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ពន្លកចំណ េះ ៖ ទិន្នន្័យ ន្ិងការពិភាកសា ណ ើមសបីការអភិវឌសឍណៅកមពុជា 

 
ណេចកតីជូន្ ំ ឹងេតពីីេំណ ើបង្ហាញពីចំណាប់អារមន ៍ 

 
ថវិកាេនូល ណ ើមសបីពង្ងឹងេមត្ថភាព ន្ិងបណាាញនានារបេ់ស្ថាប័ន្ង្ស្ថវង្ជាវ

ណោលន្ណោបាយណៅកមពុជា 
 

សេចក្តីជូនដំណឹងសនេះ មានបំណងអស ជ្ ីញបណ្តត ស្ថា ប័នក្នុងស្េុក្ទងំអេ់ ដដលមានលក្ខណៈ
េម្បត្តិស្រប់ស្ាន់ ស្េបតាម្តាម្លក្ខណៈវនិិចឆ័យដូចមានដចងសៅក្នុងឯក្ស្ថរដណនសំនេះ ចូលរមួ្ដាក់្
េំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់អារម្មណ៍។  

 
១. អំពីការផ្តួចផផ្តើម 

ពនលក្ចំសណេះ ៖ ទិននន័យ និងការពិភាក្ា សដីម្បីការអភិវឌ្ឍសៅក្ម្ពុជា (ពនលក្ចំសណេះ) រឺជាការផ្តួ ចសផ្តី
ម្ម្យួ ដដលមានរយៈសពល ៣ ឆ្ន  ំ(២០១៩-២០២២) សដាយមានសាលបំណង ពស្ងឹងេម្ត្ាភាពរបេ់
ស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវ ឱ្យអាចស វ្ីការស្ស្ថវស្ជាវ ស្បក្បសដាយរុណភាព សដីម្បអីាចសស្បីេស្មាប់ការវភិារ  និងការ
ពិភាក្ាខាងសាលនសោបាយស្ថធារណៈសៅក្ម្ពុជា។ សាលបំណងសនេះ នឹងេសស្ម្ចបាន តាម្  រយៈការ
ពស្ងឹងេម្ត្ាភាពខាងស្ថា ប័ន និងខាងបសចេក្សទេរបេ់ស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ ការេស្ម្ប
េស្មួ្លបណ្តត ញ និងកិ្ចេេហការ ក្នុងចំសណ្តម្ស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយសៅក្នុងស្បសទេក្ម្ពុជា 
និងសៅក្នុងតំ្បន់ ស្ពម្ទងំការបងកឱ្យមានបរោិកាេេម្រម្យ ឬង្ហយស្េួល េស្មាប់បាឋក្ថា សដីម្បជំីរុញ
ការសរៀបចំបសងកីត្សាលនសោបាយ ដដលដផ្ែក្សលីទិននន័យ ទទលួបានពីការស្ស្ថវស្ជាវ។ សាលបំណងសនេះ 
នឹងអាចេសស្ម្ចបាន តាម្រយៈការអនុវត្ត េក្ម្មភាពជាសស្ចីនដដលមានលក្ខណៈស្បឡាក់្ស្ក្ឡាាន សៅវញិ
សៅម្ក្ ដដលេាិត្សស្កាម្សាលបំណងចំននួ ០៤  រមួ្មាន៖ 

 
សាលបំណងទី១ ៖ បសងកីនការយល់ដឹងអំពីវេ័ិយស្ស្ថវស្ជាវ សៅក្នុងស្បសទេក្ម្ពុជា 
សាលបំណងទី២ ៖ ពស្ងឹងេម្ត្ាភាព និងបណ្តត ញនន របេ់ស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ 
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សាលបំណងទី៣ ៖ ាសំ្ទដល់ការស្ស្ថវស្ជាវដដលសរៀបចំស ងីសដាយស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវ តាម្រយៈថវកិាាសំ្ទ
ការស្ស្ថវស្ជាវ 
សាលបំណងទី៤ ៖ សលីក្ក្ម្ពេ់ការពិភាក្ា និងការវភិារសាលនសោបាយេុីជសស្ៅ និងស្បក្បសដាយបរ ិ
ោប័នន។ 
 
២. ណេត្ុផលដ លអនកគួរដត្ចូលរួមកនុងការផតួចណផតើមណន្េះ 

ពនលក្ចំសណេះ មានសាលបំណង សដីម្បាីសំ្ទដល់វេ័ិយស្ស្ថវស្ជាវ របេ់ស្បសទេក្ម្ពុជា តាម្រយៈការ
ាស្ទ ំ ដផ្នក្ហរិ ញ្វត្ាុ និងការពស្ងឹងេម្ត្ាភាព។ ក្នុងស្ក្បខណឌ ពនលក្ចំសណេះ ដដរូនឹងមានឱ្កាេ ក្នុងការ
ទទលួបាន “ថវកិាេនូល” ដដលនឹងជយួដល់ដដរូ ក្នុងការកំ្ណត់្ និងអនុវត្ត សលីទិេសៅ និងស្បធានបទ
ស្ស្ថវស្ជាវ ស្ពម្ទងំពស្ងឹងេម្ត្ាភាពរបេ់ខលួនផ្ទា ល់។ សលីេពីសនេះ ដដរូនឹងទទួលបានឱ្កាេកាន់ដត្ទូលំ
ទូលាយ សដីម្បចីងបណ្តត ញនន សៅក្នុងវេ័ិយស្ស្ថវស្ជាវ ទងំសៅក្នុងស្បសទេក្ម្ពុជា និងក្នុងថ្នា ក់តំ្បន់។ 
ដដរូនឹងអាចពស្ងឹងបណ្តត ញដដលមានស្ស្ថប់ និងក្ស្ថងបណ្តត ញថមីៗ តាម្រយៈកិ្ចេស្បឹងដស្បងនន ដដល
សរៀបចំសដាយពនលក្ចំសណេះ រមួ្មាន សវទិកាជាតិ្ពិភាក្ាពីសាលនសោបាយ និងបាឋក្ថា។ តាម្រយៈយនត
ការទងំសនេះ ដដរូនឹងមានឱ្កាេកាន់ដត្សស្ចីន ក្នុងការស្បាស្េ័យទក់្ទង ជាម្យួអនក្សរៀបចំសាល
នសោបាយ ទងំសៅថាន ក់្ជាតិ្ និងថាន ក់្សស្កាម្ជាតិ្។ 

