
 

គណៈកម្មា ការសហគមន៍ព្រៃឈ ើព្រៃកាលបើបង្ហា ញៃើការរគប់រគងសហគមន៍ព្រៃឈ ើរបសគ់ាត ់  
 រូបភាៃឈោយ៖ ឈៅ វុត្ថា  (អ្នកសរមបសរមួលគឈរម្មងរបចាំឈេតតកាំៃង់ធាំ, រ ើេូហវ) 
 

ព្រឹត្តបិព័្ត្រត័្៌មានស្តរីីគម្ព្មាងឥណទានស្ហគមន៍ព្ព្រម្ ើ 
គម្រោងឥណទានសហគមនព៍្រពម្ឈើបាន នងិកំពុងម្ដើរតនួាទីសំខានក់នុងការ ពរងឹងស្ថា បន័សហគមនព៍្រព

ម្ឈើ (ស.ព) ជាពិម្សសជយួ ដល់គណៈកមមការរគបរ់គងសហគមនព៍្រពម្ឈើ កនុងការបមំ្ពញតួនាទីរសបម្ៅតាមបទ
បញ្ជា ព្ផៃកនុង និង លកខនតិកៈ ម្ោយជំរញុការចូលរមួរបស់សោជិក តាមរយៈការវភិាជឬផតល់ថវកិាពីគម្រោងឥណទាន 
គរំទដល់សកមមភាពរគបរ់គងព្រពសហគមន។៍ ម្ៅឆ្ន ២ំ០១៤ អងគការរខូីហវ បានសហការជាមយួខណឌ រដឋបាលព្រព
ម្ឈើកំពងធ់ំ ម្រៀបចំទសសនទានឬម្គលគំនតិព្នគម្រោងឥណទានម្ដើមបគីរំទដល់ការរគបរ់គង ស.ព។ មយួឆ្ន មំ្រកាយ
មកកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ទសសនទានម្នេះបានម្ធវើការស្ថកលបងម្ៅ ស.ព ចំនួន៥ កនុងម្ខតតកំពងធ់ំ។ ផ្ផែកម្លើលទធផលជា
វជិាោនព្នការស្ថកលបងគម្រោងឥណទាន ស.ព និងោនការចូលរមួផ្កលំអពីអនកពាកព់ន័ធ តាមរយៈកចិចរបជុបំណ្តត ញ 
ស.ព និង កចិចរបជុំរបស់គណៈកមមការសរមបសរមួលកមមវធិី ស.ព ថ្នន កម់្ខតត អងគការ រខូីហវម្ោយោនថវកិាគរំទពី
គម្រោង PaFF និង SRJS បានពរងីក ការអនុវតតគម្រោងឥណទាន ស.ព ម្ៅដល់ ស.ព ម្ៅកនុងម្ខតតរកម្ចេះ និង
សៃឹងផ្រតង។ គិតរតមឹចុងឆ្ន ២ំ០១៨ ោន ស.ព `សរបុចំននួ២១ កំពុងដំម្ណើ រការបម្ងកើត និងអនុវតតគម្រោងឥណទាន 
កនុងម្នាេះ ស.ព ចំនួន១១ កពុំងអនុវតតគម្រោងឥណទាន នងិ ស.ព ចនំួន១០ កំពុងដំម្ណើ រការបម្ងកើតគម្រោងឥណទា
ន។ 
ម្ហត្ុអ្វីស្ហគមន៍ព្ព្រម្ ើព្ត្ូវការគម្ព្មាងឥណទានស្ហគមន៍ព្ព្រម្ ើ? 
ស.ព ផ្ដលដឹកនាមំ្ោយគណៈកមមការរគបរ់គងសហគមនព៍្រពម្ឈើគឺជាស្ថា បន័សំខាន ់ កនុងការរគបរ់គង និង

