតទរ ចំគពាោះ៖ 

 ស្រទពយសមបតតិ ឬទីតាងំ្ណដលស្រតូវបានគសនីគឡងី្ គដីមបអីនុវតតគគស្រមាង្ 
 ស្ររគភទថ្នគគស្រមាង្ណដលស្រតូវអនុវតត 
 ការរច  ឬគំនូសរៃង់្ថ្នគគស្រមាង្ 
 រគចចកវជិាជ  ណដលស្រតូវគស្ររីស្របាស់គៅកនុង្គគស្រមាង្ 
 ទិដឋភាពស្ររតិរតតិការថ្នគគស្រមាង្ និង្ 
 ចរកិលកខែៈ ឬទិដឋភាពដ៏សំខាន់ដថ្ទគទៀតថ្នគគស្រមាង្ ណដលស្រតូវចាត់ទុកថាសមរមយ គោយ
ស្រកសួង្ ។ 
  

ររសិាា ន៖ សំ ញ់ដ៏សមុស្រគសាម ញថ្នអនតរទំ ក់ទំនង្រវាង្សមាសភាគ ណដលមានជីវតិ និង្ោម ន
ជីវតិ ណដលស្រទស្រទង់្ជីវតិទងំ្អស់គៅគលីណសនដី រមួរញ្ចូ ល ទិដឋភាពសង្គម/សុែភាព ថ្នអតាិភាពថ្នមនុសេ
ជាតិ ។ សមាសភាគណសនករូរសាស្រសត ជីវសាស្រសត សង្គម សាស  និង្វរបធម៌ ណដលមានទំ ក់ទំនង្ោន គៅវញិ
គៅមក និង្មានឥទធិពលគលីការរកីចគស្រមីន និង្ការអភិវឌឍន៍ថ្នសារពាង្គកាយមានជីវតិ ។  

ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន៖ គឺជាការវាយតថ្មៃោ ង្លមអិត អំពីរូរសាស្រសត ជីវៈសាស្រសតររ-ិ
សាា នគសដឋកិចច-សង្គម និង្ធនធាន   គោយណសអកជាចមបង្គៅគលីទិននន័យណដលស្ររមូលបាន/ទិននន័យ
ចមបង្ (Primary Data) ចំគពាោះតំរន់ ណដលសាិតគៅកនុង្ ឬគៅជំុវញិទីតាងំ្គគស្រមាង្ ។ វារគង្េីតនូវមូលោឋ ន
សស្រមារ់ការកំែត់អតតសញ្ញញ ែ ការពោករែ៍ និង្ការវភិាគអំពីការរ ោះពាល់ជាអវជិជមាន ណដលអាចគកីត
មានគឡងី្គលីររសិាា ន និង្សង្គម គោយសារសកមមភាពគគស្រមាង្ កនុង្គោលរំែង្កំែត់អំពីវធិានការកនុង្
ការកាត់រនាយជាអរបររមានូវសលរ ោះពាល់ជាអវជិជមាន និង្រគង្េីនជាអតិររមានូវសលរ ោះពាល់វជិជមាន ។  

ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន៖ គឺជាណសនការសស្រមារ់ការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន ដូចមានណចង្គៅកនុង្របាយ
ការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ ឬគពញគលញ ណដលគរៀរចំគោយមាច ស់គគស្រមាង្ និង្ឯកភាព
គោយស្រកសួង្ររសិាា ន ។  

ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្៖ គឺជាការវាយតថ្មៃជារងម និង្ជាចមបង្គៅគលី ទិននន័យ
ណដលមានស្រសារ់/ទិននន័យរ ា រ់រនេ ំ (Secondary Data) ថ្នរូរសាស្រសត ជីវៈសាស្រសត ររសិាា នគសដឋកិចច
សង្គម និង្ធនធាន   ចំគពាោះតំរន់ណដលសាិតគៅកនុង្ ឬគៅជំុវញិទីតាងំ្គគស្រមាង្ ។ វារគង្េីតនូវមូលោឋ ន
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សស្រមារ់ការកំែត់អតតសញ្ញញ ែ ការពោករែ៍ និង្ការវភិាគអំពីសលរ ោះពាល់ជាអវជិជមានណដលអាចគកីត
មានគឡងី្គលរីរសិាា ន និង្សង្គម គោយសារសកមមភាពគគស្រមាង្ កនុង្គោលរំែង្កំែត់អំពីវធិានការកនុង្
ការកាត់រនាយជាអរបររមានូវសលរ ោះពាល់អវជិជមាន និង្រគង្េីនជាអតិររមានូវសលរ ោះពាល់វជិជមាន ។ 

សាធារែៈ ៖ គឺជាសហគមន៍ទូគៅ ណដលរមួរញ្ចូ ល អនកពាក់ព័នធទងំ្អស់ និង្អនកទទលួរង្សល
រ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ ។  

ការចូលរមួជាសាធារែៈ ៖ គឺជាការចូលរមួររស់អនកពាក់ព័នធទងំ្អស់ ណដលទក់ទង្នឹង្គគស្រមាង្
អភិវឌឍន៍ រមួរញ្ចូ ល ស្រកសួង្/សាា រ័ន អាជាា ធរមូលោឋ ន  យកោឋ នពាក់ព័នធ មាច ស់គគស្រមាង្ ស្រកុមហ ុនទីស្ររឹកា 
អនកតំ ង្ររស់ស្ររជាពលរដឋណដលរង្ការរ ោះពាល់ និង្អង្គការមិនណមនរោឋ ភិបាល ថាន ក់មូលោឋ ន ថាន ក់ជាតិ 
និង្អនតរជាតិ ណដលមានការចារ់អារមមែ៍ (សលស្ររគោជន៍) គៅកនុង្តំរន់គគស្រមាង្ ឬ គគស្រមាង្ណដលបានគសនី
គឡងី្ ។  

ស្ររជាពលរដឋណដលទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ ៖ គឺជារូរវន័ារុគគល នីតិរុគគល ឬអង្គការ   
ណដលទទលួរង្ការរ ោះពាល់គោយផ្ទា ល់ ឬស្ររគោល ពីគគស្រមាង្វនិិគោគ (ឬណដលទំនង្ជានឹង្ទទលួរង្ការ
រ ោះពាល់) គោយសារណតមានការគសនីគោយស្រសរចារ់ កនុង្ការកាន់ការ់ដី ឬអចលនស្រទពយ ការផ្ទៃ ស់រដូរថ្ន
ស្ររគភទដី និង្សលរ ោះពាល់គលីស្ររព័នធររសិាា ន និង្ស្ររព័នធគអកូឡូសុី គៅកនុង្តំរន់តាងំ្ទីលំគៅររស់ពកួគគ ។ 
វាអាចរមួរញ្ចូ លស្រកុមមនុសេណដលងាយរង្គស្រោោះ និង្ជនជាតិគដីមភាគតិច ណដលស្រតូវការនូវការយកចិតត
ទុកោក់ជាពិគសស គដីមបធីា ថា កង្វល់ររស់ពួកគគស្រតូវបានគោោះស្រសាយ ។ 

ការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ ៖ គីជាដំគែីរការកនុង្ការកំែត់នូវសិាលភាពថ្នការវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគពញគលញ ឬដំរូង្ និង្ទិននន័យណដលស្រតូវការស្ររមូល និង្វភិាគ គដីមបវីាយតថ្មៃនូវការ
រ ោះពាល់ថ្នគគស្រមាង្វនិិគោគគៅគលីររសិាា ន ណដលកនុង្គ ោះ ការសិកាណររគនោះតស្រមូវឱ្យមានលកខែែឌ
ការងារ គដីមប ីគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។  

ការគធវចំី ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ ៖ គីជាដំ ក់កាលគៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់     
ររសិាា ន ណដលកំែត់ថា គតីគគស្រមាង្ណដលបានគសនីគឡងី្ ឬសកមមភាព មយួ តស្រមូវឱ្យមាននូវការវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ ឬគពញគលញ ឬទស្រមង់្ដថ្ទគទៀតថ្នការវាយតថ្មៃររសិាា ន ឬការឯកភាព ។  

អនកពាក់ព័នធ ៖ គឺជារុគគល ឬស្រកុម ឬសហគមន៍ ណដលសាិតគៅគស្រៅពីស្ររតិរតតិការសនូលថ្នគគស្រមាង្ 
ណដលអាចទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ ឬណដលមានការចារ់អារមមែ៍ (សលស្ររគោជន៍) គៅកនុង្គគស្រមាង្
គ ោះ ។ អនកពាក់ព័នធអាចរមួរញ្ចូ ល រុគគល ធុរៈកិចច អនកសិកា សហគមន៍ និង្ រដឋបាលមូលោឋ ន ។ អនកពាក់
ព័នធអាចរមួរញ្ចូ ល ស្រកសួង្ដថ្ទគទៀត ក៏ដូចជា អង្គការមិនណមនរោឋ ភិបាលជាតិ និង្អនតរជាតិ រ ដ ញសារ
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ព័ត៌មាន និង្ស្ររជាពលរដឋណដលមានកង្វល់អំពីគគស្រមាង្ ណដលស្ររណហលជាមិនរស់គៅកនុង្តំរន់ណដលទទលួរង្
ការរ ោះពាល់គោយផ្ទា ល់ពីគគស្រមាង្គ ោះគទ ។ 

លកខែែឌ ការងារ ៖ គីជាការពិពែ៌ អំពីការងារទងំ្អស់ ណដលស្រតូវគធវី គៅគពលអនុវតតការវាយ
តថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគពញគលញ ឬ ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ ស្រសរគៅតាមវសិាល
ភាពថ្នការសិកា គដីមបវីាយតថ្មៃការរ ោះពាល់ដល់ររសិាា ន ។   

 

៥. ដ្ំណាក់កាលននននការច្បូលរួមជាសាធារណៈគៅកនុងកិច្បចដ្ំគណើរការវាយ
តនមៃគេតុប ៉ះពាល់បរិសាា ន 

កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន រមួមាន ដំ ក់កាលគសេង្ៗោន មយួចំនួន ។ 
ដំ ក់កាលទងំ្គនោះមានលកខែៈឯករាជយ រ ុណនតសាភាជ រ់ោន  គដីមបរំីគពញនីតិវធីិឱ្យបានគពញគលញ ។ 
គោលការែ៍គនោះ គិតគូគោោះស្រសាយអំពីការចូលរមួជាសាធារែៈ គៅកនុង្ដំ ក់កាលនីមយួៗ ថ្នកិចច
ដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន។ កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នរមួរញ្ចូ លនូវ
ដំ ក់កាលមយួចំនួន ណដលស្រតូវបានទទលួសាគ ល់ថាជាដំ ក់កាលណដលការចូលរមួជាសាធារែៈគរួណត
ស្រតូវគធវីគឡងី្ ដូចខាង្គស្រកាម៖ 

1. ដំ ក់កាលគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ 
2. ដំ ក់កាលកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ 
3. ដំ ក់កាលគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររ-ិ
សាា ន  

4. ដំ ក់កាលស្រតួតពិនិតយ និង្វាយតថ្មៃគលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 
5. ដំ ក់កាលឯកភាព ឬរដិគសធ ចំគពាោះរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 
6. ដំ ក់កាលសាង្សង់្ ស្ររតិរតតិការ និង្ការអគង្េតតាមោនគគស្រមាង្ និង្ការអនុគលាមតាម
ចារ់ ។ 

ការចូលរមួជាសាធារែៈគនោះ មានគោលគៅកនុង្ការសតល់ឱ្កាសដល់អនកពាក់ព័នធ   កនុង្ការចូល
រមួ និង្រងាា ញពីមតិគោរល់ និង្ការស្រពួយបារមាររស់គគគៅគលីគគស្រមាង្អភិវឌឍសាធារែៈ និង្ឯកជន 
ស្រពមទងំ្ជំរុញ និង្គលីកទឹកចិតតឱ្យមានការចូលរមួពីវស័ិយសាធារែៈ វស័ិយឯកជន និង្សាធារែជន
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ទូគៅ គលគីគស្រមាង្អភិវឌឍន៍ ។  ការចូលរមួជាសាធារែៈអាចកសាង្ទំនុកចិតត និង្ការោសំ្រទ សស្រមារ់ទងំ្
កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្សស្រមារ់សកមមភាព ឬការអភិវឌឍន៍ជាក់លាក់ មយួ ។ 

 

៦. កស្រមិតននការច្បូលរួមជាសាធារណៈគៅកនុងកិច្បចដ្ំគណើរការវាយតនមៃគេតុប ៉ះ
ពាល់បរិសាា ន 

 ការចូលរមួជាសាធារែៈអាចគកីតគឡងី្គៅកនុង្កស្រមិតគសេង្ៗោន  ថ្នការចូលរមួផ្ទា ល់ និង្ការ
ស្របាស្រស័យទក់ទង្ ។ ការចូលរមួជាសាធារែៈគនោះស្រតូវបានគៅថា កស្រមិតថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ ។ វា
ចារ់គសដីមគៅកស្រមិតដ៏សាមញ្ញរំសុតថ្នការជូនដំែឹង្ (ការសដល់ពត៌មាន) គៅដល់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់
ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធ   ។ កស្រមិតចំនួនពីររ ា រ់គទៀត ណដលរមួមាន “ការពិគស្រោោះគោរល់” និង្ 
“ការចូលរមួគោយផ្ទា ល់” មានការចូលរមួគស្រចីនជាង្ពីសំ ក់ អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនក
ពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។ ការចូលរមួជាសាធារែៈគនោះអាចមានទស្រមង់្ជាគស្រចីន រ ុណនតវាគឺជាណសនកមយួថ្នការ
រគង្េីតគឡងី្នូវមតិគោរល់ស្រតឡរ់ដ៏គស្រចីនជាង្មុនគៅកាន់មាច ស់គគស្រមាង្ ។ គៅចំែុចែពស់រំសុតថ្នកស្រមិត
ថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គឺ “កិចចសហការ” និង្ “ការសដល់អំ ច” ។ គៅកស្រមិតទងំ្ពីរគនោះ ថ្នការចូល
រមួជាសាធារែៈ អនកទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ មានការចូលរមួផ្ទា ល់កស្រមិតែពស់ គៅកនុង្ដំគែីរការ
គនោះ ណដលស្រតូវកាៃ យជាថ្ដគូ និង្មានលកខែៈគសមីោន នឹង្មាច ស់គគស្រមាង្ ។ “ការសដល់អំ ច” គឺជាទស្រមង់្ែពស់
រំសុតថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ ។ គនោះគឺជាចំែុចណដលអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្អាចកាៃ យជា
អនកគធវីការសគស្រមចចិតតគលីគគស្រមាង្ គហយីស្ររសិនគរីគគស្រមាង្គ ោះ ែវោះនូវការោសំ្រទពីអនករង្ការរ ោះពាល់ពី
គគស្រមាង្ គពលគ ោះគគស្រមាង្គ ោះមិនអាចរនដដំគែីរការគៅមុែគទៀតបានគឡយី ។ ឧទហរែ៍ គៅគស្រកាម
គោលការែ៍ថ្នការយល់ស្រពមជាមុន គោយគសរ ីនិង្រ ា រ់ពីទទលួបានព័ត៌មានស្រគរ់ស្រជុង្គស្រជាយ សហគម
ន៍ជនជាតិគដីមភាគតិច ទទលួបាននូវអំ ច កនុង្ការឯកភាព ឬរដិគសធ ចំគពាោះសំគែីចុង្គស្រកាយថ្ន
គគស្រមាង្ ។ 
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៦.១. ការជូនដ្ំណងឹ 

កស្រមិតថ្នការជូនដំែឹង្ថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ មិនសតល់ឱ្កាសជាក់លាក់ មយួសស្រមារ់
អនកពាក់ព័នធទងំ្អស់គ ោះគទ រ ុណនតវាសតល់ឱ្យសាធារែជននូវព័ត៌មាន ណដលពកួគគស្រតូវការដឹង្ឮ និង្កិចច
ដំគែីរការថ្នសាា រ័នគធវីគសចកតីសគស្រមច ។  

ទងំ្គោលគៅ និង្ការសនោគៅកនុង្កស្រមិតថ្នការជូនដំែឹង្គនោះ គឹជាការរកាទុកជាព័ត៌មានណត
រ ុគ ណ ោះ។ 
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ការជូនដំែឹង្ដល់អនកទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត គឺជាដំ ក់
កាលដំរូង្ កនុង្ការធា ថា អាចមានការចូលរមួជាសាធារែៈសមរមយ គៅកនុង្កិចចដំគែីរការថ្នការវាយ
តថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។  
 

៦.២. ការពិគស្រោ៉ះគោបល់ 
កស្រមិតថ្នការពិគស្រោោះគោរល់ថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈគឺជាឱ្កាសមូលោឋ នអរបររមាសស្រមារ់ 

ធាតុចូលររស់សាធារែជនោក់ចូលគៅកនុង្ការសគស្រមចចិតត ។ ការពិគស្រោោះគោរល់មានន័យជាការសួរ 
និង្ការគ ៃ្ីយសំែួរ ។  

គោលគៅថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈកនុង្កស្រមិតពិគស្រោោះគោរល់ គឺការទទលួ និង្ពិចារ គលី
ធាតុចូលររស់សាធារែជន ។ ការសនោគៅកស្រមិតពិគស្រោោះគោរល់គនោះគឺស្រតូវពិចារ គលីធាតុចូលររស់
សាធារែជនណដលស្រតូវទទួលនិង្ស្រតូវសតល់ស្រតឡរ់មកវញិ ដូចជា គតីធាតុចូលទងំ្គ ោះស្រតូវរញ្ចូ ល គៅកនុង្
ការសគស្រមចចិតតគគស្រមាង្ឬគទ? 