 
៣. ណេចកតីជូន្ ំ ឹង៖ ថវិកាេនូល1 េង្ាប់ស្ថាប័ន្ង្ស្ថវង្ជាវណោលន្ណោបាយ
នានា ណ ើមសបីពង្ងឹងេមត្ថភាព ន្ិងបណាាញ 
 សដីម្បេីសស្ម្ចសាលបំណងទី២ស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយចំននួ៣ នឹងស្តូ្វបានសស្ជីេសរេី 
សដីម្បទីទលួបានជំនយួ ក្នុងការពស្ងឹងស្ថា ប័ន និងេម្ត្ាភាព ដដលការផ្តល់សនេះមានរយៈសពលរហូត្ដល់សៅ 
២ ឆ្ន ។ំ 

ឥ ូវសនេះ ដំសណីរការសស្ជីេសរេីបានចាប់សផ្តីម្សហយី ដូចសនេះស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ
ននសៅក្ម្ពុជាអាចដាក់្េំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់អារម្មណ៍បាន។ ស្ថា ប័នដដលជាប់ជាស្ថា ពរ នឹងទទលួ
បានថវកិាេនូល ក៏្ដូចជាការាសំ្ទននទក់្ទងនឹងេម្ត្ាភាពស្ស្ថវស្ជាវដផ្នក្បសចេក្សទេ និងការសរៀបចំ
ពស្ងឹងស្ថា ប័នរយៈសពល២ឆ្ន  ំ សស្កាម្ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសមី្លការអនុវត្តស្បចាឆំ្ន ។ំ សៅចុងប េ្ ប់ដនរសស្មាង 
សយងីរពឹំងថារុណភាពដនការស្ស្ថវស្ជាវ ដដលសរៀបចំស ងីសដាយស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ នឹងលែ

                                                           
1 េូម្ចូលសៅសម្លីបដនាម្ “សត្អីវីសៅជាថវកិាេនូល?” សៅក្នុង េំនួរដដលសរេួរសស្ចនី ។ 

https://policypulse.org/wp-content/uploads/2019/08/FAQ-EOIs-Sk-1.pdf
https://policypulse.org/wp-content/uploads/2019/08/FAQ-EOIs-Sk-1.pdf


3 
 

ស្បសេីរដថម្ម្យួក្ស្មិ្ត្សទៀត្ និងមានបទដាា នម្យួដដលអាចសស្បីេស្មាប់ការតាក់្ដត្ងសាលនសោបាយសៅ
ក្នុងស្បសទេក្ម្ពុជា។ 

 
*កំ ត្់េាាល់៖ ររួក្ត់្េំាល់ថា ពនលក្ចំសណេះក៏្ផ្តល់ការាសំ្ទដល់ស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវតូ្ចៗដដលស វ្ី
ការស្ស្ថវស្ជាវសលសី្បធានបទពាក់្ព័នធនឹងស្កុ្ម្ង្ហយរងសស្ាេះ។ ការាសំ្ទសនេះ មានដចងសៅក្នុងយនតការដាច់
សដាយដ ក្ម្យួសទៀត្ ដដលមានស ម្ េះថា “ថវកិាាសំ្ទការស្ស្ថវស្ជាវ” ។ េស្មាប់ព័ត៌្មានបដនាម្ េូម្ដេវង
រក្សៅក្នុងេំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់អារម្មណ៍ (EoI) តាម្រយៈ៖ (តំ្ណសៅេំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់
អារម្មណ៍េស្មាប់ថវកិាាសំ្ទការស្ស្ថវស្ជាវ)។ 
 
៤. ណត្ើណយើងគួរដត្ដាកព់ាកសយណេនើេុំដ រឬអត្ ់
ក្. "សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ រឺជាស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ ដដរឬសទ?" 
េូម្អានេំណួរដដលសរេួរសស្ចីន សដីម្បទីទលួបានព័ត៌្មានបដនាម្េតីពីការកំ្ណត់្និយម្ន័យដនពាក្យថាស្ថា
ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ។ព័ត៌្មានសនេះនឹងជយួអនក្េសស្ម្ចចិត្តថាសតី្រសស្មាងសនេះស្ថក្េម្សៅនឹង
អងគភាពរបេ់អនក្ដដរឬសទ។ 
ខ. “សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្មានលក្ខខណឌ េម្ស្េបសដីម្បចូីលរមួ្ក្នុងរសស្មាងដដរឬសទ?” 

សដីម្បអីាចដាក់្ពាក្យចូលរមួ្បាន បណ្តត ស្ថា ប័នទងំអេ់ ចាបំាច់ស្តូ្វដត្បំសពញ រាល់លក្ខខណឌ ដូច
ខាងសស្កាម្។សយងីខំុ្មិ្នពិចារណ្តសៅសលីពាក្យសេនីេុណំ្តដដលមិ្នអាចបំសពញតាម្លក្ខខណឌ ចូលរមួ្ស ី
យ។ 
ល.រ លកខខ ឌចូលរួម 
១ ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ ស្តូ្វដត្ជាស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវក្នុងស្េុក្ អងគការមិ្នដម្នរដាា ភិបាលក្នុងស្េុក្ 

ស្ថា ប័នឯក្ជន ឬ ម្ជឈម្ណឌ លស្ស្ថវស្ជាវដដលមានមូ្លដាា នសៅក្នុងស្ថក្លវទិាល័យក្នុងស្េុក្ 
ដដលអាជីពេនូលរបេ់ខលួនរឺស វ្ីការស្ស្ថវស្ជាវ សដីម្បាីសំ្ទដល់សាលនសោបាយជាតិ្ ឬ សាល
នសោបាយមូ្លដាា នសៅក្ម្ពុជា និង/ឬ សដីម្បសី វ្ីឱ្យមានការផ្ទល េ់បតូរសាលនសោបាយ តាម្រយៈ
ការសស្បីស្បាេ់ទិននន័យទទួលបានម្ក្ពីការស្ស្ថវស្ជាវ(ឬមានេកាត នុពល/បំណងចាេ់លាេ់ ក្នុង
ការបដនាម្មុ្ខង្ហរស្ស្ថវស្ជាវសនេះសៅក្នុងអាជីពរបេ់ខលួន)។ 

២ ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ររួអនុវត្តការស្ស្ថវស្ជាវដបបអនតរវេ័ិយ សដាយសស្បីស្បាេ់វ ិ្ ីស្ថស្រេត
ស្ស្ថវស្ជាវតាម្ដបបវទិាស្ថស្រេតេងគម្ (ជាជាងវទិាស្ថស្រេតរូបវទិា ឬ ជីវស្ថស្រេត) សដីម្បសី ល្ីយត្ប
សៅនឹងត្ស្មូ្វការសាលនសោបាយ និងការអភិវឌ្ឍជាអាទិភាពននសៅក្ម្ពុជា។ 