អភវិឌ្ឍ ស.ព។ អងគការព្ដគូអភវិឌ្ឍ អាជាា ធរមូលោឋ ន នងិស្ថា បន័ជំនាញអាចចូលរមួគរំទការរគបរ់គង និងអភវិឌ្ឍ ស
.ព តាមរយៈកិចចសហការជាមយួ គណៈ
កមមការរគបរ់គងសហគមនព៍្រពម្ឈើ ដូច
ម្នេះម្ដើមបឲី្យស្ថា បន័ ស.ព ោនដំម្ណើ រការ 
និងោនភាពរងឹោ ំម្រៅពីការកស្ថងសមតា
ភាព និងការគរំទផលូវចាប ់ ស្ថា បន័ ស.ព 
រតូវការចបំាចនូ់វធនធានថវកិាផ្ដលោន
ជានិរនត និងម្ជឿទុកចិតតបាន។ តាមរយៈការ
ស្ថកលបង គម្រោងឥណទាន ស.ព បាន
កាល យជាមម្ធោបាយសមរសបមយួសរោប់
រកថវកិាម្ដើមបគីរំទដល់ស្ថា បន័ ស.ព និង
ជាគំរពូ្នភាពម្ជាគជយ័មយួសរោប ់ អនក
ពាកព់ន័ធចូលរមួបម្ងកើនទុនឥណទាន និង 
ពរងីកគម្រោងឥណទានម្ៅដល់ ស.ព ឲ្យ



  

បានម្រចើន។ ជាលទធផលព្នការស្ថកលបង គិតចបត់ាងំពីឆ្ន ២ំ០១៥ មកដល់បចចុបបនន គម្រោងឥណទាន ស
.ព បានបម្ងកើតឲ្យោននូវ៖ 

 របភពថវកិាសនូល របស់ ស.ព ម្ដើមបបីំម្ពញតរមូវការជាមូលោឋ នកនុងការរគបរ់គងព្រពសហគមនឲ៍្យោននិរនតរ
ភាព (លាតព្រពជារបច ំឬម្រៀបចំកិចចរបជុំជាមយួសោជិក) 

 កាតប់នាយការខចីរបាកព់ីឯកជន ផ្ដលោនអរតាការរបាកខ់ពស់ 
 បម្ងកើនការចូលរមួពីសោជកិសហគមនព៍្រពម្ឈើ កនុងការរគបរ់គង និងអភវិឌ្ឍព្រពសហគមន ៍
 បម្ងកើនការចូលរមួពីស្តសតីកនុងការរគបរ់គងព្រពសហគមន ៍នងិម្ធវើជាអនកដកឹនា ំ
 ម្ឆលើយតបម្ៅនងឹស្ថា នភាព ស.ព ផ្ដលជាព្រពម្រចរលិ រតូវការថវកិាម្ដើមបសី្ថត រព្រព និងផ្ថទា ំ
 ម្ឆលើយតបម្ៅនងឹ ការថយចុេះនូវ ជំនួយថវកិា និងបម្ចចកម្ទស ម្លើការរគបរ់គងសហគមនព៍្រពម្ឈើ 
ម្ត្ើគម្ព្មាងឥណទានស្ហគមន៍ព្ព្រម្ ើមានលក្ខណៈរិម្ស្ស្អ្វីខ្លះ ដែលខ្ុស្រី

គម្ព្មាងឥណទាននានា? 
ឥណទាន ស.ព ជាគម្រោងផ្ដលោនលកខណៈពិម្សសខុសពីគម្រោងម្ផសងៗ ម្ោយបានបម្ងកើតម្ឡើងកនុង  

ម្គលបំណង ម្ដើមបគីរំទ និងពរងឹងស្ថា បន័ ស.ព តាមរយៈលកខខណឌ ព្នការវភិាជឬផ្បងផ្ចកថវកិាចណូំលពីការរបាក ់
ម្ដើមបបីំម្រ ើឲ្យស្ថា បន័ ស.ព ការរគបរ់គង និងការអភវិឌ្ឍព្រពសហគមន។៍ ទុនឥណទានសាិតម្រកាមការរគបរ់គងរបស់គ
ណៈកមមការរគបរ់គង ស.ព ោនការវភិាជឬផ្បងផ្ចកចំណូលពីការរបាកស់រោបប់ម្ងកើនទុន ផ្ដលអាចម្លើកម្ឡើងនូវ
ទិសម្ៅជាយុទធស្ថសនប៍ានថ្ន បម្ងកើនទុនឥណទាន ស.ព គបឺម្ងកើនសកមមភាព នងិការចួលរមួរគបរ់គងព្រពសហគម
ន ៍ (ោនទុនឥណទាន ១០០០ដុល្លល  គឺ ស.ព ោនថវកិា ១០ដុល្លល  កនុ ងមយួផ្ខសរោបក់ាររគបរ់គង ស.ព ដូចម្នេះ
របសិនម្បើោនទុន ១០០០០ដុល្លល  គឺ ស.ព ោនថវកិា ១០០ដុល្លល  កនុ ងមយួផ្ខសរោបក់ាររគបរ់គង ស.ព)   

