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ការវនិិគោគ ខែនគលើវស័ិ្យកសិ្កម្មគៅកម្ពុជា។ ឯកសារគនុះ មានបាំណង្តល់ែលរម្សារស្គ្មាបក់ារ
ពិភាកាអាំពកីារខកទគ្ម្ងអ់នាគត្ទាកទ់ិននរងវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា ជាពិគស្ស្ការជាំរុញ ិរចញ វត្ថុ
គ្បកបគដាយនិរនតរភាព។ តាម្រយៈការគ្សាវគ្ជាវឯកសាររបស់្គយើង គយើងបានស្ងកត្ធ់្ងនគ់លើកាំគណើ ន
ភាពស្ម្គ្ស្បនន ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព ជាទស្សនទានខបបនវានុវត្តនម៍្យួននការអភវិឌ្ឍ
អនតរជាត្ិ រមួ្ទាាំងគៅកម្ពុជា។ 

អនុសាស្នទ៍ាាំងឡាយ ខែលគៅកនុងគនាុះ អនុសាស្នម៍្យួចាំនួនជាំរុញល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវ្លូវ
ចាបក់ានខ់ត្ត្រងរុ រង និងការបគងកើត្វគគបណតុ ុះបណ្តត លស្គ្មាបអ់នកគ្បត្ិបត្តិការងារវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុ គតត
ត្គលើវស័ិ្យបីែូចជា៖ ការគលើកកម្ពស់្ទុនម្នុស្សតាម្រយៈគាំនិត្្តួចគ្តើម្កសាងស្ម្ត្ថភាព កាំខណ
ទគ្ម្ងន់ិយត័្កម្ម និងល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវខាងត្មាល ភាព។ ែលរម្សារននអនុសាស្នទ៍ាាំងគនុះ គ្ត្ូវបានគរៀបចាំ
តាម្របកគាំគ ើញពរីបាយការណ៍គ្សាវគ្ជាវ ខែលបានកាំណត្ច់គនាល ុះគ្បគោងបីស្ាំខាន់ៗ គៅកនុង
និរនតរភាពបចេុបបននននវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា។ 

ចគនាល ុះគ្បគោងទាាំងគនុះ រមួ្មានកងវុះការយល់ែរងគៅកនុងចាំគណ្តម្អនកគ្បត្ិបត្តិគៅកនុងវស័ិ្យ
 ិរចញ វត្ថុ ទាកទ់ិននរងទស្សនទាន នងិ្លជុះនន ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព ការបងេាំអនុវត្តចាប់
គែាយននគ្កបែណ័ឌ និយត័្កម្ម និងកងវុះល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវរមួ្ម្យួស្គ្មាបគ់្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុទាកទ់ិន
នរងការបគចេញពត័្ម៌ានស្តីពីគាំនិត្្តួចគ្តើម្គ្បកបគដាយនិរនតរភាព។ 

គដាយអនុវត្តអនុសាស្នទ៍ាាំងគនុះ ចគនាល ុះគ្បគោងគៅកនុងវស័ិ្យទាាំងបីគនុះ គ្បខ លជាអាច
គ្ត្ូវបានបាំគពញ។ គយើងពាករណ៍ថាវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុកម្ពុជានរងទទួលបានអត្ថគ្បគោជនម៍្យួចាំនួន រមួ្
មានកាំគណើ នកគ្ម្តិ្ននទាំនុកចិត្តកនុងចាំគណ្តម្ភាគីពាកព់ន័ធ និងស្ម្ត្ថភាពកានខ់ត្គគ្ចើនគៅកនុងចាំគណ្តម្
គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកនុងការខកខគ្បកិចេគ្បត្បិត្តិការរបស់្ពួកគគគៅជាការគ្បត្ិបត្តកិានខ់ត្មាននរិនតរភាព។ 
 
១ សាវតារ 

គទាុះបីជាមានអគ្តាកាំគណើ នគស្ែឋកិចេឋតិ្គេរកត ី កក៏ិចេែាំគណើ រការននការអភវិឌ្ឍកម្ពុជាម្និខម្ន
សុ្ទធខត្មានលកេណៈរលូនគនាុះគទ។ គៅកនុងវស័ិ្យកសិ្កម្ម ខែលមានវត្តមានស្ម្បទានែីគស្ែឋកិចេ
លវរងគលវើយ និងការវនិិគោគបរគទស្គគ្ចើន ការគោទគ្បកានក់នុងបណ្តត ឆ្ន ាំេមីៗបានគតត ត្គលើកិចេ
គ្បត្ិបត្តិការននគ្កុម្  ុនកសិ្ធុ្រកិចេ ជាពិគស្ស្ វនិិគោគិនបរគទស្ ទាកទ់និនរងការគោរពរបស់្ពួកគគ
ចាំគពាុះស្ គម្នម៍្ូលដាឋ ន និងការកានក់ាបែ់ី។ 

គៅកនុងករណី្សពវ្ាយទូោយម្យួ ស្ គ្ោស្កសិ្ធុ្រកិចេគវៀត្ណ្តម្ម្យួខែលគ្បត្ិបត្តិ
ការគៅកម្ពុជា គពាលគគឺ្កុម្  ុន Hoang Anh Gia Lai បានពាកព់ន័ធគៅកនុងការឆ្ក រែីែច៏គ្ម្ូងចគ្មា
ស់្ម្យួ ខែលបណ្តត លឲ្យមានកាំ រងពីស្ គម្នម៍្ូលដាឋ ន។ បណតរ ងរបស់្ស្ គម្នទ៍ាាំងគនុះ គ្ត្វូ
បានដាកជូ់នអាជាា ធ្រជានែ់ពស់្ពីរបីែង រមួ្មានការោិល័យទទួលបណតរ ងពលរែឋ (ombudsman) នន



ឯកសារគោលនគោបាយស្តីពីការវនិិគោគឆ្លង ខែនគលើវស័ិ្យកសិ្កម្ម  ទាំពរ័ 5 នន 13 

អងគការអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាត្មិ្យួ សាវជីវកម្ម ិរចញ វត្ថុអនតរជាត្ិ (IFC)។ បណតរ ងទាាំងគនុះ គតត ត្ម្និគ្ត្រម្
ខត្គលើការម្និគោរពសិ្ទធិែីធ្លី នងិសិ្ទធកិានក់ាបគ់ដាយស្ គ្ោស្គធ្វើគ្បត្ិបត្តិការប ុគណ្តណ ុះគទ ប ុខនតខេម្
ទាាំងគលើការពាកព់ន័ធរបស់្សាវជីវកម្ម ិរចញ វត្ថុអនតរជាត្ិ (IFC) កនុងការ្តល់កម្េែីល់ស្ គ្ោស្ខាង
គលើតាម្រយៈធ្នាោរអនតរការគីទៀត្្ង។ ការពាកព់ន័ធគនុះ គោទជាស្ាំណួរអាំពកីារគបតជាា របស់្សាវជី
វកម្ម ិរចញ វត្ថុអនតរជាត្ិ (IFC) កនុងការជាំរុញការអនុវត្តការវនិិគោគគ្បកបគដាយនិរនតរភាព។ 

