cambodia

គម្រោងម្ ើកកម្ពស់ការចូ រួម្របស់របជាព រដ្ឋ

កនង
ុ ដ្ំម្

ើរការអភិវឌ្ឍតាម្បបបរបជាធិបម្េយ្យ

ម្ៅថ្ននក់ម្រកាម្ជាេិ

ម្សចកតីសម្ងេបគម្រោង
បម្ងកើនឱកាសសរោប់របជាពលរ បា
ឋ នែូលរួម្កាុង ំម្ណើរការ

គម្រោងោនម្ោលបំណងបីគឺ

(១)

ម្លើកកម្ពស់ការចែកព័ត៌ោន

អភិបាលកិែ ចម្ៅម្ូលដាឋនគឺជាតរម្ូវការចំបាែ់សរោប់ ំម្ណើរការ

ម្ ើម្បីបម្ងកើនការយល់ ឹង

អភិវឌ្ឍលទ្ធិរបជាធិបម្តយយម្ៅកម្ពុជា។ របជាពលរ ចឋ លយល់ ឹង និង

អភិបាលកិែ ចរបស់ថ្នាក់រកុងរសុក (២) ម្លើកកម្ពស់ការែូលរួម្របស់

សកម្ម គឺជាសោសធាតែំបាែ់កុង
ា ំម្ណើរការអភិវឌ្ឍតាម្ចបបរបជាធិប

របជាពលរ រឋ គប់លំដាប់ថ្នាក់ឲោនឥទ្ធិពលម្លើសកម្មភាពរបស់រកុម្

ម្តយយម្ៅថ្នាក់ម្រកាម្ជាតិ បចនែម្ ោះបីជារកុម្របឹកាឃំ សង្កកត់អនវតែ

របឹការកុងរសុក

បានម្ជាគជ័យម្ួយែំនួនម្ដាយក៏ម្ដាយ ក៏ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពរបស់

នម្ោបាយននការអភិវឌ្ឍតាម្ចបបរបជាធិបម្តយយម្ៅថ្នាក់ម្រកាម្

រកុម្

ជាតិរបស់រដាឋភិបាល។

កាថ្នាក់ម្រកាម្ជាតិ និងរ បា
ឋ លគឺម្ៅទ្ន់ម្សាយម្ៅម្ ើយ។

(៣)

និងែំណាប់អារម្មណ៍របស់របជាពលរ ព
ឋ ី

សងគម្សី វិលោនឥទ្ធព
ិ លម្ៅម្លើម្ោល

អងគការម្េកបានម្រៀបែំ និងអនវតែ គម្រោងម្លើកកម្ពសកា
់ រ
ែូលរួម្របស់របជាពលរ ឋកាុង ម្ំ ណើរការអភិវឌ្ឍតាម្ចបបរបជាធិបម្តយយ

រយៈម្ពលអនវតែ ចសវិែកា
ឆិ ឆ្ាំ២០១២ ល់ចសតលា ឆ្ាំ២០១៥

ម្ៅថ្នាក់ម្រកាម្ជាតិ ម្ ើម្បីម្លើកទ្ឹកែិតែ និងោំរទ្របជាពលរ ក
ឋ ុង
ា ការអន
វតែសិទ្ិក
ធ ុង
ា ម្ោលបំណងម្លើកកម្ពសអ
់ ភិបាលកិែ ចម្ៅថ្នាក់ម្រកាម្ជាតិ។
គម្រោងម្នោះបានម្រៀបែំម្ ើងម្ដាយម្តែតម្លើម្ោលការណ៍សិទ្ម្
ិធ នសសជា

ោចស់ម្ល
ូ និធិ ទ្ីភាាក់ង្ករសហរបតិបតែិការអនែរជាតិម្ ើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់
របម្ទ្សសយចអត (Sida)

ម្ូលដាឋនគឺសិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបានព័ត៌ោន តោាភាព ការែូលរួម្ និងភាពម្ិន
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ម្រើសម្អើង។

តំបន់ម្ោលម្ៅ ៨រកុងរសុក កាុងម្សតែបាត់ ំបង ម្ោធិសាត់ កំពង់ចម្
និងម្ណឌ លគី រើ

cambodia

តាម្រយៈការអនវតែគម្រោងម្នោះ អងគការម្េក និងន គូនឹងនំយកលទ្ធិរបជាធិបម្តយយរបស់
កម្ពុជាឲឈានម្ៅម្ួយកំ រិតម្ទ្ៀត។ គម្រោងនឹងជួយោំរទ្រកុម្របឹកា ពិម្សសរកុម្របឹកា
រកុង រសុក ឲកាាយម្ៅជាសាថប័នច លោនគណម្នយយសពស់ និងតោាភាពែំម្ោោះការម្ធវម្ើ សែកែី

រសសនៈវិសយ្
័ របស់អងគការម្េកគឺរបជាព រដ្ឋចូ រួម្កនង
ុ

សម្រម្ែែិតម្ែ ដាយម្តែតម្លើម្តិម្ោបល់របស់របជាពលរ ។
ឋ
គម្រោងនឹងម្របើរបាស់បណាែញ

សកម្មភាពអភិបា កិចច

ជាឧបករណ៍ម្ ើម្បីេល
ែ ់ែំម្ណោះ ឹង

កសាងសម្តថភាព

និងបម្ចចញម្តិម្ោបល់របស់សងគម្

សី វិលកាុងការម្លើកកម្ពស់ការែូលរួម្របស់របជាពលរ ឋ

ម្ហើយគម្រោងនឹងម្ ើរតួជាភាាក់ង្ករ

ចង់ចូ រួម្

ម្ ើម្បីតាស់បរែូ ចកលម្អ។

ហ៊ានចូ រួម្
គម្រោងនឹងសម្រម្ែលទ្ធេល៖ (១) បម្ងកើនែំម្ណោះ ឹង និងសម្តថភាពរបជា
ពលរ ឋ ម្ ើម្បីេល
ែ ់ម្តិម្លើតរម្ូវការអាទ្ិភាពជូនម្ៅរកុម្របឹកា (២) បម្ងកើនលទ្ធភាពរបជា
ពលរ ក
ឋ ុង
ា ការទ្ទ្ួលបានព័ត៌ោន និងការសម្រម្ែននរបស់រកុម្របឹកា (៣) ម្លើកម្ពស់ប