ទសសនទានឬម្គលគំនិត នងិបទពិម្ស្ថធនព៍្នការអនុវតតគម្រោងឥណទាន ស.ព រតូវបានផសពវផាយ និង
ពិភាកា ម្ៅកនុងកចិចរបជុបំណ្តត ញ ស.ព និង កចិចរបជុគំណៈកមមការសរមបសរមួលកមមវធិី ស.ព ថ្នន កម់្ខតត ជាពិម្សស
ម្ៅម្ខតតកំពងធ់ំ រកម្ចេះ នងិសៃឹងផ្រតង ផ្ដលបានទាកទ់ាញការចបអ់ារមមណ៍ជាខាល ងំពសំីណ្តក ់ ស.ព អងគការព្ដគូ
អភវិឌ្ឍ    ស.ព និង អាជាា ធរមូលោឋ ន ជាកផ់្សតងចំនួន ស.ព ផ្ដលោនឥណទាន ស.ព ម្កើនម្ឡើងពី ៥ ម្ៅកនុងឆ្ន  ំ
២០១៥ ដល់ ២១ នាម្ពលបចចុបបនន កនុងម្នាេះោន ស.ព ចនំួន ២ បានទទួលយកនូវទសសនទានព្នគម្រោងឥណទាន 
ស.ព ម្ោយម្ធវើការផ្កសរមួល លកខខណឌ ព្នគម្រោងឥណទានផ្ដលពួកម្គបានអនុវតតកនលងមក។ ការម្កើនម្ឡើងនូវការ
គរំទ និងការចូលរមួរបស់ ស.ព ម្លើគម្រោងឥណទាន ស.ព គឺផ្ផែកម្ៅម្លើ ឳកាស នងិ ភាពខាល ងំរបស់ ស.ព ផ្ដល
ជាស្ថា បន័រសបចាប ់ោនការទទួលស្ថគ ល់ពីអាជាា ធរមូលោឋ ន រគបលំ់ោបថ់្នន ក ់និង ស្ថា បន័ជំនាញ។ គម្រោងឥណ
ទាន បានម្ដើរតួនាទីជាគរមូសរោប ់ការវនិិម្ោគ និង បានទាកទ់ាញអនកពាកព់ន័ធនានាឲ្យចូលរមួថវកិាម្ដើមបបីម្ងកើនទុន
ឥណទាន កនុងម្នាេះោន ម្ភាៀវ និងរកុមរបតិភូនានាផ្ដលម្ធវើទសសនកិចចម្ៅ ស.ព ម្គលម្ៅ គម្រោងជំនួយតាមរយៈឃំុ 
និងគម្រោងជំនួយខាន តតូចជាម្ដើម។  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ម្ទាេះជាោ៉ា ងម្នេះកម៏្ោយគម្រោងឥណទាន ស.ព ម្ៅោនការរបឈមមយួចំននួោនដូចជា៖ 

 ទសសនទានព្នគម្រោងឥណទាន ស.ព មនិទានោ់នការផសពវផាយឲ្យម្របើរបាស់ និងទទលួស្ថគ ល់ពសី្ថា បន័
ជំនាញ និងអាជាា ធរមូលោឋ នជាផលូវការម្ៅម្ឡើយ 

 មនិទានោ់នរបភពថវកិាជាកល់្លកណ់្តមយួពីរោឋ ភបិាល សរោបប់ម្ងកើនទុន និងបម្ងកើតគម្រោងឥណទាន
ម្ៅម្ឡើយ បចចុបបននគម្រោងបានបម្ងកើតម្ឡើងតាមរយៈថវកិាគម្រោង ផ្ដលមនិអាចម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការរបស់ ស.ព 

 គណៈកមមការរគបរ់គងសហគមនព៍្រពម្ឈើផ្ដលោនការចបអ់ារមមណ៍ នឹងគម្រោងឥណទាន ស.ព រតូវការ
ការកស្ថងសមតាភាព។  

ម្ឆលើយតបម្ៅនងឹការរបឈម និងតរមូវការកនុងការពរងឹង នងិពរងីកគម្រោងឥណទានឲ្យម្ឆលើយតបម្ៅនងឹម្សច
កតីរតូវការរបស់ ស.ព សូមម្លើកម្ឡើងនូវសំណូមពរមយួចំននួម្ៅអនកពាកព់ន័ធ៖ 