ករណីគនុះគលើកគ ើងនូវបញ្ហា ននទាំនាកទ់ាំនងគៅកម្ពុជារវាងត្នួាទីនន ិរចញ វត្ថុ និងការជាំរុញ
ការអនុវត្តគ្បកបគដាយនិរនតរភាពគៅកនុងវស័ិ្យកសិ្កម្ម។ ពីគគ្ពាុះត្ួនាទីគនលរុះនន ិរចញ វត្ថុគៅកនុងការ
ជាំរុញការ វនិិគោគគលើវស័ិ្យកសិ្កម្ម គគម្និអាចគ្បខកកបានគទថាការធានាការអនុវត្តគ្ត្រម្គ្ត្ូវគៅ
កនុងវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា នរង្តល់នូវការជាំរុញែធ៏្ាំចាំគពាុះែាំគណ្តុះគ្សាយគ្បកបគដាយគជាគជយ័នូវ
វវិាទរវាងស្ គ្ោស្កសិ្ធុ្រកិចេ និងស្ គម្នម៍្លូដាឋ ន។ 
   
២ វិធីសាស្តស្ត 

វធិ្ីសាស្តស្តស្គ្មាបឯ់កសារគោលនគោបាយ និងរបាយការណ៍គ្សាវគ្ជាវ រមួ្មានការសិ្កា
ឯកសារមានគ្សាប ់និងការគ្បម្ូលទិនននយ័តទ ល់។  

ការសិ្កាឯកសារមានគ្សាប ់ គ្ត្ូវបានគធ្វើជាែាំបូងគែើម្បកីាំណត្ភ់ាគីពាកព់ន័ធស្ាំខាន់ៗ គៅកនុង
ចាំគណ្តម្ភាគីពាកព់ន័ធ រិចញ វត្ថុកម្ពុជា។ ភាគីពាកព់ន័ធទាាំងគនុះ គ្ត្ូវបានកាំណត្អ់ត្តស្ញ្ហញ ណគោង
តាម្កគ្ម្តិ្ស្នមត្ននចាំគណុះែរងអាំពកីារគ្បត្ិបត្តិ ិរចញ វត្ថុគៅកនុងវស័ិ្យកសិ្កម្ម និងឆ្នទៈរបស់្ពកួគគ
កនុងការខចករ ាំខលកពត័្ម៌ានពាកព់ន័ធគៅកនុងការស្មាា ស្ជាចុងគគ្កាយ។ ការវាយត្នម្លគនុះ គឺខ្ែកគលើ
ការស្នមត្ ខែលគកើត្គចញពីបទពិគសាធ្នក៍ារងារម្ុនៗរបស់្គ្កុម្ការងារគ្សាវគ្ជាវ ខែលថាភាគីពាក់
ពន័ធែលុះ ជាពិគស្ស្ធ្នាោរម្និចងខ់ចករ ាំខលកអវីខែលពួកគគោត្ទុ់កថាជាពត័្ម៌ានរគស្ើបទាកទ់ិននរង
ការ្តល់កម្េ ី និងគ្បត្ិបត្តកិារ ិរចញ វត្ថុគ្សងគទៀត្របស់្ពួកគគ។ ោនិភយ័គនុះ គឺជាោនិភយ័ននការ
លាំបាកននការសិ្កាខែលបានកាំណត្គ់ដាយគ្កុម្ការងារគ្សាវគ្ជាវគៅកនុងរបាយការណ៍ោបគ់្តើម្។  

ការវាយត្នម្លគនុះ បាន្លិត្បចជ ីតូ្ចម្យួននបណ្តត ភាគីពាកព់ន័ធខែលគ្ត្ូវបានកាំណត្អ់ត្ត
ស្ញ្ហញ ណស្គ្មាបក់ារស្មាា ស្ន។៍ បនាទ បម់្ក ស្ាំណួរគ្ត្ូវបានគរៀបចាំស្គ្មាបែ់ាំណ្តកក់ាលគ្បម្ូល
ទិនននយ័។ ចាំគណុះែរងែលុះៗខែលបានទទួលពីការសិ្កាឯកសារមានគ្សាប ់ ែូចជាចាំគណុះែរងអាំពី
គាំនិត្្តួចគ្តើម្ ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាពកម្ពុជា និងត្នួាទីនាាំម្ុែរបស់្ស្មាគម្ធ្នាោរគៅកម្ពុ
ជា (ABC) គៅកនុងការជាំរុញ ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាពគៅកនុងគ្បគទស្ គ្ត្ូវបានគគ្បើគែើម្បី្ តល់
ពត័្ម៌ានែល់ការគរៀបចាំស្ាំណួរ។ គដាយសារគពលគវោមានកគ្ម្តិ្ ស្ាំណួរទាាំងគនុះគ្ត្ូវបានគរៀបចាំ
តាម្វធិ្ីម្យួខែលចគម្លើយនរងគឺជាវធិ្ីម្យួស្គ្មាបគ់្ទៀងតទ ត្រ់បកគាំគ ើញននការសិ្កាឯកសារមាន
គ្សាប ់និងទទួលបានទិនននយ័ខបបគុណភាពេមី។  

គដាយខ ក ការរ ាំពរងទុកពីការស្មាា ស្នគ៍ឺការខស្វងយល់អាំពីទស្សនៈតទ ល់ននវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុ
អាំពីគាំនិត្្តួចគ្តើម្ ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព និងកាលវភិាគគ្បោកគ់្បខ លស្គ្មាបែ់ាំណ្តក់



ឯកសារគោលនគោបាយស្តីពីការវនិិគោគឆ្លង ខែនគលើវស័ិ្យកសិ្កម្ម  ទាំពរ័ 6 នន 13 

កាលកាំខណទគ្ម្ងអ់នាគត្។ គួរឲ្យសាត យ ការលាំបាកននការសិ្កាខែលរ ាំពរងទុកបានគលចគ ើងគៅ
កនុងគពលស្មាា ស្ន ៍ ពីគគ្ពាុះភាគីពាកព់ន័ធខែល្តល់ស្មាា ស្នម៍្និមានឆ្នទៈខចករ ាំខលកពត័្ម៌ានលម្ែតិ្
ជាគគ្ចើនទាកទ់ិននរងស្កម្មភាព្តល់កម្េនីនគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា។ គទាុះបីជាមានការលាំបាកទាាំង
គនុះកតី កទ៏និននយ័ខបបគុណភាពគ្គបគ់្ោនគ់្ត្ូវបានគ្បម្ូលគែើម្បី្ លិត្របាយការណ៍គ្សាវគ្ជាវខបបនវា
នុវត្តនន៍ិងមានគ្បគោជនម៍្យួខែរ។ 
 
៣ របកគំគ ើញស្ខំាន់ៗ និងការវិភាគ  
៣.១ គស្ចកតីអធ្ិបាយអាំពីបញ្ហា  

របកគាំគ ើញគនលរុះរបស់្គយើង គថឺាបចេុបបននមានចាំណុចគែាយគៅកនុងលទធភាពននវស័ិ្យ រិចញ
វត្ថុកម្ពុជាកនុងការធានាថាស្កម្មភាពរបស់្ែលួនមាននិរនតរភាព។ និរនតរភាពគនុះ មាននយ័ថាស្កម្មភាពម្និប
ណ្តត លឲ្យមានបញ្ហា អវជិជមានខ្នកបរសិាថ ន ស្ងគម្ ឬអភបិាលកចិេ (ESG) គដាយតទ ល់ឬគដាយគ្បគោល
គ ើយ។ ចាំណុចគែាយទាាំងគនុះ គ្ត្ូវបានគ ើញចាស់្គៅកនុងបទីិែឋភាព។ 