៣ ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ ស្តូ្វដត្ជានីតិ្បុរគលដដលបានចុេះប ជ្ ីស្េបចាប់សៅក្ម្ពុជា។ 

https://policypulse.org/kh/%e1%9e%96%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%80%e1%9e%85%e1%9f%86%e1%9e%8e%e1%9f%81%e1%9f%87/%e1%9e%90%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%82%e1%9e%b6%e1%9f%86%e1%9e%91%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9c%e1%9e%87%e1%9f%92%e1%9e%9a/
https://policypulse.org/kh/%e1%9e%96%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%80%e1%9e%85%e1%9f%86%e1%9e%8e%e1%9f%81%e1%9f%87/%e1%9e%90%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%82%e1%9e%b6%e1%9f%86%e1%9e%91%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9c%e1%9e%87%e1%9f%92%e1%9e%9a/
https://policypulse.org/kh/%e1%9e%96%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%80%e1%9e%85%e1%9f%86%e1%9e%8e%e1%9f%81%e1%9f%87/%e1%9e%90%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%82%e1%9e%b6%e1%9f%86%e1%9e%91%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9c%e1%9e%87%e1%9f%92%e1%9e%9a/
https://policypulse.org/kh/%e1%9e%96%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%80%e1%9e%85%e1%9f%86%e1%9e%8e%e1%9f%81%e1%9f%87/%e1%9e%90%e1%9e%9c%e1%9e%b7%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%82%e1%9e%b6%e1%9f%86%e1%9e%91%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9c%e1%9e%87%e1%9f%92%e1%9e%9a/
https://policypulse.org/wp-content/uploads/2019/08/FAQ-EOIs-Sk-1.pdf
https://policypulse.org/wp-content/uploads/2019/08/FAQ-EOIs-Sk-1.pdf
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៤ ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ស្តូ្វដត្មានរចនេម្ព័នធស្រប់ស្រង និងស្បតិ្បត្តិការចាេ់លាេ់ដដលដចងពី
ត្នួទី និងការទទលួខុេស្តូ្វរបេ់បុរគលិក្មាន ក់្ៗ សហយីព័ត៌្មានទងំសនេះអាចទញយក្បានជា
ស្ថធារណៈ (ឧ. នយក្ស្បតិ្បត្តិ និងស្កុ្ម្ស្បឹក្ាភិបាល ឬរចនេម្ព័នធស្េសដៀងនឹង) 

៥ ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ ររួមានបទពិសស្ថ្ន៍ក្នុងការស្រប់ស្រងថវកិាដដលទទលួបានពីមាេ េ់ជំនយួ
នន សហយីមានេម្ត្ាភាពស្រប់ស្រងហរិ ញ្វត្ាុស្បក្បសដាយត្មាល ភាព។ 

៦ ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ ររួបង្ហា ញពីភាពចស្មុ្េះាន ក្នុងការដឹក្ន ំនិងការស្រប់ស្រងបុរគលិក្ រាប់
ប េ្ូ លទងំមុ្ខតំ្ដណងរបេ់ស្រេតីក្នុងការស្ស្ថវស្ជាវ និង/ឬ មុ្ខតំ្ដណងជាន់ខពេ់នន។ 

៧ បុរគលិក្ស្ស្ថវស្ជាវភារសស្ចីនក្នុងស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្រឺជាជនជាតិ្ដខមរ។ 
 

ល.រ លកខខ ឌបដន្ថម (ណបកខជន្គួរដត្បំណពញតាមលកខខ ឌខាងណង្កាម 
ឱសយបាន្ោ៉ាងត្ិចចំន្នួ្៣) 

បាទ
ចាេ/
ណទ 

១ សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ ធាល ប់បានសបាេះពុម្ពផ្ាយ ឬេហការសបាេះពុម្ពផ្ាយជាស្ថ
ធារណៈ(រាប់ប េ្ូ លទងំសលីសរហទំព័រ)នូវឯក្ស្ថរស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ ឬឯក្
ស្ថរអតាា ្ិបាយសាលនសោបាយដដលដផ្ែក្សលីការស្ស្ថវស្ជាវដដរឬសទក្នុងរយៈសពល
២ឆ្ន កំ្នលងម្ក្សនេះ?  

 

២ សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ មានស្បព័នធេម្ស្េបេស្មាប់ស្តួ្ត្ពិនិត្យសលីការស្ស្ថវស្ជាវ 
ដូចជាតាម្រយៈ ការស្តួ្ត្ពិនិត្យដផ្ាក្នុងស វ្ីសដាយបុរគលិក្ជាន់ខពេ់ ការស វ្ីបទបង្ហា ញសៅ
ក្នុងេននិេីទ ការសបាេះពុម្ពសៅក្នុងទិននុបបវត្តិេតង់ដារក្ស្មិ្ត្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ដដរ
ឬសទ? 

 

៣ សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្មានទំនក់្ទំនងជាសទៀងទត់្ជាម្យួអនក្សរៀបចំសាល
នសោបាយ អនក្ស វ្ីសេចក្តីេសស្ម្ចចិត្ត ស្ពម្ទងំអនក្ពាក់្ព័នធនន សៅថាន ក់្ជាតិ្ និង/ឬ 
សៅថាន ក់្សស្កាម្ជាតិ្ដដរឬសទ? ទំនក់្ទំនងទងំសនេះរាប់ប េ្ូ លទងំការពិសស្ាេះ
សោបល់អំពីរសបៀបវារៈដនការស្ស្ថវស្ជាវ  ការបង្ហា ញលទធផ្លដនការស្ស្ថវស្ជាវក្នុងទស្ម្ង់
ង្ហយសស្បី ការពិភាក្ាននជាម្យួតំ្ណ្តងេងគម្េុីវលិ និងតំ្ណ្តងម្ស្រនតីរដាា ភិបាល។  

 

៤ សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្បានចូលរមួ្ោ៉ា ងេក្ម្មក្នុងការដចក្រដំលក្ចំសណេះដឹង និង
ការអនុវត្តលែៗ  សៅដល់ស្កុ្ម្ការង្ហរសាលនសោបាយនិងស្កុ្ម្ការង្ហរស្ស្ថវស្ជាវដដរ
ឬសទ? 
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៥ សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ កំ្ពុងេហការជាម្យួស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវននសៅក្ម្ពុជា ឬ
អនតរជាតិ្ សដីម្បសី វ្ីការស្ស្ថវស្ជាវរមួ្ាន  ឬស វ្ីការត្េ ូម្តិ្ដផ្នក្សាលនសោបាយដដរ
ឬសទ? 