 

៦.៣. ការច្បូលរួមផ្ទា ល់ 
កស្រមិតថ្នការចូលរមួផ្ទា ល់គៅកនុង្ការចូលរមួជាសាធារែៈ គឺមានកស្រមិតែពស់ជាង្ការពិគស្រោោះ

គោរល់ ។ ការចូលរមួផ្ទា ល់មានន័យថាស្រតូវណតរញ្ចូ លធាតុចូលណដលបានសតល់ជូន។ កស្រមិតការចូលរមួផ្ទា ល់
គឺ សាធារែជនស្រតូវបានអគញ្ជ ីញឱ្យចូលរមួកនុង្ដំគែីរការចារ់ពីដំរូង្ និង្ស្រតូវបានសតល់ឱ្កាសជាគស្រចីនរារ់
ទងំ្ដំ ក់កាលថ្នកិចចដំគែីរការគៅកនុង្ការគធវីគសចកតីសគស្រមច ។  

គោលគៅថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈគៅកស្រមិតការចូលរមួផ្ទា ល់ គឺគធវីការជាមួយោន ផ្ទា ល់ជាមយួ
សាធារែៈ និង្ពិចារ គលីធាតុចូលររស់ពកួគគតាមរយៈកិចចដំគែីរការថ្នការសគស្រមចចិតត។  

ការសនោគៅកស្រមិតថ្នការចូលរមួផ្ទា ល់គនោះ មានន័យថា មតិគោរល់ណដលទទួលបានមកពីអនកទ
ទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត នឹង្ទទលួបាននូវការគ ៃ្ីយតរ ។ វាគឺជាកស្រមិត
មយួណដលសដល់ឱ្យអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀតនូវមតិគោរល់ស្រតឡរ់សដីពី
រគរៀរណដលរញ្ញា   ររស់ពកួគគស្រតូវបានយកគៅពិចារ  និង្ពីរគរៀរណដលគគស្រមាង្គ ោះស្រតូវបានណក
សស្រមួល គដីមបគី ៃ្ីយតរចំគពាោះការស្រពួយបារមា ។  
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៦.៤. កិច្បចេេការ  
កស្រមិតថ្នកិចចសហការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ រមួរញ្ចូ លស្រគរ់ភាគីពាក់ព័នធទងំ្អស់ ។ គៅ

ដំ ក់កាលគនោះ អនកទទួលរង្សលរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀតសតល់ធាតុចូលគោយផ្ទា ល់
កនុង្ការគធវីការសគស្រមចចិតត ។ កិចចសហការជានិចចកាលគលីកកមពស់អនកពាក់ព័នធ   គដីមបឯីកភាពគលី
ដំគ ោះស្រសាយរមួ ។ កស្រមិតថ្នការចូលរមួគនោះអាចស្រតូវបានរងាា ញគៅកនុង្ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន ណដល
គរៀរចំគឡងី្គោយមាច ស់គគស្រមាង្ ។  

ការសនោគៅកស្រមិតគនោះគឺសាធារែជននឹង្ស្រតូវរញ្ចូ លសកមមភាពសំខាន់ៗ ការសគស្រមចចិតតទងំ្
អស់ ស្រពមទងំ្ធាតុចូលររស់ពកួគគ នឹង្ស្រតូវបានោក់រញ្ចូ លោន ឱ្យបានគស្រចីនជាអតិររមា ។  

 

៦.៥. ការ្តល់អំណាច្ប  

កស្រមិតថ្នការសតល់អំ ចថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ មានន័យថា សាា រ័នសាធារែៈសតល់ជូន
អនកទទលួរង្សលរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្នូវឱ្កាសកនុង្ការគធវីគសចកតីសគស្រមចចិតតគោយែៃួនឯង្ ។  

ការសនោគៅដំ ក់កាលគនោះ គឺសាា រ័នសាធារែៈនឹង្អនុវតតនូវអវីណដលអនកទទលួរង្សលរ ោះ
ពាល់ពីគគស្រមាង្បានគធវីការសគស្រមចចិតត ។ 

 
តារាង្ទី ១៖ គសចកដសីគង្ខរថ្នកស្រមិតថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈណដលស្រតវូបានរពឹំង្ទុកគៅកនុង្ដំ ក់កាល

នីមយួៗថ្ន កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គៅគស្រកាមគោលការែ៍ណែ គំនោះ 
 

ដំ ក់កាលគៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន 

កស្រមិតថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈណដលស្រតវូបាន
រពឹំង្ទុក 

១- ការគធវីច ំត់ថាន ក់គគស្រមាង្ ការជូនដែឹំង្ (អរបររមា) 
 

២- ការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ ការពិគស្រោោះគោរល់ (អរបររមា) 
 

៣- ការសកិាអំពីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន នងិ្
ការគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន  

ការពិគស្រោោះគោរល់ នងិ្ការចូលរមួផ្ទា ល់ (អរបររមា) 
 

៤- ការស្រតួតពនិិតយរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់រ
រសិាា ន និង្ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន 

ការពិគស្រោោះគោរល់ (អរបររមា) 
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៥- ការគធវីការសគស្រមចចិតតគលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុ
រ ោះពាល់ររសិាា ន និង្ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន 

ការជូនដែឹំង្ (អរបររមា) 
 

៦- ការសាង្សង់្ ស្ររតិរតតកិារ ការអគង្េតតាមោន និង្
ការអនុគលាម 

ចំែុច មយួថ្នកស្រមិតថ្នការចូលរមួ អាស្រស័យគលី
គគស្រមាង្ (គគស្រមាង្អាទិភាព) 
 
ស្រសរតាមណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន នងិ្ការគរដជាា ថ្ន
មាច ស់គគស្រមាង្  

 

៧. ការទទួលបានព័ត៌មានគៅកនុងកិច្បចដ្ំគណើរការវាយតនមៃគេតុប ៉ះពាល់បរិសាា ន 

គៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នកិចចដំគែីរការថ្នការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ព័ត៌មាន និង្ទិននន័យ
ជាគស្រចីននឹង្ស្រតូវបានរគង្េីត និង្ស្ររមូលគោយមាច ស់គគស្រមាង្ ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រកសួង្
ពាក់ព័នធ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។ ការចូលរមួជាសាធារែៈពិតស្របាកដ និង្មានស្ររសិទធភាព គឺពឹង្ណសអក
គល ី អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀតមានលទធភាពទទលួបានព័ត៌មានពាក់ព័នធ ។ 
ព័ត៌មានទងំ្គនោះ ស្រតូវណតអាចណសវង្រកបាន គោយងាយស្រសួល (រមួរញ្ចូ ល តាមរយៈអិុនធឺែិត និង្ឯកសារ
ងតចមៃង្) និង្ជាភាសា និង្ការគស្ររីស្របាស់ពាកយគពចន៍ ណដលងាយយល់ ។  

មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គរួណតសដល់ព័ត៌មានចារ់តាងំ្ពីដំ ក់
កាលគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ រហូតដល់ដំ ក់កាលឯកភាពគលីគគស្រមាង្ គោយស្រកសួង្ ។ ការសតល់
ព័ត៌មានគនោះគរួណតមានលកខែៈរនតជានិរនដ គដីមបធីា ថា អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់
ព័នធដថ្ទគទៀត អាចទទលួបានព័ត៌មានពាក់ព័នធ គដីមបអីាចចូលរមួគោយមានស្ររសិទធភាព ។  

គៅគពលគគស្រមាង្ទទលួបានការឯកភាព មាច ស់គគស្រមាង្ និង្អនកគ  ការ និង្អនកគ  ការរនដររស់
ែៃួន ស្រតូវទទលួែុសស្រតូវកនុង្ការសដល់ព័ត៌មានឱ្យបានទន់គពលគវលា និង្កនុង្លកខែៈជារនតរ ា រ់ គៅកាន់
អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។ គៅគពលណដលគគស្រមាង្ចារ់គសដីមស្ររតិរតតិ
ការ មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ស្ររតិរតតិករ តស្រមូវឱ្យរនតសដល់នូវព័ត៌មានសមរមយគៅកាន់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពី
គគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត រមួរញ្ចូ ល រោឋ ភិបាល ។  

កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នតស្រមូវឱ្យមាច ស់គគស្រមាង្ ឬទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន គរៀរចំកិចចស្ររជំុជាមយួស្ររជាពលរដឋណដលទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ ។ កិចចស្ររជំុគនោះស្រតូវ
គធវីគឡងី្គៅកនុង្លកខែៈមួយណដលរគង្េីននូវឱ្កាសសស្រមារ់ការចូលរមួពាក់ព័នធ ។ ស្ររសិនគរីព័ត៌មាន មាន
លកខែៈរគចចកគទស គពលគ ោះស្រតូវមានអនកជំ ញការ ណដលអាចជយួពនយល់គៅដល់អនកទទលួរង្ការរ ោះ
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ពាល់ពីគគស្រមាង្ ។ ស្ររសិនគរីអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ស្រតូវការនូវជំនយួណសនកភាសា គពលគ ោះគគ
ស្រតូវសដល់ជំនយួគនោះដល់ពកួោត់សង្ណដរ ។  
 

ជំពូក ២: 

ទិដ្ឋភាពច្បាប់ 
១. ច្បាប់េតីពីកិច្បចការពារបរិសាា ន និងការស្រគប់ស្រគងធនធានធមមជាតិ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

មាស្រតា ៦៖ 

ការវាយតំថ្លគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវអនុវតតគលីរាល់គំគរាង្  និង្សកមមភាពររស់ឯកជន ឬសាធារែៈ 
គហយីស្រតូវពិនិតយ និង្វាយតថ្មៃគោយស្រកសួង្ររសិាា នមុនោក់ជូនរាជរោឋ ភិបាលសំគរច។   

ការវាយតថ្មៃគនោះក៏ស្រតូវបានអនុវតតសង្ណដរចំគពាោះសកមមភាពណដលមានស្រសារ់ និង្កំពុង្ដំគែីរការ គហយី
ណដលពំុទន់បានវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគៅគឡយី។  ណរររទថ្នកិចចដំគែីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា នស្រតូវកំែត់គោយអនុស្រកឹតយ តាមដំគែីរររស់ស្រកសួង្ររសិាា ន។ 

ស្ររគភទ និង្ទំហគំំគរាង្ និង្សកមមភាពណដលគសនីគឡងី្ ស្រពមទងំ្សកមមភាពណដលមានស្រសារ់ និង្កំពុង្
ដំគែីរការទងំ្ឯកជន និង្សាធារែៈ  ណដលស្រតូវមានការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគ ោះស្រតូវ
កំែត់គោយអនុស្រកឹតយតាមសំគែីរររស់ស្រកសួង្ររសិាា ន។ 

មាស្រតា ៧៖ 

ចំគពាោះរាល់ពាកយសុំគធវីគំគរាង្វនិិគោគ និង្រាល់គំគរាង្ណដលរដឋគសនីគឡងី្  ស្រតូវមានការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា នដំរូង្  ឬក៏ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដូចមានណចង្កនុង្មាស្រតា ៦ ថ្នចារ់គនោះ។ 
ស្រកសួង្ររសិាា នស្រតូវពិនិតយ និង្សតល់គោរល់គលីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ ឬការវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគៅអង្គការមានសមតាកិចច កនុង្រយៈគពលដូចបានកំែត់កនុង្ចារ់សតីពីវនិិគោគថ្ន
ស្រពោះរាជា ចស្រកកមពុជា។ 
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មាស្រតា ១៦៖ 

ស្រកសួង្ររសិាា នស្រតុវសតល់ជូនតាមសំែូមពរររស់សាធារែជន  នូវពត៌មានពីសកមមភាពររស់ែៃួន និង្
ស្រតូវគលីកទឹកចិតតឲមានការចូលរមួពីសាធារែជន កនុង្កិចចការពារររសិាា ន និង្ការស្រគរ់ស្រគរ់ធនធានធមម
ជាតិ។ 

មាស្រតា ១៧៖ 

ណរររទថ្នការចូលរមួររស់សាធារែជន និង្ការស្រសង់្យកពត៌មានកនុង្កិចចការពារររសិាា ន និង្ការ
ស្រគរ់ស្រគង្ធនធានធមមជាតិ ស្រតូវកំែត់គោយអនុស្រកឹតយតាមសំគែីរររស់ស្រកសួង្ររសិាា ន។ 

មាស្រតា ១៨៖ 

ពត៌មានណដលទក់ទង្គៅនឹង្កិចចការពារររសិាា ន ឬការស្រគរ់ស្រគង្ធនធានធមមជាតិ ស្រតូវសេពវសាយជូនោន
គៅវញិគៅមក រវាង្ស្រកសួង្ររសិាា ន និង្ស្រកសួង្  ។ 

 

២. អនុស្រកឹតយេតីពីកិច្បចដ្ំគណើរការវាយតនមៃគេតុប ៉ះពាល់បរិសាា ន ឆ្ន ំ ១៩៩៩ 

មាស្រតា ១៖ 

អនុស្រកឹតយគនោះមានគោលរំែង្៖ 

- កំែត់ការវាយតំថ្លគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គលីរាល់គំគរាង្ និង្សកមមភាពររស់ឯកជន ឬសា
ធារែៈ គហសី្រតូវបានពិនិតយ និង្វាយតំថ្លគោយស្រកសួង្ររសិាា នមុន ោក់ជូនរាជរោឋ ភិបាលសំ
គរច 

- កំែត់ស្ររគភទ និង្ទំហគំំគរាង្សកមមភាពណដលគសនីគឡងី្ស្រពមទងំ្សកមមភាពណដលមានស្រសារ់ 
និង្កំពុង្ដំគែីការទងំ្ឯកជន ទងំ្សាធារែៈ ណដលស្រតូវវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 

- រំសុសឲយមានការចូលរមួពីសាធារែៈជន កនុង្កិចចដំគែីរការវាយតំថ្លគហតុរ ោះពាល់ររ-ិ 
សាា នស្រពមទងំ្ទទលួយកមតិគោរល់មកគធវីការពិចារ កនុង្កិចចដំគែីរការអនុម័តគំគរាង្។ 
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៣.ស្របកាេេតីពីេតីពីគោលការណ៍ណណនំទូគៅកនងុការគធវើរបាយការណ៍វាយ
តនមៃគេតុប ៉ះពាល់បរិសាា នដ្ំបូង និងគពញគលញ ឆ្ន ំ២០០៩ 

ស្ររការ ១៖ 

ស្ររកាសគនោះមានគោលរំែង្អនុវតតគោលការែ៍ណែ ទូំគៅសតីពីការគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតំថ្ល
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ គពញគលញ និង្តារាង្សគង្ខរ មានដូចភាជ រ់កនុង្ឧរសមព័នធ ១ និង្ ២ ថ្ន
ស្ររកាសគនោះ។ 

 

ស្ររការ ៧៖ 

 យកោឋ នសគង្េត ពិនិតយការវាយតំថ្លគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវពិនិតយ និង្សតល់គោរល់គលីទីតាងំ្គំ
គរាង្ ដូចមានណចង្គៅកនុង្ស្ររការ២ និង្៣ខាង្គលី គដីមបកំីែត់ឲបានចាស់លាស់ថា គំគរាង្គនោះគរួតំរូវឲយ
គរៀរចំរបាយការែ៍វាយតំថ្លគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្  ឬគពញគលញ ។ 

 

ស្ររការ ៩៖ 

 យកោឋ នសគង្េត ពិនិតយការវាយតំថ្លគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ឬមនាីរររសិាា នរាជធានី-គែតត  មានភារកិចច
ពិនិតយ  និង្សតល់គោរល់គលីរបាយការែ៍វាយតំថ្លគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ ឬគពញគលញគោយអនុ
វតតគៅតាមគោលការែ៍ណែ ទូំគៅគនោះ។ 

 

ស្ររការ ១៤៖ 

 យកោឋ នអគង្េត ពិនិតយការវាយតំថ្លគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ឬមនាីរររសិាា នរាជធានី-គែតត មានភារកិចច
តាមោន ឃ្ៃ គំមីល និង្ចាត់វធិានការឲមាច ស់គំគរាង្ស្ររតិរតតិតាមណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នគៅកនុង្
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ដំ ក់កាលសាង្សង់្ ស្ររតិរតតិ និង្រញ្ច រ់គំគរាង្ ដូចមានណចង្គៅកនុង្របាយការែ៍វាយតំថ្លគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា នដំរូង្  ឬគពញគលញ ណដលស្រកសួង្ររសិាា ន ឬមនាីរររសិាា នរាជរាជធានី-គែតតបានឯកភាព ។     

 
 

៤. គេច្បកដីេគស្រមច្បេដីពីការណកេស្រមួលេមាេភាព និងភារៈកិច្បច ស្រកុមការងារ
េស្រមបេស្រមួលការវាយតនមៃគេតុប ៉ះពាល់បរិសាា ន  