ទីម្យួ អនកអនុវត្ត ិរចញ វត្ថុ នងិភាគពីាកព់ន័ធែនទគទៀត្ ែវុះការយល់ែរងនិងចាំគណុះែរងអាំពីទ
ស្សនាទាន និង្លជុះនន ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព។ គដាយខ ក បុគគលិកខែលគធ្វើការគៅ
តាម្ធ្នាោរកម្ពុជា នងិគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុគ្សងគទៀត្ ម្និសូ្វែរងគទថា ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរ
ភាពកាំពុងមានស្ម្ទុុះកនុងទូទាាំងពិភពគោក ជាែាំគណ្តុះគ្សាយអភវិឌ្ឍនខ៍បបនវានុវត្តនន៍ិង្តល់្ល
ចាំគណញម្យួ។ ចាំណុចស្ាំខាន ់ គឺគតត ត្គលើទាំនាកទ់ាំនងរវាងការអភវិឌ្ឍគ្បកបគដាយនិរនតរភាព នងិ
លទធភាពចាំគណញននធុ្រកិចេៈ មានករណីជាកខ់ស្តងជាគគ្ចើនគៅកនុងឯកសារនិពនធអាំពីធ្នាោរអនតរជាត្ិ
ខែលបានចាំគណញតាម្វធិ្មី្យួចាំនួន គដាយបស្តញ្ហជ បនិរនតរភាពគៅកនុងគ្បត្ិបត្តិការ និងយុទធសាស្តស្ត
របស់្ពួកគគ។ គាំនិត្្តួចគ្តើម្កនុងគ្ស្ុកម្យួចាំននួគៅកម្ពុជា គ្ត្ូវបានជាំរុញនិងអនុម្ត័្យកគដាយ
គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុ ជាពិគស្ស្តាម្រយៈការងារននស្មាគម្ចម្បងននវស័ិ្យគនុះ។ គទាុះជាោ ងណ្តកតី 
ទិែឋភាពទូគៅគឺថា ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាពគឺស្ថិត្គៅកនុងែាំណ្តកក់ាលោបគ់្តើម្គៅគ ើយគៅ
កនុងគ្បគទស្។  

រឯីខ្នកនិយត័្កម្ម ោកប់ីែូចជាមានគគ្គឿងគលើកទរកចតិ្តខ្នកចាបត់្ិចត្ួចគែើម្បជីាំរុញឲ្យ
គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុជាកានខ់ត្មាននិរនតរភាព។ ស្ម្ទិធ្លខែលមានគៅកនុងខ្នកគនុះ កនលងម្ក គឺ
ស្គគ្ម្ចបានគដាយសារការងារគ្ត្ួស្គ្តាយ្លូវននស្មាគម្ធ្នាោរគៅកម្ពុជា (ABC)។ ស្មាគម្គនុះ
អនុញ្ហញ ត្ឲ្យស្មាជិកខែលមានឆ្នទៈននបណ្តត ញធ្នាោរពួកគគ អនុគោម្តាម្វធិានការនិរនតរភាពកនុង
កគ្ម្តិ្ម្យួ ខែលគតត ត្គោលគៅគឆ្ព ុះគៅកានវ់ស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា។ ការអនុម្ត័្យកវធិានការគនុះ 
ជាស្ាំខាន ់ គឺមានលកេណៈគដាយស្ម័គ្គចិត្ត។ គ តុ្ែូគចនុះ គគគ ើញមានលាំ រគបើកទូោយគគ្ចើន
ស្គ្មាបឲ់្យធ្នាោរម្និអនុគោម្តាម្ និងទទួលរង្លវបិាកត្ិចត្ួច។ មានការជខជកអាំពកីាំខណ 
ទគ្ម្ងអ់នាគត្ចាំគពាុះគ្កបែណ័ឌ ចាប ់ ប ុខនតគៅែាំណ្តកក់ាលគនុះ ចាបព់ាកព់ន័ធគៅកាំពុងគ្ត្ូវបាន
តាកខ់ត្ងគៅគ ើយ គ ើយែលរម្សារគ្បាកែ និង្លប ុះពាល់របស់្វាគលើវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុ គឺជាការសាម ន
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សុ្ទធសាធ្។ 
ជាចុងគគ្កាយ គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុជាមានល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវត្ិចត្ួចឲ្យអនុម្ត័្យកវធិានការ

ជាំរុញត្មាល ភាព ែូចជាការបគចេញពត័្ម៌ានស្ម្គ្ស្បស្តីពីរចនាស្ម្ពន័ធអភបិាលកិចេ ភាពងាយរងគគ្ោុះ
ខ្នកគ្បត្ិបត្តកិារចាំគពាុះោនិភយ័បរសិាថ ននិងស្ងគម្ និងការអនុម្ត័្យុទធសាស្តស្តនិរនតរភាព និង/ឬ 
គោល  នគោបាយ។ គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុម្យួចាំនួនគៅកនុងគ្បគទស្ ែូចបានគលើកគ ើងខាងគលើ បាន
គែើរតាម្និនាន ការខែលកាំណត្គ់ដាយគាំនិត្្តួ ចគ្តើម្ ិរចញ វត្ថុ គ្បកបគដាយនិរនតរភាព និងបានោបគ់្តើម្
ចុុះ្ាយរបាយការណ៍តាម្អនឡាញ ខែលរាយលម្ែតិ្គោលនគោបាយនិរនតរភាព និងកិចេគ្បរង
ខគ្បងរបស់្ពួកគគកនុងការជួយ ស្ គម្នម៍្ូលដាឋ ន រមួ្ទាាំងទិនននយ័ខបបបរមិាណ។ ជាម្យួ ិរចញ វត្ថុ
គ្បកបគដាយនិរនតរភាពគៅកនុងែាំណ្តកក់ាលោបគ់្តើម្ ចាំណុចគនុះគឺជានិនាន ការគួរឲ្យស្ងឃរម្ និងគួរឲ្យ
កត្ស់្មាគ ល់។ ប ុខនតកិចេគ្បរងខគ្បងទាាំងគនុះម្និមានលកេណៈជាស្តងដ់ារ គដាយរបាយការណ៍ែលុះមានលកេ
ណៈលម្ែតិ្ជាងរបាយការណ៍ែនទ គ ើយរបាយការណ៍ែលុះោកប់ីែូចជាគស្ចកតីខេលងចកេុវស័ិ្យែទូ៏ោ
យ។ គគកម៏្និែរងចាស់្ខែរថាគត្ើកិចេគ្បរងខគ្បងទាាំងគនុះឆ្លុុះបញ្ហេ ាំងអភគិ្កម្ទូទាាំងវស័ិ្យចាំគពាុះបញ្ហា គនុះ 
ជាជាងគាំនិត្្តួចគ្តើម្លកេណៈបុគគល ោ ងែូចគម្តច។ 
 