 

៦ សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្មានបុរគលិក្ជំនញោ៉ា ងតិ្ច៥រូបដដលកំ្ពុងស វ្ីការសពញ
សមា៉ា ង សដាយក្នុងសនេះមានបុរគលិក្ោ៉ា ងតិ្ច២រូបមានត្ួនទីជាអនក្ស្ស្ថវស្ជាវ ដដរឬសទ? 

 

៧ សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្មានដផ្នការយុទធស្ថស្រេត េស្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័នដដរឬសទ 
(រាប់ប េ្ូ លទងំការអភិវឌ្ឍ្នធានម្នុេស) ដដលក្នុងសនេះរមួ្មានការក្ស្ថងេម្ត្ា
ភាព និងអាជីពការង្ហរដផ្នក្ស្ស្ថវស្ជាវ? 

 

 
៥.  ំណ ើរការកនុងការដាក់ពាកសយណេនើេុំ 

សដីម្បចូីលរមួ្ក្នុងក្ម្មវ ិ្ ីសនេះ  ជាដំបូងបណ្តត ស្ថា ប័នដដលមានចំណ្តប់អារម្មណ៍ចាបំាច់ស្តូ្វពិនិត្យ
សមី្លលក្ខខណឌ ក្នុងការដាក់្ពាក្យជាមុ្នេិន មុ្នសពលសលាក្អនក្ដាក់្េំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់អារម្មណ៍។ 
េំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់អារម្មណ៍ នឹងស្តូ្វបានពិនិត្យ និងវាយត្ដម្លសដីម្បចីស្មាញ់យក្ស្ថា ប័នចំននួ៥ 
េស្មាប់ការសស្ជីេសរេីក្នុងដំណ្តក់្កាលទី១។ ក្នុងដំណ្តក់្កាលសនេះស្ថា ប័នទងំ៥ស្តូ្វសរៀបចំឯក្ស្ថរ    ទ
េសនទនដដលនឹងស្តូ្វបានពិនិត្យ និងវាយត្ដម្ល។ បនា ប់ម្ក្ អងគការមូ្លនិ្ិអាេុីនឹងស វ្ីការចុេះជួប ស្ថា ប័
នទងំ៥សនេះសដីម្បសី វ្ីការវាយត្ដម្លបដនាម្។  

មានដត្ស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ (PRIs) ចំននួ៣ប៉ាុសណ្តណ េះដដលស្តូ្វបានសស្ជីេសរេី 
សដីម្បទីទលួបានថវកិាាសំ្ទ។ េូម្ពិនិត្យសមី្លតារាងកាលបរសិចឆទដដលបានកំ្ណត់្ ដូចខាងសស្កាម្៖ 

 
 ំណាក់កាល ពិព ៌នា កាលបរិណចេទ 

ដំណ្តក់្កាលទី១៖ 
េំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់
អារម្មណ៍ 

ការផ្សពវផ្ាយេំសណីបង្ហា ញពី
ចំណ្តប់អារម្មណ៍ជាស្ថធារណៈ 

ដថៃទី២៩ ដខេីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

កាលបរសិចឆទឈប់ទទលួពាក្យ ដថៃទី២០ ដខក្ញ្ញញ  ឆ្ន  ំ២០១៩ 
ការជូនដំណឹងដល់ស្ថា ប័នដដលស្តូ្វ
បានសស្ជីេសរេីដំណ្តក់្កាលទីម្យួ 

ដថៃទី០៤ ដខតុ្លា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

ដំណ្តក់្កាលទី២៖ 
ការដាក់្ឯក្ស្ថរទេសនទន 

កាលបរសិចឆទផុ្ត្កំ្ណត់្ដនការដាក់្
ឯក្ស្ថរទេសនទន 

ដថៃទី២០ ដខតុ្លា ឆ្ន  ំ២០១៩ 
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ដំណ្តក់្កាលទី ៣ ៖ ការវាយ
ត្ដម្លសដាយមានការចូលរមួ្ពីដដរូ 
និងការចុេះជបួស្ថា ប័ន 

ការចុេះជបួស្ថា ប័នដដលស្តូ្វបាន
សស្ជីេសរេីសៅដំណ្តក់្កាលទីម្យួ 

ដថៃទី២០ ដខតុ្លា ដល់ ដថៃទី
១០  
ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ដំណ្តក់្កាលទី ៤ ៖ សេចក្តីជូន
ដំណឹងដល់ដដរូដដលស្តូ្វបាន
សស្ជីេសរេី និងកិ្ចេស្ពម្សស្ពៀង ផ្ត
ល់ជំនយួ 

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ដដរូដដលស្តូ្វ
បានសស្ជីេសរេី 

ដថៃទី៣០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៩ 
 

ដំណ្តក់្កាលទី ៥ ៖ ការបសងកីត្
ដផ្នការការង្ហររមួ្ាន ជាម្ួយដដរូ 

អងគការមូ្លនិ្ីអាេុី និងដដរូដដល
ស្តូ្វបានសស្ជីេសរេីនឹងបសងកីត្ដផ្នការ
ការង្ហររមួ្ាន  

ដខ ន្ូ ២០១៩ 

 

 

 ំណាក់កាលទី ១ ៖ េំណ ើបង្ហាញពីចំណាប់អារមម ៍ 
 ស្ថា ប័នដដលដាក់្ពាក្យសេនីេុំ ស្តូ្វសរៀបចំបំសពញ និងសផី្្ដបបបទេសងខបដនេំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់
អារម្មណ៍ សដាយសរៀបរាប់ពីសាលបំណង រចនេម្ព័នធ និងទំនក់្ទំនងរបេ់ខលួនសៅនឹងអងគភាពសាល
នសោបាយនន ម្ក្កាន់អងគការមូ្លនិ្ិអាេុី ឱ្យបានសៅស្តឹ្ម្ដថៃទី២០ ដខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
េំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់អារម្មណ៍អាចមានោ៉ា ងសស្ចីនបំផុ្ត្៧ទំព័រដដលក្នុងសនេះរមួ្មាន៖ 

• ពិពណ៌នពីសបេក្ក្ម្ម និងសាលបំណងរបេ់ស្ថា ប័ន 
• ដាស្កាម្បង្ហា ញពីរចនេម្ព័នធស្រប់ស្រងស្ថា ប័ន ដដលពណ៌នពីត្ួនទី និងមុ្ខតំ្ដណងនីម្យួៗ 
• ការបង្ហា ញពីស្បសភទដដរូពាក់្ព័នធេំខាន់ៗ និងសាលបំណងដនការស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ
របេ់ស្ថា ប័ន/ការស្បាស្េ័យទក់្ទង ស្ពម្ទងំម្ស្ាបាយទំនក់្ទំនង រវាងស្ថា ប័នសលាក្អនក្ និងដដ
រូពាក់្ព័នធ។ 

