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អរម្កថ 
 

របយករណ៍'(ះ ជសមិទ្ផល#$លវ"ទ$%ស'$ន)$$វ*$$វទូ,!"#"ុមហ៊ុនមីស៊ប៊&សីុស"##ចបនក្)ង 
ឱកស$%ករអនុវត្គ.%%ងជំនួយ4%លទទួលបនពី:%សួងករបរ<%ស$%=%<%សជបុ៉នឆ"២ំ០១៤ !"ីម"%ីវយ 
ត"្$%$ីជំនួយ,ៀបចំ0$ព័ន្ច$4ប់។  
 បន#$ប់ពីជំនួយអភិវឌ$2ន៍របស់រដ7$ភិបលជបុ៉ន !កត់ថ ODA បនចប់&្(ីម+(ីងក្/ងឆ1(១ំ៩៥៤ 
រួចមក ក៏ចប់&្(ីមមនករផ្ល់ជំនួយក្6ងករ8ះ:((យប;<(&(=(ងៗ ក្#ងសង្មអន្រជតិ !"បជមួយនឹងករ 
វ"វត្%&សម័យកល និង កររ#កលូតលស់+,!"#"សកំពុងអភិវឌ"/ន៍។ សព្$្&'&ះ ជំនួយ ODA កំពុង&'ឈម 
នឹងករចំបច់+,-វស0,,ចឲ,2បននូវលទ្ផលល្ !"សិទិ្ផល !"ីយនិង("សិទិ្ភព និងគុណភពខ្ស់ជងមុន 
!"ីម"%ី&្"ីយតប+នឹងត/"0វករទំង6ក្9ង:"ុក និង$%ីឆកអន្រជតិ។ !"សួងករបរ)"ស*្"ីករវយត0្" 
!"ីករ&ៀបចំ+លន.បយO D A  ជ"ៀងរល់ឆ)* ំ !"ីយបនពឹងពក់ស."ប័នខង2""ឲ"45្"ីករវយត;្" 
!"ះក្&ងនមជភគីទី៣  !"ីម"%ី&ល(ពីរគឺ ធនឲ$%បននូវករ,$លំអរចំ1ះករ3$ប់3$ង ODA និងធន 
ទំនួលខុស)*+វក្/ងករពន*4ល់6កន់7*ជពលរដ្ជបុ៉ន ឲ"#យល់ច"(ស់នូវករអនុវត្3លន4បយO D A 
ក្#ង%លបំណង*+ីកស្/យតម3+ភព និង សត#$នុភព)#ករវយត.្#។ 
 ករ#$$វ&$$វវយត*្$ឆ-$ំ/$ះ1$2វបន5ៀបចំ9$ីងក្>ង?លបំណង ពិនិត%&'%ីងវ+ញនូវ.ល 
ន"បយទំងមូលរបស់/010សជបុ៉នទក់ទងនឹងជំនួយ9ៀបចំ/0ព័ន្ច0?ប់ និង ផ្ល់អនុសសន៍តមរយៈ 
!"#ៀន&"លទទួលបនកន្ងមក !"ីម"%ីទុកជករ,"ន ំ ចំ#ះករ'ៀបចំ និងអនុវត្ឲ*+មន-*សិទិ្ផល និង 
គុណភពនូវជំនួយរបស់រដ23ភិបលជបុ៉នក្;ងវ=ស័យច3@ប់នB3លអនគត។ !លបំណងមួយ*ៀតគឺ !"ីម"% ី
បំ#$ញទំនួលខុស-$.វក្2ងករពន$7ល់9កន់:$ជពលរដ្ជបុ៉ន តមរយៈករផ()ព្ផ(,យជសធរណៈនូវ 
លទ្ផល%&ករវយត,្&.&ីករអនុវត្ជំនួយ ODA !"ះ។  
 តំ#ងពីដំបូងរហូតដល់ទីប$្ប់'(ករវយត.្(0(ីក2(ះ !"ីងបនទទួលករដឹកនំសកម្ភពវយ 
ត"្$ទំ$ងមូលពីសំណក់1ក សតូ យ"#សីុណ(បឺ ជស#$%%ចរ%()%សកលវ-ទ%/ល័យតូក%(4 (មហវ$ទ&'ល័យ 
សិល$%ៈនិងវ*ទ$,ស.្$ទូ1)  !"មទំងទទួលបនករផ្ល់1"ឹក"4ទក់ទងនឹងជំនួយ7ៀបចំ1"ព័ន្ច">ប់1"កប 
!យជំនញពីសំណក់-ក គង់ !"លី ជស#$%%ចរ%(រង*សកលវ.ទ%0ល័យណ45%យ7% (មជ#$មណ&ល 
ផ"#ស់ប្(រព័ត៌មនច#1ប់អសីុ)។  ទនឹ្មនឹង'(ះ*(ីងក៏សូមស0្(ងករដឹងគុណយ9(ង:((ល"## ចំ#ះ%&សួង 
យុតិ្ធម៌ !"សួងកររប)"ស JICA ភគីពក់ព័ន្នឹង ODA ក្#ង!"#"សទទួលជំនួយ ស"#ប័នរដ)#ភិបល. 
!"#"សទទួលជំនួយម-"ស់ជំនួយនន អង្ករ&''រដ)'ភិបល (NGO) !"មទំងភគីពក់ព័ន្1"2"ងៗ4ៀត 
!"លបនផ្ល់កិច្សហ/"តិបតិ្ករមក5"ីង ទំងក្&ង'(ល*(មូលព័ត៌មនក្)ង+,-,សជបុ៉ននិង4,លចុះ8 
សិក$%&'$($សទទួលជំនួយ។  
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 ជចុងប&្ប់ េយីងសូមប)*+ក់ថ គំនិត&'លមន*ក្-ងរបយករណ៍5'ះ គឺជទស&'នៈរបស់-&ុម 
ករងរ$%ីងផ)%ល់ មិនឆ្&ះប)*+ំងពីទស+2នៈ ឬ !លជំហររបស់រដ+,ភិបលជបុ៉ន3,ីយ។  
 

        !"កុម្ៈ ឆ"# ំ២០១៥ 

វ"ទ$%ស'$ន)$$វ*$$វទូ,!"#"ុមហ៊ុនមីស៊ប៊&សីុ 
 
 

សម#$ល់៖ របយករណ៍វយត)្+ជភស/្+រ1+ះ គឺជ របយករណ៍ស(្*ប,*ករវយត&្(ជំនួយ-ៀបច!ំ"ព័ន ្
ច"#ប!់"លមនជភសជប៉ុន។ 
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ករវយត&្()(ីជំនួយ&ៀបចំ*+ព័ន្ច+/ប់ 
(!"ចក្ីស(្"ប+"របយករណ)៍ 

អ្កវយត'្) (!"ុមករងរវយត+្") 
・អ្កដឹកន ំ  
   !ក សតូ យ"#សីុណ(បឺ ស"#្ាចរ#(!"សកលវ'ទ")ល័យ 
   តូក$%& មហវ$ទ&'ល័យសិល&-ៈនិងវ$ទ&'ស2្&ទូ5 
・អ្កផ្ល់()ឹក)+ 

    !ក គង់ !"លី ស"#$$ចរ$'រង!"សកលវ'ទ")ល័យ 
    ណ"#$យ&$ មជ#$មណ&លផ)#ស់ប្.រព័ត៌មនច#7ប់អសីុ 
・!"ុមករងរផ្ល់,ឹ"ក"/ 
   វ"ទ$%ស'$ន)$$វ*$$វទូ,!"#"ុមហ៊ុនមីស៊ប៊&សីុ 
រយៈ$%ល'%ករអនុវត្គ0%%ងវយត3្% 
    ពី#$សីហ ឆ"#២ំ០១៤ ដល់ !"កុម្ៈ ឆ"#២ំ០១៥ 
!"#"ស%"ល'"ុមករងរបន/0្"ីទស"4នកិច្សិក"9    
    !"#"ស%ៀតណម និង$%&%សកម្+ជ 

 

 
សមិទ្ផលជំនួយ-ៀបចំ12ព័ន្ច25ប់របស់ JICA	   	  

!"#$#ស&ៀតណម 

បរ#បទជសវតរ !លបំណង និង កម្វត្'()ករវយត.្) 
       !យសរ%& មនត$%&វករខ្ស់.%ជំនួយ3ៀបចំ7%ព័ន្ច%;ប់ស<%%ប់7%=%សកំពុងអភិវឌ%Eន៍7%=%ស 
ជបុ៉នក៏បនអនុម័តនូវ «!លករណ៍ជមូលដ+,នទក់ទងនឹងជំនួយ8ៀបចំ<,ព័ន្ច,@ប់»  (!"លបនអនុម័ត 
ន"#$#ស ឆ"#២ំ០០៩ និង !្#ីវ&'ធនកម្ន.#ឧសភ ឆ"#២ំ០១៣)។ ក្#ងបរ'បទ)*ះ !"ីងបន'្"ីករវយ 
ត"្$យ&$ងទូលំទូលយអំពីសមិទ្ផល6$លទទួលបនពីករផ្ល់ជំនួយ?ៀបចំC$ព័ន្ច$Eប់ !"ីម"%ីផ្ល់ជូនជ 
អនុសសន៍'(លំអរជំនួយឲ(0ទទួលបននូវ5(សិទិ្ផល5(9(ីរជង=(ះ?@ៀតសC((ប់F្(អនគត។ កម្វត្' 
!"គ$""ងវយត)្"+"ះ !"#ត%&#ីទិស+,#ជំនួយ2ៀបចំ6#ព័ន្ច#:ប់<#លមន?#ងក្Cងេគលនេយបយ 
រួមរបស់ ODA និង ក្#ងនេយបយអនុវត្	   ODA ស្មប់រយៈេពលកណ#$ល េហ ីយនិង «!លករណ៍ជ 
មូលដ%&ន(&ជំនួយ-ៀបចំ1&ព័ន្ច&5ប់» !"លបនអនុម័ត ន"#$#សឆ'#២ំ០០៩ និង$្&ីវ)*ធនកម្ ន"#  
ឧសភឆ%&២ំ០១៣។ 
ករបូកសរុបលទ្ផល,-ករវយត1្- (!"ចក្ីស(្"បរួម) 

       ជរួម ករវយត&្()*(ជំីនួយ&ៀបចំ*+ព័ន្ច+/ប់របស់%&'&សជបុ៉ន ទំងក្&ងទស)*នៈ-)វឌ)0នកម្ 
និងទស&'នៈតមផ្-វករទូត សុទ្%&បនទទួលនូវលទ្ផលវយត1្&ខ្ស់។  
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 ●ករវយត&្(ក្+ងទស#$នៈ'#វឌ#*នកម្ 
(១) ភពសម%&ប(&)លន,បយ 
    ចំេពះភពសម្សបៃនេគលនេយបយ េយ ីងេធ្ ីករវយតៃម្េដយឆ្ងកត់តមករវ&ភគែផ្កេល  ី

កត#$៥យ"#ង៖ 
«ភពសុ សីង"#ក់គ'#ជមួយប-.#អទិភពជអន្រជតិ» 
«ភពសុ សីង"#ក់គ'#ជមួយេគលនេយបយថ"#ក់េល ៃីន្បេទសជបុ៉ន»  
«ភពេលចេធ'(តមករេ្បៀបេធៀបៃនជំនួយ្បេទសជបុ៉ន»  
«ករេឆ្ ីយតបនឹងេសចកី្្ត)វកររបស់្បេទសទទួលជំនួយ» 
«ទំនក់ទំនងនឹងេគលនេយបយករទូតរបស់្បេទសជបុ៉ន» 

េយ ីងបនវយតៃម្ជរួមថ េគលនេយបយស្មប់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉ន 
ពិតជមនភពសម្សប្គប់្គន់។ ជពិេ សស េយ ីងអចវយតៃម្ខ្ស់បនចំេពះភពេលចេធ'(តមករ 
េ្បៀបេធៀបៃនជំនួយរបស់្បេទសជបុ៉នក្#ងករេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់។ 

(២) !"សិទិ្ផល 
ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ ្ត#វេធ្ ីេឡ ីងេ្កមសសរស្ម្ចំនួនបួន គឺ ករេរៀបចំវ"ធន ករព្ងឹងមុខងររបស់ 
ស"#ប័នអនុវត្ច*+ប់  ករព្ងឹងសមត្ភពក្9ងករេ្ប ី្បស់ច*+ប់ និង  ករបណ&'ះបណ*+លធនធនមនុស&'។ 
េយ ីងអចវយតៃម្បនថ តមរយៈសសរស្ម្នីមួយៗ ្បេទសជបុ៉នបនបន'(ល់ទុកនូវមរតកជវ3ជ្មន 
ខ្ះៗែដលនំេទរកករព្ងឹងអភិបលកិច្ល្ និង នីតិរដ្េនក្,ង្បេទសទទួលជំនួយ។ បុ៉ែន្ ទ្មំែតអច 
េម ីលេឃ ីញនូវ្បសិទិ្ផលៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច;<ប់ វ្ត@វករេពលេវលេ្ច ីន េហ ីយេយ ីងក៏បនេល ីកេឡ ីង 
នូវចំណ'ចខ្ះៗផងែដរ ដូចជ សរសំខន់ៃនករពិនិត56តមដនស:5នភពក្>ងេពលអនគត េហ ីយនិង បHI5 
អំេព ីពុករលួយក្-ងស01ប័នយុតិ្ធម៌   ែដលអចជប()*ររំងដល់ករេល ីកស្6យ្បសិទិ្ផលៃនជំនួយេរៀបចំ 
្បព័ន្ច()ប់ ជេដ ីម។ 

(៣ ) ភព#$ឹម#$'វ)$ដំ,$ីរករ 
!"ីងអច'្"ីករវយត.្"ខ្ស់បន6"ភីព្តឹម្ត%វៃនដំេ ណីរករ េដយពិនិត()េទេល សី"#នភពៃន 

ករជំនំុពិភក%&ជមួយ្បេទសទទួលជំនួយ និង ករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់ែដលមនក្មិតជំនញ 
ខ្ស់ តមរយៈករប$្&នអ្កជំនញ្បកបេដយលក្ណៈសម()តិ្្គប់្គន់។ េដយែឡក!"ីងក៏ស(្"ត 
!"ីញមនប()"មួយចំនួន/"លទក់ទងជចម"7ង8នឹងកិច្សហករជមួយម@"ស់ជំនួយដC"Dៀត។ 
 
●ករវយត&្(ក្+ងទស(/នៈ2លន4បយករទូត 

        ជរួម េយ ីងបនេធ្ កីរវយតៃម្ខ្ស់េដយសនិ្ដ23នថជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់ពិតជបនរួមវ'ភគ 
ទនជេ្ច ីនេទេល ីេគលនេយបយករទូតរបស់្បេទសជបុ៉ន។ លក្ណៈពិេសសមួយៃនជំនួយវ2ស័យ 
ច"#ប់គឺករបង្ឲ"-មនបណ#$ញទក់ទងគ"#យ%#ងរ"ងមំខងធនធនមនុស-. េហ ីយតមរយៈេនះ អ្កែដលយល់ 
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ដឹង និងធ%&ប់ទក់ទងសិ្តស0&លជមួយ្បេទសជបុ៉នេ្ច ីនក%&យជអ្កមនតំែណង ឬ តួនទីសំខន់ៗក្Gង 
ស"#ប័នរដ្បលនន និង ក្&ងសង្មេសដ្កិច្។ 
 

អនុសសន៍ 
(១) ករបេង្ ីតឲ*+មនេវទិក្បឹក*4អំពីេគលនេយបយេនថ?*ក់កំពូល 

     !"ីងគិតថគួរមនករប/្"ីតនូវ3"ទិកថ"#ក់កំពូលក្#ងជួររដ)*ភិបលជបុ៉នេដ ីម*7ីេរៀបចំេគលនេយបយ 
យ"#ងសកម្ និង ្ត-តពិនិត#/ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច#;ប់ឲ#/បនញឹកញប់ជងករេធ្ ីវGេសធនកម្េល ី  “!ល 
ករណ៍ជមូលដ*+នទក់ទងនឹងជំនួយ&ៀបចំ*+ព័ន្ច+/ប់”!ះ។ 

(២) ករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច56ប់ចំេពះស'(ប័នែដលមនសិទិ្សេ្មចពីេគលនេយបយ 
      ប"្$ម&$ីករអនុវត្ជំនួយ4ថ6$ក់មូលដ<$ន !"ីងក៏'"(វករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់េនថ4/ក់ 
ស"#ប័នែដលមនសិទិ្សេ្មចពីេគលនេយបយផងែដរ។ 

(៣)ករអនុវត្ជំនួយតមដនស&'នភពៃនករអនុវត្ច'3ប់ 
       ចំ#ះករអនុវត្ជំនួយជបន្2អនគត ករប$្&មនូវ+&,&ទជំនួយទក់ទងនឹងករ+&មូលព័ត៌ 
មនស$%%ប់រួមចំ-%កដល់កិច្ករតមដនស7%នភព:%ករអនុវត្ច%@ប់ក៏មនសរៈC%Dជន៍ណស់H%រ។  

(៤) ករព្ងឹងសកម្ភពផ"#ព្ផ"&យេដ ីម",ីជ្មុញ និងស្ម$លដល់ករេ្ប ី្បស់្ប្ព័ន្យុតិ្ធម៌និង 
ច"#ប់ 
ករផ$%ព្ផ$(យស្ីពីសកម្ភពជំនួយ5$ព័ន្ច$9ប់តម5$ព័ន្ផ$%ព្ផ$(យនន>ក្@ង!"#"សទទួល