ស្ររការ ២៖ 

ស្រកុមការងារ សស្រមរសស្រមួលការងារវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន មានភារៈកិចចដូចតគៅ៖ 

 ពិនិតយ និង្សគស្រមចគលីរទរញ្ញជ ថ្សាកនុង្ស្រកុមការងារសស្រមរសស្រមួលការងារវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន 

 ពិនិតយ និង្សដល់គោរល់គលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្សង្គម ររស់
គគស្រមាង្ណដលគសនីគឡងី្ និង្សកមមភាពអភិវឌឍន៍  ររស់ឯកជន ឬសាធារែៈ ណដលមាន
ស្រសារ់ និង្កំពុង្ដំគែីរការ គោយណសអកគលីលទធសលថ្នការពិនិតយ និង្សដល់គោរល់រងម ររស់
 យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 

 សគស្រមចគលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្សង្គមដំរូង្ 
 រាយការែ៍ជូនរដឋមស្រនដីស្រកសួង្ររសិាា ន អំពីលទធសលថ្នកិចចស្ររជំុសដល់គោរល់គលីរបាយការែ៍
វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្សង្គម ។   
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ជំពូក ៣: 

នីតិវិធីននការច្បូលរួមជាសាធារណៈគៅកនុងដ្ំណាក់កាលនន
ការវាយតនមៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ន 

 

១. កស្រមិត និងទស្រមង់ននការច្បូលរួមជាសាធារណៈ 
១.១. ការកំណត់រកអនកទទួលរងការប ៉ះពាល់ពីគគស្រមាង និងអនកពាក់ព័នធដ្នទគទៀត 

ដំ ក់កាលទី១គឺស្រតូវកំែត់អតតសញ្ញញ ែអនកទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធ
ដថ្ទគទៀត ។ មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គរួណតពោោមយកចិតតទុកោក់កនុង្
ការកំែត់ និង្ធា ឱ្យមានការចូលរមួពីអនកពាក់ព័នធទងំ្កនុង្ និង្គស្រៅរោឋ ភិបាល ណដលអាចទទលួរង្ការ
រ ោះពាល់ និង្មានចំ រ់អារមមែ៍គលីគគស្រមាង្ និង្សកាត នុពលថ្នការរ ោះពាល់ ។ វសិាលភាពភូមិសាស្រសតគរួ
ណតរញ្ចូ លតំរន់ណដលសាិតគៅកនុង្ និង្ជំុវញិគគស្រមាង្ទងំ្ស្រពំស្ររទល់នគោបាយ និង្ស្រពំស្ររទល់ធនធានធមម
ជាតិ ឬគៅបានថាវសិាលភាពភូមិសាស្រសតទងំ្ស្រសុង្ថ្នធនធានមនុសេ និង្ធមមជាតិណដលទទលួរង្ការរ ោះ
ពាល់ពីសកមមភាពថ្នគគស្រមាង្ណដលគសនីសុំ។ ការរ ោះពាល់ថ្នគគស្រមាង្អាចជាការរ ោះពាល់គោយផ្ទា ល់ ឬគោយ
ស្ររគោល ។ 

ការកំែត់អំពីរញ្ញា ជាក់លាក់ណដលបានរងាា ញគោយគគស្រមាង្ ឬកមមវធីិគសនីសុំ នឹង្ជយួកំែត់អតត
សញ្ញញ ែថ្នអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់សំខាន់ៗ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត គហយីអនកពាក់ព័នធទងំ្គ ោះនឹង្
ជយួកំែត់ពីរញ្ញា សស្រមារ់វភិាគសង្ណដរ ។ អនកពាក់ព័នធរណនាមគទៀតនឹង្ស្រតូវបានកំែត់ជារនតរ ា រ់តាម    
រយៈដំគែីរការវាយតថ្មៃទងំ្មូល និង្គរួណតោក់រញ្ចូ លគៅកនុង្សកមមភាពចូលរមួជាមយួសាធារែៈរ ា រ់
គទៀត ។ ការចូលរមួពីសាធារែជនគរួណតរញ្ចូ លរាល់អនកចារ់អារមមែ៍នឹង្គគស្រមាង្   ដូចជា អនកណដល
ចារ់អារមមែ៍នឹង្គោលនគោបាយគគស្រមាង្ណដលពាក់ព័នធគៅស្ររគទសកមពុជា សហគមន៍ណដលរស់គៅណសនក
ខាង្គស្រកាម និង្ខាង្គលីថ្នទីតាងំ្គសនីសុំ ឬអនកណដលមានសកាត នុពលរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្អភិវឌឍ និង្
អនកគស្ររីស្របាស់ដីណដលអាចរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្អភិវឌឍន៍។ 
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ការកំែត់អតតសញ្ញញ ែថ្នអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ជាលកខែៈ
ស្ររព័នធ និង្ជាលកខែៈររោិរ័ន គឺជាចំែុចគនៃឹោះដ៏សំខាន់ថ្នដំ ក់កាលកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ ។ 
វាគឺជាការចាបំាច់ ស់កនុង្ការគរៀរចំណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គដីមបោីក់រញ្ចូ លគៅកនុង្របាយ
ការែ៍ថ្នការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ ។ ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ នឹង្គូសរងាា ញអំពី
ដំ ក់កាល (ជំហាន) ណដលស្រតូវអនុវតត និង្ព័ត៌មានណដលស្រតូវសដល់ឱ្យ គៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នការវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គរួណតសដល់នូវព័ត៌មានលមអិតអំពីរគរៀរកនុង្ការ
កំែត់អតតសញ្ញញ ែអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកតំ ង្ថ្នអនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។   
 

១. អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ 

 មាច ស់ដី និង្អនកតាងំ្លំគៅអចិថ្ស្រនតយិ៍ ទងំ្អនកមូលោឋ ន និង្អនកគៅគស្រកាមណែេទឹក 
 ស្រកុមជនជាតិគដីមភាគតិច គៅកនុង្តំរន់ណដលទទលួរង្ការរ ោះពាល់  
 ស្រសដី កុមារ និង្មនុសេចាស់ 
 ស្រកុមងាយរង្គស្រោោះ រមួរញ្ចូ លជនពិការ និង្ជនស្រកីស្រក 

 
២. អាជាា ធររោឋ ភិបាល  

 អាជាា ធរថាន ក់ជាតិ ថាន ក់គែតត ថាន ក់ស្រសុក និង្ថាន ក់មូលោឋ ន 
 អាជាា ធរទទលួែុសស្រតូវចំគពាោះការស្រតួតពិនិតយការរំពុល រមួរញ្ចូ ល ការរំពុលទឹក 
សំែល់ ដី សំគឡង្ និង្ការរំពុលែយល់ ។ 

 អាជាា ធរទទលួែុសស្រតូវចំគពាោះការការពារធមមជាតិ គរតិកភ័ែឌ វរបធម៌ និង្គទសភាព 
 អាជាា ធរសុែភាព និង្សុវតាិភាព 
 អាជាា ធរស្រតួតពិនិតយការគស្ររីស្របាស់ដី អាជាា ធរគរៀរចំណសនការលំហ និង្អាជាា ធរគរៀរចំ
តំរន់    

 អាជាា ធរគៅកនុង្ស្ររគទសជិតខាង្ កនុង្ករែីមានរញ្ញា ទក់ទង្នឹង្សលរ ោះពាល់ ៃ្ង្ណដន 
 
៣. អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត  

 ស្រកុមមនុសេណដលមានការចារ់អារមមែ៍ណសនកអភិវឌឍន៍ររសិាា ន និង្សង្គម ថាន ក់មូលោឋ ន 
ថាន ក់ជាតិ និង្អនតរជាតិ  
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  យកោឋ ន តាមវស័ិយ ថ្នស្រកសួង្-សាា នរ័ន ណដលទទួលែុសស្រតូវណសនកកសិកមម ថាមពល 
ថ្ស្រពគ  ី និង្ជលសល ។ល។ (ណដលសលស្ររគោជន៍ររស់ពកួគគអាចទទលួរង្ការរ ោះ
ពាល់) ។  

 ភាន ក់ងារអនតរជាតិ ណដលសលស្ររគោជន៍ររស់ពកួគគអាចទទលួរង្ការរ ោះពាល់ ។ 
 និគោជកមូលោឋ ន និង្សមាគមធុរកិចច ដូចជា សភាពាែិជជកមម សហគមពាែិជជកមម 
។ល។ 

 អង្គការ សង្គមសុីវលិ ដូចជា អង្គការស្រសដី ស្រកុម   ស្រកុមយុវជន ។ល។ 
 អង្គការនិគោជក   ដូចជា សហជិពពាែិជជកមម ។ 
 ស្រកុម  ណដលតំ ង្ឱ្យអនកគស្ររីស្របាស់ររសិាា ន ដូចជា កសិករ អនកគនសាទ ស្រសតី ណដល
គស្ររីស្របាស់ធនធានមូលោឋ នសស្រមារ់ការគស្ររីស្របាស់ផ្ទា ល់ែៃួន និង្សស្រមារ់ការងារពាែិជជ
កមម ស្ររតិរតតិករណសនកគទសចរែ៍ វទិោសាា នស្រសាវស្រជាវ មហាវទិោល័យ និង្មជឈមែឌ ល
ជំ ញឯកគទសគសេង្គទៀត ។ 

 រ ដ ញសារព័ត៌មានថាន ក់មូលោឋ ន និង្ថាន ក់ជាតិ ។ 
 រ ដ ញសារព័ត៌មានថាន ក់មូលោឋ ន និង្ថាន កជាតិ ។ 

 
៤. សហគមន៍ទូគៅ  

 អនកតំ ង្ណដលស្រតូវគស្រជីសគរសីតាមការគបាោះគឆ្ន ត និង្រុគគលសំខាន់ៗកនុង្សហគមន៍ 
ដូចជា អនកដឹក សំាស  ឬស្រគូរគស្រង្ៀន  

 ស្រកុមសហគមន៍មូលោឋ ន ស្រកុមតាងំ្លំគៅអចិថ្ស្រនតយិ៍ ។ល។ 
 សហគមន៍ណសនកវទិោសាស្រសត 
 សមាជិកជាទូគៅថ្នសាធារែៈជនមូលោឋ ន និង្សាធារែៈជនទូគៅ ។ 

  

១.២. លទធ្លននការច្បូលរួមជាសាធារណៈ 
លទធសលសំខាន់ៗ ថ្នកិចចដំគែីរការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈស្ររករគោយស្ររសិទធភាព នឹង្

ជយួ៖ 
 កំែត់អតតសញ្ញញ ែអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ 
 កំែត់អតតសញ្ញញ ែអនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត 
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 គលីកកមពស់ការអភិវឌឍន៍ស្ររករគោយចីរភាពសស្រមារ់ស្រពោះរាជា ចស្រកកមពុជា  
 កំែត់អតតសញ្ញញ ែអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត 
 ជូនដំែឹង្ដល់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ អំពីគគស្រមាង្ណដលបានគសនីសុំ និង្ការរ ោះ
ពាល់ររស់វា  

 ស្ររមូលធាតុចូល គំនិតគោរល់ និង្គសចកដីបារមាររស់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ 
និង្អនកពាក់ព័នធទងំ្អស់ 

 ទទលួយកព័ត៌មាន និង្គំនិតគោរល់ររស់សាធារែៈជន គៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 

 គ ៃ្ីយតរគៅកាន់គំនិតគោរល់ររស់សាធារែៈជនគៅកនុង្ការរច គគស្រមាង្ 
 គធវីឱ្យមានការចូលរមួពីសាធារែៈជនគៅកនុង្ការគរៀរចំណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នសស្រមារ់
គគស្រមាង្  

 ជយួរោឋ ភិបាលគៅកនុង្ដំគែីរការវាយតថ្មៃ និង្ការគធវីការសគស្រមចចិតត  
 ទទលួយកចំគែោះដឹង្ និង្ស្ររថ្ពែីររស់សហគមន៍មូលោឋ ន ជាមូលោឋ នកនុង្ការគធវីការ
សគស្រមចចិតត  

 សស្រមរសស្រមួល និង្ពិចារ អំពីជគស្រមីស  ថ្នវធិានការ និង្ការងារសស្រមារ់ស្ររជាពលរដឋ 
 ធា ថា ការរ ោះពាល់ជាអវជិជមានចមបង្ៗមិនស្រតូវបានគមីលរលំង្ និង្រគង្េីនសលស្ររគោជន៍ឱ្យ
ដល់កស្រមិតអតិររមា  

 កាត់រនាយវវិាទ តាមរយៈការកំែត់អតតសញ្ញញ ែ និង្ការរគញ្ច ៀស ឬ ការកាត់រនាយរញ្ញា   
រងមៗ 

 សដល់ឱ្កាសដល់សាធារែៈជនគៅកនុង្ដំ ក់កាលថ្នការច គគស្រមាង្ គៅកនុង្វធិានការ
វជិជមាន 

 គធវីឱ្យស្ររគសីរគឡងី្គៅកនុង្លកខែៈមយួណដលការគធវីការសគស្រមចចិតត នឹង្ស្រតូវគធវីគឡងី្គៅកនុង្
លកខែៈតមាៃ ភាព និង្ការទទលួែុសស្រតូវ  

 គលីកកមពស់ទំនុកចិតតពីសាធារែៈជនគៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 
 

១.៣. ការទទួលបានព័ត៌មាន 

គៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នកិចចដំគែីរការថ្នការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន មាច ស់គគស្រមាង្ ឬទី
ស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គរួរគង្េីតគគហទំព័រមយួសស្រមារ់សដល់ព័ត៌មានអំពីគគស្រមាង្ ។ គគហ
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ទំព័រគនោះស្រតូវគធវីរចចុរបននភាពជាស្ររចានូំវព័ត៌មានអំពីសាា នភាពថ្នគគស្រមាង្ គសចកដីងតចមៃង្ថ្នការឯកភាព, 
ណសនការ និង្របាយការែ៍ និង្លិែិតអនុញ្ញញ ត ណដលស្រតូវបានតស្រមូវសស្រមារ់គគស្រមាង្ ស្រពមទងំ្ព័ត៌មានលមអិត
អំពីការស្រតួតពិនិតយ និង្ការគធវីសវនកមមគលីការអនុគលាមតាមចារ់ថ្នគគស្រមាង្ ។ 

ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គរួោក់រញ្ចូ លនូវព័ត៌មានលមអិតអំពីគពលគវលា និង្រគរៀរ 
ណដលទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន នឹង្សដល់ព័ត៌មានគៅកាន់អនកទទួលរង្សលរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ 
និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត។ ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈគនោះអាចរមួរញ្ចូ លសង្ណដរនូវ គគហទំព័រ
គហចសរ ុកររស់គគស្រមាង្ រមួជាមយួនឹង្គសចកដីលមអិតអំពីព័ត៌មានណដលស្រតូវសដល់ឱ្យគៅកស្រមិតឃុ ំ។  

ព័ត៌មានណដលទក់ទង្នឹង្គគស្រមាង្ណដលបានគសនីគឡងី្ គូរណតសតល់គៅឱ្យអនកណដលទទលួរង្សលរ ោះ
ពាល់ពីគគស្រមាង្ ។ 

 

១.៤. ការកំណត់គពលគវលាននការច្បូលរមួជាសាធារណៈ 
 ការចូលរមួជាសាធារែៈគួរណតចារ់គសដីមតាងំ្ពីដំរូង្គៅកនុង្ដំ ក់កាលសិកាអំពីរុគរលទធភាពថ្ន
គគស្រមាង្ ស្ររសិនគរីអាចគធវីគៅបាន ។ គៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ការចូលរមួជា
សាធារែៈចារ់គសដីមគៅកនុង្ដំ ក់កាលគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ ។ ការចូលរមួជាសាធារែៈគៅកនុង្
ដំ ក់កាលគធវីចំ ត់ថាន ក់ និង្កំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្គឺមានសារៈសំខាន់ខាៃ ងំ្ ស់។ ស្ររសិនគរី
គធវីបានលអ វាគឺជាមូលោឋ នដ៏រងឹ្មាសំស្រមារ់កិចចដំគែីរដថ្ទគទៀតថ្នការវាយតថ្មៃគហតុគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន។ 
 អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធ   ក៏ស្រតូវទទលួបានសង្ណដរនូវគពលគវលា 
គដីមបពិីចារ អំពីព័ត៌មានណដលពកួគគទទលួបានអំពីគគស្រមាង្ណដលបានគសនីគឡងី្ ។ វាគឺជាការសមគហតុ
សលកនុង្ការអនុញ្ញញ តឱ្យមានគពលគវលា ោ ង្គហាច ស់ មយួ ឬ ពីរ សបាដ ហ៍ គដីមបពិីចារ ព័ត៌មានអំពី
គគស្រមាង្ ។ 