៣.២ វសិាលភាពននអនុសាស្ន ៍

គដាយបានកាំណត្ប់ញ្ហា  គយើង្តល់អនុសាស្នគ៍លើបីវស័ិ្យ៖ ការកសាងស្ម្ត្ថភាពនិយត័្កម្ម 
និង វធិានការជាំរុញត្មាល ភាព។ គោលបាំណងននអនុសាស្នទ៍ាាំងគនុះ គសឺ្ាំគៅ្តល់នូវឧបករណ៍ជាក់
ខស្តងម្យួស្គ្មាបក់ារពិភាកាជាម្យួភាគីពាកព់ន័ធនានា ជាពិគស្ស្ រាជរដាឋ ភបិាលកម្ពុជា។ គយើង
ស្ងឃរម្ថាការពិភាកាអាច្តល់នូវកមាល ាំងជាំរុញម្យួស្គ្មាបក់ារអនុវត្តកាំខណទគ្ម្ងគ់ៅកនុងវស័ិ្យគនុះ 
គដាយរមួ្ចាំខណកែល់ការពិគគ្ោុះគោបល់ កនុងចាំគណ្តម្ភាគីពាកព់ន័ធខែលរង្លប ុះពាល់គៅកម្ពុ
ជា។ គដាយស្ាំគៅគធ្វើជាឧបករណ៍រមួ្ម្យួ អនុសាស្នទ៍ាាំងគនុះ ម្និគ្ត្រម្ខត្ស្ាំគៅគលើរាជរដាឋ ភបិាល
កម្ពុជាប ុគណ្តណ ុះគទ ប ុខនត ខេម្ទាាំងគលើភាគីពាកព់ន័ធែនទគទៀត្ ខែលអាចរមួ្ចាំខណកែល់កិចេគ្បរងខគ្បង
របស់្រាជរដាឋ ភបិាលកនុងការខកទគ្ម្ងវ់ស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុគទៀត្្ង។ ត្ួអងគទាាំងគនុះ រមួ្មានគ្គរុះសាថ ន
 ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា និយត័្ករ ស្មាគម្តាម្វស័ិ្យ នែគូអភវិឌ្ឍន ៍និងសាធារណជនទូគៅ។  
 
៤ អនុសាស្ន៍  
៤.១ ការកសាងស្ម្ត្ថភាព  
៤.១.១ គស្ចកតីគ្តើម្  

គោលបាំណងននអនុសាស្នក៍សាងស្ម្ត្ថភាព គឺស្ាំគៅបាំគពញចគនាល ុះគ្បគោងបចេុបបនន
ទាកទ់ិននរងចាំគណុះែរងអាំពី ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព កនុងចាំគណ្តម្ភាគីពាកព់ន័ធវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុ
កម្ពុជា។ ែូចបានគលើកគ ើងខាងគលើ ចាំគណុះែរងបចេុបបននអាចខកលម្ែបាន។ អនុសាស្នទ៍ាាំងគនុះ គតត
ត្ជាពិគស្ស្គលើកមាល ាំងការងារននគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា។ វសិាលភាព រាបប់ចេូ លបគុគលិកគ្គប់
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កគ្ម្តិ្ទាាំងអស់្ោបព់ីបុគគលិកជួរម្ុែរ ូត្ែល់ថាន កគ់្គបគ់្គងជានែ់ពស់្។ អនុសាស្នទ៍ាាំងគនុះកស៏្ាំគៅ 
្ងខែរចាំគពាុះរាជរដាឋ ភបិាល និយត័្ករននវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុ នែគូអភវិឌ្ឍន ៍ និងត្ាំណ្តងម្កពីស្មាគម្
តាម្វស័ិ្យ (ែូចជា ស្មាគម្ធ្នាោរគៅកម្ពុជា (ABC)) និងស្មាគម្អនកគគ្បើគ្បាស់្ជាគែើម្។ 
្លប ុះពាល់គលើកម្ពុជា 

ការអនុវត្តអនុសាស្នទ៍ាាំងគនុះគ្បកបគដាយគជាគជយ័ នរងបគងកើនចាំគណុះែរង និងការយល់ែរង
អាំពី ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព គៅកគ្ម្តិ្ម្យួចាំនួនននស្ងគម្កម្ពុជា។  

ជាស្ាំខាន ់ ធ្នាោរកម្ពុជា និងគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុែនទគទៀត្ នរងស្ថិត្កនុងសាថ នភាពលែគ្បគស្ើរ
គគ្ចើនគែើម្បរីមួ្ចាំខណកោ ងស្កម្មែល់ការពគ្ងីកការគ្បត្ិបត្តិ ិរចញ វត្ថុលែគៅកនុងគ្បគទស្។ ជាកខ់ស្តង 
ចាំណុចគនុះនរងមាននយ័ ជាឧទា រណ៍ ថាបុគគលិកជួរម្ុែទទួលបានការបណតុ ុះបណ្តត ល គែើម្បែីរង
កានខ់ត្គ្បគស្ើរគ ើងអាំពីោនិភយ័បរសិាថ ន នងិស្ងគម្គៅគពលគធ្វើគ្បត្ិបត្តិការជាម្យួអត្ិេិជន ឬថាន ក់
គ្គបគ់្គងជានែ់ពស់្ជាំរុញការបគងកើត្យុទធសាស្តស្តនិរនតរភាពបរសិាថ នេមីនិងលម្ែតិ្ជាងស្គ្មាបគ់្កុម្  ុនពួក
គគ។  

ប ុខនត ម្និគ្ត្រម្ខត្អនកគធ្វើការគៅកនុងចាំគណ្តម្បគុគលិក ិរចញ វត្ថុគទខែលនរងទទួលបានអត្ថ
គ្បគោជនព៍ីការអភវិឌ្ឍគនុះ។ រាជរដាឋ ភបិាលកម្ពុជា និងនយិត័្ករ ិរចញ វត្ថុ នរងែរងកានខ់ត្គគ្ចើនអាំពី
ការអនុវត្តលែពីនិយត័្ករ ិរចញ វត្ថុគៅគ្បគទស្ែនទ ខែលជួយ ឲ្យពួកគគអាចគធ្វើគស្ចកតីស្គគ្ម្ចចិត្ត
គ្បកបគដាយពត័្ម៌ានកានខ់ត្គពញគលញ គៅគពលគធ្វើកាំខណទគ្ម្ងគ់ោលនគោបាយពាកព់ន័ធគៅកម្ពុ
ជា។  

ជាចុងគគ្កាយ សាធារណទូលំទូោយ ខែលគ្ត្ូវបានត្ាំណ្តងគដាយអត្ិេិជនននគ្គរុះសាថ ន
 ិរចញ វត្ថុគៅកម្ពុជា នរងយល់ែរងកានខ់ត្គគ្ចើនអាំពីគាំនិត្្តួចគ្តើម្និរនតរភាពសាជីវកម្ម និងគាំនិត្្តួចគ្តើ
ម្តាម្វស័ិ្យ ខែលគ្ត្ូវបានអនុវត្តគដាយត្ួអងគគៅកម្ពុជា គ ើយគដាយគ តុ្គនុះ នរងអាចគធ្វើការគគ្ជើស្
គរ ើស្គគ្បើគ្បាស់្គ្បកបគដាយពត័្ម៌ានកានខ់ត្គពញគលញ។  ឧទា រណ៍ គដាយ្តល់រងាវ នែ់ល់ធ្នាោរ
ខែលគិត្គូរែល់និរនតរភាព អនកែេីកម្ពុជាគលើកទរកចិត្តឲ្យធ្នាោរកានខ់ត្គគ្ចើនគបាុះជាំោនគៅកនុងទិស្
គៅគនុះែូចោន ។  
 