ជំនួយ&កន់!"ជពលរដ្ទូ+ឲ"-បនយល់ដឹងអំពីច./ប់ និង$%ព័ន្យុតិ្ធម៌គឺជកិច្ករសំខន់មិនអច 
ខ្ះបន។  

(៥) ករព្ងឹងនូវទំនក់ទំនងជមួយម-.ស់ជំនួយេផ#$ងេទៀតនិងអង្ករអន្រជតិនន 
       !"ីងយល់("ីញថ !យ#$$ី&$$ស់នូវភព.$ច01$តមករ#$ៀប8ៀប9$ជំនួយរបស់=$>$ស 
ជបុ៉ន ជមគ្%&'សន៍+'នំស.''ប់ជំនួយ4ៀបចំ7'ព័ន្ច';ប់<'ល>្'ីA'ីងCយមE'ស់ជំនួយទំងអស់ឲ'I 
បនយ$%ងសកម្ !"ីងក៏អចេល ីកស្'យបនមួយក្មិតែថមេទៀតនូវសរៈសំខន់ៃនវត្មនជំនួយជបុ៉នក្Dង	 
ករេរៀបចំ្បព័ន្ច-.ប់ផងែដរ។ 

 (៦) ករអនុវត្ជំនួយេដយសហករជមួយស45ប័នឯកជនក្;ងដំណក់កលជួយប្មុងករអនុវត្ 
             ច"#ប់ 

វជករសំខន់*+,វ.ៀបចំឲ+3មន5+ព័ន្ករងរមួយ !"លអចស'"(លដល់ករប.្0ន2"ធវ56 
បំ#$ញករងរយ*$ងសកម្01$2$ស3$$ !"ីយនិង ផ្ល់ជូនពួកគត់នូវកិច្ឧបត្មគំ67ក្9ងកំឡ9ង<7ល 
!"#"សកម្(ះ !យចត់ទុក JICA ជភ#$ក់ងរទទួលខុស/$0វចម$4ងក្7ងជំនួយ<ៀបចំ?$ព័ន្ច$Cប់ និង 
ព"#យមព&"ឹងប*្"មឲ"-បនកន់2"ខ4"ំងជងមុននូវកិច្សហករជមួយសម័្ន្គណៈI"ធវKជបុ៉ន ឬ 
ស"#ប័នឯកជនដ+#,ៀត។  
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(៧) ករផ$%ព្ផ$(យយ+$ងសកម្ជសធរណៈនូវឯកសរែដលបនទទួលពីជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច$Jប់ 
   ចំេពះឯកសរទំងឡយែដលបនចង្កងេឡ ីងេដយជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ៃន្បេទសជបុ៉ន 

និងែដលទទួលបនករវយតៃម្ខ្ស់ពីសំណក់អ្កច+,ប់ ្ពមទំងអ្កចូលរួមសិក-.សលេន្បេទសទទួល 
ជំនួយ េយ ីងគិតថគួរេធ្ ីករផ23ព្ផ25យយ72ងសកម្នូវឯកសរទំងេនះ ជសធរណៈតមរូបភពមួយែដល 
ស្ម$លដល់ករទទួលបនេដយងយ្សួល។ ករផ$%ព្ផ$(យឯកសរទំងេនះ អចនឹងបេង្ ីន្បសិទិ្ផលៃន 
ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ៃន្បេទសជបុ៉នបន។ 
 េដយេហតុថ ភគីពក់ព័ន្នឹងជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច<=ប់ មិនែមនមនែត្កសួងករបរេទស និង 
JICA បុ៉េណ&'ះេទ េនមន ្កសួងយុតិ្ធម៌ ្កសួងឧស':ហកម្និងេសដ្កិច្ ្កសួងហិរBCវត្F  ្កសួងអប់រI 
និង ្កសួងឬនយកដ"#នដៃទេទៀត ្ពមទំងមនចំែណកៃនអង្ករឧស45ហកម្ សកលវ$ទ&'ល័យ 
គណៈេមធវ( និង NGO េទៀតផង។ ក្*ងរបយករណ៍វយតៃម្េល ីកេនះ  េ្កអំពីអនុសសន៍ែដលេធ្ ីេឡ ីង 
ស្មប់ជូនេទ្កសួងករបរេទស និងJICA  េយ ីងក៏បនជូនចំេពះភគីទំងអស់ែដលពក់ព័ន្នឹងជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់របស់្បេទសជបុ៉ន នូវអនុសសន៍មួយចំនួនេ្កមចំណងេជ ីងថ “ករព្ងីក្បព័ន្ជំនួយ 
េដយចប់អរម្ណ៍េល ីករផ្ល់ផល្បេយជន៍ដល់សហ្គសជបុ៉ន” និង “ករបណ%&ះបណ)*លអ្កជំនញ 
ករក្%ងវ(ស័យជំនួយច12ប់”  ផងែដរ។  
 

 
កិច្្បជុំជមួយ្កសួងយុត្ិធម៌ៃន្បេទសេវៀតណម (េឆ្ង) និង 

បេច្កេទសេដយ JICA)(ស"#ំ) 

 
សកម្ភពពិភក()្កុមេន្បេទសកម្1ជ (កិច្សហ្បតិបត្ិករ 
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ជំពូកទី១ ទិស$ស%&&ប់អនុវត្ករវយត&្( 

១.១. បរ#បទជសវត និង !"ករវយត(្" 

ជំនួយអភិវឌ+,ន៍របស់រដ3+ភិបល (ODA) គឺជសសរមួយយ*+ងសំខន់ក្3ងករ5្+ីវ9ភគ 
ទនរបស់'()(សជបុ៉ន-កន់សង្មអន្រជតិ។ ជង#$ះ&'ៀត តមរយៈករវយត)្+, 
!"ីជំនួយ ODA !"ះ !"សួងករបរ)"សកំពុង."ឹង0""ងជ2"ុញឲ"5ករអនុវត្ជំនួយអចទទួល 
បននូវលទ្ផល និង !"សិទិ្ភពល្!"+"ីរ !"ីយនិងគុណភពកន់/"ខ្ស់។  ជំនួយ&ៀបចំ 
!"ព័ន្ច"(ប់ចំ,ះ!"."សកំពុងអភិវឌ"8ន៍ សំ#ជួយឲ()*(+(សទំ(ង.ះអចមនលទ្ភព*(ឹង 
!""ងជួយខ្)នឯងតមរយៈអភិបលកិច្ល្ !"មទំងជជំនួយស-""ប់0ៀបចំ3"ីងនូវមូលដ9"ន 
!"ឹះ%"លមិនអចខកខនបន !"ីម"%ីឲ"'(")"សកំពុងអភិវឌ"5អចបន្ករអភិវឌ"5=យ?"រភព។ 
ដូ#្%ះ ជំនួយ&'!"ទ$"ះក៏(")វបនកំណត់ទុកថជ4"ករចម"9ងមួយក្>ងទិសAនBបយ 
សំខន់ៗទក់ទងនឹងកិច្សហ'(តិបតិ្ករអន្រជតិរបស់!"សួងករបរ)"សជបុ៉នផង()រតំងពី
មុនមក។   
 !ក្$ង «!លករណ៍ជមូលដ+,ន.,ជំនួយ3ៀបចំ7,ព័ន្ច,;ប់[!"ស$"%ល'"ីងវ+ញ] » 
!"លបន&ៀបចំ+"ីង នឆ#$២ំ០១៣  បនប$%&ក់ជថី្'(ីងវ+ញនូវគំនិតមូលដ6(នទក់ទងនឹង 
ជំនួយ&ៀបចំ*+ព័ន្ច+/ប់របស់*+3+សជបុ៉ន !"ីយនិង កំណត់ថនឹងផ្ល់ជំនួយ01ះចំ4ះ 
!"#"សចំនួន៨  រួមមន !"#"សឥណ'()"សីុ !"#"ស%ៀតណម !"#"សមីយ("ន់ម(" !"#"ស 
មុ៉ង%&'លី !"#"សកម្(ជ !"#"សឡវ !"#"សអូស"'៊)"គីស-"ន និង !"#"សបង់ក)"*"ស 
បុ៉$្&'&(&សជបុ៉នគួរមន0&ៀមលក្ណៈនឹង:្&ីយតបចំAះភពចំបច់ !"ីយនិង("ចកី្,"-វ 
ករជក់&្(ង*(+(,(សជ.(គូប2្(ម,ៀត ន"#លអនគត(#រ !យរប់ប&្(លទំង-./.ស 
ដ"#$ៀត ក្#ងតំបន់អសុី និង បណ#$%$&$ស(ទី្បអ-$្ីក&ៀតផង។  
 ជំនួយ&ៀបចំ*+ព័ន្ច+!ប់ !"លបនអនុវត្តំងពី0"ីមមក គឺរួមមន ករព$%ឹងមុខងរ 
របស់ស&'ប័នអនុវត្ច'0ប់ (តុលករ ជអទិ) និងករតក់)*ងច*,ប់ និង លិខិតបទដ()នគតិយុត្ 
ជមូលដ&'នដូចជច'+ប់រដ្ប'01'ណី ជ"#ីម។  បុ៉$្&ប$្&មពី+&ី,&ះក្0ងបុ៉ន3&នឆ6&ំថី្ៗ,&ះ !"ីម"% ី
ជួយ$ៀបចំបរ*យកសល្ស$%&លដល់ដំ*%ីរករ.%ធុរកិច្ជំនួយ9ៀបចំ<%ព័ន្ច%@ប់ ក៏បនចប់ 
!្#ីមព'#ីកវ*សលភពរបស់ខ្4ន !យរួមប'្)លនូវជំនួយ0ៀបចំខងវ5ស័យពន្ដរសំ;<្>ីឲ>A 
ករងរពណិជ្កម្អចដំ01ីរករបនរលូន និង$ៀបចំ)*ព័ន្ ឬ  ស"#ប័នវយត*្#ប,-#ក់អំពី 
បមណីយ និង បទដ$%ននន។។ 
 !្#កតមស(#នភពដូចបន0ៀបរប់ខង7# ី !"ីងបន'្"ីករវយត.្"ជរួមចំ5"ោះ 
សមិទ្ផល !"លទទួលបន(""មជំនួយ-ៀបចំ1"ព័ន្ច"5ប់កន្ងមកនិង;្"ីករផ្ល់អនុសសន៍ 
!"ីម"%ីឲ"'ករអនុវត្ជំនួយអច6"7"ឹត្9បន6"កប=យ>្"ផA" ក្#ងបរ'បទ)*+លករណ៍ជ 
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មូលដ%&នថី្។ ជង#$ះ&'ៀត !"ីងក៏បន)ៀបចំគ/""ងផ"1ព្ផ"4យលទ្ផល9"ករវយត>្" 
!"ះជសធរណៈ !"ីម"%ីបំ("ញនូវគណនីភព ចំ#ះ%&ជពលរដ្ !"ីយ%"មទំងបន,្"ង 
រក#បល់តបពីសំណក់ស./ប័នម3/ស់ជំនួយនន ចំ#ះលទ្ផល)*ករវយត0្*2*ះ។ 
 

១.២. កម្វត្'()ករវយត.្) 

ករវយត&្()(ះ !"#វបនអនុវត្+"ីង.យ01"ត2"ីកម្វត្78លន:បយ ODA 
ទក់ទងនឹងជំនួយស-..ប់0ៀបចំ3.ព័ន្ច.7ប់ !"លជរ&ៀបវ*រៈចម".ងមួយក្4ងជំនួយរបស់ 
!"#"សជបុ៉ន។  

ចំ#ះ និយមន័យ&'ពក'*ថ ជំនួយ&ៀបចំ*+ព័ន្ច+/ប់ !"លបន&""ី(""ស់+ក្.ង 
របយករណ៍វយត)្+,+ះ !"ងីបន$ងតមនិយមន័យមនចង្-លបង12ញ4ក្-ង «របយ 
ករណ៍%&&វ(&&វសី្ពីអភិបលកិច្ល្» !"លបនចង("ង)"ីង+យ JICA ដូចត% «ជំនួយ 
!ៀបចំ&'ព័ន្ច',ប់ គឺជជំនួយទំងឡយ !"លជួយដល់កិច្-"ឹង0""ង1ៀបចំច"5ប់6-"7"ស 
កំពុងអភិវឌ+,ន៍ មិន$%ន&%ឹម(%ករតក់(%ងច%0ប់ ឬករជ%&ុញនីតិប./&តូប&1នីយកម្6&បុ៉89&ះ 
!" !"មទំងមនករ+ៀបចំ/"ព័ន្ននស5""ប់ករ/"តិបតិ្ និង ករអនុវត្ច*+ប់(ជំនួយស'((ប់ 
កំ#$ទ&$ង់)$ព័ន្យុតិ្ធម៌)  !យរួមមនទំងជំនួយទក់ទងនឹងករបណ%&ះបណ)*លធនធន 
មនុស%& ស"##ប់អនុវត្ច#-ប់ទំង1ះផង4#រ»1។ ឧទហរណ៍ជក់$្&ង(&សកម្ភពជំនួយ3&ះ 
សំខន់គឺមន ករ#ៀបចំលិខិតបទដ./នគតិយុត្ជមូលដ./នខងរដ្ប/<=/ណី និង ខងវ$ស័យ 
!"ដ្កិច្ កំ#$ទ&$ង់ក្*ងករអនុវត្វ3ស័យយុតិ្ធម៌ និង ករបណ%&ះបណ)*លអ្កច*0ប់។ !"ីងក៏ 
ទទួលបនតមរយៈកិច្សំភសន៍ជមួយភគីពក់ព័ន្នូវព៌ត័មនថ មនជំនួយ'្)កនគបល 
និងសកម្ភពរក+,សណ.+ប់ធ2+ប់ ជំនួយ&្(កពន្ដពន្គយផង0(រ បុ៉$្&'យសរករអនុវត្ 
ជំនួយទំង(ះមន+,ង់.,,យ និងទស&'នៈទនខុសពីនិយមន័យខង2& ី ដូ#្%ះ'%ីងសូមទុក 
ជំនួយខង(្*កទំង-*ះឲ*012**កម្វត្89*ករវយត=្*?*ីក-*ះ។  
 ដូច$%លបន)%ីក,ី%ងខង)% ី «!ល#ជមូលដ()ន+)ជំនួយ0ៀបចំ4)ព័ន្ច)8ប់» 
!"លបនអនុម័ត ន"#$#ស ឆ"#២ំ០០៩ និង$្&ីវ)*ធនកម្ន0&ឧសភឆ5&២ំ០១៣ គឺជ 
លិខិតបទដ()ន!លន$បយសី្ពីជំនួយ.ៀបចំ23ព័ន្ច36ប់832393សជបុ៉ន<3លមន#ៀបរប់ 
យ"#ងលមិ្តអំពី.លករណ៍ជមូលដ6#នស9##ប់ករផ្ល់ជំនួយ។ !""ពី%"ះ«េគលនេយបយ 
រួមរបស់ ODA»	   និង «េគលនេយបយ ODA រយៈេពលកណ#$ល» !"មទំង ទិស$ និង 
គ"##ង%#នករជំនួយ-តម0#1#សនីមួយៗ ក៏មនប&'(ក់ពី,លន"បយសី្ពីជំនួយ 
!ៀបចំ&'ព័ន្ច',ប់របស់&'0'សជបុ៉នផង6'រ។ មិន$%បុ៉)*%ះ JICA !"លជស&"ប័នអនុវត្ 

                                            
1 JICA 	   «របយករណ៍'((វ*((វស្ីពជីំនួយអភិបលល្ JICA៖ ករប$្&ីត)&ព័ន្)&ជធិប1&យ&3 ករព$%ឹងមុខងរដ្បល 
ជំនួយ&ៀបចំ*+ព័ន្ច"#ប់ » ឆ"#ំ២០០៤។ 
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ជំនួយក៏បនចង្(លបង,-ញពី !លន"បយសី្ពីជំនួយ,ៀបចំ01ព័ន្ច14ប់របស់0171សជបុ៉ន 
!"រ។ !យពិចរណ()ីចំណ.ចទំងអស់ខង() ី !"ីងបនកំណត់កម្វត្01"ករវយត6្" 
!យសំអង'( ី !លករណ៍ទក់ទងនឹងជំនួយ2ៀបចំ67ព័ន្ច7;ប់<7លមន2ៀបរប់?ក្Aង 
េគលនេយបយរួមរបស់ ODA និង េគលនេយបយ ODA ស្មប់រយៈេពលកណ#$ល ្ពម 
ទំង «!លករណ៍ជមូលដ+,ន.,ជំនួយ3ៀបចំ7,ព័ន្ច,;ប់»  !"លបនអនុម័ត ន"#$#ស 
ឆ"#២ំ០០៩ និង !្#ីវ&'ធនកម្ន.#ឧសភឆ3#២ំ០១៣។ បុ៉$្& ចំ#ះចំណ&ចណ()លមិន 
បន#ៀបរប់លមិ្តជក់លក់0ក្2ងលិខិតបទដ78នទំង;8ះ !"ីងបន'្"កតមឯកសរពក់ព័ន្ 
ប"្$ម&ៀត !"ីម"%ី&ៀបចំគំនូសតរងលំហូរកំណត់9ល:ចុង<""យស>""ប់?្"ីករវយតC្" 
។  
 ចំ#ះកំឡ'ង)*ល,*ល-*.វពិនិត*4ក្'ងកម្វត្'9*ករវយត>្*@*ះ !"ីងបនរប់ប*្,ល 
នូវជំនួយ(ៀបចំ,-ព័ន្ច-1ប់ទំងឡយ !"លជបុ៉នបនចប់,្"ីម0"ីងជដំុកំភួន8""យនឆ"# ំ
១៩៩៦។ បុ៉$្& !"ីងក៏បនយកចិត្ទុកដក់2"ីករ5"ស7"8លេគលនេយបយរួមរបស់ ODA 
នឆ"#២ំ ០០៣  ែដលជេគលនេយបយថ,-ក់ខ្ស់បំផុតដឹកនំមគ;-ជំនួយរបស់ជបុ៉នេនេ្ក 
្បេទស។ ម() ៉ងេទៀត េដយយល់េឃ ីញថេនះជេល ីកដំបូងែដល្កសួងករបរេទសបន 
អេ#្ ីញភគីទី៣ មកេធ្ ីករវយតៃម្េល ីជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច:;ប់េនះ េយ ីងក៏បនដក់បC្Eល 
ក្#ងកម្វត្#ៃនករវយតៃម្នូវជំនួយខ្ះែដលបនចប់អនុវត្តំងពីមុនឆEF១ំ៩៩៦ មកផងែដរតម 
េសចកី្ចំបច់។  
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រូបភពទី ១-១ គំនួសតរងលំហូរកំណត់1ល2ចម56ង75ល8ៀបរប់ក្<ងករវយត$្&'&ះ 
អគតដ%&នៈ គូស$យ&'ុមវយត,្'$យ.្'ក1'ី “!ល#ជមូលដ%&ន(&ជំនួយ-ៀបចំ1&ព័ន្ច&5ប់” 
(!"ឧសភ ឆ"#ំ២០១៣)ជអទិ។ 