អាចចូ រួម្

ណាែញអងគការសហគម្ន៍ម្ូលដាឋន និងកិែ ចសនទនច លតំណាងឲេលរបម្ោជន៍របស់របជា
ពលរ ម្ឋ ៅថ្នាក់រសុក (៤) បម្ងកើនការែូលរួម្របស់របជាពលរ ក
ឋ ុង
ា ការតាម្ដាន និងវាយតនម្ា
ការបំម្ពញការង្កររបស់រកុម្របឹកា និង (៥) WPGDែូលរួម្របកបម្ដាយរបសិទ្ភា
ធ ពកាុងកិែ ច
សនទន និងការសម្រម្ែននកាុងម្ោលនម្ោបាយអភិវឌ្ឍលទ្ធិរបជាធិបម្តយយ។

អងគការម្េកគឺជាអងគការម្ិនចម្នរដាឋភិបាលអនែរជាតិ និង
ម្ិនរករបាក់ែំម្ណញច លោនបទ្ពិម្សាធន៍៤០ឆ្ាំ។ ទ្សស

ររឹសីនត នការផ្លាស់បរតូ

នៈវិស័យគឺពិភពម្លាកម្ួយច លជនរកីរក និងជនង្កយរង

គម្រោងបានម្រៀបែំម្ ង
ើ ចេអកម្លើជំម្នឿសំខាន់ៗម្ួយែំនួន គឺេល
ែ ់ែំម្ណោះ ឹង
ចំបាែ់ ឧបករណ៍អនវតែ និងការបង្កាត់បង្កាញ ល់សងគម្សី វិល ម្ ើម្បីបម្ងកើនការែូលរួម្កាុង

ម្រោោះអនវតែសិទ្ិធ កំណត់ ំម្ណាោះរសាយសាន
ួ ឯង និងោចស់
ការម្លើម្ជាគវាសនរបស់សន
ាួ ។

ំម្ណើរការអភិវឌ្ឍលទ្ធិរបជាធិបម្តយយ។ តាម្រយៈការម្រៀបែំបណាែញបានរតឹម្រតូវ សងគម្
សី វិលនឹងម្រៀនសូរតបានល អ និងទ្ទ្ួលបានម្ជាគជ័យកាុងការភា់ប់ទ្ំនក់ទ្ំនង និងពរងឹងលទ្ធិ
របជាធិបម្តយយ។ ម្ូលដាឋនរគឹោះននភាពជាន គូលរវាងរ
អ
ឋ និងសងគម្សី វិលជួយសរម្ួល ល់តួ
អងគ ំងពីរកាុងចសវងយល់ពីបញ្ហា និងម្ម្ធោបាយម្ដាោះរសាយ។ កែីបារម្ភ និងតរម្ូវការជា
អាទ្ិភាពរបស់របជាពលរ គ
ឋ ឺជាកតាែជរម្ុញឲោនការភា់ប់ទ្ំនក់ទ្ំនងជាម្ួយរ បា
ឋ លម្ៅ
ថ្នាក់ម្រកាម្ជាតិ។

សរោប់ព័េ៌ោនបបនែម្សូម្រំនាក់រំនង
សារ៉ា សីេស៍

អានរឌ្ូ ម្ូ

របធានរបចំរបម្ទ្ស

DC អាកឯកម្ទ្សកម្មវិធី

ssitts@pactworld.org

ameaux@pactworld.org

ម្ោ ម្ៅ និង ម្ោ បំ

ងគម្រោង
ម្ោលម្ៅ
ម្លើកកម្ពស់សិទ្ិែ
ធ ូលរួម្របស់របជាពលរ ឋ
ម្ ើម្បីអភិបាលកិែ ចរបម្សើរម្ ើងម្ៅថ្នាក់
ម្រកាម្ជាតិ

ម្ោលបំណងទ្ី១

ម្ោលបំណងទ្ី២

ម្ោលបំណងទ្ី៣

ម្លើកកម្ពស់ការចែកព័តោ
៌ នម្ ើម្បីបម្ងកើនការ

ម្លើកកម្ពស់ការែូលរួម្របស់របជាពលរ ឋ

សងគម្សី វិលោនឥទ្ធព
ិ លម្ៅម្លើម្ោល

យល់ ឹង និងែំណាប់អារម្មណ៍របស់របជា

រគប់លំដាប់ថ្នាក់ឲោនឥទ្ធព
ិ លម្លើ

នម្ោបាយននការអភិវឌ្ឍតាម្ចបបរបជាធិប

ពលរ ព
ឋ ីអភិបាលកិែ ចរបស់ថ្នាក់រកុងរសុក

សកម្មភាពរបស់រកុម្របឹការកុងរសុក

ម្តយយម្ៅថ្នាក់ម្រកាម្ជាតិរបស់រដាឋភិបាលល។