 សស្រមារ់របាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ និង្គពញគលញ អនកទទលួរង្ការរ ោះ
ពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធ  អាចស្រតូវការគពលគវលារហូតដល់៤សបាដ ហ៍ គដីមបមីានលទធភាពកនុង្
ការពិចារ អំពីព័ត៌មានទងំ្អស់ ណដលមានគៅកនុង្របាយការែ៍ទងំ្គ ោះ ។ ការគនោះមានន័យថា ទី
ស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គរួណតសដល់គពលគវលាស្រគរ់ស្រោន់ រវាង្ការសដល់ព័ត៌មានគៅកាន់អនក
ទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្សស្រមារ់កិចចស្ររជំុពិគស្រោោះគោរល់ និង្ការគសនីសុំមតិគោរល់ ។  
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២. ដ្ំណាក់កាលច្បំណាត់ថ្នន ក់គគស្រមាង 

២.១. វិធីសាស្រេត  
ដំ ក់កាលគធវីចំ ត់គគស្រមាង្គឺស្រតូវបានតស្រមូវឱ្យមាន គដីមបកំីែត់ថា គតីគគស្រមាង្ មយួ 

ស្រតូវគធវីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ ឬគពញគលញ ។ វាគឺជាគសចកដីសគស្រមចមយួណដលគធវីគឡងី្
គោយស្រកសួង្ររសិាា ន រ ា រ់ពីបានគធវីការពិចារ គលីព័ត៌មានណដលសដល់ឱ្យគោយមាច ស់គគស្រមាង្ ។  

មាច ស់គគស្រមាង្ស្រតូវសដល់ព័ត៌មានអំពីគគស្រមាង្ររស់ែៃួនដល់អនកពាក់ព័នធ ដូចជាស្រកសួង្ សាា រ័នពាក់
ព័នធ និង្/ឬ អាជាា ធរណដនដី និង្អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្សហគមន៍ររស់ពកួគគ ។ ការសដល់
ព័ត៌មានអំពីគគស្រមាង្គនោះ គឺមានសារៈសំខាន់កនុង្ការសដល់គោរល់ដល់អនកពាក់ព័នធ អំពីអតាិភាពថ្នសំគែីរ
ររស់គគស្រមាង្ និង្គដីមបចីារ់គសដីមស្ររមូលទិននន័យ និង្ព័ត៌មាន ។ គៅកនុង្ដំ ក់កាលថ្នការគធវីចំ ត់ថាន ក់
គគស្រមាង្ ស្ររណហលជាមានណតព័ត៌មានទូគៅអំពីគគស្រមាង្ណតរ ុគ ណ ោះ ។ ការគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្គឺជាឱ្
កាសគលីកដំរូង្ររស់មាច ស់គគស្រមាង្ គដីមបចីារ់គសដីមកសាង្ទំនុកចិតតជាមួយសហគមន៍ និង្គដីមបសីដល់
ព័ត៌មានគៅកាន់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ររសិាា ន ។  

ជាទូគៅ ការគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្គនោះគធវីគឡងី្ជាទស្រមង់្ការស្ររជំុខាន តតូច គៅកនុង្តំរន់
គគស្រមាង្ ឬតំរន់ជំុវញិគគស្រមាង្ គោយមានការចូលរមួពីអនកពាក់ព័នធ   ដូចជា អាជាា ធរមូលោឋ ន និង្អនក
ទទលួរង្ការរ ោះពាល់ថ្នគគស្រមាង្អភិវឌឍន៍ ។ វាក៏អាចគធវីគឡងី្តាមរយៈការចុោះសាយគៅកនុង្ការណសតសង្ណដរ 
។ វសិាលភាពថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គៅកនុង្ដំ ក់កាលថ្នការគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្៖ 

 រគង្េីតទំ ក់ទំនង្រវាង្មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ ទងំ្សហគមន៍មូលោឋ ន និង្ភាន ក់ងាររោឋ ភិបាល
ពាក់ព័នធ  

 គធវីឱ្យស្របាកដថា សហគមន៍មូលោឋ នមានការយល់ដឹង្អំពីសំគែីររស់គគស្រមាង្ និង្ដំគែីរ
ការថ្នការគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្  

 សដល់ដល់សហគមន៍មូលោឋ ននូវឱ្កាស កនុង្ការចូលរមួចំណែកសដល់នូវទសេនៈដំរូង្ររស់
ពកួគគគៅគលីសំគែីររស់គគស្រមាង្ សស្រមារ់ការពិចារ  គៅកនុង្ការសគស្រមចចិតតកនុង្ការគធវី
ចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ ។  

 គធវីឱ្យស្របាកដថា គសចកដីសគស្រមចចិតតកនុង្ការគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ ស្រតូវបានោក់ឱ្យសាធារ
ែៈជនអាចណសវង្រកបាន ។  
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២.២. រយៈគពល 

ោ ង្គហាច ស់ កិចចស្ររជំុចំនួនមយួគលីកស្រតួវណតគធវីគឡងី្ អាស្រស័យគៅតាមទំហថំ្នគគស្រមាង្ 
និង្ទំហថំ្នការរ ោះពាល់ គហយីកនុង្មយួគលីកៗអាចគធវីគពញមយួថ្ងៃ គដីមបទុីកឱ្កាសដល់អនកចូលរមួសតល់
គោរល់បានគស្រចីន។ 

អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ស្រតូវណតទទលួបានការជូនដំែឹង្ស្រគរ់ស្រោន់ គដីមបអីាចចូលរមួ
កនុង្កិចចស្ររជំុ។ លិែិតអគញ្ជ ីញចូលរមួស្ររជំុគរួណតោក់រញ្ចូ លនូវកាលររគិចឆទ គពលគវលា និង្ទីតាងំ្ថ្នកិចចស្ររជំុ
ណដលបានគសនីគឡងី្ ព័ត៌មានអំពីគគស្រមាង្ និង្ព័ត៌មានទំ ក់ទំនង្ពិសាដ រថ្នមាច ស់គគស្រមាង្ ឬទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។  

 

២.៣. លទធ្ល 

មាច ស់គគស្រមាង្ ស្រតូវសតល់ជូនមកស្រកសួង្ររសិាា ន នូវឯកសារពាក់ព័នធនឹង្គគស្រមាង្អភិវឌឍន៍ និង្
សាា នភាពររសិាា ននិង្សង្គម រ ា រ់ពីបានគធវីការសេពវសាយរចួ  គដីមបសី្រកសួង្មានមូលោឋ នកនុង្ការវភិាគកនុង្
ការគធវចំី ត់ថាន ក់គគស្រមាង្។ គសចកដីសគស្រមចចិតតកនុង្ការគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ររស់ស្រកសួង្ ស្រតូវណតោក់
ជាសាធារែៈឱ្យបានឆ្រ់ គៅគពលណដលវាចូលជាសៃូវការ ។  

មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវបានតស្រមូវឱ្យចង្ស្រកង្នូវការវាយ
តថ្មៃររសិាា ន និង្សង្គមដំរូង្ ឬគពញគលញ គោយណសអកគលីលទធសលថ្នការស្ររមូលមតិគោរល់ររស់អនក
ពាក់ព័នធទងំ្អស់ គដីមបោីក់រញ្ចូ លគៅកនុង្របាយការែ៍គនោះ ជាពិគសស លទធសលថ្នសិកាពិគស្រោោះគោរល់
គលីកចុង្គស្រកាយ ។   

 

តារាង្ ២៖ គសចកដសីគង្ខរថ្នកិចចស្ររជំុកនុង្ការគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ 
អនក ែៃោះណដលគរួចូលរមួ? អនក ណដលទទលួែុសស្រតវូកនុង្

ការគរៀរចំកិចចស្ររជំុ? 
អវីគៅជាលទធសលថ្នកិចចស្ររជំុណដល
គគស្របាថាន ចង់្បាន? 

អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់គៅកស្រមិត
មូលោឋ ន និង្អង្គការសង្គមសុីវលិ
មូលោឋ ន 

មាច ស់គគស្រមាង្ គោយសហការជា
មួយអាជាា ធរមូលោឋ នពាក់ព័នធ និង្
អនកដឹក សំហគមន៍មូលោឋ ន 

គដីមបជូីនដែឹំង្ដល់អនកទទលួរង្
ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ នងិ្ដំគែីរ
ការថ្នការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់   
ររសិាា ន 

អាជាា ធរមូលោឋ នពាក់ព័នធ អនកដឹក សំហគមន៍មូលោឋ ន គដីមបឱី្យមាច ស់គគស្រមាង្ស្ររមូលមតិស្រត
ឡរ់រងម អំពកីារគធវីច ំត់ថាន ក់
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គលីគគស្រមាង្គសនសុីំ គដីមបោីក់រញ្ចូ ល
គៅកនុង្គគស្រមាង្ និង្ការគរៀរចំការ
វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 

មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ (គរបីានចូលរមួ
រចួគៅគហយី) ទីស្ររកឹាវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 

ជាទូគៅ  យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុ
រ ោះពាល់ររសិាា ន ចូលរមួគៅកនុង្កិចច
ស្ររជុំគនោះ  

គដីមបឱី្យ យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុ
រ ោះពាល់ររសិាា នស្ររមូលមតិស្រតឡរ់
អំពីគគស្រមាង្គសនីសុ ំ សស្រមារ់
ពិចារ គៅកនុង្ការគធវីការសគស្រមច
ចិតត គៅកនុង្ការគធវីច ំត់ថាន ក់
គគស្រមាង្ 

អនករកណស្ររ    
 

៣. ដ្ំណាក់កាលកំណត់វិសាលភាពគគស្រមាង 

៣.១. វិធីសាស្រេត និងវិសាលភាព 

មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ស្រកុមហ ុនទីស្ររឹកាស្រតូវគធវីការសេពវសាយដល់សាធារែជនទូគៅ រមួមាន ស្រកសួង្- 
សាា រ័នពាក់ព័នធ មនាីររាជធានី-គែតតពាក់ព័នធ អាជាា រធណដនដី សង្គមសុីវលិ តំ ង្សហគមន៍ និង្អនកពាក់ព័នធ
  នឹង្គគស្រមាង្អភិវឌឍន៍។  

ការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ គឺជាដំ ក់កាលរ ា រ់គៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន។ ការកំែត់វសិាលភាពថ្នគគស្រមាង្គនោះគកីតគឡងី្តាងំ្ពីដំរូង្គៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គដីមបកំីែត់រញ្ញា ចមបង្ៗ និង្គដីមបគីផ្ទត ត និង្ភាជ រ់ជាមយួការវាយតថ្មៃ ។ ដំ ក់
កំែត់វសិាលភាពថ្នកិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ក៏នឹង្រគង្េីតសង្ណដរនូវលកខែែឌ
ការងារលមអិត និង្ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ ។ ទងំ្លកខែែឌ ការងារលមអិត និង្ណសនការថ្នការ
ចូលរមួជាសាធារែៈស្រតូវមានការឯកភាពគោយ យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ 

សវ ការជាសាធារែៈរងមមយួ នឹង្អាចសដល់ព័ត៌មានរណនាមដល់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពី
គគស្រមាង្ ។ គទោះរីជាគៅដំ ក់កាលដំរូង្គនោះក៏គោយ មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន គរួណតពិចារ អំពីកិចចស្ររជំុគោយណឡក គដីមបធីា ថា ទងំ្រុរស និង្ស្រសដីមានលទធភាពគលីករញ្ញា
   ណដលជាការបារមាររស់ពកួគគ ។ វាជាការសំខាន់ ស់ណដលការចូលរមួជាសាធារែៈស្រតូវោក់
រញ្ចូ លនូវតំ ង្គសមីោន រវាង្រុរស និង្ស្រសដី ។  យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន មាច ស់គគស្រមាង្ និង្
ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវគធវីការពិចារ កនុង្ការទទលួយកនូវគោរល់ពីស្ររជាពលរដឋ
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ណដលងាយរង្គស្រោោះ រមួរញ្ចូ ល ជនស្រកីស្រកខាៃ ងំ្រំសុត និង្ជនពិការ ។ ចំគពាោះ ជនជាតិគដីមភាគតិច ស្រតូវការ 
ពិចារ ជាពិគសស គដីមបធីា ថា ទសេនៈររស់ពកួគគស្រតូវបានស្ររមូល និង្យកគៅគធវីការពិចារ  ។  

ដំ ក់កាលកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្គឺជាឱ្កាសគលីកដំរូង្ កនុង្ការគរៀរចំណសនការថ្នការចូល
រមួជាសាធារែៈ (ណដលស្រតូវបានសាគ ល់ថា ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ) ។ ណសនការថ្នការចូលរមួ
ជាសាធារែៈស្រតូវបានស្រពាង្គឡងី្ គដីមបគីរៀរចំណសនការណដលមាច ស់គគស្រមាង្នឹង្ស្រតូវអនុម័តគៅកនុង្អំឡុង្
គពលថ្នកិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គដីមបធីា ថា វាអនុគលាមតាមកាតពវកិចចកនុង្ការ
ពិគស្រោោះគោរល់ជាមយួអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។ ណសនការថ្នការចូលរមួជាសា
ធារែៈគរួណតស្រតូវបានរគង្េីតគឡងី្ គោយការពិគស្រោោះគោរល់ជាមយួអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ 
និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។  

គដីមបឱី្យមានស្ររសិទធភាព ការចូលរមួជាសាធារែៈគរួណតគរៀរចំគឡងី្ជាមយួស្រកុមជាក់លាក់ 
មយួ ។ គោលគៅថ្នការស្របាស្រស័យទក់ទង្គរួណតមានភាពចាស់លាស់។ ការស្របាស្រស័យទក់ទង្ជាមយួអនក
ទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត គរួណតមានលកខែៈទន់គពលគវលា មានភាព
ចាស់លាស់ និង្មានលកខែៈជាការសដល់ព័ត៌មាន។ ការគ ៃ្ីយតរចំគពាោះកង្វល់ មយួ ណដលគលីកគឡងី្
អំពីកិចចដំគែីរការគនោះ គឺជាការសំខាន់ ស់សស្រមារ់ការកសាង្ទំនុកចិតត ។  

មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ស្រកុមហ ុនទីស្ររឹកាស្រតូវគធវីការសេពវសាយព័ត៌មានដល់សាធារែជនទូគៅ រមួមាន
ស្រកសួង្ សាា រ័នពាក់ព័នធ មនាីររាជធានី គែតតពាក់ព័នធ អាជាា រធណដនដី សង្គមសុីវលិ តំ ង្សហគមន៍ និង្អនក
ពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ណដលមានការចារ់អារមមែ៍នឹង្គគស្រមាង្។ ព័ត៌មានទងំ្គនោះគរួណតសដល់ឱ្យគដីមបរីងាា ញឱ្យ
បានចាស់លាស់អំពីវសិាលភាព និង្ស្ររគភទថ្នគគស្រមាង្ ។ ព័ត៌មានស្រតូវភាជ រ់មកជាមយួនូវណសនទី គំនូស
រងាា ញ និង្គំនូសរំស្រពួញ (ដោស្រកាម) ។  

ព័ត៌មានគរួណតមានភាពពាក់ព័នធ និង្សាិតគៅកនុង្ទស្រមង់្មយួណដលអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនក
ពាក់ព័នធដថ្ទគទៀតអាចយល់បាន ។ ព័ត៌មាន គនោះមានន័យថា ឯកសារលកខែៈរគចចកគទស គរួណតស្រតូវពនយល់
ជាភាសាសាមញ្ញ និង្ជាភាសាររស់ស្ររជាពលរដឋមូលោឋ ន ។ វាក៏មានន័យសង្ណដរថា ណសនទី និង្តារាង្រងាា ញ 
និង្កូនគសៀវគៅសេពវសាយ គរួណតស្រតូវទុកឱ្យសហគមន៍គដីមបពិីភាការណនាម ។ 

ព័ត៌មានគនោះគរួណតោក់គៅគលីអិុនគធីែិត គដីមបឱី្យសាធារែៈជន និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត អាច
ចូលគៅកាន់ឬណសវង្រកបាន ។ ឯកសារទងំ្អស់ណដលសដល់ជូនអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ គរួស្រតូវបានចាត់ទុក
ថាជាព័ត៌មានណដលសាិតកនុង្លកខែៈជាកមមសិទធិសាធារែៈ គហយីអាចស្រតូវបានចូលគៅកាន់ និង្ណរង្ណចក
គៅកាន់ស្ររជាពលរដឋគស្រៅសហគមន៍មូលោឋ ន គៅកនុង្ករែីចាបំាច់ ។ 

ស្ររសិនគរីមានសំែូមពរឱ្យពនយល់អំពីព័ត៌មានណសនកវទិោសាស្រសត និង្រគចចកគទស ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គរួណតគរៀរចំឱ្យមានកិចចស្ររជំុមួយជាមួយអនកជំ ញការសមរមយ និង្សហគមន៍ ។ 
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តារាង្ទី ៣៖ គសចកដសីគង្ខរអំពីកិចចស្ររជំុកនុង្ការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ 

 
 អនក ែៃោះណដលគរួចូល

រមួ? 
អនក ណដលទទលួែុសស្រតវូ
កនុង្ការគរៀរចំកិចចស្ររជំុ? 

អវីគៅជាលទធសលថ្នកិចចស្ររជំុ
ណដលគគស្របាថាន ចង់្បាន? 