!ល#ចុង'((យ 
- !្#ីឲ#&អភិបលកិច្ល្អចដំ-.ីរករបនរ3ងមំ6ក្8ង9.:.សកំពុងអភិវឌ.@ន៍ 
- !ៀបចំមូលដ*+ន-+ឹះ0+លមិនអចខកខនបន7ី+ម+9ីជួយឲ"#!"#"សកំពុងអភិវឌ"/ន៍អចបនក្ររ#កចំ'(ីន+យ!"រភព 

ទិស$ជមូលដ*+ន 
1)  !"ីកស្'យនីតិរដ្/0"1"សកំពុងអភិវឌ":ន៍<យផ្ល់ត&្()*(ី,(រ.ភព លទ្ិ%&ជធិប*&យ&, និងសិទ្ិមនុស)*ជមូលដ/)ន ជ"#ីម។ 
2)  ធននូវករ(រពបមនីយ(Standard)អន្រជត ិនិង ករ#ៀបចំបរ(យកស+,លអំ$យផលដលក់ររ#កលូតលស់។  
3)  !"ករ%&"កបទពិ+ធន ៍!"ព័ន្នន("ល!"*"សជប៉ុនមន, ព"#ឹងករសហករ*#ដ្កិច្រវងជប៉ុន, !ៀបចំមូលដ*+នជំរុញកិច្សហករតមតំបន ់
4)  ផ្ល់ជំនួយ*+ីម+.ី/ៀបចំវ4ធនទក់ទងនឹងបរ4ស=+ន និង ករធនសុវត្ិភព !"ីយនឹង(ៀបចំបរ.យកសវ.និ4គ!"កប%យ!"សិទ្ិផលស)"*ល 
ដល់សកម្ភពរបស់សហ&''សជប៉ុន,-''.'/'ស  
5)  !"ីកកម្ស់)"សិទ្ិផល/"កិច្សហករ5្"ក7"ដ្កិច្:"លអនុវត្របស់)"B"សជប៉ុនតមរយៈអភិបលកិច្ល ្និងឈន%ស'((ច 
      !ល#អភិវឌ)*ន៍អន្រជត ិ
 

សកម្ភពជក(្*ង៤៖ 
ជំនួយ&'ីករបណ-.ះបណ#$លធនធន
មនុស%& 
  

ជំនួយសី្ពីករបណ#$ះបណ'(លធនធនអ្កច(1ប់ថ្ី 

ជំនួយដល់$%ឹះស)%នឧត្មសិក%2ក្#ងវ"ស័យអប់រ%&្ !កនីតិស(្! 

ជំនួយ 
តក ់
!"ង 
ច"#ប់ 
រដ្ធម្
នុ#$ 

ជំនួយ 
តក ់
!"ង 
លិខិត 
បទ 
ដ"#ន 
គតិ 
យុត្ 
នន 

ជំនួយ 
!ៀប 
ចំ 
ព៌ត័ 
មន 
!្#ក 
ច"#ប់ 

ជំនួយ 
!ៀបចំ 
!"ន
ករ 
កំ#$ 
ទ"#ង់ 
ច"#ប់ 

ជំនួយ 
ក្#ង 
ករ 
ប"្$ីន 
សមត្ 
ភព 
!""ង 
និង 

 តក ់
!"ង 

ច"#ប់ 
 

សកម្ភពជក(្*ងទី១៖ 
ជំនួយ&ៀបចំវ+ធននន 

ជំនួយព
!"ឹង 
មុខងរ 
!"សួង 
យុត្ិ 
ធម៌ 
និង 
ស"#ប័ន 
ពក ់
ព័ន្ 

ជំនួយព'(ឹង 
មុខងរ 

ស"#ប័ន'#ល 
ទទួលខុស 
!"#វខង 
អនុវត្ 
ច"#ប់ក្(ង 

វ"ស័យនីតិ*+ដ្ 
កិច្និងនីតិដ*+ 
!ៀត$%%ព ី
ច"#ប់ជ 

មូលដ%&ននន 

ជំនួយ 
ព"#ឹង 
មុខងរ 
ស"#ប័ន 
!"ល 
!ះ 
!""យ 
បណ#ឹង 
រដ្ប%&'%ណ ី
!"ហ្ទណ' 
និង 

រដ្បល 
 

សកម្ភពជក(្*ងទី២៖ 
ជំនួយព'(ឹងមុខងរស1(ប័ន 

អនុវត្ច()ប់ 

ជំនួយ 
ប"្$ីន 
ចំ#$ះ
ដឹង 
ច"#ប់ 
ក្#ង 
សង្ម 
សុីវ%ល 

ជំនួយ 
ក្#ងករ 
ប"្$ីត 
យន្ករ 
!ះ 
!""យ 
វ"វទ 
!"ល 
ងយ 
!"" ី
!""ស់ 

ជំនួយ 
!ៀបចំ 
!"ព័ន្ 
ឧបត្ម្ 
ស"#$លឲ#' 
មនភព 
ងយ#$ួល 
ក្#ងករ'((ី 
!""ស់%"ព័ន្ 
តុលករ 
និង  
ច"#ប់ 

សកម្ភពជក(្*ងទី៣៖ 
ជំនួយព%&ឹងសមត្ភពក្0ង 
ករ#$$ី&$$ស់ច$*ប់ 
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១.៣. វ"ធីស&្(អនុវត ្និង !"បខ័ណ'("ករវយត.្" 

១.៣.១. វ"ធីស&្(អនុវត្ករវយត+្- 

កម្វត្'()ករវយត.្)0)ះ !"#ត%#ី'លន*បយ ODA ទក់ទងនឹងជំនួយ,ៀបចំ 
!"ព័ន្ច"(ប់!"លជរ&ៀបវរៈប+,"លមួយ0ក្3ងជំនួយ8ៀបចំរបស់%&'&សជបុ៉ន។ !"ីង%្"ីករ 
វយត$្&ជរួម !យ#្%ក'%ីទស%+នៈទនពីរយ%&ង គឺ ទស#$នៈ'#វឌ#*នកម្ចំណ1ចបីចំណ1ចរួម 
មន «ភពសម%&ប(&)លន,បយ» «!"សិទិ្ផល» «ភព#$ឹម#$'វ)$ដំ,$ីរករ»  និង 
ទស#$នៈទនក្*ង «វ"ស័យករទូត»។ !"ីងអនុវត្ករវយត/្"1"ះ3យអនុ4មតម «!"ចកី្ 
!"នំចំ&ះករវយត-្" ODA !ះពុម្'(ីកទី៨» និង$្&ី(&ចកី្,ង-តម0&ករទំង 
៥ចំណ$ច ស"##ប់ករវយត+្#-#លអនុម័ត4យអង្ករ OECD-DAC។ 
 

១.៣.២. !"បខ័ណ'("ករវយត.្" 

!"ីម"%ី&្"ីករវយត-្"/"ីក1"ះ !"ីងបន'ៀបចំ,"ីងនូវ/"បខ័ណ3រួមស8""ប់ករវយ 
ត"្$ !យរួមប'្)ល «ទស#$នៈទន(#ល*##ី,##ស់ស.##ប់ករវយត5្#»  «!"ករននជ 
!"ធនបទ'"ករវយត-្"» និង «សូចនករស'((ប់ករវយត/្(»។  
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ជំពូកទី២  !"ចក្ីស(្"ប+"ករវយត1្" និង អនុសសន៍ 

២.១. េសចកី្សេង្បៃនករវយតៃម្ 

២.១.១. ភពសម្សបៃនេគលនេយបយ  

ចំេពះភពសម្សបៃនេគលនេយបយ េយ ីងេធ្ ីករវយតៃម្េដយឆ្ងកត់តម 
ករវ$ភគែផ្កេល ីកត/0៥យ"#ង៖ 
«ភពសុ សីង"#ក់គ'#ជមួយប-.#អទិភពជអន្រជតិ» 
«ភពសុ សីង"#ក់គ'#ជមួយេគលនេយបយថ"#ក់េល ៃីន្បេទសជបុ៉ន»  
«ភពេលចេធ'(តមករេ្បៀបេធៀបៃនជំនួយ្បេទសជបុ៉ន»  
«ករេឆ្ ីយតបនឹងេសចកី្្ត)វកររបស់្បេទសទទួលជំនួយ» 
«ទំនក់ទំនងនឹងេគលនេយបយករទូតរបស់្បេទសជបុ៉ន» 
 េយ ីងបនវយតៃម្ជរួមថេគលនេយបយស្មប់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់ 
្បេទសជបុ៉នពិតជមនភពសម្សប្គប់្គន់។ ជពិេសស ្បេទសទទួលជំនួយក៏បនេធ្  ី
ករវយតៃម្ខ្ស់ទក់ទងនឹងភពេលចេធ'(ៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉ន េប ី 
េធៀបនឹង្បេទសម'(ស់ជំនួយេផ(0ងៗេទៀត តមរយៈកិច្សហ្បតិបតិ្ករែផ្កបេច្កេទសែដល 
មនករប!្#នអ្កជំនញរយៈេពលែវងមកបំេពញករងរេន្បេទសទទួលជំនួយេដយផ@Aល់។ 
ពក់ព័ន្នឹងេគលនេយបយសី្ពីជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉ន េយ ីងសេង្ត 
េឃ ីញថ  មនភពសុ សីង"#ក់គ'#យ"#ងល្ជមួយេគលនេយបយករបរេទសេគលនេយបយ 
ODAស្មប់រយៈេពលកណ#$ល និងេគលនេយបយរួមរបស់ ODA ជបុ៉ន។ ម"#$"ងេទៀត េយ ីង 
ក៏អចវយតៃម្សន្តបនថ វមនភពសុ សីង"#ក់គ'#ជមួយនឹងនិន$%ករៃនជំនួយអន្រជតិែដល 
មនេគលេដអភិវឌ*+ន៍សហស#$វត#$រ( (MDGs) និង !"លំអរអភិបលកិច្ផង/"រ ។ េយ ីងែថម 
ទំងអចេធ្ ីករវយតៃម្បនថ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉ន្ត#វបនេរៀបចំេឡ ីង 
ក្#ងគេ្មងែផនករសម្សប េដ ីម34េីឆ្ ីយតបតមេសចកី្្ត+វកររបស់្បេទសទទួលជំនួយែដល 
បនែចងទុកយ*+ងច+,ស់ ក្#ងែផនករអភិវឌ/0ន៍របស់ខ្7នសី្ពីភពចំបច់ក្#ងករេរៀបចំ្បព័ន្ 
ច"#ប់េដ ីម%&ីសកម្ភពេសដ្កិច្ ករេរៀបចំ្បព័ន្េសដ្កិច្ទីផ67រ និង កំែណទ្មង់វ"ស័យយុតិ្ធម៌ 
ជអទិ។ 
 

២.១.២. ្បសិទិ្ផល 

ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់បន្ប្ពឹត្េឡ ីងេ្កមសសរស្ម្បួនគឺករេរៀបចំវ"ធននន 
ករព្ងឹងមុខងររបស់ស/0ប័នអនុវត្ច*+ប់  ករព្ងឹងសមត្ភពក្9ងករេ្ប ី្បស់ច"#ប់ និងករ 
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បណ#$ះបណ'(លធនធនមនុស&'។ រហូតមកដល់េពលេនះ េយ ីងអចសនិ្ដ<&នបនថ តមរយៈ 
សសរស្ម្ទំងបួន គេ្មងជំនួយរបស់្បេទសជបុ៉នបនបន01ល់ទុកនូវមរតកជវ"ជ្មនខ្ះៗន ំ
េទរកករព្ងឹងអភិបលកិច្ល្ និងនីតិរដ្េនក្%ង្បេទសទទួលជំនួយ។ ជពិេសសចំេពះ 
ជំនួយេល ីករេរៀបចំវ"ធន និងករបណ#$ះបណ'(លធនធនមនុស(0 េយ ីងអចេមើលេឃើញលទ្ផល 
ៃនជំនួយបនយ)*ងងយេដយចត់ទុកថ ករ្បកសឲ'(េ្ប ីច',ប់នន និងចំនួនសិស'(ប*្ប់ 
ករសិក&' ្ពមទំងករសែម្ងសមត្ភពរបស់ពួកេគ គឺជកត&'សំខន់ស្មប់វយតៃម្អំពី 
លទ្ផលែដលសេ្មចបនពីជំនួយ។  ចំែណកឯ សសរស្ម្ពីរេទៀត េយ ីងក៏អចេធ្ ីករវយ 
តៃម្បនខ្ះៗ តមរយៈករពិនិត12េម ីលករេរៀបចំសិក*+សលននផងែដរ។  

េដយែឡក ចំេពះសមិទ្ផលសរុបែដលទទួលបនពីករ្បមូលផ្2ំលទ្ផលៃនសកម្ 
ភពនីមួយៗវ"ញ េយ ីងពិបកនឹងទទួលបននូវសំអងជក់លក់ែដលមនលក្ណៈសត()នុម័ត 
េដ ីម%&ីេធ្ ីករវយតៃម្អំពីឥទិ្ពលៃនសមិទ្ផលសរុបេនះ។ ក្#ងជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច34ប់ទំងេនះ 
បន#$ប់ពីចប់េផ្ើមអនុវត្ជំនួយរួចេហ ីយេយើង្ត'វករេពលេវលេ្ចើនេដើម%&អីនុ$%&តឲ&)សមិទ្ផល 
ទំងអស់អចេក ីតេឡ ីងបន្បកបេដយ្បសិទិ្ភព េនក្%ងវ(ស័យយុតិ្ធម៌ និងរដ្បល។  

ចំេពះជំនួយក្(ងករេរៀបចំវ"ធននន ដូចជ ជំនួយទក់ទងនឹងវ"ស័យច'(ប់ េសដ្កិច្ 
ជេដើម ែដលជច&'ប់ពិេសសមនវ1សលភពអនុវត្ចេង្:ត េហ ីយមនករពក់ព័ន្យ,-ងជិត 
សិ្តជមួយនឹងករអនុវត្ជក់ែស្ងេនះ េយ ីងអចេម ីលេឃ ីញនូវសមិទ្ផលបនពីយ23ងងយ 
្សួលជងេគ តមរយៈករែកលំអរ្បសិទិ្ភពៃនករអនុវត្ជំនួយ។ ផ្#យេទវ(ញចំេព ា ះជំនួយ 
ទក់ទងនឹងច)*ប់្គឹះដូចជ ្កមរដ្ប+,េវណី និង ្កមនីតិវ*ធីរដ្ប01េវណីវ*ញ ែដលភគេ្ច ីន 
មនេគលបំណងក្,ងករែកទ្មង់មូលដ%&ន្គឹះៃនច&.ប់េនះ ចំបច់្ត#វករេពលេវលេ្ចើន 
ស្មប់េធ្ ីបំលស់ប្%រករអនុវត្្បព័ន្យតិ្ុធម៌ ឲ"#បន្សបជមួយនឹងករែ្ប្ប&លនូវេគល 
គំនិតជសរវ័នៃន្បព័ន្ច12ប់និងេដើម%&អីចផ$%ស់ប្*រករយល់ដឹងរបស់មនុស%&ម(% ្ពមទំងមន 
ករផ$%ស់ប្#រក្#ងសង្មបនែថមេទៀត។  បុ៉ែន្ ត្ម*វករៃនេពលេវលេនះ ក៏បង78ញឲ8;េឃ ីញថ  
វជកិច្ករមួយែដលមនលក្ណៈជ្បវតិ្ស0ស្ និង មនឥទិ្ពលខ89ំងែដរ។ 
 បន#$ប់មកេទៀត ចំេព ា ះករព្ងឹងមុខងររបស់ស()ប័នអនុវត្ច)2ប់វ3ញ ចំបច់្ត9វមន 
ដំណក់កលៃនករេរៀបចំវ0ធនជមុនសិន េហ ីយបន#$ប់មក្ត#វរង់ចនូំវដំណក់កលែដល 
លទ្ផលទំងេនះេលចរូបរងេឡ ីងជបេណ1 ីរៗ។ ជទូេទ េដ ីម%&អីនុវត្ច"#ប់ែដលបនតក់ែតង 
េឡើងឲ&'្តឹម្ត,វ លុះ្តែតស"#ប័នពក់ព័ន្ទំងឡយមនករយល់ដឹងអំពីច./ប់ទំងេនះឲ"# 
បន្តឹម្ត%វ និង្ត#វមនភពសីុសង-.ក់គ2.រវងលិខិតបទដ$%នគតិយុត្ទំងឡយែដលពក់ព័ន្ 
និ ឹងច&'ប់េនះផង។ ទក់ទងនឹងចំណ+ចេនះ ជំនួយៃន្បេទសជបុ៉ន្ត+វបេង្ើននូវភពៃច្្បឌិត 
របស់ខ្'នឲ*+បន្បេស ីរជងេនះែថមេទៀត។ ជេគលករណ៍ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់ 
្បេទសជបុ៉នត្ម$វឲ'(មនករពិភក)*ជមួយស0)ប័នជៃដគូែដលបនេ្ជ ីសតំងរួចេ្សចេហ ីយ 



