
                                                                  សងគមល្អ មនចំនុចសំខន់ៗ៣គឺៈ  
១.្របជពលរដ្ឋទទួលបននូវេស មូល ្ឋ ន 
(សុខភព យុត្តិធម៌ អប់រ.ំ.....) ។
២.សងគមមនយុត្តិធម៌ និងមនករេគរពសិទធិ។ 
៣.ជួយយក គន  េទវញិេទមក។ 
្របជពលរដ្ឋ និងរ ្ឋ ភិបល មនភរៈកិចចដូចខង 
េ្រកមេនកនុងសងគមល្អ៖ 
្របជពលរដ្ឋ្រតូវៈ 
១.ចូលរមួ្របជំុ្រកុម្របឹក  ឃំុ-សងក ត់, េទ 
េបះេឆន ត ចូលរមួទមទរេ យអហិង  ។ 

អភិបលកិចចល្អ និងគណេនយយភពសងគម 

   
 

គេ្រមងព្រងឹងអភិបលកិចចលទធកមមថន ក់េ្រកមជតិ (ព.អ.ល.ថ) ជគេ្រមងមួយ ែដលសហករ 
អនុវត្តេ យអងគករសីលករ និងអងគករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជនបទ (MODE) េខត្តកំពង់ធំ េ្រកមករឧបតថមភ 
គំ្រទថវកិពី មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិស្រមប់សហ្រគសឯកជន (CIPE)។ គេ្រមងេនះមនេគលបំណង 
េធ្វើឲយ អភិបលកិចច ធរណៈ េនថន ក់េ្រកមជតិកនុង្របេទសកមពុជមនភព្របេសើរេឡើង។ គេ្រមង 
ព.អ.ល.ថ បេងកើនតម្ល ភព និងគណេនយយភព េលើកិចចលទធកមម ធរណៈថន ក់េ្រកមជតិ េហើយ 
អភិបលកិចចល្អ គឺជ ែផនកមួយយ៉ងសំខន់កនុងករអនុវត្តគ្រមងេនះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

២.្របជពលរដ្ឋសហករគន  ដឹកនំ និងចង្រកងជ្រកុមេដើមបីចរចជមួយរ ្ឋ ភិបល ។   

រ ្ឋ ភិបល្រតូវៈ 
១.ជួយស្រមួលឲយមនេស សងគម និងជួយស្រមួលឲយ្របជពលរដ្ឋ ចចូលរមួបន ឧទហរណ៍ៈ 

អនុញញ តឲយតំ ងរបស់របស់របស់គត់ចូលពិភក ។ 
២.ជំរញុឲយមនករចូលរមួ មរយៈករែចករែំលកព័ត៌មន ។ 
៣.ជអនកផ្តល់េស ែដលមន្របសិទធភព និងគុណភព េហើយទន់េពលេវ  និងមនតៃម្លសមរមយ 

ចទទួលយកបន។   
អភិបលកិចចគឺជករេ្របើ្របស់នូវសិទធិអំ ចនេយបយ េសដ្ឋកិចច និង រដ្ឋបល េដើមបី្រគប់្រគង 

កិចចករជតិមួយ។ គឺជយន្តករ ដំេណើ រករ និងចបប់ ញុំំ ែដល មរយៈេនះ ្របជពលរដ្ឋ និង្រកុម 
េផ ងៗ បញជ ក់ពីផល្របេយជន៌របស់ខ្លួន េ្របើ្របស់សិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន និង ស្រមុះស្រមួលភព 
ែខ្វងគំនិតែដលមន (UNDP) ។ និយមន័យមួយេទៀត អភិបលកិចច គឺជ ចបប់ទម្ល ប់ និងចបប់សំខន់ៗ 
ែដលរដ្ឋអំ ចៃន្របេទសមួយ េ្របើ្របស់េដើមបីផល្របេយជន៌រមួ។ េនះរមួមនៈ 

១.ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស ម ន និងជំនួសអនកមនសិទធិអំ ច។ 
២.សមតថភពរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករ្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពនូវធនធនរបស់ខ្លួន និង 

អនុវត្ត មេគលនេយបយសម្រសប។ 
៣.ករេគរពរបស់្របជពលរដ្ឋ និងរដ្ឋចំេពះចបប់/ ថ ប័នែដល្រគប់្រគងអន្តរកមមែផនកេសដ្ឋកិចច និង 

សងគម ។(ធនគរពិភពេ ក)  

អភិបលកិចចល្អ 



ចំែនកគេ្រមងអភិបលកិចចល្អមូល ្ឋ នៃន្រកសួងម ៃផទ បនឲយនិយមន័យថអភិបលកិចចគឺជ 
ដំេណើ រករ ជរេបៀបៃនករដឹកនំ ្រគប់្រគង ចត់ែចង ឬបីបច់ែថរក  និងជករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និង 
អនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនះ។  