 ឃំុសង្កក តគ់ួរវភិាជឬផតល់ថវកិាម្ដើមបគីរំទ ការបម្ងកើត និងបម្ងកើនទុនឥណទានសហគមនព៍្រពម្ឈើ 
 រកសួងកសិកមមរកុាខ របោញ់ នងិម្នស្ថទ គួរពិចរណ្តោកប់ញ្ចូ លគម្រោងឥណទានសហគមនព៍្រពម្ឈើ ម្ៅ

កនុងម្គលនម្ោបាយរគបរ់គងសហគមនព៍្រពម្ឈើ 
 អងគការអភវិឌ្ឍសហគមនព៍្រពម្ឈើគួរពិចរណ្តពរងកីគម្រោងឥណទានសហគមនព៍្រពម្ឈើឲ្យបានម្រចើន 

 
 
 
 

គណៈកោម ការ ស.ព បុរអូីរស្ថវ យតាមរយៈវភិាជពីគម្រោងឥណទានសហគមនព៍្រពម្ឈើបានម្ធវើការលាត និងរបឹអូសរណ្តយនតរបគល់ជូន
អជាា ធរមូលោឋ ន ; របូភាពម្ោយម្ល្លក៖ ថ្នច ់ម្មរតី អនកសរមបសរមួលគម្រោងម្ខតតរកម្ចេះ ព្នអងគការរខូីហវ 



  

ស.ព ព្រពកាលបីម្ធវើការោមំ្ដើមម្ឈើម្ោយម្របើរបាស់វភិាជថវកិាពឥីណទានស.ព 

សោជិក ស.ព ខចីថវកិាពឥីណទានសហគមនម៍្ដើមបជិួយ ដល់មុខរបរពួកម្គ  

បទរិម្ោធន៍ និងម្មម្រៀនលអៗ រីការអ្នុវត្តគម្ព្មាងឥណទាន ស្.រ  
 បម្ងកើនការចូលរមួ នងិភាពជាោច ស់កនុងការអនុវតត

សកមមភាព ផ្ផនការរគបរ់គងព្រពសហគមនត៍ាមរយៈ 
o ចំណ្តយការង្ករលាតព្រព 
o ោមំ្ឈើ ម្ធវើផលូវម្ភលើង 
o ម្ោេះរស្ថយទំនាស់កនុងការរគបរ់គងព្រព

សហគមន ៍
 ម្លើកទឹកចតិតដល់គណៈកមមការបំម្ពញការង្ករតាម

តួនាទ ី
 បម្ងកើនការចូលរមួរបស់ស្តសតីកនុងការរគបរ់គងព្រពសហ

គមន ៍នងិម្ធវើជាអនកដកឹនា ំ
 ខចីលុយពីគម្រោងឥណទានសហគមនព៍្រពម្ឈើគចូឺល

រមួរគបរ់គង នងិអភវិឌ្ឍ ស.ព ម្យើង ម្រពាេះថ្ន 
o អរតាការរបាកដូ់ចគន នឹងស្ថា បន័ហិរញ្ញ វតាុ ឬ

ទាបជាងឯកជន  
o មនិចំណ្តយម្ស្ថហ ុយម្ធវើដំម្ណើ រ 
o ការរបាក ់៣៥% នឹងម្របើរបាស់សរោបក់ាររគបរ់គង នងិអភវិឌ្ឍព្រពសហគមន ៍

 រគបរ់គងព្រពម្ឈើបានលែទាកទ់ាញជំនួយសរោបអ់ភវិឌ្ឍ ស.ព ដល់សហគមន ៍(ជាកផ់្សតងបានលុយពីរដឋបា
លព្រពម្ឈើ ២៥០ដុល្លល  រដឋមស្តនតី ១០០០ដុល្លល  ម្ៅស.ពព្រពកាលប ី) 

 តោល ភាព និងអភបិាលកចិចនាមំកនូវការម្ជឿទុកចតិត នងិចូលរមួកានផ់្តសកមមពីសោជកិសហគមន ៍
 ោនការលេះបងម់្ទើបទទួលបានម្ជាគជយ័ (គណៈកមមការម្ធវើការមនិគិតពីម្ពលម្វល្ល) 
 អាចម្ឆលើយតបម្ៅនឹងតរមូវការបនាៃ នរ់បស់សោជកិ 
 ោនគម្រោងឥណទាន ស្ថា បន័សហគមនព៍្រពម្ឈើោនដំម្ណើ រការ ោនការចូលរមួពីសោជិក ព្រពម្ឈើសហ

គមនម៍្ៅគងវ់ងស និងលូតល្លស់លែ នាមំកនូវសុខោលភាពដល់សហគមន។៍ 
 