 15 

េនះឲ%&បនច%*ស់លស់ជមុនសិន។ េយ ីងទទួលស*+ល់ថ នឹងមនភពរ$កចេ្ម ីនចំេពះករ 
អនុវត្េនក្%ងវ"ស័យយុតិ្ធម៌ ក្+ងឱកសែដលេយ ីងមនស"#ប័នេច្កម ឬ ស"#ប័នអយ#)ករេធ្ើ 
ជស#$ប័នៃដគូផ&'ល់។ េដយែឡក េនក្%ងករអនុវត្ច01ប់ េ្កពីស'(ប័នជៃដគូផ"#ល់ េយ ីងេន 
មនស"#ប័នជេ្ច ីនេផ#$ងេទៀតែដលពក់ព័ន្។ ្បសិនេបើគ"#នករ្ប្ស័យទក់ទងជមួយ 
ស"#ប័នទំងអស់េនះេទ ករែកលំអរករអនុវត្ច"#ប់ពិតជមិនអច្ប្ពឹត្េទបនេដយរលូន 
េនះេទ។ 
 ចំេព ា ះ្បសិទិ្ផលៃនចំណ&ចទី៣ ទក់ទងនឹងករព្ងឹងសមត្ភពក្2ងករេ្ប ី្បស់ 
ច"#ប់ 2  េនះេនមិនទន់សេ្មចបនេពញេលញេនេឡ ីយ។ ជំនួយរបស់្បេទសជបុ៉ន គឺជ 
ជំនួយែដលឆ្ងកត់តមរយៈអង្ករនិងស"#ប័នជេ្ច ីន។ ករជ្មុញឲ'(មនវ,ធីេដះ្សយ 
វ"វទែដលអចេ្ប ី្បស់បនងយ្សួលជងមុន េដយសរជំនួយបេង្ ីតស()ប័ន A D R 	   េន 
្បេទសឥណ()េនសុ 	ី   	   ្ត#វបនទទួលស+,ល់ថមនកររ2កចេ្ម ីនមួយែផ្កេដយសរជំនួយរបស់ 
ជបុ៉ន។ េដយែឡក ចំេពះវ'ធនករសំេដេលើកកម្ស់ករេ្ប ី្បស់តុលកររបស់្បជពលរដ្ 
ឯេនះវ&ញ ថី្ត%&ិតែតមនករអនុវត្នូវជំនួយែផ្កច%:ប់ស្មប់ជន្កី្កែដលេរៀបចំេឡ ីងតម 
រយៈគណៈេមធវ*ក៏េដយ ក៏េគមិនទន់ទទួលស01ល់បនជរួមថជំនួយននក្#ងករករពរសិទិ្ 
របស់្បជពលរដ្ទូេទេនថ12ក់មូលដ"#នបនទទួលសមិទិ្ផលអី្ជសរវ័នេនេឡ ីយេនះេទ។ 
 ក្#ងចំេណមសសរស្ម្ទំងបួនខងេល ីេនះ ជំនួយបណ()ះបណ,-លធនធនមនុស-4 
ទទួលបនភពេជគជ័យជងេគ។ ខណៈែដលករអប់រ-ែផ្កនីតិស6ស្េនមិនទន់មនរេបៀប 
េរៀបរយនិងកង្ះចំនួនអ្កច%&ប់េនជប"#$្ បឈមរបស់្បេទសទទួលជំនួយេនះ ជំនួយែផ្ក 
បណ#$ះបណ'(លធនធនមនុស(0ពី្បេទសជបុ៉ន អចរួមចំែណកជួយែកលំអរប/01ទំងឡយ 
បនេដយផ%&ល់។  
 ចុងេ្កយ ចំេណទប,-.ជរួមៃនករផ្ល់ជំនួយគឺ អំេ ពីពុករលួយេនក្0ងវ3ស័យ 
យុតិ្ធម៌។ េដយសរ្បេទសទទួលជំនួយទំងឡយេទ ីបែតែកទ្មង់្បព័ន្យុតិ្ធម៌របស់ខ្'ន 
ឲ"#ក"#យជ្បព័ន្ទំេន ីប ដូេច្ះ អំេព ីពុករលួយ គឺជប"#$ដ៏ចម$)ងមួយ។ សិ្តេនក្-ងស01នភព 
ៃនកររ%ករលដលៃនអំេព ីពុករលួយ ្បក់កស គឺជកត()សេ្មចក្/ងវ2ស័យយុតិ្ធម៌ែដលជ 
េហតុេធ្ ីឲ)*ករជំនំុជ្មះមិន្ត4វបនេដះ្សយតមផ្#វច&'ប់ និង មិនបនបង()ញនូវ្បសិទិ្ភព 
របស់ស&'ប័ន។ េហតុេនះ ្បសិទិ្ផលៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ក៏ពិបកេលចេចញជរូបរង 
បនែដរ។ ម"#$"ងេទៀត េនក្-ងអភិបលកិច្ល្ ែដលជេគលេដចម*+ងបំផុតៃនជំនួយេរៀបចំ 
្បព័ន្ច()ប់ ករលុបបំបត់អំេព ីពុករលួយគឺជប345មួយសំខន់។ នេពលអនគត ករលុប 

                                            
2  ករព$%ឹងសមត្ភពក្/ងករ0%%ី2%%ស់ច%5ប់ គឺជ$%សកម្*្%ីឲ%./%ជពលរដ្ទទួលបននូវចំ=%ះដឹងអំពីច%Bប់ និង$%ព័ន្ 
យុត្ិធម៌)*ីម*,ីអចឈន12្*ីករស7**ចចិត្និង2្*ីសកម្ភព=្*ក?*ីឆន្ៈផD*ល់ខ្Iន។ ក្#ងករណី()លផល,)-ជន៍របស់ 
ខ្#ន%&'វបន*&បំពន ពួកគត់អចមនសមត្ភព/្1ងរក4យខ្8នឯងបននូវដំ?ះA11យតមC1ព័ន្យុត្ិធម៌។  
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បំបត់អំេព ីពុករលួយេន្បេទសទទួលជំនួយ គឺជសមសភគដ៏ចំបច់ក្*ងករព្ងីកជ 
អតិបរមនូវសមិទ្ផល និងឥទ្ិពលៃនជំនួយ។  

   
រូបថត៖ សមិទ្ផលជំនួយ-ៀបចំ12ព័ន្ច25ប់របស់JICA !"#$#ស&ៀតណម 
 

២.១.៣. ភព្តឹម្ត%វៃនដំេណ ីរករ 

ចំេពះភព្តឹម្ត%វៃនដំេ ណីរករ េយ ីងបនវយតៃម្ជរួមយ&'ងខ្ស់េទេល សី"#នភព 
ៃនករពិភក)*យ"#ងសម្សបជមួយ្បេទសទទួលជំនួយ និង ករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ 
ច"#ប់ែដលមនក្មិតជំនញខ្ស់ តមរយៈករប$្&នអ្កជំនញ្បកបេដយលក្ណៈសម()តិ្ 
្គប់្គន់។  

េដយែឡក ករពិនិត'(េទេលើភព្តឹម្ត%វៃនដំេណ ីរករបនបង%&ញឲ&)េឃើញពីប/%& 
មួយចំនួន។ ប#$%ទីមួយទក់ទងនឹងករលំអរវ7ធីស:ស្ និង រ កដំេណះ្សយេល ីប"#$ជក់ 
លក់ជក់លក់មួយចំនួន។ ជករជក់់ែស្ង គឺវទក់ទងនឹងប,-.គួរេរៀបចំែផនករយ9.ងសកម្ 
េដ ីម%&ីប(្*លបែន្មនូវចក្$វ&ស័យ ែដលបនេល ីកេឡ ីងក្*ងេគលនេយបយស្មប់រយៈេពល 
កណ#$លនិងេគលនេយបយរួមរបស់ ODA  ឲ"#បនេទក្*ងជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច()ប់ក្#ងេនះ 
គួរមនករប(្*លនូវវ.ធីស2ស្ស្មប់ស្ម8លដល់ «ករបេង្ ីតគេ្មងអនុវត្ជំនួយេដយមន 
ករពិចរណេទេលើ “ករ្បឹងែ្បងផ"#ល់ខ្(នរបស់្បេទសកំពុងអភិវឌ#:ន៍” និង “ករកត់បន្យ 
ភព្កី្ក”ែដលជប&'(្ត+វយកចិត្ទុកដក់ជចម(7ង» ករែកលំអរអភិបលកិច្ឲ"#សេ្មចបន 
នូវ “ករធនសនិ្សុខមនុស%&ជតិ”» និង «ករធនសិទិ្របស់្បជពលរដ្្កី្កឲ,-មនសមភព 
ចំេពះមុខច)*ប់សំេដកត់បន្យភព្កី្ក» ។  
 េយ ីងក៏បនវយតៃម្ថ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉ន បនធននូវ 
កិច្សហ្បតិបតិ្ករជមួយម23ស់ជំនួយេផ3:ងេទៀត និងស?3ប័នអន្រជតិនន  ក្#ងក្មិតមួយ 
ែដរ េប ីេ្បៀបេធៀបេទនឹងជំនួយក្1ងវ3ស័យេផ78ងៗេទៀត។ បុ៉ែន្ករស្មបស្ម,លជមួយម23ស់ 
ជំនួយេផ#$ងេទៀត មនភពចំបច់យ'(ងខ+(ំងេនក្%ងករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់េហតុេនះ 
េយើងរ&ពឹងថនឹងមនករេរៀបចំកិច្សហករឲ./បនកន់ែតសកម្ជងេនះេទៀត។ េលើសពីេនះ 
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េយ ីងក៏រ"ពឹងថ្បេទសជបុ៉ននឹងេរៀបចំកិច្សហករ យ"#ងសកម្ជមួយបណ.#ម0#ស់ជំនួយពហ ុ
ភគីែដល្បេទសជបុ៉នបនឧបត្ម្ជថវ#កផងែដរេនះ។ 

ចំេពះ្បព័ន្អនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច)*ប់នេពលអនគតវ3ញ េដ ីម%&ីឲ%(ករអនុវត្ 
ជំនួយបន្្ប្ពឹត្េទបនល្ េយ ីងគិតថចំបច់្ត(វេដះ្សយប012ននទក់ទងនឹងកៃ្មជូន 
អ្កជំនញករ ៃថ្េសវ និងប%&'ៃន្បព័ន្ជួយេ្ជមែ្ជងពីស6'ប័នប"្$នអ្កជំនញករដូចជ  
អង្ករននទក់ទងនឹងេមធវ% ជេដ ីម។ 

ជចំណ%ចចុងេ្កយ េយ ីងគិតថេដយសរជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់នេពលអនគត 
នឹងឈនដល់ដំណក់កលជំនួយេល ីករអនុវត្ច"#ប់ទំងមូល េដយរួមប(្*លទំងច01ប់ែដល 
បនតក់ែតងេឡ ីងកន្ងមក តមរយៈជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉នែដរ។ ដូេច្ះ 
ប"#$េចទេឡ ីង្សបគ+,េនះែដរ  គឺ ករកសងនូវ្បព័ន្តមដនពិនិត%&អំពីស"#នភពៃនករ 
អនុវត្ច()ប់េទក្%ង្កបខ័ណ,ៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច89ប់េនះឯង។  
 ករេល ីកេឡ ីងែបបេនះមិនែមនមនន័យថ ជករវយតៃម្អវ+ជ្មនអំពីភព្តឹម្ត%វ 
ៃនដំេណ ីរករកន្ងមកេនះេទ បុ៉ែន្ េយ ីងសូមប)*+ក់បែន្មេទៀតថប"#$ទំងេនះបនេលច 
េចញពីេមេរៀនជេ្ច ីនែដលទទួលបន តមរយៈករផ្ល់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច78ប់របស់្បេទស 
ជបុ៉នជង២០ឆ"#ំកន្ងមកេនះ េហ ីយនិងជប+,-ែដលេចទេឡ ីងពីករ្បថ:-ចង់េល ីកកំពស់ 
្បសិទិ្ផលៃនជំនួយនេពលអនគត ក្7ងខណៈែដលជំនួយកំពុងែតងកេចញពីករ្បមូលផ្, ំ
េល ីករតក់ែតងច-.ប់ និង ករបណ34ះបណ7-លធនធនមនុស-=ជបេង@-លេឆB-ះេទរកករយកចិត្ 
ទុកដក់អំពីករេដះ្សយករអនុវត្ច67ប់ជក់ែស្ងេនះ។ េយងតមអី្ែដលបនេរៀបរប់ខង 
េល ី េយ ីងសូមវយតៃម្ថ ក្/ងទស12នៈៃនភព្តឹម្ត9វៃនដំេណ ីរករជំនួយ គឺជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ 
ច"#ប់កន្ងមកបនអនុវត្យ2"ង្តឹម្ត5វមួយក្មិតែដរ ។   
 

    
 

រូបថត៖ សកម្ភពពិភក%&'%ុម (!្#ង) និង កិច្%&ជុំ!រជបណ%ិតសភវ+ជ%-ជីវៈតុលករ	  (ស"#ំ) 
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២.១.៤. ករវយតៃម្ក្+ងទស/0នៈេគលនេយបយករទូត 

ជរួម ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់ ពិតជបនរួមវ'ភគទនជេ្ច ីនេទេល ីវ*ស័យករ 
ទូតរបស់្បេទសជបុ៉ន។ លក្ណៈពិេសសមួយ គឺករបង្ឲ'(មនបណ#$ញទក់ទងគ"#យ%#ងរ"ងម ំ
ខងធនធនមនុស)* េហ ីយតមរយៈជំនួយេនះ អ្កែដលយល់ដឹងនិងធ?)ប់ទក់ទងសិ្តសE)លជ 
មួយ្បេទសជបុ៉នេ្ច ីនែតក23យជអ្កមនតំែណង ឬ តួនទីសំខន់ៗក្.ងស12ប័នរដ្បលនន 
និង ក្&ងសង្មេសដ្កិច្។ ចំណ$ចេនះក៏្ត,វបនេលើកេឡើងេនក្5ងកិច្ចរចរថ%&ក់កំពូលនិងកិច្ 
្បជំុគណៈរដ្ម-នី្ ្ពមទំងជករផ%&ភ(%ប់ទំនក់ទំនងរវង្បេទសទំងពីរឲ"#កន់ែតជិតសិ្ត។ 
ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ គឺជធតុផ"#ំដ៏សំខន់ក្#ងករេរៀបចំមូលដ%&នស្មប់បរ#យកស 
វ"និេយគេហើយសមិទ្ផលែដលទទួលបនពីជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉ន ទំង 
ខងស$%ប័ន ទំងខងធនធនមនុស%0 សុទ្ែតសំេដេទជ្មុញេដយ្បេយលេដ ីម+,ីឲ+.សហ 
្គសជបុ៉នមកេបះទុនវ0និេយគេន្បេទសទទួលជំនួយ។ បុ៉$្& !យ#$តុថ សហ#$$ស 
ជបុ៉នមិនសូវដឹងពីចំណ3ច45ះ75 !"ីងរ&ពឹងថ វនឹងចូលរួមចំ,-កនំមកនូវ1-2ជន៍ជូន 
សហ#$$សជបុ៉ន*យផ-$ល់ តមរយៈកិច្សហករ-្/ក0/ីកិច្2/ម3/ៀងជ7/គូ:/ដ្កិច្ 
( E P A )  រវងជបុ៉ននិង*+,+សទទួលជំនួយ3ះជ6+ីម។ ជងេនះេទេទៀត ្បេទសម'(ស់ 
ជំនួយេផ()ងៗ ក៏បនទទួលស)*ល់នូវសមិទ្ផលៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់របស់្បេទសជបុ៉ន 
ផងែដរ។ េនះកំពុងែតេល ីកតេម្ ីននូវវត្មនជំនួយរបស់្បេទសជបុ៉ន។ សរុបមក េយ ីងអច 
សនិ្ដ&'នថ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់បនផ្ល់នូវសរៈ្បេយជន៍ខងែផ្កនេយបយ ែផ្ក 
សង្ម ែផ្កេសដ្កិច្ ែផ្កសិក'(បេច្កេទសរបស់្បេទសទំងសងខងទនឹ្មនឹងករព្ងីក 
អំណចទន់ េហ ីយនិងេល ីកតេម្ ីនដល់វត្មនរបស់្បេទសជបុ៉នេល ីឆកអន្រជតិេទៀតផង។ 
 