• ដផ្នការរយៈសពល៣ឆ្ន សំៅមុ្ខរបេ់ស្ថា ប័ន និងត្ស្មូ្វការននដដលពនលក្ចំសណេះអាចផ្តល់េស្មាប់
សអាយសលាក្អនក្េសស្ម្ចដផ្នការ 

• ផ្តល់ឯក្ស្ថរស្ស្ថវស្ជាវដដលសលាក្អនក្រិត្ថាលែបំផុ្ត្ចំននួ២ដដលស្ថា ប័នសលាក្អនក្បានសរៀបចំក្នុង
អំ ុងសពល៥ឆ្ន ចុំងសស្កាយ សដាយពណ៌នពីទំនក់្ទំនងរវាងការស្ស្ថវស្ជាវទងំសនេះ និងការាសំ្ទ
សាលនសោបាយ។  

េូម្អានសេចក្តដីណនលំម្ែិត្េតីពីេំសណីសៅក្នុងពាក្យសេនីេុំ។ 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RGhFuu9E2EuO_r7KUp4HcVNpdd4y-AtOs8A43G-TehNUNFE4Q0lLTjJVMDJDRjRUQzFER1dZU05ISy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RGhFuu9E2EuO_r7KUp4HcVNpdd4y-AtOs8A43G-TehNUNFE4Q0lLTjJVMDJDRjRUQzFER1dZU05ISy4u
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 ំណាក់កាលទី ២ ៖ ការដាក់ឯកស្ថរទេសសនាទាន្ 
 ស្ថា ប័នដដលស្តូ្វបានសស្ជីេសរេីក្នុងដំណ្តក់្កាលទី១ នឹងស្តូ្វជូនដំណឹងសៅដថៃទី៣០ ដខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ំ
២០១៩។ស្ថា ប័នចំនួន៥ប៉ាុសណ្តណ េះនឹងស្តូ្វបានសស្ជីេសរេីេស្មាប់ដំណ្តក់្កាលសនេះ ដដលស្ថា ប័នទងំ៥ស្តូ្វ
ចូលរមួ្ក្នុងការសស្ជីេសរេីដំណ្តក់្កាលទី២។ ក្នុងដំណ្តក់្កាលទី២ ស្ថា ប័នទងំសនេះស្តូ្វសរៀបចំឯក្ស្ថរទ
េានទន ដដលកាលបរសិចឆទឈប់ទទលួឯក្ស្ថរទេសនទន រឺសៅដថៃទី ២០ ដខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០១៩។  

 ក្នុងឯក្ស្ថរទេសនទន ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ស្តូ្វរសំលចព័ត៌្មានបដនាម្សទៀត្ដដលបង្ហា ញថាអនក្
រឺជាស្ថា ប័នដដលស្ថក្េម្បំផុ្ត្េស្មាប់រសស្មាងពនលក្ចំសណេះ។ឯក្ស្ថរទេសនទនជាឯក្ស្ថរមាន
ក្ស្មាេ់ស្តឹ្ម្៥ទំព័រសស្ចីនបំផុ្ត្។សលាក្អនក្ក៏្ស្តូ្វភាជ ប់ម្ក្ជាម្យួផ្ងដដរនូវឯក្ស្ថរសោងសផ្សងសទៀត្ (ឧ. 
ឯក្ស្ថរស្ស្ថវស្ជាវដដលស្តូ្វបានសបាេះពុម្ព ដផ្នការយុទធស្ថស្រេត ជាសដីម្)។ ស្ថា ប័នក៏្ស្តូ្វផ្តល់នូវស ម្ េះអនក្ផ្ត
ល់អំណេះអំណ្តងោ៉ា ងតិ្ចចំននួ២រូប ដដលពួក្សរអាចមាេ េ់ជំនយួ ដដរូនន និងអតិ្ថិជន(អនក្បសងកីត្
សាលនសោបាយ)ដដលសលាក្អនក្ធាល ប់ ឬកំ្ពុងស វ្ីការជាម្យួ ដដលពកួ្សរអាចស វ្ីការអេះអាងបដនាម្អំពី
េម្ត្ាភាព និងត្នួទីរបេ់ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្។ 
 ការវាយត្ដម្លសៅសលីឯក្ស្ថរទេសនទន និងការសស្ជីេសរេីស្ថា ប័ន រឺដផ្ែក្តាម្លក្ខណៈវនិិចឆ័យ 
ដូចខាងសស្កាម្៖ 
លកខ ៈវិន្ិចេ័យណង្ជើេណរើេ ពិន្ទុ 
បង្ហា ញពីស្ថន ដដស្ស្ថវស្ជាវដដលធាល ប់ស វ្ីក្នលងម្ក្ និង/ឬ េមិ្ទធ
ផ្លទក់្ទងនឹងការត្េ ូម្តិ្ដដលដផ្ែក្សលីការស្ស្ថវស្ជាវ (អំណេះ
អំណ្តងបញ្ញជ ក់្ពីរុណភាពដនការស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ)
។ 

២៥% 

អំណេះអំណ្តងបញ្ញជ ក់្ពី ការសរៀបចំដផ្នការរបេ់ស្ថា ប័ន រាប់
ប េ្ូ លទងំការរិត្រូពីត្ស្មូ្វការសាលនសោបាយនសពល
អនរត្សៅក្ម្ពុជា និងការសរៀបចំដផ្នការយុទធស្ថស្រេតចាេ់   លា
េ់។ 

២០% 

អំណេះអំណ្តងបញ្ញជ ក់្ពីការរិត្រូពីនិរនតរភាពរបេ់ស្ថា ប័នដដល
រមួ្មាន ភាពរងឹមាដំនរចនេម្ព័នធស្រប់ស្រង េម្ត្ាភាពដនការរក្ា
ទុក្បុរគលិក្ ការសរៀបចំដផ្នការហរិ ញ្វត្ាុ និងដំសណីរការស្រប់ស្រ
ង។ 

១៥% 

មានបណ្តត ញជាម្យួអនក្ពាក់្ព័នធេំខាន់ៗ សៅក្នុងវេ័ិយដដល
ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្កំ្ពុងសផ្ទត ត្សលី និងបង្ហា ញពីភេតុតាងក្នុង