កចិស្ររជុគំលកីទី
១ 

 (ដំ ក់
កាលដំរូង្ថ្ន
ការកំែត់
វសិាលភាព) 

 អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ 
គៅកស្រមិតមូលោឋ ន និង្
អង្គការសង្គមសុីវលិមូល  
ោឋ ន ស្រកសងួ្ររសិាា ន មនាីរ
ររសិាា នគែតត 

អាជាា ធរមូលោឋ ន 

គគគួរណតគផ្ទត តការចារ់
អារមមែ៍ជាក់លាក់ គដីមបី
ោក់រញ្ចូលស្រសដី នងិ្ស្រកុម
ងាយរង្គស្រោោះ 

មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ទីស្ររឹកា
វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់   
ររសិាា ន 

 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន គោយមានសស្រមរ
សស្រមួលជាមួយអនកដឹក សំហ
គមន៍មូលោឋ ន 

គដីមបសីដល់ព័ត៌មានដល់អនក
ទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពគីគស្រមាង្ 
និង្អនកពាក់ព័នធ  ថ្នសំគែី
គគស្រមាង្ 

គដីមបសីដល់ព័ត៌មានដល់អនក
ទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពគីគស្រមាង្ 
និង្អនកពាក់ព័នធ  ថ្នកិចច
ដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន 

គដីមបកីែំត់កាលររគិចឆទ
សស្រមារ់កចិចស្ររជុរំ ា រ់សដីពីការ
កំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ 

កចិចស្ររជុគំលកីទី
២ 

អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ 
គៅកស្រមិតមូលោឋ ន និង្
កស្រមិតតរំន់ នងិ្អង្គការ
សង្គមសុីវលិថាន ក់តំរន់ 
និង្ថាន ក់មូលោឋ ន ស្រកសងួ្
ររសិាា ន មនាីរររសិាា នថាន ក់
គែតត 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន គោយមានសស្រមរ
សស្រមួលជាមួយត ំង្សហ
គមន៍មូលោឋ ន 

គដីមបទីញយកមតិគោរល់ស្រត
ឡរ់ និង្គំនិតគោរល់ជារងម 
ពីអនកទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពី
គគស្រមាង្ នងិ្អនកពាក់ព័នធដថ្ទ
គទៀត គៅគលីរញ្ញា មួយចំនួន 
ណដលគួរោក់រញ្ចូលគៅកនុង្
លកខែែឌ ការងារ ។ 
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អាជាា ធរមូលោឋ ន 

មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ទីស្ររឹកា
វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់   
ររសិាា ន 

អនករកណស្ររ 

កិចចស្ររជុំគនោះគួររញ្ចូ លសង្
ណដរនូវកិចចស្ររជុំគោយណឡក
ពីោន សស្រមារ់រុរស និង្ស្រសដ ី
(គោយមានអនកសស្រមរ
សស្រមួលជាស្រសដី) និង្កិចច
ស្ររជុំរមួោន  ។ 

 

គដីមបសីដល់ព័ត៌មានដល់អនក
ទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពគីគស្រមាង្
ថ្នណសនការថ្នការចូលរមួជាសា
ធារែៈណដលបានគសនីគឡងី្ 
ណដលនឹង្ោក់រញ្ចូ លកចិចស្ររជុំ 
និង្ការសដល់ព័ត៌មាន កនុង្គពល
អ គត  

កចិចស្ររជុគំលកីទី
៣ 

អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ 
គៅកស្រមិតមូលោឋ ន និង្
អង្គការសង្គមសុីវលិមូល  
ោឋ ន 

ការគនោះអាចរមួរញ្ចូ លសង្
ណដរនូវអនកណដលទទលួរង្
ការរ ោះពាល់គោយផ្ទា ល់ 
និង្អង្គការមិនណមនរោឋ ភិ
បាលជាតិ ណដលមានសល
ស្ររគោជន៍គៅកនុង្តំរន់ 
ឬគគស្រមាង្ 

អាជាា ធរមូលោឋ ន 

មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ទីស្ររឹកា
វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់   
ររសិាា ន 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន គោយមានសស្រមរ
សស្រមួលជាមួយត ំង្សហ
គមន៍មូលោឋ ន 

គដីមបរីងាា ញគសចកដីស្រពាង្
លកខែែឌ ការងារ និង្ណសចង្រក
គោរល់ស្រតឡរ់គលី ថាគតីមាន
ោក់រញ្ចូលនូវ រញ្ញា   ណដល
ជាការបារមាររស់អនកទទួលរង្
ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធ
ដថ្ទគទៀតណដរឬគទ។ 
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អនករកណស្ររ 

 

វធីិសាស្រសតថ្នការគស្រជីសគរសី និង្ការកំែត់គពលគវលា ណដលស្រតូវបានគស្ររីស្របាស់គៅកនុង្ការ
ស្របាស្រស័យទក់ទង្ជាមយួអនកពាក់ព័នធ   និង្សាធារែៈជន សដល់នូវលទធសលដូចខាង្គស្រកាម៖ 

 ការគលីកទឹកចិតតសស្រមារ់ការសដល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗសស្រមារ់ការវាយតថ្មៃ និង្ការរគង្េីត
ជគស្រមីស   

 តមាៃ ភាពអំពីអវីណដលស្រតូវបានគសនីគឡងី្ និង្ការរ ោះពាល់ណដលអាចគកីតមានររស់វា និង្
វធិានការកនុង្ការគលីកគឡងី្នូវរញ្ញា ទងំ្គនោះ និង្ 

 សារដ៏ចាស់លាស់មួយគៅកាន់សាធារែៈជនទងំ្អស់ ណដលមានធាតុចូលសំខាន់ៗ និង្
មានសារៈស្ររគោជន៍គៅកនុង្ដំគែីរការទងំ្មូលថ្នកិចចវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ 

 
ការកំែត់អំពីការរ ោះពាល់  រមួរញ្ចូ ល៖ 

 កំែត់តំរន់  ណដលនឹង្ស្រតូវទទលួរង្ការរ ោះពាល់គលីររសិាា ន វរបធម៌ ស្ររថ្ពែី សង្គម 
និង្ គសដឋកិចច 

 ស្ររមូលមតិគោរល់ររស់អនកពាក់ព័នធទងំ្អស់ គហយីរញ្ចូ លមតិគោរល់ទងំ្គនោះគៅកនុង្
កិចចដំគែីរការថ្នការគធវីការសគស្រមចចិតត ។ 

 ស្រតួតពិនិតយគគស្រមាង្គសនីសុំ និង្ពនយល់អំពីវធិានការកនុង្ការកាត់រនាយសលរ ោះពាល់ជា
អវជិជមានដល់រិរសាា ន និង្សង្គម ។ 

 គធវីការពិចារ  គៅកនុង្លកខែៈទូលំទូលាយ អំពីជគស្រមីស  សស្រមារ់គគស្រមាង្ និង្
វធិានការកាត់រនាយ ។ 

 
កិចចស្ររជំុ គដីមបកំីែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្មានការពាក់ព័នធ (ការចូលរមួគោយផ្ទា ល់) ពីមាច ស់

គគស្រមាង្ សាធារែៈជន និង្សាា រ័នរោឋ ភិបាលណដលទទលួែុសស្រតូវ គឺជាយនតការដ៏លអមយួសស្រមារ់ពិភាកា
អំពីវសិាលភាពជាសកាដ នុពលថ្នការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន (ជាអាទិ៍ រញ្ញា   ណដលស្រតូវ
ពិចារ គៅកនុង្ដំ ក់កាលថ្នការគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន)។ រច សមព័នធ
ថ្នកិចចស្ររជំុអាចែុសោន គោយអាស្រស័យគលីធមមជាតិ និង្ភាពសមុគសាម ញររស់គគស្រមាង្ ឬសកមមភាពគសនីសុំ 
និង្អាស្រស័យគលីចំននួថ្នអនកចូលរមួណដលមានចំ រ់អារមមែ៏។ សស្រមារ់គគស្រមាង្ណដលការរ ោះពាល់ររស់វា
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មានណដនកំែត់ កិចចស្ររជំុកំែត់វសិាលភាពអាចគធវីគឡងី្ដូចនឹង្សននិសិទធអាជីវកមម គោយអនកចូលរមួ រមួ
ចំណែកគៅកនុង្កិចចពិភាកាគស្រៅសៃូវការគៅគលរីញ្ញា ណដលគចាទគឡងី្។ កិចចស្ររជំុកំែត់វសិាលភាព សស្រមារ់
គគស្រមាង្ខាន តធំ ឬសមុស្រគសាម ញ អាចទមទរររោិកាសជាលកខែៈសៃូវការគស្រចីនដូចោន នឹង្សវ ការសាធារ
ែៈ ណដលភាគីចារ់អារមមែ៍ស្រតូវបានសតល់ឱ្កាសកនុង្ការរងាា ញសកខីភាព។ គគអាចតស្រមូវឱ្យមានកិចចស្ររជំុជា
សាធារែៈគលីសពីមយួដង្ គដីមបធីា ថា ទសេនៈររស់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ទងំ្អស់ និង្
អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀតស្រតូវបានគគយកចិតតទុកោក់សាដ រ់ ។ 
 ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវណតគធវីរទរងាា ញអំពីគគស្រមាង្គសនីសុំ ។ ការគធវីរទ
រងាា ញគនោះអាចរមួមាន៖ 

 ការពិពែ៌ ជាសគង្ខរអំពីគគស្រមាង្ណដលណដលបានគសនីសុំ 
 ដំ ក់កាលសំខាន់ៗថ្នគគស្រមាង្ (ដំ ក់កាលរច គគស្រមាង្ ដំ ក់កាលមុនគពលសាង្
សង់្ ដំ ក់កាលថ្នការអនុវតតសកមមភាពសាង្សង់្ ដំ ក់កាលរិទគគស្រមាង្/គស្រកាយការរិទ
គគស្រមាង្) ។ 

 ស្ររវតតិសគង្ខរថ្នគគស្រមាង្ 
 រយៈគពលណដលបានគស្រោង្គឡងី្សស្រមារ់គគស្រមាង្ 
 ការវនិិគោគ និង្សលស្ររគោជន៍ណដលស្រតូវបានរពឹង្ទុក (ពនាោរ ស្របាក់កថ្ស្រម ។ល។) 
 សាា នភាពជាក់ណសដង្ថ្នគហោឋ រច សមព័នធណដលមានស្រសារ់ ទក់ទង្នឹង្គគស្រមាង្ ។ 
 គសចកដីស្រតូវការសស្រមារ់គគស្រមាង្ រមួរញ្ចូ ល ការគធវីយុតតិកមមសគង្ខរថ្នគគស្រមាង្ 
 ជគស្រមីស  ជាសកាដ នុពលសស្រមារ់គគស្រមាង្ និង្ 
 ការរគញ្ច ៀសការរ ោះពាល់ណដលអាចគកីតគឡងី្ វធិានការកាត់រនាយ និង្វធិានការស្រគរ់ស្រគង្ ។ 

 
ស្ររគភទគសេង្គទៀតថ្នកិចចស្ររជំុកំែត់វសិាលភាពអាចរមួរញ្ចូ ល “សិកាខ សាលា” ជាមយួអនកចូលរមួ

គោយស្រកុមការងារតូច កនុង្ការរោិះរកជគស្រមីស និង្ការរច គសេង្ៗ។ កិចចស្ររជំុអាចស្រតូវការអនករកណស្ររ គដីមបរីក
ណស្ររព័ត៌មានសស្រមារ់អនកណដលមិននិោយភាសាដូចោន គៅកនុង្កិចចស្ររជំុ ដូចោន នឹង្ករែីណដលពាក់ព័នធនឹង្
ដំ ក់កាលវភិាគ និង្គរៀរចំនីតិវធីិ ថ្នដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ វាកយស័ពារគចចកគទស 
និង្វទិោសាស្រសត និង្រញ្ញា    អាចស្រតូវការសង្ណដរនូវការពនយល់គោយស្ររុង្ស្ររយត័ន ។ 

រញ្ញា សំខាន់ៗមយួចំនួន ណដលស្រតូវគធវីការពនយល់គោយទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 
គៅកនុង្កិចចស្ររជំុទងំ្គនោះ គៅកនុង្ដំ ក់កាលថ្នការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ រមួមាន៖ 
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 ស្រពំស្ររទល់ ឬណដនកំែត់ថ្នគគស្រមាង្ 
 គសចកដីបារមាសំខាន់ៗ (គោយណសអកគលីគគស្រមាង្ស្រសគដៀង្ោន ) 
 កំែត់/ពនយល់អំពីដំ ក់កាល  គៅកនុង្កិចចដំគែីរការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន  
 ការរ ោះពាល់ណដលអាចគកីតគឡងី្ និង្ណដលគរួឱ្យកត់សមាគ ល់ 
 កំែត់អតតសញ្ញញ ែថ្នតំរន់រគសីរ/តំរន់សំខាន់ៗ 
 កំែត់ជគស្រមីស    
 កំែត់រញ្ញា    ថ្នររសិាា ន និង្សង្គម 
 កំែត់អតតសញ្ញញ ែអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ 
 កំែត់អតតសញ្ញញ ែអនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត 
 ណសនការថ្នការចូលរមួពីអនកពាក់ព័នធទងំ្អស់ (ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ) 
 គសចកដីស្រពាង្លកខែែឌ ការងារ ។ 

 

៣.២. រយៈគពល 

រយៈគពល ៧ថ្ងៃ គៅ ១៥ថ្ងៃ ថ្នការជូនដំែឹង្ជាមុនគរួណតស្រតូវបានសដល់ឱ្យមុនថ្ងៃស្ររជំុអំពីការ
កំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ អាស្រស័យគៅគលីស្ររគភទថ្នគគស្រមាង្ ទំហថំ្នការរ ោះពាល់ណដលអាចគកីតមាន និង្
លកខែៈថ្នអនកណដលអាចទទលួរង្ការរ ោះពាល់ ។ អំឡុង្គពលគនោះអាចមានការណស្ររស្ររួលគៅតាមតស្រមូវការ
កនុង្ការអនុវតតកិចចស្ររជំុរណនាមគទៀត ឬគៅតាមសំគែីសុំគពលគវលារណនាមគទៀតររស់អនកទទលួរង្ការរ ោះ
ពាល់ពីគគស្រមាង្ គដីមបពិីចារ នូវព័ត៌មានណដលសដល់ឱ្យគោយទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។  

កិចចស្ររជំុនីមយួៗគរួណតពិភាកាអំពីកិចចស្ររជំុរ ា រ់ណដលអាចគរៀរចំមដង្គទៀត (កនុង្ករែីចាបំាច់)
។ មាច ស់គគស្រមាង្ ឬទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគរួណតមានភាពចាស់លាស់តាមណដលអាចគធវីគៅ
បានអំពីជំហានរ ា រ់ណដលស្រតូវគធវី គៅកនុង្កិចចដំគែីរការថ្នការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ គនោះគឺជា
វធីិដ៏សំខាន់កនុង្ការកសាង្ទំនុកចិតតជាមយួសហគមន៍ ។  
 

៣.៣. លទធ្ល 

ស្រកុមហ ុនស្រតូវគរៀរចំរបាយការែ៍សដីពីការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ និង្រញ្ជូ នរបាយការែ៍
ណដលចង្ស្រកង្រចួ គោយភាជ រ់នឹង្ឯកសារពាក់ព័នធ មកស្រកសួង្ររសិាា ន គដីមបពិីនិតយ និង្សតល់គោរល់។ 
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របាយការែ៍សដីពីការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្គរួណតោក់រញ្ចូ លនូវ គសចកដីស្រពាង្លកខែែឌ
ការងារ សស្រមារ់រញ្ញា សំខាន់ៗ ណដលស្រតូវោក់រញ្ចូ លគៅកនុង្របាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 
និង្ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ ។ គៅគពលណដល យកោឋ នបានពិនិតយរបាយការែ៍សដីពីការ
កំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្រចួគហយី លកខែែឌ ការងារ និង្ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ មាច ស់
គគស្រមាង្ និង្អនកទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នររស់ែៃួនអាចរនតការងារកនុង្ជំហានរ ា រ់គឺ ការ
គរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ 

  
តារាង្ ៤៖ តស្រមវូការ និង្ការលាតស្រតោង្ព័ត៌មានកនុង្ដំ ក់កាលកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ 

 
ស្ររគភទព័ត៌មានណដលស្រតវូសដល់? ន ជាអនកទទលួែុសស្រតវូកនុង្

ការសដល់ព័ត៌មាន? 
ន គរួណតមានសទិធទិទលួបាន
ព័ត៌មាន? 