២.២. អនុសសន៍ែផ្កេល កីរវយតៃម្ 

២.២.១. អនុសសន៍ 

អនុសសន៍េដយែផ្កេល ីគេ្មងវយតៃម្េនះ មនខឹ្មសរដូចខងេ្កម។ ជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់ បនឆ្ងពីដំណក់កលជំនួយតក់ែតងច"#ប់ និង ជំនួយក្#ងវ"ស័យយុតិ្ធម៌ 
ែដលជជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់ជមូលដ+"ននិងស0"ប័ននន េទកន់ដំណក់កលមួយេទៀត 
ែដលជួយេល ីកស្,យឲ./ជនទំងឡយក្6ង្បេទសទទួលជំនួយផ-.ល់អចចត់ែចង និង អនុវត្ 
ច"#ប់ !យអនុ&'(ត្ឲ(,ច(.ប់ និងស%&ប័នទំង+ះ អចដំ%&ីរករ*&បតមតួនទីេដ ីមបន 
េដយឆ្ងតមរយៈដំេណ ីរករៃន្បព័ន្តុលករ។ េនះេដយសរមូលេហតុថ េគលបំណង 
ចម#$ងបំផុតៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ គឺករសេ្មចឲ"#បននូវនីតិរដ្ និង ករធនសនិ្សុខ 
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មនុស%&ជតិ ដូេច្ះគួរែតមនករព្ងឹងឲ"#បនដិតដល់ក្-ងករស្ម4លដល់្បជពលរដ្ឲ"#ឈន 
េទេ្ប ី្បស់្បព័ន្តុលករបនសម្សប។ េយ ីងសូមប"#$ក់បែន្មេទៀតថ ករអនុវត្តម 
អនុសសន៍ទំងឡយែដលបនេល ីកេឡ ីងក្5ងទស78នៈខងេល ីេនះ ្ត>វែផ្កេល ីករទុកចិត្គH7 
េទវ$ញេទមក ែដលបនកសងេឡ ីងជមួយ្បេទសទទួលជំនួយនេពលកន្ងមក េហ ីយក្.ង 
ករណីខ្ះ េនេពលអនុវត្ច,-ប់ េយ ីងចំបច់្ត(វពិចរណឲ/0បនហ្ត់ចត់េទេលើស9/នភព 
ជក់ែស្ងទក់ទងនឹង្បព័ន្នេយបយៃន្បេទសទទួលជំនួយនីមួយៗនិងស%&នភពករជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់ក្1ង្បេទសទំងេនះជេដ ីម  និង ្ត#វេធ្ើករពិភក'(ចំបច់ជមួយ្កុមអ្ក 
ែដលមនករពក់ព័ន្ទំងឡយេនក្6ងជួររដ#$ភិបល ស"#ប័នយុតិ្ធម៌ ស"#ប័នអន្រជតិ NGO 
សហ្គសនន និង សកលវ%ទ'(ល័យៃន្បេទសទទួលជំនួយជអទិ េដយែផ្កេលើទស/0នៈ 
ៃនករសិក()អំពីប/0(ក្2ងតំបន់ និងែផ្កេលើេគលគំនិតៃននីតិសង្មវ"ជ$% និងនីតិស'ស្អ្ស័យ 
នរវ$ជ&'។  

(១) ករបេង្ ីតឲ*+មនេវទិក្បឹក*4អំពីេគលនេយបយេនថ"#ក់កំពូល 

   ដូចែដលបនេរៀបរប់េនក្1ងករវយតៃម្ខងេល ី ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ចCDប់របស់ 
្បេទសជបុ៉ន្ត+វបនទទួលនូវករវយតៃម្ខ្ស់ េប ីេ្បៀបេធៀបជមួយ្បេទសម'(ស់ជំនួយដៃទ 
េទៀត ្ពមទងំទទួលបនករវយតៃម្្បសិទិ្ផលខ្ស់ ខងែផ្កករទូតេទៀតផង។ នេពល 
អនគត េប ីជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច01ប់េចញជែផ្ផ)* មិន្តឹមែតរដ*+ភិបលៃន្បេទសទទួលជំនួយ 
េទែដលទទួលបនផល្បេយជន៍ េពលេនះសហ្គសជបុ៉ន សហ្គសបរេទស និង 
រដ#$ភិបលៃន្បេទសជំុវ%ញេនះក៏ទទួលបនផល្បេយជន៍ផងែដរ។ បែន្មពីេនះេទៀតេដយ 
សរែតជំនួយក្,ងករេរៀបចំ្បព័ន្ច./ប់អចជ្មុញេដយផ%&ល់ចំេពះករេរៀបចំនូវនីតិរដ្និងករ 
ធនសនិ្សុខមនុស*+ជតិ ែដលជសសរស្ម្សំខន់ៃនកិច្សហ្បតិបតិ្ករអន្រជតិរបស់ 
្បេទសជបុ៉នេនះ នេពលអនគត ករព្ងីកបែន្មៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ទំងក្&ង្កប 
ខ័ណ$យុទ្ស&ស្ និងេគលនេយបយ េហ ីយេធ្ ីករផ*+ព្ផ*-យពី្បសិទិ្ផលៃនជំនួយឲ"#បន 
ដឹងឮជអន្រជតិ អចមនអត្ន័យសំខន់ដល់េគលនេយបយករទូតរបស់្បេទសជបុ៉នបន 
ែដរ។ 
 េដ ីម%&ឲី"#ករយល់ដឹងពីេគលបំណងៃនេគលនេយបយេនះ កន់ែតសីុជេ្មែថម 
េទៀតរដ#$ភិបលថ*$ក់កំពូលរបស់្បេទសជបុ៉ន ្ត#វបេង្ ីតឲ)*មនេវទិកស្មប់ពិនិត)*អំពីជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់ និង េរៀបចំេគលនេយបយឲ"#បនយ"#ងសកម្ភព និង ឲ"#បនញឹកញប់។ 
ចំណ$ចសំខន់គឺករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច<=ប់ែដលមនលក្ណៈឆ្ងសI<ប័ន និង ្បកប 
េដយភពរស់រេវ ីក ចូលរួមេដយម1នី្រជករ និងអ្កពក់ព័ន្ ក្#ងែផ្ករដ្ និង ែផ្កឯកជន 
ស្ម$លដល់ករេរៀបចំេគលនេយបយក្មិតថ"#ក់កំពូល (គណៈរដ្ម(នី្ ជអទិ)។ ក្#ង 
ស"#នភពបច្*ប#+ន្ េយ ីងេឃ ីញមនេវទិកមួយចំនួនែដលអចេ្ប ីបន ដូចជ “កិច្្បជំុករងរ 
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ទំនក់ទំនងេរៀបចំ្បព័ន្ច)*ប់” “កិច្្បជំុយុទ្ស.ស្សី្ពីរចនសម័្ន្ក្,ងកិច្សហ្បតិបតិ្ករ 
េសដ្កិច្” និង “ជំនួយសហ្គសជបុ៉នទក់ទងនឹងនីតិកម្អន្រជតិ” ជេដ ីម។  ទនឹ្មនឹងករ 
បន្េ្ប ី្បស់នូវេវទិកទំងេនះ េយ ីងគិតថគួរមនករពិនិត;< និងពិភក;? ពីសំណក់ថAក់ដឹកន ំ
ខ្ស់ជងេនះែថមេទៀតេទ ីបជករ្បេស ីរ។  
 ករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់  េដយមនកិច្សហកររវងែផ្ករដ្ និង ែផ្កឯក 
ជន អចេធ្ ីឲ()ជំនួយេនះ្ប្ពឹត្េទបនកន់ែតរហ័សនិងមនភពបត់ែបន េធ្ ឲី"#្បសិទិ្ភព 
ៃន ODA កន់ែត្បេស ីរេឡ ីង3  េហ ីយអចនំមកនូវស"#$វ&ជ្មន ចំេព ា ះទំនក់ទំនងករទូត 
របស់្បេទសជបុ៉នផងែដរ។ 
 

(២) ករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ចំេពះស5/ប័នែដលមនសិទិ្សេ្មចពីេគល 
នេយបយ 

ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉នរហូតមកទល់េពលេនះ េផ>/តសំខន់េលើ 
ស"#ប័នអនុវត្ក្#ងនមជស)*ប័នទទួលបន្#កេដយផ6*ល ់ ចំេពះករេរៀបចំ្បព័ន ្ច"#ប់ ជក់ 
ែស្ងដូចែដលមនអនុវត្េនក្1ង្កសួងយុតិ្ធម៌ៃន្បេទសេវៀតណម និង ្កសួងយុតិ្ធម៌ៃន 
្បេទសកម្)ជជេដ ីម។ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច01ប់ក្5ងក្មិតែបបេនះ ច"#ស់ជនឹងមនរួម 
ចំែណកក្'ងករកសង្បព័ន្្គប់្គងរដ្ េដយែផ្កេលើេគលករណ៍នីតិរដ្តមរយៈជំនួយ 
តក់ែតងច()ប់មូលដ/(ននិងករបណ()ះបណ,-លធនធនអ្កច%&ប់ ដូចជ េច្កម ្ពះរជអជ() 
និងេមធវ(ជេដើម។ ករផ្ល់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច45ប់ែបបេនះ េនបន្មនសរៈសំខន់តេទ 
េទៀត ស្មប់ជួយព្ងឹងនីតិរដ្ េន្បេទសទទួលជំនួយ។ 
 បុ៉ែន្ មនករេលើកេឡើងនូវប-./មួយចំនួន ចំេពះករសេ្មចលទ្ផលៃនជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់របស់្បេទសជបុ៉ន ដូចមនបង3"ញជូនក្#ងករវយតៃម្េនះ្សប់។ េដើម78ី 
ទទួលបនលទ្ផលដូចបនរ$ពឹងទុកេនមុនេពលអនុវត្គេ្មង និង ក្#ងេពលដំេណ ីរករ 
គេ្មង េយ ីង្ត'វេធ្ ីករចរចរយ"#ងជប់លប់ជមួយនឹងស#$ប័នែដលមនសិទិ្សេ្មចអំពី 
េគលនេយបយននេន្បេទសទទួលជំនួយ។ ជពិេសស ចំេព ា ះជំនួយតក់ែតងច45ប់  
ចបំច់្ត&វមនករបំពក់បំប៉នឲ23មនករយល់គ72 និង ករ្គំ្ទ តមរយៈករពន-.លេ់ក#$ះ 
ក"#យ និងករពិភក)*ជែជកេដញេដលទក់ទងនឹងេគលគំនិតច,-ប់ថី្ែដលនឹង្ត6វែណន ំ
េទកន់្បេទសទទួលជំនួយ។  
 ម"#$"ងេទៀត អំេពើពុករលួយេនក្+ង្បព័ន្យុតិ្ធម៌ គឺជជ#$%ំងេភ្ ីងដ៏ធំមួយែដល 
                                            
3  េដយសរែតសព្ៃថ្េនះេន្បេទសជប៉ុន មន្កសួងជេ្ច ីនពក់ព័ន្េនក្+ងជំនួយ ឧទហរណ៍ដូចជ ្កសួងករ 
បរេទសែដលទទួលខុស្ត.វចំេពះជំនួយេទ្ភគី ចំែណកឯ្កសួងហិរABវត្Dទទួលខុស្ត.វចំេព ា ះជំនួយែផ្កហិរ34វត្7តម 
រយៈអង្ករអភិវឌ,-ន៍ហិរ12វត្5នន។ ក្5ងន័យេនះ ្បសិនេប ីេប ីកឲ,BមនករចរចរគG,ចំេព ា ះជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច$%ប់េនថ+$ក់ 
កំពូល និង កិច្សហកររវង្កសួងេផ45ងៗ េយ ីងរ9ពឹងថ ករអនុវត្ជំនួយនឹងមន្បសិទ្ិភពេក ីនេឡ ីង។  
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ខ័ណ$ែចកមិនឲ,-េយ ីងេម ីលេឃ ីញនូវ្បសិទិ្ផលៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច&'ប់។ េដយយល ់
េឃ ីញទិសេដៃនករលុបបំបត់អំពីពុករលួយ និងករសកូប#$ន់្ត)វបនែចងក្/ង េគលនេយ 
បយជំនួយរបស់្បេទសជបុ៉នដូចជក្'ងេគលករណ៍សំខន់ៗរបស ់ ODA េនះ េយ ីងអច 
និយយបនថ ក្)ង្កបខ័ណ0ៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច)*ប់េនះ ក៏្ត1វែតមនករេរៀបចំជ 
យុទ្ស&សក្្#ងទ្មង់ជក់លក់ណមួយ េដ ីម&'ីជួយទប់ស.&ត់អំេព ីពុករលួយ4 ផងែដរ។ េលើស 
ពីេនះ េប សីេង្តេម ីលេល ីេគលករណ៍រួមរបស ់ O D A  និង េគលនេយបយរយៈេពល 
កណ#$លរបស ់ ODA ែដលមនេគលេដែកស្ម-លអភិបលកិច្ល្ និងឈរេល ីេគលជំហរ 
ធនសនិ្សុខមនុស*+ជតិ និង េគរពសមភពែយនឌ័រ េយ ីង្ត:វេធ្ ីឲ*?មនភព្បកដថ 
្បជពលរដ្្គប់រូបេន្បេទសទទួលជំនួយ បនទទួលនូវផល្បេយជន៍តមរយៈជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់។ ែផ្កេល សី"#នភពែបបេនះ េយ ីងគួរពិចរណពីភពចំបច់្ត:វ មនករ 
អនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច()ប់ ចំេពះស0(ប័នែដលមនសិទិ្សេ្មចេល េីគលនេយបយ 
ននផងែដរ ជករបែន្មេល ីជំនួយបច្5ប67ន្ែដលកំពុងផ្ល់េទកន់ស@6ប័នអនុវត្ជំនញ។  
 ឧទហរណ៍ យុទ្ស,ស្មួយ េដ ីម45ី្បយុទ្្បឆំងអំេព ីពុករលួយេនក្2ង្បព័ន្ 
យុតិ្ធម៌ គឺករផ./ព្ផ.2យសល្កមជសធរណៈ។ តមរយៈករផ+,ព្ផ+/យែបបេនះ 
េយ ីងនឹងអចព្ងឹងតម-.ភពក្2ងករវ$និច័្យតមគតិយុតិ្ធម៌របស់េច្កម ជេដ ីម ្ពមទំង 
អចព្ងឹងនីតិរដ្បនបែន្មេទៀត។ ករងរេនះ ទមទរឲ%&មនករផ្ល់ជជំនួយចំេពះ 
គេ្មងៃនស)*ប័នអនុវត្ជំនញ និង ករអនុវត្គេ្មងេនថ-.ក់មូលដ5.ន។ បុ៉ែន្ ជករអនុវត្ 
ជក់ែស្ង អចមនករររំងទប់ស34ត់ពីមជ4:ដ<4នអំណចែដលពក់ព័ន្នឹងអំេព ីពុករលួយ។ 
េគមនករ្ព#យបរម្ថ េនះនឹង េធ្ ីឲ*+ជំនួយេនថ$%ក់មូលដ,%នមិនអចសេ្មចបននូវែផ្ផ/0 
ល្េឡ ីយ។ ដូេច្ះ គេ្មងេនះ្ត)វចប់ដំេណើរករជមួយ ស"#ប័ននេយបយថ$%ក់មជ%*ឹមេដយ 
មនករគំ្ទអំពីករអនុវត្េគលនេយបយលុបបំបត់អំេពើពុករលួយក្+ង្បព័ន្យុតិ្ធម៌ពីថ:;
ក់េលើេទថ()ក់េ្កម េដ ីម)/ីអចលុបបំបត់ករែ្ជតែ្ជងពីសំណក់អ្កមនអំណចេនតម 
មូលដ%&ន។ េនះ្គន់ែតជឧទហរណ៍មួយេទ បុ៉ែន្េប ីសិនជអចបំេពញនូវលក្ខណ&ែបបេនះ 
បន េដយ្ប្ស័យទក់ទងផ/0ល់េទនឹងស"#ប័នែដលមនសិទិ្សេ្មចពីេគលនេយបយ 
េនះ វ្បកដជហុចែផ្ផ12ដល់ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច)*ប់ែដលជបុ៉ន កំពុងែតអនុវត្យ9)ងមន 
លទ្ផលល្េនថ)*ក់មូលដ0*ន។ 
 តមរយៈករបងិ្តេទជិតស01ប័ននេយបយថ$%ក់មជ%*ឹម អចមនករបរម្ផងែដរ 
ថ ជំនួយអចនឹងបត់បង់ភពអព12្កឹត15របស់វ។ បុ៉ែន្ េទះបីជដំេណើរករៃនករបងិ្តេទ 