៤.១.២ វគគបណតុ ុះបណ្តត ល និងយុទធនាការ្សពវ្ ាយពត័្ម៌ាន  

អនុសាស្នទ៍ាាំងពីរ រមួ្មាន (១) គរៀបចាំវគគបណតុ ុះបណ្តត ល និង (២) អនុវត្តយុទធនាការ
្សពវ្ាយពត័្ម៌ានអាំពទីែិឋភាពនន ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព។ គាំនតិ្្តួចគ្តើម្ទាាំងពីរគនុះ រមួ្
មានការគរៀបចាំកម្មវធិ្ីសិ្កាខបប្តល់ពត័្ម៌ាន ខែលគ្ត្ូវបានស្គ្ម្ួលគៅតាម្ត្គ្ម្ូវការគ្សងៗរបស់្ភា
គីពាកព់ន័ធខែលកម្មវធិ្ីសិ្កាគតត ត្គលើ។  

គដាយសារវសិាលភាពននការងារ បុគគលិកគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុ នងិនិយត័្ករ រិចញ វត្ថុ ពាកព់ន័ធគៅ
កនុង ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនរិនតរភាពគគ្ចើនជាងភាគពីាកព់ន័ធែនទគទៀត្ ែូចជាស្មាគម្អនកគគ្បើគ្បាស់្ជាគែើ
ម្។ គ តុ្ែូគចនុះ ស្មាា រៈបណតុ ុះបណ្តត ល នងិស្មាា រៈ្សពវ្ាយ ខែលគ្ត្ូវបានគរៀបចាំស្គ្មាបវ់ស័ិ្យ ិរចញ



ឯកសារគោលនគោបាយស្តីពីការវនិិគោគឆ្លង ខែនគលើវស័ិ្យកសិ្កម្ម  ទាំពរ័ 9 នន 13 

វត្ថុឯកជន នងិនិយត័្ករ រិចញ វត្ថុ នរងមានលកេណៈសីុ្ជគគ្ៅ នងិគ្គបែណត បទ់ិែឋភាពបគចេកគទស្នន
 ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាពគគ្ចើនជាងស្មាា រៈបណតុ ុះបណ្តត ល និងស្មាា រៈ្សពវ្ាយស្គ្មាបត់្អួងគ
គ្សងគទៀត្។ ពត័្ម៌ានខណនាាំ អាចដាកប់ចេូ លជាអាទិ៍ ការពនយល់អាំពនីយិម្នយ័និងទស្សនទានគនលរុះ
នានា និងទស្សនៈរមួ្ម្យួស្តីពីឧត្តមានុវត្តជាអនតរជាត្។ិ គ្បធានបទស្ាំខាន់ៗ  រមួ្មានអាំណុះអាំណ្តងធុ្រ
កិចេគែើម្បនីិរនតរភាព និង ការ្តល់ឧទ រណ៍ននគ្កបែណ័ឌ និយត័្កម្ម ខែលបគងកើត្គដាយរដាឋ ភបិាល នងិនិ
យត័្ករកនុងទូទាាំងពិភពគោក។ កនុងឋានៈជាត្អួងគនាាំម្ែុចម្បងននការតល ស់្បតូរគៅកនុង ិរចញ វត្ថុគ្បកប 
គដាយនិរនតរភាព វាគឺជាគ្បការស្ាំខានខ់ែលវស័ិ្យឯកជនកាត បយ់កអត្ថគ្បគោជន ៍ នន “ការអនុវត្តនបត្ង” 
គ ើយស្មាា រៈ្តល់ពត័្ម៌ានគបបី្ តល់ឧទា រណ៍គគ្ចើនអាំពីអត្ថគ្បគោជនខ៍បបគនុះខែលគ្គរុះសាថ ន ិរចញ
វត្ថុបានទទួល ែូចជាគករ តិ៍គ ម្ ុះសាល កយីគោកានខ់ត្គ្បគស្ើរគ ើង នងិលទធភាពទទួលបានគ្បាកក់ម្េខីែល
មានអគ្តាការគ្បាកទ់ាប។    

្ទុយគៅវញិ ស្មាា រៈខែលគរៀបចាំស្គ្មាបភ់ាគីពាកព់ន័ធែនទគទៀត្ នរងមានលកេណៈគ្សាល
ជាង និងបគចេកគទស្ត្ិចជាង គដាយគតត ត្គគ្ចើនជាងគលើការពនយល់ពីរគបៀបខែលភាគីពាកព់ន័ធម្និ
ខម្ន ិរចញ វត្ថុអាចរមួ្ចាំខណកែល់ការគធ្វើឲ្យវស័ិ្យគនុះកានខ់ត្មាននិរនតរភាព ែូចជាគដាយគរៀបចាំ
គវទិកាពាកព់ន័ធព ុភាគពីាកព់ន័ធ នងិឯកភាពោន គលើខ្នការស្កម្មភាពរមួ្។  

ែូចមានគលើកគ ើងគៅកនុងរបាយការណ៍គ្សាវគ្ជាវ មានឯកសារនិពនធជាគគ្ចើនខែលបងាា ញ
លម្ែតិ្នូវឧត្តមានុវត្ត ិរចញ វត្ថុស្គ្មាបគ់គ្បើជាទុន គៅគពលគរៀបចាំកម្មវធិ្ីបណតុ ុះបណ្តត ល និងកម្មវធិ្ី
សិ្កាខបប្តល់ពត័្ម៌ាន។ 

 
៤.២ និយត័្កម្ម  
៤.២.១ គស្ចកតីគ្តើម្ 

គោលបាំណងននអនុសាស្នន៍ិយត័្កម្ម គឺស្ាំគៅ្តល់លាំ រម្យួស្គ្មាបក់ាំខណទគ្ម្ង ់ិរចញ
វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាពជាគ្បោាំ ខែលពគ្ងរងត្នួាទីរបស់្រដាឋ ភបិាល នងិនិយត័្ករគ្សងៗគទៀត្ គៅ
កនុងការជាំរុញឧត្តមានុវត្ត ិរចញ វត្ថុ។ េវីគបើរាជរដាឋ ភបិាលកម្ពុជាបានោាំគ្ទគាំនិត្្តួ ចគ្តើម្ ិរចញ វត្ថុ គ្បកប
គដាយនិរនតរភាព គដាយគ្កសួ្ងបរសិាថ នបានយល់គ្ពម្គលើគាំនិត្្តួចគ្តើម្គនុះកតី កគ៏្កបែណ័ឌ និយត័្កម្ម
 ិរចញ វត្ថុបចេុបបននគៅកម្ពុជា ោកប់ីែូចជាម្និមានលកេណៈត្រងរុ រងខាល ាំងកនុងការត្គ្ម្ូវឲ្យគ្គរុះសាថ ន
 ិរចញ វត្ថុដាកប់ចេូ លនិរនតរភាពគៅកនុងយុទធសាស្តស្តនិងកិចេគ្បត្ិបត្តិការពួកគគគទ។  