អភិបលកិចចល្អ គឺជវធីិ ្រស្តែដលរដ្ឋ ឬ ថ ប័ន េ្របើ្របស់កនុងករ ្រគប់្រគងធនធន េសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច េដើមបីបំេរ ើផល្របយជន៌រមួរបស់្របជពលរដ្ឋ។ ម៉យងេទៀត អភិបលកិចចល្អ គឺជសកមមភព 
ដំេណើ ករដឹកនំ ្រគប់្រគង ចត់ែចង ែថរក  េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងអនុវត្តេ យ្របកន់ភជ ប់នូវ 
េគលករណ៍៨រមួមនៈ ១.ករចូលរមួ ២.ករេឆ្លើយតប ៣.គណេនយយភព ៤.ករ្រពមេ្រព ង ៥.តម្ល ភព 
៦.សមភព ៧.្របសិទធភព-្របសិទធផល ៨.េគលករណ៍ចបប់-នីតិរដ្ឋ  (គេ្រមងអភិបលកិចចល្អមូល ្ឋ ន 
ៃន្រកសួងម ៃផទ) ។ អភិបលកិចចល្អ មនន័យថ មនសមតថភព ្រគប់្រគងកិចចករ និងធនធនរបស់ 
្របេទសជតិ ្របកបេ យឆនទៈ មនលកខណៈេបើកចំហរ តម្ល ភព គណេនយយភព សមធម៌ និងេឆ្លើយតប 
ត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ (UNDP) ។ 

េគលករណ៍អភិបលកិចចល្អមនៈ 
ក.អភិបលកិចចល្អ គឺេផ្ត តេលើេគលបំណងរបស់អងគភព និងលទធផលស្រមប់្របជពលរដ្ឋ និងអនក 

េ្របើ្របស់េស កមម។ 
ខ.អភិបលកិចចល្អ គឺជករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព និងមនករកំណត់នូវមុខងរ និងតួនទី 

ចបស់ ស់។ 
គ. អភិបលកិចចល្អ គឺជករេលើកសទួយគុណតៃម្លរបស់អងគភពទំងមូល និងបង្ហ ញពីគុណតៃម្លរបស់ 

អភិបលកិចចល្អ មរយៈករ្រប្រពឹត្ត។ 
ឃ. អភិបលកិចចល្អ គឺជករផ្តល់នូវករជូនដំណឹង ករសេ្រមចចិត្ត និងករ្រគប់្រគង និភ័យ 

្របកបេ យតម្ល ភព។ 
ង. អភិបលកិចចល្អ គឺជករបេងកើនសមតថភព និងលទធភពរបស់អងគភព្រគប់្រគងឲយមន្របសិទធភព 
ច. អភិបលកិចចល្អ គឺជករេគៀងគរអនកពក់ព័នធនន និងេធ្វើឲយមនគណេនយយភពពិត្របកដ។ 
េដើមបីឲយមនអភិបលកិចចល្អ្រតូវមនៈ 
១.ករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ 
២.ករអនុវត្តចបប់េ យមិនលំេអៀង 
៣.្របសិទធភពខពស់កនុងករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ធនធនឲយអស់ពីសមតថភព 
៤.ករទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តតួនទី ភរៈកិចច និងេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ 

េ យេសមើភព គម នករេរ ើសេអើង និង មេពលេវ សមរមយ។ 
គណេនយយភព គឺជកតព្វកិចចរបស់ អនកមនសិទធិអំ ច ្រតូវទទួលយក ឬទទួលខុស្រតូវ ល់ 

សកមមភពែដលបន្រប្រពឹត្តិ។ 
គណេនយយភពសងគម គឺជមេធយបយ ឬវធីិ ្រស្តទំង យ  ែដលលអនុវត្តន៍េ យ 

្របជពលរដ្ឋ និងអងគករសងគមសីុវលិ េដើមបីជួយរ ្ឋ ភិបល ឬអនកផ្តល់េស កមមឲយមនគណេនយយភព 
(ករទទួលខុស្រតូវ) តម្ល ភព និងករេឆ្លើយតបនូវេសចក្តី្រតូវកររបស់សហគមន៍។ 

គណេនយយភពសងគមមន រៈសំខន់ពីេ្រពះ គណេនយយភពសងគមេធ្វើឲយៈ 
១.អភិបលកិចច្របេសើរេឡើង 
២.្របសិទធភពៃនករអភិវឌ្ឍ និង 
៣.ព្រងឹងអំ ចដល់្របជពលរដ្ឋ៕ 