                                            
4 តំងពីេដ ីមមក ជំនួយរបស់ JICA ក៏មនេល ីកេឡ ីងនូវវ,ធីស/ស្ននក្$ងករទប់ស,-ត់អំេព ីពុករលួយែដរ ប៉ុែន្តមរយៈ 
កររួមប&្(លករទប់ស-.ត់អំេព ីពុករលួយក្9ង្កបខ័ណ?ៃនករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច.Hប់ េយ ីងអចជ្មុញឲ.Lលទ្ផល 
ៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច01ប់េចញជរូបរងេឡ ីងបន។  
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ជិតស"#ប័នមនអំណចសេ្មចពីេគលនេយបយ បន្ប្ពឹត្េឡ ីងេនក្(ងក្មិតមួយក៏ 
េដយ ក៏្បេទសជបុ៉នេនែតចំបច់ទទួលខុស្ត+វចំេពះឥទិ្ពលននែដលេកើតពីជំនួយេរៀប 
ចំ្បព័ន្ច)*ប់មកទល់នឹងេពលបច្4ប)5ន្េនះែដរ េហ ីយ្ត,វផ្ល់ជូននូវអនុសសន៍សម្សបេទ 
កន់្បេទសជៃដគូ េដយែផ្កេល ីជំេនឿទុកចិត្គ56េទវ9ញេទមករវង្បេទសទំងពីរ។ ម"#$"ង 
វ"ញេទៀត េប ីសិនជអព*+្កឹត*0ភពៃនជំនួយមិនអចរក,-បនេទេនះ េនមនយុទ្ស(ស្មួយ 
េទៀតគឺ ្ត#វបេង្ ីតគេ្មងសហ្បតិបតិ្ករជពហុភគីជមួយម"#ស់ជំនួយេផ()ងេទៀត េដយបន្ 
រក#$នូវែផ្កណមួយៃនេគលនេយបយជំនួយរបស់្បេទសជបុ៉នេនក្/ងេនះ។  
 ក្#ងករចុះ្សវ្ជវដល់ទីកែន្ងេន្បេទសទទួលជំនួយេដ ីម?@ីេធ្ ីករវយតៃម្ 
េល ីកេនះ េយ ីងេឃ ីញថ ស"#ប័នែដលមនអំណចសេ្មចពីេគលនេយបយ (េពលគឺ 
គណកម្ធិករកណ+,លៃនគណបក,1កំុម្4យនីសេវៀតណម)  បន្បថ%&ចង់ឲ&+ជបុ៉នអនុវត្ 
ជំនួយ ចំេពះមជ+,ដ.+នអ្កេរៀបចំេគលនេយបយ។ ក្:ងករណីេនះជបុ៉នគួរែតពិចរណ និង 
ព"#យមអនុវត្តម។ 
 

(៣) ករអនុវត្ជំនួយតមដនស*+នភពៃនករអនុវត្ច"#ប់ 

!យ#$តុថជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉ន កំពុងខិតេចញពីករេរៀប 
ចំ្បព័ន្ច)*ប់និងករបណ12ះបណ5)លធនធនមនុស)< េទរកករសង្ត់ធ្ន់េល ីករអនុវត្ច56ប់ 
វ"ញ ករតមដនស()នភពៃនករអនុវត្ច"#ប់ទំងេនះ ក៏ជេបសកម្មិនអចខ្ះបនផងែដរ។ 
ជអកុសល  រហូតមកដល់េពលបច្$ប%&ន្េនះ !យសរ%&្ បេទសជបុ៉នមនភពយឺតយ'(វ 
ក្#ងករេរៀបចំព័ត៌មនទក់ទងនឹង្បព័ន្យុតិ្ធម៌េនក្%ង្បេទសទទួលជំនួយ ែដលជេហតុ 
េធ្ើឲ"#មនភពលំបកក្*ងករតមដនស"#នភពៃនករអនុវត្ច"#ប់។  !យ#$កេនក្%ងករ 
ពិភក%&អំពីភពសម្សបៃនដំេណ ីរករខងេល ី េយ ីងេឃ ីញមនករេលើកេឡើងពីេគល 
បំណងចង់ឲ%&ឈនេទកន់ «ករែកលំអរនូវអភិបលកិច្េដ ីម45ីធនសនិ្សុខមនុស4<ជតិ» 
និង «ករគំពរសិទិ្របស់្បជពលរដ្្កី្ក»យ"#ងសកម្តមរយៈករេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់េនះ 
េយ ីងសូមផ្ល់អនុសសន៍ថ គួរែតមនករតមដនលទ្ផលៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ 
េដយេម ីលេល ីករណីៃនករកត់បន្យភព្កី្ក និង សមភពែយនឌ័រេទ ីបជករ្បេស ីរ។  
 េប ីពិចរណេល ីទិដ្ភពែដលបនេល ីកេឡ ីងខងេល  ី េយ ីងអចគិតគូរបែន្មនូវ 
ទិដ្ភពមួយេទៀតគឺ ជំនួយេរៀបចំព័ត៌មនស្មប់តមដនករអនុវត្ច"#ប់ ចំេពះករអនុវត្ 
ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់េពលេ្កយៗេទៀត5 ។ ក្#ងឱកសេនះ្ត-វេផ#$តសំខន់េលើករយល ់

                                            
5 !"ះមិន'"នជករតមដនចំ/ះលទ្ផល4"គ6""ងរបស់អង្ករ JICA !"។  វមន$លបំណងពិនិត-./-ីម-2ីប34-ក់ 
អំពី%&សិទ្ិផលទូលំទូលយរបស់ជំនួយ6ៀបចំ%&ព័ន្ច&:ប់;<&ីជីវភពរបស់%&ជពលរដ្ (តមរយៈករពិនិត+,ស.+នភព 
!""ី$""ស់'"ព័ន្តុលករ និង ស"#នភពពិ(##ះ*បល់ជមួយ2#ធវ5)។  
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េឃើញពី្ជុងទស)*នៈរបស់្បជពលរដ្ទូេទផងែដរ ក្#ងករតមដនស$%នភពៃនករអនុវត្ 
ច"#ប់េនតមមូលដ-"នសង្មទូេទ។ េដ ីម%&ីេធ្ ីបនយ,%ងដូេច្ះ ្បេទសជបុ៉ន្ត:វពិចរណ 
បែន្មពីេល ីកិច្សហ្បតិបតិ្ករែផ្កបេច្កេទសែដលមន្សប់េដយេ្ប ី្បស់នូវគេ្មង 
ជំនួយេផ()ងេទៀតែដលខ្3នមន (ឧទហរណ៍ ករេ្ប ី្បស់តមលទ្ភពែដលអចេធ្ ីេទបន 
នូវជំនួយឥតសំណងននែដលជថវ%កស្មប់កិច្សហ្បតិបតិ្កររវង្បជពលរដ្ និង 
ជំនួយស្មប់ផ្ល់េទអង្ករ NGO ជេដ ីម េដ ីម%&ីផ្ល់ព័ត៌មនឲ,-បន្គប់្ជុងេ្ជយេធ្ើករ 
តមដនករចូលរួមរបស់្បជពលរដ្ទូេទ េនក្%ងវ"ស័យយុតិ្ធម៌ ្ពមទំងតមដន 
ស"#នភពៃនករអនុវត្ច#0ប់ជក់ែស្ងរបស់តុលករផងែដរ)។   សកម្ភពេនះ ្តAវ្ប្ពឹត្ 
េឡ ីងតមរយៈករេ្ប ី្បស់ធនធនមនុស45របស ់ សម័្ន្គណៈេមធវ-ជបុ៉ន ែដលជអង្ភព 
ឯករជ%&ពី្កសួងករបរេទសនិង JICA ្ពមទំងេ្ប ី្បស់ធនធនមនុស12របស់ NGO ក្#ង 
្សុកនិងេ្ក្សុកនន និង ធនធនមនុស*+េនតមសកលវ3ទ*5ល័យ។ !"មទំង ជ"#ុញឲ#' 
មនករប&្(ញមតិ-បល់តប និង ពិនិត%&'្)ងផ,%ត់ តមរយៈកិច្សហករជមួយគ011ង 
កម្វ%ធី()សិទិ្ទទួលបនយុតិ្ធម៌ ែដលេរៀបចំេឡ ីងេដយ ស01ប័នអន្រជតិនន ដូចជ 
UNDP World Bank ជេដ ីម។ ជងេនះេទេទៀត ករតមដនចំេព ា ះស()នភពៃនករបន្ 
បេង្ ីននូវចំេណះដឹងរបស់ធនធនអ្កច78ប់ែដលបនបណ<=ះបណ?7លកន្ងមក ក៏ជគេ្មង 
មួយែដលផ្ល់ផល្បេយជន៍េ្ចើនផងែដរ។   
 

(៤)ករព្ងឹងសកម្ភពផ$%ព្ផ$'យេដ ីម$-ីជ្មុញនិងស្ម$លដល់ករេ្ប ី្បស់្បព័ន្ 
យុតិ្ធម៌និងច"#ប់ 
ដូចបនប#$%ក់ក្#ងចំណ(ចស្ីពី្បសិទិ្ផលនិងភពសម្សបៃនដំេណ ីរកររួចេហ ីយ 

ប"#$ដ៏ធំមួយៃនករបេង្ ីន្បសិទិ្ផលរបស់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច$Aប់ គឺករែកលំអរេទេល ីករ 
េ្ប ី្បស់្ បព័ន្ច()ប់ និង្បព័ន្យុតិ្ធម៌េដយ្បជពលរដ្សម+,។ មូលេហតុចម#$ងៃន 
ប"#$េនះ គឺមកពី្បជពលរដ្ទូេទមិនទន់បនព័ត៌មន្គប់្គន់ អំពីករេរៀបចំ្បព័ន្ចBCប់ 
េ្កមជំនួយរបស់្បេទសជបុ៉នេនេឡ ីយេទ។ េដើម%&ីែកលំអរស"#នភពេនះ េយ ីង្ត.វមនករ 
ផ"#ព្ផ"&យអំពី្បព័ន្យុតិ្ធម៌យ*+ងសកម្និងជសធរណៈេដយេ្ប ី្បព័ន្ផ23ព្ផ25យេផ23ងៗ 
របស់្បេទសនីមួយៗ។  

ទក់ទងនឹងករព្ងឹងសកម្ភពផ12ព្ផ14យេនះ េ្កពីមេធ()បយផ(-ព្ផ(/យតម 
រយៈស%&ប័នករទូតរបស់ជបុ៉នេន្បេទសនីមួយៗ េយ ីង្ត#វពិចរណផងែដរអំពី ករេរៀបចំ 
ចង្កង និង ែចកជូននូវឯកសរ ករផ្ល់ជំនួយស្មប់សកម្ភពផ=>ព្ផ=@យេនក្Dងគេ្មង 
សហ្បតិបតិ្ករបេច្កេទសននរបសJ់ICA  និងករពន#$ល់្បជពលរដ្ឲ#$បន្ជ0យ្ជប 



 24 

អំពីករេ្ប ី្បសច់"#ប់ និង្បព័ន្យុតិ្ធម៌តមរយៈករជួយស្ម6លសកម្ភពរបស ់NGO6។  
 ្សបជមួយនឹង «ករអនុវត្ជំនួយតមដនស"#នភពៃនករអនុវត្ច#0ប់» ែដលបន 

េលើកេឡើង េនក្%ងចំណ*ច (៣) ខង#$ ីស"#ប័នរដ)#ភិបលៃន្បេទសទទួលជំនួយ្ត8វទទួល 
ខុស្ត&វចំេព ា ះ សកម្ភពតមដនស"#នភព និង ពន#)ល់បំភឺ្អំពីករអនុវត្ច"#ប់។ ម"#$"ងេទៀត 
េយ ីងមនករ្ព+យបរម្ថនឹងមិនអចេឆ្ ីយតបេទនឹងមនិ្លសង<=័យននពីសំណក់សE<ប័ន 
ពក់ព័ន្ ែដលេចទសួរអំពីលទ្ផលៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់របស់្បេទសជបុ៉នបន 
្បសិនេបើករតមដនស"#នភពនិងករពន#+ល់បំភឺ្អំពីករអនុវត្ច"#ប់មិនមនលក្ណៈសម
្សបេទេនះ។ ករផ្ល់អនុសសន៍េនះ គឺ ែផ្កេល កីរ្តិះរ'ះពិចរណចំេពះសរៈសំខន់ៃន 
ករបង%&ញឲ"#បនជក់លក់នូវលទ្ផលល្ៗៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់របស់្បេទសជបុ៉ន ។  
 

(៥) ករព្ងឹងនូវទំនក់ទំនងជមួយម45ស់ជំនួយេផ#$ងេទៀត និង អង្ករអន្រជតិ 
នន 
ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់របស់្បេទសជបុ៉ន ទទួលបននូវករវយតៃម្ខ្ស់និងភព 

េលចេធ%&តមករេ្បៀបេធៀប េដយសរមនករយកចិត្ទុកដក់េល ីកិច្សហ្បតិបតិ្ករ 
ែផ្កបេច្កេទស ែផ្កេល ីមូលដ+,នៃនករប$្&នអ្កជំនញកររយៈេពលែវង។ េយ ីងគួរេ្ប  ី
្បស់ភពេលចេធ+,តមករេ្បៀបេធៀបេនះ ជមគ្9េទសន៍ែណនំស្មប់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ 
ច"#ប់ែដលេធ្ើេឡើងេដយម-.ស់ជំនួយទំងអសឲ់"#បនយ"#ងសកម្។ េធ្ ីយ'(ងេនះ េយ ីងក៏អច 
េល ីកស្'យបនមួយក្មិតែថមេទៀតនូវសរៈសំខន់ៃនវត្មនជំនួយជបុ៉នក្+ងករេរៀបចំ្បព័ន្ 
ច"#ប់ផងែដរ។ ម"#$"ងេទៀត េដយសរកង្ះខតនូវករស្មបស្ម,លជមួយនឹងម45ស់ជំនួយ 
ដូចែដលបនេល ីកេឡ ីងក្#ង ចំណ$ចស្ីពីភព្តឹម្ត.វៃនដំេណ ីរករែដលេធ្ ីឲ;<មនផលប៉ះ 
ពល់ដល់្បេទសទទួលជំនួយ េយ ីងសង12ឹមថ្បេទសជបុ៉ននឹងក)*យជអ្កផ្2ចេផ្ ីមគំនិត 
េដ ីម%&ីកត់បន្យករ្ព%យបរម្ជអវ-ជ្មនទំងេនះ។ 
 េដយេហតុថ ្បេទសជបុ៉នក៏មនផ្ល់មូលនិធិេទតមរយៈអង្ករអន្រជតិនន 
េដ ីម%&ីអនុវត្ជំនួយក្3ងវ5ស័យែដលមនករទក់ទងជិតគB%នឹងវ5ស័យេរៀបចំ្បព័ន្ច%Jប់ែដរេនះ 
េយើងសង&'ឹមថ លទ្ផលៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច12ប់ៃន្បេទសជបុ៉ននឹងកន់ែត្បេសើរែថម 
មួយក្មិតេទៀត តមរយៈករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច89ប់ជេទ្ភគី ទនឹ្មគ-.នឹង និងករ 
ព"#យមស្ម(បស្ម(លជំនួយ ែដលបនផ្ល់មកតមរយៈមូលនិធិជំនួយជពហុភគីេនះ7។ 
                                            
6  បច្$ប%&ន្េនះ ក៏មនសកម្ភពផ+,ព្ផ+.យនន្ត3វបនអនុវត្ែដរ ក៏ប៉ុែន្ក្*ងអត្បទេនះ េយ ីងចង់េស្ ីរឲ9:មនករអនុវត្ 
េដយសកម្ជងេនះេទៀត។  
7  ករេល ីកេឡ ីងេនះមិនែមន្តឹមែតអំពីមូលនិធិជំនួយស្មប់ករេរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់ែតប៉ុេណ4,ះេទ។  េយ ីងក៏ 
បនគិតេទដលម់ូលនិធិជំនួយ	  ទក់ទងនឹងអភិបលកិច្ល្និងជំនួយចំេពះករកត់បន្យភព្កី្ករបសU់NDP	   	  

និង	  ADB	  ផងែដរ។ 
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(៦) ករអនុវត្ជំនួយេដយសហករជមួយស*+ប័នឯកជនក្#ងដំណក់កលជួយ 
ព្ងឹងករអនុវត្ច./ប់ 
រហូតមកដល់េពលេនះ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច89ប់ៃន្បេទសជបុ៉ន េផ#$តសំខន់េទ 