១៥% 
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ការចូលរមួ្សាលនសោបាយស្បក្បសដាយផ្លិត្ភាព និងការ
ចូលរមួ្ចំដណក្របេ់ការស្ស្ថវស្ជាវ ចំសពាេះសាលនសោបាយ។ 
មានការសបតជ្ាចិត្តខពេ់ ក្នុងការសលីក្ក្ម្ពេ់េម្ភាពសយនឌ័្រ និង
បរោិប័ននេងគម្ ដដលស្តូ្វមានបុរគលិក្ជាន់ខពេ់ និងបុរគលិក្
ស្ស្ថវស្ជាវ ជាស្េីត និង/ឬ ស្កុ្ម្ជនជាតិ្សដីម្ភារតិ្ច រាប់ប េ្ូ ល
ទងំជនពិការ ឬ ជនជាតិ្សផ្សងៗសទៀត្ ោ៉ា ងសស្ចីនបំផុ្ត្ ៣០% 

១៥% 

មានេម្ត្ាភាព ក្នុងការចូលរមួ្ និងស វ្ីការេហការជាម្យួេងគម្
េុីវលិ 

១០% 

 លក្ខណៈវនិិចឆ័យសផ្សងៗសទៀត្ ដដលស្តូ្វបានសស្បីសដីម្បវីាយត្ដម្លេស្មាប់ការសស្ជីេសរេីស្ថា ប័នដដរូ 
ដដលមានបំណងចូលរមួ្ក្នុងក្ម្មវ ិ្ ីរមួ្មាន វេ័ិយចម្បងដដលកំ្ពុងស វ្ីការសលី េម្ត្ាភាពក្នុងការវភិារសយន
ឌ័្រ ទីតាងំភូមិ្ស្ថស្រេត ស្បសភទស្ថា ប័ន (អងគការមិ្នដម្នរដាា ភិបាល ស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវដដលមានមូ្លដាា នក្នុង
ស្ថក្លវទិាល័យ និងស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវ) និងេម្ត្ាភាពក្នុងការបសងកីនលទធផ្លស្ស្ថវស្ជាវេស្មាប់ស្ថា ប័ន
របេ់ខលួន ស្ពម្ទងំេម្ត្ាភាពក្នុងការសក្ៀរររថវកិាេនូលេស្មាប់ការដក្ដស្ប និងការផ្ទល េ់បតូរស្ថា ប័ន។ ក្តាត
ទងំសនេះ និងេម្ត្ាភាពរបេ់ស្ថា ប័នក្នុងការស វ្ីការវភិារសយនឌ័្រ ក៏្អាចស្តូ្វបានយក្ម្ក្ពិចារណ្តផ្ងដដរ
ក្នុងអំ ុងសពលស វ្ីការសស្ជីេសរេីស្ថា ប័ន សទេះបីជាចំណុចសនេះមិ្នដម្នជាលក្ខណៈវនិិចឆ័យសស្ជីេសរេីេនូល
ក៏្សដាយ។ 
 
 ំណាក់កាលទី ៣ ៖ ការចុេះជួប ល់ស្ថាប័ន្ ន្ិងការពិន្ិត្សយវាយត្ម្មលណដាយាន្ការ
ចូលរួមពីម្ គ ូ
 អងគការមូ្លនិ្ិអាេុីនឹងចំណ្តយសពល១ដថៃ សដីម្បសី វ្ីការវាយត្ដម្លស្ថា ប័នទងំ៥ដដលស្តូ្វបាន
សស្ជីេសរេីក្នុងដំណ្តក់្កាលទី១។ ការចុេះជបួស្ថា ប័ន អាចនឹងស្តូ្វបានសរៀបចំសៅ ដខតុ្លា និងដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៩។  អនក្េស្ម្បេស្មួ្លម្ក្ពីអងគការមូ្លនិ្ិអាេុីនឹងសក្ៀរររបុរគលិក្ និងអនក្ស្រប់ស្រងរបេ់ស្ថា ប័ន 
សដីម្បជីបួពិភាក្ាសលីឯក្ស្ថរទេសនទន ដដលបានសផី្្ម្ក្ចូលរមួ្ក្នុងការដាក់្េំសណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់
អារម្មណ៍ និងស វ្ីការេិក្ាបដនាម្ សដីម្បកំី្ណត់្នូវបញ្ញា ស្បឈម្ និងឱ្កាេនន េស្មាប់ការរកី្ចសស្មី្ន និង
ការដក្ទស្ម្ង់ក្នុងស្ថា ប័ន។ ស្ថា ប័នទងំសនេះ នឹងទទលួបានឱ្កាេ សដីម្បសី វ្ីបទបង្ហា ញពីចក្ខុវេ័ិយរបេ់ខលួន 
អំពីរសបៀបដដលស្ថា ប័នខលួននឹងចូលរមួ្ចំដណក្ក្នុងការសរៀបចំសាលនសោបាយននសដីម្បាីសំ្ទដល់ការ
អភិវឌ្ឍសៅក្ម្ពុជា។ 

សដាយដផ្ែក្សលីលទធផ្លដនការចុេះជបួដល់ស្ថា ប័ន និងការពិនិត្យវាយត្ដម្លសលីឯក្ស្ថរទេសនទន
សយងីនឹងវាយត្ដម្លស្ថា ប័នទងំសនេះម្តងសទៀត្ សដាយសស្បីលក្ខណៈវនិិចឆ័យសស្ជីេសរេីដដដល។ 
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 ំណាក់កាលទី ៤ ៖ ការជូន្ ំ ឹង ល់ស្ថាប័ន្ម្ គូដ លង្ត្ូវបាន្ណង្ជើេណរើេ ន្ិងកចិច
ង្ពមណង្ពៀងផតល់ជំន្ួយ 
 តាម្ការរពឹំងទុក្ ស្ថា ប័នទងំអេ់នឹងស្តូ្វបានជូនដំណឹងអំពីលទធផ្លដនការសស្ជីេសរេីសដីម្បកីាល យ
ជាដដរូពនលក្ចំសណេះ សៅដខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ តាម្ការរពឹំងទុក្ ស្ថា ប័នចំនួន៣ នឹងស្តូ្វបានសស្ជីេសរេី សដីម្បី
ទទលួបានជំនយួ ដូចមានដចងក្នុងសាលបំណងទី២ដនរសស្មាងសនេះ។ 
 