គំនូសស្រពាង្ថ្នគគស្រមាង្ រមួមានណសនទី 
គសចកដីស្រពាង្ណសនការ និង្ព័ត៌មានគសេង្
គទៀតណដលអាចណសវង្រកបាន 

គសចកដលីមអិតថ្នគគស្រមាង្គពលគវលា
សស្រមារ់ការសាង្សង់្ និង្គំនូសស្រពាង្ថ្ន
ការរ ោះពាល់ណដលអាចគកតីគឡងី្ (ជា
ទូគៅ) 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន 

សហគមន៍មូលោឋ ន អនកទទលួរង្ការ
រ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ អង្គការសង្គមសុីវលិ 
ភាន ក់ងាររោឋ ភិបាល រ ដ ញសារ
ព័ត៌មាន 

ព័ត៌មានណសនករគចចកគទស និង្វទិោសាស្រសត
អំពីសំគែីគគស្រមាង្ និង្ការរ ោះពាល់
ណដលអាចគកីតគឡងី្ 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា នគួរណតគរៀរចំអនកជំ ញ
ឯកគទស និង្អនករកណស្ររ 

អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ អនកពាក់ព័នធ 
ឬមស្រនតីរោឋ ភបិាល ណដលសែូំមពរនូវ
ព័ត៌មានណររគនោះ  

មតិគោរល់រឋមពីសហគមន៍មូលោឋ ន 
អង្គការសង្គមសុីវលិ នងិ្ភាន ក់ងារ          
រោឋ ភិបាល 

 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន 

មតិគោរល់ស្រតឡរ់ជាលាយលកខែ៍
អកេរគួរណតស្រតូវបានសដល់គៅកាន់សហ
គមន៍គ្ៃីយតរគៅនឹង្មតិគោរល់
រឋម ។ 
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គសចកដីស្រពាង្របាយការែ៍កែំត់វសិាល
ភាពគគស្រមាង្ លកខែែឌ ការងារ និង្
ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា នគួរណតគរៀរចំ នងិ្ណរង្
ណចកឯកសារទងំ្គនោះសស្រមារ់
ការពិភាកាជាមយួសហគមន៍
មូលោឋ ន  

សហគមន៍មូលោឋ ន (អនកទទលួរង្ការ
រ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ អនកពាក់ព័នធដថ្ទ
គទៀត) និង្អាជាា ធរមូលោឋ ន 

 

 យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់រ
រសិាា ន 

របាយការែ៍កែំត់វសិាលភាពគគស្រមាង្
ណដលទទលួបានការឯកភាព លកខែែឌ
ការងារ និង្ណសនការថ្នការចូលរមួជាសា
ធារែៈ 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន 

 

ស្រកសួង្ររសិាា ន 

សាធារែៈជនទូគៅ 

 

៤. ដ្ំណាក់កាលគេុើបអគងេតគគស្រមាង និង ការគរៀបច្បំរបាយការណ៍វាយតនមៃ
គេតុប ៉ះពាល់បរិសាា ន 

៤.១. វិធីសាស្រេត  
ដូចគៅកនុង្ដំ ក់កាលគធវីចំ ត់ថាន ក់គគស្រមាង្ណដរ ការធា ថាការចូលរមួជាសាធារែៈគឺមាន

អតាន័យគៅកនុង្ដំ ក់កាលគរៀរចំការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន តស្រមូវឱ្យមានការធា ថា អនកទទលួ
រង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធ៖ 

១. ទីមយួ៖ ទទលួបានព័ត៌មានគពញគលញអំពីគគស្រមាង្ណដលបានគសនីសុំ រមួមានសាវតាររស់មាច ស់
គគស្រមាង្ និង្សាវតាររស់គគស្រមាង្ និង្ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ និង្គពលគវលាស្រគរ់ស្រោន់ កនុង្ការ
ពិចារ អំពីព័ត៌មានគ ោះ ។ 

២. ទីពីរ៖ មានឱ្កាសទទួលបានការពិគស្រោោះគោរល់អំពីទសេនៈ និង្ចំគែោះដឹង្ររស់ពកួគគ គៅ
កនុង្អំឡុង្គពលថ្នការសិកាគលីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ 

៣. ទីរី៖ មានឱ្កាសកនុង្ការសដល់មតិគោរល់ស្រតឡរ់គៅគលីការសិកាគលីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា នគ ោះ ក៏ដូចជា លទធសលណដលណសវង្រកគឃញី និង្ការវភិាគ និង្ 
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៤. ជាចុង្គស្រកាយ៖ មានឱ្កាសកនុង្ការសដល់មតិគោរល់ជាសៃូវការគៅគលីគសចកដីស្រពាង្របាយ
ការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន មុនគពលណដលវាស្រតូវបានសគស្រមចជាចុង្គស្រកាយ និង្រញ្ជូ នគៅកាន់
 យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គដីមបសី្រតួតពិនិតយ ។ 

ចំននួថ្នកិចចស្ររជំុណដលតស្រមូវឱ្យមាន គដីមបសីគស្រមចបាននូវកស្រមិតដ៏មានអតាន័យ ថ្នការចូលរមួជា
សាធារែៈ និង្មានការណស្ររស្ររួលគោយអាស្រស័យគៅគលីលកខែៈថ្នគគស្រមាង្គសនីសុំ ទីតាងំ្គគស្រមាង្ និង្
កស្រមិតថ្នការយល់ដឹង្ណដលមានស្រសារ់ ថ្នសំគែីគគស្រមាង្គៅកនុង្ចំគ មអនកពាក់ព័នធ   រមួរញ្ចូ ល 
កស្រមិតថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ ណដលបានគរៀរចំរចួគៅគហយីគៅកនុង្ដំ ក់កាលគធវីចំ ត់ថាន ក់
គគស្រមាង្ និង្ការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ ។ ជាទូគៅ ោ ង្គហាច ស់ កិចចស្ររជំុចំននួ២ជាមយួអនក
ទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធ  នឹង្ស្រតូវតស្រមូវឱ្យមាន គៅកនុង្ដំ ក់កាលគរៀរចំរបាយការែ៍
វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ វាគឺជាការទទួលែុសស្រតូវររស់ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 
កនុង្ការកំែត់ ចំននួជាក់លាក់ថ្នកិចចស្ររជំុណដលស្រតូវតស្រមូវឱ្យមាន គោយណសអកគលីណសនការថ្នការចូលរមួជាសា
ធារែៈ កាលៈគទសៈជាក់លាក់ និង្ការចរចាជាមួយមាច ស់គគស្រមាង្ (ចំននួកិចចស្ររជំុគនោះមិនស្រតូវតិចជាង្
ចំននួណដលមានកំែត់គៅកនុង្ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈគ ោះគទ) ។ 

ដំ ក់កាលសកិា៖ មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវជួរស្ររជំុ 
ពិភាកា គធវីរទសមាា សន៍ និង្ពិគស្រោោះគោរល់ជាមួយស្ររជាពលរដឋណដលទទលួរង្ការរ ោះពាល់ ស្រសរតាម
ស្ររកាសគនោះ។ 

ការកំែត់វសិាលភាពថ្នការសិកាគឺណសអកគលីទំហថំ្នការរ ោះពាល់ ទងំ្គៅកនុង្ និង្ជំុវញិទីតាងំ្
គគស្រមាង្ ។ ចំគពាោះការរ ោះពាល់គៅជំុវញិទីតាងំ្គគស្រមាង្ អាចកំែត់ជារឋម ស្រតឹមការំង្វង់្៥គីឡូណម ស្រត ថ្នទី
តាងំ្គគស្រមាង្ ។ ការកំែត់ការរ ោះពាល់គនោះនឹង្អាស្រស័យគលីលកខែែឌ ការងារ គោលការែ៍ណែ កំនុង្វស័ិយ
ជាក់លាក់ ណដលអាចស្រតូវបានរគង្េីតគឡងី្ និង្អាស្រស័យសង្ណដរគៅគលីគសចកដីស្រពួយបារមាណដលសណមដង្គោយ
អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀតគៅកនុង្ដំ ក់កាលគធវីចំ ត់ថាន ក់ និង្
កំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្។ 

ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន៖ ការគធវីរទរងាា ញគលីកចុង្គស្រកាយគៅកនុង្ដំ ក់កាលសគស្រមចចុង្
គស្រកាយគលីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ក៏ស្រតូវរញ្ចូ លសង្ណដរនូវណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នណដលបានគសនី
គឡងី្ ណដលគរួណតោក់រញ្ចូ លនូវព័ត៌មានលមអិតថ្នយនតការគោោះស្រសាយវវិាទររស់សហគមន៍ ណដលបានគសនី
គឡងី្ ឬដំគែីរការថ្នការគោោះស្រសាយវវិាទ គដីមបអីនុវតតគៅកនុង្ករែីណដលគគស្រមាង្ស្រតូវបានឯកភាព ។ 

ដំ ក់កាលសគស្រមចចុង្គស្រកាយគលរីបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគពញគលញ៖ 
មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ស្រកុមហ ុនទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវគរៀរចំសិកាខ សាលាពិគស្រោោះគោរល់
គលីកចុង្គស្រកាយ មុននឹង្រញ្ជូ នរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគៅស្រកសួង្ររសិាា ន ឬមនាីរររសិាា
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នររសិាា នតាមរ ដ គែតត។ ការគធវីណររគនោះគឺគដីមបឱី្យអនករង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកណដលមានការពាក់
ព័នធនឹង្គគស្រមាង្ អាចសដល់មតិគោរល់គលីកចុង្គស្រកាយគលីលទធសលណដលស្រកុមហ ុនវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់រ
រសិាា នបានរកគឃញី មុនគពលណដលរបាយការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នស្រតូវបានសគស្រមចជាចុង្គស្រកាយ។ 
អនកចូលរមួគរួណតរមួមាន តំ ង្មកពីស្រកសួង្ សាា រ័នពាក់ព័នធ មនាីររាជធានី គែតតពាក់ព័នធ អាជាា ធរណដនដី 
សង្គមសុីវលិ សហគមន៍មូលោឋ ន និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀតណដលមានការពាក់ព័នធនឹង្គគស្រមាង្អភិវឌឍន៍ 
គោយមានមស្រនតីជំ ញ យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នជាអនកអគង្េតការ ។ 

 
តារាង្ ៥៖ ដំ ក់គសុរីអគង្េតគគស្រមាង្ និង្គរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន - គសចកដី

សគង្ខរពីការស្ររជំុ 
លកខែៈ/គោល
រំែង្ថ្នការ
ស្ររជំុ 

អនក ែៃោះណដលគរួចូល
រមួ? 

អនក ណដលទទលួែុសស្រតវូ
កនុង្ការគរៀរចំកិចចស្ររជំុ? 

អវីគៅជាលទធសលថ្នកិចចស្ររជំុ
ណដលគគស្របាថាន ចង់្បាន? 

កិចចស្ររជុំគដីមបី
សដល់ព័ត៌មាន 
(ណសនកដំរូង្គៅ
កនុង្ដំ ក់កាល
សិកាគគស្រមាង្) 

 អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ 
គៅកស្រមិតមូលោឋ ន  

អង្គការសង្គមសុីវលិមូល  
ោឋ ន 

អាជាា ធរមូលោឋ នពាក់ព័នធ 

មាច ស់គគស្រមាង្  

 

 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន គោយមានសហ
ការជាមួយអាជាា ធរមូលោឋ ន 
និង្អនកដឹក សំហគមន៍មូល
ោឋ ន 

គដីមបសីដល់ព័ត៌មានដល់អនក
ទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពគីគស្រមាង្ 
ណសនថ្នការចូលរមួជាសាធារ
ែៈ និង្លកខែែឌ ការងារ
សស្រមារ់ការសិកាគលីការវាយ
តថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន។ 

គដីមបកីែំត់ស្ររភពថ្នព័ត៌មាន
គៅកនុង្អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់
ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធ   
ណដលអាចចូលរមួចំណែកកនុង្
ការស្រសាវស្រជាវ និង្ការវភិាគគៅ
កនុង្ការសកិាគគស្រមាង្ ។ 

កិចចស្ររជុំពិគស្រោោះ
គោរល់ (គៅ
កនុង្ដំ ក់កាល
ថ្នការសិកា និង្

អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ 
គៅកស្រមិតមូលោឋ ន  

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន គោយមានសហ
ការជាមួយអាជាា ធរមូលោឋ ន 

គដីមបសីដល់លទធភាពដល់អនក
ទទួលរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ 
និង្អនកពាក់ព័នធ   កនុង្ការ
ចូលរមួសដល់ចំគែោះដឹង្ រទ
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ការស្ររមូល
ព័ត៌មានសស្រមារ់
ការវាយតថ្មៃគហតុ
រ ោះពាល់ររសិាា ន) 

អង្គការសង្គមសុីវលិមូល   
ោឋ ន 

អាជាា ធរមូលោឋ នពាក់ព័នធ 

អនកជំ ញការណសនក
រគចចកគទស និង្វទិោសា
ស្រសត (ស្ររសិនគរីមានការ
គសនីសុំពសីហគមន៍ ឬស្រតូវ
បានចាត់ទុកថាជាការ
ចាបំាច់) 

 

មាច ស់គគស្រមាង្  

 

អនករកណស្ររ 

និង្អនកដឹក សំហគមន៍មូល
ោឋ ន 

ពិគសាធន៍ និង្ទសេនៈររស់ពកួ
គគសដីពីររសិាា នមូលោឋ ន និង្
សំគែីគគស្រមាង្ គៅកនុង្ដំគែី
ការស្ររមូលទិននន័យសស្រមារ់ការ
គធវីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់រ
រសិាា ន 
 
គដីមបពីនយល់ដល់អនកទទួលរង្
ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនក
ពាក់ព័នធ លទធសលដំរូង្ៗ និង្ជា
រនដរ ា រ់ ទក់ទង្នឹង្លទធសល
ថ្នការសិកា ការរ ោះពាល់ណដល
អាចគកីតមានថ្នគគស្រមាង្ និង្ការ
វភិាគ រមួរញ្ចូ ល វធិានការគដីមបី
គោោះស្រសាយការរ ោះពាល់ទងំ្គនោះ  
 
គដីមបសីដល់ឱ្កាសដល់អនកទទលួ
រង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនក
ពាក់ព័នធ   គដីមបគី្ៃីយតរ
ចំគពាោះ និង្សដល់ទសេនៈររស់គគ
គៅគលីសទធសល និង្ការវភិាគ
ទងំ្អស់ ។  

កិចចស្ររជុំសដពីី
គសចកដីស្រពាង្
របាយការែ៍វាយ
តថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន 

អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ 
គៅកស្រមិតមូលោឋ ន  

អង្គការសង្គមសុីវលិមូល  
ោឋ ន 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន គោយសហការ
ជាមួយត ំង្សហគមន៍
មូលោឋ ន 

គដីមបរីងាា ញគសចកដីស្រពាង្របាយ
ការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់រ
រសិាា ន ពនយល់អំពីលទធសលថ្ន
ការសិកា (រមួរញ្ចូ ល ការរ ោះ
ពាល់ ជគស្រមីស   ការរគញ្ច ៀស 
និង្វធិានការកាត់រនាយ និង្
ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន) និង្
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អាជាា ធររោឋ ភិបាលថាន ក់
ជាតិ និង្ អាជាា ធរមូល    
ោឋ នពាក់ព័នធ 

អនកជំ ញការណសនក
រគចចកគទស និង្        
វទិោសាស្រសត  

មាច ស់គគស្រមាង្  

អនករកណស្ររ 

រគរៀរណដលទសេនៈររស់អនក
ទទួលរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនក
ពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ស្រតូវបានោក់
រញ្ចូ ល ។ 
 
គដីមបសីដល់ព័ត៌មានអពំីសែំង្ 
និង្សលស្ររគោជន៍ដថ្ទគទៀត
ណដលបានគសនីគឡងី្សស្រមារ់អនក
ទទួលរង្ការរ ោះពាល់ ។ 
 
គដីមបសីដល់ឱ្កាសដល់អនកទទលួ
រង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធ
   កនុង្ការគ្ៃីយតរចំគពាោះ
គសចកដីស្រពាង្របាយការែ៍វាយ
តថ្មៃ មុនគពលណដលវាស្រតូវបាន
សគស្រមចចុង្គស្រកាយ និង្រញ្ជូ ន
គៅអាជាា ធរវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន ។ 

កិចចស្ររជុំគដីមបី
សគស្រមចជាចុង្
គស្រកាយគលីរបាយ
ការែ៍វាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់រ
រសិាា ន  

អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ 
គៅកស្រមិតមូលោឋ ន  

អង្គការសង្គមសុីវលិមូល  
ោឋ ន 

មាច ស់គគស្រមាង្  

អនករកណស្ររ 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន គោយសហការ
ជាមួយត ំង្សហគមន៍
មូលោឋ ន 

គដីមបរីងាា ញនូវរបាយការែ៍
វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន
ចុង្គស្រកាយ (គោយរមួរញ្ចូ ល 
ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន) 
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៤.២. រយៈគពលកំណត់ 
ដំ ក់កាលសកិា៖  កិចចដំគែីរការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នការ

សិកា គរួមានរយៈគពលពីមយួណែគៅរីណែសស្រមារ់ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ និង្រយៈគពលរី
ណែគៅ៦ណែ សស្រមារ់ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគពញគលញ។ រយៈគពលកំែត់គនោះគឺស្រោន់ណតជាការ
ណែ រំ ុគ ណ ោះ ។ លកខែែឌ តស្រមូវជារឋមសស្រមារ់ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ និង្គពញ
គលញ គឺថា ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នស្រតូវពិចារ ឱ្យបានគពញគលញនូវការរ ោះពាល់ដល់រ
រសិាា ន សង្គម សុែភាព និង្គសដឋកិចចថ្នគគស្រមាង្ ឬសកមមភាពណដលបានគសនីគឡងី្។ គពលែៃោះ ការសិកាអាច
ចំ យគពលគលីសពី៦ណែ។ ដំ ក់កាលថ្នការសិកាគរួណតោក់រញ្ចូ លនូវអតារទព័ត៌មានជាទូគៅថ្នអនក
ទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។ 

ទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ននឹង្ស្រតូវគោោះស្រសាយរញ្ញា    ណដលស្រតូវបានគលីកគឡងី្
គៅកនុង្លកខែែឌ ការងារ និង្ស្រតូវអនុវតតណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ ។ 

 
ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន៖ គៅគពលណដលដំ ក់កាលថ្នការសិកាបានកំែត់អំពីសលរ ោះពាល់

ណដលអាចគកីតគឡងី្ថ្នគគស្រមាង្ណដលបានគសនីគឡងី្ មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ស្រកុមហ ុនទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ននឹង្ពិចារ អំពីជគស្រមីស  ចំគពាោះគគស្រមាង្ ក៏ដូចជាវធីិសាស្រសតកនុង្ការកាត់រនាយ ឬ
រគញ្ច ៀសការរ ោះពាល់អវជិជមាន ។ ការគនោះនឹង្តស្រមូវឱ្យមានការរគង្េីតនូវណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន។ ណសនការ
ស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នទងំ្គនោះ ណដលនឹង្ោក់រញ្ចូ លសង្ណដរនូវលកខែែឌ តស្រមូវកនុង្ការរាយការែ៍ និង្ការគរដជាា
ចំគពាោះអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ គោយមាច ស់គគស្រមាង្ គរួណតស្រតូវគរៀរចំគោយពិគស្រោោះគោរល់ជាមយួអនក
ទទលួរង្ការរ ោះពាល់ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត ។ 

 
ដំ ក់កាលសគស្រមចជាចុង្គស្រកាយគលរីបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន៖ មាច ស់

គគស្រមាង្ស្រតូវគរៀរចំសិកាខ សាលាពិគស្រោោះគោរល់រមួមយួ គោយអគញ្ជ ីញអនកពាក់ព័នធទងំ្អស់ចូលរមួ ណដល
អាចគធវីកនុង្រយៈ គពល១ថ្ងៃគៅ២ថ្ងៃគៅតាមស្ររគភទគគស្រមាង្ និង្ទំហថំ្នការរ ោះពាល់ និង្ស្រតូវគរៀរចំគពល
គវលាគោយមានគពលគវលាស្រគរ់ស្រោន់មុនគពលណដលរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នស្រតូវបាន
សគស្រមចជាចុង្គស្រកាយ គដីមបោីក់រញ្ចូ លមតិគោរល់ស្រតឡរ់ជាចុង្គស្រកាយ ។ 
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សិកាខ សាលាពិគស្រោោះគោរល់គលីកចុង្គស្រកាយគរួោក់រញ្ចូ លសង្ណដរនូវ រទរងាា ញមយួថ្នណសនការ
ស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នណដលបានគសនីគឡងី្ ណដលគរួណតោក់រញ្ចូ លនូវគសចកដីលមអិតថ្នយនតការគោោះស្រសាយវវិាទ
ររស់សហគមន៍ ណដលបានគសនីគឡងី្ ឬនីតិវធីិថ្នការគោោះស្រសាយវវិាទ គដីមបអីនុវតតគៅកនុង្ករែីណដល
គគស្រមាង្ទទលួបានការឯកភាព ។  

 

៤.៣. លទធ្ល  
មាច ស់គគស្រមាង្ស្រតូវោក់រញ្ចូ លធាតុចូលពីអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធ   

ណដលបានទទលួគៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នការសិកាគគស្រមាង្ ស្រពមទងំ្មតិគោរល់មកពីរទរងាា ញថ្នគសចកដី
ស្រពាង្របាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ណដលបានរងាា ញគៅកាន់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពី
គគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធ   គៅកនុង្កំណែចុង្គស្រកាយថ្នរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ 
របាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន នឹង្ស្រតូវអនុគលាមគៅតាមស្ររកាសសដីពីគោលការែ៍ណែ ំ
ទូគៅសស្រមារ់ការគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នដំរូង្ និង្គពញគលញ គលែ ៣៧៦ ស្ររ
ក.រ.សា (២០០៩)។  

រ ា រ់មក របាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវរញ្ជូ នគៅស្រកសួង្ររសិាា នគដីមបវីាយ
តថ្មៃ ។ គោង្តាមអនុស្រកឹតយសដីពីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នឆ្ន  ំ១៩៩៩ ពំុមានអំឡុង្គពលកំែត់
សស្រមារ់ការគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគ ោះគទ។ ដំ ក់កាលថ្នការចាត់ចំ ត់
ថាន ក់គគស្រមាង្ ការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ និង្ដំ ក់កាលគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់
ររសិាា ន ស្រតូវអនុវតតគោយទីស្ររឹកាវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គហយីអំឡុង្គពលររស់វានឹង្ស្រតូវពឹង្
អាស្រស័យគៅគលភីាពសមុគសាម ញថ្នគគស្រមាង្ ។  

ធាតុចូលពីសាធារែជន ៃ្ុោះរញ្ញច ងំ្ពីការណកណស្ររគៅកនុង្ការវាយតថ្មៃគគស្រមាង្ ឬកមមវធីិ ឬការគរតជាា
សស្រមារ់ការកាត់រនាយសលរ ោះពាល់ ។ ស្រកសួង្ររសិាា នកត់ស្រតានូវជំហា នជាក់លាក់កនុង្ការភាជ រ់ទំ ក់ទំនង្
ជាមយួសាធារែៈជន និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត គហយីនិង្គពលគវលាថ្នការចូលរមួទងំ្គ ោះ ទងំ្មុនការ
គរៀរចំ និង្កនុង្អំឡុង្គពលគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ គសចកតីសគង្ខរសតីពី
សកមមភាពសាធារែៈ អនកសគង្េតការែ៍ ចំនួនអនកចូលរមួ អង្គការពាក់ព័នធ គសចកដីបារមាណដលបានគលីក
គឡងី្ ការគ ៃ្ីយតរនឹង្គោរល់ និង្ស្ររសិនគរីមានតស្រមូវការ ចារ់ចមៃង្ការសដល់គោរល់ជាលាយលកខ
អកេរ គរួណតភាជ រ់គៅកនុង្ឧរសមព័នធថ្នរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ។ របាយការែ៍សតីពីការ
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សដល់គោរល់ណដលទទលួបានតាមរយៈវធីិសាស្រសត មយួណដលបានកំែត់ខាង្គលី ស្រតូវណតមានភាពចាស់
លាស់គដីមបឱី្យអនកពិនិតយ និង្សាធារែជន វាយតថ្មៃគៅគលីភាពគ ៃ្ីយតរគៅនឹង្គោរល់ទងំ្គ ោះ រមួ
ទងំ្ ថាគតីស្រតូវបានគគយល់ឬគទ ថាគតីសមស្រសរឬគទ និង្គហតុអវី និង្ស្ររសិនគរីសមស្រសរ គតីសកមមភាពអវី
ែៃោះនឹង្ស្រតូវគស្ររីកនុង្ការគ ៃ្ីយតរនឹង្គោរល់ទងំ្គ ោះ គហយីថាគតីសកមមភាពទងំ្គ ោះស្រគរ់ស្រោន់នឹង្គោោះ
ស្រសាយការស្រពួយបារមាទងំ្អស់ណដរឬគទ។ នីតិវធីិជាគស្រចីនអាចនឹង្ទទលួយកបានគៅកនុង្ការសគង្ខរ ឬ ោក់
រញ្ចូ លអតារទចមៃង្ពិតស្របាកដ និង្ឯកសារងតចមៃង្ជាលាយលកខអកេរ និង្ផ្ទា ល់មាត់ និង្រងាា ញពីភាព
គ ៃ្ីយតរតាមរយៈការពិពែ៌ តារាង្ និង្ឯកសារគោង្   ជាមយួនឹង្ការណកណស្ររ មយួ។ 

អនុណសនកខាង្គស្រកាមគរួណតស្រតូវោក់រញ្ចូ លគៅកនុង្ណសនកសដីពី “ការលាតស្រតោង្ព័ត៌មាន និង្ការចូល
រមួជាសាធារែៈ” ថ្នរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន៖ 

 គសចកដីគសដមី 
 សាវតា និង្គោលរំែង្ថ្នគគស្រមាង្ 
 គោលគៅថ្នការពិគស្រោោះគោរល់គៅកនុង្ការគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះ
ពាល់ររសិាា ន 

 លកខែែឌ តស្រមូវណសនកចារ់   
 

 វធីិសាស្រសត និង្អភិស្រកម 
 រមួមាន រគរៀរណដលគសចកដីស្រតូវការថ្នស្រកុមជាក់លាក់ មយួ (ស្រសតី កុមារ ជនជាតិ
ភាគតិច ។ល។) ស្រតូវបានកំែត់ និង្ពិចារ  ។ 

 
 គសចកដសីគង្ខរថ្នសកមមភាពពិគស្រោោះគោរល់ណដលស្រតវូបានអនុវតត 

 ទិដឋភាពទូគៅថ្នរគរៀរណដលការពិគស្រោោះគោរល់ស្រតូវអនុវតត គពលគវលា ជាមួយអនក
  និង្អនុវតតគោយអនក  

 គសចកដីសគង្ខរថ្នគំនិតគោរល់ថ្នរុគគល   ណដលស្រតូវបានពិគស្រោោះគោរល់ 
 

 លទធសលថ្នការពិគស្រោោះគោរល់ គៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នការកំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ 
 រញ្ញា   ណដលស្រតូវបានកំែត់គោយអនកពាក់ព័នធ 
 រគរៀរណដលរញ្ញា ទងំ្គនោះស្រតូវបានយកគៅពិចារ  
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 លទធសលថ្នការពិគស្រោោះគោរល់សដពីីការគរៀរចំរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 

 រញ្ញា   ណដលស្រតូវបានកំែត់គោយអនកពាក់ព័នធ 
 រគរៀរណដលរញ្ញា ទងំ្គនោះស្រតូវបានយកគៅពិចារ  

 
 លទធសលថ្នការពិគស្រោោះគោរល់គៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នការគធវរីទរងាា ញអំពីការវាយតថ្មៃគហតុ
រ ោះពាល់ររសិាា ន 

 រញ្ញា   ណដលស្រតូវបានកំែត់គោយអនកពាក់ព័នធ 
 រគរៀរណដលរញ្ញា ទងំ្គនោះស្រតូវបានយកគៅពិចារ  
 មតិគោរល់គលីណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន 

 
 អនុសាសន៍  សស្រមារ់ការពិគស្រោោះគោរល់ជារនតរ ា រ់ និង្ដំគែីរការថ្នការគោោះស្រសាយ
វវិាទគៅកនុង្ដំ ក់កាលសាង្សង់្ និង្ស្ររតិរតតិការ 

 
 តារាង្ឧរបសមពន័ធ៖ 

 គសចកដីសគង្ខរថ្នគគស្រមាង្ណដលស្រតូវបានរងាា ញគៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នការពិគស្រោោះ
គោរល់ជាសាធារែៈ (គរួណតសដល់នូវការពិពែ៌ អំពីគគស្រមាង្ជាសគង្ខរ ការរ ោះ
ពាល់ថ្នគគស្រមាង្ណដលអាចគកីតគឡងី្ និង្វធិានការកាត់រនាយសស្រមារ់ការរ ោះពាល់
ណដលគរួឱ្យកត់សមាគ ល់  ) 

 ដំគែីរការនីតិវធីិលមអិត/កំែត់គហតុ សស្រមារ់សកមមភាពពិគស្រោោះគោរល់នីមយួៗ 
 រញ្ជ ីគពញគលញថ្នអនកចូលរមួសស្រមារ់សកមមភាពពិគស្រោោះគោរល់នីមយួៗ ។ 
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៥.ដ្ំណាក់កាលពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមៃគេតុប ៉ះពាល់បរិសាា ន និងការ
គធវើគេច្បកដីេគស្រមច្ប 

៥.១. វិធីសាស្រេត និងវិសាលភាព 

គោង្តាមស្ររកាសពាក់ព័នធ  យកោឋ នវាយតថ្មៃគហត់រ ោះពាល់ររសិាា ន ឬមនាីរររសិាា នគែតត ស្រតូវ
ចុោះទសេនៈកិចចទីតាងំ្គគស្រមាង្ គស្រកាយគពលណដលរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ស្រតូវបាន
រញ្ជូ នមក ។ ពំុមានលកខែែឌ តស្រមូវអវីគឡយី គៅគស្រកាមស្ររកាសគ ោះ គដីមបឱី្យ យកោឋ នវាយតថ្មៃគហត់រ ោះ
ពាល់ររសិាា ន ឬមនាីរររសិាា នគែតត កនុង្ការអនុវតតនូវកិចចស្ររជំុសដីពីការចូលរមួជាសាធារែៈ មុនគពលស្រតួត     
ពិនិតយគលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហត់រ ោះពាល់ររសិាា ន ។   

កិចចស្ររជំុពិនិតយ និង្សតល់គោរល់គលីរបាយការែ៍វាយតមៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្សង្គមដំរូង្ 
ឬគពញគលញមានពីរដំ ក់កាល៖  

(១). កិចចស្ររជំុពិនិតយថ្សាកនុង្ស្រកសួង្ររសិាា ន រមួរញ្ចូ ល  យកោឋ នការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់     
ររសិាា ន និង្ស្រកុមការងារសស្រមរសស្រមួលការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្ 

(២). កិចចស្ររជំុពិនិតយថ្សាកនុង្ និង្អនតរស្រកសួង្៖ កិចចស្ររជំុគនោះណតង្គធវីគឡងី្គោយមានអនកចូលរមួពី
ស្រកុមការងារររស់ ស្រកសួង្ររសិាា ន ស្រកសួង្-សាា រ័នពាក់ព័នធ សង្គមសុីវលិ និង្ជំ ញការជាតិនិង្អនតរជាតិ។ 

ការជូនដំែឹង្ជាមុន និង្គពលគវលាស្រគរ់ស្រោន់ (រយៈគពល) សស្រមារ់ឱ្កាសពិនិតយ និង្សតល់
គោរល់នីមយួៗ ណដលសតល់គពលសមលមមសស្រមារ់សាធារែជនពិនិតយ ឬរកជំនយួពីខាង្គស្រៅកនុង្ការ       
ពិនិតយ (ដូចជាការស្ររឹកាគោរល់ពីអនកជំ ញឯករាជយ)។ ជាទូគៅ ស្រកសួង្ររសិាា នសតល់គពលឱ្យសាធារែ
ជនពី ៥-១០ ថ្ងៃ សស្រមារ់រយៈគពលសតល់គោរល់នីមយួៗ ណដលអាចណវង្ជាង្ ឬែៃីជាង្គៅតាមការយល់
គឃញីររស់ស្រកសួង្។ រយៈគពលសតល់គោរល់មិនស្រតូវតិចជាង្០៥ថ្ងៃគ ោះគទ។ គរួណតមានឱ្កាសោ ង្ចាស់
គៅកនុង្ការរណនាមគពលគវលាសតល់គោរល់ គៅគពលណដលមានការគសនីគឡងី្ពីសាធារែជន ។ 
 

៥.២. រយៈគពល 

 ពិគស្រោោះគោរល់ជាមយួសហគមន៍មូលោឋ នណដលទទួលរង្ការរ ោះពាល់ អាជាា ធរមូលោឋ ន មនាីរ
ជំ ញ និង្អង្គការសង្គមសុីវលិណដលពាក់ព័នធ គោយមានរយៈគពលពី ៣ថ្ងៃ គៅ ៥ថ្ងៃ 
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 ការស្ររជំុពិនិតយ និង្សតល់គោរល់ររស់ យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ណសអកគលី
អនុស្រកឹតយសតីពីការគរៀរចំ និង្ការស្ររស្រពឹតតគៅររស់ស្រកសួង្ររសិាា ន ឆ្ន ២ំ០១៥ និង្ស្ររកាសសតីពី
ការគរៀរចំ និង្ការស្ររស្រពឹតតគៅររស់ យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន។ រយៈគពលថ្ន
កិចចស្ររជំុគនោះគឺនឹង្ស្រតូវគធវីគឡងី្រយៈគពលកនៃោះថ្ងៃ កនុង្ចគ ៃ ោះគពល ៥ថ្ងៃថ្នថ្ងៃគធវីការ រ ា រ់ពី
មស្រនតី យកោឋ នចុោះពិនិតយទីតាងំ្ជាក់ណសតង្រចួ។ 

 ស្ររជំុពិនិតយ និង្សតល់គោរល់ររស់ស្រកុមការងារសស្រមរសស្រមួលការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់     
ររសិាា ន គលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ណសអកគលីគសចកតីសគស្រមចសតីពីការ 
រគង្េីត ការណកសស្រមួលសមាសភាពស្រកុមការងារសស្រមរសស្រមួល ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់     
ររសិាា ន ។ រយៈគពលកិចចស្ររជំុគនោះមានរយៈគពល១ថ្ងៃ កនុង្ចគ ៃ ោះគពល១០ថ្ងៃថ្នថ្ងៃគធវីការ 
រ ា រ់ពី យកោឋ នវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នពិនិតយគឃញីថា របាយការែ៍វាយតថ្មៃ
គហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្សង្គមដំរូង្ ឬគពញគលញ ណដលបានណកតស្រមូវរចួ មានភាពស្រតឹមស្រតូវ
ទទលួយកបាន។ 