ម្កែល់គពលគនុះ កមាល ាំងជាំរុញគែើម្បកីារតល ស់្បតូរគ្ត្ូវបាន្តល់គដាយគាំនិត្្តួចគ្តើម្ស្វយត័្របស់្
ស្មាគម្វស័ិ្យែស៏្ាំខានន់នកម្ពុជា គពាលគឺស្មាគម្ធ្នាោរគៅកម្ពុជា (ABC)។ ការជាំរុញ ិរចញ វត្ថុ
គ្បកបគដាយនិរនតរភាព បចេុបបននពរងខ្ែកភាគគគ្ចើនគលើការចូលរមួ្គដាយស្ម័គ្គចិត្តរបស់្គ្គរុះសាថ ន ិរចញ
វត្ថុ ជាម្យួគគ្គឿងគលើកទរកចិត្ត្លូវចាបត់្ចិត្ួចស្គ្មាបឲ់្យគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុខែលម្និចូលរមួ្គោរពអនុវ
ត្ត។ គ តុ្ែូគចនុះ គ្កបែណ័ឌ និយត័្កម្មអាចគ្ត្ូវបានពគ្ងរងគដាយដាកឲ់្យអនុវត្តនូវល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវស្គ្មាប់
គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុទាាំងអស់្ពាកព់ន័ធនរងនិរនតរភាព និងបគងកើត្យុទធសាស្តស្តវស័ិ្យរមួ្ម្យួ ខែលមានត្ួ



ឯកសារគោលនគោបាយស្តីពីការវនិិគោគឆ្លង ខែនគលើវស័ិ្យកសិ្កម្ម  ទាំពរ័ 10 នន 13 

នាទីនិងល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវចាស់្ោស់្កាំណត្ឲ់្យរាល់ភាគីពាកព់ន័ធនីម្យួៗគៅកម្ពុជា ោបព់ីគ្គរុះសាថ ន
 ិរចញ វត្ថុរ ូត្ែល់ស្មាគម្តាម្វស័ិ្យ និងនិយត័្ករជាត្ិ។ ជាកិចេគ្បរងខគ្បងស្ម្ូ ភាពម្យួ អនុ
សាស្នទ៍ាាំងគនុះគឺស្ាំគៅជាបឋម្គលើគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា រាជរដាឋ ភបិាល និងស្មាគម្តាម្វស័ិ្យ 
្លប ុះពាល់គលើកម្ពុជា 

គ្កបែណ័ឌ និយត័្កម្ម ិរចញ វត្ថុកាន់ខ់ត្ត្រងរុ រងម្យួ គ្ត្ូវបានរ ាំពរងថានរងបគងកើនអនុគោម្ភាព
គដាយគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុ ទាកទ់ិននរងការដាកប់ចេូ លនិរនតរភាពគៅកនុងយុទធសាស្តស្តនិងកិចេគ្បត្បិត្តិ
ការរបស់្សាជីវកម្ម។ 

គលើស្ពីគនុះ ការបគងកើត្យុទធសាស្តស្តជាត្ិទូទាាំងវស័ិ្យគ្ត្ូវបានរ ាំពរងថានរងបគងកើនការចូលរមួ្
របស់្ភាគីពាកព់ន័ធស្ាំខាន់ៗ ទាាំងអស់្កនុងការជាំរុញ ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាពគៅកម្ពុជា។  

ស្មាស្ភាគននយុទធសាស្តស្តគនុះ អាចគជឺាកាបគងកើត្នងិការ្តល់ភាពគ្ស្បចាបែ់ល់គវទិកាព ុ
ភាគពីាកព់ន័ធស្គ្មាបក់ារស្នទនា និងការចូលរមួ្ពីគ្គបវ់ស័ិ្យពាកព់ន័ធទាាំងអស់្ននស្ងគម្កម្ពុជា។ 
គវទិកាគនុះនរង្តល់នូវកខនលងម្យួស្គ្មាបឲ់្យត្អួងគកម្ពុជាម្និសូ្វគពញចិត្តនានា ែូចជាស្មាជិកននអងគ
ការស្ងគម្សីុ្វលិជាគែើម្ អាច្តល់ឱវាទរបស់្ពកួគគអាំពីរគបៀបកាត្ប់នថយោនិភយ័ខ្នកបរសិាថ ននងិ
ស្ងគម្ែលុះៗខែលគចញម្កពីការគ្បត្បិត្ត ិិរចញ វត្ថុបចេុបបននគៅកនុងគ្បគទស្។ គ្បសិ្នគបើគ្ត្ូវបានគធ្វើកនុង
លកេណៈសាថ បនា ការពាកព់ន័ធនងិការស្នទនាអនតរវស័ិ្យគ្ត្ូវបានរ ាំពរងថានរងកសាងទាំនុកចតិ្ត និងគ្ចក
គ្បាគ្ស័្យទាកទ់ងរវាងគ្កមុ្មានចាំណ្តបអ់ារម្មណ៍គ្សងៗ។  
៤.២.២ បគងកើត្យុទធសាស្តស្តវស័ិ្យម្យួ និងគវទិកាចូលរមួ្  
   ជាំោនទីម្យួគែើម្បបីាំភលគឺ្កបែណ័ឌ និយត័្កម្មកម្ពុជាគកឺារបគងកើត្យុទធសាស្តស្តវស័ិ្យទូទាាំងគ្បគទស្ខែល
ខបងខចកត្ួនាទីនិងភារកិចេចាស់្ោស់្ស្គ្មាបភ់ាគីពាកព់ន័ធនីម្យួៗននវស័ិ្យ ិរចញ វត្ថុ។ ែលរម្សារនន
យុទធសាស្តស្តគនុះ អាចគ្ត្ូវពភិាកានាគពលអនាគត្ ប ខុនតវាគបបដីាកប់ចេូ លគស្ចកតីខេលងចកេុវស័ិ្យ ខ្នទី
ភាគីពាកព់ន័ធ និង ខ្នទបីងាា ញ្លូវ ជាម្យួកាលវភិាគស្កម្មភាពគពញគលញ។  

កិចេែាំគណើ រការគនុះ នរងរមួ្មានការពិគគ្ោុះគោបល់ព ុភាគីពាកព់ន័ធជាបនតបនាទ ប ់និងជាំនួយ
របស់្ជាំនាញការវស័ិ្យ ខែលនរងបងាា ញឧត្តមានុវត្តជាអនតរជាត្ិែលុះៗពាកព់ន័ធការងារគនុះ និងជយួ 
ខណនាាំការគរៀបចាំយុទធសាស្តស្តគនុះ។ 

ការពិគគ្ោុះគោបល់ អាចគ្ត្ូវបានខគ្បកាល យជា្លូវការគៅជាគវទិកាស្នទនានិងចូលរមួ្ថាន កជ់ាត្ិ
ម្យួ ខែលអាចជួបគ្បជុាំគទៀងទាត្គ់ែើម្បី្ តល់ការពិភាកាជាគ្បោាំ ស្តីពីទិែឋភាពនានាទាកទ់ិននរងការ
អនុវត្ត ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាពគៅកម្ពុជា។ 

គោលការណ៍ខណនាាំែាំបូង អាចជយួ ែរកនាាំកិចេែាំគណើ រការពិគគ្ោុះគោបល់។ គោលការណ៍
ខណនាាំទាាំងគនុះ អាចរមួ្មានៈ ការកាំណត្វ់ស័ិ្យឯកជនជាកតាត នាាំម្ុែចម្បងននការជាំរុញ ិរចញ វត្ថុ
គ្បកបគដាយនិរនតរភាពគៅកម្ពុជា ការកាំណត្ស់្មាគម្ធ្នាោរគៅកម្ពុជា (ABC) ជាសាថ បន័ស្គ្ម្ប
ស្គ្ម្ួលចម្បងននគាំនិត្្តួចគ្តើម្ ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព ការោត្ត់្ួនាទីគ្ត្ួត្ពិនិត្យគៅឲ្យ 