 ំណាក់កាលទី ៥ ៖ ការណរៀបចំដផន្ការការង្ហររួមោា ជាមួយអងគការម្ គូ  
 បនា ប់ពីជាប់ជាស្ថា ពរ ស្ថា ប័នដដរូនឹងស វ្ីការោ៉ា ងជិត្េនិទធជាម្យួអងគការមូ្លនិ្ិអាេុីសៅក្នុង
ដំសណីរការសរៀបចំរមួ្ាន  សដីម្បសី វ្ីការវាយត្ដម្លពីត្ស្មូ្វការ និងសរៀបចំដផ្នការការង្ហរលម្ែិត្បនា ប់ពីចុេះហត្ា
សលខាសលកិី្ចេស្ពម្សស្ពៀងរចួសហយី។ េក្ម្មភាពសនេះនឹងស្បស្ពឹត្តសៅសៅដខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ថវកិានឹងស្តូ្វបាន
ផ្តល់ជូន សៅសពលដដលព័ត៌្មានលំអិត្ពាក់្ព័នធនឹងដផ្នការការង្ហរ និងថវកិា ស្តូ្វបានសផី្្ជូនម្ក្អងគការមូ្ល
និ្ិអាេុ ី។ 
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ពន្លកចំណ េះ ៖ ទិន្នន្័យ ន្ិងការពិភាកសា ណ ើមសបីការអភិវឌសឍណៅកមពុជា 
 

ណេចកតីជូន្ ំ ឹងេតពីីេំណ ើបង្ហាញពីចំណាប់អារមម ៍ 
 

ថវិកាេនូល ណ ើមសបីពង្ងឹងេមត្ថភាព ន្ិងបណាាញនានារបេ់ស្ថាប័ន្ង្ស្ថវង្ជាវ
ណោលន្ណោបាយណៅកមពុជា 

 
កាលបរសិចឆទឈប់ទទលួពាក្យ សៅដថៃទី ២០ ដខ ក្ញ្ញញ  ឆ្ន  ំ២០១៩ 

 
ស ម្ េះស្ថា ប័ន    
ស ម្ េះនយក្/ម្ស្រនតីទទលួបនាុក្    
អាេយដាា នបចេុបបនន សលខទូរេ័ពាទំនក់្ទំនង 
ស្ថរសអ ចិស្តូ្និចរបេ់អងគការ/ស្ថា ប័ន 

  

 
ក. េូមណ្លើយន្ឹងេ ួំរខាងណង្កាម ដ លទាក់ទងន្ឹងស្ថាប័ន្របេ់ណោកអនក  
 
១. សតី្សបេក្ក្ម្មរបេ់ស្ថា ប័នអនក្ជាអវី? សតី្ស្ថា ប័នរបេ់អនក្មានសាលបំណងអវីដដរ? 

២. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ សផ្ទត ត្េំខាន់សលីស្បធានបទ/វេ័ិយអវី េស្មាប់ការស្ស្ថវស្ជាវ? 
៣. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ បសងកីត្ស ងី សៅក្នុងឆ្ន ណំ្ត? __________________ 
៤. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ បានចុេះប ជ្ ីស្េបចាប់ ជាម្យួស្ក្េួងម្ហាដផ្ា ដដរឬសទ? បាទ ចាេ/សទ 
៥. េូម្ភាជ ប់ម្ក្ជាម្យួនូវ ចាប់ថត្ចម្លងដនរចនេម្ព័នធរបេ់ស្ថា ប័នសលាក្អនក្ ដដលបង្ហា ញពីការ
ស្រប់ស្រង និងស្បតិ្បត្តិការរបេ់ស្ថា ប័ន (ឧ. ស្កុ្ម្ស្បឹក្ាភិបាល ជាសដីម្)  
៦. េូម្ផ្តល់ព័ត៌្មានទក់្ទងនឹងេមាេភាព និងចំនួនបុរគលិក្ សៅក្នុងអងគការរបេ់សលាក្អនក្ ដូចតារាង
ខាងសស្កាម្៖ 
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ង្បណភទបគុគលិក ស្ថាន្ភាពបំណពញ
ការង្ហរ 

ចំន្ួន្ 

ក្ស្មិ្ត្ស្រប់ស្រង សពញសមា៉ា ង  
សស្ៅសមា៉ា ង  

អនក្ស្ស្ថវស្ជាវ សពញសមា៉ា ង  
សស្ៅសមា៉ា ង  

បុរគលិក្ាសំ្ទស្បតិ្បត្តិការ/បុរគលិក្ សផ្សងៗ
សទៀត្ 

សពញសមា៉ា ង  
សស្ៅសមា៉ា ង  

 
 សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ មានបុរគលិក្ស្បុេ ស្េី ចំនួនប៉ាុនម ននក់្? 
 

 
បុរគលិក្ទងំអេ់ 

ស្ថាន្ភាព ចំន្ួន្ 
ស្េ ី  

ស្បុេ  

 
អនក្ស្ស្ថវស្ជាវ 

ស្េ ី  

ស្បុេ  

បុរគលិក្ ដដលមានពិការភាព  

 
បុរគលិក្ទងំអេ់ 

ជនជាតិ្ដខមរ  

ជនជាតិ្បរសទេ  

 
៧. េូម្សរៀបរាប់សដាយេសងខប ពីត្នួទី ភារកិ្ចេ របេ់អនក្ស្ស្ថវស្ជាវ ដដលបានបង្ហា ញសៅក្នុងរចនេម្ព័នធ 
របេ់ស្ថា ប័នសលាក្អនក្ ដូចជា អនក្ស្ស្ថវស្ជាវជាន់ខពេ់ អនក្ស្ស្ថវស្ជាវ ជំនយួការអនក្ស្ស្ថវស្ជាវ ជាសដីម្ 
(សលាក្អនក្មិ្នចាបំាច់ពណ៌នពីត្នួទីរបេ់បុរគលិក្ដដលមិ្នដម្នជាអនក្ស្ស្ថវស្ជាវសនេះសទ)។  
 
៨. េូម្សរៀបរាប់ពីស ម្ េះមាេ េ់ជំនយួ និងស ម្ េះរសស្មាងដដលធាល ប់ាសំ្ទដល់ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្       
ក្នុងរយៈសពល៣ឆ្ន កំ្នលងម្ក្៖ 
 
ឆ្ាំ ាាេ់ជនំ្ួយ ណ្មេះគណង្ាង 
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៩. េូម្សរៀបរាប់ពីស្បភពថវកិា/ចំណូលសផ្សងៗសទៀត្ ដដលស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្កំ្ពុងដត្ទទលួបានន
សពលបចេុបបនន 
___________________________________________________________________________ 

 
១០. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ ធាល ប់បានសបាេះពុម្ពផ្ាយឯក្ស្ថរស្ស្ថវស្ជាវសាលនសោបាយ ឬឯក្ស្ថរ
អតាា ្ិបាយសាលនសោបាយដដលដផ្ែក្សលីការស្ស្ថវស្ជាវ សៅក្នុងស្ថរព័ត៌្មានស្ថធារណៈ(រាប់ប េ្ូ ល
ទងំសរហទំព័រផ្ងដដរ) ដដឬសទ ក្នុងរយៈសពល២ឆ្ន កំ្នលងម្ក្សនេះ? េូម្សរៀបរាប់ពីឯក្ស្ថរទងំសនេះឱ្យ
បានចំនួន៣ សដាយបង្ហា ញស ម្ េះអនក្និពនធ ចំណងសជីង និងទីតាងំសបាេះពុម្ព។ ស្បេិនសបីឯក្ស្ថរទងំសនេះ
ស្តូ្វបានផ្ាយក្នុងស្បព័នធអីុន្ឺណិត្ េូម្ផ្តល់តំ្ណរភាជ ប់(URL)។ 

១. 
២. 
៣. 
 