 ស្ររជំុពិនិតយ និង្សតល់គោរល់ររស់អនតរស្រកសួង្ គលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររ-ិ
សាា ន។ រយៈគពលថ្នកិចចស្ររជំុគនោះមានរយៈគពល១ថ្ងៃ កនុង្ចគ ៃ ោះគពល១០ថ្ងៃថ្នថ្ងៃគធវីការ។ 

 

៥.៣. លទធ្ល 

លទធសលថ្នដំ ក់កាលស្រតួតពិនិតយ និង្វាយតថ្មៃគគស្រមាង្ គឺស្រតូវគចញជារបាយការែ៍ជូនរដឋ-    
មស្រនតីសដីពីថាគតីគគស្រមាង្គរួណតទទលួបាននូវការឯកភាពឬោ ង្  រមួជាមយួលកខែែឌ   ថ្នការឯកភាព 
។ របាយការែ៍ណដលគរៀរចំជូនរដឋមស្រនដីគរួណតោក់រញ្ចូ លនូវការគោង្គៅគលីណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន និង្
យនតការគោោះស្រសាយវវិាទ និង្លទធសលរណនាមគទៀតថ្នណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ ។  

គសចកដីសគស្រមចររស់រដឋមស្រនតីគរួណតស្រតូវជូនជាដំែឹង្ដល់មាច ស់គគស្រមាង្ និង្ោក់គៅគលីគគហទំព័រ
ថ្នស្រកសួង្ររសិាា ន រមួជាមយួណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នសស្រមារ់គគស្រមាង្ ។ អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពី
គគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធ   គរួណតស្រតូវទទលួបានដំែឹង្អំពីគសចកដីសគស្រមចគនោះ ណដលបានគធវីគឡងី្គោយ
រដឋមស្រនតី កនុង្រយៈគពល ៧ ថ្ងៃ ថ្នការសគស្រមច ។ 

វាគឺជាការទទលួែុសស្រតូវររស់អាជាា ធរវាយតថ្មៃគហត់រ ោះពាល់ររសិាា ន កនុង្ការធា ថា របាយ
ការែ៍វាយតថ្មៃគហត់រ ោះពាល់ររសិាា នចុង្គស្រកាយ (រមួជាមយួឯកសារ   និង្ឧរបសមព័នធ រមួរញ្ចូ ល 
ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន) ស្រតូវោក់ឱ្យសាធារែៈជនអាចណសវង្រកបាន ឱ្យបានឆ្រ់រំសុតតាមណដលអាចគធវី
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គៅបាន គៅគពលណដលគគទទលួបាន ។ ឯកសារសំខាន់ៗ(ជាអរបររមា)គរួណតោក់ឱ្យសាធារែៈជនអាច
ណសវង្រកបានគៅកនុង្ដំ ក់កាលគនោះ  រមួមាន៖ 

 របាយការែ៍វាយតថ្មៃគហត់រ ោះពាល់ររសិាា នចុង្គស្រកាយ 
 របាយការែ៍កំែត់វសិាលភាពគគស្រមាង្ និង្លកខែែឌ ការងារ ណដលទទលួបានការឯកភាព 
និង្ 

 ណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ ។ 
 

៦. ដ្ំណាក់កាលអគងេតតាមោនបរិសាា ន 

៦.១. វិធីសាស្រេត  
គៅគពលណដលការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគពញគលញ ឬដំរូង្ ទទលួបានការឯកភាព 

គោយស្រកសួង្ររសិាា ន គពលគ ោះស្រកសួង្នឹង្គចញវញិ្ញញ រនរស្រតឯកភាព ណដលនឹង្រមួរញ្ចូ លនូវណសនការ
ស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន លកខែែឌ  និង្កាតពវកិចចររស់មាច ស់គគស្រមាង្។ ការទងំ្គនោះនឹង្ស្រតូវចង្ស្រកង្គៅកនុង្អំឡុង្
គពលថ្នការសាង្សង់្ និង្ស្ររតិរតតិការថ្នគគស្រមាង្ ។ រណនាមគលីគនោះ គឺអាចមានកាតពវកិចចសស្រមារ់ការរិទ
គគស្រមាង្ និង្ការសាដ រររសិាា នគឡងី្វញិ ។ ការទងំ្គនោះនឹង្ស្រតូវោក់រញ្ចូ លគៅកនុង្កិចចសនោការពារររសិាា ន 
និង្វញិ្ញញ រនរស្រតឯកភាពគលីការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា នគពញគលញ ឬដំរូង្ ។  

សស្រមារ់គគស្រមាង្  ណដលទទលួបាន ការឯកភាពគលីរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររ-ិ
សាា ន និង្រនតគៅកាន់ការអនុវតតការងារ វាគឺជាការសំខាន់ ស់សស្រមារ់ទងំ្លទធសលណសនកររសិាា ននិង្
សង្គមថ្នគគស្រមាង្ និង្សស្រមារ់ភាពស្រតឹមស្រតូវថ្នស្ររព័នធវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ណដលថា ការសាង្សង់្ 
ស្ររតិរតតិការ និង្ការរិទគគស្រមាង្ អនុគលាមគៅតាមរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ណសនការ
ស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន និង្លកខែែឌ ថ្នការឯកភាព ណដលគចញគោយស្រកសួង្ររសិាា ន និង្ស្រកសួង្ពាក់ព័នធដថ្ទ
គទៀត ។  

គដីមបធីា ឱ្យមានការអនុគលាមតាម និង្គដីមបសីគស្រមចបាននូវការគរដជាា គៅកនុង្របាយការែ៍វាយ
តថ្មៃគហត់រ ោះពាល់ររសិាា ន គឺតស្រមូវឱ្យមានស្ររព័នធអគង្េតតាមោន ណដលមានការពាក់ព័នធទងំ្ការអគង្េតតាម
ោនថ្សាកនុង្គោយអនកស្រគរ់ស្រគង្គគស្រមាង្ (ឬភាគីទីរីជាអនកជំ ញការ) និង្ការអគង្េតតាមោនឯករាជយ
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គោយភាគីខាង្គស្រៅ ។ ការអគង្េតតាមោនខាង្គស្រៅគនោះអាចអនុវតតគោយភាន ក់ងាររោឋ ភិបាល (ថាន ក់ជាតិ ឬ
ថាន ក់គស្រកាមជាតិ) អង្គការសង្គមសុីវលិ និង្សហគមន៍ ។ 

  

៦.២. ការអគងេតតាមោន 

ការអគង្េតតាមោនគឺសកមមភាពរនតជានិរនត។ ការអគង្េតតាមោននឹង្ជយួគធវីឱ្យសហគមន៍គពញ
ចិតត កនុង្ន័យណដលថា គគស្រមាង្កំពុង្គធវីស្ររតិរតតិការស្រសរតាមលកខែែឌ ថ្នការឯកភាព។  វាក៏ជយួសង្ណដរកនុង្
គ ៃ្ីយតរចំគពាោះ និង្ណកតស្រមូវរញ្ញា  និង្កដីបារមមែ៍ ណដលអាចគកីតគឡងី្គៅកនុង្អំឡុង្គពលថ្នការអនុវតត មុន
គពលណដលសលវបិាកធៃន់ធៃរគកីតមានគឡងី្។ ការអគង្េតតាមោនក៏សដល់លទធភាពសង្ណដរកនុង្ការកំែត់អំពី៖ 

 ភាពទន់គែាយគៅកនុង្វធិានការកាត់រនាយ និង្ការស្រគរ់ស្រគង្ (ដូចជា វធិានការ  អាចស្រតូវ
បានអនុវតតគៅតាមរបាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររ-ិ
សាា ន រ ុណនតពំុទទលួបានលទធសលណដលរពឹំង្ទុកថ្នការរគញ្ច ៀស ឬការកាត់រនាយការរ ោះពាល់
គ ោះគទ) 

 ការរ ោះពាល់ងមី ណដលមិនបានោក់រញ្ចូ លគៅកនុង្របាយការែ៍វាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន 
ស្រពមទងំ្វធិានការកាត់រនាយសមរមយ និង្ការណកសស្រមួលគលីណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា ន និង្ 

 លទធសលថ្នការណសវង្រកគឃញី និង្រទពិគសាធន៍ណដលអាចមានភាពពាក់ព័នធសស្រមារ់ការគធវី
ការវាយតថ្មៃគហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គលីគគស្រមាង្ណដលស្រសគដៀង្ោន  ឬគគស្រមាង្ណដលសាិតគៅកនុង្
ទីតាងំ្ស្រសគដៀង្ោន  ។  

 
ដំ ក់កាលមុនសាង្សង់្ 
មាច ស់គគស្រមាង្ និង្អនកសាង្សង់្គគស្រមាង្ ស្រតូវណតគរៀរចំកិចចស្ររជំុមយួ ឬ គលីសពីមួយ (ស្ររសិនគរី

ចាបំាច់) ជាមយួអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្មុនគពលចារ់គសដីមការងារសាង្សង់្ មយួគលីទីតាងំ្
គគស្រមាង្ គដីមបឱី្យស្ររជាពលរដឋអាចយល់បានចាស់ ។ កិចចស្ររជំុគនោះគរួណតសដល់ព័ត៌មានលមអិតអំពីតារាង្គពល
គវលាសស្រមារ់ការងារសាង្សង់្ណដលបានគសនីគឡងី្។ គគគរួណតសដល់ព័ត៌មានលមអិតអំពីរញ្ញា    ដូចជា 
ចំននួឡានដឹកទំនិញ និង្រងយនតសំែង់្ ចំនួនកមមករ គមា ង្សាង្សង់្ រយៈគពលថ្នការសាង្សង់្ គហយី
ស្រតូវពនយល់អំពីការរ ោះពាល់ ណដលអាចគកីតគឡងី្ចំគពាោះអនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្វធិានការ
កាត់រនាយសលរ ោះពាល់ចាស់លាស់ ។ 
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ដំ ក់កាលសាង្សង់្ 
អនកសាង្សង់្គគស្រមាង្គរួណតលមអិតអំពីណសនការថ្នការចូលរមួជាសាធារែៈ គៅកនុង្ដំ ក់កាល

ថ្នការសាង្សង់្ និង្ស្រតូវគរៀរចំកិចចស្ររជំុចំននួមយួ ឬ គស្រចីន (ស្ររសិនគរីចាបំាច់) គដីមបឱី្យស្ររជាពលរដឋអាច
យល់បានចាស់លាស់ ។ ការគនោះគរួណតសដល់ព័ត៌មានលមអិតអំពីយនតការ   សស្រមារ់ទក់ទង្ជាមយួសហ
គមន៍មូលោឋ ន (ដូចជា គែៈកមមការពិគស្រោោះគោរល់សហគមន៍) និង្សស្រមារ់គោោះស្រសាយវវិាទ/សំែង្
ការែូចខាត ។  
 

ដំ ក់កាលស្ររតិរតតកិារ 
ដំ ក់កាលថ្នការស្ររតិរតតិ ស្រតូវមានរយៈគពលមួយជីវតិថ្នគគស្រមាង្ និង្គរួណតមានណសនការ

ស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នររស់ែៃួន ។ ណសនការស្រគរ់ស្រគង្ររសិាា នគនោះនឹង្ោក់រញ្ចូ លនូវព័ត៌មានលមអិតសស្រមារ់ការ
ស្រគរ់ស្រគង្នូវសលរ ោះពាល់ររសិាា ន និង្សង្គមថ្នគគស្រមាង្ ។ គៅកនុង្ដំ ក់កាលថ្នស្ររតិរតតិការគគស្រមាង្ គឺ
តស្រមូវឱ្យមានការអគង្េតតាមោនគៅគលីសារធាតុរំពុល និង្សំែល់ ណដលរគង្េីតគឡងី្គោយស្ររតិរតតិការ
ររស់គគស្រមាង្ ។ ការរំពុលគនោះអាចជា ការរំពុលែយល់ ការរំពុលសំគឡង្ ការរំពុលចកខុ និង្ការរំពុលទឹក 
។ សំែល់អាចជា សំែល់ណដលអាចណកថ្ចនគឡងី្វញិ សំរាមទូគៅ ឬសំែល់ណដលមានជាតិពុល ឬណដល
គស្រោោះថាន ក់ ។ 

រទរបញ្ញតតិគរួណតស្រតូវបានរគង្េីតគឡងី្ សស្រមារ់ការចូលរមួពីសំ ក់អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពី
គគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ព័នធដថ្ទគទៀត គៅកនុង្ការអគង្េតតាមោន និង្ការអនុគលាមតាម ណសនការស្រគរ់ស្រគង្     
ររសិាា ន ។ សស្រមារ់គគស្រមាង្ធំៗ ណដលអាចមានសលរ ោះពាល់ជានិរនត មាច ស់គគស្រមាង្គរួណតពិចារ កនុង្ការ
រគង្េីតនូវគែៈកមមការពិគស្រោោះគោរល់សហគមន៍ ។  

 

៧. ការផ្ទា កគគស្រមាង ការបិទគគស្រមាង និងដ្ំណាក់កាលគស្រកាយការបិទគគស្រមាង 

ការចូលរមួជាសាធារែៈរនតគធវី គៅកនុង្អំឡុង្គពលស្ររតិរតតិការគគស្រមាង្ ។ អនកទទលួរង្ការរ ោះ
ពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ពនធ័គរួទទលួបានការពិគស្រោោះគោរល់ និង្ចូលរមួគៅកនុង្ណសនការស្រគរ់ស្រគង្      
ររសិាា ន សស្រមារ់ការរិទ និង្ការផ្ទអ កថ្នគគស្រមាង្។ 

សស្រមារ់គគស្រមាង្ ដូចជា ទីតាងំ្ណរ   និង្ឧសាហកមមធុនធៃន់ ណដលមានអំឡុង្គពលផ្ទអ ក និង្គស្រកាយ
ការរិទគគស្រមាង្ អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ពនធ័ ស្រតូវមានការចូលរមួគៅកនុង្អំឡុង្គពល
ថ្នការអគង្េតតាមោនគនោះ។ គគស្រមាង្សាត រររសិាា នគឡងី្វញិគនោះស្រតូវរមួរញ្ចូ លនូវលកខែែឌ តស្រមូវ  កនុង្ការ



 

47 

 

អគង្េតតាមោនរយៈគពលែៃី និង្ណវង្ គោយរញ្ចូ លនូវការអគង្េតតាមោន និង្ការស្រគរ់ស្រគង្គៅរាល់ការគកីត
គឡងី្  ទក់ទង្នឹង្កាកសំែល់ និង្ទឹកណដលមានជាតិពុល ។ អំឡុង្គពលថ្នការអគង្េតតាមោន
គស្រកាយការរិទគគស្រមាង្ អាចនឹង្រ ៃ យគពលគលីសពី៥ឆ្ន  ំ និង្ស្រតូវបានកំែត់គោយពឹង្ណសអកគៅគលី សដង់្
ោរអនតរជាតិ។ 

ការអគង្េតតាមោនថ្នការរិទគគស្រមាង្ និង្គស្រកាយការរិទថ្នគគស្រមាង្ ស្រតូវសតល់នូវឯកសារសដីពី
ដំគែីរការថ្នការរិទគគស្រមាង្ និង្កិចចស្ររឹង្ណស្ររង្ថ្នការសាត គឡងី្វញិ។ ធាតុសេថំ្នកមមវធីិអគង្េតតាមោនស្រតូវ
រញ្ចូ លនូវៈ 

1. ការគធវីអធិការកិចចគៅគលីលកខែែឌ រូរសាស្រសត (ឧទហរែ៏ សស្រមារ់ជាភសតុតាង្ថ្នការ
គស្រចាោះដី និង្ការបាក់ដី) គៅចុង្រញ្ច រ់ថ្នគស្រកាយការរិទគគស្រមាង្គៅរដូវគភៃៀង្ធាៃ ក់ដំរូង្ 

2. ការគធវីអធិការកិចចគៅគលីការោដុំោះរ ា រ់ពីគស្រកាយការរិទគគស្រមាង្កនុង្ឆ្ន ដំំរូង្ 
3. គស្រកាយរយៈគពល២ឆ្ន  ំ ការវាយតថ្មៃនូវស្ររសិទធិភាពថ្នកិចចស្ររឹង្ណស្ររង្ថ្នការសាត គឡងី្វញិ
(ឧទហរែ៏ ចំននួ និង្ស្ររគភទថ្នជំពូករុកខជាតិ កំពស់រុកខជាតិ សលិតភាព) 

4. ការរងាា ញឱ្យគឃញីថា ស្រតូវសគស្រមចឱ្យបាននូវគោលគៅ   ថ្នគុែភាពទឹក និង្ 

5. ការវាយតថ្មៃថ្នភាពស្រគរ់ស្រោន់ និង្ការរំគពញមុែងារ ថ្នរច សមព័នធរំពុង្រង្ាូរទឹក និង្
ស្ររព័នធស្រតួតពិនិតយកករ ។ 

ការអភិវឌឍន៍គគស្រមាង្  ស្រតូវរមួរញ្ចូ លនូវ អនកទទលួរង្ការរ ោះពាល់ពីគគស្រមាង្ និង្អនកពាក់ពនធ័
ដថ្ទគទៀត ។  

  