ឯកសារគោលនគោបាយស្តីពីការវនិិគោគឆ្លង ខែនគលើវស័ិ្យកសិ្កម្ម  ទាំពរ័ 11 នន 13 

ធ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា នងិ ត្ួនាទនីយិត័្កម្មគៅឲ្យគ្កសួ្ងសាម្ុពីាកព់ន័ធ និង ការកសាងម្ូលដាឋ ន
ស្គ្មាបប់ណ្តត ញចូលរមួ្ “កគ្ម្តិ្ម្លូដាឋ ន” ពសីាធារណជនទូោយ រមួ្ទាាំងអងគការស្ងគម្សីុ្វលិ 
និងស្មាគម្អនកគគ្បើគ្បាស់្។ គោលការណ៍ខណនាាំទាាំងគនុះ អាចគបាុះពុម្ព្ ាយជាឯកសារម្យួ និង
្សពវ្ាយគៅកនុងចាំគណ្តម្ភាគពីាកព់ន័ធម្ុនគពលពិគគ្ោុះគោបល់។   
៤.២.៣ បគងកើត្ឧបករណ៍គែើម្បគី្គបគ់្គងអនុគោម្ភាព និងការស្នទនាភាគីពាកព់ន័ធ  
    ឧបករណ៍ពីរអាចគ្ត្ូវបានបគងកើត្គ ើងគែើម្បខីកលម្ែគ្បសិ្ទធភាពននការតល ស់្បតូរខ្នកនិយត័្កម្ម៖ ការ
បគងកើត្គ្បពន័ធដាកព់ិនយ័ម្យួស្គ្មាបអ់នកម្និអនុគោម្តាម្ នងិយនតការម្យួគែើម្បគីដាុះគ្សាយបណតរ ង
ត្វា ពីស្ងគម្កម្ពុជា។  

គ្បពន័ធដាកព់និយ័ អាចរមួ្មានការដាកព់ិនយ័កគ្ម្តិ្គ្សងៗ គដាយខ្ែកគលើភាពធ្ងនធ់្ងរននបទ
គលមើស្។ ឧទា រណ៍ ជនគលមើស្គ្សាលអាចរមួ្មាន ជាឧទា រណ៍ របាយការណ៍តាម្ដានគ្ត្ួត្ពិនតិ្យ
គដាយភាគីទីបី ឬ គ្ត្ូវគចញលិែិត្គ្ពមានម្យួ ែណៈខែលជនគលមើស្ធ្ងនជ់ាងអាចគ្ត្ូវបានគាំរាម្ជាម្យួ
ការែកគចញពីស្មាគម្ធ្នាោរគៅកម្ពុជា (ABC) ឬសាថ បន័វស័ិ្យពាកព់ន័ធគ្សងគទៀត្ខែលជនគលមើស្
គនាុះជាស្មាជិក។ 

ឧបករណ៍ទីពរី គឺជាយនតការតាម្ដានគ្ត្ួត្ពិនិត្យម្យួគែើម្បគីដាុះគ្សាយបណតរ ងត្វា ពីស្ងគម្កម្ពុ
ជាទាកទ់ិននរងការអនុវត្តការគ្បត្ិបត្តិ ិរចញ វត្ថុគៅកនុងគ្បគទស្។ ការសាត បឮ់ និងការពាោម្គដាុះ
គ្សាយបណតរ ងត្វា ខបបគនុះ នរងជួយ ែល់ការកសាងទាំនុកចិត្តពីស្ាំណ្តកគ់្កុម្អនកម្និសូ្វស្បាយចិត្តនន
ស្ងគម្កម្ពុជា។ រចនាស្ម្ពន័ធជាកខ់ស្តងននយនតការ នរងគ្ត្ូវកាំណត្គ់ៅគពលគគ្កាយ។ ប ុខនត ែូចកនុងករណី
ែនទគទៀត្ខែរ គគគ ើញមានស្មាា រៈពត័្ម៌ានជាគគ្ចើនស្តីពីយនតការែូចោន  ខែលមានអត្ថិភាពរចួ គ ើយ
កនុងទូទាាំងពភិពគោក ែូចជាការោិល័យទទួលបណតរ ងគ្បជាពលរែឋ (civil ombudsmen) ជាគែើម្។  
៤.៣ ការតាម្ដាន និងការបគចេញពត័្ម៌ាន 
៤.៣.១ គស្ចកតីគ្តើម្  

គោលបាំណងននអនុសាស្នចុ៍ងគគ្កាយគនុះ គឺស្ាំគៅត្ភាជ បគ់មាល ត្ត្មាល ភាពបចេុបបននខែលមាន
ទាកទ់ិននរងការបគចេញពត័្ម៌ានអាំពសី្កម្មភាពគ្បកបគដាយនិរនតរភាព រមួ្មានការអនុម្ត័្យកយុទធ
សាស្តស្តនិរនតរភាពសាជីវកម្ម និងគាំនិត្្តួចគ្តើម្កាំពុងែាំគណើ រការ គដាយគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា។ 

បចេុបបនន ែូចបានគលើកគ ើងខាងគលើ គ្កបែណ័ឌ នយិត័្កម្មម្និមានលកេណៈត្រងរុ រង ទាកទ់ិន
នរងល័កេ  ែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវស្គ្មាបគ់្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកនុងការអនុវត្តការគ្បត្ិបត្តិគ្បកបគដាយនិរនតរភាព។ 
ចាំណុចម្យួចាំនួនខែលមានត្ិចត្ួចឬម្និមានល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវខ្នកនិយត័្កម្ម រមួ្មានការបគចេញ
ពត័្ម៌ានគដាយែលួនឯងរបស់្គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុអាំពីស្កម្មភាព នងិយុទធសាស្តស្តគ្បកបគដាយនិរនតរភាព, 
គោលនគោបាយបរសិាថ ននិងស្ងគម្ និងរចនាស្ម្ពន័ធអភបិាលកិចេ នងិភាពងាយរងគគ្ោុះខ្នក
គ្បត្ិបត្តិការចាំគពាុះោនិភយ័បរសិាថ ននិងស្ងគម្។ កនុងបរបិទគនុះ គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុជា ម្និសូ្វ
មានគគ្គឿងគលើកទរកចិត្តខ្នកចាបគ់ែើម្បី្ តល់ពត័្ម៌ានជូនសាធារណជន ឧទា រណ៍ គដាយចុុះ្ាយ
គដាយឥត្គិត្នេលនូវរបាយការណ៍និរនតរភាពខែលមានគៅគលើគគ ទាំពរ័របស់្ពួកគគគទ។ គៅគពល



ឯកសារគោលនគោបាយស្តីពីការវនិិគោគឆ្លង ខែនគលើវស័ិ្យកសិ្កម្ម  ទាំពរ័ 12 នន 13 

ខែលពត័្ម៌ានខបបគនុះគ្ត្វូបានបគចេញ កិចេែាំគណើ រការគឺពរងខ្ែកគលើការគ្បកានខ់ាជ បគ់ដាយស្ម័គ្គចិត្ត
នូវការគ្បត្ិបត្តិខចករ ាំខលកពត័្ម៌ានគ្បកបគដាយត្មាល ភាពគដាយគ្គរុះសាថ នគៅកនុងគ្បគទស្។  