១១. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ មានស្បព័នធេម្ស្េបេស្មាប់ស្តួ្ត្ពិនិត្យសលីការស្ស្ថវស្ជាវដូចជា ការស្តួ្ត្
ពិនិត្យដផ្ាក្នុងស វ្ីសដាយបុរគលិក្ជាន់ខពេ់ តាម្រយៈការស វ្ីបទបង្ហា ញសៅក្នុងេននិេីទ និង/ឬការសបាេះពុម្ពសៅ
ក្នុងទិននុបបវត្តិេតង់ដារក្ស្មិ្ត្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ដដរឬសទ? 
បាទ ចាេ/សទ 
 
១២. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ បានស វ្ីទំនក់្ទំនងជាសទៀងទត់្ ជាម្ួយអនក្សរៀបចំសាលនសោបាយ អនក្
ស វ្ីសេចក្តីេសស្ម្ចចិត្ត ស្ពម្ទងំអនក្ពាក់្ព័នធនន សៅថាន ក់្ជាតិ្ និង/ឬសៅថាន ក់្សស្កាម្ជាតិ្ ដដរឬសទ? េូម្
សរៀបរាប់ស ម្ េះម្ស្រនតីរដាា ភិបាល និងស្ថា ប័នេងគម្េុីវលិេំខាន់ៗឱ្យបានស្តឹ្ម្១០ដដលស្ថា ប័នរបេ់សលាក្
អនក្បានពិសស្ាេះសោបល់ជាម្យួ ទក់្ទងនឹងការស្ស្ថវស្ជាវដដលស វ្ីស ងីសដាយស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្។ 
 
១៣. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្បានចូលរមួ្ោ៉ា ងេក្ម្មក្នុងការដចក្រដំលក្ចំសណេះដឹង និងការអនុវត្តលែៗ  
សៅដល់ស្កុ្ម្ការង្ហរសាលនសោបាយ និងស្កុ្ម្ការង្ហរស្ស្ថវស្ជាវដដរឬសទ? េូម្សរៀបរាប់ស្កុ្ម្ការង្ហរទងំ
សនេះឱ្យបានស្តឹ្ម្៥។ 
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១៤. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ កំ្ពុងេហការជាម្យួស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវននសៅក្ម្ពុជា ឬអនតរជាតិ្ សដីម្បី
ស វ្ីការស្ស្ថវស្ជាវរមួ្ាន  ឬស វ្ីការត្េ ូម្តិ្ដផ្នក្សាលនសោបាយដដរឬសទ? េូម្សរៀបរាប់ស ម្ េះស្ថា ប័ន
ស្ស្ថវស្ជាវទងំសនេះ ឱ្យបានស្តឹ្ម្៥។ 
 
១៥. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ មានដផ្នការយុទធស្ថស្រេតេស្មាប់អភិវឌ្ឍន៍្នធានម្នុេស និងស្ថា ប័ន   
ដដរឬសទ? េូម្សលីក្ឧទហរណ៍ចំននួ០១ទក់្ទងនឹងការក្ស្ថងេម្ត្ាភាព ដដលស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្
ផ្តល់ជូនអនក្ស្ស្ថវស្ជាវ ឬ បុរគលិក្សផ្សងសទៀត្។ 
 
ខ. េូមណ្លើយន្ឹងេ ួំរទាក់ទងន្ឹងដផន្ការរួមរបេ់ស្ថាប័ន្ណោកអនក េង្ាប់រយៈ
ណពល៣ឆ្ាំខាងមុខ 

១. សតី្ទិេសៅ ស្បធានបទដនការស្ស្ថវស្ជាវ ឬវេ័ិយដដលស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្នឹងសផ្ទត ត្សលី 
េស្មាប់រយៈសពល ៣ឆ្ន  ំសៅមុ្ខសទៀត្ មានអវីខលេះ? 
២. សតី្ស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ស្តូ្វការពស្ងឹងេម្ត្ាភាពសលីដផ្នក្អវីខលេះ េស្មាប់រយៈសពល៣ឆ្ន សំៅមុ្ខ
សទៀត្? 
៣. សតី្ពនលក្ចំសណេះអាចចូលរមួ្ចំដណក្ជយួដល់ការេសស្ម្ចបាននូវសាលបំណងរមួ្របេ់ស្ថា ប័ន
សលាក្អនក្ េស្មាប់រយៈសពល៣ឆ្ន សំៅមុ្ខសទៀត្ោ៉ា ងដូចសម្តច? 
 

ការដាក់ពាកយផ្នើ្   ំ
េូម្សផី្្ពាក្យសេនីេុ ំសដាយភាជ ប់ម្ក្ជាម្យួនូវរចនេម្ព័នធស្ថា ប័នរបេ់សលាក្អនក្ ម្ក្កាន់សយងីខំុ្ តាម្      រ
យៈស្ថរសអ ចិស្តូ្និច ponlokchomnes@asiafoundation.org សដាយេរសេរបញ្ញជ ក់្ក្នុងក្ម្ម
វត្ាុ(subject)៖ េសំណីបង្ហា ញពីចំណ្តប់អារម្មណ៍ស វ្ជីាដដរូេនូលរបេ់ពនលក្ចំសណេះ សអាយបានស្តឹ្ម្ដថៃទី 
២០ ដខ ក្ញ្ញញ  ឆ្ន  ំ២០១៩ ។  
 
*មានដត្ស្ថា ប័នដដលជាប់ក្នុងការសស្ជីេសរេីដំណ្តក់្កាលទី១ដត្ប៉ាុសណ្តណ េះដដលនឹងស្តូ្វផ្តល់ដំណឹងជូន។ 

 

mailto:ponlokchomnes@asiafoundation.org
mailto:ponlokchomnes@asiafoundation.org