េលើជំនួយេធ្ើករតក់ែតងច45ប់មូលដ:4ននន និង ករបណ%&ះបណ)*លធនធនមនុស*2ជេដ ីម 
ដូចែដលបនអនុវត្េឡ ីងេន្បេទសេវៀតណម និង្បេទសកម្$ជ។ េយើងគិតថនឹងមនករ 
ប្#រករយកចិត្ទុកដក់ េចញពីជំនួយស្មប់ដំណក់កលព្ងងច?@ប់េទដំណក់កល 
អនុវត្ច"#ប់វ'ញម្ង។ េដ ីម%&ីឲ%(្បជពលរដ្ៃន្បេទសទទួលជំនួយអចេ្ប ី្បស់ច%<ប់នន  
រួមទំងច()ប់ែដលបនតក់ែតងេឡ ីងេ្កមជំនួយជបុ៉ន និង េដ ីម%&ីឲ%(្បជពលរដ្អចទទួល 
បននូវករជំនំុជ្មះេដយយុតិ្ធម៌ ចំបច់្ត8វករបណ#$ះបណ'(លេមធវ.េនក្2ង្បេទសទទួល 
ជំនួយេដ ីម*+ីជួយេ្ជមែ្ជង ឲ*1្បជពលរដ្អចេ្ប ី្បស់ច*<ប់ទំងេនះបន។ ករប$្&ន 
អ្កជំនញករជេមធវ/ពីខងភគីជបុ៉ន ក៏ផ្ល់ផល្បេយជន៍យ"#ងេ្ចើនក្#ងករេធ្ើសហ 
្បតិបតិ្ករបេច្កេទសសំេដព្ងឹងមុខងរ របស់េមធវ2េន្បេទសទទួលជំនួយផងែដរ។ 
បុ៉ែន្ នេពលបច្-ប./ន្េនះ េប ីសិនជេធ្ ីករេ្បៀបេធៀបរវងអ្កជំនញករែដលជេមធវ% 
ជមួយនឹងអ្កជំនញករែដលជេច្កម និង ្ពះរជអជ<=វ?ញ េយ ីងសេង្តេឃ ីញថ អ្ក 
ជំនញករែដលជេមធវ%មនមូលដ+,នេនេខ,/យ ក្#ងករបំេពញករងរជអ្កជំនញករ។ 
ឧទហរណ ៍ ករចត់តំងធនធនមនុស'(ខុសទីកែន្ង កង្ះេពលេវលេ្តៀមខ្:នឲ'<បន្គប់ 
្គន់ កង្ះករគំ្ទបន/0ប់ពី្ត#វបនប"្$នេទេ្ក្បេទសក្.ងអជីពជអ្កជំនញករភព 
មិនអចធនបននូវកៃ្ម្គប់្គន់េធៀបនឹងេពលមុន្ត#វបនប(្*នេទេធ្ើជអ្កជំនញ 
ករ។ បន&'ប់ពី្ត#វបនប"្$នឲ'(េទបំេពញករងរជអ្កជំនញករេហ ីយេទៀតេសត អ្ក 
ជំនញករែដលធ"#ប់ជេច្កម និង្ពះរជអជ+, ែតងែតបនទទួលករជួយេ្ជមែ្ជងយ12ង 
សកម្នូវចំេណះដឹងចំបច់ ក្4ងកំឡ"ងេពលបំេពញករងរជអ្កជំនញករពីសំណក់ស12ប័ន 
ទទួលខុស្ត)វេដ ីម (នយកដ%&នសហ្បតិបត្ិករអន្រជតិក្4ងវ7ទ&9ស;&ន្សវ្ជវទូេទៃន 
្កសួងយុតិ្ធម៌្បចំ្បេទសជបុ៉ន)។  ចំ#$កឯ ករេ្ជមែ្ជងចំេពះអ្កជំនញករែដល 
ជេមធវ&វ"ញ េគ្ត%វពឹងែផ្កែតេល ីកិច្សហ្បតិបតិ្ករជំនួយពីសមជិកមួយចំនួនរបស ់
សម័្ន្គណៈេមធវ-ជបុ៉នតមករស្័្គចិត្បុ៉េណ&'ះ។  
 នេពលអនគត េយ ីងគិតថ ករអនុវត្ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់នឹង្ត&វស្ិតេន 
េ្កមករទទួលខុស្ត-វចម01ងរបស ់ JICA	   េហើយចំ#បច់្ត)វកសងនូវ្បព័ន្ឧបត្មគំពរ 
ក្#ងកំឡ#ងេពលៃនេបសកកម្ជអ្កជំនញករ ទនឹ្មនឹងករផ"#ភ%"ប់កិច្សហករឲ"1បន 
សកម្ជងមុនជមួយស,-ប័នបេង2-លេ្ករដ8-ភិបល ែដលជំនញក្*ងវ-ស័យេសវកម្ច67ប់ 
ដូចជ សម័្នគណៈេមធវ0ជបុ៉នជេដ ីមេដ ីម67ីស្ម9លដល់ករប'្)ន ដូចជេមធវ2 និងអ្ក 
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្បកបវ%ជ'(ជីវៈច(-ប់ដៃទេទៀតេទបំេពញករងរជអ្កជំនញករេនេ្ក្បេទស។ 
 

(៧) ករផ$%ព្ផ$(យយ+$ងសកម្ជសធរណៈនូវឯកសរែដលទទួលបនពីជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់ 
ចំេពះឯកសរននែដលបនចង្កងេឡ ីងេដយ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច=>ប់ៃន 

្បេទសជបុ៉ន ក៏បនទទួលករវយតៃម្ខ្ស់ពីសំណក់អ្កច56ប់ និងអ្កចូលរួមសិក/0សល 
ក្#ង្បេទសទទួលជំនួយែដរ។ បុ៉ែន្ បច្#ប9:ន្ ឯកសរទំងេនះមិនបនបងD9ញជសធរណៈ 
ទំងអស់េនេល ី្បព័ន្អិ ុនេធើែណតេនះេទ។ េប ីេទះបីជបនផ"#ព្ផ"&យជសធរណៈេន 
េល ី្បព័ន្អិ ុនេធើែណតក៏េដយ ក៏េគហទំព័រផ"#ព្ផ"&យេនះមិនបនករដឹងឮទូលំទូលយេន 
េឡ ីយែដរ។ ឧទហរណ៍ ករណីេន្បេទសេវៀតណម ករែណនំអំពីរេបៀបសរេសរ 
សល្កមនិង ករេរៀបចំឯកសរនន តមរយៈគេ្មងជំនួយ បនេធ្ើឲ"#ករអនុវត្ជក់ែស្ង 
មនភព្បេសើរេឡ ីង និង បនទទួលករវយតៃម្ខ្សពី់សំណក់េច្កមផងែដរ។ បុ៉ែន្ 
មនេយបល់របស់អ្កច./ប់ខ្ះេន្បេទសទទួលជំនួយបនេល ីកេឡ ីងថ ករផ-.ព្ផ-1យេនះ 
មិនទន់បនទទួលដឹងឮឲ+,បនទូលំទូលយេនេឡ ីយេទ។ ម"#$"ងេទៀត ស+"នទូត្បេទស 
ជបុ៉ន្បចំ្បេទសនីមួយៗ គួរផ%&ព្ផ%)យឯកសរទំ'ងអស់េនះជសធរណៈតមទ្មង់ៃន 
ករដក់បណ&'ញលីង  េនក្%ងេគហទំព័ររបស់ខ្3នេដ ីម%&ីអចទញយកេដយងយ្សួល។ 
	 ្បសិនេប  ី ឯកសរមន្បេយជន៍ទំងអស់ែដលបនចង្កងេឡ ីងេ្កមជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់របស់្បេទសជបុ៉ន្ត5វបនផ,9ព្ផ,;យទូលំទូលយេនះ  វនឹងផ្ល់ផល 
្បេយជន៍ដលក់រេដះ្សយបរ#មណ និង គុណភពៃនករយល់ដឹងរបស់អ្កច78ប់េន 
្បេទសកំពុងអភិវឌ01ន៍។ ឧទហរណ ៍ េទះបីជ េមធវ*េនតមេខត្ែដលមិនបនចូលរួម 
សិក$%សលននក៏េដយ ក៏អចេរៀនសូ្តបនដូចេនក្5ងសិក9:សលែដរ។ េនះ្បែហល 
ជអចជួយដល់ករែកលំអរគុណភពរបស់េមធវ(េនតមមូលដ./នបនផងែដរ។ ជលទ្ផល 
េយ ីងនឹងអចបេង្ ីន្បសិទិ្ផលរបស់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច:;ប់ៃន្បេទសជបុ៉នបន។  
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២.៣. អនុសសន៍ជរួមចំេពះភគីពក់ព័ន្ទំងអស់ក្;ងជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ចABប់ជបុ៉ន 
ប"្$ម&'$ ី អនុសសន៍ខង#$ី&$លបនត+$ង់-កន់ !"សួងករបរ)"ស និង 

J I C A  !ក្#ង%្&ក!"ះ !"ីងសូមផ្ល់អនុសសន៍រួមចំ#ះភគីពក់ព័ន្ទំងអស់ក្#ងជំនួយ 
េរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់របស់្បេទសជបុ៉នវ"ញម្ង។ ភគីពក់ព័ន្ក្)ងជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់មិន 
ែមនមនែត !"សួងករបរ)"ស និង JICA បុ៉េណ&'ះេទ រួមទំងភគីជេ្ច ីនេផ'8ងេទៀតដូចជ 
្កសួងយុតិ្ធម៌ ្កសួងេសដ្កិច្ ្កសួងហិរ56វត្9 ្កសួងអប់រ=  និង ្កសួងឬនយកដBCននន 
ៃន្បេទសជបុ៉ន ្ពមទំងមជ01ដ30នអង្ករពណិកម្ សកលវ@ទ0Aល័យ គណៈេមធវGជបុ៉ន និង 
NGO។ ជពិេ េសស !"ីងសូមផ្ល់អនុសសន៍ដូចត4ជូន ចំ#ះភគីពក់ព័ន្ទំងអស់ក្)ង 

ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ េដយែផ្កេល ីលទ្ផលៃនករវយតៃម្េនះ េដ ីម/Bីឲ/D្បសិទិ្ផលៃន 
ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់េក ីនេឡ ីងែថមមួយកំរ9តេទៀត ស្មប់រយៈេពលកណ&'ល និងរយៈេពល 
ែវងខងមុខ។   េយ ីងសង-.ឹមយ1-ងមុតមំថ !"សួងករបរ)"ស និង JICA	   ែដលជភ#ក់ងរ 
កណ#$លក្'ងករទទួលខុស0$1វចំ5ះកិច្ករបស់ ODA នឹង$%%ី'%%ស់សិទិ្អំណច !"មទំង 
ទំនួលខុស)*+វរបស់ខ្1នពំនំអនុសសន៍ទំងអស់9*ះ;ជូនភគីA*លពក់ព័ន្ !"ីយនឹង 
ព"#យម&"ឹង)""ងចត់វ.ធនករណ៍ជក់7្"ងស:""ប់អនុវត្តមទិសAB"អនុសសន៍ទំង
េនះបន#$ប់ពីបនពិ&''ះ)បល់ជមួយភគីពក់ព័ន្រួចមក។  
 

(១)ករព្ងីក្បព័ន្ជំនួយេដយចប់អរម្ណ៍េល ីករផ្ល់ផល្បេយជន៍ដល់ 
សហ្គសជបុ៉ន 
េនក្%ងេសចកី្សេ្មចរបសគ់ណៈរដ្ម(នី្ ស្ីអំពីេគលករណ៍ជមូលដ23នៃនកិច្ 

សហ្បតិបតិ្ករអភិវឌ%&ន៍នែខកុម្ៈឆ)*ំ២០១៥ បនប$%&ក់ច&*ស់លស់ជងមុននូវឥរ5យបទ 
េផ#$តសំខន់េទេល ីផល្បេយជន៍ជតិ។  ក្#ងន័យេនះ េយ ីងគួរ្ត&តពិនិត*+ឲ"#បនហត់្ចត់ 
និង សមឹ្ងេម ីលឲ"#បនែវងឆ*"យអំពីអត្ន័យៃនពក-.ថផល្បេយជន៍ជតិ េនក្%ងបរ)បទៃន 
ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ែដលបន្ប្ពឹត្តំងពីដំបូងមក។ ជពិេសស ចំេពះទស()នៈទន 
ស្ីពីផល្បេយជន៍របស់សហ្គសជបុ៉ន េយ ីងចំបច់ផ្លជំ់នួយក្#ងករេរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់ 
ស្ម$លឲ'(ករវ$និេយគរយៈេពលែវង ក្#ងបរ'យកសល្េដយមនករពិភក'(ជមួយ្កសួង 
េសដ្កិច្ ្កសួងនិងនយកដ01នហិរ45វត្9 ្ពមទំងស?1ប័ន និង អង្ករេសដ្កិច្នន។ េយ ីង 
រ"ពឹងថ នឹងរួមចំែណកចូលរួមផ្ល់ផ្លផ់ល្បេយជន៍ដល់ជតិស្មប់រយៈេពលកណ./ល 
និងរយៈេពលែវង តមរយៈករផ្ល់នូវជំេនឿចិត្ចំេពះ្បេទសជបុ៉ន េដយគំ្ទសកម្ភព 
របសស់ហ្គសជបុ៉នែដលបនេគរពនូវេគលករណ៍ទំង១០ ក្#ង្កបខ័ណ*ៃនករ្ពម 
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េ្ពៀងជសកល8 ៃនអង្ករសហ្បជជតិ (UN Global Compact) រួមចំែណកក្*ងករ 
្បយុទ្្បឆំងនឹងអំេពើពុលរលួយ េល កីស្#យវ"ស័យករងរ វ"ស័យបរ"ស+,ន និងវ"ស័យសិទិ្ 
មនុស%& េន្បេទសទទួលជំនួយ។ កិច្គំ្ទេនះនឹងជួយេល ីកតេម្ ីងរូបភពស<=តស្មៃន 
សហ្គសជបុ៉ន និង ស្ម-លឲ01មនករេលចេឡ ីងនូវយីេហថី្ៗេទៀតែដលេគអចេជឿទុក 
ចិត្បនេល ីឆកអន្រជតិ។  

ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ ្ប្ពឹតិ្េទេដយមនករប&្(នអ្កច-.ប់ពី្បេទសជបុ៉ន និង 
ជ្មុញឲ'(អ្កច'-ប់ទំងេនះែស្ងយលអំ់ពី្បព័ន្ច)*ប់របស់្បេទសទទួលជំនួយ តមរយៈ 
កិច្សហ្បតិបតិ្ករែផ្កបេច្កេទស។ គំនិត និង ចំេណះដឹងែដលអ្កច./ប់ជបុ៉នទទួលបន 
តមរយៈគេ្មងសហ្បតិបតិ្ករែផ្កបេច្កេទសេនះ ពិតជមនសរៈ្បេយជន៍យ01ងខ41ំង 
ចំេពះសហ្គសជបុ៉នែដលមនទីតំងេន្បេទសទទួលជំនួយ។ ឧទហរណ៍៍ ក្Bងករណ ី
ែដលមនករែកែ្បច,-ប់ទក់ទងនឹងសកម្ភពរបសស់ហ្គសេនក្%ង្បេទសទទួលជំនួយ 
ដូចជ្កមពណិជ្កម្ជេដ ីម អ្កជំនញករអចេរៀបចំសិក+,សលបង#$ញអំពីចំណ$ចៃនករ 
ែកែ្បទំ'ងអស់េនះ ជូនចំេពះសហ្គសជបុ៉នេននឹងែន្ងេ្កយេពលប(្ប់អណតិ្របស ់
ខ្#ន9។  

ម"#$"ងវ'ញេទៀត ្បសិនេបើេមធវ'ជបុ៉នអចក)*ប់បននូវត្ម2វករៃនេសវកម្ច*:ប់នន 
ស្មប់សហ្គសជបុ៉នែដលដំេណើរករេន្បេទសទទួលជំនួយបនេនះ ករ#យល័យ 
េមធវ%េន្បេទសជបុ៉នក៏អចេម ីលេឃ ីញឱកសព្ងីកធុរកិច្របស់ខ្3ន ក្#ងវ&ស័យច+,ប់បន 
េ្កយេពលប(្ប់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច45ប់រួចរល់េហ ីយេនះ។ ពួកគត់នឹងអចប7្9នធន 
ធនមនុស&'របស់ខ្-ន ចូលរួមជយុទ្ស7ស្ក្;ងករងរផ្ល់ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច-.ប់េនះែដរ។  
ជលទ្ផល ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់នឹងក%&យេទជចលនមួយែដលអចវ4លមកបំេរ ផីល 
្បេយជន៍្បេទសជបុ៉នវ-ញបន។ េដយសរ េយ ីងមនឱកសព្ងឹងសមត្ភពេមធវ% 
ជបុ៉ន េហ ីយ េមធវ-ែដល្ត3វបនបណ67ះបណ:;លទំងេនះនឹងមនសមត្ភពជួយេ្ជមែ្ជង 
សហ្គសជបុ៉ន ចំែណកឯ សហ្គសជបុ៉នវ+ញក៏មនសមត្ភពអចេធ្ ីសកម្ភពេសដ្កិច្ 
េដយេសរ&និង្តឹម្ត.វបនែដរ។ 
 