គដាយសារស្មាស្ភាគគនលរុះម្យួននការអភវិឌ្ឍគ្បកបគដាយនិរនតរភាព និងជាកខ់ស្តង ិរចញ
វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាព គ្ត្វូរាបប់ចេូ លភាគីពាកព់ន័ធគ្សងៗគគ្ចើនគៅកនុងការតាម្ដានគ្ត្ួត្ពិនិត្យ
ស្កម្មភាពគ្កុម្  ុន វានរងគឺជាគ្បការមានគ្បគោជនក៍នុងនយ័គនុះខែលគ្ត្ូវ្តល់គគ្គឿងគលើកទរកចិត្តរ រង
មាាំជាងស្គ្មាបឲ់្យគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុជាបគចេញពត័្ម៌ានស្ម្គ្ស្បជូនសាធារណជន។  
្លប ុះពាល់គលើកម្ពុជា 

ការអនុវត្តអនុសាស្នត៍ាម្ដានគ្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិបគចេញពត័្ម៌ាន គ្ត្ូវបានរ ាំពរងថានរងកាត្់
បនថយោ ងគគ្ចើននូវគមាល ត្ត្មាល ភាពខែលបានគលើកគ ើង គដាយធានានូវអត្ថគ្បគោជនែ៍ទូ៏ោយ
ចាំគពាុះស្ងគម្កម្ពុជា។ អត្ថគ្បគោជនទ៍ាាំងគនុះ រមួ្មានការកសាងទាំនុកចតិ្តកនុងចាំគណ្តម្ភាគីពាកព់ន័ធ
 ិរចញ វត្ថុ នងិ កាំគណើ នស្ម្ត្ថភាពស្គ្មាបភ់ាគីពាកព់ន័ធខែលរង្លប ុះពាល់ ែូចជារាជរដាឋ ភបិាល 
អងគការស្ងគម្សីុ្វលិ និងស្មាគម្អនកគគ្បើគ្បាស់្ គែើម្បតីាម្ដានគ្ត្ួត្ពិនតិ្យគ្បកបគដាយគ្បសិ្ទធភាព
នូវកិចេគ្បត្ិបត្តិការគដាយគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុ នងិការកាំណត្ច់ាំណុចគែាយនានាគៅកនុងការអនុវត្ត
សាជីវកម្មនូវការគ្បត្ិបត្តិគ្បកបគដាយនិរនតរភាព។  

គដាយ្សពវ្ាយពត័្ម៌ានោ ងចាស់្ោស់្ជូនអនកណ្តខែលោបអ់ារម្មណ៍ចងគ់ម្ើល គ្គរុះ 
សាថ ន ិរចញ វត្ថុអាចបងាា ញសុ្ឆ្នទៈរបស់្ែលួនចាំគពាុះសាធារណជនកម្ពុជា ជាពិគស្ស្ចាំគពាុះគ្កុម្មាន
ចាំណ្តបអ់ារម្មណ៍ ខែលបចេុបបននយល់ថាពួកគគគ្ត្ូវបានគគគម្ើលរ ាំលងគៅកនុងកិចេែាំគណើ រការគធ្វើគស្ចកតី
ស្គគ្ម្ចចិត្ត។ ជាេនូរម្កវញិ គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុខែលអនុគោម្តាម្អាចរ ាំពរងថានរងទទួលបាន្ល
ចាំគណញជាគគ្ចើន ទាកទ់ិននរងគករ តិ៍គ ម្ ុះរបស់្ពកួគគចាំគពាុះសាធារណជនកម្ពុជា នងិស្ គម្ន៍
អភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាត្ិ។   

ពត័្ម៌ានខែលដាកប់ងាា ញ អាចជយួ អនកខែលោបអ់ារម្មណ៍គលើការតាម្ដានអនុគោម្ភាព
សាជីវកម្មជាម្យួល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវនិរនតរភាព គដាយ្តល់ជូនពួកគគនូវការែរងលម្ែតិ្កានខ់ត្គគ្ចើនអាំពី
កិចេគ្បរងខគ្បងគដាយគ្គរុះសាថ ននីម្យួៗគៅកនុងវស័ិ្យគនុះ។ បនាទ បម់្ក ទិនននយ័អាចគ្ត្ូវបានបក
គ្សាយគៅជាឧបករណ៍វាស់្ខវងនានា ែូចជា គាំនូស្ខ្នទកីាំណត្ភ់ាគីពាកព់ន័ធ ការវាយត្នម្លសាជី
វកម្មតាម្ស្តងដ់ារ និង សូ្ចនាករស្ម្ទិធកម្ម។  

លទធ្លននទាំនុកចិត្តកានខ់ត្គគ្ចើនគៅកនុងចាំគណ្តម្ភាគពីាកព់ន័ធ គ្ត្ូវបានធានាគែើម្បកីសាង
ស្ម្ទុុះខេម្គទៀត្គែើម្បកីាំខណទគ្ម្ងគ់ៅកនុងវស័ិ្យគនុះ គដាយលុបបាំបាត្ឧ់បស្គគចាំគពាុះកិចេស្ 
គ្បត្ិបត្តិការភាគីពាកព់ន័ធគ្បកបគដាយគ្បសិ្ទធភាព និង គដាយបគងកើនគលបឿនននការគ្បស្ពវ្ ល
គ្បគោជន។៍ កិចេែាំគណើ រការគនុះ នរងធានាបាននូវ្លប ពាល់វជិជមានយូរអខងវង ខែលមានឥទធិពល
គលើស្ពីទិែឋភាពនិយត័្កម្មគៅគទៀត្ ខែលគធ្វើឲ្យកាំខណទគ្ម្ង ់ិរចញ វត្ថុគ្បកបគដាយនិរនតរភាពកាល យជា
ស្មាស្ភាគគនលរុះម្យួននការអភវិឌ្ឍកម្ពុជានាគពលអនាគត្។ 
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៤.៣.២ គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុរាយការណ៍អាំពីយុទធសាស្តស្តនិរនតរភាព  
អនុសាស្នទ៍មី្យួ គឺការកាំណត្ត់្គ្ម្ូវឲ្យគ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុគៅកម្ពុជាបគចេញពត័្ម៌ានស្តីពី

យុទធសាស្តស្តនិរនតរភាព ភាពងាយរងគគ្ោុះខ្នកគ្បត្ិបត្តិការចាំគពាុះោនិភយ័ខ្នកបរសិាថ ននងិស្ងគម្ នងិ
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អនុវត្តល័កេែណ័ឌ ត្គ្ម្ូវ្ លូវចាបក់នុងនយ័គនុះនរងបគងកើនអនុគោម្ភាពកនុងចាំគណ្តម្គ្គរុះសាថ ន ិរចញ វត្ថុកម្ពុ
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អនុគោម្តាម្ ខែលមានតាាំងពីការគ្ពមានរ ូត្ែល់ការដាកទ់ណឌ កម្ម។ ទនទរម្នរងគនុះ គ្កុម្  ុនខែល
អនុគោម្តាម្អាចគ្ត្ូវបាន្តល់រងាវ នត់ាម្រយៈគករ តិ៍គ ម្ ុះកានខ់ត្លប ី និងការទទួលសាគ ល់ពីនិយត័្ករមាន
ស្ម្ត្ថកិចេ។ 
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កម្ពុជា។ 