                                            
8 !លករណ៍ទំង១០!ះ ត"#$វឲ#'សហ*##ស និងនីតិបុគ្លនន ដឹកនំអជីវកម្របស់ខ្2ន4យមនករទទួលខុស<=>វ 
និង$្&'&ឌិត !"ីយ%"កបជសមជិកល្មួយក្2ងសង្ម។ សកម្ភពសហ())ស និងនីតិបុគ្លទំង-ះអចចូលរួម5យ 
ស្័$%ចិត្ក្,ងបណ0%ញសហ3%តិបត្ិករជអន្រជតិ !"ីម"%ីរួមចំ*"កស-""ចឲ"/បននូវកររ5កច-""ីន6យ8"រភព !យករ 
ករពរសិទ្ិមនុស+, លុបបំបត់រល់អំ*+ី-+ង/+វ័23ពលកម្ !"មទំង គិតគូរដល់បរ*ស,-ន ទប់ស%&ត់អំ*&ីពុករលួយ។ 
(សូម$%%វ'%%វតមរយៈ,%ហទំព័រ Global-Compact-Japan-Network) 
9 កររក$%នូវឥរ*យបថអព$01$ឹត$45ក្7ងជំនួយ=ៀបចំ@$ព័ន្ច$Cប់របស់@$F$សជប៉ុន កំពុងទទួលបនករវយត0្2ល្ពី 
សំណក់&'('សទទួលជំនួយ ដូ#្%ះ'%ីងចំបច់/%0វបន្រក%7អព%:;%ឹតភព?%ះ ទន្ឹមនឹងករគិតគូរដល់012ជន៍ជតិ។ 
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 បែន្មពីេល ីេនះេទេទៀត មនករ%យល័យេមធវ.ជបុ៉នខ្ះបនដំេណើរកររួចេហ ីយ 
េនតមបណ'(្បេទសទទួលជំនួយ។ ក្#ងករណីេនះ គួរព្ងឹងសមគី្ភពរវងេមធវ%ទំង 
េនះ និងបេង្ ីត្បព័ន្សហករជមួយនឹងេមធវ7ែដលក;<ប់បននូវត្ម@វកររបស់សហ្គស 
ជបុ៉នេន្បេទសទទួលជំនួយ ្ពមទំង្បព័ន្ច,-ប់ៃន្បេទសទទួលជំនួយ។ េល ីសពីេនះ 
េទេទៀត ករែចករ+ែលកនូវចំេណះដឹងទំងអស់េនះចំេពះគ<=េទវ>ញេទមក ក៏នឹងក%&យជ 
ផល្បេយជន៍ចំេពះ្បេទសជបុ៉នទំងមូលផងែដរ។  
 ជពិេសស ស'(នទូតជបុ៉ន្បចំ្បេទសទំងេនះ គួរស្ម<លឲ(?មននូវបរBយកស 
ល្េក ីតេឡ ីងដូចបនេរៀបរប់ខងេល ី េដយពឹងពក់ករ:យល័យេមធវ@ជបុ៉នែដលមនទីតំង 
េន្បេទសទទួលជំនួយ ឲ./ផ្ល់ជេសវកម្្បឹក/0ច/2ប់េទកន់បុគ្ល ឬ ស;/ប័នជបុ៉នេននឹង 
កែន្ង ឬែតងតំងេមធវ.ជម0នី្រជករ្បចំស&'នទូតផ-'ល ់ មនឋនៈសមរម()ស្មប់បេ្ម  ី
ករងរក្&ងរយៈេពលកំណត់ េដ ីម%&ីទទួលបន្-កទក់ទងនឹងជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច,-ប់។ ម1នី្ថី្ 
េនះមនតួនទី្បមូលព័ត៌មនែដលទក់ទងនឹងករអនុវត្្បព័ន្ចABប់ពី	   NGO 	    សហ្គស 
ជបុ៉ននន និងផ្ល់ករពិេ្គះេយបល់ទក់ទងនឹងករណីជក់ែស្ង។ ក្/ងឱកសេនះ ចំេពះ 
បណ#$្បេទសែដលមនសហ្គសជបុ៉នកំពុង្បកបអជីវកម្យ=$ងខ?$ំងក?$ (ពិេសស្បេទស 
ែដលបនចុះកិច្េ្ពៀមេ្ពៀងជៃដគូេសដ្កិច្ EPA ជមួយ្បេទសជបុ៉ន)ក៏គួរែតជ្មុញឲ./ 
មនកិច្សហករផ្ល់ជជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច;<ប់ េដ ីម%&ីស្ម)លឲ%,មនបរ1យកសវ1និេយគ 
ល្ េដយបេង្ ីតនូវ្បព័ន្េដះ្សយវ4វទេ្កតុលករ (ADR) រវង្បេទសទំងពីរ (ករ 
ផ"#ះផ"%  មជ"(ិតកម្ដឹកនំេដយ េមធវ6្ បេទសជបុ៉ន េមធវ-ៃន្បេទសសមី និងអ្កឯកេទស 
មកពី្បេទសទី៣) ែដលអចេដះ្សយយ()ងមនយុតិ្ធម៌ និងឆប់រហ័សនូវវ+វទរដ្ប'(េវណី 
ឬ វ#វទពណិជ្កម្  ជក់ែស្ងទក់ទងនិងសហ្គសជបុ៉នេននឹងកែន្ងេដយេ្ប ីច56ប់របស ់
្បេទសជៃដគូេនះ។ កិច្សហករែបបេនះអចនំឲ:;តុលករៃន្បេទសជៃដគូ  ទទួលបន 
នូវេសចកី្ទុកចិត្ពីសំណក់សហ្គសជបុ៉នននេនេពលអនគតផងែដរ។ 

(២) ករបណ%&ះបណ)*លអ្កជំនញករក្)ងវ"ស័យជំនួយច"#ប់ 

ដូចែដលបនេរៀបរប់េនក្1ងចំណ$ច ៥.៣.៤ ជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ៃន្បេទសជបុ៉ន 
បនទទួលករវយតៃម្ខ្ស់ េដយសរែតមនអ្កជំនញករែដលបនប-្/នតមរយៈJICA 
សម័្ន្គណៈេមធវ%ជបុ៉ន ្កសួងយុតិ្ធម៌ៃន្បេទសជបុ៉ន ្ពមទំង្កុមអ្កមនចំេណះវ2ជ45ខ្ស់ 
ជសមជិកៃនគណៈកម្ករជំនញននេនក្%ង្បេទសជបុ៉ន បនខិតខំសេ្មចឲ78បននូវ 
ជំនួយែដលមនជំនញខ្ស់េទកន់្បេទសទទួលជំនួយ។ លក្ណៈៃនជំនួយែដលអនុវត្ 
េដយ្កុមអ្កមនជំនញខ្ស់ែបបេនះ មិន្តឹមែតទទួលបនករវយតៃម្ខ្ស់ពីសំណក់ 
្បេទសទទួលជំនួយផ"#ល់បុ៉េណ&'ះេទ ែថមទំងទទួលបននូវករវយតៃម្ខ្ស់ពីម78ស់ជំនួយ 
េផ#$ងៗេទៀតផងែដរ។ បុ៉ែន្ ដូចមនេរៀបរប់េនក្#ងចំណ(ចដំបូងៃនអនុសសន៍ជំនួយេរៀបចំ 
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្បព័ន្ច"#ប់បនឈនចូលដល់ដំណក់កលជ្មុញនីតិរដ្ េដយែផ្កេល ីករអនុវត្ឲ"#បន្តឹម 
្ត#វនូវច%&ប់ែដលបនេរៀបចំេឡ ីងេហ ីយេនះ និង តមរយៈ្បព័ន្តុលករែដល្បកបេទេដយ 
ឯករជ%&ភព និងតល#$ភព។ េដ ីម$,ីសេ្មចឲ&'បននូវលទ្ផលទំងេនះ េយ ីង្ត#វយល់ដឹងអំពី 
ស"#នភពពិតៃនករេ្ប ី្បស់សិទិ្របស់បុគ្លម*+ក់ៗ   ពិនិត%&េម ីល្បសិទិ្ផលៃនជំនួយេនថ$%ក់ 
មូលដ%&ន េហ ីយនិងទទួលមតិេយបល់តបចំេពះប()*ែដលបនសេង្តេឃ ីញ េដ ីម%&អីនុវត្ 
ជំនួយចំបច់ទំងឡយឲ./្សបតមត្ម$វករៃនស$%នភពជក់ែស្ង។ 

 េដយសរែត ជំនួយក្.ងេពលកន្ងមក្ត5វពឹងពក់ទំង្សុងេល ីបុគ្លជអ្កជំនញ 
ករមនជំនញករងរច+,ប់ បទពិេសធន៍ ករេប្ជ%&ចិត្ និង បណ#$ញេ្ជមែ្ជងករងរេរៀងៗ 
ខ្#នេនះ មនករ្ព'យបរម្ថេត  ី ជំនួយែបបេនះអចេឆ្ ីយតបបន្គប់្គន់ចំេពះទំងគុណ 
ភព និងបរ&មណៃនត្ម-វករជំនួយែដលមនករែ្ប្ប&លជេរឿយៗេនះែដរឬេទ។ េដើម%&ីេឆ្ើយ 
តបេទនឹងករវ+វត្ៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច"#ប់បន េហ ីយនឹងេដ ីម"0ីេឆ្ ីយតបេទនឹងទិសេដរយៈ 
េពលែវងៃនជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច45ប់ែដលសំេដេល ីកស្=យករយល់ដឹងអំពីច45ប់ និង សC4រតី 
េគរពច&'ប់របស់មនុស&.្គប់ៗគ2&េនះ េនក្%ង្បេទសជបុ៉នក៏្ត1វែតមនករបណ89ះបណ<=ល 
ធនធនមនុស'(តមជំនញេផ)*ងៗ ែដលទទួលបន្'កករងរជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច12ប់ជ 
លក្ណៈអចិៃ*ន្យផ៍ងែដរ។ ដូចេនះ ស"#ប័នពក់ព័ន្នីមួយៗ្ត#វទទួលបន្+កក្+ងករបំេពញ 
តួនទីតមអី្ែដលបនរ'ពឹងទុកជមុន េដើម%&បីណ#$ះបណ'(លធនធនមនុស(0ស្មប់េរៀងខ្,ន។ 
ឧទហរណ៍ េដ ីម%&ីបំេពញត្ម-វករ្សវ្ជវននបន ចំបច់្ត(វែតមនកិច្សហ្បតិបតិ្ករ 
ជមួយសកលវ)ទ+,ល័យ ជពិេសស ្ត#វមនកិច្សហករពីសំណក់អ្កជំនញសិក%&្សវ្ជវ 
អំពីតំបន់នន អំពីច"#ប់េនអសុ  ីនិងអំពីនីតិសង្មវ-ជ/0ជេដ ីម។ ម"#$"ងេទៀតករបណ#$ះបណ'(ល 
ធនធនមនុស'(ពីចំេណះដឹងទក់ទងនឹងនីតិរដ្អចសេ្មចបន តមរយៈករប$្&លកម្វ%ធី 
សិក$%អំពីជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ េទក្%ងមុខវ+ជ-.សិក.1ៃនសលវ&ជ()ជីវៈច"#ប់ថ"#ក់េ្កយឧត្ម 
េនក្%ង្បេទសជបុ៉ន(Law School) េហើយស្ម(លឲ+,និស+/ិតអចេ្ជើសេរ5សសិក+7មុខវ;ជ=+េនះ 
និង ្ត#វប&្(នសិស,-ឲ,/េទេធ្ កីម្សិក&'េន្បេទសកំពុងអភិវឌ&5ន៍ែដលបនទទួលជំនួយេរៀបចំ 
្បព័ន្ច"#ប់តមរយៈកម្វ.ធីគី្និកច"#ប់(Legal Clinic) ជអទិ។  

បែន្មពីេនះេទៀត វក៏មន្បេយជន៍ផងែដរ ក្#ងករប"្$លកម្វ"ធីចុះកម្សិក$%ទក់ 
ទងនឹងជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច/0ប់ ស្មប់អប់រ(អ្កែដលទទួលបនលក្ណៈសម./តិ្ជសិស$% 
េច្កម ្ពះរជអជ,-និងេមធវ( និង ស្មប់អនុវត្េនឯមជ#$មណ#លបណ#$ះបណ'(លវ+ជ-(ជីវៈ 
ច"#ប់េ្កមឱវទរបស់តុលករកំពូល។ ជងេនះេទេទៀត JICA និង ្កសួងករបរេទស មិន 
្តឹមែតសហករជមួយតុលករ ្កសួងយុតិ្ធម៌ និង គណៈេមធវ(បុ៉េណ-.ះេទ ែថមទំង្ត8វ 
ព្ងីកកិច្សហករជមួយ្កសួងអប់រ* និង ្កសួងឧស'(ហកម្និងេសដ្កិច្ ្ពមទំង្កសួង 
ស"#ប័នេផ#)ងេទៀតរបស់្បេទសជបុ៉ន េដ ីម%&ីអេ(្ ីញនិស$%ិតច$(ប់ អ្កកំពុងេធ្ ីកម្សិក$8វ:ជ<$ជីវៈ 
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ច"#ប់ និងអ្កអនុវត្ច"#ប់មកពី្បេទសកំពុងអភិវឌ01ន៍ឲ"#មកសិក%&េនជបុ៉នក្#ងនមជនិស+,ិត។ 
េល ីសពីេនះ  េដ ីម%&េីលើកកម្ស់ករយល់ដឹងរបស់និសិ$%តជបុ៉ន អ្កច%&ប់ជបុ៉ននិងសហ្គិនជបុ៉ន 
ឲ"#បនសីុជេ្មទក់ទងនឹង្បព័ន្ច"#ប់ៃន្បេទសកំពុងអភិវឌ23ន៍ េយ ីងគួរេ្ប ី្បស់នូវកម្វ.ធី 
ផ"#ព្ផ"&យ ្សវ្ជវ ចុះ្ត0តពិនិត"3 អប់រ8កម្សិក"&នន របស់អង្ករ UNAFEI  និង 
អង្ករJETRO ជេដ ីម។ បែន្មពីេនះ ករប,្.នអ្កអនុវត្ច78ប់ពី្បេទសជបុ៉នេទចូលរួម 
ក្#ងកម្វ(ធីសហ្បតិបតិ្កររវង្បេទសកំពុងអភិវឌ=>ន៍ែដលេរៀបចំេឡ ីងេដយ JICA  
(South-South Cooperation) ក៏អចចត់ទុកបនថជមេធ12បយមួយស្មប់ជ្មុញករ 
យល់ដឹងអំពីករអនុវត្ច34ប់េន្បេទសកំពុងអភិវឌ3?ន៍ែដរ។ 
 ចំែណកឯេនក្%ងសកលវ%ទ'(ល័យ ្ត&វមនទំនក់ទំនងជមួយនឹង្កុមជំនំុសិក$% 
្សវ្ជវទក់ទងនឹងវ,ស័យេផ23ងៗ (Academic Society) (កិច្្បជំុសិក+,ច"#ប់អសុ ី កិច្ 
្បជំុអសុ ីស្មប់សិក$%ច"#ប់អន្រជតិ កិច្្បជំុសិក+,នីតិសង្មវ*ជ,- កិច្្បជំុសិក+,នីតិេ្បៀប 
េធៀប កិច្្បជំុសិក+,វ"ជ$%អភិវឌ&'ន៍អន្រជតិជេដ ីម)  ្ពមទំង្កុម្សវ្ជវ!តម$%&%ស 
!"#"ងៗ (Study Group) (ជ្មុញឲ'(មនករផ្#ចេផ្ ីមគំនិតេនក្0ង្បេទសទទួលជំនួយេរៀបចំ 
កិច្្បជំុ្សវ្ជវនីតិេ្បៀបេធៀប ដូចេនក្%ង្បេទសកម្%ជជេដើម)េដ ីម%&ីព្ងឹងករយល់ដឹង 
អំពី្បព័ន្ច+,ប់របស់្បេទសនីមួយៗ។ េ្កពីេនះ ករេរៀបចំស្ម$លឲ"#មនករប)្+នអ្កច"0ប់ 
ពី្កសួងនន និង គណៈេមធវ2 េទកន់ស'(ប័នអន្រជតិ (ដូចជ ធនគរពិភពេលក UNDP 
ជអទិ) ក៏មនភពចំ)បច់ផងែដរ។ វជ្មុញទំនក់ទំនងក្)ងករអនុវត្ជក់ែស្ង តមរយៈករ 
បេង្ តីបណ$%ញទំនក់ទំនងរវងអ្កជំនញករ ែដលធ#$ប់េធ្ ីករជមួយគ2$េនករ#យល័យ 
កណ#$ល ឬតមរយៈកម្សិក*+រួមគ.*េនក្%ងករ)យល័យថ/0ក់មូលដ50នៃនស"#ប័នអន្រជតិទំង 
េនះ។  

ករបណ%&ះបណ)*លធនធនមនុស*2ចំរុះែបប េដ ីម,-ីទទួលបន្$កជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច23ប់ 
ទំងក្#ង្បេទសនិងជសកលឲ"#បន្គប់្ជុងេ្ជយ នឹងេធ្ ឲី"#មនករយល់គ,"េទវ0ញេទមក 
រវង្បេទសជបុ៉ននិង្បេទសទទួលជំនួយ និងជ្មុញដល់ករអប់រ-េរៀនសូ្តពីគ78េទវ;ញេទមក 
រវងអ្កទទួលខុស្ត/វកសងនីតិរដ្ក្7ង្បេទសទងំពីរ ្ពមទំងចូលរួមចំែណកព្ងីក និង 
ព្ងឹងអំណចទន់របស់្បេទសជបុ៉ន។ េពលគឺ ករបណ*+ះបណ./លធនធនមនុស/6យ8/ងទូលំ 
ទូលយស្មប់វ$ស័យជំនួយេរៀបចំ្បព័ន្ច34ប់នឹងនំមកនូវផល្បេយជន៍ជូនសហ្គសជបុ៉ន 
ផង េហ ីយក៏ជំរុញឲ/0មនករេរៀបចំេឡ ីងនូវទីផ/;រែដលមនេស្រភព និងដំេណ ីរករ្តឹម្ត,វ 
េដ ីម%&ីសេ្មចបននូវនីតិរដ្និងករធនសនិ្សុខមនុស-.ជតិផង។ ករបណ56ះបណ9-លេនះែថម 
ទំងមនសរៈសំខន់ជទីបំផុតក្5ងករសេ្មចបននូវនេយបយករទូតទូលំទូលយ ្បកប 
េដយទិដ្ភពេ្ច ីនយ/0ងែដលមនករចូលរួមរបស់រដ=0ភិបល្បជពលរដ្និងែផ្កឧស'(ហកម្ 
ផងែដរ។  
 


